
 

K R I T E N I J S 

Winterskoft 2018 – 2019 

Nr. 1; Septimber 2019 

Ôfstj.: Einsteinlaan 20, 9406 BK Assen 

 



  

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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Kritenijs ’Us Memmetaal’ Assen                                               Nûmer 1 – septimber 2019  

 

                                                          Kolofon 
 

Gearstalling bestjoer 
Foarsitter: Teatske Haanstra -  Peter van Anrooystraat 7, 9402 TR Assen  

teabosma@hetnet.nl  till. 0592-344920 

Skriuwer: Hans Groenhof - Broeklaan 56, 9405 AN Assen  hansenmetje@home.nl  

till. 0592-352932 

Ponghâlder: Piet Boelens - Planetenlaan 132, 9405 PD Assen  pboelens@ziggo.nl  

till. 0592-462297                

Bankrekken fan de Krite:   NL 78 RABO 0310 1082 33 

Leden: Sjoege Wiersma   -   Metje Groenhof  -  Renny Monsma 

 

Redaksje Kritenijs 
Redaksje-adres: Anje Hoogland - Rolderdingspillaan 36, 9451 GB Rolde 

anjehoogland50@hotmail.com  till. 0592-373555; typwurk en layout 

Jan Toering, j.toering29@gmail.com  till. 0592-370102; korreksje- en oersetwurk 

 

Kontaktpersoanen en/of adressen 
Meiwurkers oan it Kritenijs: Jaap Bakker – Piet Boelens – Jeltje Geertsma – Hans 

Groenhof – Teatske Haanstra –  Sjoukje Jansma – Jan Toering – Anne Veenstra – Sjoege 

Wiersma 

Lede-administraasje: Poppe Jansma - Einsteinlaan 20, 9406 BK Assen, till. 0592-354238 

Toanielklup: Teatske Haanstra, till. 0592-344920 

Keatsen: Gerrit Elzenga, till. 06-26688684 

Ferfier nei Hooghalen: Hans Groenhof, till. 0592-352932 

of b.g.g. Teatske Haanstra, till. 0592-344920   

 

Oare adressen 
It Frysk Boun om Utens; www.fryskbutenfryslan.frl 

skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl  

www.heitelan.nl (stêden en doarpen) 

 

 

Ynhâld 
1  Nammen en adressen                                  9  Kritejûn 29-11-2019 + ferlotting 

2  Advertinsjes + gedichtsje                            10  Ha jo it al heard 

3  Derbûten                                           11  Ha jo it al heard 

4  Bernebrochjes     12  Foar de leafhawwer.Sjongen 22-9  

5  Utnûging/wurklist ledegearkomste  13  Moetings-/ynspiraasjedei FBoU 

6  Ferslach ledegearkomste 5-10-2018  14  Gedichtsje + Evert Jans 

7  Oersjoch aktiviteiten.  Fan de ponghâlder  15  Advertinsjes 

8  Finansjeel oersjoch.  Ferslach redaksje  16  Bûsboekje + grapke 
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In âld wyfke út ’e finne 

koe net sa goed mear rinne. 

Boadskipjen wie altiten lijen; 

se wie de doar net út te krijen. 

Mar doe kaam de elektryske fyts: 

dè oplossing foar muoike Wyts. 

Net mear oer de ôfstân stinne, 

hja fljocht no oeral hinne.   Sytske Rispens 
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Derbûten 

”Ferfarre” 
 

Fan it iene plak nei it oare.  

Eartiids wie de ferfarderij om-ende- by 12 maaie. Dat hie faak te meitsjen mei it ôfrinnen 

fan it kontrakt fan de boere-arbeider.  

Yn it takommend jier hoopje Max en ik ek te ferfarren, fan it Noordenpark nei it 

Westerpark yn Assen. Dat hat neat te krijen mei it ôfrinnen fan in kontrakt, mar gewoan 

om’t wy der no nocht oan ha. 

Wy sille it net oprêde om healwei maaie te ferfarren, mar ik hoopje al dat myn earste 

kopij foar it Kritenijs fan it Winterskoft 2020/2021 op in oar adres skreaun wurdt. 

 

 En om ’t wy ferfarre fan in hûs mei fiif sliepkeamers nei in appartemint mei twa, moat 

der hiel wat sortearre wurde. Dat wy besleaten om net 

fjirtjin dagen, mar om fjouwer dagen mei fakânsje te 

gean (û.o. nei Ibben- büren), sadat wy de oare dagen 

oan ’e slach koenen mei it opromjen (en dat ha wy 

dien).  

 

 

Fan Ibbenbüren nei Osnabrück wie net sa fier en doe’t Max en ik 

ússels dêr traktearren op ’koek-en-zopie’ seach ik de Fryske 

flagge oan in gevel hingjen. Lyts, mar hy hinge der! Myn dei 

wie wer goed. 

 

 

Ek noch in dei nei Leiden mei de trein. En ja, 

by de boattocht seach ik wer de Fryske flagge 

mei de tekst fan ”Maaie op it iis”. Prachtich 

dochs? 

 

Dat wienen Max en myn wederwaardichheden yn it simmerskoft. 

 

Wat is der troch ús op priemmen set foar it winterskoft fan ús Krite?  

Wy begjinne mei de miene gearkomste op freed 4 oktober. Nei dy gearkomste sille de 

hearen Harm Mulder en Arie de Hoek ús wat fertelle oer it Frysk hynder! 

  

Freed 29 novimber is der wer in moaie kritejûn yn Hooghalen, mei oranjekoeke en in 

ferlotting! 

Wat wy yn it fet ha foar 2020: dat lêze jim yn it Kritenijs fan desimber. 

 

It bestjoer hopet jimme allegear yn sûnens wer te sjen by de miene gearkomste op  

freed 4 oktober om 19.30 oere yn it Haolerhoes. 

     Groetnis,  

                    Teatske  
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    Bernebrochjes 

   
 

 

 

Ah goeie, 

allegear in moaie fakânsje hân, lekker útrêst? Jim sille wol in pear sintimeter oanwûn 

wêze, tink ik. Hielendal neat oan ’e holle fan skoalle, allinnich mar boartsje. Mar ….. 

de skoalle is wer begûn. Krekt nij op skoalle of in nije juffer of master: it is wer efkes 

wennen. Dit ferhaaltsje giet oer Tomke dy’t ek nei skoalle giet. 

 

Tomke ropt: ”Ik moat nei skoalle! Toe no, kom Kornelia.” 

En hy klimt al yn it sitsje. Hy wol nei juf Klaske ta.  

 

En se fytse, om ’e hoeke, oer de brêge, dan rjochtút. 

Gau it plein op, lâns de sânbak. Sjoch, juf Klaske stiet foar ’t rút. 

 

Tomke hinget kreas syn jaske by it plaatsje fan de slak. 

En syn rêchtas mei syn appel leit hy yn de blauwe bak. 

 

Ien, twa, trije lytse tútsjes krijt Tomke dan op syn snút. 

En Kornelia swaait fleurich noch hiel eefkes foar it rút. 

 

Tomke mei no lekker boartsje mei de auto's en de trein. 

”Bear moat koese” seit heit Tomke. Leit him yn ’e bernewein. 

 

Yn ’e rûnte lêst juf nammen. Tomke ropt: ”Ik bin der ek!” 

Dan fertelt juf oer in kikkert mei in hiele grutte bek! 

 

Tomke plakt in moaie kikkert, fervet búk en poatsjes grien. 

”No de kop noch” seit juf Klaske,”dan hasto dyn wurkje dien.” 

 

Romke wol hjoed ek nei skoalle. Slûpt hiel stikem troch it lân. 

Springt by skoalle oer it hikje yn in grutte bak mei sân. 

 

Grave, grave docht it hûntsje. Hjir in bult en dêr in gat. 

”Gau nei bûten!”, ropt juf Klaske. ”Yn de sânbak, dêr sit wat!” 

 

Tomke seit: ”Dat is myn hûntsje. Hy wol ek nei skoalle ta.” 

Romke mei noch eefkes boartsje. En dan ….. komt Kornelia. 

 

          (skreaun troch Riemkje Pitstra en yllustrearre troch Luuk Klazenga) 

 

Oant de oare kear. 

Teatske 
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Utnûging foar de miene gearkomste fan Us Memmetaal 

op freed 4 oktober 2019 om 19.30 oere yn ’t Haolerhoes, Hooghalen. 

 

Wurklist 
 

1.  Iepening troch de foarsitter. 

 

2. Meidielings en ynkommen stikken.  

 

3.  Ferslach fan de ledegearkomste fan 5 oktober 2018. 

 

4. Oersjoch aktiviteiten 2018 - 2019. 

 

5.  Finansjeel oersjoch 2018 - 2019 en begrutting 2019 - 2020. 

Taljochting fan de ponghâlder. 

Meidieling fan de ponghâlder. 

 

6. a. Ferslach fan de rekkenopnimmers. 

 b. Beneaming fan in nije rekkenopnimmer. 

 

7. Koart ferslach fan de redaksje. 

 

8. Omfreegjen. 

 

9.  Slute. 

  

 

Dêrnei:        Frysk hynder 

 
De hearen Harm Mulder en Arie de Hoek sille ús jûn it ien en oar oer it Frysk hynder, it 

swarte goud, fertelle en miskien sjen litte. It hynder, dêr’t wy sa grutsk op binne. 

  

Harm Mulder is âld-ynspekteur fan it KFPS, 

Koninklijke vereniging ”Het Friese Paarden-

Stamboek”. Arie de Hoek hat in stâl mei 

Fryske hynders en is in betûft fokker (en hat 

mei Teatske op de legere skoalle sitten). 

 

Wy hoopje dat se ús in protte fertelle sille. 
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Ferslach fan de ledegearkomste fan Us Memmetaal op 5 oktober 2018 

yn ’t Haolerhoes yn Hooghalen    (troch Hans Groenhof) 

Oanwêzich: 34 minsken. Trije leden ha har ôfmeld (frou A. Buursma, Veenstra en de 

frou). 

 

1. Us foarsitter Teatske Haanstra hjit elkenien wolkom en ûnder muzikale begelieding  

     fan Jaap Bakker wurdt it Frysk Folksliet songen. 

2. Der binne gjin ynkommen stikken. De leden, dy’t yn it winterskoft spitigernôch 

    ferstoarn binne (en dêr’t it bestjoer fan op ’e hichte is), wurde steande mei in momint 

   fan stilte betocht. 

3. De folgjende ferslaggen wurde goedkard:       

-  it ferslach fan de ledegearkomste fan 6-10-2017; 

-  it oerjoch fan de aktiviteiten fan winterskoft 2017/2018; 

-  it ferslach en de meidielings fan de ponghâlder, it finansjeel oersjoch 2017/2018 en de   

   begrutting 2018/2019.  De kaskommisjeleden (de hearen Jansma en Geertsma) dogge  

   ferslach fan een tige sekuere boekhâlding fan ús ponghâlder P. Boelens; applaus foar  

   Piet. Toering wurdt beneamd as nij kaskommisjelid, want Jansma is ôfgeand lid. 

4. It ferslach fan de redaksje fan it Kritenijs wurdt foarlêzen troch Anje Hoogland, folge 

   troch applaus. Sjoege Wiersma dielt mei, dat sy wol stikjes oanleverje wol foar it Krite- 

   nijs. Jan Toering freget applaus foar Jeltje Geerstma, dy’t de fraachpetearen makket. 

  Applaus foar Sjoege en Jeltje. 

5. Teatske docht ferslach fan ús tonielploech.  It docht bliken dat der dit winterskoft net  

   spile wurdt yn ferbân mei in operaasje fan ien fan de toanielspilers. 

6. Bestjoersferkiezing: der binne gjin tsjinkandidaten steld, sadat de periodyk ofgeande 

    en ferkiesbere leden opnij keazen wurde; dat binne Sjoege Wiersma, Teatske Haanstra, 

    Piet Boelens en Hans Groenhof. Renny Monsma en Metje Groenhof bliuwe ek yn ’t 

   bestjoer. 

7. As lêste:            

a. Teatske: it bestjoer is hiel wiis mei alle frijwilligers. Se ropt Jaap Bakker en de frou 

   (Gooitske) nei foaren; sy wurde yn it sintsje set en betanke foar harren frijwillige 

   ynset, withoefolle jierren. Sy krije in aardich presintsje en fan Renny in bosk blommen! 

b. Geertsma en de frou freegje wêrom’t  de oranjekoeke net by de bêste bakker fan Frys- 

    lân kocht wurdt. Antwurd: al jierren helje wy dat by bakkerij De Haan yn Snits, om’t 

    dy ek altyd hiel goed is en om’t wy by De Haan al hiel lang 12½% koarting op’e hiele 

   rekken krije! 

8. Sluting: om 20.45 oere hinne slút Teatske de gearkomste en tanket de oanwêzigen foar 

    harren komst nei Hooghalen. Dêrnei wurdt de DVD-film ”De fûke” toand. 



 7 

Oersjoch aktiviteiten winterskoft 2018 – 2019 

 
5-10-2018  Ledegearkomste 

24-11-2018   Kabaretselskip Noordenbos & Ko (mei ”Ferbining”) 

4-1-2019   Stamppotbuffet 

15-3-2019   Griet Wiersma 

28-4-2019   Fryske tsjerketsjinst yn de Menistetsjerke yn Assen  

 

 

Fan de ponghâlder 
 

Sa’t jo yn it finansjeel oersjoch sjen kinne, ha wy it ôfrûne jier mei in negatyf resultaat 

ôfsletten. 

Yn de begrutting rekkennen wy op in tekoart fan Є 110,--. Dat is goed 8 euro mear 

wurden. 

De post ’ferskate’ is heger útfallen troch in kostepost-foar-ien-kear fan de bank. 

It ôfrûne jier kamen der minder besikers op de ’grutte’ jûnen. Dochs hawwe de jûnen in 

posityf resultaat oplevere fan Є 98,10. Dat ha wy foaral te tankjen oan de opbringst fan 

de ferlotting. 

Foar it kommend boekjier 2019/2020 is in begrutting opmakke, basearre op in ûnferoare 

belied. 

Wy begjinne it nije seizoen mei 157 leden (dat wiene 171). 

 

Meidieling 

Op de ledekaarten, dy’t yn dit Kritenijs meistjoerd binne, steane de kontribúsjebedraggen 

2019-2020: de man/frou Є 8,-- en it pear Є 15,--. 

De kontribúsje foar 2019/2020 kin oermakke wurde op ’e rekken fan ’e Fryke Krite by 

de Rabobank. It IBAN-nûmer is NL 78 RABO 0310 1082 33. 

Graach ek efkes jo lidnûmer, dat op de ledekaart stiet, op it oerskriuwingsformulier 

sette. 

 

-Op de grutte jûn yn novimber 2019 kinne jo de kontribúsje ek kontant betelje. 
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Finansjeel oersjoch  2018/2019  en  begrutting 2019/2020 

    
Begrutting 

 
Eksploitaasje 

 
Begrutting 

    
2018-2019 

 
2018-2019 

 
2019-2020 

Baten: 
        

 
kontribúsje 

  
€ 1.300,00  

 
€ 1.277,00  

 
€ 1.200,00  

 
kaartferkeap 

  
€      20,00  

 
€      15,00  

 
€      15,00  

 
advertinsjes 

  
€    450,00  

 
€    532,36  

 
€    530,00  

 
rinte bank 

    
€        0,15  

  

 
Totaal baten: 

  
€ 1.770,70  

 
€ 1.824,51  

 
€ 1.745,00  

Lêsten: 
        

 
bestjoers-/administr.kosten 

  
€      75,00  

 
€      72,23  

 
€      75,00  

 
ferskate 

  
€      75,00  

 
€    185,00  

 
€      75,00  

 
bankkosten 

  
€    180,00  

 
€    128,38  

 
€    130,00  

 
Frysk Boun om Utens 

  
€    100,00  

 
€    100,00  

 
€    100,00  

 
algemiene ledegearkomste 

  
€    200,00  

 
€    204,50  

 
€    250,00  

 
jûnen : oerskot 

    
€      98,10  

  

 
Fryske tsjerketsjinst 

  
€    250,00  

 
€    210,00  

  

 
Kritenijs 

  
€ 1.000,00  

 
€ 1.140,00  

 
€ 1.200,00  

 
Totaal lêsten: 

  
€ 1.880,00  

 
€ 1.942,51  

 
€ 1.830,00  

 

Saldo: 

 

Oerskot/tekoart   

 

€    110,00   

 

€    118,00   

 

€      85,00  

 

Ferantwurding         

 
Saldo 1 septimber 2018 

  
€ 3.724,52  

    

 
Eksploitaasje 2018-2019 

  
€    118,00  

    

 
Saldo 31 augustus 2019 

  
€ 3.606,52  

    

 

 

Kassaldo   

 

€    368,33      

 
Bankrekken 

  
€ 1.621,96  

    

 
Sparrekken 

  
€ 1.616,23  

    

 
Totaal 

  
€ 3.606,52  

    
 

Ferslach fan de redaksje 
It Kritenijs kaam fjouwer kear út. Multa fersoarge it printsjen (150 eksimplaren de kear). 

Poppe Jansma ferstjoerde de boekjes. Der wiene tsien advertinsjes. 

Meiwurkers oan it Kritenijs wienen: Jaap Bakker, Jeltje Geertsma, Hans Groenhof, 

Teatske Haanstra, Sjoukje Jansma, Jan Toering, Anne Veenstra en Sjoege Wiersma.  

Jan Toering en Anje Hoogland foarmen de redaksje. 
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Freed 29 novimber 2019 

 

yn ’t Haolerhoes yn Hooghalen 

 

Us toanielploech soe it stik ”Wat mankearret de dokter?” opfiere ... : 

It is de gewoante dat jo nei de dokter geane om’t jo wat mankearje en de 

dokter stelt syn/har diagnoaze en jo krije dêr wat foar. 

Dat is yn dit stik ek wol sa, mar somtiden slacht dy dokter der wol in bytsje 

nuver yn om as mâle Jan yn ’e hinnen. Is hy sels wol rjocht ynoarder? 

Wurde Abele, Jinke en frou Krekt-sa-en-net-oars wol goed holpen? Saapke 

de ’saakkundige’ assistinte besiket it yn goeie banen te lieden, mar oft it har 

slagget?   
 

 

 

 

 

 

             

Mar ….. spitigernôch kinne wy ”Wat mankearret de dokter” net spylje 

op 29 novimber 2019.         

Om’t der in spiler yn ’e lapekoer sit en der in oar yn komt, moat dizze 

útfiering ferskood wurde nei 13 maart 2020.     

          

Wat derfoar yn’t plak komt op 29 novimber is noch net bekend, mar it 

komt sûnder mis hielendal foarinoar!       

 

Tagong 

De seal is iepen om 19.00 oere, sadat jim in goed plakje útsykje kinne om it 

goed te hearren en te sjen. 

De tagongspriis is € 12,50 de man/frou foar leden. Net-leden betelje € 15,--. 

Foar dy priis krije jim in hearlik stikje oranjekoeke, twa bakjes kofje/tee en 

in hiele noflike, fleurige jûn. 

Fansels is der yn ’t skoft in ferlotting mei moaie prizen, byinoar fandele 

troch Renny. 

Minsken dy’t graach komme wolle op dy jûn en gjin ferfier hawwe, kinne 

belje nei Hans/Metje Groenhof  0592 - 352932 b.g.g. Teatske Haanstra 0592 

- 344920 en sy dogge har bêst om jo nei Hooghalen te krijen. 
 

Dus net stinne, ……. der hinne. 
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Ha jo it al heard …….…..        

 

- dat op 18 jannewaris 1929 yn it Grinzer Doezum fjouwer fjildwachters deasketten 

waarden. De saak joech destiids in soad opskuor. Dieder fan it misdriuw wie de muzikant 

en los arbeider IJe Wijkstra (1895–1941). Ein 1928 krige Wijkstra in ferhâlding mei de 

troude Aaltje Wobbes-van der Tuin, waans man op dat stuit yn ’e finzenis siet. Aaltje 

triek by Wijkstra yn en liet har seis bern sûnder âlderlik gesach efter. Der wie doe ek in 

ferske: IJe Wijkstra uit Grootegast schoot vier agenten door de ribbekast. 

  

- dat elkenien wol wat fan poppenammen fynt. Bern dy’t de namme Spijker, Boudewijn 

of Adolf meikrije, hawwe it net altyd like maklik. It sneupen yn de foarnamme-bank fan 

it Meertens Ynstitút yn Amsterdam lit sjen dat ien namme yn alle gefallen net mear foar-

komt: Kenau. Kenau? Komt dy namme net fan de histoaryske figuer Kenau Simons-

dochter Hasselaer (1526-1588)? En wie dat net sa’n bazich manwiif? Net ferneame dus. 

 

- dat yn Fryslân der benammen keatst wurdt yn ’e Keatshoeke, sis mar it gebiet boppe de 

line Snits- Ljouwert- Dokkum. Dat hat alles te krijen mei de yndiking fan It Bilt yn 1505. 

Doe waard it keatsen troch de Súd-Hollânske dykwurkers meinommen nei it noarden ta. 

Mar ek yn de Fryske bouhoeke, sis mar de gemeenten Harns en Ferwerderadiel, wie it al 

betiid in populêre sport. Ek ús Fryske Krite hat in keatsploech; ik sil der ynkoarten wol 

oer skriuwe.  

 

- dat as jo Winsemius of Hempenius hjitte? Dan kin it net misse dat jo foarâlden fan 

Winsum of Himpens komme. Se hawwe yn de fyftjinde iuw gefoelich west foar de hype: 

it ferlatynskjen fan de efternamme. Dy moadegrits wie doe al ynset troch de humanis-

tyske jetset yn Itaalje (blykber hie dat lân doe al in fine noas). De Fryske gelearden fûnen 

dy hippe efternammen fansels folle ynteressanter as Watse fan Winsum of Hindrik fan 

Himpens. Ik fyn Jaap fan Bantegea en Jan fan Beets ek goed klinken en dat hâlde wy ek 

mar sa. 

 

- dat hokker ynformaasje der wol net boppe de hollen fan de Boerumers omsweve sil? 

Noardlik fan dat doarpke stiet ntl. it iennichste Nederlânske grûnstasjon foar ynternasjo-

nale ferbiningen fia kommunikaasjesatelliten. It stasjon hjit officieel ”Satellietgrond-

station 12”, mar wurdt ek wol ”It Grutte Ear” neamd. It stasjon begûn destiids mei twa 

skûtels; mei it each op it bestriden fan terrorisme steane der ûndertusken twaentweintich. 

Se hawwe in trochsnee fan 18 meter. It is de grutste lústerfink fan Europa.  

 

- dat de Ofslútdyk in toeristemagneet is. Ferline jier besochten 700.000 besikers de wâl-

ferbining. En dat sille yn ’e takomst noch folle mear wurde. De tiid is foarby dat de 

Ofslútdyk inkeld mar sjoen waard as in stripe asfalt fan 32 kilometer. It foarige jier waar-

den mar leafst 700.000 besikers teld, dy’t stilstiene by it monumint en yn Koarn-

wertersân. Foaral de komst fan it ”Afsluitdijk Wadden Center” (AWC) fuortby it Kaze-

mattemuseum is in grut súkses, sa docht bliken. 
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- dat sûnt 2009 Fryslân wer in kleaster hat; Nijkleaster yn Jorwert. Nee, it is gjin roomsk-

katolyk kleaster en der stappe ek gjin muontsen of nonnen om. Nijkleaster is in protes-

tantske kleastermienskip nije styl. Nijkleaster wol in dyk wêze tsjin it lawaai fan alden-

dei, tsjin drokte en stress, mar foar stilte, besinning en ferbining. 

 

- dat Skiermûntseach en Gaasterlân no ta de moaiste lânskippen fan Fryslân útroppen 

binne. Se krigen beide fjouwer stjerren. Trije stjerren krigen fierders it Marregebiet en it 

Fochtelerfean. Drinte, mei de Drintske Aa en Limboarch mei it Gulp- en Geuldal foelen 

mei fiif stjerren yn ’e prizen. Der is altyd wol in baas boppe baas! 

 

- dat der mooglik oer in jier of tsien mear pakes en beppes yn Fryslân binne as lytse bern. 

Troch de fergrizing sille der dan 40.000 65-plussers wêze en it tal lytse bern sil mei 8000 

sakje. It liket mei ta dat de earrebarre efkes wat hurder oanpoatsje moat! 

  

- dat kowedong goud wurdich wie yn it begjin fan de tweintichste iuw. De tulpebollen yn 

de bollestreek diene it ntl. super op dy Fryske stront. En Fryslân hie genôch. Oer de 

Sudersee, letter de Iselmar, ferfierden sa’n 150 Fryske tsjalken en klippers harren lading. 

Earst nei Amsterdam en dan jeiend en boomkjend oer de ringfeart nei de bollebedriuwen 

by Warmond. 

 

- dat yn it noarden fan Nederlân de langste minsken wenje? It Sintraal Buro foar de 

Statistyk make dêr gewach fan. Der wie in Fries mei in lingte fan 2,07 meter, mei 

skuonmjitte 49 en 130 kilo swier. Dan in man út Smellingerlân fan 2,10 meter en baas 

boppe baas, in Fries om utens út Amearika fan 2,11 meter. De langste Friezinne oant no 

ta is 1,91 meter. Friezen bliuwe in apart folkje yn taal en ek al yn lingte…. 

 

- dat as twa Friezen inoar foar it earst treffe en wat neier meiinoar yn ’e kunde komme, it 

al gau is: ”Wêr komme jo wei?” As dat útwiksele is komt der al rillegau oer hinne ”en 

fan wa binne jo ien”? Dit stikje giet oer dy beide fragen, mar beheint him net ta de heit en 

mem of pake en beppe. Hiel wat minsken wolle graach wat djipper dolle en ek witte wa’t 

de heit en mem fan pake en beppe wiene. 

 

- dat ”Net te ticht by it wetter komme! De bûzehappert kin jim yn ’e kûten bite”. Mei dy 

warskôging besochten heiten en memmen om bern by it wetter wei te hâlden. In bûze-

happert? Wat is dat? De bûzehappert is in wettergeast, dy’t it benammen op bern fersjoen 

hat en se yn it wetter lûke kin. It is in wanskepsel mei gleone griene eagen, hoarnen op ’e 

kop, stikels om ’e nekke, swart fan kleur en hast net te sjen! 

 

- dat Stichting Bildts Aigene ’t overkoepelende orgaan is fan Stichting Ons Bildt, Bildts 

Dokumintasysintrum en Kommisy Meartalighyd. ’t Belangrykste doel is ’t hoeden en 

noeden fan ’t Bildts. Fooral in de tiid dat talen starigan ferdwine, is ’t och soa belangryk 

dat d’r ’n Stichting is die’t opkomt foor de  Bildtse taal. Maar niet allenig foor de taal, ok 

foor de history en de Kultuur fan de foormalige gemeente ’t Bildt. 

 

        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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Foar de leafhawwer 

Fan in doarpsgenoat krige ik in hiele steapel ferieningsbledsjes (”De Gaaste” ) fan de 

his-toaryske feriening yn Easterwâlde. Moaie lektuer foar guon út dat doarp! 

Ek krige ik in pear útjeften fan ”De Aovend”, in Stellingwarfs tiidskrift. Leafhawwers 

kinne boppesteande lektuer fergees fan my krije.         

                   Anne Veenstra  (til. 0592-242195)  

 

Fryske ferske-sjongers 22 septimber  - hooplik komt dit berjocht op ’e tiid (Anje) 

 

Bêste Fryske ferske-sjongers, it giet foar de 43
e
 kear wer oan! Op snein 22-9-2019 yn 

”Ons Dorpshuis”, B. Boermalaan 4, 9765 AP Paterswolde. 

Tiid: 10.30 oere is de kofje brún; 11.00 – 12.00 oere sjonge. 

Pianobegelieding: Eduard Brons; gastpresintator: Gryt Pebesma. 

 

As it jim barre mei graach in lytse bydrage yn ’e kosten foar de sealhier, ensfh., bygelyks 

€ 3,--. Famyljeleden en freonen binne tige wolkom!!  Oant sjen! 

 

Sjongprogramma 

Titel     Nr. yn Fryslân Sjongt en 1
e
 rigel 

 1. Simmermoarn   nr.49 Wat bisto leaflik rizende simmermoarn  

 2. By ’t opgean fan ’e sinne nr.24 Wolkom freugde fan ’e wrȃld 

 3. De Boalserter merke  nr.71 Te Boalsert yn ’e merke seach ik in famke 

 4. Breidzje   nr.66 ’t Wie simmerdei, in moaie jȗn 

 5. Silerssankje   nr.32 Krêftig waait de bolle wyn  

 6. See, do wide see  nr.41 See, see, do wide see, wat leist dêr drôgjend 

 7. Seemansklachte  nr.78 Moai Etke fan Teroele 

 8. It lot fan Tea   nr.84 ’k Wol it lot fan Tea besjonge 

 9. Heit op ’t fytske  kopy Heit scoe in dei op ’e fyts nei it Wâld 

10.  Moarn sille wy de hjouwer  nr132 Moarn sille wy de hjouwer slaan      (kanon) 

11. Wȃldsang   nr.10 Moai sȗnder wjergea binne de Wȃlden 

12. It âldershûs   nr.  9 Troch see-en skaat en lânen  

13. It marke   nr.34 It wie op in simmerjȗn 

14. De tiid hâldt gjin skoft: 

  3x 

  De tiid hâldt gjin skoft, de tiid hâldt gjin skoft, 

  De ljocht’ en tsjust’re dagen dy ’t libben jout te dragen 

  Hja geane, ferfleane, de tiid hâldt gjin skoft 

 

Fryslân Sjongt is ek wer te keap (€ 5,00)! Minsken dy’t de útnûging per e-mail krije 

wolle, kinne harren e-mailadres stjoere nei: Hylkje Leicht: h.leicht@zonnet.nl. 

 

Om alfêst yn jo aginda te setten: 29 maart 2020 sjonge wy wer yn ”Ons Dorpshuis”!  

mailto:h.leicht@zonnet.nl
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Moetings- en Ynspiraasjemiddei op sneon 16 novimber 2019  

 
yn it Multyfunksjonele Sintrum ”De Kiekmure”, Tesselschadelaan 1, Hurderwyk. 

Ynrin fan 12.30 oere ôf. 

De ynhâld 
 

1. ”Op nei 2023 – en dêrnei: de 100 jier foarby!” 

Klaas Sietse Spoelstra wol mei ús meitinke oer hoe’t wy as FBoU nije oanwaaks fine 

kinne - entûsjast meitsje/wurde fan lju, dy’t Fryske woartels en noch altyd in Frysk hert 

hawwe. Spoelstra hat tasein om dy middei syn meiwurking te jaan op betingst dat de 

dielnimmers elk in net-lid meinimme! 

Oprop: elk dy’t nei de Moetings- en Yspiraasjemiddei komt, nimt sa’n Fries om Utens, 

dy’t noch gjin lid is fan in Krite, mei nei dy middei - leafst jonger as 50 jier! *Mear fan 

sokke Friezen om Utens binne fansels tige wolkom! 

2. LF2018 en fierder….. 

Lieuwe Krol, haad Marketing en Kommunikaasje foar LF2018 en kertiermakker foar de 

Legacy LF2028, sil in ynlieding hâlde oer LF2018/2028. Wat wiene de plannen eartiids, 

hoe binne de plannen útfallen, wat is der fan leard en wat sil de takomst bringe (2028) op 

it mêd fan de kultuer, kosten, planning en opbringsten. 

3. Om 17.00 oere slute wy ôf.   

 

- De jûns binne jimme fan 19.00 oere ôf wolkom by de krite ”Meiinoar Ien” fan 

Hurderwyk  - ek yn de Kiekmure. It toanielselskip ’Fleurich fierder’ fan Jobbegea 

bringt it stik ”It deiboek fan Tinus Teckel”. 

Wy wolle begjin oktober graach witte op hoefolle minsken wy rekkenje kinne! 

Ut namme fan it bestjoer fan it Frysk Boun om Utens, Kees van der Beek, skriuwer, 

skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl  

mailto:skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
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S w e l t s j e s 
 

Yn ’e simmer wenje de sweltsjes  
mei de kokes en de kealtsjes  
op de pleats fan Sybesma.  
Mar as ’t kâld is,  
is ’t wizânsje,   
gean de sweltsjes op fakânsje   
nei it waarme Afrika.       

           (Hindrik van der Meer) 

 

EVERT  JANS 

 
Yn it krystnûmer 2018 fan it Kritenijs stie  it rymke  ”Fiks Fryslân”  fan Evert Jans. Ik 

moast doe fuortendaliks tinke oan haadmaster Jeep Veenstra fan de iepenbiere skoalle 

”De Feart” op de Tredde Slûs  yn Jobbegea. Yn ’t begjin fan de sechtiger jierren ha ik dêr 

staazje rûn. Wy neamden dat ”hospitearje”. 

Veenstra wie yn 1945 as haad fan de skoalle, no neamt men dat direkteur, kaam yn 

Jobbegea-Skuorregea en yn 1952 gie er nei de Tredde Slûs. 

Bûten syn wurk wie Veenstra hiel fertsjintlik  foar in soad saken. Yn 1950  hat er de revu 

”In hap en in snap” skreaun yn ferbân mei it 50-jierrich bestean fan Pleatslik Belang yn 

Jobbegea. 

Hy waard foaral ferneamd ûnder de skûlnamme Evert Jans. In protte publikaasjes fer-

skynden yn ’e foarm fan gedichten yn ferskate kranten as de ”Heerenveense Koerier” en 

de Gordykster ”De Woudklank”. Dêr hat er in soad minsken mei boeid. Yn syn 

gelegenheidsrymkes sieten in soad earnst en koartswyl, krekt as yn dizze oerhaal: 

 

         
     Anne 



 15 

 
  

 

 

      

    

  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 (kleare nostalgy!) fan 11.00 oant 12.00 

oere (ynformaasje by Anje, 0592 - 373555). Fan 10.30 oere ôf is der kofje/tee. 

 

Freed 4 oktober 2019 

’t Haolerhoes Hooghalen: ledegearkomste Us Memmetaal: sjoch side 5 ensfh. 

 

Sneon 12 oktober 2019 
Swol: selskip Blikstiender mei: ”Fryslân Heite!” 

 

Sneon 2 novimber 2019 

Nijeveen, De Schalle: hjerstjûn Krite Waling Dykstra, Meppel e.o. 

 

Sneon 16 novimber 2019 

Moetings- en ynspiraasjedei FBoU yn Hurderwyk. 

 

Freed 29 novimber 2019 

’t Haolerhoes, Hooghalen: eigen kritejûn mei oranjekoeke en ferlotting. 

 

Freed 10 jannewaris 2020 

Stamppotbuffet yn ’t Haolerhoes, Hooghalen. 

 

Sneon 29 febrewaris 2020 
Swol, Urbana: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma mei ”De man fan dyn 

libben”.            
 

 

 

 

 

Grapke: 

Douwe rint mei syn mem troch de bistetún yn Emmen. Ynienen sjocht er i grutte aap. 

”Dy liket in soad op omke Karel”, seit Douwe. Mem seit: ”Fij, Douwe, dat meist net 

sizze! Dat is mislediging”.  Douwe: ”Bliuw mar rêstich, mem. Wy steane der fier genôch 

fan ôf. Dat kin dy aap net heard hawwe.” 

Kopij foar it desimbernûmer kin oant en mei 

freed 6 desimber 2019 

  ynlevere wurde by de redaksje 



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 
  
 

http://www.dekaaswaag.nl/

