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FAN DE FOARSITTER,  

As ik nei bûten sjoch is it dizich en grys. It is in 

pear dagen nei Sinterklaas en de dagen binne op 

syn koartst. It waarberjocht foar hjoed en moarn 

is bluisterich. It wit net of der foar dat wurd 

'bluisterich' in goed Nederlânsk wurd is. Misskien 

komt 'onstuimig' der noch it tichtste by. Ja, sa 

binne der mear Fryske wurden dy't net sa maklik 

oer te setten binne. Wat tinke wy bygelyks fan 

'jister'? 'De kij rinne yn 'e jister', dat is foar ús 

dochs wol dúdlik mar kinne we dat wurdt oersette yn it Nederlânsk? Ik soe it net 

witte. As ien it wol wit moat er my skilje (0172-613143).  

Noch efkes en it is wer Krysttiid en Nijjier. It jier 2017 is omflein. Foaral as je 

wat âlder wurde, giet de tiid hoe langer hoe flugger. Wêr sit him dat dochs yn? It 

is doch eins net te ferklearjen. Wat ús krite oanbelanget hawwe we yn it nije 

seizoen al wer twa moaie gearkomsten hân. Boargemaster Bearn Bilker fan 

Kollumerlân wie in prima sprekker oer de Fryske Nassaus. Je steane der eltse dei 

net by stil en dat hoecht ek net mar op sa'n jûne dan krije je wer ris wat 

ynformaasje oer de tiid fan eartiids en wat him doe allegearre ôfspile hat. 

Tsjonge, jonge, it wie nochal wat. Meastentiids wie der wol rûzje en striid. Wy 

kleie wol ris oer de tiid fan tsjintwurdich en der giet fansels ek fan alles ferkeard, 

mar ieuwen lyn koene de minsken der ek wat fan. En foaral wie der by in protte 

minsken grutte earmoed. Soks ferjitte we wol ris in bytsje. It ferhaal dat eartiids 

alles better wie, kloppet fan gjin kanten. Ja, misskien hie de plysje mear te sizzen 

op strjitte en wie master mear as tsjintwurdich de baas yn 'e klasse op skoalle 

mar oer 't gehiel sjoen hawwe we it no in stik better. En fan sommige saken 

kinne je dan dochs ek echt genietsje. Nim no is tsjinhâlden fan de anti-Swarte 

Piet-aksje by Joure. Dat wie dochs bjusterbaarlik. Der binne gjin deaden by 

fallen en it Sinterklaasfeest yn Dokkum koe gewoan trochgan. 'Beter bij Joure de 

reis verstoord, dan bij Dokkum vermoord', skille Rein Munniksma út 

Woubrugge mei troch. En sa is it ek fansels. Wat in fantastyske aksje. Je kinne 

der net oer út. Ik soe sizze: 'Fryslân, hertlik lokwinske mei dizze treflike aksje'. 

Sa weve se dêr mei dit soarte fan protesten ôf. Dêr kinne se yn De Haach noch 

wat fan leare. Efkes wie Dokkum wakker op radio en tillevysje. En dat kinne we 

net fan eltse dei sizze. 
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En dan, minsken, yn 2018, op sneon 14 april fiere we it 95-jierrich bestean fan it 

Frysk Boun om Utens. Dat jubileum wurdt fierd yn Ljouwert omdat Ljouwert yn 

2018 de Kulturele Haadsted fan Europa is. No, we moatte mar ris sjen hoe 't it 

rint, mar sommigen fan ús geane dêr seker hinne. Skriuw dy datum yn elts gefal 

yn jimme bûsboekje. Dan wurdt it net fergetten.  En dan sjogge we noch wol 

wa't mei giet. 

En fansels: Hiele Noflike Krystdagen en folle Lok en Seine yn it Nije 

Jier.  

Oant de nijjiersgearkomste op sneon 20 jannewaris 2018  

Hâns Dijk 

 

 

FRIEZEDEI 14 APRIL 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Moarns fanôf 10.00 oere gean de doarren fan it Provinsjehûs iepen en binne 

fertsjintwurdigers fan Kriten wolkom foar de ynrin. Kofje en oranjekoeke 

stean klear. 

• Om 10.30 oere iepenet de foarsitter de AG. It wurdt in saaklik, koarte AG 

dy’t om 12.00 oere ôfrint. 

• Dan krije de oanwêzigen in lunsj yn it restaurant fan it. De leden dy’t 

allinnich op de middei nei de Friezedei komme wolle, kinne ek mei dwaan 

oan de lunsj. In koarte rûnleiding nei de Steateseal is dan ek mooglik. 

• Om 13.00 oere wurdt de Friezedei iepene troch ús foarsitter. Nei it sjongen 

fan it Frysk Folksliet en inkelde oare Fryske ferskes krijt de Kommissaris fan 

 

Utnûging 

Wannear: Sneon 14 april 2018 

Wêr: De Kommisjeseal yn it Provinsjehús te Ljouwert 

Wat is dêr dan: Algemiene Ledegearkomst en Friezedei 
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de Kening yn Fryslân, dhr. A. Brok it wurd en hjit ús Friezen om Utens 

wolkom yn it Provinsjehûs fan Fryslân. 

Yn de middei kin in soad sein en dien wurde, mar der is ek tiid foar 

ferdivedaasje: 

In rûnlieding yn de âld-finzenis Blokhúspoarte en/of …. 

In rûnrit troch de stêd Ljouwert mei in toeristetreintsje, mar ek  ….. 

In trochrinnende dia-presintaasje oer de skiednis fan Friezedagen fan it Boun  

Fierder– Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga, better bekend as HYMPHAMP 

komme mei twa muzikanten! 

Foar dizze gelegenheid komme 4 sjongkoaren fan de kriten Boadegraven, 

Lelystâd, Swol en Twente nei Ljouwert om foar jimme te sjongen. 

Kosten: Wa’t nei de AG komt, mei-ite en dêrnei de Friezedei-middei meimeitsje 

wol, freegje wy  € 30,00 –. Wa’t allinnich de middei meimakket en tusken de 

middei ek mei-ite wol: ek € 30,00. 

Wa’t net mei yt, betellet € 17,50. De kosten foar de AG yn it moarnskoft binne 

foar it Boun en allyk sa it wolkomsbakje kofje/tee mei oranjekoeke. 

It jild moat oermakke wurde nei:  de ponghâlder Jan Vogel fan 

it Frysk Boun om Utens te Hoarn op IBAN:  

NL94 INGB0 0003 200 77 

mei fermelding fan: AG/Friezedei 2018 

Namme(n)  

Wêr’t men oan meidwaan wol: 

- AG 

- Lunsj 

- allinnich middeis Friezedei 

 

- Blokhúspoarte 

- Treintsje 

- Lid sjongkoar 

Sjoch foar de details fan de Friezedei ek op de webside fan it FBoU: 

www.fryskbutenfryslan.frl 

Freonlike groetnis, Kees van der Beek, skriuwer fan it Frysk Boun om Utens 

N.B.  As it jild op ús rekken stoart is, dan lizze dy dei by de yngong de 

tagongskaart en konsumpsjebonnen yn in slûf foar jimme klear mei it 

Programmaboekje-op-namme. 
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LEDEGEARKOMSTE  7 oktober 2017 

 

Op sneon 7 oktober 2017 fûn dizze gearkomste plak yn Rijngaarde, 

Boadegraven. It programma hie trije haad-ûnderdielen, 

• De Jiergearkomste 

• Bôle-iten mei sop  

• Lêzing 

Nei in drankje, in praatsje en de boeketafel besjen, iepene de foarsitter  

De Jiergearkomste. 

1. 

2. 

Nei in wolkomstwurd troch Hâns Dijk, 

stiene wy stil by it ferstjerren fan Durk Melchers en Tjitske Akkerboom. 

Ien minút stilte wurdt hâlden, net allinich foar ús ferstoarne âld-leden mar 

ek om persoanen dy tichterby ús  steane to betinken. 

3. Ynkommenstikken:  

- Ôfwêzich Nico/Marjan Woudstra, Trudie Ouwehand 

- Rein en Alie Munniksma komme letter. 

- 28 oktober oansteande: Moetings- en Inspiraasjedei yn Hurderwyk 

   meiride mei Hâns is mooglik 

4. Ferslach fan de Ledegearkomste 08-10 -2016 wurdt goedkard.  

5. Jierferslach 2016/2017 wurdt goedkard. 

6. Jierferslach ponghâlder wurdt útrikt en taljochte troch de ponghâlder 

7. Ferslach en desjarzjearjen fûn letter op de jûn pleats troch de 

rekkenopnimmer Rein Munniksma 

8. Rein Munniksma wurdt dan troch de fergadering ek op ‘en nij beneamd 

9. Ferslach Boekeferkeap Johannes Larooi 

10  14 april 2018 is de Friezedei fan it Boun yn Ljouwert, Kultuerele Haadstêd! 

It Boun bestjit dan 95 jier, en dêrom sille alle Friezen om útens tasprutsen 

wurde troch nimmen minder as de hear Brok. Wy wolle dêr graach by wêze 

mei safolle mooglik leden fan ús Krite. 

 Ek in sjongkoar wurdt foarme om mei to dwaan.  

Ynformaasje en opjaan by Geeke Sprokkerieft: Till. 0172-611133, 

e-mail: gsprokkerieft@casema.nl  

11. Omfreegjen (6 punten) 

 • Tonielgroep, is spitigernôch opheven. 

 

http://www.fryskbutenfryslan.frl/
mailto:gsprokkerieft@casema.nl
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 • Ynteresse Friezedei 14 april 2018 / ferfier: Bus hiere? 

• Jan Buruma yn ’t Bestjoer 

• Kontrebúsje: oermeitsje op rekken: 

          NL23 RABO 0308 879 651 tnf T.H.Schiere en/of H.Dijk 

          Omskriuwing: Fryske Krite 

• Bûsboekje 2018 Bestelle by Johannes Larooi till 0182-535 563             

e-mail: hjlarooi39@gmail.com  

12 Slúting fan de fergadering 

 

Bôle mei sop 

Ús ponghâlder kin net allinnich goed mei jild omgean, mar ferstjit ek de keunst 

fan it itensieden! De griente- en tomatesop smakken wer tige by tige! 

Ek it bôlemiel (mei kroket) en fruit ta, fertsjinnet in kompliment oan de froulju 

fan it bestjoer die dit fersoarge hawwe. 

Lêzing: De Fryske Nassau’s troch Bean Bilker 

Dhr. Bilker is in begenadigd sprekker. 

Mei fleur en faasje komme wy te witten dat hy al hiel wat út ‘e wei set hat: 

hy siet yn de Gemeenteried fan Ljouwert, wie ek wethâlder en is op dit stuit 

Boargemaster fan Kollummerlân C.A.  Ek is hy aktyf yn û.o. 

Treater, Fryske Tsjerken, Fryske oargels, en Stichting Nassau-Friesland. 

Wy kriegen in útgebreide stambeam útrikke op papier, en dat wie wol noadich! 

Mei prachtige ferhalen liede hy ús troch de skiednis fanôf Willem de Rijke 

1487-1559 oant it momint dat de Hollânske tak Oranje Nassau en de Fryske tak 

Nassau Dietz by elkoar komme. Willem Frederik 1613-1664 is de stamhâlder 

fan it ús hjoeddeiske Keningshûs. 

It wie in geweldige jûn. Wiene Jo net yn de gelegenheid, hwa wit freegje wy 

Bilker takommend seizoen foar it ferfolg. 

Fansels hawwe wy inkele Fryske lieten songen, ien spesjaal foar Tini Broere 

omdat sy riddere is ôfrûne Keningsdei. 

Hâns wiisde ús op it noch kommende programma: 24 novimber 2017 Inez 

Timmer Kabaretiêre, 20 jannewaris 2018 DVD De Feteranen en yn maart 

miskien in Koarejûn, y.f.m. de Friezedei. 
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Sa’n tritich minsken wiene oanwêzich en gongen nei it âfslúten fan de jûn troch 

foarsitter Hâns Dijk tige bliid nei hûs. 

Klaasje de Vries-Suurd. 

 

 

KRITEJOUN MEI INEZ TIMMER 24-NOVIMBER-2017 

 

Foar ús Kritejoun  fan novimber 2017 hie it bestjoer Inez Timmer kontraktearre. 

Hjirbei it ferslach fan die jûn: 

Foarsitter Hâns Dijk iepene de jûn sa as wy dat fan him went binne mei fleur en 

faasje. 

Ôfwêzich mei  berjocht Nico Woudstra en Fam. Nauta. Wolkom oan de 45 

minsken, ek net leden dy ’t troch de media op ‘e hichte brocht wiene fan dizze 

bysûndere jûn. Tank dêrom oan  ús skriuwster dy’t it kontakt mei de kranten 

ûnderhâld.  

Wolkom oan it Selskip. Wolkom  oan Jan Roelants fan it Boun, die ’t  Johannes 

Larooi ferfong. Jan hie in tige útgebreide boeketafel opsteld mei folle ôfpriisde 

neie boeken. Wolkom oan Jan Buruma, die ús bestjoer  fersterkje en ferjonge  

sil. 

Oankundiging fan de ferlotting en in fergese consumpsje yn it skoft! 

Doe wie it toaniel foar Inez Timmer mei it programma:  

Tusken Heimat & Heitelân 

Inez Timmer, Lady Entertainer en Fryslân‘s lêste diva, lei út wêrom de ienhoarn 

útstoarn is, hoe lekker it sjongt yn de lijte fan in ko en hoe moai it is yn it Lân 

fan Peasens-Moddergat en wêrom mânlju noait wat fine kinne. Wy witte it no 

allegearre presiis.  

Mei Peter van der Zwaag oan de piano en Remco Hooitsma efter lûd en ljocht 

brocht Inez ek tuskentroch in muzikaal earbetoan oan û.o.:  Herbert Grönemeier 

en Rients Gratema. 

Mei it ferlotsjen fan de prachtige priizen kaem der in ein oan in tige gesellige 

joun mei in bjusterbaerlik optreden. 

 Mei tank oan elts dy ’t in bijdrage levere hat oan it slachjen fan dizze joun slút 

de Foarsitter de joun en winsket ús wol thús. 

Klaasje de Vries-Suurd. 

mailto:hjlarooi39@gmail.com


HJERST 

 

As it jaget yn ‘e loften 

En ’t blêd ferbrekt syn bân 

Falt del mei hiele kloften 

Dan is de hjerst yn ’t lân. 

 

’t Is wer de tiid fan stjerren 

Fan rotsjen en fergean 

En oan de wyn te hearren 

De ein fan it bestean. 

 

Mar ’t wûnder fan dit ‘eindoel’ 

Benijt jin elke kear 

Want der ’t âlde weifoel 

Stie it nije klear. 

 

(Gjalt Huizenga)  

ynstjoerd troch Gré Kamerling 

 

SOKS WIE WAT NIJS 

 

Yn ‘e winter krige Jelle 

In lyts suske op in dei. 

Heit soe ’t him mar gau fertelle: 

“Hark ris jonge, bist net blij? 

Hjoed brocht eibert ús in poppe. 

Sjoch mar gau”. 

Mar it jonkje sei: 

“Wol heit earst de eibert roppe? 

Dy seach ik nea by winteerdei”. 

 

(Harm de Wilde) 

Ynstjoerd troch Gré Kamerling 
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FAN DE PONGHALDER 

 

Wolle jimme de kontribusje fan € 8,50 de 

persoan, sa noch net dean,fan dit jier 

oermeitsje op rekkennoemer:  

NL23RABO0308879651 

 t.n.v. Z.T.Schiere en/of H.Dijk Bodegraven 

mei omschriuwing Fryske Krite Fier fan Hus 

 

 

YNTERVIEW MEI HERMAN EN 

TRUUS FABER 

 

Dit kear in ynterview mei Herman Faber en 

Truus Faber-van der Werf, Dronensingel 85 

yn Boadegraven. Truus fertelt dat har 

efternamme eins mei twa F-en skreaun 

wurde moat mar op it gemeentehûs yn 

Boalsert is der eartiids in flater makke en 

dêrom moat se har libben trochgean mei mar 

ien F. Sa nuver kin it allegearre somtiids rinne yn it libben. 

Wa hie dat no allegearre betinke kind? Op de nijjiersgearkomste yn jannewaris 

1970 yn 'De Doelen' te Boalsert is it begûn. Dêr wie it dounsjen. Truus wie der 

mei in stel freondinnen en Herman dy't út Snits kaam, wie der ek. Jonge minsken 

dy't wol ris wat belibje wolle. En sa rekken se oan 'e praat. Herman hie doe in 

reade Kever en dêrmei brocht er dy jûns Truus nei hûs ta. Fan it iene kaam it 

oare en no binne se al mear as 45 jier troud. Se hawwe twa dochters, dy't yn 

Montfoort en Gorinchem wenje en se  hawwe fiif bernsbern, fjouwer jongens en 

ien famke. Wat in rykdom!  

Mar der is dan ek hiel wat oan foarôf gien. Sa as boppe al oanjûn is, is Herman 

yn Snits berne en tein. Syn heit siet yn 'e bou en hie in eigen bedriuw. Heit en 

mem hiene sân bern en Herman hat as tredde yn it rychje al jong leard om 'e 

hannen út de mouwen te stekken. Nei de legere skoalle en de ambachtsskoalle 

hat er in protte byleard en ek de leararenoplieding folge. Sadwaande is hy learaar 
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oan de MTS yn Gouda wurden. Dúdlik 

is dat Herman stees trochgien is me 

learen en studearjen. Doe 't boubedriuw 

fan fjouwer generaasjes Faber yn Snits 

100 jier bestie hat Herman dêr in boekje 

oer skreaun. Troch allerhande 

omstannichheden learde hy ek frjemde 

talen sa as Dútsk en Frâns en dat hie as 

gefolch dat by in skoalle-útwikseling 

mei in skoalle út Cannes, Herman dêr in 

taspraak hâlden hat yn it Frânsk. Troch 

syn wurk yn Gouda is it echtpear Faber-

van der Werf yn Boadegraven belâne. 

En Truus? No, dat is ek in ferhaal apart. 

Yn Boalsert wie se de jongste fan tsien 

bern. Nei de legere skoalle gie se nei de 

húshâldskoalle en doe folge de 'primaire' oplieding mei de 'assistenteklas'. Mar 

al rillegau waard mem siik en moast Truus thús de húshâlding dwaan. En soms 

kaam dêr noch by dat se ynspringe moast by in famyljelid mei tolve bern. Truus 

hat ek in skoftsje wurke by in ferloskundige. As de ferloskundige op 'e fyts foart 

wie foar in befalling, fersoarge Truus it húsgesin en makke in praatsje mei de 

froulje dy't lâns kamen omdat se yn ferwachting wiene. Letter hat se noch wurke 

yn in dependâns fan hotel-restaurant 'De Groene Weide', oan de Snekerstrjitte yn 

Boalsert. Yn dy tiid rieden der faak bussen mei groepen toeristen rûn it Iselmar 

en dy kamen dan yn Boalsert iten. Dat wie in hiele drokte. Ek wiene der Frânsen 

yn 'e kost dy't wurken oan gasliedingen troch it Iselmar. Truus har dêr wurke oan 

har trouwen ta. 

Herman en Truus binne troud yn 1972 en harren earste hûs wie in grutte, mar 

âlde boargemasterswenning oan it wetter yn Boalsert. It hûs seach der min út 

mar Herman hat mei al syn kunde en enerzjy it hiele hûs restaurearre. Beide bern 

binne dêr berne, dus oan de Grutte Dielakker. Mar ja, doe kaam dy leararenbaan 

yn Gouda op 'e hispel. Se moasten ôfstân dwaan fan harren moaie hûs yn 

Boalsert. It wie in hiele oergong nei de Dronensingel yn Boadegraven, foaral ek 

omdat oan dat hûs ek noch in protte opknapt wurde moast.  

 



DE BÛLEBLAZER 

 

De wyn is in wrede boarter 

En nimt de bûlen mei, 

It jonkje blaast wer nijen 

En sjocht se blier efternei. 

 

Hoe heech gean se foar syn eagen,  

Yn kostlik kleur ferskaat! 

Hja flonkerje as lytse sinnen,  

Op har frjemd-wif libbenspaad. 

 

Hy sjocht se nei en hy laket… 

It libben… sa moai… sa nij… 

Hy taast der nei mei syn hannen,  

It lok is sa tichteby… 

 

Dêr barst er ien en ’t is him 

As barst der in moaie wrâld, 

It jonkje begjint te gûlen,  

It sjipsop wurdt stadich kâld… 

 

Och gûl net om dream fantasije 

Mar gûl om dyn eigen lot… 

Want as in kleurige bûle, 

Wurdt els libben yn leed tespat. 

 

(Simke Kloosterman. Út Myn Lân) 

Ynstjoerd troch Gré Kamerling. 
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Mar de tiid hâldt gjin skoft. Herman en Truus hawwe harren yn Boadegraven 

tige goed oanpast. Beide binne it minsken fan de mienskip en dat hat bliken 

dien. Herman hat yn dy 43 jier ferskate publike funksjes hân. Sa wie der in hiel 

skoft bestjoerlid fan it swimbad 'De Kuil', foarsitter fan de gemeentlike ôfdieling 

fan de 'Partij van de Arbeid', foarsitter fan de 'ouderenkommisse van de 

Willibrordusschool', ensfh. Neist de 

baan oan de MTS yn Gouda joech 

hy ek noch les oan de 

makelaarsoplieding yn Amsterdam, 

Rotterdam, ensfh. Herman is ek lid 

west fan de fotoklup yn Gouda.  

En Truus rekke al gau belutsen by 

de 'Wereldwinkel'. De hiele 

ûntwikling fan wat begûn is by de 

minsken thús nei tsjintwurdich de 

prachtige winkel yn de Kerkstraat, 

hat se meimakke. Earst wie se 

algemien bestjoerslid en nei ferrin 

fan tiid foarsitter. Ja, en dan 'het 

kinderdagverblijf het Stampertje', 

het eerste yn Boadegraven. Dêr is 

Truus leafst 16 jier ynfalleidster 

west. Tsjonge, jonge.  

Herman en Truus hawwe it tige nei 

harren sin yn Boadegraven. Se 

wenje noch altyd yn itselde hûs, yn 

in moaie romme wyk, flak by 

skoallen en it stasjon. 

En wat barde der op in bepaald 

stuit? Rients Gratema kaam yn it 

Evertshûs yn Boadegraven. No, 

fansels moasten se dêr hinne. En sa 

binne Herman en Truus Faber lid 

wurden fan de Fryske Krite 'Fier fan 

Hûs' yn Boadegraven. It wie tige  
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bysûnder en nijsgjirrich om mei dizze twa minsken in praatsje te meitsjen. It 

bliuwt in wûnder hoe it libben rinne kin. 

Hâns Dijk 

 

 

OP BESITE 

 

By ús kritelid Liesbeth de Jong, om it nije bûsboekje te besoargjen, krige ik van 

har it sjongboekje “Blide Stimmen” mei tachtich Sneinskoalle-lieten, Ek to 

brûken yn hûs, skoalle en foriening. 

It sjongboekje is ta stân kaam yn gearwurking my een oantal Organisaasjes foar 

fersprieding fan Fryske Kritlike lektuer. Dêrút is in Kommisje fan Redaksje 

foarme û.l.f. Hindrik J. Brouwer, Fedde Schurer en Bernard Smilde mei de 

opdracht om in Frysk Sneisskoalle-lieteboek gear te stallen. It is yn 1959 útjûn 

as jubiléum-jefte troch de “Kristlik Fryske Folksbibleteek” (K.F.F.B ) i.f.m. 25 

jier útjefte fan Kristlik Fryske Folkslektuer. Ûndersteand kriistferske fûn ik der 

yn. Miskien werkenne jimme it en hawwe it yn de skoalletiid songen: 

 

Yn midwinters dûnkre nacht, alles lei to sliepen 

skiende klear in wûnder ljacht, briek de himel iepen. 

Refrein: 

Alle fûgel sjongt syn liet, hoeder, hwa dy’t mei dy giet? 

Poen de snaren oan, sjong op blide toan, slach de hoarn, 

Siz it om, sjong by fluit en trommen: hjoed is Jezus kommen! 

 

Sjoch, de stjerre fan ‘e moarn skynt oer alles hinne! 

God joech ús syn eigen Soan, ’t Ryk sil ivich winne. 

Refrein. 

 

(dichter ûnbikend. Oers. Bernard Smilde) 

Tini Broere-Tiesinga. 
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NIJJIERSGEARKOMSTE MEI SNERT SNEON 20 JANNEWARIS 

 

Moetingsdei fan Bestjoer en leden fan ús feriening “Fier fan Hûs” om te fûskjen 

en elkoar lok en seine yn it nije jier te winskjen mei in gleske wyn of sa fan ‘e 

ponghâlder.Wy geane der fan út dat we de DVD “De Feteranen” no wol tot uze 

beskikking hawwe. It bestjoer soargjet wêr foar snert mei roggebrea en spek! 

Freark Smink en Joop 

Wittermans, twa Fryske 

aktearkanonnen mei humoristyske 

dialogen en oandwaanlik spul. 

Douwe A. Wybena en Sibbele 

Flapper treffe elkoar elk jier wer by 

de betinking fan de Twadde 

Wrâldoarloch. As de mannen hieltyd 

mear wrakselje mei har ferline as 

soldaat yn Indië, reitsje sei de kontrôle oer harsels kwyt. Mar harren post sille se 

net ferlitte…. 

Te sjen op sneon 20 jannewaris 2018 fanôf 16.00 oere yn Rijngaarde, 

Boadegraven. 

Opjaan oant 13 jannewaris. Kosten €  10,00 (alles ynbegrepen) 

Tini Broere-Tiesinga, tel. 0172-615 129 of e-mail: tinibroere@kpnmail.nl  

 

It doel is om yn maart 2018 ek noch in gearkomste te organisearjen. 

De datum en it programma lizze noch net fêst. Mear ynfo komt letter. 

 

 

DE FAMYLJE KOOISTRA AS GRÛNLIZZERS FAN DE FRYSKE 

KRITE YN BOADEGRAVEN 

 

Dit kear diel 6 fan de belibbenissen fan Anne Kooistra. Syn pake en beppe 

wennen yn Wergea en dêr yn 'e Lege Midden spoeke it. Je kinne dêr ferskillend 

oer tinke mar de bewizen binne der. Sa't yn de foarige stikken beskreaun is, giet 

it spoekjen ek noch stees troch. De geast fan Wybo kin blykber gjin rêst fine. It 

wie de wrake op 'e bewenners fan Wergea en Earnewrâld. It spoek hiet de Lang- 
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Sleater-man en dy koene je better mar net tsjinkomme. Dit kear it tredde bewiis 

fan it bestean fan it spoek en dit barren is tige bjusterbaarlik. 

 

DE STRO WURDT NET OM IN AAI BEDOARN (6) 

Troch Anne Kooistra 

 

Yn Earnewâld wenne in jonge man dy't mirakels goed en hurd reedride koe. Hy 

waard dan ek Adam hurdrider neamd. Op in jûne yn in bjusterbaarlike strange 

winter mei iis fan maksimale dikte, ried er oer de Lange Sleat. Ynienen seach hy 

in man op 'e kant stean. Adam sei him goedei. Mar de man sei neat werom. 

Adam waard lilk en sei der wat fan. Mar de man sei noch neat werom en Adam 

dy't koart oanbûn wie, waard stees lilker. Hy begûn de man út te foerterjen. 

Ynienen begûn de man te 

bewegen en swaaiend mei in 

ûnbidich grutte hammer kaam hy 

Adam efternei. En dy flechte op 

syn izeren wjokken fuort oer it 

iis. De man kaam him lykwols 

efterop en hy koe sa hurd oer it 

iis rinne dat hy Adam stadichoan 

ynhelle.  

Hookstrooks riisde der in wak op 

yn it iis. Adam wist der noch 

oerhinne te springen, mar de man 

stoarte yn folle feart yn it wak. It 

gie sa fluch dat oan de oare kant 

syn holle troch it iis ôfsnijd 

waard. Dy holle skowde mei 

faasje oer it iis fierder en hy 

bleau Adam efterfolgjen. By it 

folgjende wak kaam it lichem 

wer boppe wetter en frear oan de 

holle fêst. De man wie no wer 

kompleet en sette streekrjocht de  

DE FRIES OM UTENS 

 

De Fries om Utens is een man 

hy tinkt goed nei en lûkt syn plan 

gejeuzel stiet net yn syn boek 

hy is rjochtút, aktyf en kloek 

 

De Fries om Utens is in frou 

hja docht har plicht en hja is trou 

har man en bern stean boppe-oan 

en 'leafde' prykt heech op har troan 

 

De Fries om Utens is in minsk 

hy dreamt syn dream en docht syn winsk 

hy fielt noch stees dy hechte bân 

mei memmetaal en heitelân 

 

De Fries om utens bliuwt in bern 

dy gûlt as hy wat hat ferlern 

djip yn syn hert mist er syn jeugd 

syn knyn, syn geit, syn bernefreugd 

mailto:tinibroere@kpnmail.nl
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efterfolging wer yn, wylst hy noch stees mei de hammer swaaide. Uteinlik wist 

hy Adam yn te heljen en probearre him in grutte slach ta te bringen. Lokkich 

wist Adam as meester-hurdrider de slach te ûntwiken. It gefolch wie dat de 

hammer mei in donderjende slach it iis beukte. Der waard ferteld dat minsken yn 

de omkriten op kilometers ôfstân tochten dat der kanonnen ôfsketten waarden. 

De slach hie sa'n grutte impuls dat de hammer dwers troch it dikke iis gie. De 

man koe net behinderje dat hy syn hammer kwyt rekke. Mar ek sûnder de 

hammer sette hy de efterfolging troch. Der wurd sein dat Adam fia it Wiid, it 

Diel en de Greuns wist te ûntkommen. As je op de wetterkaart sjogge hoefier 

dizze wetters út mekoar lizze dat mei dit op himsels wol in wûnder hjitte. 

Fierder wurdt der ferteld dat er yn dy nacht de smidderij fan Earnewrâld in man 

yn kaam dy't hielendal ferklomme en befêzen wie. Lokkich foar him wie de smit 

noch let oan it wurk. It fjûr fan de smidderij bârnde noch, sadat de man him 

opwaarmje koe. Al gau begûn hy te ûntteien en der kamen druppels op syn 

gesicht. De man fege de druppels mei de hân fuort. Hy die dat mei sa'n krêft, dat 

doe hy syn neus rekke syn hiele holle der ôf fleach en yn it fjûr telâne kaam. De 

smit koe noch krekt de holle pakke en yn de wetterbak smite, sadat de 

ferbaarning net hielendal plak fûn. De man sette syn fjûrfêste holle wer op syn 

romp en ferdwûn sûnder wat te sizzen. In fersichtige konklúzje is: Dit soe Wybo 

wol wêze kinnen ha. 

Fan de redaksje: Wa't der no noch oan twifelt of it yn de Lange Sleat spoekje 

kin dy moat mar ris op in bluisterige jûntiid yn 't tsjuster troch dy feart farre. We 

steane far syn libben net yn. It spoek is der noch stees. It bewiis is der. 

 

KEARSKES 

Juffrou hie in krystferhaal ferteld 

en hold in praatsje mei de bern 

oer de kearskes yn ‘e beam. 

“Eins binne jimme kearskes”, sei Juffrou. 

In beukerke begûn hiel fûl 

tsjin syn maat oan te blazen en sei: 

“Ik blaas dei út!” 

 

(Marten L. de Boer) 

Ynstjoerd troch Gré Kamerling 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALD EN NIJ 

 

Wat sil dit nije jier ús bringe, 

Wat hat de takomst mei ús foar? 

Binne it moaie blide dingen, of moatt’de kiezzen op elkoar? 

Sa steane wy hjir efkes stil 

By dat wat wie en komme sil. 

Âld en nij….. 

 

Wat wachtet ús yn nije tiden, oan sinneskyn, of stoarm en rein? 

‘t Âld’jier is yn in sucht ferglide,  

Tiid is ús troch de fingers flein. 

Wêromsjend is der soms gemis,  

Fan wat der wie en net mear is. 

Âld en nij….. 

 

NIJJIER 

 

It nije jier 

Wat sil it bringe  

Net wittend 

Gjin sizzenfan 

 

En dochs 

 

Moedich 

Hoopfol 

Betrouwend 

Dat jier temjitte 

 

As minsken mei-elkoar oplûke 

Wurdt de wei begeanber. 

 

(Wieke de Boer-Hiemstra) 

 Ynstjoerd troch Gré Kamerling. 
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No stean wy hjir dan oan ‘e râne 

By it begjin fan ’t nije jier. 

Yn in nij haadstik aanst belâne, 

’t liket in leech fel wyt papier. 

Hjir binne noch gjin wurden skreaun, 

’t is oars – en dochs itselde bleaun. 

Âld en nij, âld en nij….. 

It âlde is foarby, 

It jier wurdt no wer nij. 

 

(Grytsje Kingma út “Tûzen dagen”) 

Ynstjoerd troch Gré Kamerling. 

 

 

 

 

 

It Bestjoer fan de Fryske Krite 

“Fier fan Hûs”  Boadegraven e.o. 

winsket alle leden, sibben en takomstige leden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOFLIKE  KRIISTDAGEN 

En in SÛN en LOKKICH  2018 
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'WY KLINKE OP IT NIJE JIER' 

Nijjiersliet 2018 foar de Fryske krite 'Fier fan hûs' 

foar de gearkomste op sneon 20 jannewaris 2018 

(Wize: Toen onze mop een mopje was...) 

 

Wy klinke op it nije jier, as krite 'Fier fan hûs' 

In fleske bier, in boardtsje snert en frisdrank by de rûs 

It jier is trije wiken âld, mar 't is noch lang net om 

hiel lekker smakket ús de wyn; ús hert fielt tige rom 

 

Wy winskje elts in hiel goed jier mei sûnens en gelok 

sa'n boardskip jout in goed gefoel, al rinn' we mei de stok 

Wy sjonge fan it Fryske lân, fan greiden, bou en fee 

dêrmei ha wy in sterke bân, mei marren, strân en see 

 

Hjoed tinke wy oan heit en mem, oan skoalle, jierren lyn 

oan pake, beppe en sa mear, al is it lang ferlyn 

Wy dreame fan de Aldehou, 't Reaklif yn Gaasterlân, 

De Wetterpoarte stiet yn Snits, it strân fan Amelân 

 

Twa-tûzend-achtjen is it no; de tiid dy hâldt gjin skoft 

de jierren fleane ús foarby, as fûgels troch de loft 

Op Lok en Seine hoopje wy, ek yn it Nije Jier 

en mei in bytsje goede moed, bringt ús it lot hiel fier 

 

Wy hâlde fan de Fryske taal en skiednis fan ús folk 

en mei de flagge op de toer ferdwynt de lêste wolk 

De krisis is no echt foarby; mar soms is 't libben swier 

mar ek al sit it tige tsjin, wy sykje dochs fertier 

 

Wy hoopje op in hiel goed jier en altiid foar de wyn 

wy winskje 't lok foar eltsenien, foar Jan en Klaas en Tryn 

Noch ienkear roppe wy hiel lûd oer 't lok yn 't Nije Jier 

De bêste winsken foar eltsien, dan skoppe wy it fier 

  



 

 
 

 

KALINDER 2018 

Sneon 20 jannewaris 

16:00 oere 

Nijiersgearkomste mei snert. 

Mei DVD De Feteranen 

 

Rijngaarde  

Bodegraven 

Sneon ? maart ? ? 

Sneon 14 april AG FBoU Provinsjehûs 

Ljouwert 

 

 

Ledegearkomste 

7 oktober 2017 

Ledegearkomste 

7 oktober 2017 


