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Kritenijs ‘Us Memmetaal’ Assen                                               Nûmer 1 – septimber 2017  

                                                          Kolofon 
 

Gearstalling bestjoer: 
Foarsitter: Teatske Haanstra –  Peter van Anrooystraat 7 – 9402 TR Assen, teabosma@hetnet.nl  

Till. 0592-344920 

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

Till. 0592-352932 

Ponghâlder: Piet Boelens – Hunsingostraat 21 – 9405 ER Assen, pboelens@ziggo.nl  

Till. 0592-462297               Bankrekk. fan de Krite:      NL 78 RABO 0310 1082 33  

Leden:   Sjoege Wiersma – Metje Groenhof – Renny Monsma  

 

Redaksje Kritenijs: 
Jan Toering; korreksje- en oersetwurk  ---  Harmen Hospes;  typwurk en lay-out                                             

Redaksjeadres: Harmen Hospes – Stationsstraat 30 – 9463TJ Eext 

Till. 0592-262233 – e-mail: harmenhospes@gmail.com 

 

Kontaktpersoanen en/of adressen: 
Meiwurkers oan dit Kritenijsnûmer: Jaap Bakker – Teatske Haanstra – Jan Toering  

Lede-administraasje: Poppe Jansma – Einsteinlaan 20 – 9406 BK Assen – 0592-354238 

Boekferkeap: Fakant     

Toanielklup: Teatske Haanstra   0592-344920 

Literatuerklup: Joost de Gruiter  0592-342764 

Keatsen: Gerrit Elzenga   06-26688684                                                                                                                                    
Ferfier nei Hooghalen: Hans Groenhof   0592-352932 
of b.g.g. Teatske  Haanstra   0592-344920   

 

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

skriuwerbou@fryskbutenfryslân.frl  

www.heitelan.nl (stêden en doarpen)  

 

Ynhâld   
1  Nammen en adressen                                  8  Notulen miene gearkomste fan 7-10-2016 

2 Advertinsjes                                                 9 Fryske ferskes sjongers 

3  Derbûten                                                    10 Heit op ‘t fytske 

4 Bernebrochjes                                             11 Sneintemoarns 

5 Ferslach toanielploech                                12 Ha jo it al heard… 

   Finansjeel oersjoch en begrutting               14 Rymke 

6 Fan de ponghâlder                                       15 Frou mei paraplu fan Tiny Mulder          

7 Utnûging miene gearkomste                        16 Om yn jo bûsboekje te setten 

    Jierferslach winterskoft 2016-2017 
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Grafisch bedrijf 
  

Geboorte, Huwelijks en Jubileumkaarten 
  

Huisstijlen,  briefpapier, enveloppen, visitekaarten 
  

uw mailing kunnen wij ook compleet  

verzorgen van druk tot aflevering TNT 

Winkler Prinsstraat 6 

9403 AZ Assen 

(0592) 39 41 82 

drukkerij@multa.nl 

www.multa.nl 



 

 3 

             

Derbûten  

 
 

Goeie allegearre, 

 

“Friezen om utens” 

 

“Wêr komme jimme furt?” . Dat hearden Max en ik fan in man 

yn de hal fan ús hotel op it eilân ”Sao Miguel” fan de 

Azoaren.  

Wy rûnen pratende wei nei de lift en dy man hie ús heard. 

“Wy komme út Assen mar oarspronklik út Fryslân út de buert 

fan Drachten. “En jo?” Hy kaam út Snits. Fansels hawwe wy 

efkes praat. 

Letter yn de wike hearde ik in famke út it swimbad “Mem!” 

roppen. Doe wie it hielendal klear want dat fyn ik it moaiste 

Fryske wurd dat bestiet. 

Sa as jimme witte ha ik altyd myn Fryske flagge handoek mei op 

fakânsje, ja ik bin in hiele oprjochte Friezinne en wol dat graach 

sjen en hearre litte. 

 

Mar it is wer safier. In nij seizoen begjint wer foar ús Krite. 

Wy, it bestjoer, ha der wer nocht oan en dogge ús bêst om wer in moai programma foar 

jimme te meitsjen. 

“Blikstiender” komt op freed 24 novimber `17 en sil ús mei sjongerij en stikjes 

fermeitsje.  

Fansels ha wy ek it stamppotbuffet op freed 5 jannewaris 2018. Mar earst sjogge wy 

inoar op 6 oktober oansteande by de miene ledegearkomste yn `t Haolerhoes te 

Hooghalen. Oant dan. 

 

Nei dit simmerskoft beslút ik mei in gedicht fan Jan de Boer fan de Fryske 

Spreukekalinder. 

Oazonlaach 

In Britsumer boerinne 

lei mei it gat bleat yn de sinne, 

dy brette har read 

mar `t wie goed ferkeard, 

se kin hast net rjochtop mear rinne! 

  

 

Groetnis, Teatske. 
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          Bernebrochjes 

 

 
Hoi jonges en famkes, 

 

Ah goeie, dêr bin ik wer. De simmerfakânsje is wer foarby. Jim sitte al wer “yn de 

skoalbanken” by in nije juffer en miskien treffe guon it dat se dit jier in master hawwe. 

Ik hoopje dat jimme allegearre oar behang sjoen ha yn de seis wiken. Of hawwe jim 

útfanhûze by famylje/freonen yn Assen, as earne yn Nederlân, of hawwe jimsels oer de 

grins west earne yn Europa of noch fierder. Sa seach myn behang derút op fakânsje mar 

spitigernôch binne de kleuren derôf gongen by de dûane op Schiphol.  

Meitsje jimme der wat moais fan? 

 

 

 
 

 
 

 

Oant de oare kear, Teatske. 

https://www.spiritualiteit-in-nederland.nl/wp-content/uploads/2012/10/mand23.gif
https://www.spiritualiteit-in-nederland.nl/wp-content/uploads/2012/10/mand23.gif
https://www.spiritualiteit-in-nederland.nl/wp-content/uploads/2012/10/mand23.gif
https://www.spiritualiteit-in-nederland.nl/wp-content/uploads/2012/10/mand23.gif
https://www.spiritualiteit-in-nederland.nl/wp-content/uploads/2012/10/mand23.gif
https://www.spiritualiteit-in-nederland.nl/wp-content/uploads/2012/10/mand23.gif
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Ferslach toanielploech 

 

It ferslach fan ús toanielploech is net sa lang. 

Net dat wy neat dien ha want alle woansdeitejûnen wiene wy paraat by Nijlandsborg om 

te oefenjen foar it stik “Pûtsjeplakke by it bankje”. 

En in wille dat wy ek wer hân ha, it is sa’n moaie ploech en Sita (ús nije spylster) past 

der goed tusken en hat ek sa har bêst dien. En it giet har ek noch goed ôf.  

Op tiisdei 14 maart ha wy de generale hân en op freed 17 maart gongen de gerdinen 

iepen foar publyk yn ’t Haolerhoes yn Hooghalen. Om’t de útfiering spile waard oan’e 

ein fan it winterskoft hawwe wy der noch net mei fuort west. Wol ha wy in ôfspraak mei 

Hurderwyk begjin 2018.  

Wy fine it net slim as jimme reklame foar ús meitsje. 

 

Teatske Haanstra 

 
Finansjeel oersjoch 2016/2017 en begrutting 2017/2018 

    

            

     
Begrutting Eksploitaasje Begrutting 

 

     
2016-2017 2016-2017 2017-2018 

 Baten: 

           

 

kontribúsje 

  

######## 

 

######## 

 

######## 

  

 

boekeferk. Boun 

 

 €     7,00  

      

 

kaartferkeap 

  

 €   20,00  

 

 €   60,50  

 

 €   20,00  

  

 

rinte bank 

    

 €     1,17  

    

 
Totaal baten: 

  
######## 

 

 € 

1.504,17  

 

######## 

  

            Lêsten: 

           

 

bestjoers-/administr. kosten  € 100,00  

 

 €       

81,02  

 

 €    

100,00  

  

 

ferskaat 

  

 €   80,00  

 

 €       

86,84  

 

 €       

90,00  

  

 

bankkosten 

  

 € 150,00  

 

 €    

151,06  

 

 €    

180,00  

  

 

boun om utens 

  

 € 100,00  

 

 €    

105,00  

 

 €    

100,00  

  

 

algemiene ledegearkomste  € 200,00  

 

 €    

211,05  

 

 €    

200,00  

  

 

jûnen: nov, jan, mrt, april 

  

 

1087,54+  

    

 

Fryske tsjerketsjinst 

 

 € 150,00  

 

 €    
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153,00  

 

kritenijs 1404,02 

min 1318,2 min 

        

 

advertinsjes 648,62 je 517,36 

 

######## 

 

 €    

800,81  

 

 € 

1.000,00  

  

 
Totaal lêsten: 

  
######## 

 

 €    

501,24  

 

 € 

1.670,00  

  

Saldo: Oerskot/tekoart 

 
 € 253,00  

 

 € 

1.002,93  

 

 €   -

250,00  

  

            

            

 
Ferantwurding: 

         

 

Saldo 1 septimber 2015 

 

€ 

1.877,91 

 

€ 

2.534,22 

    

 

Eksploitaasje 2015-

2016 2016-2017 

 

€ 656,31 

 

€ 

1.002,93 

    

 

Saldo 31 augustus 

2016 

augustus 

2017 

 

€ 

2.534,22 

 

€ 

3.537,15 

    

            

 

Kassaldo 

  

€ 496,10 

 

€ 379,55 

    

 

Bankrekken 

  

€ 

1.423,55 

 

€ 

1.541,86 

    

 

Sparrekken 

  

€ 614,57 

 

€ 

1.615,74 

     

Fan de ponghâlder 

Sa as jo yn it finansjeel oersjoch sjen kinne, hawwe wy it ôfrûne jier goed buorke. 

Yn de begrutting rekkenen wy op in tekoart fan goed  Є 250,-. Dat is in oerskot wurden 

fan mear as  Є 1000,- 

De jûnen hawwe in posityf resultaat oplevere en dat is foaral te tankjen oan de ferlotting 

en it spyljen fan de eigen toanielploech. It bestjoer is der wol bliid mei, want oer trije jier 

bestiet de krite 90 jier. Dêr moat wol foar sparre wurde fansels. 

Foar it kommende boekjier 2017/2018 is in begrutting opmakke, basearre op in ûnferoare 

belied. 

Wy begjinne it nije seizoen mei 181 leden ( 196). 
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Meidielings: 

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

2017-2018: de man/frou Є 8,00 en it pear Є 15,00. 

De kontribúsje foar 2017/2018 kin oermakke wurde op ‘e rekken fan de Fryke Krite by 

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

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

Op de grutte jûn yn novimber kinne jo de kontribúsje ek kontant betelje. 

 

 

Utnûging foar de miene gearkomste op freed 6 oktober 2017 

om 19.30 oere yn 't Haolerhoes,  

Stengelinstraat 18, 9414 AV Hooghalen  
        

         Wurklist:  

  

         1 Iepening troch de foarsitter. 

         2 Ferslach fan de miene gearkomste fan 7 oktober 2016. 

         3 Meidielings en ynkommen stikken. 

         4 Jierferslach fan de skriuwer. 

         5 Jierferslach fan de ponghâlder. 

         6 Ferslach fan de rekkenopnimmers. 

         7 Beneaming fan in nije rekkenopnimmer. 

         8 Begrutting 2017-2018. 

         9 Ferslach fan de toanielploech, fan de literatuerklup en fan de redaksje  

           fan it Kritenijs. 

       10 Omfreegjen. 

        11 Slute 

. 

Jierferslach winterskoft Us Memmetaal 2016-2017 
  

    07-10-2016  Miene gearkomste 

    18-11-2016  Teake van der Meer 

    06-01-2017  Stamppotbuffet 

    17-03-2017  Us eigen toanielploech 
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Notulen fan de miene gearkomste fan freed 7 oktober 2016 yn 

Hooghalen 

 

1 De foarsitter Teatske Haanstra iepenet de gearkomste en hjit tritich persoanen 

wolkom. Under muzikale begelieding fan Jaap Bakker wurdt it earste kûplet fan 

it Frysk folksliet songen. 
2 It ferslach fan de skriuwer Hans Groenhof fan de ledegearkomste fan 9 oktober 

2015 wurdt goedkard, 
3 Hans Groenhof jout oan dat, as ynkommen stikken, ferskate krantsjes fan oare 

kriten ûntfongen binne. Hans lêst de nammen op fan ús kriteleden dy’t 

spitigernôch ferstoarn binne en fan wa’t berjocht ûntfongen is. Dêrnei wurdt 

steande in momint stilte yn acht nommen. 
4 It finansjeel oersjoch 2015/2016 en de begrutting 2016/2017, opsteld troch de 

ponghâlder Piet Boelens, wurde goedkard. Applaus foar Piet. 
5 Sjoukje Jansma en Jaap Krikke hawwe de kaskontrôle dien en alles yn oarder fûn. 

Piet wurdt desjarzje ferliend. 
6  As nij kaskommisjelid wurdt Poppe Jansma keazen, as opfolger fan Sjoukje. 
7 It ferslach fan de toanielploech wurdt foarlêzen troch Teatske. It nije lid fan de 

toanielgroep is Sieta Elzinga. 
8 It ferslach fan de redaksje fan it Kritenijs, opsteld troch Harmen Hummel, stie al 

yn it Kritenijs. Harmen wurdt betanke foar de ynset as redakteur fan it Kritenijs 

en kriget in VVV-bon. Frou Hummel kriget in bosk blommen. Jan Toering jout 

oan dat er de ôfrûne jierren mei in soad plezier mei Harmen gearwurke hat. 

Harmen Hospes wurdt de nije redakteur en wurdt foarsteld. 
9 Teatske jout oan dat sy in bytsje heart oer de keatsferiening. It soe moai wêze as 

der oer dy feriening in stikje skreaun wurdt yn it Kritenijs. Egbert Westra lit 

witte dat syn broer in powerpointpresintaasje hat oer de PC fan Frjentsjer. 
10 It stikje oer Aukje van Roeden yn it Kritenijs, skreaun troch Anne Veenstra, is 

tige goed ûntfongen. 
11 Teatske neamt de ferkeap fan de kaarten fan de famylje Van der Velde út Beilen. 

Fyftich persint fan de opbringst giet net de kas fan ús krite, tank dêrfoar! 
12 Poppe wol graach de nammen en de adressen hawwe fan Friezen út Assen en 

omkriten, dy’t net lid binne fan ús krite. Dy persoanen kinne wolris in kear it  

Kritenijs yn ‘e bus krije. 
13 De hear Bruinsma freget oft de jûnen fan Us Memmetaal ek yn de regionale 

parse oankundige wurde. Dat wurdt yndied dien, mar dy jûnen wurde 

spitigernôch net altyd publisearre. 
14 Nei’t Teatske in moai gedicht foarlêzen hat, tanket sy alle oanwêzigen foar harren 

komst en slút de gearkomste. Dêrnei wurde der noch Fryske sankjes songen 

ûnder muzikale begelieding fan Jaap de Haan. 

                     JHG
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F R Y S K E  F E R S K E S  SJ O N G E R S 
                                 

 

Bêste Fryske-Ferskes-Sjongers, 
 

It giet foar de 39
e
 kear wer oan! 

 

Datum        Snein, 17 septimber 2017 
 

Lokaasje    “Ons Dorpshuis”,  

B.Boermalaan 4, 9765 AP Paterswolde 
 

Tiid        10.30 oere        kofje brún (fergees) 

        11.00 – 12.00 oere    sjonge 

pianobegelieding    Eduard Brons 
 

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

€ 2,00. 

Famyljeleden en freonen binne tige wolkom!! 

 

Oant sjen! 

 

Sjongprogramma 
 

Titel                    Nr. yn Fryslân Sjongt en 1
e
 rigel 

 

1.    Simmermoarn            nr. 49    Wat bisto leaflik rizende simmermoarn     

2.    By ’t opgean fan ‘e sinne    nr.24    Wolkom freugde fan ‘e wrâld, haadljocht     

3.    Sneintemoarns nei pake en beppe    kopy 

4.    De bakkiesman        nr.19    Veurjoar, haast of bi’j ‘t zommertied 

5.    Djip yn ‘e Wâlden         nr.64    Yn ‘e Wâlden stiet in klintsje 

6.    Flaggeliet            nr.  4    Sjoch, sjoch dy skeane banen 

7.    Moarn sille wy de hjouwer     nr132    Moarn sille wy de hjouwer slaan (KANON) 

8.    Roeiersliet            nr.33    Driuw no, myn boatsje 

9.    Simmerjȗn            nr.51    Leave, sêfte simmerjȗn, Alles frede 

10.    Wâldsang            nr.10    Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden     

11.    Heit op ’t fytske            kopy 

12.    Frysk folksliet            nr.  3    Frysk bloed tsjoch op! 

13.    De tiid    hâldt gjin skoft         3x 

         

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

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

Hja geane, ferfleane, de tiid hâldt gjin skoft 
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Fryslân Sjongt is ek te keap! (€ 5,00) 

 

De minsken dy ’t de útnûging per e-mail krije wolle, kinne harren e-mailadres stjoere 

nei:  

Hylkje Leicht: h.leicht@zonnet.nl. 

 

HEIT OP ’T FYTSKE 
 

Wize: Haidawytska                    Wirden: D.A.Tamminga 

 

Heit scoe in dei op ‘e fyts nei it Wâld, 

Mem sei: “Det hâldt, 

’t Wirk lit my kâld. 

Lytse Sijke mei, den gean’ wy trijerisom”. 

Mem wier lang net dom! 

En no koe Heit 

Der net mear foarwei, 

’t Wier oars in griis fen sa’n skoandere dei. 

Al wier de ponge ek hwet plat en hwet lyts, 

Heit hierde gau in tandemfyts. 

 

Refrein: 

Heit op ’t fytske en Mem foarop, 

Lytse Sijke kin wol efterop. 

Heit dy fleach wol tachtig yn ‘e bocht, 

Mem hjar hoedtsje fleach al yn ‘e loft! 

Heit op ’t fytske en Mem foarop, 

Lytse Sijke kin wol efterop. 

 

Let yn ‘e jountiid  kaem de staesje werom, 

Heit hinge krom, 

Sijke yn ‘e slom. 

Mem hie fen traepjen do hjar nocht ek al lang, 

De foetten op ‘e stang! 

Wirch en biswit 

Fen sokken rit 

Brocht Heit de tandem werom by de smid. 

“Hjoed”, sei er, “haw ik wol for twa dagen wrot, 

Ik net wer op in tandem fuort!” 

 

Refrein 

mailto:h.leicht@zonnet.nl
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Ha jo it al heard… 
 
-dat dit jier foar de achtste kear op it waad fan Skiermûntseach it kampioenskip 

slykslydzjen holden is. De dielnimmers dy’t it hinne-en-wer parkoers al “steppend” troch 

it tsjokke slyk it fluchst ôfleine, krigen fan boargemaster Dick Stellingwerf de “Gouden 

Haring”. Moai net? 

 

-dat de jûns foar de start fan it SKS-skûtsjesilen troch alle fjirtjin skippers lotte wurdt 

foar harren startnûmer. Dat barde alle jierren út de pet fan Fokke Wijkstra, 

bemanningslid fan it Hearrenfean-skûtsje. Fokke ferstoar yn it begjin fan de njoggentiger 

jierren. Mar it lotsjen út de pet fan Fokke is hjoed-de-dei noch altyd yn swang. Wat? 

Sûnder Fokke’s pet wurdt der net lotte; en sa is dat! 

 

-dat it in fruchtber jier wie foar Gooitzen de Boer út De Houtigehage. Twa jier lyn hong 

er, mei tastimming fan de gemeente Smellingerlân, eigenmakke nêstkastkes op oan de 

beammen by de Folgersterloane. Fan ’t maitiid wiene 145 fan de 155 kastkes bewenne. 

De Boer tekene op: 92 blokmiezen, 38 blaumieskes, fjouwer ringmosken, ien húsmosk, 

acht protters, ien readsturtsje (blaupaapke) en ien tomke (winterkeninkje). Tige de muoite 

wurdich. 

 

-dat it byld fan Fedde Schurer, dat al sûnt 1974 op it Gemeenteplein yn It Hearrenfean 

stiet, net ferpleatst wurdt. Dat is it beslút fan b. en w. It byld stiet neffens de 

kultuerwethâlder sa moai tusken de minsken en kriget sa alle oandacht. Fedde soe sizze: 

‘Ik stean hjir goed’. 

 

-dat sûnt july de Friezen om utens yn de provinsje Utert en Brabân de Fryske Omrop net 

mear krije kinne. De KPN wol allinne noch de eigen provinsje en de direkt omlizzende 

gebieten útstjoere. Omrop direkteur Jan Koster fynt dat sa’n beslút fan KPN net troch de 

mesken kin, om’t der noch wol tûzenen Friezen binne dy’t it Frysk noch heech yn it 

findel hawwe en graach nei de Omrop harkje wolle, ek al wenje se net mear yn Fryslân. 

Sa sit dat! 

 

-dat foar de jierlikse produktferkiezing fan Fryslân Kulinêr de “Joop Braakhekke Bokaal” 

ta wêzen brocht is. (J.B. is ferstoarn desimber 2016). Dit jier hawwe fiif bakkers striden 

foar it lekkerste dúmke, op de iepeningsdei fan it I.F.K.S.-skûtsjesilen yn Hylpen. De 

bokaal is útrikt troch kfdK Arno Brok oan de winner: bakker Braaksma út Oentsjerk. 

 

-dat okkerdeis in groep fan hûnderttritich sporters de 24-ste alvestêdetocht-te-wetter yn 

kano’s al peddeljend folbrocht hawwe. De trip fan seis dagen is sa’n 220 km lang, dat 

betsjut dat se alle dagen sa’n 37 km ôflizze moasten. Gean der mar oanstean! En nachts 

sliepe yn in trekkerstintsje oan ‘e wâl. Tige swier wie de tocht op ‘e Sleattemermar, mei 

stoarm en hege weagen. 
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-dat foar 1756 yn Bears in grutte state stie fan de famylje Unia. Sûnt de ôfbraak fan dat 

romrofte gebou wie it terrein iuwen oanien ferlitten. Mar it poartegebou stiet der noch. 

Om 1990 hinne waard it inisjatyf nommen en meitsje in stielen replika fan de state, dy’t 

like grut wurde moast as de orizjinele. Keunstneresse Bep Mulder is der aardich yn 

slagge. 

 

-dat de Jouwer gjin stedsrjochten krige hat, mar te grut wie foar in doarp. Dêrom waard 

sa’n plak in “Vlecke”neamd, en dat is hjoed-de-dei noch sa en elkenien hat dêr frede mei. 

En …. de histoarje liicht der net om! De Jouwer wie in sammelplak fan wier fakmanskip. 

Foarhinne wie it de gieljitter, de printer, de klokmakker, de skipmakkers en de sulver- en 

goudsmidden dy’t de “vlecke” De Jouwer ta in plak makken, dêr’t se wêze moasten. Yn 

‘e rin fan ‘e iuwen is in soad feroare, mar it fakmanskip is der noch altyd, en ek net in 

bytsje! 

 

-dat oan ‘e foarjûn fan de Admiraliteitsdagen yn Dokkum der in gevelstien út de 

Admiraliteitsperioade opdûkt is yn Makkum. De Dokkumer histoarisy binne út ‘e 

skroeven fan blydskip. Ihno Dragt, direkteur fan de musea yn Dokkum en omkriten, seit, 

hy is noch noait sa’n fynst tsjinkaam. Op de stien, earne út de let sechtjinde of ier 

santjinde iuw, stiet it wapen fan de Fryske Admiraliteit. Dy hie sit yn Dokkum fan 1597 

oant 1645. 

 

Wer opsocht en byinoarswile troch Jaap fan Bantegea en wer kreas yn it Frysk oerbrocht 

troch Jan fan Beets. 

           Oant de oare kear 
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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 – 59 23 40    -     b.g.g.  06 – 06-10144987 

     Stengelinstraat 18,  9414 AV  Hooghalen 

 
 

                                        
 

 

 

 

Rymke 

 

Ite, sei Tite 

Wêre, sei Herre 

Op ’t stalt, sei Gjalt 

Yn de finne, sei Minne 

Nim in stoel, sei Roel 

Wêr wei, sei Kei 

Fan ’t sket, sei Tet 

No sitte, sei Tjitte 

Net prate, sei Ate 

Earst bidde, sei Hidde 

Pak oan, sei Toan 

Wêrmei sei Kei 

Mei de foarke, sei Harke 

‘k Ha honger, sei Fonger 

‘k Yt gau. sei Lou
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Frou mei paraplu 

 

hja draacht syn leafde as in paraplu 

in oranje paraplu 

car il pleut dans la rue 

want it miggelet yn de huzen 

want it storeint op it lân 

mar de lytse skiere frou 

yn it skiere heelal 

draacht de oranje parapluparaplu 

o nee oranje paraplu draacht frou 

en hja glimket as in fearke 

tikjend op hege hakjes 

elle chante dans la pluie 

hja sjongt syn stimme út de bline muorre 

en blaast in tút nei de betonnen wolken 

hja laket om de bittere stimmen 

en de grize kertieren 

hja laket ynfieren 

frou mei oranje paraplu 

elle danse elle danse bravant dans la rue 

yn de iepenbiere strjitte 

giet hja dûnsjend 

mei de maskerleaze eagen  

mei de ûnneifolchbere oermoed 

fan de frou dy’t in oranje 

paraplu hat. 

 

Tiny Mulder (Fryske skriuwster, stoarn yn nov. 2010) 
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Om yn jo bûsboekje te setten 

Kritejûnen 

Sneon 30 septimber 2017-   Wielens, Noord Sleen 
It selskip BLIKSTIENDER mei  “Fryslân heite”. 

 

Freed 6 oktober 2017 – ’t Haolerhoes Hooghalen: 
Miene gearkomste 

 

Freed 3 novimber 2017 – Urbana Zwolle 
Anke Bylsma en Gerrit Haaksma mei “Kredyt”fan Gerrit Breteler 

 

Sneon 4 novimber 2017 – De Schalle Nijeveen (krite Meppel) 

Hjerstjûn 
 

Freed 24 novimber 2017 – ’t Haolerhoes Hooghalen: 
It selskip BLIKSTIENDER mei  “Fryslân heite”. (sketskes en lietsjes) 

 

Freed 5 jannewaris 2017 – ’t Haolerhoes Hooghalen: 
Stamppotbuffet 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kopij foar it novimbernûmer 

kin oant en mei freed 

27 oktober 2017 

ynlevere wurde by de redaksje 


