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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’ierde,
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)
oerâlde, leave Fryske grûn,
nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
dy’t Friezen oan har lân ferbûn.
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.

Earebyld Grou;
Dr. Eeltsje Halbertsma

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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Omke Auke hie fiif kninen
mar dy bisten pykten út.
Nearne wiene se te finen,
omke altyd foar it rút,
elke dei mar wer opnij,
mar der kaam gjin knyn foarby.
Hy hie fan alles al besocht;
hy liet it hok op ’t lêst mar iepen.
En wat barde op in kear?
Moans leine se der wer yn te sliepen …
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Sytske Rispens

Derbûten
“Sûnens”
Goeie allegearre,
Dit wie it wat ik elkenien tawinske foar 2021: sûnens.
Ik wit net hoe’t it mei elkenien is. Je komme elkoar net mear sa faak tsjin, wy binne wat
oan hûs bûn. Mar ik hoopje dat it firus oant no ta moai om jim hinne gien is en yn de
takomst ek gjin hâldfêst kriget.
Suver krekt stie ik foar it keukensrút en seach in jongfaam op
redens en twa lytse jonkjes mei in slide op de fiver. It gong
noch wat knoffelich mei it fanke, mar ja, gjin houtsjes ûnder, it
moat fuort mei iishockeyredens, haha. De jonges hiene wakker
wille.
En at der ien skiep oer de daam is, komme der mear. Aansten
moat ik noch mei koeke en soopke oan ’e kant stean. En dat soe
gjin straf wêze, hear!
Lêstendeis siet ik yn ’e hûs nei bûten te sjen en seach in iikhoarntsje in beam ynsjitten.
Tsjonge, wat binne dy bisten rap. En foardat ik myn mobyltsje yn de oanslach hie om in
foto te meitsjen, wie er al hast yn Baggelhuzen.
Der húsmannet hjir yn de omkriten fan it Provinsjehûs ek in keppeltsje mûzefalken. Se
sitte hiel stikem yn de beam en dûke dan ynienen hiel ûnferwachts del om in mûske fan
de grûn te snappen. En … ik wer te let foar in foto fansels. Soms makket myn oare helte
ek krekt ien stap tefolle en ferballet it dêrom ek wolris. Ik moat der mar in dei foar útlûke
en yn it strewiel lizzen gean foar prachtige foto’s.
Ik wit net at jim in mobyltsje, kompjûter of tablet ha, mar dan reitsje jim yn dizze tiid ek
noch in bytsje betûft op de ‘digitale highway’. Miskien kinne jim wol appe, skype, maile
en ha jim wol in “smûlboek” ensafierder. Miskien skype jim op ’t heden wol mei bern en
bernsbern om’t je harren faaks net sa faak sjogge. “Ha, ha, ha, wat in drokte! Ik belje wol
mei myn fêste telefoan”, hear ik guon sizzen. En dêr is neat mis mei.
Us mem (omtrint 90 jier) hat wol in mobyltsje en sy kin wol appe. En dat is moai, want
wat is it in aardichheid at ik har in berjochtsje en foto stjoere kin en sy kin dan ek in
appke weromstjoere. Gelokkich en moai dat it mooglik is.
Ik kin jim net bliid meitsje mei in programma yn ’t Haolerhoes. It kin en mei net en der is
ek nimmen dy’t in programma foarhannen hat.
In protte fan jim sitte yn de kategory dy’t yn oanmerking komme foar in faksin. Miskien
is der by ien fan jim noch twifel om it wol of net te dwaan? In protte wiisheid tawinske
om dy kar te meitsjen.
Ik winskje jim in moaie en sûne tiid ta en oant it Kritenijs fan maaie.
Groetnis,
Teatske
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Bernebrochjes
Goeie jonges en famkes,
Wat in pracht wie it bûtendoar mei de snie! Tsjonge jonge, wat in wille kin je dêr mei ha.
En dan nei it boartsjen nei hûs ta foar in kop mei lekkere sûkelarjemolke om wer waarm te
wurden. Hearlik! En dochs geane wy no stadichoan op nei de maitiid, ek prachtich.
En wolle jim binnendoar wat te dwaan ha, dan ha ik een moaie kleurplaat om yn te kleurjen. Goed jim bêst dwaan hear. Foar pake, beppe, heit en mem is it ek in moai tiidferdriuw.
Ik soe sizze: doch jim bêst en fernuverje jim dermei.
Oant de oare kear,
Teatske
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Ta de neitins fan Teake van der Meer
Op moandei 28 desimber 2020 is nei in koarte en slimme sykte, yn ’e âldens fan 83 jier,
ferstoarn: Teake van der Meer.
Mear as 50 jier fersoarge hy optredens foar grut publyk, yn Fryslân lykas dêrbûten.
Doe’t Metje en ik ris by de Fryske Krite yn Easterwâlde wiene om by in optreden fan
Teake te wêzen, ha wy him frege wat it kostje moast as hy in jûn foar krite Us Memmetaal
fersoargje soe. Wy praten oer syn fergoeding en Teake sei: “Om it jild hoecht it net oer te
gean.”
Sa koe hy foar in tige ridlik bedrach by ús krite optrede.
Syn motto wie: immen net kwetse, mar minsken genietsje litte fan de ferhalen en fan de
útbylde typkes.
Op freed 18 novimber 2016 soarge Teake foar in moaie opfiering yn Hooghalen. Der
wiene hiel wat leden fan ús krite op ôfkommen en ek it tal net-leden wie grut.
Fier foar 19.00 oere stienen der al in protte minsken yn de hal. Yn de seal moasten der hiel
wat stuollen byset wurde.
Elkenien koe doe genietsje fan Teake’s optreden. It wie in boppeslach.
Wy sille noch faak oan him weromtinke.
Hans Groenhof
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Ha jo it al heard …….…..
- dat wy de Friezen no ek wer boppe-oan de ranglisten fine. In prachtich foarbyld is
Sjinkie Knegt fan Bantegea (1989), dy’t yn 2012 as earste Nederlanner Europeesk
kampioen shorttrack waard. Sûnt dy histoaryske triomf hat er in protte prizen yn de kast
sette kind.

- dat der nochris in tiid komt en besjoch it heechste tsjerkje fan Nederlân fan binnen en
fan bûten. Dat tsjerkje yn Hegebeintum is sa apart mei al dy roubuorden en de preekstoel.
Yntree fergees.
- dat wetteroerlêst Frieslân yn ’e rin fan de iuwen hiel wat kearen teistere; sa ek yn 1910.
Lokkich falle der gjin slachtoffers, mar de materiële skea is ûnbidich. Op ferskillende
aansichtkaarten, ôfkomstich út it Frysk Foto Argyf, is te sjen hoe’t Fryslân derút sjocht
by de oerstreaming. Grutte parten fan Fryslân hawwe te lijen fan it wetter, tink bgl. oan
Warten, Toppenhuzen en Twellingea. Neffens it Twadde Keamerlid Piter Jelles Troelstra
(1860-1930) binne de problemen ûntstien troch al it reinwetter dêr’t Nederlân sûnt
augustus 1909 mei te krijen hat. Dêrneist fynt er dat de provinsje net foldwaande noed
stiet foar de ôffier fan it bûtenwetter en beskuldiget er guon grûneigeners fan
verwaarloazing fan har polders.
- dat de skeefste toer yn de gemeente Ljouwert stiet, mar it is net de Aldehou, mar dy yn
Miedum. Hy is skever as de “offisjeel skeefste toer fan Nederlân” yn Bedum. Pisa is der
neat by, neffens de Wynzer arsjitekt Jan van der Leij.
- dat Fryslân fansels dè provinsje fan Wetter en Wettersport is. Sa’n soarte fan Venetië,
mar dan griener. Want oft men no yn in stêd of doarp útfanhûzet, wetter is noait hiel fier
fuort. En hoe kin men al dy pracht no better fine, as by it wetter sels? Noch moaier is it
en doch dat duorsum. Dus: swim, syl, kanoje en gondelje dit neijier in duorsume tocht
oer it Fryske wetter.
- dat Friezen grutsk binne op har provinsje. Faaks ek wol mei rjocht en reden, want jo
fine dêr net allinne de gelokkigste minsken fan ús lân, de Friezen meie harren ek nochris
ta de sûnste ynwenners fan Europa rekkenje. Soe der soms wat yn it wetter sitte? Of leit
it oan har wrâldsk moaie omkriten en streken, dy’t yn alle hoeken wat oars te foarskyn
tsjoene? In sinne-ûndergong sa moai as op de Malediven. Foar in wrâldreis hoege jo
hielendal it lân net út. Jo fine al dat moais gewoan yn Fryslân. Ek yn it neijier!
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- dat bern gek binne op: klimme, kladderje en lekker mei wetter omgrieme. It
Boartersbosk Sparjebird by De Himrik, dat is in moaie dei deropút foar de lytsen. En …
mei in prima terraske foar de heiten en memmen!
- dat jo deeglike learzens oanlûke kinne en kuierje oer de boaiem fan de eardere
Lauwerssee, dy’t no in moerassich en sompich bosk is by it Dokkumer Djip lâns.
Parkearje dogge jo by ‘Natuurlijk Kollumeroord’, flakby Kollumerpomp. In tip: sykje de
oanjûne útsjochposten op foar de moaiste plaatsjes.
- dat de Fryske marren, dêr’t no elkenien nocht en wille oan belibbet, der net altyd west
hawwe. It ûntstean dêrfan geane ferskillende ferhalen oer. Is it minskewurk? Hat de
natuer in hantsje holpen? Der binne ek spannende sêgen en leginden, lykas dy fan de
suskes Tsjûke en March; nei alle gedachten de nammejouwers fan de Tsjûkemar. Dêr
gongen wy (Jaap) faak te swimmen. It wie dêr, bûten it soal (farwetter), mar 1 meter djip.

Tsjûke en March
Us wenten stiene neistinoar
yn it wide Fryske lân.
Dêr boartesto, dêr boartesto
dêr ha wy wille hân.
Wêr’t it libben ús ek hinne stjoert
fier fan dizze oard of tichteby;
Wês lokkich as yn ús bernetiid
dat is de winsk fan my.
Us winsk yn dit nije jier:
gjin lockdown en gjin jûnklok mear,
gjin oardelmeter noch mûlkapkes
en totaal gjin koroanafirus mear.
Wy woll’ wer nei de winkels en de kapper ta
en op besite en nei freonen ta.
En boppe-al dy gesellige Fryske kritejûnen wer ha.
Bêste kriteleden:
in Fries jout gjin belies en hâldt moed,
want úteinlik komt it wer goed!
Jaap fan Bantegea en Jan fan Beets
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1923

– FBoU

– 2023

Al earder is der skreaun oer it 100-jierrich bestean fan it Frysk Boun om Utens. Fansels
mei ús dat net ûntkomme! In tariedingskommisje is al in jier dwaande om dit jubileum
foarm te jaan. De datum dat wy it jubileumfeest fiere wolle is 16 septimber 2023.
Der binne in pear lokaasjes, dy’t ús wol geskikt talykje om it jubileumfeest te hâlden.
It programma foar dy dei krijt stadichoan stal, mar in soad details moatte fansels noch
útwurke wurde.
Earder ha wy alris de oprop dien oan kritebestjoeren en -leden om mei ideeën te kommen. Sa binne der mooglik betûfte, smoute fertellers yn jim fermidden, dy't in breed publyk fermeitsje kinne. Foardracht-keunstners kenne wy suver hast net mear, mar der
binne fêst noch guon, dy't it wol deeglik kinne.
Yn lyts komitee wurdt hurd wurke oan it gearstallen fan in jubileumboek.
Kom mei nammen en suggestjes: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl

………………………………………………………………………………..
Rinne = ek:
mei it arbeidershynder reizgje;
mei de bilwein reizgje;
mei it skuonmakkersweintsje reizgje;
mei de apostelwein reizgje.
Sex yn Sexbierum?
It wurdsje sex hat hjir, al hoe grappich guon dat ek fine, neat út te
stean mei it wurd seks. Sex yn Sexbierum slacht op de namme
Sixtus, in hillich ferklearre paus út de 3e iuw. It Fryske ‘seis’ yn
Seisbierrum is dêr in ferbastering fan; hat dus ek neat mei it getal 6
te krijen. Bêre = hus. Mei ‘bier’ en ‘rum’ hat ik ek neat út te stean.
Berte-lykwicht
In fûl feministe yn Wijhe
koe swierwêzen lykwols net mije.
By ien bern is ’t bleaun,
want, sei se, myn freon
mei no sels de twadde wol krije.
8

(Atze Bosch)

Myn berteplakje (nei in rymke fan Geert Jabiks van der Berg út Skuorregea)

Elts hat in plakje op ierde
dat him boppe alles bynt.
Sa hâld ik fan in doarpke,
dat men yn ’e easthoek fynt.
De âlde wiken rinne
sa ienich moai troch ’t fjild.
Wat ha ik dêr in fiskjes
út it wetter tild.
Dit plakje bliuwt my dierber,
ferjitte kin ik it nea.
It is myn berteplakje,
myn ynleaf Appelskea.

Anne
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Guozzeboerd

- Fryske reis op in guozzeboerd (= guozzebrief)

Doe’t Piebe Krediet (1855-1936) út It Hearrenfean klear wie mei syn oplieding ta stiendrukker, woe er as masterstik in guozzeboerd drukke – in guozzebrief, as men it yn geef
Frysk sizze wol.
De rûngong oer 63 fekjes konfrontearret de spilers mei alderhanne tebeksetters en opstekkers, en eins is dat oerâlde selskipsspul in metafoar foar de minsklike libbensreis.
Piebe woe yn syn ferzje dy figuerlike reis omsette yn in reis troch Fryslân, dy’t hy makke
yn ’e simmer fan 1879 earst sels in lange fuotreis troch de provinsje - miskien wie syn
guozzeboerd oars net as in ferlechje foar dy aventoerlike alve-en-tritich-kuier.
Piebe hie in moaie hân fan tekenjen en makke ûnderweis tekeningen fan steds- en
doarpsgesichten. Thús brocht er dy sketsen oer op ’e stien en yn 1880 ferskynde syn litografyske guozzeboerd mei fyftich plaatsjes fan Fryslân.
Alle tradisjonele eleminten fan it spul krije by him in Fryske slinger: de Bonifatiusboarne yn Dokkum docht op nûmer 31 tsjinst as de put, wêrút men ferlost wurde moat,
en op nûmer 58 markearje de mummys fan Wiuwert de dea, dy’t twingt om fan foaren ôf
oan te begjinnen. De reis fan Piebe begjint yn It Hearrenfean en einiget nei in útwrydske
omwei op nûmer 63 yn Ljouwert. De haadstêd wurdt yn it hert fan it spul ferbylde troch
de Aldehou en de Beurs op it Saailân, dy’t klear wie yn datselde jier 1880.
Christine Sinninghe Damsté út Hengelo is in samler en kenner fan âlde guozzebrieven.
Sy hat Fryske woartels – fan hûs út hyt se Hopperus Buma – en Piebe syn spultjesreis
yntrigearre har. Sy hat alle plaatsjes op it boerd útfigelearre en bondele har nijsgjirrige
fynsten yn in aardich boekje. It is opdroegen oan Bernhard Buma, de koartlyn ferstoarne
heit fan de boargemaster fan Ljouwert. De bedoeling wie dat Sybrand Buma it earste
eksimplaar krije soe op in presintaasje yn it Histoarysk Sintrum Ljouwert, mar Koroana
kaam mei de klompen yn it spul. Yn stee dêrfan hat se it him doe mar oerlange op oardel
meter ôfstân yn ’e bûtenloft, foar de Aldehou.
Op reis door Friesland met Piebe Krediet is yn eigen behear útjûn en te bestellen by
christinedamste@home.nl foar € 10,-- plus porto. Yn Ljouwert is it te keap by de Fryske
Kado- en Boekwinkel fan de Afûk (Boterhoek 3) en by it Histoarysk Sintrum Ljouwert
(Groeneweg 1).
Begjin 2021 ferskynt in artikel oer dit nijsgjirrige guozzeboerd yn it “histoarysk tydskrift
Fryslân”.
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Hapoel Ra’anana

1

2
“Elia Soriano verruilt VVV Venlo voor een Israëlische club. De geboren Duitser,
die ook een Italiaans paspoort heeft, gaat naar Hapoel Ra’anana. In de eredivisie maakte de spits in zestien duels twee doelpunten” en
“Darryl Lachman per direct van PEC Zwolle naar Hapoel Ra’anana in Israel”.

Boppesteande lies ik op tiisdei 28 jannewaris en 6 febrewaris 2020 op in teletekstside fan
de NPO en ik wie wol wat ferheard. Myn tinzen giene nei augustus 1962, doe’t wy mei
“VV Gorredijk” fuotballen tsjin … Hapoel Ra’anana en mei 2-1 wûnen! (foto 1 en 2)
Wikipedia holp my fierder: Hapoel Ra’anana is de profesjonele fuotbalklup fan
Ra’anana. Yn 2009 waard de klup fyfde yn de Liga Leumit (twadde klasse) en promovearre nei de heechste klasse, om’t dy fan tolve klups nei sechtjin útwreide waard. De
klup degradearre wer, mar promovearre yn 2013 fannijs.
It Joadske monumint oan it âlde postkantoar fan De Gordyk is oprjochte ta neitins oan
de Joadske doarpsgenoaten dy’t yn de Twadde Wrâldoarloch troch de besetter deportearre en ombrocht binne. Yn de besetting wennen op ’e Gordyk noch sechtjin
Joadske ynwenners.
It monumint is op 4 juny 1956 ûntbleate troch oerrabbyn dr. E. Berlinger út Amsterdam.
Op ’e stien is in boetsearre hân oanbrocht, dy’t in davidstjer derôf skuort (foto 4).
Yn 1807 waard in lytse sjoel oan de Langewal ynwijd en tsien jier letter waard dy
útwreide mei in skoalle en in ûnderwizerswenning (foto 3).
Oan ’e ein fan de Dwersfeart yn Koartsweagen kaam yn 1804 in Joadsk tsjerkhôf, dat
ûnderholden wurdt troch de gemeente Opsterlân en der noch goed útsjocht (foto 5).

3
4
5
De skoalle mei wenning is der no noch, mar de sjoel, dy’t de oarlochsjierren trochstien
hat, waard yn 1953 fanwegen de brekfallige steat spitigernôch ôfbrutsen.
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Yn Ra’anana lies Abraham Gottschalk yn in artikel yn de Drachtster Courant oer de
ûntbleating fan it monumint op De Gordyk en hy naam kontakt op mei de boargemasters
fan Opsterlân (Willem Harmsma) en Ra’anana. Der ûntstie in freonskipsbûn, der waard
in útwikseling ôfpraat en fuortendaliks waarden spikers mei koppen slein.
Yn augustus 1962 kaam in delegaasje út Ra’anana, en derby de fuotbalklup Hapoel
Ra’anana, nei De Gordyk. Op 17 april 1963 begûn in mingd selskip oan de tsjinbesite: in
boargemasterspear, twa dûmnys, in wika, in haadynspekteur fan ûnderwiis, in húsdokter,
in haadredakteur, inkele ferslachjouwers en in fuotbalteam mei supporters. Ik hearde by
it team, mar ik ha net fuotballe om’t ik in middelhânsbonkje brutsen hie.
Yn dy hast trije wiken binne der in stik of wat wedstriden spile, ek tsjin Hapoel Ra’anana
fansels. En wer wiene de Friezen better: 4-3.
Hjoeddedei sil dat fêst net mear barre, te sjen oan it klasseferskil!
Anne

Krúswurdpuzel (út De Nije, 2/nr.4)
Oerdwers: 1 drok, 8 opperwêzen, 9 eksimplaar, 10 as it út ’e hân rint, 11 nei Kristus,
13 portaal fan tsjerke, 15 groei, 16 plak op It Amelân, 18 nijmoanne, 19 lamkes krije,
21 biljertstôk, 22 oerflaktemjitte, 24 strak, 27 oait, 29 eabel, 30 ûneven, 31 ljochtbyld,
33 op dy wize, 34 Amsterdam, 35 gemeentebestjoer, 37 keunstwurk, 39 útbanne.
Fan boppen nei ûnderen: 1 bûsboekje, 2 op dit momint, 3 elts, 4 útslach op ’e hûd,
5 respektyflik (ôfk.), 6 roomsk, 7 wennet op ’e noardpoal, 12 meartal fan ko, 14 tegearre
mei, 16 ingte, 17 stik klean, 19 ûnderwiis, 20 part, 23 deistige behoeften, 25 dogeniet,
26 rustich lûd, 28 útrop, 30 ûnder oaren, 32 om wetter yn te dwaan, 33 lekker,
36 wetterrin, 38 nammentlik.
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Rollator
As jo âlder wurde en min op ’e gong, ja, dan kinne jo by it rinnen belang ha by in kuierrek op tsjiltsjes en mei remmen deroan. Aldergelokst is der foar lju op jierren sokssawat
en dat is de rollator! Wat in foarútgong is dat ding, as jo fuotsje foar fuotsje troch it
libben moatte en wol wat stipe brûke kinne! De man dy’t dat helpmiddel útfûn hat, mei
wol in stânbyld ha. Yn alle gefallen hat er wol in fetlearen medalje fertsjinne!
No wie it it gefal dat Lieuwkje, ús buorfrou (in proastige boerinne), fan ’e
wike 46 jier waard. Sjouke, har oare helte, hie in kado foar har kocht. Nei
melkerstiid, oan de keukentafel, winske hy Lieuwkje lok en joech har in
aardich grut pak. Nei’t dat útpakt wie, die bliken dat der in nagelnije
rollator yn siet. “No, dat is moai”, sei Lieuwkje, “in kuierrek foar behyplike minsken. Mei tsjillen derûnder. En hânremmen deroan en alles.
Prachtich moai.Tankewol, hear. Dêr hie ik no wier ferlet fan, fan sa’n
ding. Hoe koest it sa riede!”
“Ja, no?”, sa sei boer Sjouke, “sjoch, der sit ek in kuorke op, foar de boadskippen, witst
wol? Ik seach it ding samar ynienen stean en tocht: dat is no krekt wat foar dy.”
It ûntgie Sjouke alhiel dat der by Aukje in kleur fan lilkens ûntstie ...
“Soa”, sei de boerinne, “dus do hiest my wol sa’n ding tatocht. Do tochtst: Lieuwkje
wurdt 46, sy is dus heech op jierren en kriget de iene foet net mear foar de oare; witst
wat? Ik jou har in rollator! Leave santjin, keardel, hoe krigest it yn ’e plasse! Ik hie om in
nije fyts frege, in Gezelli Lady Plusrunner mei 27 fersnellingen. En wat krij ik? In kuierweintsje! No, it is fraai, hear, it is dwers troch alles hinne! Sjouke de Vries, do moatst dy
skamje!”
Lieuwkje kin ommers noch rinne as in ljip, is in sûn minske, fit en noch sa fluch as in
swel; sy hat perfoarst noch gjin rollator nedich ...!
“Se wiene tafallich wol yn de oanbieding!”, sei Sjouke lykwols. “Sjoch, do bist no noch
goed, mar hoe sit dat oer 25 jier? Dat witte we noait. Grutte kâns datst dan gjin stap mear
fersette kinst; en mar eamelje om in rollator. Mar wa wit wat sa’n ding dàn wol net
kostet. Moatst net miene dat it mei de jierren allegear goedkeaper wurdt, hear.”
“Dêr wit ik fierder ek neat fan”, sei Lieuwkje, “mar ik wol graach datst dat ding omruilest foar in nije fyts!”. Mar Sjouke fûn dat dêr neat fan ynkomme koe: “Fierstente djoer;
wy moatte earst ynvestearje yn in nije trekker. It bedriuw giet foar, maklik genôch. It sil
earst achter fertsjinne wurde moatte, foardat der foar wat barre kin”. “Wàt, alwer in nije
trekker?” sei Lieuwkje, “en do hast ferline jier krekt in nijenien krige. Wat sille wy hjir
no belibje? It moat net raarder wurde! Witst watsto dwaan moatst? Do brûkst dy moaie
rollator foar de âlderein mar as trekker, sokses dyst bist”.
Doe kaam Doede, de lytse jonge fan Sjouke en Lieuwkje, deryn en hy seach de rollator.
“Ferhip, wat is dat in moai ding. Wat is dat, heit, mei ik der mei boartsje?”
“Dat is heit syn nije trekker”, sei Lieuwkje, “hy wie yn de oanbieding; moai, net?”
Al mei al waard it sadwaande net sa’n gesellige jierdei ...
Jan Wierenga
(mei tastimming en in bytsje feroare oerset út it Drintsk)
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De moskjes (ferske, fan in lp fan Roel Slofstra)
In moskje en in moskje
in sijke en in hij,
dy wennen yn in boskje,
it nestje wie noch nij
en se hiene ’t sa nei ’t sin,
wiene sa lokkich as ’t mar kin.

Tegearre en tegearre
op reis, moai wjok oan wjok
en nachts yn elkoars fearren
smûk koezje, dat is lok!
O, se hawwe ’t sa nei ’t sin,
binne sa lokkich as ’t mar kin.

In wike en in wike
en noch in hiele dei,
hat it in wûnder like,
mar doe woe sy dêrwei en se hiene ’t sa nei ’t sin,
wat soms ek hurd feroarje kin.

In moskje en in moskje
tegearre ûnderweis.
- Soe sa’n bestean dy noaskje?
Nou, kom! gean ek op reis!
O, dan hast it sa nei ’t sin
en bist sa lokkich as ’t mar kin.

Nei Harns ta en nei Warns ta
woe sy, en nei Burdaard.
Moai! Hy woe graach nei Peins ta
en ek perfoarst nei Raerd.
En se hawwe ’t wer nei ’t sin,
binne sa lokkich as ’t mar kin.

Op reis? Samar wat rinne?
Neat dwaan? Dat komt net goed!
Ah, libje fan de sinne
al wie ’t allinne hjoed!
Ha, hoera, sy ha’t nei’t sin,
wat men fan elk net sizze kin.

Bokwerters
-Lieuwkje reed te hard op haar nieuwe fiets en ... vallen vanzelfs! Lieve zeventien, dat
zag ze niet aankomen. Alheel ferstuiverd kreeg ze het weer op voeten. O, heden, het
enkel opzet en een ril in de hozen. Nou, toen maar streekrecht op huis aan. Sjouke foeterde al en zei haar het mannenweer op: “Je had de skonken wel kunnen breken!” Lieuwkje:
“Niet zo emelen, daar kan ik nu niet over en dat helpt niks. Man, het gaat mij zuiver over
de leden.”
-Hij is op de bon geslingerd, want hij reed allergrijslijkst hard! Als ik mij niet verzin, was
hij lazarus ...; dat viel mij toch wel heel slim van hem af. Geen maller goed als mensen.
-Wat gaat het er om weg! Ik zou niet bezoeken om buitenuit te fietsen, als ik jou was,
want dan raak je zuiver achter de puist.
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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

9 oktober 2021
De moarns: Algemiene Gearkomste Frysk Boun om Utens; De Kiekmure, Hurderwyk;
de middeis: Moetings- en Ynspiraasjedei, ek yn De Kiekmure.
(troch koroana wurde wy noch efkes op ’e proef steld om ús oars as oars te ferdivedearjen; hooplik ha jo niget oan dit Kritenijs; ha jo de stikjes op side 2 en 17 ek fûn?
-redaksje)

Kopij foar it maaienûmer kin oant en mei 7 maaie 2021 ynlevere wurde by de redaksje.

Lette maitiid
Ynienen waait ús, op in dei,
sa’n súdlik wyntsje ta,
it wûnder dêr’t we allegearre
lang nei útsjoen ha.

In rook fan swiet ûnthjitten
hinget oer ’t jonge grien:
in myld en deugdsum reintsje
is der oerhinne gien.

It wachtsjen beu, begjinne op slach
de knoppen te ûntlûken:
der skimert al in tear bewyske
fan blêd tusken de tûken.

No sjocht men ’t gers hast groeien,
de froast is út ’e grûn.
De maitiid hat it, lang om let,
dochs fan ’e winter wûn!
Aafje Miedema-Loonstra
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SPESJAALSAAK

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

Dy man is hinne en wer as de wyn; je kinne nea op him oan.
De minsken binne nei it waar; as it reint hawwe se faaks in min sin.
Dy jongfeint spilet moai waar fan it jild fan syn âlde omke.
Dy âlden hawwe harren jongste soan oan waar en wyn oerlitten; it is harren
‘skuld’ as der net folle fan him terjochte komme sil.
De âlde wenarke leit op ’e wâl foar wyn en wetter; wurdt der net better op.
Dy lju ha ferline wike deilis west, mar no liket it wer moai waar by harren.
Albert de Jong

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!

Gedempte Singel 24
9401 JP Assen
Tel. 0592 – 311154
www.dekaaswaag.nl

