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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.
Refrein:

Earebyld Grou;
Dr. Eeltsje Halbertsma

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)
2)
3)
4)

tsjoch op = bliuw net stilstean
betrutsen = yn gefaar brocht
sljocht = ienfâldich
trochloftich: ndl. doorluchtig

‘De âlde Friezen’,
ferzje Halbertsma/
Van Loon
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Simmereveneminten yn Fryslân
Utfanhus by pake en beppe (3)
Utfanhus by … + gedicht Simmer
Fraachpetear
Fraachpetear; it waar
Puzel
Advertinsjes
Bûsboekje + gedichtsje

Aaien, molke, bûter en tsiis,
Bokke ferkeapet se ûnder de priis.
Op ’e merk fol konkurrinten
fertsjinnet Bokke sa syn sinten.
Bokke seit: ”It kin net moaier”,
want Bokke is in echte sloaier.
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Derbûten
“Simmer”
Simmer: fan freed 21 juny oant moandei 23 septimber.
It liket derop dat it opnij waarm en drûch wurde sil, sizze se. Wy wachtsje ôf.
Op 28 april lêstlyn is it winterskoft mei de tsjerketsjinst ôfsletten. En op takommende
freed 4 oktober begjint it wer mei de Miene Ledegearkomste.
Yn ’e tuskentiid kinne wy ús fermeitsje mei allegear aktiviteiten yn ús heitelân (sjoch
side 8 en 9).
Dizze aktiviteit stiet der net by, mar is fêst tige nijsgjirrich. In
muzykteater oer it libben fan Titus Brandsma.
Fan 31 maaie o/m 10 juny wurdt it spile yn de Bonifatiuskapel yn
Dokkum. Wolle jim ynformaasje, dan kinne jim it fine op
www.titus2019.nl of skilje nei de Bonifatiuskapel yn Dokkum (06
1091 4645).
Ik soe sizze: meitsje der in moaie dei fan, want Dokkum is ek in
hiel moai stedsje om te besykjen/besjen.
In protte fan ús leden geane net mear mei fakânsje yn de simmerperioade, mar kinne op
alle tiden fan it jier gean. Hearlik liket my dat ta, mar ja, ik bin noch net sa fier (bin noch
mar 60 jier, ha ha).
Wy kinne weromsjen op moaie jûnen yn Hooghalen. Ien kear op in saterdei yn novimber
foar Noordenbos & Ko, yn jannewaris it stamppotbuffet, Griet Wiersma kaam yn maart
en de tsjerketsjinst wie yn april.
Us krite belytset alle jierren wol wat, it lede-oantal sakket. It falt net ta om der leden by
te krijen, de wrâld leit der hiel oars hinne as sa’n 90 jier lyn. De jongerein hat hjoed-dedei sa’n protte ferdivedaasje dat se net op in jûn fan de Fryske Krite sitte te wachtsjen. En
de ’middenmoaters’ sitte jûns ek net mear thús, binne tige warber. Eartiids seagen se der
nei út om nei in moaie Fryske jûn te gean mei minsken dy’t ek jo memmetaal prate.
Mar minsken: net ’treure…’, wy besykje noch mei nocht en wille om jim moaie jûnen te
besoargjen foar it kommende winterskoft. Wy geane gewoan troch. Yn de aginda efteryn
dit kritenijs stiet wat der op priemmen set is.
De simmer komt deroan.
Wy, it bestjoer, winskje jim in hiel moaie, noflike tiid ta en hoopje jim allegearre yn
sûnens wer te sjen yn oktober 2019.
Groetnis,
Teatske
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Bernebrochjes

Hoi jonges en famkes,
Simmer. Miskien mei jim heit en mem of pake en beppe nei de kemping. Meitsje der
wat moais fan, sawol hjir yn it Kritenijs of op in prachtich plakje yn ’e wrâld.

De folwoeksenen
meie it ek wol
ynkleurje, hear.

Oan it strân kinne
jim moaie skelpen sykje.
Yn de bosk lústerje nei de fûgels
en op de fyts of
rinnendewei de
frisse lucht opsnuve.
Bûtendoar spultsjesdwaan heart
ek by de simmerfakânsje.

Genietsje derfan.

Oant de oare kear en in noflike simmer!
Teatske
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Griet Wiersma 15 maart l.l. yn Hooghalen
It wie in prachtige jûn. Griet hat ús fermakke mei in
protte moaie ferskes, ek út it ferskeboek dat wy sels ha
en dat op de tafels lei. Wy koenen dus hearlik meisjonge
en sa kaam de sfear der wol yn. Fansels ûntbriek it
moaie liet ’Frysk Hynder’ net. En sa’t Griet it sjongt,
sjogge jo yn tinzen it hynder fjouwerjen yn it Fryske lân.
Nei it skoft tocht ’Japke
Taksi’ dat der al minsken nei
hûs moasten, mar net ien woe
mei har mei.
Prate koe se ek wol en doe’t
se ien kear de gong deryn hie,
kaam it iene nei it oare foarfal dat se mei de taksy meimakke
hie, by ús op de planken. Se is, om’t net ien mei har mei woe
en wy ús nocht noch net hiene fan Griet Wiersma, wer ôfset.
Griet hat dêrnei noch wat lieten song en doe kaam der in ein
oan de fleurige jûn yn Hooghalen.
Griet har man wie ek mei en soarge derfoar dat wy alles goed
hearre koenen.

Tsjerketsjinst op 28 april l.l. yn de Menistetsjerke yn Assen
Snein 28 april wie de tsjerketsjinst yn de Menistetsjerke. Der kamen sa tusken de 25 en
30 minsken op ôf.
Br. Minze Postma út
Drachten wie de foargonger. It wie mûsstil en
faak is dat in teken dat it
in moaie, boeiende preek
wie. Tiny van Nimwegen
naam ús by it sjongen fan
de lieten op in treflike
wize mei by it spyljen op
it oargel. Wy koenen alles
goed hearre om’t Jacob
van Nimwegen it lûd
prima yn oarder hie. En
fansels Ren de Poel net
ferjitte, dy’t û.o. foar de
kofje/tee en oare omballingen soarge.
5

Ha jo it al heard …….…..
-dat It Gild yn Grou it âldste noch besteande sikefûns fan Fryslân is. Dy ‘feriening’, yn
1776 oprjochte foar Grousters, ferliende finansjele stipe by sykte, âlderdom of ferstjerren. Aldmannejild wie der foar de minsken dy’t net mear wurkje koene. By ferstjerren
waard der ‘kistjild’ útkeard. De leden betellen alle wiken ynlis en wiene ferplichte om
begraffenissen fan meigildeleden by te wenjen. As se dat net dienen, moasten se in boete
betelje. Fan de oprjochting yn 1776 ôf waarden yn it sikefûnskistje akten bewarre.
-dat Fryske hûnebesitters gauris Nederlânsk prate as de hûn wat dwaan of litte moat. Dan
roppe se: Hier!, Zoek!, Rustig!, Blijf!
Soene Fryske hûnen gjin Frysk ferstean? As jo fine dat jo hûn gjin Hollanner is, dan
kinne jo de hûn kommandearje mei: Hjirre!, Sykje!, Rêstich!, Bliuw! Dat klinkt aardich
better.
-dat de Friezen fan alle Nederlanners de waarmste gefoelens koesterje foar de eigen provinsje en ek grutsk binne op Fryslân. Op inkelde ôfstân folge troch de Siuwen, Drinten
en Grinslanners. De Súd-Hollanners binne wat minder grutsk.
-dat de Hearrenfeanster iisferiening Thialf ien fan de âldste iisklups fan ús lân is. De klup
waard al op 15 febrewaris 1855 oprjochte. Oant doe ta organisearren de kafeehâlders de
hurdriderijen.
-dat hast elkenien noch wol in stuoltsje fan rotan yn ’e hûs, yn ’e tún of yn ’t hok hat. Dat
is noch altyd it sichtbere effekt fan it grutte sukses fan de rotanmeubels yn de fyftiger en
sechtiger jierren, doe’t Nederlân modern waard en der in protte ferlet wie fan lichte, mar
ek betelbere stuollen.
Noardwâlde wie it sintrum fan de rotanyndustry mei wol santich bedriuwkes. Yn 1962
wiene yn dat doarp sa’n fiifhûndert minsken mei rotan oan it wurk. Rotan kaam út
Yndonezië.
-dat yn de fyftiger jierren, de tiid fan de Kâlde Oarloch, Nederlân en Fryslân tige wach
wiene op wat de Russen diene. Yn 1952 en 1953 waarden dêrom op ferskate plakken yn
Fryslân yn opdracht fan it Korps Luchtwachtdienst tuorren boud as observaasjepost.
Benammen yn ús provinsje wiene sokke wachttuorren needsaaklik omdat der hast gjin
oare hege gebouwen wiene. Sa ûntstiene de karakteristike, troch de Mildamster arsjitekt
Zwaagstra ûntwurpen tuorren fan prefab-beton. Sokke tuorren stiene yn Easterlittens,
Grou, Ingelum, Minnertsgea, Ried en Ypekolsgea.
Der is noch ien oerbleaun en dy stiet by Aldemardum, santjin meter heech.
-dat wy fan de alve fonteinen yn de Fryske alvestêden no tsien besocht hawwe, allinne de
Dokkumer Iisfontein noch net, dy wie pas op 22 febrewaris 2019 klear. Ek fanwege de
grutte fariaasje yn de fonteinen is it echt de muoite fan besjen wurdich.
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-dat it fuotbalwûnder fan It Hearrenfean syn earste bal fan syn beppe krige: in prop,
makke fan krantepapier en elastykjes. Syn twadde bal wie in soarte fan tennisbal. Neat
moaier as dy mei de klompen heech te hâlden! Underweis nei skoalle hat Abe it mar wat
drok mei syn sjitbewegings. VV Heerenveen, de foarrinner fan de profklup SC Heerenveen, nûget Abe Lenstra (1920–1985) yn 1932 persoanlik út. In gouden greep! Abe kin
alles mei de bal: links, rjochts, binnenkant, bûtenkant, it makket neat út. Lanlik witte se
dy jonge mei syn gouden fuotten ek gau te finen.
-dat yn febrewaris 1797 yn it noardeasten fan Fryslân in spontane folksopstân útbriek
dy’t de namme krije soe fan it Kollumer oproer. Dat hie alles te krijen mei it ynfieren fan
de tsjinstplicht en de boargerbewapening. De lêste drip wie de arrestaasje fan Abele
Reitzes. Dy hie it weage om by syn ynskriuwing yn it rjochtshûs ’Oranje Boven’ te
roppen. Dat koe gjin kant út fûnen de patriotten en se sleaten him op yn it rjochtshûs fan
Kollum.
-dat yn de nacht fan 5 op 6 maart 1883 de fiskersfloat fan it twillingdoarp PeazensModdergat oerfallen waard troch ien fan de swierste foarjiersstoarmen. By dy stoarm fergiene 17 blazers en aken en kamen 83 fiskers om yn de iiskâlde weagen. Ek yn oare fiskersplakken wiene slachtoffers te betreurjen, mar nearne safolle as yn it doarpke Moddergat. Yn it hiele lân waard jild ynsammele foar de widdowen en wezen, troch kollektes
hûs oan hûs of yn de tsjerken.
-dat jo yn it Fryske Wetterlân -it lege midden- moaie kuier- en fytstochten meitsje kinne.
Dêr moatte jo faak ris gebrûkmeitsje fan in pontsje. Dy binne der genôch yn dat gebiet.
En de rûtekaarten binne oeral yn de oanlizzende doarpen te krijen. Goaitske en ik hawwe
de rûtes op twa pontsjes nei allegearre al befytst. Echt in oanrieder! De pontsjes lizze yn
Grou, Langwar, De Gaastmar, Suwâld, Wyns, Earnewâld, De Feanhoop, Terherne en
Akkrum. Yn Nijeholtwâlde moatte jo, mei help fan kabel en liere, de pont sels betsjinje.
-dat yn 2007 38.171 minsken yn Nederlân wennen mei de efternamme ’De Boer’; it grutste part dêrfan yn Fryslân. De Agricola’s hawwe eins deselde namme, mar dat is dan yn
it Latynsk. Goaitske, de frou fan Jaap Bakker, is ek in De Boer. Sa is it Frjentsjerter
Klaarkampster Weeshûs stichte troch Gerardus Agricola, prior fan it kleaster Klaarkamp,
dy’t yn 1598 ferstoar.
-dat fan 17 april o/m 1 septimber in tentoanstelling is fan de Fryske keunstner-byldhouwer Ids Willemsma yn it Obe paviljoen op it Aldehoustertsjerkhôfsplein yn Ljouwert mei
as titel: IDS! Sjen sjoch sjoen. Syn monumintale keunstwurken binne ek op ferskate
plakken yn Fryslân te bewûnderjen. Sa fyn ik bgl. it bekende ’tempeltsje op de dyk’ by
Marrum ien fan de aldermoaiste. De Waaddyk is dêr tusken 1963 en 1993 op deltahichte
brocht en as ôfsluting fan dat projekt is dat monumint dêr delset. Hiel apart is ek de Pijl
(Pylk) yn Oerterp. In stielen pylk stekt 25 meter om heech yn de Weibuorren. Yn de
folksmûle ek wol ’de Spits fan Ids’ neamd.
It is allegear wer opsocht en byinoarfandele troch Jaap fan Bantegea
en wer kreas yn it Frysk oerbrocht troch Jan fan Beets
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Eveneminten yn Fryslân Simmer 2019
Skûtsjesilen SKS

Skûtsjesilen IFKS

27 july
29 july
30 july
31 july
1 aug.
2 aug.
3 aug.
5 aug.
7 aug.
9 aug.

10 aug.
11 aug.
12 aug.
13 aug.
14 aug.
15 aug.
16 aug.
17 aug.

Grou (start)
De Feanhoop
Earnewâld
Terherne
Langwar
Ealahuzen
Starum
Wâldsein
De Lemmer I; 8 aug. De Lemmer II
Snits (finale).

Hylpen
Starum
Heech
Sleat
Ychtenbrêge (rêstdei)
Ychtenbrêge
De Lemmer I
De Lemmer II (finale).

Keatsen
10 juny
17 - 21 juny
31 july
7 aug.
21 aug.

Frjentsjer
Harns
Frjentsjer
Wommels
Weidum

Bûnspartij / NK
Lanenkaatsen
PC Heren
Freulepartij
PC Dames

Drylts
It Heidenskip
Drylts
Winsum
Zegveld

Twakamp Hollân - Fryslân
Nat. Fierljep Manifestaasje
Fryslân Cup
Frysk Kampioenskip
Ned. Kampioenskip

Wolvegea
Burum
Assen +7 oare plakken
Appelskea
Ljouwert

fytsfjouwerdaagse
Lauwersland fiets4daagse
Drentse Fiets4daagse
fytsfjouwerdaagse
âlvestêdefytsfiif(5)daagse

Fierljeppen
6 july
27 july
7 aug.
10 aug.
31 aug.

Fytsen
fan 2 july ôf
fan 8 july ôf
fan 16 july ôf
fan 13 aug. ôf
fan 26 aug. ôf

Wettersport Algemien
31 maaie
2 - 11 aug.
21 - 23 juny
28 - 31 aug.
29 aug.
30 aug.
18 - 26 okt.

Akkrum
Snits
De Lemmer
Harns
Balk
Aldeboarn
Warkum

Eneco Sinneboatrace
SneekWeek; + 7 aug.: Snits Hurdsyldei
Fiskerijdagen
Fiskerijdagen
Gondelfeart
de 74ste Gondelfeart
Fiskerijdagen, Strontrace, Liereliet.
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Oare eveneminten yn Fryslân 2019
28 maaie -1 juny
10 juny
24 - 25 maaie
14 - 23 juny
26 - 29 juny
26 - 29 july
24 july
17 - 21 july
20 en 21 septimber
26 septimber
3 oktober

Ljouwert
Boalsert
Ljouwert
Skylge
Boalsert
De Feanhoop
De Jouwer
De Jouwer
Droegeham
De Jouwer
Boalsert

73ste Alvestêdekuiertocht
Fyts Alvestêdetocht
Frysk Strjitte Festival
Oerol Festival
66ste Heamieldagen
Feanhoopfestival
Boerebrulloft
Ballonfeesten
50ste Gondelfeart op Tsjillen
Joustermerke
Bolletongersdei

Sjoch ek op www.hetfriesehart.nl en op www.friesland.nl foar alle oare eveneminten yn
Fryslân.

Iepenloftspullen yn 2019
De Tynje
Stifting iepenloft De Tynje presintearret ”Wit jim mem it wol!” (frij nei musical Mama
Mia). It stik wurdt spile op 22, 24, 25, 28, 29 maaie en op 1 juny. De foarstellings fine
plak by ’Theeschenkerij de Ulesprong’. Bliuw op ’e hichte fan de lêste berjochten dêroer
fia webside www.iepenloft.frl of www.sidt.nl

Snakkerbuorren
Yn Snakkerbuorren sil de teaterbewurking fan it wrâldferneamde ’Of mice and men’ fan
John Steinbeck as iepenloftspul opfierd wurde yn it iepenloftteater op de Doarpstún.
”Fan mûzen en mannen” giet oer de bysûndere freonskip tusken George en de geastlik
beheinde Lennie. De mannen ha in grutte mienskiplike dream dy’t se nettsjinsteande alle
tsjinslaggen yn it libben besykje yn stân te hâlden. ”Fan mûzen en mannen” is rau en
leafdefol, humoristysk en oangripend.
De spyldata binne 26, 28 en 29 juny en 3, 4, 5 en 6 july. Bliuw op ’e hichte fia webside
www.iepenloftspulsnakkerbuorren.nl

Kollumersweach
”Nienke” wurdt spile troch it Masquerade Theater op 21, 22, 23, 28, 29 en 30 juny oan
de Foarwei 183 yn Kollumersweach. It giet oer it libben fan Sjoukje Maria Diderika
Troelstra-Bokma de Boer. Sy is de skriuwster fan Afke's Tiental, miskien kenne jimme
har better as Nienke van Hichtum.
Yn it stik sjogge jo twa libbens, dat fan Nienke en dat fan Afke mei har bern. Ynformaasje op webside www.masqueradetheater.nl
NB
It lêste nijs omtrint alle iepenloftspullen yn Fryslân fine jo op www.iepenloftspullen.nl
9

Útfanhûs by pake en beppe (3)

1.

2.

Op ’e stâl
Wierskynlik om’t ik al yn myn earste libbensjierren yn ’e kunde kaam mei de stâl fan
pake en beppe, hat dy foar my altyd wat grut west. En dochs hawwe sy noait mear as
tsien, alve kij hân. Sûnder it te witten ha ik de foarútgong dúdlik meimakke, om’t ik ek
meikrige dat de stâl wer ris útwreide wie mei in ko. Allinne fan hearren en sizzen wit ik
dat pake en beppe der hiel hurd foar arbeidzje moatten hawwe om in buorkerij op te bouwen, earst op it ienbunders pleatske yn Petersburch by Donkerbroek en letter op de pleats
oan it dearinnend wykje yn it Ravenswâld fan hjoed-de-dei.
Pake hat sels neist de buorkerij, in mingd bedriuw, ek noch bybaantsjes hân as boerearbeider en as molkfarder.
Op ’e stâl wiene rjochts twa bargehokken, dan in doar nei de heaskuorre en dan de
hynstestâl foar de kedde mei oan de kowestâlkant it rip. Yn ’e heaskuorre stiene ek de
wurkbank, it ark en it foer foar de bisten, lykas brokken, moal en waai. Simmers stie de
waai bûten.
Sa no en dan rûn der in team biggen by de mot en dat fûnen wy as bern fansels skitterjend!
Ast de kowestâl opkaamst út it bûthús wei, dan wie der fuortendaliks links tsjin de
muorre in pomp. Dêr pompten pake en beppe it wetter út as de kij winters op stâl stiene,
mar sy hellen ek faak mei amers op ’e kroade wetter út de wyk.
Foar de kij wie in goate, dêr’t it hea en de kuil yn moasten en efter de kij wie de groppe.
Sa no en dan helle pake dêr in grutte skeppe troch en treau de stront en jarre yn de rjochting fan it gat, dat de tagong wie nei de jarrekolk bûten. De kij sieten mei in tou oan ’e
kop fêst oan de twa peallen fan wjerskanten (4). Oan ’e ein fan de sturt siet ek in toutsje,
dat ferbûn wie mei de sturtline. Dat toutsje soarge derfoar dat de kowesturt net yn de
stront-groppe hong, want dan koe de stront fansels by it melken ek yn de molke komme.
Foardat pake en beppe mei it melken begûnen, bûnen sy de tuolle ûnder it gat, pakten in
amer en giene op ’e tuolle neist de ko sitten (3). Pake hie ek wol in losse tuolle. Faak
waarden de efterpoaten fan in wylde ko fêstbûn mei in tou mei klemmen deroan, sadat
de ko net skoppe koe.
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Nei elke ko waard de amer mei molke lege yn de molkbus, dêr’t in tjems oplei om de
molke sa skjin mooglik yn de bus te krijen. It fuorjen en melken op ’e stâl joech my altyd
in waarm en rêstich gefoel en soms rûk ik noch de lucht fan fee en stâl, dy’t ik doe
opsnúfd ha.
Nei it fuorjen en melken hie pake noch wat te dwaan op ’e stâl en beppe makke de
breatafel yn ’e efterkeamer klear. Sy snie û.o. de bôle yn plakken, want sniene bôle wie
der doe ek noch net!

3

4
Anne

Simmer
Nòch is it lân ien bûnte blommepracht,
dy’t niget mei de wyn yn ’t sinneljocht.
Nòch pronket grutsk it blomke op syn stâl,
nòch briedt dêr stil de slob yn ’e sleatswâl.
Nòch is it hjoed foar fûgels ’n gouden dei,
nòch is it feest en libbet alles mei,
mar yn ’e lette jûntiid rint de boer
en eaget stil syn fee, syn lannen oer.
Moarn by de allerearste ljochte skyn
spant hy syn folk, syn beide hynders yn.
Dan heart men fier it meanmasineliet,
wylst blomt en krûd en ’t fûgelherte bliedt.
Nòch pronkje hjoed de blommen giel en grien,
nòch is it feest, mar moarn, moarn is it dien.
Tjits Peanstra
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Fraachpetear mei Jellie Mienstra

Jellie Mienstra wennet sûnt har trouwen yn in rêstige buert op ’e Smilde. Sy is berne op 2
april 1948 yn Ketlik yn in húshâlding mei fjouwer bern: twa famkes en twa jonges.
Heit wurke yn ’t earstoan by de boer, mar letter op ’e gersdrûgerij en sy wennen yn
Ketlik yn in eigen húske. Mem wie -wat Jellie neamde- húspoetser: sy hie ferskate wurkhûzen. Jellie woe suster wurde en gie nei de húshâldskoalle, mar nei twa jier kaam se ta
beslút dat se jild fertsjinje woe. It learen foar ferpleechster like har te lang. Sy woe, lyk as
mem en heit, yn ’e takomst in eigen hûske. Dat mei fjirtjin jier gie se fan skoalle, wurke
yn húshâldings, yn in lapkewinkel, mar dat wie it allegear ek net. Sy wie sechtjin doe’t se
by Douwe Egberts oan it wurk gie en dêr is se sân jier bleaun, oant har trouwen ta.
Neffens gewoante yn dy tiid gie Jellie sneontejûns te dûnsjen. En sa trof sy Abel Koopman út Wapse, in Drint, mar dat stie de leafde net yn ’e wei. Mei him koe se har dream,
in eigen hûs, wiermeitsje. Om ’t Abel as skilder by Naber op ’e Smilde syn wurk hie,
bouden se dêr harren hûs, krigen twa dochters en neat stie harren lok yn ’e wei. Mar
dochs op in moarn om acht oere stie dokter foar de doar. Sy tocht, wat no, hat Abel in
ûngemak hân op dy drokke wei oan ’e feart? Mar doe’t dokter yn ’e hûs wie, moast er
har fertelle, Abel wie op it wurk yninoarsakke en oan in hertstilstân ferstoarn, noch mar
achtentritich jier âld! Unbegryplik! In healjier earder wie er noch troch in keuringsdokter
neisjoen: in troch en troch sûne keardel! Dat wie yn 1986 en no moast sy allinne fierder,
mei twa famkes fan tsien en tolve jier.
Sy hat krapoan fyftjin jier troud west, dat Jellie is al trijentritich jier allinne.
Mei hurd wurkjen hat se har der trochhinne wraksele. Sy wie yn hûs de kleuren brún en
grien sêd. Har broer bruts de kastwand tusken keamer en keuken derút en makke sa in
healiepen ferbining. Sels hat se doe alles wyt ferve: plafond, muorren, kezinen, alles wyt.
Dan wie it yn alle gefallen dochs ljocht om har hinne.
De famkes hawwe no har eigen húshâlding, Ien fan har wennet yn Beilen en de oare op
’e Smilde. En der binne trije bernsbern: jonges fan seis, achttjin en twaentweintich jier.
Doe’t har jongste twa jier wie, is Jellie wer oan it wurk gien. Earst yn húshâldings en
doe’t har âlden soarch nedich hiene, gie se alle freeds nei harren ta om it wurk te dwaan
en te boadskipjen. Doe't mem begûn te demintearjen, die heit faker in berop op Jellie.
Wie mem jûns wer ris fuortrûn, dan gie se op ’e siik. Doe’t dat net langer koe, wie se
troch de wike by har âlden en yn ’e wykeinen by har broer.
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Hoe swier har heit it hân hat, die doe noch mear bliken. Nei seis wike wie de enerzjy op
en wie opname net mear te kearen. En al wie heit sûner, mem oerlibbe him noch fiif jier.
Koartlyn is Jellie opholden mei it wurk foar de begraffenisferiening. It ôflizzen fan in
ferstoarne en it fersoargjen fan kofje nei ôfrin. Hiel tankber wurk, al wie it sa no en dan
ek wol swier.
Brek oan hobbys hat Jellie net. Yn har jonge jierren hat se in kursus foar kûpeuze folge,
dat mei it naaien koe se har bêst rêde. Sy mei ek graach sjonge en hat njoggentjin jier in
koar by har oan hûs hân. Yn ’t earst mei trijentweintich sjongers, en der moast sy de hiele
keamer foar ombouwe. Doe’t der noch mar acht leden oer wiene, is se der mei opholden,
mar o-heden wat hat se dy gesellichheid mist! In lyts skoftsje hat se noch by in shantykoar west, mar dat wie neat foar har. De Beurtsjongers foldie better. Fjouwer jier hat sy
koarsekretaresse west, mar fynt it no tiid dat in oar it oernimt. Dat giet net fansels: ien lid
moat om eigen sûnens it koar opjaan en in oarenien om de sûnens fan syn frou. En oft dat
noch net genôch is, giet harren diriginte ek fuort. Sy wie krekt in jier yn funksje, neidat
de foarige koarliedster hommels ferstoarn wie.
Op reis giet Jellie ek graach. Sy hat in freondinne yn Kanada en dy hat se al twa kear opsocht. Mei in oare freondinne makket se alle twa moannen in treinreis yn Nederlân. Dat
stilsitte is der net by, want se hat noch in grutte tún en túnkje mei se ek graach dwaan. Sy
kweekt mei sukses beltsjeblommen. Ien plant moat al fjirtich jier âld wêze. Mar it wurdt
alle jierren swierder om se allegear foar de winter op ’e souder te krijen.
Hoe is Jellie bij de Fryske Krite kaam? Sy hie al gauris yn in bledsje lêzen dat yn Hooghalen in Fryske Krite gearkaam. It like har wol nijsgjirrich en gean dêr ris hinne. Sy koe
Alie Talsma, ek in Friezinne, fan de begraffenisferiening en dy woe wol mei; sadwaande
binne beide lid fan ús Krite wurden.
It wie in koart petear, omdat Jellie al it ien en oar opskreaun hie, mar it wie in noflik
treffen!
Jeltje Geertsma

It waar

It waar kin wêze
bluisterich:
ûnlijich:
suterich:
goar:
wreed:
need waar:
brodzich, near:
myld:

los, mei in soad hurde wyn.
de iene bui jaget de oare my hurde wyn der by.
kâld en wiet: it reint net hurd, mar it hâldt mar oan.
kâld en faak ek noch mistich; waar dêr’t men huverich fan wurdt.
tige kâld, faak mei hurde wyn en rein.
it waait in stoarm en it reint dat it eazet; mei tonger.
tige waarm en soel; benaud.
noflik waarm.
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Even puzelje
Streekje de fûgelnammen troch yn dizze letterbrij. De ’kapkes en skeane streepkes’ op de
wurden binne fuortlitten. As alle wurden trochstreke binne, bliuwe der 21 letters oer. Dêr
kinne jo in Fryske siswize yn lêze, dy’t ek wat mei fûgels te krijen hat.
Súkses!

S
K
R
I
E
S
P
E
R
U
L
E

E
D
P
A
U
T
L
P
O
S
J
R

K
A
R
R
E
K
Y
T
E
T
U
R

S
R
O
T
A
O
W
E
S
R
R
A

U
E
T
R
S
K
F
R
P
A
K
B

H
T
T
A
E
U
A
A
J
N
N
E

L
S
E
O
G
O
R
R
O
L
I
R

E
L
R
E
B
K
N
E
C
J
H
R

G
I
L
D
Y
S
D
T
H
I
D
A

U
W
A
T
O
A
A
S
T
P
I
E

F
E
A
U
M
O
S
K
T
T
E
R

R
E
G
A
E
R
L
E
I
E
R
S

- earrebarre – ekster – fûgelhúske – guos – ielreager – ka (net as ûnderdiel
fan karrekyt) – karrekyt – ljurk – mosk – parkyt – pau – protter – reidhin
– roek – readboarstje – seefûgel – skries – spjocht – strânljip – ûle – wylp
– wilster.
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Dorpshuis ’t Haolerhoes is bij uitstek geschikt voor:
feesten en partijen,
vergaderen (beamer en laptop aanwezig),
bijeenkomsten.
Zaalruimten groot en klein naar keuze.
Ruime parkeergelegenheid.
Praktisch alles is mogelijk.
Vraag vrijblijvend inlichtingen bij de beheerder.
Tel. 0593 – 592340 - b.g.g. 06 – 10144987
Stengelinstraat 18, 9414 AV Hooghalen
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Om yn jo bûsboekje te setten

Snein 22 septimber 2019
Doarpshûs Paterswolde: Fryske ferskes sjonge (mei fjoer en faasje!) fan 11.00 oant
12.00 oere (ynformaasje by Anje, 0592 373555).
Freed 4 oktober 2019
’t Haolerhoes Hooghalen: ledegearkomste Us Memmetaal en ……
Sneon 12 oktober 2019
Swol: selskip Blikstiender mei: ”Fryslân Heite!”
Sneon 2 novimber 2019
Nijeveen, De Schalle: hjerstjûn Krite Waling Dykstra, Meppel e.o.
Freed 29 novimber 2019
’t Haolerhoes Hooghalen: toanieljûn troch eigen toanielploech.
Sneon 29 febrewaris 2020
Swol, Urbana: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma mei ”De man fan dyn
libben”.

Kopij foar it septimbernûmer kin
oant en mei moandei
2 septimber 2019
ynlevere wurde by de redaksje

In jong boerefeintsje út Rie
wist wol wat er it leafste die.
Hy wie oerdeis by de lamkes
en jûns by de famkes.
Mar wêrhinne moast no it strie?
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(Sytske Rispens)

SPESJAALSAAK

H. Witting & Zn
- sûnt 1876 Huodden - Petten - Moade-aksessoires
Oosterstraat 51 Grins
050 3121180

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

