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Nr. 2; desimber 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.
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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Stamppotbuffet 10 jannewaris ’20
Oprop fan it FBoU: ideeën, ensfh.
Fraachpetear
Fraachpetear + gedichtsje
Krystpuzel
Liet en gedicht
Advertinsjes
Bûsboekje + gedichtsje

Us pake
Us pake die gjin yoga,
ús pake die gjin squash,
foar pake gjin aerobic
en dochs bleau pake kras!
Us pake hie gjin psychoof oare -looch of -gooch,

mar jim kinn’ daliks sjen dat
ús pake noch wol doocht.
Hy wit net iens wat stress is,
wie noait depressyf of sa.
Dêr hie er ek gjin tiid foar,
want ús pake pakte ta!
Froukje Annema
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Derbûten

“Sûnens”

Sa’n moai wurd.
Jo winskje immen in protte sûnens ta as hy/sy wer in jier âlder wurden is. Of as immen
siik is en graach de sykte ferwinne wol. As immen in nije faze yngiet yn syn/har libben.
As immen ..…………. en sa kin ik noch hiel lang trochgean.
Sûnens is och sa wichtich. Ik winskje it elkenien ta, mar spitigernôch is it net foar alle
minsken weilein. En hoe geane je der mei om? Jouwe jo jo der ûnder del of stride jo der
tsjin. Dêr is gjin minske gelyk yn.
Frjemdernôch kinne ferhalen fan minsken dy’t op in bysûndere wize mei harren sykte
omgeane my oangripe, my ferwûnderje.
En ja, minsken fan ús Krite, ek de kjeld komt net mei laitsjen. En dat begjint net pas by
80 jier.
Om’t ik fyn dat sûnens foar alles giet, kin ik jim fertelle dat wy
13 maart 2020 net mei ús stik ”Wat mankearret de dokter? ” op
’e planken komme (hoe tapaslik is de titel …).
Us ponghâlder/toanielspiler is mei sukses operearre, mar mei
earst yn jannewaris 2020 sûnder krukken rinne. Dan kin er him
noch net yn alle bochten wringe en dêrom net foar de folle
100% oefenje. Wy wolle it aventoer net oangean, oft it spyljen
mei Piet wol of net klear komt foar 13 maart en ha dêrom as toanielploech besletten dat
wy dy ûnwissens foar Piet, spilers en jim net wolle. Dus as wy allegearre goed sûn
wurde/bliuwe, binne wy fan doel om yn novimber 2020 foar jim te spyljen.
By de miene ledegearkomste yn oktober l.l. ha jim it wol en wee heard oer ús Krite en it
ien en oar oer it Frysk hynder, it swarte goud fan Fryslân.
Wat ha wy 22 novimber lêstlyn yn Hooghalen in moaie jûn hân mei Pro Rege út Holwert. Sy holden ús wol yn de besnijing, want it wie bûten it laitsjen om mûsstil.
Ek de ferlotting seach der wer prachtich út en elkenien hat goed yn de beurs taaste. Want
ja, wa woe net sa’n lekkere sûkerbôle, oranjekoeke of in oar moai presintsje. En jim ha
ek de Krite troch it keapjen fan lotsjes finansjeel wer goed stipe.
No stiet as earste it stamppotbuffet op priemmen. Op freed 10 jannewaris 2020 sille wy
genietsje fan de hearlike stamppotten. Troch in finansjele jefte kin de priis wat sakje. der
lêze jimme op side 9 fan dit Kritenijs oer.
Ta beslút hoopje ik en it bestjoer jimme allegearre yn sûnens te sjen op
freed 10 jannewaris om 17.30 oere yn it Haolerhoes.
Allegearre hiele noflike krystdagen en in
goeie jierwiksel tawinske
Groetnis,
Teatske
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Bernebrochjes

Ah goeie, jonges en famkes,
Tsjonge jonge jonge, as dit Kritenijs op ’e matte leit by pake en beppe ha jim al hast wer
frij fan skoalle. Leare jim noch wol wat??? Ha ha ha. Ik wit wol dat it wol sa is, mar
efkes frij wêze nei de spanning fan 11 novimber en Sinteklaas is jim wol gund. De krystbeam stiet by jim thús al wer te plak, tink ik. Wat is dizze tiid gesellich, om in oere as fiif
is it al tsjuster en dan de ljochtsjes oan.

Meitsje fan dizze krystbeam op it pleintsje ek mar wat moais. Doch jim bêst.
Oant de oare kear,
Teatske
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Ferslachje Kritejûn 22-11-2019 mei Pro Rege
Wat wiene wy bliid dat de toanielselskip Pro Prege út Holwert ús út de need helpe
koe/woe op 22 novimber l.l.
Wy kamen telâne yn herberch ’De Kromme Kronkel’; Krijn en Styn (broer en suster)
binne de eigeners. Op ’e doar hinget it boerd ’Troch omstannichheden iepen’. Letter die
bliken dat wie om’t de kaai ’fuortrekke’ wie ….
Krijn en Styn ha ien fêste stamgast, Bram Bûterblom, dy’t slij is nei ’Kleare Kronkel’, de
spesjaliteit fan it hûs. Trije froulju dy’t ferdwale op harren jierlikse kanotocht, bedarje yn
de Kromme Kronkel. Bram is net fiis fan frouljusfleis, dat hy fernuveret him wol mei
harren. Sa tafallich is it net dat de trije froulju yn de Kromme Kronkel binne, want wy
komme der stadichoan efter wat ien fan de froulju ’by tafal’ yn de Kronkel bringt.
It wie hiel stil yn it Haolerhoes, wy wienen hiel konsintrearre; sa no en dan koenen we
fansels ek laitsje, want humor wie der ek en dat alles kaam troch it prachtich spyljen fan
Pro Rege.
It dekôr seach der ek hiel moai út, it wie libbensecht.
In prachtige jûn!

5

Twastriid …
Goeie, alle leden fan ús moaie Krite ”Us Memmetaal”.
Dit wurdt efkes in stikje oer de sinteraasje.
De sinteraasje sille jim tinke, hoesa?
Wat foarôf dúdlik is, is dat de kontribúsje dy ’t jim betelje en dêr’t it Kritenijs fan betelle
wurdt net omheech giet.
Mar ………. de ferskate ’artysten’ dy’t wy kontraktearje foar de jûnen yn it winterskoft
binne tsjintwurdich net mear om ’e nocht en ek de sealhier giet omheech. Koart troch de
bocht: de jûnen wurde djoerder.
Spitigernôch rint it lede-oantal werom en komt der gjin oanwaaks fan de jongerein.
Dêrtroch komme der hieltyd minder leden op in jûn, dy’t it opbringe moatte. Gelokkich
ha wy altyd in prachtige ferlotting mei in goeie opbringst en rêde it finansjeel noch wol
op.
Dochs stiet it bestjoer soms yn twastriid. Sykje wy in ynfolling foar in jûn, dy’t goedkeaper is as in oare of ferheegje wy de tagongspriis?
Wy komme der altyd út, mar we wolle jim dochs efkes fan dizze gong fan saken op ’e
hichte bringe.
Fansels geane wy fol goeie moed, mei nocht en wille fierder om jim hiele noflike jûnen
te besoargjen, dat dêrom soe ik sizze: net stinne, mar mei ús allen derhinne.
Ut namme fan it bestjoer,
Teatske Haanstra

Geweldich
Wat wiene wy bliid ferraske mei in geweldich
moaie finansjele jefte fan in anonime jouwer
fan ús Krite.
Wy binne der tige wiis mei en it sil, sa’t de
jouwer graach wol, û.o. brûkt wurde foar it
stamppotbuffet yn jannewaris.
Hy/sy wol jimme temjitte komme yn ’e
kosten.

Tige tank, tige tank.
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Ha jo it al heard …….…..
- dat de Algemiene Ledegearkomste (AG) fan it Frysk Boun om Utens, takom jier wêze
sil op sneon 28 maart 2020. Wy binne dan te gast by de Krite fan De Haach. It plak dêr’t
wy gearkomme: Het Prinsenkwartier te Delft. Neiere ynfo komt meidertiid.
-dat mei de Algemiene Gearkomste fan maart dit jier al bekend wie dat de Krite Seist der
mooglik mei ophâlde woe. Yn in mienskiplike Ledegearkomste fan de Kriten Utert en
Seist is it beslút naam en gean tenei fierder as de Krite Utert/Seist ûnder de namme:
MEIINOAR IEN. It bestjoer fan it FBOU is fansels tige bliid dat de beide Kriten opgien
binne yn dy nije konstruksje. Op sneon 5 oktober binne se alwer úteinset mei it ferhaal
fan Joke Zandstra fan Hurderwyk oer ”Oare Jo”.
-dat de net-oansletten Fryske Krite fan De Helder oan ’e ein fan it winterskoft 2018-2019
opheft is. Dat is fansels tige spitich! De leden fan dy krite, dy’t it Fryske gefoel noch net
kwyt wolle, hawwe de rie krigen om har oan te sluten by de Krite Hoarn. It is in idee.
-dat fan de Fryske Krite fan Súdeast Drinte sa no en dan ek lûd kaam, dat it slim muoite
koste om it deistich bestjoer foarmje te kinnen. Sa’t de flagge der no by hinget, liket it
dat it no dochs wer slagge is! Alle gelok winske.
-dat fyftich jier lyn yn it kader fan de Deltawurken de sâlte Lauwerssee ôfsletten waard
fan de Waadsee; de swiete Lauwersmar wie ûntstien! Dat wie foar de fiskers in ekologyske ramp. Mar ûndertusken is it in Nasjonaal Park en ien fan de belangrykste fûgelgebieten fan Nederlân.
-dat de ynternasjonale natuerorganisaasje IUCN in driuwend berop docht op de gemeente
De Fryske Marren om de sânwinning foar de kust fan Aldemardum te kearen. De Iselmar
is in wetternatuergebiet fan wrâldwiid belang. Der libje ek wol twaentweintich beskerme
diersoarten yn dat gebiet.
-dat taal skriuwe ien ding is. Mar dy taal útsprekke is wer in hiel oar ferhaal. Der binne
fansels in protte wurden en sinnen dy’t lêzendewei samar útsprutsen wurde kinne. Dat
feroaret as yn guon wurden stomme letters foarkomme. Men moat dan witte oft se stom
binne of net. Oars komt it net goed. Wat dat oanbelanget is de stomme l yn de wurdsjes
âld en sâlt in moai foarbyld. Dat binne gjin hiel lestige foarbylden; Dat wurdt oars mei
de k yn Ingelsk en Dútsk. It wurdt noch lestiger as we wurdsjes as ôf en oft brûke. Mar
goed, de gewoane brûkers rêde dêr fansels wol mei.
-dat der in tiid west hat dat de taal brûkt waard om de Hollanners fan de Friezen te
skieden. Wa’t net in Fries wie, moast dat doe mei de dea bekeapje! Dan hawwe we it oar
Grutte Pier -begjin 16de iuw- mei syn sechje: Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze
kin is gjin oprjochte Fries. En sa is it noch!
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-dat it Frysk ek tongbrekkerssechjes hat lykas:
Der stiet in snip op ’t Snitser skip,
dy snie it spek mei de bek fan ’t spit.
Der wie gjin snipskries dy’t dat die.
dy’t spek mei de bek fan ’t spit ôfsnie.
Op ús finneherne lizze fjouwer klear lottere ljipaaien yn ien nêst.
Moatst de strjitstiennen skjin skrobje ear’t de tsjerketsjinst begjint.
It aardige fan tongbrekkers is dat der noch hieltyd nije betocht wurde. De tongbrekkers
hieltyd flugger útsprekke en wa’t it dan mar it fluchst kin!
-dat it noch net sa lang lyn is dat se nei de argiven moasten as se wat fan harren foarâlden
útsykje woene. Dat wie wol in drompel. Der moast flink wat tiid útlutsen wurde en dan
de wei fine yn dy argiven.
-dat yn 1865 Jan Jarigs Nooitgedacht (1840-1920) út Drylts begjint mei it produsearjen
fan skaven, redens en houten boartersguod op ’e souder fan syn hûs. Nei syn ferstjerren
yn 1920 lizze syn opfolgers har hieltyd mear ta op it meitsjen fan redens. Yn strange winters krije se it foarelkoar en produsearje wykliks sântuzen pear. Yn 1956 meitsje se sels
tachtichtûzen pear houtene redens! Sa groeit it Drylster fabryk út ta de grutste reedfabrikant fan Nederlân. Mar dan komt der in grutte konkurrint op ’e merk: de noar.
Nooitgedacht beslút yn 1959 om dy redens mei ekstra lang izer ek te produsearjen.
-dat de minsken yn 1811 sels in efternamme betinke mochten. Dat sil foar de measten
wol wat holbrekken koste ha! Hokker namme moatte wy kieze? Hiel faak hat dy nije
namme wat te meitsjen mei it berop fan de betinker (Bakker, Smid, ensfh.) of it plak
dêr’t se wennen, de stra-nammen: Hoekstra, Dykstra, Hiemstra, de -ma- en smanammen: Bouma, Jansma, Pietersma. Der binne noch folle mear farianten te neamen.
-dat der yn 1956 gjin winner fan de alvestêdetocht wie. Fiif riders gongen doe mei-inoar
oer de einstreek, want net ien fan harren woe twadde wurde. Se steane net byskreaun yn
de boeken. Yn it Reedmuseum yn Hylpen hat elke winner fan de tocht in eigen fitrine.
De winners fan ’56 ha ek in plakje en se wurde by namme neamd ….
-dat yn de simmer fan 1918 Nederlân yn de greep kaam fan in geheimsinnige sykte. Dy
wie twa moanne earder foar it earst sinjalearre yn Spanje en hjitte dêrom de Spaanske
gryp! It hichte- of djiptepunt fan de epidemy wie yn oktober en novimber. Der foelen
meiinoar wol fyftich miljoen deaden en dêrfan ûng. 27.000 yn ús lân. Der wiene gjin
medisinen foar, mar der waard wol in soad eksperimintearre mei húsmiddeltsjes. Hjir en
dêr ûntstiene geroften, der soene net genôch deakisten wêze en de minsken moasten dan
mar yn kartonnen doazen begroeven wurde. Op ’e Gordyk waard it kloklieden by begraffenissen ferbean, omdat it de minsken op ’e senuwen wurkje soe. In lyts jier letter wie dy
ferskriklike epidemy ynienen foarby.
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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Stamppotbuffet 2020

Oh, wat sjocht it der wer lekker út!!

Freed 10 jannewaris 2020
kinne jim der fan genietsje yn ’t Haolerhoes yn Hooghalen.
Dizze hearlike iterij kostet € 20,00 de man/frou en dêr ha jo foar:
in slokje, trije soarten stamppot mei fleis en soer, in neigesetsje, oan ’e ein
in lekker bakje kofje of tee en in protte geselligens.
Moai om ek eltsenien dan in noflik en foaral sûn 2020 ta te winskjen.
Fansels sjonge wy noch wat Fryske ferskes.
Opjaan kin oant en mei snein 5 jannewaris 2020
by Metje Groenhof (0592-352932) of Piet Boelens (0592-462297)
(ek kinne jo it by harren melde as jo in dieet ha of as jo mei immen meiride
wolle). Betelje kin op rekkennûmer: NL 78 RABO 0310 1082 33.
Jim (ek net-leden!) binne fan herte wolkom om 17.30 oere!
Wy, as bestjoer, sizze:
As jo kinne, kom dêr dan hinne,
foar in hapke en in drankje en in moai Frysk
sankje.
Metje, Renny, Sjoege, Teatske, Piet en Hans
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2023 - net samar in getal – 2023 is it jier, dat it Frysk Boun om Utens
100 jier bestiet!
In tariedingskommisje, besteande út Teatske Haanstra-Bosma fan Assen, Jolanda
Lootens-Berg fan Swol, Hans Groenhof fan Assen, Jan Bosgraaf fan Swol, Jan Bijkerk
fan Lelystêd en Kees van der Beek fan Hurderwyk, hat begjin novimber in earste
gearkomste hân om ris te besjen hoe’t it FBoU foarm jaan kin oan dit jubileum.
In datum is al fêstlein: sneon 16 septimber 2023.
Wêrom no al sa’n drokte meitsje oer wat noch safier fuort leit .....
De kommisje is fan betinken, dat de tiid jin faaks troch de fingers glydt; minsken/ organisaasjes dy’t wat betsjutte kinne, moatte jo op ’e tiid witte litte wat jo wolle.
No wol de kommisje net allinnich betinke wat en hoe wy dy 100 jier fiere sille. Dêrom
dogge wy in berop op alle Friezen om utens om mei te tinken oer wat en hoe wy as
FBoU hjir in grut feest fan meitsje kinne. Hawwe jimme ideeën of suggestjes, of tinke jo
in eigen bydrage, yn hokker foarm dan ek, leverje te kinnen - jou it troch oan de skriuwer
fan it FBoU: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl - alles is wolkom!
Meitsje yn jim eigen rûnten dizze oprop safolle mooglik bekend.
Ein jannewaris 2020 komt de kommisje wer byinoar. Sy sette dan op in rige wat der
troch jim oanrikt wurdt – stjoer dêrom alles foar 1 jannewaris 2020 op nei boppesteand
e-postadres.
Yn ’t foar tige tank foar jim meitinken - jim wurde op ’e hichte holden!
Ut namme fan de kommisje,
freonlike groetnis,
Kees van der Beek
Beemdweg 29, 3852 XC ERMELO
tel. 0341 – 559343 mob. 06 - 39877465
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
www.fryskbutenfryslan.frl
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Fraachpetear
mei Lies en Michiel Kootstra

Lies en Michiel wenje oan in rêstige strjitte op ’e Smilde. Tegearre wenje se dêr sûnt
oktober 1977.
Doe’t ik der ynkaam waard ik entûsjast begroete troch Oscar, it trettjinjierrige koaihûntsje.
Michiel is berne yn 1941 yn De Rottefalle en heit wurke by de boer. Hy hie fjouwer
âldere susters en kaam tolve jier nei. Mei seis jier ferhuze de famylje nei Burum, in
terpdoarpke op ’e Klaai. Mei nocht tinkt er noch werom oan syn jongestiid dêr. Mei in
kliber jonges troch de steechjes strune en ûndogenske dingen úthelje! Op âldjiersjûn
koene de minsken mar soarge en helje it ark yn, want oars wie it de oare moarns fuort.
En karbidsjitte fansels! Mar ek it fjild yn: aaisykje, fierljeppe, reedride en noch folle
spannender: skoskerinne: wiete klean en mem lilk!
Hy mocht ek graach wat omnifelje, bgl. in boatsje meitsje en dat mei karbid it wetter
oersjitte. Yn ’e fiifde/seisde klasse koe master ôfgryslik spannende ferhalen fertelle oer
ridders en de Noarmannen. Dat waard dan nei skoaltiid mei rôvjen en oarlogjen neispile.
Hy mocht ek graach lêze. Noch goed heucht it him dat master in hiel grutte doaze op ’e
tafel sette en dêr kamen dan in protte boeken út en elk krige sa’n boek mei nei hûs. Hiene
se it boek út, dan omruilje foar in oar.
Oan ’e ein fan it lêste skoaljier fûn master dat in technyske oplieding foar Michiel it bêste
wie. Dat it waard twa jier ambachtsskoalle yn Kollum, ôfdieling metaal. Dêr hat er yn
letter tiid noch in soad oan hân. It foel him wol dreech, lange dagen nei skoalle, mar hy
hat no noch grutte wurdearring foar de leararen. Jonges fan trettjin/fjirtjin jier leare
omgean mei grutte masinen. Dat hy woe ek mar learaar wurde.
De foaroplieding VMTO wie twa jier, dat doe’t er fyftjin wie, gie er deis oan ’t wurk en
tiisdeitejûns nei de kursus elektrotechnyk yn Ljouwert en sneontemiddeis nei it wurk, fan
twa oant sân oere twaris trije lessen. It wie dan al njoggen oere ear’t er wer thús wie. Mar
it slagge en hy koe nei de leararenoplieding, mar earst moast er noch tweintich moanne
ûnder tsjinst.
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Yn 1963 troude Michiel mei Geke Weening út De Harkema en kamen te wenjen yn
Snits. Dêr wurke hy as elektromonteur by Lankhorst toufabryk, in grut bedriuw mei sân à
acht elektromonteurs. Yn ’e jûnsoeren folge hy de pedagogyske oplieding yn Ljouwert.
De baas hie der fan heard en woe him net kwyt. Lankhorst hie in oar bedriuw
oernommen en koe him min misse. Doe hat er dêr noch in jier langer wurke. Hy wie 25
doe’t er mei de stúdzje klear wie en op in learaarsbaan sollisitearre. Dat wie op ’e
technyske skoalle fan Bovensmilde. Hy krige de baan. Sa kamen se dêr te wenjen.
Geke en Michiel krigen trije bern, in jonge en twa famkes. It koe net moaier, mar …..
dochs sloech it needlot ta; Geke krige boarstkanker en stoar yn 1976 yn ’e âldens fan 34
jier. Fierste jong. Michiel krige kennis oan Lies, in beukerliedster en sy trouden yn
oktober 1977; sa hiene de bern wer in mem. It jongste famke wie acht jier, doe’t der noch
in jonkje bykaam. De beide famkes wiene gek mei him en sy kinne noch altyd poerbêst
mei har jongste broer. Yn de jierren tachtich kaam der in ein oan de technyske skoalle op
’e Smilde en dy waard ûnderbrocht yn it VMBO te Assen. Lies, Michiel en de jongste
soan ferhuzen nei de Keningin Emmastrjitte en wenje dêr noch altyd mei plezier. Oant
2002 hat Michiel noch as learaar technyk wurke en koe doe mei pensjoen.
Lies de Boer komt út Grinslân. Sy is berne op 27 april 1948 as op ien nei jongste fan acht
bern op in pleats yn Overschild, gemeente Slochteren.
Nei de legere skoalle gie se nei de mulo en folge dêrnei it beukerûnderwiis. Tsien jier hat
se foar de klasse stien, seis jier yn Uithuizen en fjouwer jier yn Ermelo.
Sy kaam yn kontakt mei Michiel en der folge in wiidweidige korrespondinsje. Mei ta
eintsjebeslút in houlik yn 1977. Yn desimber 1978 krigen sy soan Gert.
En ûnderwilens ha se tsien bernsbern. De âldste is 29 jier en de jongste 3. Doe’t Gert
fjouwer jier wie, is Lies as dieltiidbeukerliedster op ’e Smilde oan ’e slach gien. Mei in
kursus yn 1982 oant 1984 wie se ek learkrêft mei folslein foech foar de legere skoalle en
sa waard sy dêr ynfalskrêft. Har hobbys binne lêzen en puzeljen, mar doe’t de bern noch
lyts wiene hat se in soad naaid en breide.
Mar ….. hoe kamen se by de Fryske Krite?
Jierren lyn wie der in alternative film fan de ”Kameleon” yn it Haolerhoes. Der wie noch
in kollekte foar mooglike proseskosten. Dat wie foar Michiel oanlieding om harren op te
jaan als lid fan de Fryske Krite. Sy binne net sa faak op in Kritejûn, mar it stamppotbuffet slaan se net gau oer.
Jeltje Geertsma
BERNETIID
O lokkich, wa’t de jongesklean
noch glide om liif en lea.
Dan wit it brein fan wif bestean
noch ’t herte fan gjin kwea.

Dan tynt de siel yn ’t romme hjoed.
’t Is rûnom like bliid!
O! swiete dream fan ’t jonge moed.
Oersill’ge bernetiid.

jt
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Krystpuzel
(V. Brink-Stilma)

Sykje alle wurden op (lettertekens binne fuortlitten). Yn it
lege blokje moat in E …. Oerbleaune letters foarmje in sin.

advint
âldjiersdei
alvestêdetocht
beam
desimber
fakânsje
famylje
fersiering
foarnimmens
frij
gesellichheid

iisbaan
ite
izel
jannewaris
kâld
kearske
klune
kryst
lampke
ljochtsjes
nijjier

oaljekoeken
pakjesjûn
pipernuten
redens
reek
rein
sâltstruier
sinteklaas
slide
slokje
snie
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T
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R
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E
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E
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L
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E
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S
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A

E

K

A

E
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A

N
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L

E

S

E

G
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snobbersguod
sûkelademolke
waarmte
weromsjen
wintersport

De Alvestêdetocht

(Tetman de Vries)

Wy ha tegearre riden de Frysk’ Alv’stêdetocht,
wy binn’ troch Fryslân gliden op redens, wat in nocht,
oer Snits en Sleat nei Starum, dat woe wol foar de wyn
en doe mar wer mei goede moed it hege noarden yn.
Sa glieden wy by achten ús Aldehou foarby.
Wat stram en stiif yn skonken, dat docht jim grif gjin nij.
Sa ha wy wer belibbe in dei fol Fryske nocht,
want sjoch, it moaiste winterfeest is ús Alvestêdetocht.
Wat fiele wy ús lokkich, as wy op redens stean,
Tegearre oan it stokje troch Fryslâns fjilden gean.
Sa ha wy alle stêden fan Fryslân hjoed besocht
en ’t moaist fan al ús riderij wie dizz’ Alv’stêdetocht.

Aldjiertinzen
Nachten binne lang en tsjuster,
dagen gean yn damp en rein.
Hjoed is allyk oan moarn en juster:
in jier lûkt nei de ein.
De beammen fan har blêden ûntdien
stean klomjend tsjin de grouwe loft.
De grûn is wiet en ûngedien,
natuer hâldt wer har winterskoft.
It boulân leit yn rjochte fuorgen,
kâld glinsterjend yn it feale ljocht.
Keal eagje greiden, slim fersmoarge,
gjin fee dat men noch earne sjocht.
’t Lûdroftich fûgellûd is wer ferstomme,
de wrâld leit no sa dea en kâld.
’t Is krekt as moat dy wat bekomme
of is ’t de amme dy’t se hâldt?
Wat kin in jier dochs gau foarby gean.
It glydt jin út de hannen wei.
It is de gong fan ’t ierdsk bestean
en ek de tiid fan ’t jier giet mei.
It makket suver wat weemoedich
as men dit allegear oertinkt,
mar stimt ek tagelyk wer moedich,
om ’t nije dat hjir blinkt.

(Út: ”Oer de drompel”)
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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

Freed 10 jannewaris 2020
’t Haolerhoes, Hooghalen: stamppotbuffet, 17.30 oere.
Woansdei 22 jannewaris 2020
Urbana, Swol: Johannes Hobma fertelt oer de reis mei de ielaak fan Heech nei London.
Sneon 29 febrewaris 2020
Het Anker, Swol: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma mei ”De man fan dyn
libben”.
Freed 13 maart 2020
’t Haolerhoes, Hooghalen: wurdt noch ynfold.
Snein 29 maart 2020
Doarpshûs, Paterswolde: Fryske ferskes sjonge fan 11.00 oant 12.00 oere (10.30 oere
kofje/tee). Ynfo: Anje (till. 0592 373555)
Freed 24 april 2020
’t Haolerhoes, Hooghalen: wurdt noch ynfold.

Kopij foar it maartnûmer kin oant en mei
sneon 15 febrewaris 2020
ynlevere wurde by de redaksje
Froast
Skerp snijt syn mes de azem
fan ’t iiskâlde wetter
weachjes wurde stiltsjeswei
yn ’e hoare nacht
tinkelet syn tinguod
lûd dat it skrassen fan redens
foarop giet
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(Jannie Roodhof-Pool)

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

