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Frysk Folksliet   
 
Frysk bloed tsjoch op! 1) Wol no ris brûze en siede, 
En bûnzje troch ús ieren om! 
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’íerde, 
It Fryske lân fol eare en rom. 
                                                                    
Refrein:     
                                         
Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
 
Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen, 2 ) 

Oer âlde, leave Fryske grûn, 
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,                    
Dy’t Friezen oan har lân ferbûn.                                                                                                                              
                                                                                                 Earebyld Grou; 
                                                                                                 Dr. Eeltsje Halbertsma 
Refrein:                                                             
 
Fan bûgjen frjemd, bleau by ’t âld folk yn eare, 
Syn namme en taal, syn frije sin; 
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht 3 )  en trou syn leare, 
En twang, fan wa ek, stie it tsjin. 
 
Refrein: 
 
Trochloftich 4 )  folk fan dizze âlde namme,                      
Wês jimmer op dy âlders great!                                     
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme                         
In grien, in krêftich bloeiend leat!                                
 
Refrein: 
                                                                                 
1)  tsjoch op = bliuw net stilstean                                                                                     
2)  betrutsen = yn gefaar brocht                                              ‘De âlde Friezen’,  
3)  sljocht = ienfâldich                                                            ferzje Halbertsma/ 
4)  trochloftich: ndl. doorluchtig                                                             Van Loon 
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Derbûten
”Fryslân boppe”

Goeie allegearre,

Doe’t ik okkerwyks by ús mem yn Drachten wie, seach ik de Libelle, in frouljusblêd, by
har lizzen. ”Fryslân boppe!” stie op de foarkant. Fansels moast Libelle ek wat dwaan mei 
Ljouwert as Kultur .o. skreaun oer de 35 moaiste plakjes 
en stekjes yn Fryslân, oer Piet Paulusma, klaaid yn in moai pak mei de Fryske flagge en 
oer de Fryske keuken.
Soks lês ik altyd mei in protte nocht en ik bin it hielendal iens mei de wurden fan Piet 
Paulusma: ”Ik fiel my Frysk, ik bin in Fries en ik bin grutsk op Fryslân”.

Saterdei 14 april lêstlyn hawwe in pear minsken fan ús Krite nei de Friezedei yn 
Ljouwert west. It wie in moaie dei. Jaap Bakker sil dêr wiidweidiger oer fertelle 
fierderop yn dit Kritenijs.

Foardat ik it Provinsjehûs yngong,
seach ik in plakette mei in moaie tekst. 
It is yn it Nederlânsk fan Ed. Hoornik,
mar sa moai. 
Ik ha it net oerset, want oars giet der 
miskien wat oan de wurden ferlern.

Op freed 25 maaie ha wy de lêste Kritemiddei. It is oan de lette kant, mar troch omstan-
nichheden is it net oars. Fjildman Gjalt de Groot sil ús fertelle út syn boeken oer de 
natoer.

Nei 25 maaie is it winterskoft ’17 - ’18 al wer foarby. De tiid hâldt gjin skoft. It moaie 
waar komt der wer oan en wy geane der fêst mear op út op ’e fyts om te genietsjen fan de 
natoer en oare nijsgjirrige dingen om ús hinne. Der is safolle te sjen, mar ek te hearren en 
te rûken (meand gers dat leit te drûgjen op it lân). Wat der allegearre te dwaan is yn 
Fryslân kinne jim lêze yn dit Kritenijs.

Wy, it bestjoer, winskje jim allegearre in hiele noflike simmer ta en hoopje jim yn sûnens 
wer te sjen, fansels earst noch op freed 28 maaie en letter op freed 5 oktober 2018 by de 
miene ledegearkomste. 

Oant sjen!
Groetnis, 
Teatske
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It wie freed 16 maart ll. dit winterskoft de lêste, sis mar grutte, jûn fan ús Krite en foar ús 
optrede soe it toanielskip “Pro Rege” út Holwert mei it blijspul ”Komkommertiid”, 
skreaun troch Carl Slotboom en oerset troch Abele Krist. 

No wiene de waarberjochten dy dei net sa geunstich: hurde kâlde eastewyn en faaks ek 
snie. Mar as de diken lykwols mar goed te beriden binne, dan maalt in goefries dêr net 
om. Net stinne, der hinne is dan it biedwurd. Dat sa rûn de seal yn it Haolerhoes stadich-
oan aardich fol. 

Komkommertiid, dat is neffens it wurdboek de fakânsjetiid, wannear’t der net folle nijs is 
om yn ’e media te melden. Hoe oars wie dat dy jûns…. ’Pro rege’ kaam mei in fleurich 
stik op ’e planken dat him ôfspile yn ’e fakânsjetiid yn in hotel op it plattelân. 

Twa hotelkeamers, nûmer acht en seis, skieden troch in tuskendoar mei in tichtmakke 
kaaisgat. In twapersoansbêd yn elke keamer en wat sljochthinne meubilêr.

De spilers:
- Josefien, in uterst korrekte, wat stive hotelhâldster.
- Frits, de hotelfeint; sjouwer fan faak swiere koffers; hânophâlder foar in foantsje, dat er 
meastal net krige.
- Gerrit en Marie, yn keamer acht. Al in fearnsiuw troud, kenne elkoar troch en troch. 
Hawwe in fakânsje fan fjirtjin dagen wûn.
- Marion, yn keamer seis. Sy hat slim ferlet fan rêst om nei te tinken oft se wol fierder 
wol mei de man, mei wa’t se in ferhâlding hat.
- Hans en Claudia, in jong stel en o sa grien as gers; yn no keamer njoggen! 
- Bert van Apeldoorn, in fotosjoernalist dy’t al lang op ’e siik is nei de perfekte foto. 

Diskear gjin ynhâldlike beskriuwing fan alle brike situaasjes, ûnstjoere tastannen en 
betizingen.

Wol is it neamen wurdich: 
Foarst, troch it mei geweld tichtslaan fan keamersdoar nûmer seis troch Frits, kaam it 
spikerke los te sitten en kaam de seis op ’e kop te hingjen yn no nûmer njoggen!! Dat sa 
kaam it fereale pearke ek yn deselde hotelkeamer, dêr’t Marion al siet! Dat joech tram-
melant en grutte opskuor!

Twad, de bysûndere en net ûnbelangrike rol yn it gehiel fan it kaaisgat en in toskboarstel. 
Foaral en beliven dy toskboarstel krige noch in ekstra, dûbelsinnige en eroatyske betsjut-
ting! 

Tred, it troch Marie foar it toaniel oanlearde slepend-seamelige toantsje yn har stim, sa’t 
men dat ek wolris oantreft yn de klaaihoeke.
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Fjird, it ferheftige en jammerdearlike gûlen fan Marion doe’t se gewaar waard hoe’t de 
foarke yn ’e stâle siet mei har relaasjefreon.

Gearfetsjend: in fleurich stik, spile mei schwung en gâns humor -mannichien wie soms 
slop fan laitsjen- en eare wa’t eare takomt: in achttal betûfte en rolfêste spilers!
Sa kaam tsjin alven in ein oan in moaie kritejûn.

Mei in tige foldien gefoel -en in drûge, skjinne dyk- gie elk wer op hûs oan. 
Jan
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Ferslach Friezedei FBoU 14 april 2018

Ferslach fan it programma fan de 94ste Algemiene Gearkomste en Friezedei op sneon 14 
april yn Ljouwert. In dei om noait wer te ferjitten!
De ynrin om 10.00 oere wie fansels mei kofje, tee en oranjekoeke. Mar it moetsjen mei al 
dy bekende en ek ûnbekende minsken út ús hiele lân, prachtich. Jan Bijkerk, de nije foar-
sitter fan it Boun, iepene de 94ste algemiene gearkomste fan it Frysk Boun om Utens en 
y.f.m. de tiid, koart en saaklik. Dêrnei it sjongen fan it Frysk folksliet mei lûkoargel-
begelieding. Dat klinkt altyd moai, it mei fjoer en faasje sjongen út safolle kielen.

Alle 21 punten fan de gearkomste waarden flot, binnen in oere, behannele. Om 12.00
oere wie it tiid foar de lunsj yn it restaurant fan it Provinsjehûs. Om 13.00 oere iepene 
Jan Bijkerk de Friezedei. It mienskiplik koar, dat bestie út de koaren fan Boadegraven, 
Swol, Twente en Lelystêd song it Frysk folksliet en noch twa ferskes. It klonk prachtich, 
û.l.f. in tige bekwame en betûfte diriginte. De pet ôf foar de sjongers!

Doe hold de kommissaris fan de Kening, Arno Brok, in taspraak, moai en dúdlik, mei út 
en troch in grapke. Fan it bestjoer krige hy in doaze mei itenswaar út de Flevopolder en 
in sympatisant bea him in akwarel oan, mei dêrop ”de Kening fan ’e Greide”, wat slacht 
op it iepenloftspul dat rûnom yn Fryslân spile wurdt en noch te sjen is oant en mei
septimber. De kommissaris wie dêr tige mei yn ’t skik.

Dan wer sang fan it grutkoar mei trije ferskes. Efkes nei twaen kamen Jelmar Hoekstra 
en Fokke Plantinga fan HympHamp mei sketskes en sang oer 95 jier FBoU (op nei de 
100!), de Friezen om Utens en de Kulturele Haadstêd 2018 deryn ferwurke. Dat wie ek 
wer in topper. Doe wie it skoft mei kofje, tee of fris mei wer oranjekoeke.

15.45 oere, in kar meitsje út:
1. in stedsrûnrit mei de bus of 
2. in rûnlieding yn de Blokhûspoarte (fan de 300 besikers hawwe ferskate dêr efkes ge-
brûk fan makke).
3. in film mei foto’s fan 2005 ôf oer eveneminten fan it Boun, te besjen yn it Provinsje-
hûs. 

Wat ha ik op dy film in skriklik soad minsken sjoen dy’t ik koe, mar ek in hopen dy’t der 
net mear binne…. Ja, it libben jout, it libben nimt…. 

Om 17.00 oere hinne: it formeel ôfsluten fan de Friezedei; it mienskiplik koar song ta be-
slút noch trije ferskes. En foar allegear noch in gesellige ôfsluting mei in feestlik hapke 
en drankje. Ein fan de Friezedei. Bestjoer en meiwurkers krigen noch in blom foar alle 
wurk, dat se út ’e wei set ha. 
Tank en nochris tank foar dy moaie dei! Jaap
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Bernebrochjes  

Hoi jonges en famkes,

Sa, dêr bin ik wer. Yn it Kritenijs fan novimber ’17 wie der gjin plak foar bernebrochjes,
want doe hienen de grutte minsken mear siden nedich. Mar no kin it gelokkich wer.        

It duorret net sa lang mear dan hawwe jim simmerfakânsje. Hearlik seis wike net nei 
skoalle, lekker útrêste en de enerzjy earne oars foar brûke. En no net alle wiken efter de 
kompjûter, laptop of playstation sitte, mar nei bûten ta te boartsjen. Hutten bouwe, 
sleatsjespringe, fiskje, toutsjespringe, hinkelje, ensafuorthinne. En as jim net hielendal 
witte hoe’t soks allegearre giet, dan moatte jim de heiten, memmen, pakes of beppes mar 
freegje, dy witte it wol. Yn dit Kritenijs stiet ek wat der te dwaan is yn Fryslân en dêr 
kinne jim ek mei ien hinne gean te sjen.

Skûtsjesile        Keatse                    Fierljeppe

Mar mocht der dochs noch in reinige dei komme, dan ha ik in kleurplaatsje fan in motor. 
Want yn Assen ha wy ein juny fansels de TT. 
Meitsje der wat moais fan.

Ik winskje jim in hiele 
protte nocht en wille 
yn de simmerfakânsje. 
Genietsje fan it bûten-
boartsjen, wêr’t jim ek 
binne yn ’e wrâld!

Oant de oare kear,
Teatske
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De dei dat de wrâld fergean soe…..

De foarskiednis
Op in sneintemoarn de achtste maaimoanne 1774 soene de planeten Fenus, Merkurius, 
Mars, Jupiter en de moanne allegear op in tropke -yn konjunksje- byinoar stean yn ien en 
itselde stjerrebyld, te witten Ariës, de Raam.
Begjin fan datselde jier wie der in boekje útkommen fan dominy Eelco Alta fan Boazum, 
dêr’t er de ûndergong fan de wrâld yn foarsei. Hiele Fryslân rekke doe danich yn ûn-
stjoer, want, sa waard sein, dan soene de planeten opinoar botse en de wrâld soe op dy 
achtste maaie fergean!
Deputearre Steaten en twa Frjentsjerter professors moasten der oan te pas komme en 
gâns minsken doarsten dy jûns net mear op bêd te gean en doarmen bûtendoar om!

Yn dyselde tiid libbe Eise Eisinga, berne febrewaris 1744 en stoarn 27 augustus 1828. Hy 
hie as jonge al tige nocht oan stjerrekunde en rekkenjen. Letter, doe’t er krekt as syn heit 
wolkjimmer waard, sette er him jûns nei it wurk oan it rekkenjen en woe fan alles leare, 
yn’t bysûnder oer de stjerren.
En sa krige Eisinga, doe tritich jier âld, it yn syn kleare tinkerskop en meitsje in mega-
nysk model fan it planetestelsel, dêr’t er mei  sjen litte woe, hoe’t sa’n bysûndere stân fan 
himellichems foarinoar oer op himsels wol opmerklik wêze mocht, omdat soks him mar 
ienris yn de safolle tûzen jier foardocht. Mar dat der fierder alhiel gjin grutte rampen fan 
komme soene. Hy begûn doe yn syn eigen hûskeamer yn Frjentsjer in kopy te meitsjen 
fan it ”himelsk oerwurk” om oan syn bangmakke tiidgenoaten dúdlik te meitsjen dat de 
planeten yn werklikheid neffens fêste wetten yn hieltyd widere banen om de sinne draaie 
en dat se dêrom noait opinoar botse kinne.
It waard in langduorjend projekt fan ryklik sân jier. Hy makke dien wurk mei syn plane-
tarium yn 1781 fier nei de datum fan de konjunksje, mar it wie dan ek in merakels ynge-
nieus wurkstik dat blyk joech fan in skerpe geast. Eisinga krige foar it ynoarder hâlden 
fan it planetarium oan syn dea ta frij wenjen en jiers in talage fan twahûndert gûne.
Uteinlik kocht Kening Willem I it -mei it hûs- yn 1825 oan foar it Ryk, mar yn 1859 
joech er it werom oan de stêd Frjentsjer.
Tsjintwurdich is it ien fan de belangrykste toeristyske attraksjes fan Fryslân en ien dêr’t 
Fryslân grutsk op wêze mei. En mei rjocht en reden.

Jan
Us pake
Us pake die gjin yoga, mar jim kinn’ daliks sjen dat,
ús pake die gjin squash, ús pake noch wol doocht.
foar pake gjin aerobic Hy wit net iens wat stress is,
en dochs bleau pake kras! wie noait depressyf of sa.
Us pake hie gjin psycho- Dêr hie er ek gjin tiid foar,
of oare -looch of -gooch, want ús pake pakte ta!

(Froukje Annema)
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Freed 25 maaie 2018

In moaie, nijsgjirrige middei mei 
de hear Gjalt de Groot

Om 14.30 oere yn ’t Haolerhoes yn Hooghalen.

De Groot út Holwert komt om te fertellen oer de romme fjilden yn Fryslân, de ljippen, 
skrie-zen, tjirken, it snoekfiskjen, aaisykjen en de Fryske kultuer.
Boeken dy’t er dêr oer skreaun hat binne û.o. ”De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo”, 
”It lêste aai” en ”No moast heare”.
De Groot is no poldermoolder en greidefûgelwacht en hâldt him ek dwaande mei fiskjen, 
ielrikjen en einekoerflechtsjen; dat lêste tegearre mei syn frou.

Tagong
De seal is iepen om 14.00 oere. De tagongspriis is € 7,50 de man/frou; dêr krije jim twa
bakjes kofje/tee mei in koekje foar en fansels in noflike middei mei de hear De Groot út 
Holwert.

Minsken dy’t graach komme wolle, mar gjin ferfier ha, kinne belje mei Hans en Metje 
Groenhof 0592-352932; b.g.g. Teatske Haanstra 0592-344920.

Binne jim al nijsgjirrich? Kom dan nei Hooghalen.
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Ha jo it al heard …….…..       

- dat it brûst op De Hoeve? Dat ”stippien op ’e kaort” presintearret him fan ’t jier as 
”Cultureel Hoofddorp 2018”. Dat lytse doarpke yn ’e Stellingwerver mienskip mei sa’n 
400 minsken is tige aktyf en kent in hiel grut mienskipsgefoel. It is sadwaande in lyts 
suske fan Ljouwert - Fryslân 2018. Se sitte dêr ek al te brieden op in boeiend en fassi-
nearjend evenemint oan ’e ein fan it jier.

- dat de bruorren Van Wijngaarden har eigen arbeiders mei nei it noarden fan Fryslân 
namen? Neidat se earst de Alde Biltdyk oanlein hiene, polderen se it lân dêrefter yn nef-
fens de nijste ynsichten, ynspirearre op de Renêssânse. Dat It Bilt is no ien fan de âldste 
plakken yn Nederlân mei in strakke ferkaveling. De wurkkampen Wijngaarden, Altoenae 
en Kijfhoek wiene ferneamingen fan de oarspronklike plakken fan de Súd-Hollânske 
dykwurkers. Doe’t de kampen útgroeiden ta doarpen krigen se de namme fan de hilligen 
fan dy plakken mei: Sint Jabik, Sint Anne en Froubuert (Frysk: Froubuorren).

- dat in supermerk yn Snits, fanwege it 95-jierrich jubileum, de aldergrutste oranjekoeke 
meitsje litten hat fan 9½ by 9½ meter? De 25.000 stikjes waarden útdield oan soarch-
ynstellingen yn it noarden fan it lân. Wat apart net?

- dat de Ljouwerter Krante wykliks mei de lêzers siket om in oersetting fan in lienwurd?
Dat wie diskear it wurd ’amuse’. Der kamen in soad antwurden op. Jan fan Beets docht 
dêr ek oan mei, soms mei sukses; diskear ek mei: ‘prikelpriuwke’. Moai net? 

- dat Ljouwert oan de widze stien hat fan de frijmitselerij yn Nederlân? Der is in ekspo-
sysje yn ’Het Andere Museum’ oan de Oostersingel oer 300 jier sekuliere bruorskip. 
Leden kinne harren fia de stadia learling-feint(=gezel)-master opwurkje. Symboalen fan 
de frijmitselerij binne winkelheak, passer, mjitstôk en twa pylders. By ferstjerren lizze dy 
symboalen op ’e kiste. Ik ha dat al ris meimakke.

- dat der yn it Frysk wol njoggen en miskien sels wol tweintich manieren binne om it 
wurd foar ’aardappel’ út te sprekken? By de iene klinkt it as ’jirpel’, in oare ’ierappel’, in 
tredde seit ’jerappel’, in fjirde ’earpel’, in fiifde ’earappel’, ensfh. Op basis fan klank-
ûndersyk kin boppedat oan it Frysk fan in sprekker fêststeld wurde wêr’t er weikomt!

- dat hiele generaasjes minsken it lêzen leard hawwe mei it aap-noot-mieslêsplankje fan 
master Hoogeveen en tekener Cornelis Jetses? It bestiet ûndertusken al in iuw. Der is ek 
al in Frysk lêsplankje mei wurden as û.o. sinne, hoanne, moanne, pake en beppe, Suze 
Nane Poppe, Fryslân boppe, hûn, grûn, omkoal, mûs en sinten by de rûs.

- dat wylst it Frysk Museum him opmakket foar in grutte eksposysje foar de yn Ljouwert 
berne keunstner Maurits Escher, syn namme ek opdûkt is yn Lissabon? Dêr is no in grut-
te útstalling wijd oan Escher. Eksposysjeposters fan dat ’Nederlânske sjeny’ binne dêr 
rûnom te sjen.
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- dat foar De Grutste Haakte Tekken fan de Wrâld ûndertusken mear as sântûzen tekkens 
haakt binne? Op 14 en 15 july wurde alle tekkens útlein yn Park Vijversburg yn Tytsjerk 
om meiinoar ien grutte tekken út te meitsjen. Nei july wurde de tekkens yn Nederlân en 
Europa foar goede doelen ferspraat.

- dat mei de bekearing fan de Friezen de earste tsjerken kamen? In kleaster wie noch in 
stap te fier. Yn de tolfde iuw kaam dêr lykwols feroaring yn en groeide Fryslân út ta in 
kleasterlân by útstek. Yn 1500 wiene der sa’n fyftich kleasters yn it hjoeddeiske Fryslân!

           
- dat de Wetterpoarte fan Snits, dy’t om 1492 hinne boud is om de tagong nei Snits fia it 
wetter ôfslute te kinnen, ek yn it bûtenlân te bewûnderjen is? Der steane mar leafst trije 
replika’s yn Sina. Yn Japan is er ek te finen: yn ferdivedaasjepark Huis ten Bosch by 
Nagasaki. En wat te tinken fan de Wetterpoarte yn Legolân yn it Deenske Billund…

- dat asto Frysk, Biltsk of Stellingwerfsk praatst, wylst dyn freonen Nederlânsk prate, dat 
hast net wol? Dat is net sa frjemd. Oeral op ’e wrâld is it itselde lietsje, ast by in groep 
hearre wolst, dan pasto dy oan oan dy groep. Besikest net om allinne figuerlik, mar ek 
letterlik deselde taal te praten. Dat freget net ien fan dy, mar sa wurket it gewoan. 

Wer opsocht en byinoar swile troch Jaap fan Bantegea
en wer kreas yn it Frysk oerbrocht troch Jan fan Beets.
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Kompenijsters

1. 2.

Mei nocht en wille ha ik ”Met de kont aangekeken” (1) lêzen, in boek fan Gerard Popke-
ma oer Jobbegea en foaral oer de Kompenijsters. Yn ien fan de heechste klassen op ’e 
legere skoalle gie ik mei in groepke Koartsweachster jonges foar hânwurk nei it buerthús 
yn Jobbegea; letter swommen wy dêr faak yn it natuerbad en op de kweekskoalle ha ik 
staazje rûn op ”De Feart”, de legere skoalle fan haadmaster Jan Veenstra, dy’t ferneamd 
waard troch syn rymkes en ”Timen Tûmstok” yn ”De Woudklank”. 
Ik wit ek noch wol dat der bliksemse moaie mokkeltsjes wennen! Begjin jierren santich 
ha ik twa jier trener west fan v.v. Jubbega (2). Sadwaande tink ik de Jobbegeasters in 
bytsje te kennen. Sy binne earlik en oprjocht en nimme gjin flij foar de mûle. It binne 
doggers en yn myn tiid hawwe de spilers hûzen boud foar inoar en dêr hellen sy AVRO’s
Sportpanorama mei op ’e telefyzje.
Popkema hat yn syn boek in oantal Jobbegeasters ynterviewd en ien fan harren is Jan 
Pieters (1940), dy’t noch in jier by ús op de ulo op ’e Gordyk sitten hat. Mei de A-
junioaren (3) en it twadde alvetal fan v.v. Gorredijk ha ik noch wol tsjin him fuotballe. 
Yn it boek seit Jan Pieters: ”Jobbegea wie eartiids súksesfol by de amateurs. En kwea 
ferneamd. De spilers fan de besykjende klup giene faak mei in knoop yn ’e mage nei 
Jobbegea. Wy fjochten as liuwen en kamen altyd foar inoar op. Dat late wolris ta knok-
kerij as der by ús praat fan wie dat it der ûnrjochtfeardig om en ta gie.” No, dy ’knoop yn 
de mage’ hiene wy ek as wy nei it fuotbalfjild oan de Leidyk yn Jobbegea moasten! Dat 
fuotbalfjild neist it swimbad, dat troch de Jobbegeasters sels oanlein is, hjitte doe noch 
net, lykas no ’It Heidefjild’’.
Yn it boek fertelt Jan Pieters ek oer in toernoai yn Rhenen, dêr’t se hinne giene mei in 
frachtauto! Doe’t in spiler fan Jobbegea ûnderúttrape waard, kaam it ta in fjochterij,
wêrby’t de kornerflaggen sels brûkt waarden om de tsjinstanners te meppen. It waard 
fuortendaliks de ôfsluting fan it toernoai foar de Friezen.

Doe’t ik trener wie, wiene der ek ris problemen. Wy stiene heech yn de twadde klasse, 
mar de earste helte tsjin De Lieke waard der slop spile en wie it 0 - 2. Ik foetere yn it 
skoft op de mannen en al gau stie it 2 - 1. Doe ûnthold skiedsrjochter Peke van der Veen 
út Harns ús in penalty en fuort dêrop krige De Lieke der wol ien. Us kiper Henk pakte de 
bal, mar fan de skiedsrjochter moast er oernaam wurde en doe’t it wol raak wie, koene 
Tseard en Appie net fan de skiedsrjochter ôfbliuwe. Yn de klaaikeamer sei Tseard: 
”Sorry trener, wy hawwe besocht om oant tsien ta te tellen, mar dat slagge net!” 
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Ik sei altyd: ”Oant tsien ta telle, foar’t jim wat dogge”. Sy waarden beide in jier útsletten.               
Myn skoanmem (4) is hikke en tein oan de Gordyksterwei yn Jobbegea. As ik har wolris 
’Kompenijster’ neamde, sei se:  ”Ik bin gjin Kompenijster, ik kom út Skuorregea”.

3. 4.
Anne
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- nim my net kwea-ôf dat it sokke lytse letters binne; dat koe efkes net oars (Anje)
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Twa nije leden        
Frou E. Dijkstra-de Jong, Kroonwerk 30, 9401 BA Assen.
Frou F.T. Meter-Pieterman, Jan Fabriciusstraat 131, 9401 BV Assen.

Tige wolkom by ús krite! Wy hoopje dat jo jo gau by ús thúsfiele sille.
 

Om yn jo bûsboekje te setten

Snein 23 septimber 2018
Fryske ferskes sjonge yn Paterswolde, Ons Dorpshuis,
B. Boermalaan 4; ynformaasje by Anje (till. 0592 373555)
11.00 – 12.00 oere sjonge (10.30 oere kofje).

Woansdei 26 septimber 2018 
Swol: útsje nei Fryslân.

Freed 5 oktober 2018
Miene ledegearkomste Us Memmetaal yn Hooghalen.

Sneon 3 novimber 2018 
Meppel: Selskip Blikstiender yn De Schalle mei: ”Fryslân Heite”

Freed 9 novimber 2018
Roan: Noordenbos & Co.

Súdeast-Drinte: hat it program yn septimber klear. Sjoch it folgjende Kritenijs.

In âld wyfke út ’e finne Mar doe kaam de elektryske fyts …
koe net sa goed mear rinne. Dè oplossing foar muoike Wyts!
Boadskipjen wie altiten lijen, Net mear oer de ôfstân stinne,
se wie de doar net út te krijen. hja fljocht no oeral hinne.

Sytske Rispens

Kopij foar it septimbernûmer
kin oant en mei moandei

10 septimber 2018
ynlevere wurde by de redaksje
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Huodden  -  Petten  -  Moade-aksessoires 

Oosterstraat 51 Grins 
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Jo binne no dochs wol sa wiis, 

foar alle soarten broadsjes, slaadsjes, 

frisdrinken, wyn en tsiis: 

’De  Kaaswaag’ hat de fine fleur. 

Dêr kinne jo te kust en ek te keur!  
  
  
 
       Singelpassage 20, Assen  
       Tel. 0592 – 311154 
       www.dekaaswaag.nl 
  
 

http://www.dekaaswaag.nl/



