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Derbûten 

 

 

Goeie allegearre, 

 

“Rûntsje Fryslân” 

 

 

“Wy sille wol yntiids wer thús wêze”, “Soe der noch wat nei de ledegearkomste te dwaan 

wêze, der stie neat oer yn it Kritenijs”. 

Dat hearden wy foar en yn de gearkomste. Mar wy wiene bliid mei de minsken dy’t der 

de  muoite foar diene om te kommen en wy stjoerden se net om healwei njoggenen wer 

nei hûs ta.  

Wy ha nei de gearkomste “Rondje Friesland” spile.   

 

 

Fiif groepen namen it tsjin elkoar op en  

besochten om it goeie antwurd te jaan op de  

fragen fan kwismaster Sjoege om sa de kaart  

fan Fryslân byelkoar te krijen. Under it genot  

fan in drankje en bitterballen ha wy in noflike  

jûn hân. 

 

 

 

Der binne in pear punten út de gearkomste dy’t ik efkes neam: de hear Geertsma wurdt 

de nije rekkenopnimmer; de literatuerklup moast spitigernôch, troch ferskate 

omstannichheden, de stekker derútlûke en de hear Hospes hat fan ús bestjoer dien wurk 

krigen. 

Gelokkich wiene der ek fragen en op- en oanmerkingen fan de ferslaggen. Dat lit mar 

wer sjen hoe’t de leden har belutsen fiele by it wol en wee fan ús Krite. 

 

Wat ha wy noch yn it foarútsicht? 

Freed 24 novimber komt it selskip “Blikstiender” mei stikjes en ferskes oer Fryslân.  

Yn  2018 ha wy freed 5 jannewaris fansels ús stamppotbuffet wer. 

Wy binne ek drok dwaande mei freed 16 maart 2018 mar kinne dêroer yn dit Kritenijs 

noch gjin útslútsel jaan. Mar op it stamppotbuffet witte wy dêr mear oer. 

Fansels hoopje ik jimme earst allegearre te sjen op freed 24 novimber 2017. 

 

 

Groetnis, Teatske. 
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          Bernebrochjes 

 
Hoi jonges en famkes, 

 

De hjerstfakânsje is alwer foarby, jimme ha fêst genoaten fan de moaie kleurige blêden en 

de poddestuollen yn de natoer. Miskien hinget der no al net sa folle blêd mear oan de 

beammen en leit it derûnder. Foar as it in dei wat reinich is ha ik in wurkje foar jimme: 

Sykje de ferskillen. (ik ha al 8 fûn) 

Doch jim bêst mei sykjen en as it klear is, kleurje mar!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protte wille dermei en oant in oare kear, Teatske. 
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Smartphone. 

 

 

Sy sieten lêstendeis foar my oer yn de trein fan Almere nei hûs ta. Sy yn in sebra-eftich 

jurkje mei swarte hoazzen en in protte sieraden om ‘e hals, earms en fingers. Hy hie in 

ljochte simmerbroek en in donkerblau polohimd oan en begûn sa stadichoan it lêste hier 

kwyt te reitsjen. 

Sa op it each wiene it minsken fan myn âldens, mooglik dat se krekt noch in pear jier âlder 

wiene. Mar ien ding wie sa dúdlik as wat: nei al dy houliksjierren hiene se mekoar sa te 

sjen hielendal neat mear te fertellen. As ik nei him seach, moat ik oan de legendaryske 

wurden fan Wim Sonneveld út syn konferense “Opa” tinke: “Mijn vrouw is een mooi boek, 

maar ik heb het al uit.” Se pielden allebeide de hiele lange reis elk mei in smartphone om 

en seine gjin stom wurd tsjin inoar. Mar hiel efkens seagen se op doe’t der in fleurige jonge 

mei swart krolhier lâns kaam mei alderhande soarten drinken en iterij. Doe wikselen se in 

pear wurden tsjin inoar en de jonge joech har elk in bekerke kofje. It sebra-wyfke naam 

der in stik sûkeladekoeke by, dêr’t se fuortdaliks, suver wat skrokkich, in flink stik fan 

ôfbiet. Dêrnei bûgden se harren wer as sombys oer har boartersguod. Langlyn wiene se 

beide jong, bestiene der noch gjin smartphones en oar technysk ark. Oait brûsden de 

hormoanen har allebeide noch troch de hûd hinne. Dat moat doetiids sûnder mis it gefal 

west ha, al wie der ûnder dy treinreis flink wat fantasy en ynlibbensfermogen foar nedich 

om my dat goed foarstelle te kinnen. Mar dochs…..  Oait krige hy de meast wylde 

eroatyske fisioenen as er op syn souderkeammerke ûnder it besketten dak op bêd lei en oan 

har tocht. En sy waard weak yn ‘e hûd fan langst as se syn stoppelich wang tsjin dy fan har 

fielde. Se wiene stapelgek op inoar, it libben lake harren ta en dat soe grif ien grut feest 

wurde. Dat tochten se doe en hoe hiene se ek mar tinke kind dat de rek kompleet út it 

eroatyske ilestyk reitsje soe. No slite se, mei elk in smartphone, yn deadske stilte de lêste 

jierren. Hoe tryst kin in houlik einigje….. 

 

Frij nei it Oertsjongersk fan Johan Veenstra. 

          

   

Jan  
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16 novimber 1951: Kneppelfreed yn Ljouwert. 
 
Hoe’t it begûn is? 

 
In pear molktapers út Aldeboarn hiene op har 

bussen “molke”, “sûpe” en “sûpenbrij” stean en 

net “melk”, “karnemelk” en “karnemelksepap”. 

Neffens mr. Wolthers, kantonrjochter op It 

Hearrenfean koe dat gjin kant út fansels. De man 

woe ek gjin Frysk ferstean doe’t in feedokter út De 

Lemmer yn oktober ’51 foar him ferskine moast. 

Frysk prate yn 'e rjochtseal dêrfoar wiene se by 

him oan it ferkearde kantoar. Dêr kaam reaksje op. 

Skerpe stikken kamen yn ‘e krante. Fedde 

Schurer, as haadredakteur fan de “Friese Koerier” pakte de rjochter oan. Hy ferlike 

Wolthers mei de leden fan in Saksyske rôversbinde “de Zwarte Hoop”, dy’t yn it begjin 

fan de sechtjinde iuw Fryslân teistere hie. Doe tsjinne de offisier fan justysje, mr. Hollander 

in klacht yn. Der bestie doe yn Ljouwert in frijwat anty-Fryske ynstelling. Fedde Schurer 

en Tsjebbe de Jong waarden fanwege mislediging yn Ljouwert foar it gerjocht dage. Dêr 

kaam gâns folk op ta; de parse, meistanners fan de beklagen en nijsgjirrige lju dy’t it om 

in fersetsje te dwaan wie. It waard in grutte ôfdijer, want inkeld in tweintich man koene de 

rjochtsitting bywenje om’t nei alle gedachten mei opsetsin, de lytse seal brûkt waard! En 

hiel wat lju hiene der in aparte reis om makke, en no sa. Dat it waard roerich om it gebou. 

It ferkear op ‘e strjitte koe der al gau net mear troch. Bûten waard lûd protestearre. It kaam 

safier dat mr. Hollander it gaadlik achte om in berop te dwaan op de gemeentepolysje. Doe 

kaam de motorpolysje  en sloech der fel en fûl op yn mei de gummykneppel. En, of wie 

dat noch net moai genôch,  ek de brânwacht kaam mei de wetterspuit. De nacht kaam al 

oer it Saailân, mar de spuiten jagen noch de wetterstrielen oer “it oproer”. It folk waard 

útinoar reage. 

 

En Fedde Schurer? Hy is in moanne of wat letter yn heger berop, nei in sitting fan it 

Ljouwerter gerjochtshôf, feroardiele ta in boete fan 150 gûne. En doe koe maklik en sûnder 

beswier de Fryske taal brûkt wurde! 

In wike nei Kneppelfreed kaam it ta in fûl protest. In grutte gearkomste yn Ljouwert easke 

yn Fryslân lykberjochtiging fan beide talen. Der giene brieven nei ministers en 

keamerleden. En de ein wie, tenei soe it elkenien frijstean en praat foar de rjochter Frysk. 

Ek de eed yn it Frysk soe tenei rûnom oannommen wurde. De reboelje fan Kneppelfreed 

wie te’n goede keard. Tanksij Kneppelfreed kaam it dochs úteinlik ta in bettere 

rjochtsposysje fan de Fryske taal. Yn 1955 waarden twatalige skoallen tastien en fan 1956 

ôf mocht yn de rjochtseal Frysk brûkt wurde. Mr. Hollander waard oerpleatst. Dat alles is 

no alwer 66 jier lyn. Wêr bliuwt de tiid! 

 

 

Jan  
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NOVIMBERLJOCHT 

 
 

Oerripe apels mei de kleur     

fan é simmer 

noch op é wangen,  

se hingje as in rynske jefte 

oan de âlde beammen. 

Sjoch de fûgels ris oangean 

by  sa’n kostlik miel. 

Hjoed ha se yn in omsjoch 

beam nei beam nei beam besocht, 

moarn meitsje se har op 

foar de earste winterstoarmen. 

Tusken it lêste blêdeguod 

gluorket feal it 

novimberljocht. 

 

Tjits Peanstra 
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Freed 24 novimber 2017 

 

yn ’t Haolerhoes te Hooghalen. 

 

komt it “Selskip Blikstiender” út Lemmer mei 
 

“Fryslân heite” 

 

Sy bringe it fleurige, Frysktalige programma “Fryslân heite” mei sketskes en lietsjes. It is, 

om sa mar te sizzen, in tiidreis fan twa kear 45 minuten troch de skiednis fan Fryslân, 

wêryn we, mei in knypeach sjogge nei markante foarfallen en persoanen út de rike Fryske 

histoarje. Mar ek it heden en de takomst wurde tsjin it ljocht holden. Dat alles sawol op 

earnstige as op komyske wize. Sketskes en lietsjes wikselje elkoar yn in flot tempo ôf en 

wurde ûnderstipe troch ljochtbylden mei tekeningen fan Wim Swart. De teksten en de 

muzyk binne skreaun troch Stoffel Zandstra. 

 

It selskip bestiet út 12 persoanen: 

Sang en spul: Tineke Speerstra, Greet Douma, Jaap Frankema,  

Tineke Warringa, Klazien Cuiper, Popke Haga, Atjerie Sieperda en  

Stoffel Zandstra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombo:  

Bea Berman op akkordeon, Klaas 

Lemstra op keyboard, 

Tineke van Dijk op tenoar -

saksofoan,   

Frans Lemstra op tromboane.  

 

 

 

https://natuurgenieters.files.wordpress.com/2016/11/dsc02311.jpg
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Begjin: 
 

De jûn begjint om 19.45 oere mar de doar giett iepen om 19.00 oere sadat jim in moai 

plakje útsykje kinne en goed hearre en sjen kinne hoe’t it ôfrint mei dizze supporters fan  

It Hearrenfean en Cambuur op ien bankje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagongspriis: 

 

Foar leden € 12.50 de man/frou. (foar net-leden € 15.00  de man/frou) 

 

By dy priis binne 2 bakjes kofje/tee en in hearlik stikje oranjekoeke 

ynbegrepen. (helle troch Jaap en Gooitske B.) 

 

 

                  Yn it skoft is wer ús ferlotting mei  

                    moaie en lekkere prizen, byelkoar  

                             skarrele troch û.o. Renny Monsma. 

 

 

 

Foar de minsken dy’t min rinne kinne en/of net op eigen gelegenheid nei Hooghalen 

komme kinne  steane hjir tillefoannûmers fan Hans Groenhof 0592-352932 en/of Teatske 

Haanstra 0592-344920 dy’t jo skilje kinne foar ferfier. 

 

Net stinne, der hinne. 

https://natuurgenieters.files.wordpress.com/2016/11/dsc02334.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp1r2NxITXAhWNEVAKHXH2AagQjRwIBw&url=https://speedingblackrain.wordpress.com/2011/10/23/bazaar/&psig=AOvVaw0XVQHedRT2h2TFL2DwPb2b&ust=1508772002579283
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Fraachpetear mei Menze en Roelie Buursma. 
 

 

It wie foar my in toer om yn 'e Verdistrjitte nûmer 

acht te finen. Oan 'e even kant stiet in grut 

appartemintekompleks en fierder de lange muorre 

fan de Poiesz. Mar it die bliken, dat alle even nûmers 

yn it appartemintekompleks opnommen binne. 

Op myn skiljen kaam Menze my yn 'e hal temjitte 

en giene wy nei it romme, ljochte appartemint, dêr't 

Roelie ús opwachte. Nei it ynskinken fan in kopke 

tee, rekken wy oan 'e praat. 

 

Menze is yn 1943 berne yn Rolde. Heit wie in Fries út Ferwerd en mem kaam út Sondel. 

Doe't Menze fjouwer jier wie is de hûshâlding mei broer Mink nei Appelskea ferhuze. Sy 

wennen tydlik yn palviljoen “De Bosberg”, dat yn 'e winter foar toeristen sluten wie. 

Doe kaam der in wente frij yn 'e Lycklamastrjitte. Mar de famylje groeide mei noch in 

broer en trije susters, dat de wente waard te lyts. In hûs oan 'e Brêgeleane brocht yn 1957 

útkomst en syn âlden ha dêr de rest fan har libben wenne en no wennet broer Mink der mei 

syn frou. 

 

Menze gie yn Appelskea nei de kristlike skoalle, doe in jier nei de ulo op 'e Smilde. Mar 

yn 1957 gie er op 'e fyts nei Assen de hbs. Heit wurke op jongesynternaat Aekinga en hie 

kontakten mei de gemeente. Doe't Menze klear wie mei syn stúdzje koe hy op foarspraak 

fan syn heit op it gemeentehûs oan it wurk komme. 

Mar dat wie net foar lang.  Menze waard foar de militêre tsjinst oproppen. Oardeljier hat 

hy de foerier holpen, mar dat wie in minne tiid. In protte ferfeelsumheid by brek oan wurk. 

Mar doe't dy tiid om wie, koe er op it gemeentehûs yn Easterwâlde weromkomme. 

 

Roelie is yn 1945 berne yn Wateren en hat noch in broer en suster. Sy gie nei de kristlike 

legere skoalle yn Diever. Foar de bern fan Wateren ried in skoalbus nei Diever. Mar doe't 

se op 'e Smilde nei de húshâldskoalle gie, moast sy op 'e fyts en ried dan mei in ploechje 

oer Appelskea, tagelyk as Menze nei Assen fytste. En sa learden sy inoar kennen. 

Roelie's earste baantsje wie yn in winkel foar klean en gerdinen yn Diever. Mar dêr hie sy 

nei oardeljier har nocht fan ôf. Har ienichste frije dei wie op moandei, de winkel wie 

ommers sneons iepen en de wurkdagen wiene oant seis oere. Yn Ljouwert koe sy yn 

oplieding foar gesinsfersoarchster. Dat duorre in healjier en sy wenne yntern mei in stel 

oare fammen. Ienris yn 'e fjirtjin dagen mochten sy nei hûs. Dat wie in moaie tiid. 

 

Har earste wurkplak wie yn 'e gemeente Eaststellingwerf, op it brommerke de hiele 

gemeente troch ! Mar de wurktiden wiene oant fiif oere en sneons wie sy frij. Wol sa noflik 

foar de ferkearing ! Want Menze wurke al wer op it gemeentehûs yn Easterwâlde. Letter 

hat Roelie noch in jier yn Beilen wurke. 
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Yn 1966  binne sy troud en setten har nei wenjen yn Sint-Anne, dêr't Menze nij wurk fûn 

hie op boargersaken fan it gemeentehûs dêr. Sy krigen twa bern, in soan en in dochter. 

Harren soan Arjen, dy't yn Almere wenne, is lykwols yn 2014 stoarn nei oardeljier fan 

sykte. In grut fertriet fansels. Har dochter Monique wennet mei har partner yn Dwingeloo, 

dêr't sy in hynsterêsthûs hat. 

 

Yn Appelskea hat Menze op gymnastyk fan AVVLO sitten, mar yn Sint-Anne gie er – nëst 

syn stúdzjes – op follybal en siet op in mannekoar.. 

Roelie fûn dêr ek wer wurk yn 'e gesinssoarch, mar bleau jûns thús by de bern. Mar ek yn 

dy tiid moast der besunige wurde, sy hat twa jier gjin wurk hân. 

Menze krige plak op it gemeentehûs yn Borger. As wâldpiken fielden sy har dêr better thús 

as op 'e klaai, boppe yn Fryslân en dêr krige ek Roelie ek wer wurk. 

 

Roelie mei graach lêze,  puzelje, hake, breidzje en borduere.  Prachtich borduerwurk fan 

har hinget no oan it lewant fan harren appartemint. Menze mei ek graach puzelje en lêze. 

In protte nocht hawwe sy ek oan fytsen en rinnen. Mei de bern ha sy foarhinne yn 'e 

skoalfakânsjes berchtochten makke yn Eastenryk. Prachtich fûnen sy dat as sy nei in drege 

klim boppe kamen en  útsjen koene oer it berchlânskip. 

Grutte reizen ha sy ek makke. Mei organisearre reizen nei Sûd-Afrika en hawwe dêr it 

Krügerpark besocht. Trije kear nei Kanada en de Rockys fan Vancouver besocht. 

En frijwol alle lannen fan Europa ha sy bereizge: meastal mei organisearre reizen. 

 

 
 

Yn 1996 is Menze mei syn wurksumheden op it gemeentehûs opholden. Der kamen safolle 

feroarings op him ôf, dat hy woe der wol út. Ek Roelie is doe opholden mei har wurk by 

de gesinssoarch., dat it frije libben lake harren ta. 

Nei ferrin fan tiid woene sy eins wol wat minder túnwurk ha en sochten yn Borger nei oare 

wenromte. Dêr wie lykwols  net folle oanbod fan apparteminten, dy't se yn Assen al hiene. 

Ta har gelok wie der noch in inkeld appartemint yn dat kompleks  frij, dat sadwaande waard 

Assen har nij wenplak. Sy wenje dêr sûnt 2007 en it befalt har goed. 

 

Yn 'e tsjerke learden sy minsken kennen en Poppe en Sjoukje Jansma makken har attint op 

de Fryske Krite. Sy komme der graach. 

 

Jeltje Geertsma. 
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Ha jo it al heard …….   

 

 

dat it skriuwersarkje dat oait fan Rink van der Velde wie, no efkes op it drûge stiet. It 

waard heech tiid foar renovaasje. De Fryske folksskriuwer hat it arkje, dêr’t er in soad 

boeken yn skreaun hat, by syn dea yn 2001, neilitten oan it Fryske gea. Protten skriuwers 

meitsje in bult gebrûk fan it arkje. 

 

dat op ien augustus 1978 it hospitaalskip fan it Reade Krús, De Henri Dunant, te gast wie 

yn Flaardingen mei 74 pasjinten út Fryslân. Yn gearwurking mei Harry van Wezel en syn 

akkordeon klupke waarden doe Fryske lieten songen. (Ut it boek “Friezen yn ‘e Frjemdte”, 

side 509). Moai net? 

 

dat de âld-keeper fan SC Hearrenfean Gilles Veenstra (83) no rûnliedingen jout yn it Abe 

Lenstra-stadion. Hy makke syn debút as keeper yn 1953 yn it alvetal dat doe de grutte 

blikfanger wie. Syn âldere broer Tieme wie de fêste keeper fan Hearrenfean tusken 1942 

en 1951. Sy waarden njoggen kear kampioen fan it noarden. Se hiene neffens Gilles sûnt 

1954 dan wol proffuotbal, mar it wie mar in “sinterske negoasje”: 50 gûne foar in 

oerwinning, 20 gûne foar in gelykspul en by ferlies krigen se hielendal neat. 

 

dat der in boek útkommen is fan Harm van der Meer út Bantegea (1940). It libben fan 

dirigint, muzykmaster en minskeman spile him ôf tusken de skoallen, koaren en orkesten, 

tusken jonge en âlde minsken, yn doarp en stêd en yn it iepen fjild. De minsken en de 

muzyk joegen him genôch stof om in tal ûnferjitlike ferhalen en anekdoates op te skriuwen, 

dy’t yn in bondel sammele binne. In markant man mei in kleurryk libben en in master-

ferteller. Dat docht wol bliken út it boek “Harm van der Meer vertelt”.  Spannend om te 

lêzen! 

 

dat der fan ’t simmer 15 iepenloftspullen west ha en dat de spilers har bêst dien hawwe 

om de Gouden Gurbe te winnen, dat is de Fryske Oscar-mei-in-knypeach! 

 

dat Burgum as winner mei de bêste foarstelling út de bus kaam mei it iepenloftspul “De 

Krintekakker”. Der waarden fierder noch seis Gouden Gurbes takend. Gurbe is it mantsje 

dat alle dagen yn ‘e Ljouwerter Krante stiet; mei in opmerking of oare dingen fan ‘e dei. 

 

dat yn it LEGiO-museum te Grootegast in lego skaalmodel te sjen is fan de Skylger 

Brandaris. It bouwurk bestiet út seistûzen legostientsjes en is 142 sm heech. Bouwer André 

Scholte, as frijwilliger yn it museum, hat der sa’n trije moanne mei oan it wurk west. 

Besikers kinne mei in druk op ‘e knop de lampe en de radar fan de fjoertoer yn wurking 

stelle. In knap stikje wurk! 
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dat de twa tige ferswakke en útmergele Syryske tigers(welpen) út it kompleet fernielde 

Aleppo, nei in lange reis fan tritich dagen, yn in stielen koai feilich yn it rôfdiere-

opfangsintrum “Felida” yn Nijeberkeap oankommen binne. Neffens Berbera van Geffen 

fan de stichting “Viervoeters”, binne ek noch fiif liuwen, twa hyena’s en twa bearen rêden. 

Diererêder en –fersoarger Juno van Zon ornearre, de beide tigers soene noch in lange tiid 

nedich ha om folslein op te knappen. 

 

dat dichter Eppie Dam (1953) okkerdeis yn Boalsert fan kultuerdeputearre Sietske Poepjes 

de Gysbert Japicxpriis krige foar syn fyftjinde dichtbondel “Fallend ljocht”(2014). Dam is 

ek oersetter, berneboekeskriuwer, liettekstskriuwer en L.C. poëzyresinsint. 

 

dat de Friezedei fan it Frysk Boun om Utens it oare jier yn Ljouwert is, y.f.m. Culturele 

Hoofdstad 2018. Tagelyk wurdt it 95-jierrich bestean fan it boun fierd, dat Fryske 

ferienings bûten Fryslân mei-inoar ferbynt. Der binne no noch santjin ‘Kriten’ oansletten. 

 

dat it terpelân Littenseradiel yn trije stikken opknipt wurdt. Fyftjin doarpen geane nei 

Súdwest-Fryslân, tsien nei Ljouwert en fjouwer nei de Waadhoeke. Dat is in fikse yngreep. 

Der wurdt grute dat Littenseradiel de measte miljonêrs binnen de grinzen hat! 

 

dat Gerbrich van der Meer, kultuerredakteur fan it Friesch Dagblad har der foar ynset hat 

om in Fryske Skuorkalinder te meitsjen mei de namme “Fryslân en de wrâld”.  It is in 

hânsum eksimplaar fan mear as 730 siden, mei deis de eveneminten fan dy datum en foar 

it begjin fan de moanne noch in papierke mei de ferskate trochrinnende projekten. LF2018, 

de provinsje en Tresoar omearmje it projekt. De earste oplage is 7500. It sjocht der 

alderivichstmoai út. Bornmeer jout de kalinder út. 

 

dat ik noch faak efkes yn it grutte mânske boek lês. “Friezen yn ‘e Frjemdte”.  Ik 

ferwûnderje my wat langer wat mear deroer wat in bealchfol wurk it west hat om dat 

foarinoar te krijen, al dy Friezen op te sykjen en plak te jaan yn dat trije kilo swiere boek. 

It is hast net te leauwen. Ik wit ek dat Hâns Weyer en syn hantlangers wolris pinekop hân 

ha om dat meunster projekt foarmekoar te krijen. It is in kostlik besit. 

 

 

It boek fan Harm van der Meer en de skuorkalinder fan Gerbrich ha ik op ‘e kommende 

kritejûn by my. 

 

 

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

troch Jan fan Beets. 

Oant takom jier.  
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Bokwerter  praat        
 

- Teake wil in het kort wel weer eens met Janke te reedrijden. Maar... Janke heeft daar 

helendal geen nocht aan. Ze zijn op 't laatst al in de 70, dat Janke vindt het niet vertrouwd.  

"We kunnen de bonken wel breken! Nee, geef jij je maar neer, Teake!" 

 

- Als het weer kouder is, doet Jelle zijn handen diep in de buise en heeft hij de rode 

buisdoek bij hem. 

 

- Het heeft geen nut en ruim de bladen op, want de volgende dag ligt het er net zo hard 

weer. Ik vernuiver mij trouwens wel over de buisterbaarlijke kleuren in de natuur. 

 

- Ate moest naar de dokter, want hij deed de hele dag niets anders dan afblazen.... En daar 

heeft zijn vrouw Trienke schoon haar nocht van. Van dokter moet hij nu kalmer eten en 

mag hij voorlopig niet aan de bier komen. Dat zal hem wel afvallen... 

 

 

 

   

      

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 
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Us pake 

 
Us pake die gjin yoga,   mar jim kinn’daliks sjen dat 

ús pake die gjin squash,   ús pake noch wol doocht. 

foar pake gjin aerobic   Hy wit net iens wat stress is, 

en dochs bleau pake kras!   Wie noait depressyf of sa. 

Us pake hie gjin psycho-   Dêr hie er ek gjin tiid foar, 

of oare -looch of -gooch,   want ús pake pakte ta!  

 

      Froukje Annema 

 

 

 

 

Understeand recept is te lêzen op de muorre yn de winkel fan de bakker 

yn De Lemmer. 

 

“Hollandse speculaas “ 
 

Nedichheden: 

 

• 250 gram blom 

• 150 gram boerebûter 

• 125 gram donkere bastertsûker 

• 4 ytleppels koekekrûden 

• 2 ytleppels molke 

• In bytsje sâlt 

 

Boppesteande yngrediïnten minge en der in moai beslach fan meitsje. Dêrnei rôlje jo it út 

op in bakplaat. De bakplaat in de ûne op 175 graden en nei likernôch 30 minuten  moat it 

klear wêze. 

Ik winske jo in protte wille by it bakken! 
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Om yn jo bûsboekje te setten 

 
    

Krite-jûnen 

 

Freed 5 jannewaris 2018 – ’t Haolerhoes Hooghalen: 

Stamppotbuffet 

 
 

Sneon 3 febrewaris 2018 – Moetingssintrum Het Anker Swol 

Bokwert Kulturele hoofdplaats 2018 fan Bonne Stienstra mei Jan Arendz en  

Marijke Geertsma. 

 

 

Freed 16 maart 2018 – ’t Haolerhoes Hooghalen 

Toaniel mei ….. 

 

 

Sneon 17 maart 2018  De Hoofdhof Swol 

Jubileum Frysk Sjongkoar Swol m.m.f. Frysk Sjongkoar Lelystêd en 

ferhaleferteller Meindert Wijnstra. 

 

 

Snein 18 maart 2018 – fan 11-12 oere sjongen yn Paterswolde 

 

 

Sneon 14 april 2018 Friezedei Ljouwert 

Frysk Boun – Algemiene gearkomste fan it FBoU yn Ljouwert – Provinsjehûs. 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kopij foar it maartnûmer 

kin oant en mei freed 

23 febrewaris 2018 

ynlevere wurde by de redaksje 


