
 

K R I T E N I J S 

       Winterskoft 2021 – 2022           
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  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’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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Kritenijs ‘Us Memmetaal’ Assen                 Nûmer 3 – maart 2022 

                                                           

      Kolofon 
Gearstalling bestjoer 
Foarsitter: Teatske Haanstra - Nic. Beetslaan 1 B2, 9405 BB Assen, till. 0592 344920; 

teabosma@hetnet.nl   

Skriuwer: Hans Groenhof - Broeklaan 56, 9405 AN Assen, till. 0592 352932; 

hansenmetje@home.nl  

Ponghâlder: Douwe de Beer, Jan Palachweg 101, 9403 JT  Assen, till. 06 10166002; 

ddb@planet.nl     

Bankrekken fan de Krite: NL 78 RABO 0310 1082 33 

Leden: Sjoege Wiersma   -   Metje Groenhof  -  Renny Monsma 

 

Redaksje Kritenijs 
Redaksje-adres: Anje Hoogland (typwurk en layout) - Rolderdingspillaan 36, 9451 GB 

Rolde, till. 0592 373555; anjehoogland50@hotmail.com 

Jan Toering (korreksje- en oersetwurk) - Gersthullen 29, 9403 WK Assen, till. 0592 

370102;  j.toering29@gmail.com 

Meiwurkers oan it Kritenijs (oer it algemien): Jeltje Geertsma – Hans Groenhof – 

Teatske Haanstra –  Anje Hoogland – Sjoukje Jansma – Jan Toering – Anne Veenstra – 

Sjoege Wiersma 

 

Kontaktpersoanen en/of adressen 
-Lede-administraasje: Poppe Jansma - Einsteinlaan 20, 9406 BK Assen, till. 0592 354238 

-Toanielklup: Teatske Haanstra, till. 0592 344920 

-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  

Keatsen: Gerrit Elzenga, till. 06 26688684 

www.heitelan.nl (stêden en doarpen) 

www.afuk.frl    

www.itnijs.frl: digitaal blêd (nijs út Fryslân en de wrâld)  

     

Ynhâld 
1  Nammen en adressen     8  Dûnsles + Kosmetysk 

2  Advertinsjes  +  gedichtsje     9  Test jim Fryske taal + Puzel 

3  Derbûten                                      10  De kaai 

4  Ferskaat      11  Advertinsjes 

5  Ha jo it al heard     12  Bûsboekje + Wiisheden  

6. Ha jo it al heard       -  Omslach: advertinsjes +  

7. Yntimidaasje + Dûnsles          antwurden + gedicht. 
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De âld seedyk 

As de wyn my sêftkes streaket 

sittend op myn âld seedyk, 

wol ik nearne oars mear wêze, 

fiel ’k my lokkich en sá ryk … 

’t Sintsje kipet troch de wolkens, 

’k rûk de sâlt’ge rook fan ’t slyk; 

koe ik hjir mar ivich bliuwe, 

sittend op myn âld seedyk.             (Jelly Keekstra) 
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Derbûten 

       “It  libben” 

 

Wat kin it libben jo fan de iene emoasje yn de oare bringe. 

 

Op 9 febrewaris ha Sjoege en ik nei de 93-jierrige Jaap Bakker west mei in oarkonde en 

in bosk blommen foar oanwiisbere tsjinsten foar de Krite en it Kritenijs. Mei it lêste is hy 

no opholden. 

Op 10 febrewaris is Hans Weijer, ús âld-foarsitter, yn ’e âldens fan 81 jier ferstoarn.  

Op 21 febrewaris is myn broer wer pake wurden fan in prachtich famke. 

 

Yn ien moanne tiid binne dat in pear foarfallen dy’t op myn paad kommen binne. No ha 

ik in hiel soad saken mei emoasjes, dy’t binnen ús Krite foarfallen binne yn in skoft tiid, 

net neamd; dêrom wol ik fan dit plak ôf minsken betterskip en sterkte tawinskje, of 

fansels lokwinskje. 

 

Lokwinskje;  

dat dogge wy it leafst. In laits op it gesicht, sadat de 

tearen in bytsje glêd strutsen wurde, nee…, sadat der 

mear tearen bykomme. 

En der is in protte om ús hinne, dêr’t wy in glimke 

fan op it gesicht krije kinne, at je it mar sjen wolle. 

De wrâld om ús hinne wurdt wer in bytsje nofliker 

wat koroana oangiet, ek al sille jim miskien noch wol 

wat huverich wêze.   

Op de lêste bestjoersgearkomst ha wy it der oer hân 

om wer in kear op in middei byelkoar te kommen, 

want dêr binne wy och sa oan ta! Mar wy doarden it 

noch net oan. Ek al fine wy it wol wichtich om elkoar 

wer te moetsjen.  

 

Fan ’e moarn lies ik yn ’e krante, dy’t ik noch gewoan op ’e tafel lizzen ha, dat it in 

bysûndere datum is 22-02-2022. It is in palindroomdatum. Je kinne de sifers ek oarsom 

lêze. Wer wat leard (oare foarbylden binne: mem, leppel, tút). 

Meitsje jim wolris in ‘ommetje’? Efkes in slach om, de doar ût, efkes in frisse noas helje. 

Goed foar de sûnens en no en dan komme je kunde tsjin, dêr’t je efkes in pypfol mei 

prate. Dat kin sa noflik wêze.  

Max (myn man) ‘moat’ de boel hjir om ús hûs en hear hinne in bytsje yn ’e gaten hâlde 

en  juster wienen wy hast safier om ús rubberboat op te blazen, want it wetter yn de fiver 

stie sa heech ...  ha ha ha. Gjin noed, wy sitte gelokkich oardel meter boppe it maaifjild.  

 

Ik hoopje dat wy elkoar gau wer ris moetsje kinne. Oant sjen. 

 

                           Groetnis,  

                            Teatske 
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Ferskaat  

 

Better sjen  

Dûmny kaam op kreambesite by de tolfte yn ’e húshâlding.  

Doe’t er in skoftke sitten hie, seach er in grutte guos op it hiem rinnen. “Ik wist net dat 

jimme in guos hiene”, sei dûmny. It jonkje fan seis seach him ferheard oan. “Dat is gjin 

guos”, antwurde er, “ús heit seit, dat it ús earrebarre is. Dy hat, om’t er hjir sa faak west 

hat mei in poppe, de knibbels fersliten en platpoaten krige!”  

               (M. de Boer) 

Twa stikjes út ‘heit & mem’, nr. 2/2021:  

  - “Wolst dat ferske nochris foar beppe sjonge?”, freget beppe.   

     “Nee”, seit Nora, “myn tosken binne wurch.”   

 

  - “En no ophâlde, want ik sied fan binnen!”, seit mem tsjin Berend en Jelmer (8  

      en 6 jier), dy’t ferfelend binne. Berend antwurdet dan: “Ik bin benijd wat der   

     op it menu stiet!”.  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

     In dammer, dy’t kaam fan Teroele  

     dy wie op in kear op ’e doele.  

     De damskiven fleagen  

     yn it rûn foar syn eagen;  

     hy mocht ek sa ferhipte graach sjoele. 

Bokwerters 

Kleine Jochem was uitgenaaid. Hij had er alweer geen nocht aan om zijn speelark op te 

redden. Maar hij had niet in de reken dat ons heit wel wist waar hij zat: in het hok 

vanzelfs. Dus dat was niet zo toek van Jochem. Ons heit heeft schoon zijn nocht van 

jongetjes die al en gedurig wat uithalen. Dat zodoende moet Jochem vanavond met de 

blote voeten op bed ... 

Tinzen  

 

De moarnssinne skynt 

yn ’t bûthúsrút 

en sweltsjes fleane hastich 

de skuorre yn en út 

en ik lústerje nei it petear 

fan twa eksters yn ’e flear 

en wol hûndert protters 

tsjotterje yn ’e hege beam 

en ik bliuw stean en tink 

wat in drokte, al sa ier,  

mar wat makket it my blier.            (Harmke Lolkema) 
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Ha jo it al heard …..   

 
- dat yn de dunen op Skiermûntseach stellen nûmerbuorden fûn binne. It gie om nûmer-

buorden dy’t yn augustus ferline jier op it eilân stellen wiene. In kuierder seach de giele 

platen lizzen. De dupearden ha ûndertusken in duplikaat fan har kentekenplaat krigen en 

dêrmei binne de orizjinele platen net mear jildich. 

  

- dat it stellen legobyld fan André Hazes sneon 8 jannewaris weromset is op De Dam yn 

Amsterdam. Aldjiersploech ‘De Geitefok’ fan Aldeberkeap hie it byld ein desimber 

fuorthelle as âldjiersstunt. 

 

- dat by Abbegea krekt foar de krystdagen in jonge otter op bysûndere wize dearekke is, 

sa befêstiget Wetterskip Fryslân. By de oanlis fan in natuerfreonlike wâlskant yn it ramt 

fan de  “Kaderrichtlijn Water” is de jonge otter deariden troch in kraan. 

 

- dat it Ryk natuergebiet de Grutte Wielen tusken Ljouwert, Ryptsjerk en Gytsjerk fêst-

lizze moat as leefgebiet foar de otter. Dat freegje de provinsje Fryslân en natuerbehearder 

It Fryske Gea. Erkenning soe soargje foar ekstra jild om it sûchdier te beskermjen. 

 

- dat boeren yn Ravenswâld op in part fan harren ikkers yn oanrin nei de winter blommen 

groeie litte as fretten foar kwetsbere fûgels. 

 

- dat ûleteller Age grûn en beamtoppen ôfspeurt nei hoarnûlen. Under oare yn Grou 

wurdt wintertelling dien om te sjen hoe’t it mei de soart giet. 

 

- dat de minsken fan it Kameleondoarp yn Terherne in tal wiken   

lyn nuver te sjen stiene! De offisjele boat fan Hielke en Sytse   

wie fuort. It gie om in grinslanner âldjiersstunt.   

Yn Terherne lieten sy it der net by sitte!   

Der is revâns naam. De âldjiersploech waard oanholden troch   

fjildwachter Zwart, ien fan de personaazjes út de boeken fan   

De Kameleon. Hy hat de Doezumer Oudjaars Ploeg (DOP) yn   

de sel set! 

 

- dat de Fryske polysje in Belgyske krimineel yn in keukenkastke fûn. De polysje fan 

Noardeast-Fryslân hat in man oanholden dy’t ynternasjonaal socht waard. Hy siet 

ferskûle yn in keukenkastke. De man hie gjin fêst wen- en ferbliuwplak. Hy is yn België 

feroardiele ta in finzenisstraf fan goed trije jier en stie ynternasjonaal sinjalearre. It is net 

dúdlik wat de man op syn kerfstôk hie.   

 

- dat der in boek skreaun is oer hoe’t it foar in jonge frou mei in lichaamlike beheining is 

om te daten en de leafde te finen? Berdien Bies (1986) fan it Hearrenfean hat in roman 

skreaun: “Help. Ik leef! De verlangens en fantasieën van een jonge vrouw in een 

rolstoel”. Sy skriuwt hjir iepenhertich en sûnder sjêne oer.  
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- dat blesguozzen koarter yn Fryslân binne troch klimaatferoarings.   

It falt suver op as se der net binne, de tûzenen guozzen dy’t oerwin-  

terje yn Fryslân. Pauguozzen en skiere guozzen binne der genôch,  mar 

der wiene al meardere sinjalen dat it minsken opfoel dat der minder  

blesguozzen te sjen wienen. De trend dat dy hieltyd letter yn Fryslân oankomme, hat him 

ek dizze hjerst en winter wer trochset. Se binne foar in part yn Dútslân hingjen bleaun, 

mar der binne der ek by dy’t yn Drinte in gaadlik plak fûn hawwe. 

 

- dat prins Karnaval Ubbo fan de Oeletoeters op âldjiersdei yn Snits goed 400 selsmakke 

oaljekoeken útdielde. Tolve jier lyn begûn it mei in pear freonen, mar it inisjatyf groeide 

út ta in echte tradysje. De opbringst kaam te’n goede oan de feriening, mar it gie foaral 

om it byinoarwêzen. Alaaf en elk alve oaljekoeken! 

 

- dat der aksjes komme om op Skiermûntseach fyftich ferwyldere katten fan it eilân te 

heljen. De wize wêrop is net nij, dy wurdt ek al brûkt op Teksel. Mar… sy moatte noch 

wol fongen wurde. Dêr is de stichting “Zwerfkatten Nederland” foar ynskeakele, dy’t in 

fergelykber projekt op Teksel dien hat. 

 

- dat der in skilderij fan Abe Lenstra fûn is. It skilderij dat keunstner Jeanne Bieruma 

Oosting yn 1956 fan fuotballer Abe Lenstra makke hat, is boppe wetter. It kriget no in 

prominint plak yn in eksposysje oer Oosting fan museum Belvedêre op it Hearrenfean. 

 

út it nij Frysk Wurdboek 

tondeuse = hiersliner.   not done = doggejenet. 

booster(prik) = pûster.   freelance = wikselwrotter. 

 

It libben is allyk in alvestêdetocht: 

soms foar de wyn, faak yn ’e wyn, in protte klune en oan ’e ein: in krúske. 

 

Ik bin de ûnrêst kwyt sei Japik; 

hy hie syn klok ferkocht en syn wiif fuortjage. 

 

     Oan alle Kritenijslêzers: 

      in moai, sûn en sinnich foarjier tawinske! 

 

    Jan fan Beets 
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Seksuele yntimidaasje …   

 

Op in moarntiid komt Sake werom fan in fisktochtsje op ’e mar en jout him efkes del. 

Syn frou, Djoeke, makket fan ’e gelegenheid gebrûk om mei it boatsje de mar op te 

farren. Se lit it anker sakje en begjint in boek te lêzen. Ynienen komt de natuerwachter 

mei syn boat op ’e side. Hy seit: “Goemoarn, frou. Wat dogge jo dêr?” Har antwurd is: 

“Ik lês in spannend boek.” “Jo sitte yn de ‘ferbean te fiskjen’-sône”, bringt hy har op ’e 

hichte. “It muoit my, freon, ik sit hjir net te fiskjen, mar te lêzen.” “Ja, mar jo hawwe al it 

ark by jo. Foarsafier ik wit, kinne jo der elk momint mei begjinne. Ik moat jo in 

bekeuring jaan en jo ark yn beslach nimme.”   

Djoeke: “As jo soks dogge, sil ik jo oanjaan moatte foar seksuele yntimidaasje.” “Mar ik 

ha jo net iens oanrekke”, seit de man. “Dat is wier, mar jo hawwe it ark om it te dwaan 

by jo. Foarsafier ik wit, kinne jo der elk momint mei begjinne”, ornearret de frou.  

“Noch in fleurige dei fierder.” De natuerwachter smeart him sa fluch mooglik …  

Sake hat der nea wat fan murken.  

 

Dûnsles 

 

 

 
          

 

 

 

  

 

1                     2   

           

 

Eartiids wie yn elk doarp en buorskip in kafee in normaal ferskynsel.  

Op ’e Wiken yn Appelskea wie der yn myn earste seis libbensjierren de kroech fan Melle 

en Nieltsje (1). Ik ha dêr noait yn west, wol yn harren winkeltsje. Yn it begjin fan de 

tweintichste iuw hiene de arbeiders de plicht om dêr harren itersguod by de feanbaas te 

keapjen. Melle Posthumus wie der ek noch boer by. As jonkje wist ik net wat der barde 

yn it kafee; wol hearde ik dêr wolris muzyk en seach ik dêr de lykkoets wolris stean.    

Op foto’s seach ik letter dat in soad fan myn famyljeleden dêr dûnsles hân hawwe. Dy 

fertelden my ek dat der in biljert yn it kafee wie. Melle en Nieltsje wiene dus foar hiel De 

Wiken in wichtich sosjaal trefpunt.   

                                                                                                                                           

Myn âlden en omkes en tantes hawwe der ek dûnsles hân en dêr waard Leffert Blaauw 

fan Weinterp foar ynhierd. Leffert wie troud mei in suster fan beppe Jantsje.                                                                                                                                                                                       

Yn maaie 1946 ferhuzen wy nei it Easterein yn Koartsweagen oan ’e feart. Oan it begjin 

fan dy strjitte stie kafee Lingsma, earst bewenne troch Sietze Lingsma en oernaam troch 

syn soan Jappie. “By Jappie en Jet”, waard der sein as immen frege wêr’t in útfiering of 

sokssawat wêze soe en dan waard it kafee fan Lingsma bedoeld.    
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Dat wie ek it plak dêr’t ús Auke en syn maten dûnsles krigen fan Jilt Kielstra fan It 

Hearrenfean. Kielstra stiet op foto 2 op het twadde plak fan links yn de middelste rige.  

                                                                                                                                                                               

Ik ha ek dûnsles hân fan Jilt Kielstra, mar dat wie yn “Hotel-Café-Restaurant Veensma” 

yn de Haadstrjitte op ’e Gordyk. It wie de gewoante dat de jonges en famkes út de 

twadde klasse fan de ulo dûnsles krigen en dan koene se op de grutte skoalfuif ek 

meidûnsje as nei ôfrin fan it tradisjonele  toanielstik de fuotsjes noch efkes fan ’e flier 

giene. Kielstra kaam mei in platespiler en in tas fol grammofoanplaten fan It Hearrenfean 

nei De Gordyk om te besykjen om ús yn de grutte seal fan Veensma de passen te learen, 

dy’t hearden by de step, de fokstrot, de Ingelske wals, de Dútske polka en de rûnewals.                                                                                                

 

Yn myn fyftjinde jier hie ik noch net safolle maatgefoel en dûnsjen is nammers ek noait 

myn favorite beuzigheid wurden, mar by it oanlearen fan de rûnewals gie it hielendal 

mis. Aly, de santjinjierrige dochter fan Veensma, kaam geregeldwei efkes yn de efterseal 

dêr’t wy dûnsen en as der in famke te min wie, dan foel sy yn. Tafallich wie ik by de 

“sneeuwbalfoxtrot” yn hannen fallen fan Aly, de rûtinearre dûnseres en doe’t de gram-

mofoanplaat útspile wie, begûnen wy mei it oanlearen fan de rûnewals.   

Aly gisele my sa hurd yn ’e rûnte dat de triennen my oer de wangen biggelen en ik ek 

wat dwyl  yn ’e holle waard. Dat wie foar de earste en lêste kear “Weense wals” foar my!  

By it kiezen fan in dûnspartner, mei bûging en al, gie it der altyd mâl om wei. De jonges 

sieten oan de iene kant fan de seal en de famkes oan de oare kant. As de muzyk begûn te 

spyljen dan fleagen fan alle kanten jonges op ien en itselde famke ôf, mei soms in bot-

sing midden op ’e dûnsflier. Ik die noait mei oan dy wyldeboel, om’t ik tocht dat ik op it 

mêd fan dûnsjen net populêr genôch wie by de froulju.  

                Anne 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛ 

 

Kosmetysk 

 

In frou kocht it alder-aldernijste kosmetyske produkt, oanpriizge om har jierren jonger 

lykje te litten. Hja brûkte de krêm in skoftsje, gong foar de spegel sitten en beseach har 

gesicht. Doe frege se oan har man: “Skat, asto no nei my sjochst,   

hoe âld soest my skatte asto my net koest?” Man-leaf antwurde:  

“Te oardieljen nei dyn hûd, tweintich, dyn hier, achttjin  en nei  

dyn lichem, fiifentweintich”. Hja sprong op om him te tútsjen,   

mar doe sei er:  “Wachtsje efkes, ik moat dy jierren noch by-    

elkoar optelle”.  
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Test jim eigen Fryske taal … 

Yn it Frysk binne in hiele bulte fêste útdrukkings ûntliend oan de bistewrâld. Witte jo 

ûndersteande 20 yn te foljen?   (antwurden op side 13) 

1. Sa grutsk as in ……..    11. Sa dea as in …….. 

2. Sa fluch as in ……..    12. Sjonge as in …….. 

3. Sa bliid as in ……..    13. Sjen as in …….. 

4. Sa bang as in ……..    14. Stelle as in …….. 

5. Sa dom as in ……..    15. Sliepe as in …….. 

6. Sa blyn as in ……..    16. Sa warber as in …….. 

7. Sa dôf as in ……..     17. Sa falsk as in …….. 

8. Sa wurch as in ……..    18. Sa gallich as in …….. 

9. Sa nidich as in ……..    19. Sa keal as in …….. 

10. Sa fleurich as in ……..    20. Sa siik as in …….. 

 

Krúswurdpuzel (út: De Nije, 3/nr.1)  

Oerdwers: 

1. fiis  8. poppesûger  9. adres  10. radio  11. nei Kristus  13. eabel  15. hielal  16. sûnder 

sâlt   18. sjoch  19. ynje fan jild  21. lidder  22. útrop fan tsjinnichheid   24. ornearje    

27. persoanlik foarnamwurd  29. omklaaisel 30. iepen 31. sie 33. beam 34. seurkont      

35. sûnder sykte 37. beurt 39. iken.  

Fan boppen nei ûnderen:  

1. net moai 2. nûmer 3. hier boppe de lippe 4. doe 5. doek 6. idem  7. kringelje  12. klasse  

14. ûnderdiel fan in tsjil 16. opinoar lein 17. fyt 19. gebed 20. tij 23. einstreep  25. lyts 

bist 26. helje op ! 28. kompagnon 30. oansteande 32. soart klean 33. eilân 36. ûnder 

oaren 38. útrop.  
1 2 3  4  5 6 7 

8      9   

  10       

11 12     13 14  

15   16  17  18  

  19    20   

 21    22    

23  24  25    26 

27 28  29    30  

31  32    33   

  34       

35 36     37 38  

39         
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De kaai  

 

Och heden! 

Koartlyn siet ik noflik te krantsjen doe’t myn telefoan lûd joech.   

It wie myn freondinne, alhiel oerémis! Ik koe der suver gjin wurd tusken krije.   

Wat wie it gefal? Sy hie mei de auto noch gau-gau wat boadskipkes helle, wat glês yn de 

glêsbak smiten en in kaart op ’e bus dien.  Men soe sizze: dat is dochs net bysûnder? Mar 

doe kaam it. 

Doe’t se werom wie by de auto en nei hûs soe, wie har nijmoadrige autokaai – in plat 

kaartsje mei dêrop in pear knopkes – nearne te finen. O heden! Net yn ’e bûse, ek net yn 

de fuorring. Net op ’e dyk. Net njonken de auto en der ek net ûnder. Soe er dan yn de 

auto sels bedarre wêze, sûnder dat se der erch yn hân hie? Ferdikke, wat in gedoch!  

Aldergeloks wie it drûch en skynde de sinne. Der siet oars neat op as nei hûs te rinnen en 

de reservekaai op te heljen. Fan in moai eintsje kuierjen wurdt in minske grif net minder.  

Thús betocht se: ik moat myn ferhaal eefkes kwyt … en sadwaande hienen wy kontakt. 

Ik bea oan om har op te heljen mei myn auto en tegearre nei dy fan har te riden. Dat stie 

har wol oan. De reservekaai wie mei. “Ik rin noch eefkes nei de winkel”, sei se, “wa wit 

ha se de kaai dêr fûn”. It duorre in moai skoftsje foardat se werom wie. “Nee! Hy wie net 

yn ’e winkel en ik ha ek noch mei de earms by de glêsbak yn west, want dat is it iennige 

plak dêr’t er ynlizze kin. Dat wie neat wurdich, want ik koe der net djip genôch yn-

komme”.  Gelokkich wienen har hannen noch hiel; jo witte it mar nea yn sa’n bak mei 

allegear skerpe glêssplinters.  

No ja, it wie sa’t it wie. De reservekaai waard yn stelling brocht en doe kaam oan it ljocht 

dat ús technyske tûkens net sa grut is. Hoe’t wy ek op ’e knopkes drukten, de doarren 

woenen net los. Wat in gemiter is dat mei al dat kompjûterstjoerde spul fan hjoed-de-

dei……!  

Uteinlik fûnen wy út dat der in stikje stiel út it kaai-kaartsje helle wurde koe. Lang om let 

koenen wy dêrmei de bestjoerdersdoar iepen krije. En ta ús grutte ferbjustering woe de 

auto ek noch starte! Mar gau trochride nei de garaazje, want sa koe it net. De aardige 

meiwurker dêr fertelde dat de batterij fan de reservekaai suver leech wie. Dy wie foar in 

pear sinten gau te ferfangen. Wy koenen der op wachtsje.   

Mei in nije kaai siet dat wat oars: dy moast besteld wurde en soe 200 euro kostje moatte.  

Wol in strop, as jo betinke dat der mar foar in pear sinten glês yn de glêsbak kaam ... 

Gelokkich smakke it troch de garaazje oanbeane kopke kofje hearlik. It wie letterlik in 

bakje treast! 

Letter ha ’k al tocht: hoe kriget in minske it yn ’e frede foarinoar, in autokaai yn de 

glêsbak … 

   Tsjutsje  

      al dat kompjûterstjoerde spul ek …, hast net mear nei te kommen! 
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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 

 

                                        
 

            



 12 

Om yn jo bûsboekje te setten 
 

Freed 18 maart ’22  

Swol: “Myn skip” mei Age Veldboom c.s.  

yn de Weijenbelt, Swol, 15.00 oere.  

 

Sneon 26 maart ’22  

FBoU: Miene gearkomste en Moetings- en Ynspiraasjedei  

yn Reeuwijk, Zalencentrum De Brug, 10.00 oere.  

 

Sneon 26 maart ’22  

Hurderwyk: try-out kabaretselskip Hymphamp  

yn De Kiekmure, 20.00 oere. 

 

Snein 24 april ’22  

Swol: Fryske tsjerketsjinst yn Windesheim, om 15.00 oere.  

 

Hooghalen 

Litte we der mar foar tomkje dat wy (as Kriteleden fan Us Memmetaal) elkoar 

oan de ein fan de simmer wer treffe kinne yn ’t Haolerhoes! Dat sil yn it 

maaienûmer wol bekend wurde. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Wiisheden 
- It moat al in goede prater wêze dy’t in swijer ferbetteret.  

   - It measte moatte wy sels dwaan, mar we hoege net alles allinnich te dwaan.  

      - Iepenje de doarren fan dyn hert, as de muorren op dy ôfkomme.  

     - Men moat net mear túch opsette as it skip drage kin.  

      - Tiid yn freonskip útdrukt, is tiidleas. 

      - Wize is komselden in died fan wizen. 

- Leafde is as sinneskyn yn hûs.  

  - Yn ’e natuer bist altyd wolkom!  

 

 

 

     (op ’e blauwe siden 13 en 14 stiet wat op it plak fan advertinsjes) 

Kopij foar it maaienûmer kin oant en mei sneon  

14  maaie 2022  ynlevere wurde by de redaksje 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPESJAALSAAK 

H. Witting & Zn 
  

-    sûnt  1876    - 

Huodden  -  Petten  -  Moade-aksessoires 

Oosterstraat 51 Grins 

050 3121180 

Antwurden op de útdrukkings fan side 9: 

1. pau/hoanne/bok/flie; 2. biezem/akster/flie/swel/ 

    wezeling/hazze;   

3. protter/fûgeltsje/holder; 4. hazze/skiep/mûs/knyntsje/  

    wezeling;     

5. baarch/ko/ezel/keal/otter/slak/koekoek;   6. mol;   

7. kwartel/akster/ snip;  8. maits/hynder/hûn/murd;   

9. spin/tuorre/pod/kêde;  10. bij;   11. pier;  

12. klyster/ljurk/protter/alk; 13. alk/bolle/earn/falk/liuw/ûle/  

      wikel;  14. raven;           15. baarch/marmot/mol/otter/rôt;  

16. bij/hin/jachthûn;             17. kat/kêde/njirre;   

18. pod/skiep;  19. lús/kikkert/protter/swel;   20. hûn/kat.   

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Selsbehâld 

 
Mei al dy oaren foarmje ik in moai span, 

myn libbensmotto is: fatsoen en plicht; 

soks jout my dúdlikheid en helder sicht, 

mar dochs ferrint net alles neffens plan. 

 

Want ik bin hjir mei Jan en alleman 

en dat falt my net altyd like licht. 

Dat no en dan doch ’k alle lûken ticht; 

as nimmen sjocht, dan nim ik it derfan. 

 

Dan waan ik my allinnich op ’e wrâld, 

neat bynt my langer oan de maatskippij, 

al dat mienskiplike, it lit my kâld. 

Dan bin ik even net fan ’e partij, 

mar lûk ik my werom, út selsbehâld, 

want yn ’e massa bin ik fûgelfrij.    (Eize de Boer) 

 
 


