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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         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)  tsjoch op = bliuw net stilstean                                                                                     
²)  betrutsen = yn gefaar brocht                                              ‘De âlde Friezen’,  
³)  sljocht = ienfâldich                                                            ferzje Halbertsma/ 
⁴)  trochloftich =  holl. doorluchtig                                                         Van Loon 
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Ule-nijs     
In ûlepear út Nijetrijne 

kin net in ûleboerd mear fine 

om te wenjen op in hichte, 

sa’t in ûle eartiids plichte. 

No sitte se yn ’t near en kwine ...    (Joop Visser)  
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Derbûten 

“Blommemoanne” 
Goeie allegear, 

 

Moai sûnder wjergea binne de Wâlden: 

smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn’t rûn; 

blier laitsjend boulân, tierige greiden, 

sjongende fûgels, sânich de grûn. 

 

Maaimoanne’ pronkseal binne de Wâlden: 

’t hôf klaaid yn bloeiselwyt, geal sjongt en slacht; 

kijkes yn ’t finlân rinne te weidzjen, 

’t nôt weag’t it fjild oer, swiid is de pracht. 
 

(ensa fierder) 

 

Dit ferske (Wâldsang) kaam my yn ’t sin doe ’t ik begûn mei 

Derbûten. It diel oer de natuer sprekt my no och sa oan. 

De hagebeam is op ’t heden sa moai klaaid yn bloeiselwyt 

en it grien oan de beammen en struken sprút út as in mâle. 

Dit is it moaiste grien dat der bestiet, want it is noch sa moai 

nij en skjin. At it kritenijs by jim op ’e matte leit is de natuer 

al in hiel ein fierder, tink ik. 

It bisteguod hat it ek smoardrok. By ús yn de fiver sille wy 

aanst gjin lyts guod swimmen sjen tink ik, al sil it oan de 

einekoer net lizze, want dy wurdt fan e’ wike noch helle, 

mar der binne no allinnich mar jerkes. Miskien dat in koppel 

einen takom jier de einekoer ûntdekt. 

 

5 maaie 

 

Hoe moai kin it wêze at je op dy dei ta it rút út sjogge en twa 

Kanadeeske guozzen swimmen sjogge yn ‘ús’ fiver. 

Dat hat sa wêze moatten. Se ha my oansjoen, wat leven mak-

ke en binne wer fuortgien. Dy dei koe foar my net mear 

stikken. 

 

 

Ik winskje jim allegear in hiel moaie en sûne simmertiid ta en oant it Kritenijs fan 

septimber. Wy wachtsje ôf at der dan wer wat op priemmen set wurde kin. Ek al bin je 

wat huverich om elkoar te moetsjen, belje kin altyd.   

            Groetnis, 

“Moedich foarút”          Teatske 
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     Bernebrochjes 

 
 

       Goeie, jonges en famkes,  

 

    Sykje jim de blommenammen op?  

    Sukses! 
 

P U B I E B N R A O T M M Z T M N G 

J E K Q Q K B G T N Y V O P A E M D 

E K T R P O G T X J V U F F O I O L 

J R A R J E Z U B G P Q E S P N L F 

S U O T P T D O A R F V L E E E B U 

T S P R I S Û R Y X Â N F N R K R J 

L E E U N E R R J R P N E U A R E X 

E R N T K B K E C E I Q N I E O T T 

P E N S S E P B I K G R A E B A Û E 

P O A E T I I O Y W V S K C T S B Y 

E S O T E B I U G X F W O L O T W M 

L K H T R E P T C Y M D U Z R N E V 

R K X A B A R G Q M J M R F Q J O L 

E Y J K L M T E N Y M T I J R E F R 

T H K X O T M O L B E J H C R A B M 

T N Y I M K N R A O D E G A H X R M 

E X L I M O L L E S T U R T S J E R 

W W T O N G E R B L O M E F W G U N 

 
   barchjeblom – bearepoat – brânnettel – bûterblom – einekroas –  

   ferjitmynet – hagedoarn – hoannepoat – kattesturt – koetsebeibeam –  

   mollesturtsje – piipkrud – pinksterblom – soeresurk – toarnbei –   

   tongerblom – tuorrebout – wetterleppeltsje. 
                   

       Oant de oare kear, 

                      Teatske 
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100 jier Frysk Boun om Utens yn 2023   

 
Nijs fan de Jubileumkommisje           

De tariedingskommisje foar it fieren fan it Jubileum 100 jier FBoU bestiet út: 

 Jan Bijkerk, foarsitter fan it FBoU 

 Jan Bosgraaf, foarsitter fan it Frysk Selskip Swol 

 Jolanda Lootens-Berg, bestjoerslid fan it Frysk Selskip Swol 

 Teatske Haanstra-Bosma, foarsitter fan de Fryske Krite Us Memmetaal, Assen 

 Hans Groenhof, skriuwer fan de Fryske Krite Us Memmetaal, Assen 

 Kees van der Beek, skriuwer fan it FBoU 

 

It wie 15 septimber 1923 dat Fryske kriten bûten Fryslân ûnder de namme “It Boun fen 

Fryske Selskippen bûten Fryslân” oprjochte waard. Earder, yn 1905, wienen der al 

sa’n njoggen Fryske Kriten bûten Fryslân, dy’t in ‘Boun fen Fryske Selskippen bûten 

Fryslân’ oprjochten, mar yn 1918 waard dat Boun wer ûntbûn. Yn 1922 kamen der dochs 

wer lûden út it lân om in nije oerkoepeljende organisaasje yn ’t libben te rop-pen en op 

inisjatyf fan de Krite fan Utert is op in mienskiplike gearkomste opnij “It Boun fen 

Fryske Selskippen bûten Fryslan” oprjochte, mei as doel in ferbining te foarmjen tusken 

Fryske Selskippen en Friezen bûten Fryslân. Om dat doel te berikken sil it Boun alle 

middelen, dy’t dêrta tsjinje kinne, sa fûl ynsette as mar mooglik is. Dat wie doe ...  

No, maaie 2021, binne der noch fjirtjin kriten oansletten by it Frysk Boun om Utens (dy 

namme is yn 1948 oannommen – koartwei waard de namme ‘Bûtenboun’ brûkt).   

 

Sneon 16 septimber 2023 wol it FBoU fiere, dat se 100 jier bestiet! 
Ein 2019 binne de tariedings foar dizze Jubileumdei al yn gong set. Wy wolle jim graach 

byprate oer wat de plannen foar dy dei binne. It plak dêr’t it Jubileum holden wurdt: 

Multyfunksjoneel Sintrum SIO yn Swol. 

 

Programma – yn grutte halen:  

 Moarns sil it min ofte mear ‘offisjele’ part fan de dei plakfine.  

 Nei de lunsj is der in feestlik programma mei muzyk, kabaret, sang of toaniel.  

 De dei wurdt ôfsluten mei in drankje/hapke en in waarm miel.  

 

Der sil in Jubileumboek útjûn wurde. Us âld-foarsitter Hâns Dijk hat de konsept-tekst 

foar it boek skreaun, dêr’t de jubileumkommisje mei te set is. It boek wurdt troch Jan 

Bijkerk mei moai oanfoljend byldmateriaal lardearre.   

 

Begjin 2022 sil it predikaat ‘Keninklik’ oanfrege wurde. Dêr is al hiel wat wurk foar fer-

set. Allinnich de kening mei dat predikaat takenne oan it Frysk Boun om Utens. As soks 

slagget, mei it FBoU dat yn har logo/byldmerk opnimme. Spannend dus!  

Sjoen it bysûndere karakter fan de dei en de te meitsjen ûnkosten sille wy subsydzje oan-

freegje by it Prins Bernhard Kultuer Fûns. De kommisje hat in tiidpaad oant septimber 

2023 útset om hâldfêst te hâlden. Yntusken sille wy jim safolle mooglik op ’e hichte 

hâlde fan de stappen dy’t wy meitsje.  

              Kees van der Beek. 
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Ljurkeliet  
 

O sjong mei my it blide liet, 

dat triljend oer de fjilden giet, 

de moarn is nij, de dei wurdt goed 

en hiel it gea hat nije moed. 

 

Heech yn ’e loft, sa rein en blau 

klinkt lûd myn liet oer fjild en dau. 

O nije dei, o blide moarn, 

hoe helder klinkt myn jubeltoan. 

 

It fûgelfolk stekt bliid de kop 

út gers en blomt en beammen op 

en sjongt mei fleur en fielt har frij. 

De sinne skynt, de dei is nij. 

 

De strielen oan ’e  Easterloft 

yn kleurich klaad en fleur’ge kloft, 

bringe de sinne in ein op wei, 

op nei de nije, blide dei. 

 

It frisse blomt, it laket blier, 

de hege himel is sa fier, 

myn hert is rom en fol geniet, 

goudene moarn, lûd sjong ’k myn liet.        (Jan de Jong) 

 

 

Eveneminten yn Fryslân  
In pear ideeën:  

Ljouwert: De Prinsetún fiert dat it 200 jier lyn iepensteld is foar publyk. U.o. te sjen yn 

de tentoanstelling: foto’s bysûnder barren, skilderijen. Yntree is fergees. 

Ljouwert: ’t Andere Museum, Oostersingel.  

Makkum: boattocht yn in grutte pream, leit by de Turfmarkt. Op tiisdei en tongersdei; til. 

06 - 5578 4959.  

Burgum: Observeum, museum & Stjerrewacht. Reservearje fia til. 0511 – 465544.  

De Jouwer: DE-museum + kuierroute.  

Oranjewâld-festival: 19 o/m 22 augustus, muzyk yn ’e natuer.   

Noardwâlde, nasjonaal flechtmuseum (rotan, riet). 

Foar it skûtsjesilen, keatsen, fierljeppen, ensfh. freegje wy jo om sels (of mei help) te be-

sjen hokker aktiviteiten trochgean kinne yn ’e simmer.  

 

   

 

It Damshûs, Nij Beets 
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Fogelsangh State, Feankleaster 

 

 

 

                    

 

 

 

Grou     

 

 

 

 

 

 

 

     Skierstins, Feanwâlden 
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Ha jo it al heard …….….        

- dat it bekende Woudagemaal yn Teakesyl ek brûkt wurde mei as troulokaasje? Allinne 

net op in dei dat der in protte reinwetter falt, want dan moat it gemaal fansels mealle!  

 

- dat it Fryske pompeblêd yn ’e top fan de Fryske logo’s stiet? It is frij fan rjochten, sadat 

elkenien dat brûke mei: bakkers, slachters, skoallen, fuotbalklups, ensfh. Jo komme dy 

moaie reade blêden dan ek rûnom yn Fryslân tsjin.   

 

- dat jo hast alle jierren yn de Redbadtsjerke fan Jorwert genietsje kinne fan in prachtige 

eksposysje fan hilligebylden. Yn dy tsjerke kinne jo prachtige en autentike bylden besjen. 

Nei alle gedachten sil it yn novimber/desimber wer wêze. De hiele eksposysje is dagen 

dêrnei te bewûnderjen.   

 

- dat it eilân Skiermûntseach oan de eastkant yn fyftjin jier al mear as twa kilometer oan-

woeksen is? Sa, dat it no ek op grûn fan Grinslân leit (gem. Eemsmond). Se sitte der no 

mei, dat as der wat bart op dat stik fan it eilân, wa is dan ferantwurdlik?   

- dat ús Aldehou (1529) noch aardich út it lead stiet (twa meter)         

 

- dat se op ’e grins fan de Noardeastpolder en it fêstelân fan   

Fryslân wer in stik wetter oanlizze wolle,  om de wetterstân   

better regelje te kinnen. Dat it al wat oan’e lette kant is, kin-  

ne jo sjen oan ‘Ús Kafee’ yn Bantegea,  dat troch in te lege   

grûnwetterstân al gâns fersakke is.  

 

- dat Friezen de lokkichste minsken fan Nederlân binne? Dat is de útslach fan in ûnder-

syk fan de Fryske Akademy. Mar leafst 88 prosint fan de 1400 minsken dy’t dêroer frege 

binne, seine dat se lokkich wiene. Se ha my net frege, oars hie der ien mear west!   

 

- dat ienris yn de fjouwer jier de Slachtemaraton organisearre wurdt? Dy 42 kilometer 

lange dyk rint dwers troch Littenseradiel hinne en leit dêr al sûnt de midsiuwen. De diel-

nimmers en de taskôgers wurde dan traktearre op byldzjende keunst, dûns, teater en mu-

zyk. Bûten de Slachtemaraton om is de Slachtedyk lykwols ek in besyk wurdich. Dat kul-

tuerhistoaryske monumint lient him ek bysûnder goed foar kuier- of fytstochten. 

- dat it net safolle kostet:     

   

  om immen oan te glimkjen,        Soks kin ynienen 

  of de hân op te stekken        de sinne skine litte, 

  foar in freonlike groet.       yn it hert fan dejinge       

          dy’t jo samar treffe kinne.     
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It libben in ’e Wâlden 

Wat heuge my de jierren,  

de tiden fan alear,  

nei it lân te melken,  

it wrotten yn it hea.  

Dat wiene drokke dagen.  

Wat alderivichst moai, 

dy simmers yn ’e Wâlden, 

dy wiene bûten roai!  

 

De turfwein  

Mei in bulte holderdebolder  

krigen wy hjerstmis turven op ’e solder.  

Wat wie mem dan bliid,  

de winter koe mar komme.  

Mei 2000 turven koe de kachel wer bromme.  

Mei dat soarte weinen,  

waarden doe turven ferfearn  

út Beets, Langelille, Donderbroek en It Hearrenfean. 

 

Read is de kleur fan de leafde   Doe’t pake noch sa’n jonge wie,  

en giel fan de fleurige sinne.    doe wie ’t wol oars as hjoed. 

Grien is de hoop fan it foarjier   Want alle minsken yn ús doarp 

dat de winterske kjeld sil oerwinne.   dy koene wy wol goed.  

Blau is de kleur fan de himel    De maten út myn skoaltiid  

en bliuwsto my altiten trou    dat wiene Sjoerd en Sytse, 

dan skriuw ik foar dy dit ferske,   lytse Atte, wite Klaas,  

yn read, giel, grien en blau.   Wobbe, Tsjerk en Wytse. 

                    Dy hiene doe, lyk as de fammen,  

                  noch de âlde Fryske nammen.  

 

 

Prakkesaasjes as men âlder wurdt  

Mei my is alhiel neat te rêden.  

Ik bin noch sa sûn fan liif en lea  

en ek noch goed by ’t ferstân.  

Ja, ik ha wat artroaze yn ’e heup en yn ’e hân  

en as ik bûch is ’t krekt as stjerket it my foar de eagen.  

De pols wat te fluch, de bloeddruk te heech,  

mar ik bin noch poerbêst, sa op it each.  

          It earste part (proaza) is opsocht en byinoarfandele troch Jaap  

            fan Bantegea en de dichterlike stikjes troch Jan fan Beets 
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Klaas Henstra 
        

1     2      
 

Yn febrewaris 2020 skreau ik in stikje oer Hapoel Ra’anana en de twa wedstriden, dy’t 

wy mei it earste alvetal fan VV Gorredijk op ’e Gordyk èn yn Israel tsjin dy feriening 

spilen èn wûnen. Dit hat in it Kritenijs fan maart ll. stien.  

   

Hapoel spilet no profesjoneel fuotbal yn de heechste klasse yn Israel en VV Gorredijk 

spilet yn de Tredde Klasse fan it amateurfuotbal yn Nederlân. Ik fertelde ek oer de 

Joadske mienskip, de sjoel en de Joadske skoalle oan de Langewâl. Klaas Henstra 

reagearre op myn stikje. Klaas wie loftsbûten yn ús súksesfol team fan 1962 en hy is de 

iennichste fan de hûnderten jûchhei roppende Gordyksters nei de earste goal fan ús yn de 

wedstriid  tsjin SC Assen  - dy besoarge ús promoasje -,  dy’t doe op de gefoelige plaat 

fêstlein is (foto 2).  

Klaas syn reaksje op myn stikje wie: “Bedankt foar it prachtige ferhaal. Ik ha noch in 

oanfolling (by foto 1, AV). Rjochts njonken de sjoel stie it hûs fan de famylje Van 

Houten. It wiene kunde fan ús heit en mem. Sadwaande kaam ik dêr faak oer de flier.                                                                                                                                                                                     

Efter de foardoar fan it hûs fan Van Houten wie it Joadske rituele bad. De djipte wie 

likernôch 180 sintimeter. Der siet gjin wetter yn. As bern ha ik der ferskate kearen 

ynsitten. Ik freegje my ôf: is dit bad der noch?”.  

                                                                                                                                                                   

Om’t ik graach in antwurd op dy fraach ha woe, bin ik te riede gien by de Gordykster 

amateur-histoarisy Ieke de Vries-Roelinga en Luit Beenen. Ieke wie op it stuit dwaande 

mei de tarieding fan in tentoanstelling oer de Joadske mienskip op ’e Gordyk en as sy  

tusken de protte dokumintaasje it antwurd yn hannen krije soe, dan  mailt sy it my ta. 

Mar hast tagelyk mailt Luit my twa siden út it boek “De Vlecke Gorredijk”. En sjoch, dêr 

stiet yn it haadstik “Het kerkelijk bad” alles wat wy witte wolle! Yn 1806 waard it bad 

mei tabehearren oanlein. De ‘mikweh’ tsjinne net yn it foarste plak ta it skjinmeitsjen, 

mar ta de wijing.                                                                                                                                                                      

Ein tachtiger jierren ferkearde it bad yn sa’n desolate tastân, dat de oerrabbyn ferklearre 

dat er de hannen der net yn waskje woe. Yn 1893 waard der in nij hûs mei in nije bad-

ynrjochting boud. Nei in ferbouwing yn 1969 rekken de badkûpen wei en allinne in 

pleatslike pleisterlaach oan de bûtenkant fan de gevel docht noch tinken oan it plak dêr’t 

sy sitten hawwe.         

Klaas Henstra wie ien fan de sân ûnderwizers yn ús fuotbalteam en hie stiet bekend as 

‘stientsje-siker’. Archeology is syn passy en hy wit in hiel soad te fertellen oer de 

tûzenen stiennen en stientsjes, dy’t er fûn hat en yn syn hûs útstald hat. Hy hat al fyftjin  

boeken skreaun en hy hâldt in soad lêzings.                                                                                                                                                                                       
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     Klaas is slim ynteressearre yn de âldheid en ek dêr skriuwt en fer- 

telt er oer. Yn syn hûs yn Burgum (Noardermar), tichteby syn dier- 

ber museum, is yn elke romte hiel wat ‘âlds’ te finen.                

Okkerdeis wiene wy  by  Klaas,  dy’t ús lette en sette mei tee en  

oranjekoeke, om de útstalling  “Gefoelens fongen yn ferve”  mei  

skilderwurken fan syn yn 2002 ferstoarne frou Ankie yn har atelier     

te besjen. De útstalling strielde de leafde út, dy’t Klaas noch hiel-

tyd foar Ankie hat.        

 

                
 

                      Anne 

 

Oer de Westerein  

   
Lytse Sije yn ’e Westerein  

hie ’t faak ris by ’t ferkearde ein.  

Hy sei: “’k Bin in foarútsjend man  

en ’t waar, dêr wit ik alles fan.   Nei mannich kear as hy soks sei 

’k Jou sa myn eigen waarberjocht,   kaam der in moaie simmerdei ..., 

net sa as Piet Paulusma dat docht,   mar nea die hy ’t sa raar as juster: 

ik kin ’t fernimme oan myn skonken!  it mantsje digere nei de loft 

Stekke my myn âlde bonken,    en doe foarsei er nei in skoft, 

dan kinne jim der fan op oan:    wylst er sawat yn trâns wie: 

striemin waar krije wy dan moarn;   “Moarn krije we eastewyn en snie!” 

hagel en tonger sille we krije,   Mar d’oare moarns, hy wie ferslein, 

nim dat mar oan fan âlde Sije”.   gjin eastewyn, mar wester-rein!  

 

        (Doeke Miedema) 

 

 

 

 

 

Limerick: 

In leaf tûk famke út Berltsum 

koe skilderje, en tige seldsum!  

Makke moaie portretten 

fan mannen mei petten, 

mar de froulju waarden fergetten. 

              (Sytske Rispens) 
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UTFLECHTSJES MEI BUORLJU 

 

  1         2   
 

Yn de nei-oarlochske jierren hawwe wy it as bern geweldich troffen. Der wie frede yn it 

lân en de bettere ekonomyske tiden namen in oanfang. Boppedat wiene ús memmen altyd 

yn ʼe hûs as wy út skoalle kamen. Om tolve oere stie it waarme iten op ’e tafel en om 

healwei  fjouweren wie der tee mei in Bruintje Beer-moalkoekje.  Bytiden wie der sels in 

saneamde ʽBrusselse kermisʼ by de tee.   

  

Om’t alle froulju yn Koartsweagen húsfrou wiene, wiene der ek in soad sosjale kontak-

ten. Moandeis kamen alle froulju wolris by de feart om wat smoarch guod of overals út te 

spielen. Foar elk hûs wie dan ek in bjinstap, dat wy as bern brûkten by it fiskjen, 

swimmen en it ûnderbinen fan de redens.     

By ús thús kamen moandeitemoarns ek in stel buorfroulju om kraanwetter te heljen, om’t 

se sels gjin wetterlieding hiene.  

By de gearkomsten oan ʼe feart of by de kraan waard der hiel wat bypraat en ek wol 

ôfpraat. Foaral as it in oantal dagen moai waar west hie, dan praten froulju mei skoal-

geande bern ôf om op woansdei- of sneintemiddei te swimmen op it swimplak yn de 

Langewyk. Dan giene wy rinnendewei oer it Liphústerpaad troch de lannen nei dat plak 

yn de Opsterlânske Kompanjonsfeart, dêr’t de grûn sânich wie. Ek fan oare kanten 

kamen  swimmers en it waard dan ien grut swimfeest. It koe wêze dat wolris in sek mei 

in dea bist deryn foarbydreau!   

Der waard op oare dagen ek wolris swom, mar dat barde dan foar ús hûs (foto 1), om’t 

der dan folle minder tiid wie. Sa no en dan siet der ris in bloedsûger oan ’e fuotten of 

trapen wy yn in stik glês.  

  

De froulju holden fan fariaasje en dêrom wie it swimmen net it iennige útflechtsje. It 

mocht ek wolris in pear sinten kostje, want elk hie mear jild yn ’e knip as yn de oarloch. 

It heucht my dat wy mei in hiel stel memmen en bern fan it Easterein op in woans-

deitemiddei  op ’e fyts nei de boarterstún by “Het Witte Huis” yn Olterterp giene (foto’s 

3, 4). Wat in geweldich sosjaal barren!  Ik ha dêr foar de earste kear yn in doalhôf west 

en ik ha foar de earste kear prikeltsjebier dronken. Ik fiel noch de prikkels yn ’e noas nei 

de earste slok! Fansels hiene wy allegear it swit dik foar de kop en dêrom smakke de 

iisko fan in dûbeltsje oan ’e ein mar wat lekker!   

De fytstocht troch De Gordyk en Terwispel en oer de Liphústerheide wie op himsels ek 

al in hiele ûnderfining. Meastal bleaune wy in skoftke stean by it brechje oer it Alddjip 

(Koningsdiep).  
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In oar hichtepunt wie de boattocht (foto 2). Op in snein lei de boat foar de kofjebranderij 

fan Otter op ’e Gordyk  en wy rûnen dêr dan hinne mei de memmen en de bern. Elk hie 

in tas yn ’e hân mei allerhanne lekkers en fansels ek krinteboltsjes en broadsjes mei brea-

woarst, ljirre en tsiis.   

Wat genoaten wy dy dei fan it wide wetterlân en de moaie Fryske marren! Wy misten ús 

heiten dy dei hielendal net, sy ús faaks ek net!  

 

3    4  
 

     Anne 

Oer de datum  
 

It wie wer safier.  

Yn ’e itenskast haw ik altyd in romme foarrie fan fan alles en noch wat. As der 

ûnferwachts besite komt, wol ik wat yn ’e hûs ha. Meastal komt der net ien en kast-

himmelje is net myn sterkste kant.  

Mar … no seach ik hieltyd fan dy sulverfiskjes tusken de doaskes en pakjes, dat de hiele 

brot moast der mar út.  

In rige skoandere, ytbere waar wie al oer de datum. Skande. Guon minsken moatte fer-

hongerje en dit soe ik samar fuortsmite? Earder hienen wy ek gjin datums en der is ús 

neat fan oerkaam. Dúdlik dus.  

Ite wat de pot skaft, ek al is dat oer de datum. Altyd noch in stik better as ferhongerje. 

 

Ik naam in pakje sipelsop, in pot reade biten, en de hâldbere molke brûkte ik foar in 

pakje ierappelpuree en grysmoalpudding. Echt ‘loaiwivekost’. Myn man sei: “Lekker! Us 

mem soe wol sizze, as de kening hjoed sa lekker yt as wy, dan hat er neat te kleien”. 

 

              Jantsje Oost 

  

  Taal fan it hert    - in oanrieder -    

 

   De Afûk jout in tige nijsgjirrich boekje út, dat jo fergees oanfreegje kinne. 

Yn dat boekje, Taal fan it hert, stiet fan alles oer Fryslân, de Friezen en  de   

  taal. It is yn it Frysk, Hollânsk, Ingelsk en Dútsk skreaun.    

  Sjoch op afuk.frl om it boekje te bestellen. Ek kinne jo it boekje  streekrjocht 

  lêze fia de kompjûter (PDF) en der binne apps beskikber.  As jo it net fia de 

 kompjûter regelje wolle, kinne jo fansels belje mei de Afûk, til. 058-2343070.  
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Douwe Egberts-punten: in protte minsken sparje dy punten noch altyd. Dy wearde-

punten meie ek foar goede doelen brûkt wurde. De Krite kin der produkten foar krije/ 

keapje (bgl. foar de ferlotting).  

Nimme jo de punten mei nei de kritejûn?            Tank yn ’t foar! 

 

 

 

Alve fonteinen 

 

 

 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

moai, net?   
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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 

 
 

8 oktober 2021 

Under betingst: Algemiene ledegearkomste Us Memmetaal, Hooghalen. 

 

9 oktober 2021 

De moarns: Algemiene Gearkomste Frysk Boun om Utens yn Hurderwyk; 

de middeis: Moetings- en Ynspiraasjedei, ek yn Hurderwyk. 

     (yn septimber 2021 mear) 

 

 

  

 

    

Fan de redaksje: wy nûgje jim út om ek ris in stikje te meitsjen foar ús Kritenijs. Bgl. 

in gedicht, wat oer in hobby, ûnderfinings yn koroanatiid, thús of op fakânsje ...   

No, wy sizze: skrabje de harsens mar efkes. Wa docht mei? It kin yn ’t Frysk, mar ek yn ’t 

Hollânsk. As it mooglik is op ’e kompjûter en oars mei de post. Wy sjogge út nei jim fer-

halen!  

 

 

 

 

Wiisheden 

 - kennis hat twa foardielen: men oardielet minder en men oardielet better - 

 

  - it is makliker in oar syn stânpunt te bestriden as de eigen miening te 

    ferdigenjen - 

 

  - minsklike waarmte is kostbere enerzjy - 

  

    - men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte

       wat men seit - 

                   

          Moarn net ferjitte dat ik juster  

         goede foarnimmens hie  

         om hjoed mei te begjinnen ...             

              Ytsje Hettinga 

Wêrom hjit ús taal eins ‘memmetaal’?  

Omdat heit noait oan ’t wurd kaam … 

SIMMER:  

de tiid dat it te waarm is foar de dingen dy’t je winterdeis litte fanwege de kjeld. 

Kopij foar it septimbernûmer kin oant en mei  

10 septimber 2021  ynlevere wurde by de redaksje 



SPESJAALSAAK 

H. Witting & Zn 
 

-    sûnt  1876    - 
Huodden  -  Petten  -  Moade-aksessoires 

Oosterstraat 51 Grins 
050 3121180 

   Mop  
 

In  Grinzer boufakker wurke op in Frysk boustek. Hy vernuvere him oer  
de termosflessen fan syn Fryske kollega’s. Sy fertelden him dat wat je der   
waarm yn dogge, der ek waarm wer útkomt. En wat jo der kâld yn dogge, komt 
der kâld wer út.   
Werom yn Grins fertelde de arbeider oan syn baas oer dy termosflessen. Hy liet 
de wurking derfan sjen. “Ik ha by de pomp oan de A7 twa kopkes kofje en in 
Magnum kocht en dy yn de flesse dien”. “Wat?”, freget syn baas.  
“Ik ha der kofje en iis yn dien. Die Fraizen ha my ferteld dat wat je der waarm 
yn dogge, der waarm útkomt en wat je der kâld yn dogge, der ek wer  
kâld útkomt”… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 


