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GEARSTALLING 
 FAN  IT  BESTJOER 
 
Foarsitter Hans. Dijk Raadhuisplein 33, 2411 BD 

Boadegraven till.0172-613143; 

E: hanshenny.dijk@ziggo.nl 
Ponghâlder en 
2de Foarsitter 

Theo. Schiere Buitenkerk 64, 2411 PC 

Boadegraven  till. 0172-612455; 

E: z.schiere@kpnplanet.nl 
Skriuwer Tini. Broere-

Tiesinga 
Raaigras 22, 2411 BW 

Boadegraven till. 0172-615129; 

E mail fan de krite: 

fryske.krite.boadegraven@gmail.com. 

3de Foarsitter Klaasje. de 

Vries-Suurd 

 

Herbarenerf 30, 2743 HA 

Waddinxveen till. 0182-613842; 

E: klaasjesuurd@hotmail.com  
2de Skriuwer en 
redaksje 

Nico. Woudstra Ronsseweg 3-105, 2803 ZA 

Gouda till. 0182-532886; 

E: nicowoudstra@planet.nl 
Leden Annie Schiere-

Bouma 
Buitenkerk 64, 2411 PC 

Boadegraven  till. 0172-612455; 

E: z.schiere@kpnplanet.nl 
+ Sjongkoar Geeke. 

Sprokkerieft- 

     de Boer 

Eendrachtsweg 12, 2411 VL 

Boadegraven till. 0172-611133; 

E: gsprokkerieft@casema.nl 
   
+Boekeferkeap Jan Buruma Julianastraat 44, 2411 CV 

Boadegraven till. 0172-786099; 

 E: jan.buruma@telfort.nl  

Earelid Klaasje van der Meer 
Kontribúsje  € 10,00 de persoan,  oermeitsje op 

banknûmmer NL 23 RABO 0308 879 651 

 t.n.v. Z.T. Schiere Fryske Krite Boadegraven 

 

 



 

FAN DE FOARSITTER, 
 

'De tiid hâldt gjin skoft', dat is in 

útdrukking dy't ús allegearre 

bekend yn de earen klinkt. Op it 

stuit dat ik dit foarwurd skriuw is 

it in pear dagen foar Sinterklaas. 

Dat betsjut dat foaral de bern 

útsjogge nei it kommen fan de 

goede man want dan is de kâns 

grut dat der wat oan sit te kommen dat se graach hawwe wolle. As je lytse 

bern hawwe dan is it in drokke tiid. As heit en mem wol je it de bern it 

least in bytsje nei de sin meitsje. Soms is dat net sa maklik omdat we yn 

in tiid fan grutte wolfeart libje. In protte minsken hawwe tsjintwurdich al 

safolle spullen dat je se hast net mear ferrasse kinne. En mei de bern giet 

it soms dy kant ek al út. Oan de oare kant libje we yn in tiid mei in 

hieleboel saken dy't net rinne sa as het eins moat. De boeren sitte mei in 

stikstofprobleem en it regear moat mar sjen hokker maatregels se nimme 

moatte. De bou fan nije húzen is it earste slachtoffer, wylst in protte 

minsken op in hûs wachtsje. It is hast net mear by te hâlden hoe it 

allegearre yn elkoar stekt. De minsken yn it ûnderwiis binne ûntefreden 

en ek dejingen dy't yn 'e soarch wurkje fine dat se it ek fierstente drok 

hawwe. Mar dat is noch net alles. Ek de minsken dy't mei pensjoen binne 

belibje minne tiden. Wylst de prizen fan allerhande produkten omheecch 

geane, bliuwe de pensjoenútkeringen op it selde nivo of de bedragen rinne 

sels noch wat tebek. Hoe kin it allegearre sa mis gean? Wêrom binne der 

safolle minsken ûntefreden? Yntusken binne der yn de natoer allegearre 

ûntwiklings dy't ek soargen opsmite. De winters ferdwine, it wetterpeil yn 

de oseaan wurdt heger en gean samar troch.  

Wat is de oplossing? Der wurdt sein dat we ús net sa opjeie litte moatte. 

Je kinne bygelyks foar de tillevysje sitte gean en alle onheil yn 'e wrâld 

optelle mar der binne ek oare mooglikheden om te tiid troch te bringen. 

Bring ris in besite oan in âld minske dat in protte allinne is of ien dy't him 

of har iensum fielt. Ynformearje ris nei de sûnens fan in freon of bekende  
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wêr't je fan witte dat dy yn de lytse loege sit. Lês ris in goed boek. En dan 

fansels – as it mooglik is – in Frysk boek, bygelyks in streekroman. Op de 

Fryske krite kin je foar ien of twa euro in geskikt boek keapje. Soksoarte 

fan aktiviteiten moatte we betinke en útfiere. Ik lies fan 'e moarn yn ien 

fan myn boeken je eins moarns as je fan bêd komme je sels in doel stelle 

moatte. Je moatte jinsels in opdracht jaan. Fansels as je noch jong binne 

en oan it wurk moatte dan wurdt dat in oare saak. Mar de minsken dy't de 

leeftiid hawwe dat se it wat rêstiger oan dwaan kinne, moatte net op de 

stoel sitten bliuwe om alle problemen fan de wrâld op harren skouders te 

nimmen. Och hearken nee, doch wat nuttichs en meitsje kontakt mei oare 

minsken! Ek as je âlder wurde moat je yn beweging bliuwe want der is yn 

de wrâld noch hiel wat te belibjen. 

En fansels, ien fan ús aktiviteiten is it besykjen fan de gearkomsten fan de 

Fryske krite. No, dêr hawwe we no in mooglikheid om ús op te laden, om 

wer nije enerzjy te krijen. Efkes prate mei oare minsken, efkes in ferske 

sjonge yn de Fryske taal en efkes ta ússels komme. Dat is de bedoeling 

fan ús gearkomsten. Minsken, dêr knap je fan op! 

 

Ik soe sizze wolle: Oant de kommende gearkomste op 25 jannewaris, in 

gesellige Sinterklaas, noflike Krystdagen en in hiel lokkich en sûn Nij 

Jier. 

 

Hâns Dijk 

 

 

FERSLACH FAN DE ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE 
op sneon 12 oktober 2019 yn HET CENTRUM, Spoorstraat 11, 
Boadegraven. 
 
1 Wolkom 

Tusken 15.30h en 16.30h komme der likernôch 30 leden binnen. Der is in 

drankje fan de ponghâlder, de boeken fan de boeketafel wurde besjoen, 

guon wurde ferkocht. 
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2 Iepening 

Om 16.30 iepent foarsitter Hans Dijk de gearkomste offisjeel. Hy fertelt 

oer syn sykte, mar is “terug van weggeweest”, elk is der bliid om. Hans 

betanket Klaasje de Vries-Suurd, dy't it ôfrûne jier in poerbêste ynterim 

foarsitter west hat. Hans betinkt dat it bysûnder bliuwt dat wy inoar as 

Friezen “in den vreemde” moetsje kinne, it Frysk Boun om Utens bestiet 

yn 2023  al wer 100 jier.  Hans memorearret de ferstoarnen fan it ôfrûne 

jier, we betinke harren steand mei in menút stilte:  

frou J. Pol-Berger, Gouda, 18-01-2019 

hear E. Akkerboom, Gouda, 27-01-2019 

hear J. Kok, Reeuwijk, 05-03-2019 

frou J. Boonsma-Fok, Reeuwijk, 06-09-2019 

Wy sjonge “It Heitelân”, Nico spilet op de piano. 
3 Ynkommen stikken / meidielings 

- Trudy Ouwehand is der net omdat hja hjoed 80 jier wurdt 

- Sybren Miedema is wat letter fanwege in gearkomste yn Gouda 

Wy sjonge “De terp”, Nico spilet op de piano. 

4.  Ferslach fan de ALG. Ledegearkomste op sneon 13 oktober 2018 
troch Jan Buruma (sjoch kritekrantsje desimber 2018) 

- Jehannes syn achternamme is Larooi, net Larooy,. 

- Kompliminten foar Antsje foar de prachtige foto’s yn it Kritekrantsje 

- Tige tank fan Hans foar alle blommen, kaarten ensfh. tidens syn sykte 

- Tige tank fan Hans foar it blomstik by it 50-jierrich houlik fan Henny 

en him. 
5. Jierferslach skriuwster Tini Broere-Tiesinga 2018-2019 

(sjoch kritekrantsje septimber 2019) 

Besprek programma Winterskoft 2019-2020: 

• Sneon 23 novimber 2019, 14.30 oere yn de Regenboogseal: Marijke 

Griek: Klaaidracht fan Hylpen en Hylpener folksferhalen 

 

4 

 

• Sneon 25 jannewaris 2020, 16.00 oere yn de Regenboogseal: 

Nijjiersgearkomste mei snert en in kwis troch Gerrieta Onrust 

• Sneon 28 maart 2020, 14.30 oer yn ‘e Regenboogseal: Selskip 

“Wiltsje fan Peazens”; 3 muzikanten mei sang en sketskes. 

• FBoU: sneon 16 novimber 2019, 12.30 oere: Moetings- en 

Ynspiraasjemiddei yn Sintrum De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 

Hurderwyk. U.o. Klaas Sietse Spoelstra tinkt mei oer: “Op nei 2023 - 

en dernei 100 jier foarby”. Leden en bestjoer fan alle kriten tige 

wolkom. 

Opmerkings: 

- Kompliminten en tank foar Tini (jierferslach ensfh.) 

- Guon barrens begjinne middeis, de measte leden binne wat âlder en 

wolle net jûns let noch wer nei hûs 

- Tips fan leden foar gearkomsten binne altyd wolkom, fanwege de 

planning graach sa bettid mooglik trochjaan 

6. Jierferslach ponghâlder Theo Schiere. 
- Theo jout tekst en taljochting 

- It tekoart komt troch de hege sealhier 

- De kontribúsje wurdt ûnregelmjittich betelle 

- Fan septimber 2019 – augustus 2020 ôf wurdt de kontribúsje 10 euro 

foar it kalinderjier 

- By it oersjoch soe ek fermeld wurde moatte wat der noch 

binnenkomme moat oan kontribúsjes, dat jout in korrekter byld 

- Soe in oantinken oer de kontribúsje per e-mail helpe kinne? 
7. Ferslach rekkenopnimmer Johannes Larooi  
• Desjarzjearjen ponghâlder en bestjoer krite 

• Beneaming nije rekkenopnimmer 

Jehannes hat syn taak op 27 septimber 2019 ferfolle en hat konstatearre 

dat alles dik foarinoar is, Foar 2020 is hy op’e nij rekkenopnimmer. 
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8. Tastjoere fan it meidielingeblêd yn de takomst: digitaal of mei de 
post. 
De mieningen binne ferdield. Der giet in list rûn dêr’t leden op oanjaan 

kinne oft hy/sy it kritekrantsje digitaal of op papier ûntfange wol. 

Mooglik moatte “papieren” leden justjes mear betelje, fanwege de 

ferstjoerskosten. 
9. Omfreegjen 

- Sybren freget omtinken foar de lêsklub, dy’t begûn by de krite yn 

Soest. Belangstellenden kinnen harren by Sybren melde. 

- Geke wiist op it sjongkoar dat mooglik by de tsjerketsjinst yn maart 

2020 yn Amsterdam meisjonge kin. Dirigent John van Gulik wol wol, 

mar der wurdt gjin knoop trochhakke.  Yn novimber, by de folgjende 

gearkomste, moat der in beslút falle. 

 
10. Sluting húshâldlik diel. 
Hans jout it wurd oan sprekster Alpita de Jong mei har lêzing: Mei 
Halbertsma de wrâld yn.  
 Joast Halbertsma (1789-1869) wie ien fan 'e liedende figueren yn' e 

Fryske beweging fan de 19e ieu. De wittenskipper en spekster, dy't al 20 

jier Halbertsma bestudearret, joech yn 'e titel fan har lêzing oan dat de 

Fryske skriuwer, leksikograaf, antropolooch, samler en reizger letterlik en 

figuerlik oer de Fryske grinzen hinne seach: de wrâld yn mei Halbertsma. 

Yn har biografy - tsjok lykas in boek fan Umberto Eco - neamt De Jong 

Halbertsma in 'uitmiddenpuntig' man. Marten Toonder soe it betocht 

kinnen ha. Grou 

''De Halbertsma's fan Grou” of “de Halbertsma-bruorren”, dit binne solide 

begrippen yn 'e Fryske kulturele wrâld. It hjoeddeistige wettersportdoarp 

yn 'e midden fan Fryslân wie yn 'e 19e ieu in foaroansteand en bloeiend 

doarp, foar in part om 't de wrâldekonomy folle mear rjochte wie op  

ferfier troch wetter dan yn 'e 21 ieu.   
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Handel 

Heit Hidde en mem Sieuwkje hiene trije soannen – Joost, Eeltsje en 

Tsjalling. Joost is fierwei de bekendste. De Halbertsma's wiene in 

foaroansteande famylje dy't hannel en woldiedigins kombinearren. Lange 

tiid wie it Halbertsma-fabryk, bygelyks foar houtwurk, de ekonomyske 

pylder foar de doarpsekonomy.  

GHeit Hidde en mem Sieuwkje hienen trije soannen 

Seminarium  

Halbertsma gie yn 1806 nei Amsterdam om te studearjen oan it 

seminarium. Hy woe net in baptistminister wurde, mar memme wil wie 

wet. De reis oer de Súdersee per boat wie in aventoer op himsels. Yn 'e 

Nederlânske haadstêd trof Halbertsma in oare, multikulturele wrâld oan, 

wêr't syn Fryske boerelibben net folle wurdearre waard. Hy paste him net 

oan, lykas ferwachte fan bûtensteanders, mar tocht dat Amsterdammers it 

goed dwaan soene om Frysk te learen. 

Boalsert 

Halbertsma waard dûmny yn Boalsert en fielde him thús yn 'e Fryske 

stêd, wêr't hannelers fan in protte nasjonaliteiten ferskate talen en 

dialekten sprutsen. Hy waard letter beneamd ta dûmny yn Deventer, wat 

him goed foldie, hy hie in famylje en koe yn dy stêd in soad mear 

fertsjinje. 

Homo universalis 

Hoewol dûmny fan berop, lei syn hert as homo universalis yn talen, 

folken en kultueren. Hy skreau der in soad oer yn syn "pamfletten" en gie 

nei de bioskoop en kermis. Dat wie “not done” foar in dûmny. Halbertsma 

pleage minsken graach yn gedrach en teksten. It wie syn manier om 

sosjale en literêre twang te foarkommen. Net elkenien begriep syn irony, 

hy wekke ferset op. Hy stjoerde syn pamfletten oan elkenien yn binnen- 

en bûtenlân dy’t der neffens him aardichheid oan hie of ferlet fan hie. Hy  
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boude in sirkel fan 19e ieuse wittenskippers, skriuwers en yntellektuelen, 

ynklusyf Bilderdijk, Thorbecke en Grimm. 

Ingelân 

Hy beheinde him net ta Deventer. Hy makke in soad reizen, ynklusyf nei 

Ingelân, it lân dat yn dy tiid de toan oanjoech. Op lettere leeftyd makke er 

in Grand Tour 

nei Italië. Hy fûn 

dat Fryslân net 

passyf tasjen 

moast ûnder 

Nederlânske 

dominânsje, mar 

nei it Ingelse 

foarbyld 

hannelje moast. 

Dêr wie de 

foarútgong te 

sjen, mei stoommasines, treinen en spoarwegen Nei syn dea waard syn 

samling attributen de basis foar it hjoeddeistige Fries Museum. Typysk 

foar syn ynstelling as homo universalis wie dat hy in hiel presys idee hie 

fan hoe byldskermen der útsjen soene en hoe't se regele wurde moatte. 

Pamfletten 

De "pamfletten" oer de Fryske kultuer waarden de basis foar De Lapekoer 

fan Gabe Skroar, dy't yn 1822 ferskynde. de foarrinner foar de magnus 

opum Rimen en teltsjes. De earste edysje ferskynde yn 1871, yn 2012 de 

12e edysje. 
Tuskentroch waarden we fersjoen fan in prima bôllemiel en dat hawwe ús 

goed smeitsje litten.  
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11 Slúting 

Om 19.45 oere slút de foarsitter de gearkomste en de sprekster wurdt tige 

bedanke. Se kriget in bosk blommen.  

 

 

Nei oanlieding fan de lêzing oer Joast Halbertsma stjoerde Ben 
Hooijenga ús it folgjende stikje mei in gedicht: 
Us heit hat my " RIMEN EN TELTSJES " fan de bruorren Halbertsma 

neilitten. De fjirde printinge út 1895. 

It is in bysûnder gefoel om yn sa ' n âld boek te lêzen en te blêdzjen . 

Ik wit net oft it boek op dit stuit te krijen is. 

In nijere druk is lykwols te lêzen op it ynternet  

https://dbnl.org/tekst/halb003rime01_01/index.php.  

Under de lêste gearkomste mei de lêzing oer Joast Hiddes Halbertsma 

seach ik it folgjende gedicht. Ik haw it oernommen yn de âlde stavering. 

Ik soe sizze : stadich lêzen by moanneljocht , en in gleske wyn . 

Men soe it net ferwachtsje fan in dûmny , mar dat is dochs wier in 

leafdesfers .  

 

N A C H T 

Stjerren blinke, wyntsjes swije, 

En natûr laeit yn 'e slom. 

't Is de stille nacht fen 't frijen; 

Kom, myn ljeave famke, kom! 

Lit ûs hân oan hân hjir sitte, 

Foar nin ljoerende eagen bang; 

Lit ûs wrâlds fortriet forjitte. 

Leafde wit hjir fen nin twang. 

Jippe stilte is om ûs hinne, 

En it fjild laeit yn de dau: 

'k Hear it flûsterjen allinne, 

"Iwich, iwich, ljeafde en trou!" 

Ingels yn dit hillich tjuster 

Flodderwjoukje um ûs ta; 

Sizze fen ûs lok forwond're: 

"Hwer is 't yn de himel sa?" 

J. H. H. 
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LÛDLEAS LÂNSKIP 

 
In stiltekleed leit oer de greiden, 

gjin ear dat lûd fan lippen heint. 

Allinne reauntsjes sêft de reiden, 

de rop fan fûgels is ferflein. 

 

 

En dan dy hear op hege poaten 

mei syn ferheven gruto-groet; 

de skries, en al die oare soarten 

har frijheidsliet die minsken goed. 

 
Ea tilde ’t op fan fûgelsjongen 

en wie de loft fol bliid jûchei. 

It sijke sette ûnbefongen 

yn mei ’t kiwytsjen fan d’âldhij. 

 

 

It lânskip leit der lûdleas hinne 

men heart omtrint gjin fûgel mear, 

no’t sy yn it fjild net warber binne 

docht stilte suver sear oan’t ear. 

 
Lûdroftich koene hoantsjes tsiere 

in skyngefjocht op greide of bou, 

wylst boppe harren tiereliere 

in ljurkje heech yn ’t himelblau. 

 

 

Folkert Verbeek. 

(Ynstjoerd troch Gré Kamerling) 
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SJONGKOAR 
Op snein 8 maart 2020 wurd yn de Bethel tsjerke yn Amsterdam in fryske 

tsjinst hâlden. Ds. Hibma dy al in pear kear by ús yn Bodegraven preke 

hat is dêr fêste foargonger. No is it de bedoeling dat wy mei ús koar dêr 

sjonge sille, wat wy fansels hiel moai fine. 

Yn jannewaris wolle wy dan wêr begjinne mei oefenjen under lieding fan 

John van Gulik. Wannear en wêr presys is op dit stuit noch net bekend 

mar dat heare jimme wol op tiid, mar wy begjinne op: 

moandei 6 jannewaris 10:30, Ichtus-tsjerke 
Stations weg 17 Bodegraven 

  

Wy hoopje dat wy yn 

Amsterdam mei in moai grut 

koar sjonge kinne. Wa mei 

wol dwaan kin him by my 

opjaan 

Oant sjen  

Geeke Sprokkerieft. 

 

 

SWELTSJES 
 

Yn 'e simmer wenje de sweltsjes 

mei de kokes en de kealtsjes 

op de pleats fan Sybesma. 

Mar as 't kâld is, 

is 't wizânsje, 

gean de sweltsjes op fakânsje 

nei it waarme Afrika 

Hindrik van der Meer 

TA OANTINKEN 
Op de kritegearkomste fan sneon 23 novimber binne der in oantal 

ferstoane kriteleden betocht. Oandacht is jûn oan frou Coby Boonsma-

Fok, dy't ek al neamd is op de A.G. fan 12 oktober. Mei har man 

wenne hja yn Reeuwijk en mei har man kamen hja altyd trou op de 

gearkomsten fan de krite. 

Fierder is ferstoarn Piebe Kooistra, in soan fan de oprjochter fan de 

krite Harmen Kooistra. Piebe Kooistra is jierrenlang lid west fan it 

sjongkoar fan de krite. 

Op 11 novimber is ferstoarn Anna Elisabeth Kooistra-Korstanje, de 

frou fan Ane Kooistra. Hja wie berne op 20 juli 1933 en wenne yn 

Stolwijk. Ane hat op de kritejûne in memorandum foarlêzen dat tige 

indrukwekkend wie. 
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NIJJIERSGEARKOMSTE 25 JANNEWARIS 2020 
 

Sa’t jimme witte komme wy yn it 

nijje jier ek wer by elkoar om elkoar 

te moetsjen en te bemoedigjen. Want 

der gebeurt in protte yn in 

minskenlibben. Seker no’t wy âlder 

en âlder wurde. Mar der gebeure 

gelokkich ek dingen dy’t ús 

opfleurje. Dêrom is it goed om ek yn 

ús eigen taal te praten oer wat uze tinzen dwaande hâlde. 

 

Dus tige wolkom op de nijjiersgearkomste mei snert-iten en roggebrea 

mei spek. Theo en Annie meitsje der wer in hearlik miel fan. En Geeke 

docht wer har bêst om mei brea en spek en wat fruit der in moai buffet fan 

te meitsjen. 

Dit jier komt Gerrieta Otten-Onrust út Bilthoven de middei ekstra 

feestelijk meitsjen mei in kwis. Se hat fragen makke rûnom de Fryske 

Taal en kultuer en soms ek lûdfragmenten oer bekende Friezen. 

allegearre wêze sil? 

Kom op sneontemiddei 25 jannewaris 2020 nei de “Regenboogseal” fan 

de Ichtustsjerke, Stationsweg 17, Boadegraven. Oanfang 16.00 oere

drankje. Dernei 1
ste

 diel fan de kwis - skoft - 2
e
 diel kwis en útrikking fan 

priiskes. Sawat 18.30 oere it snertbuffet. Wy skatte yn dat it om en b

20.00 oere ôfrûn is.  

Kosten: alles ynbegrepen € 12,50 foar leden en € 17,50 foar net

Graach oanmelde oant 17 jannewaris by Theo en Annie: 

z.schiere@kpnplanet.nl of tel. 0172-612 455. Ek efkes trochjaan as jo in 

dieet hâlde moatte.  

Tini Broere  

 

iten en roggebrea 

mei spek. Theo en Annie meitsje der wer in hearlik miel fan. En Geeke 

docht wer har bêst om mei brea en spek en wat fruit der in moai buffet fan 

Onrust út Bilthoven de middei ekstra 

feestelijk meitsjen mei in kwis. Se hat fragen makke rûnom de Fryske 

Taal en kultuer en soms ek lûdfragmenten oer bekende Friezen. Hoe it 

nei de “Regenboogseal” fan 

16.00 oere my in 

diel kwis en útrikking fan 

priiskes. Sawat 18.30 oere it snertbuffet. Wy skatte yn dat it om en by 

€ 12,50 foar leden en € 17,50 foar net-leden 

612 455. Ek efkes trochjaan as jo in 

 

Lyk as ôfpraat op de lêste kriteg

ferske leare. It hjit 'Oan 'e kant fan de mar' en it is dichte troch Pieter 

Jelles Troelstra. It is in tige romantysk ferske en it is hiel begryplik dat je 

de triennen yn de eagen krije. 

 

Oan 'e kant fan de mar 

 

Tinkstû jit, tinkstû jit oan dat stille fjild,

Mei blommen wyld begroeid. 

Dêr't moarns de ljurk yn 'e loften sjongt.

En jouns it fiskje djoeit? 

Dêr metten wy elkoar foar 't earst:

Dêr naamstû my foar kar.  

Yn de simmernacht by stjerreljocht,

Oan de kant fan de sulv'ren mar (2 x)

 

No, lês it mar in pear kear oer, sadat de wurden der yn sitte. De wize is 

net sa maklik en komt dan wol op de kommende gearkomste.

Hans Dijk 

 

 

FAN DE PONGHÂLDER 

Wolle jimme de kontribusje fan dit kritejier fan  

oermeitsje op  

Rekkening nûmer: 
t.n.v. Z.T. Schiere Fryske krite Bodegraven

12 

egearkomste sille we op 25 jannewaris in nij 

ferske leare. It hjit 'Oan 'e kant fan de mar' en it is dichte troch Pieter 

ra. It is in tige romantysk ferske en it is hiel begryplik dat je 

Tinkstû jit, tinkstû jit oan dat stille fjild, 

Dêr't moarns de ljurk yn 'e loften sjongt. 

Dêr metten wy elkoar foar 't earst: 

Yn de simmernacht by stjerreljocht, 

Oan de kant fan de sulv'ren mar (2 x)  

No, lês it mar in pear kear oer, sadat de wurden der yn sitte. De wize is 

op de kommende gearkomste. 

Wolle jimme de kontribusje fan dit kritejier fan  €10 euro de persoan 

:  NL 23 RABO 0308 879 651 
Schiere Fryske krite Bodegraven 
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KRITE MIDDEI 28 MAART 2020 
 
In middei mei in optreden fan de muzykgroep“Wiltsje fan Peazens”

De middei begjint om 14.30 oere en slut om sawat 17.00 oere.

Plak fan gearkomste: Ichtussjerke, Stationsweg 17, Boadegraven

Kosten € 12,50 d.p., ynklusief drankje. Net leden betelje € 17,50.

Hja sizze sels: 

28 maart komme wy by jimme om te spyljen. It bestjoer hat my frege en 

fertel earst wat oer ‘Wiltsje fan Peazens’. No, graach fansels. Mar wat?

 

 

 

“Wiltsje fan Peazens” 

De middei begjint om 14.30 oere en slut om sawat 17.00 oere. 

Plak fan gearkomste: Ichtussjerke, Stationsweg 17, Boadegraven 

€ 17,50. 

28 maart komme wy by jimme om te spyljen. It bestjoer hat my frege en 

fertel earst wat oer ‘Wiltsje fan Peazens’. No, graach fansels. Mar wat? 

 

 

Wy binne altyd mei syn trijen (akkordeon, gitaar en 

hast fjirtich jier. Dat de measten sille sa stadichoan wol ris wat oer ús

heard hawwe. It is allegearre begûn yn de Notaristún te Jorwert. God wie

ferdwûn, skreau Mak, dat sadwaande wie der ferlet fan wat oare 

ferdivedaasje. Wy waarden frege foar it skoft fan it ferneamde 

iepenlofstpul, mar doe’t wy wer 

net gean. Wy soene nei ôfrin ek noch mar eefkes wat hearre litte, wie it 

sizzen. Toe dan mar. Wy wiene alle trije skoalmaster en it like ús w

aardich om foar ien nacht folksmuzikant te wêzen. 

No, dat hawwe wy witten. Wy hawwe nea reklame ma

oanfrege en dochs hawwe wy al dy jierren In protte spile. Brulloften, 

kofjekonserten, kroechfeesten, mar ek begraffenissen. Earst spilen

it lieteboek, of bekende sankjes fan de Dubliners, mar linkedewei 

kwattele ik in eigen repertwaar by inoar. 

Dochs hawwe wy amper foar De Omrop west. Wy spylje nea foar 

mikrofoans, dat is ien. Mar it leit him benammen ek oan de kwaiteit fan 

ús optredens. It giet ús om de sfear en dan komt perfeksje op it twadde 

plak. Dy’t Wiltsje fan Peazens meimeitsje wol, dy moat fan hûs. Foar in 

digitale registraasje (in cd dus) binne wy gewoan net goed genôch.

Wat der dan sa bysûnder is? 

Kom mar, dan kinne jimme it sjen.

Hylke Tromp 
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Wy binne altyd mei syn trijen (akkordeon, gitaar en fioele) en besteane no 

hast fjirtich jier. Dat de measten sille sa stadichoan wol ris wat oer ús 

heard hawwe. It is allegearre begûn yn de Notaristún te Jorwert. God wie 

ferdwûn, skreau Mak, dat sadwaande wie der ferlet fan wat oare 

en frege foar it skoft fan it ferneamde 

er op hûs oan woene, lieten se ús yn it kafee 

net gean. Wy soene nei ôfrin ek noch mar eefkes wat hearre litte, wie it 

sizzen. Toe dan mar. Wy wiene alle trije skoalmaster en it like ús wol 

aardich om foar ien nacht folksmuzikant te wêzen.  

Wy hawwe nea reklame makke, of optredens 

oanfrege en dochs hawwe wy al dy jierren In protte spile. Brulloften, 

kofjekonserten, kroechfeesten, mar ek begraffenissen. Earst spilen wy út 

it lieteboek, of bekende sankjes fan de Dubliners, mar linkedewei 

kwattele ik in eigen repertwaar by inoar.  

Dochs hawwe wy amper foar De Omrop west. Wy spylje nea foar 

Mar it leit him benammen ek oan de kwaiteit fan 

dens. It giet ús om de sfear en dan komt perfeksje op it twadde 

plak. Dy’t Wiltsje fan Peazens meimeitsje wol, dy moat fan hûs. Foar in 

dus) binne wy gewoan net goed genôch. 

it sjen.   
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FEESTLIET BY IT ÔFSKIE FAN MILLY NAUTA  
as bestjoerslid fan de Fryske krite op 12 oktober 2019 

(melody: Aan de oever van de Rotte) 
 

1 Hjoed it ôfskie dan fan Milly 

fan 't bestjoer fan dizze klup 

en op dizze lêste middei 

komt der dan in tankber wurd 

 

6 

 

Milly Vrieswijk waard in dame 

en se fûn in feint as maat 

ja, wy meije 't wol ferklappe: 

doe kaam Sijbren op har paad 

2 Jierren die se de ferlotting  

hie it hiele hûs dan fol 

mei kadootsjes en mei pryskes 

minsken dagen, wat in brol ! 

 

7 

 

't Waard in pearke en se trouwden 

en doe kaam de grutte fraach: 

Hoe komt bôlle op 'e planke 

elts hat graach wat yn 'e maach 

3 Je kin Milly alles freegje 

prima komt it foar elkoar 

dêrom wolle wy hat tankje 

en dat sjonge wy yn koar 

 

8 

 

Sijbren wie in man fan aksje 

ja hy stie syn mantsje wol 

Fier fan hûs fûn hy in wurkkring 

Boadegraven, hast te dol 

4 Makkum, Arem, Penjum, 

Kimswert 

ja, en  Achlum wie har stek, 

't is in moaie streek yn Fryslân 

Ja, Wytmarsum leit dêr ek 

 

9 

 

En doe kaam de Fryske krite 

en oan alles diene'se mei 

mei it sjongen en it spyljen 

fielden hja har blier en frij 

5 Yn dat leave, lytse doarpke 

dêr kaam Milly op 'e wrâld 

en it wie al hiel gau dúdlik 

dat se fan it libben hâldt 

 

10 

 

No it tankwurd fan ús allen 

foar de ynbring eltse kear 
'Tige tank foar al dy jierren' 
folle lok en al sa mear 

 

Hans Dijk 
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SOE IT WINTERJE WOLLE? 
 

Dreech wrakselt 

it lêste ljocht 

fan dizze hjerstdei 

him troch de rúten. 

Tagelyk glinsterje 

de dakken fan de huzen. 

De moanne strielt 

en set alles yn sulveren glâns 

Soe it winterje wolle? 

 

Doeke Faber (út: 'De tiid ferrint') 

 

It bestjoer fan de Fryske Krite 
“Fier fan Hûs” Boadegraven e.o. 

winsket alle leden en sibben in sin- en 
sfearfolle Kriist en in sûn en lokkich 

 

2020 



 

A.L.G Krite
12 oktober 

2019

 
 

 

KALINDER 2020 

Sneon 25 jannewaris 

2020, 16:00 oere  

 

Nijjiersgearkomste mei 

snert. Kwis mei Gerrieta 

Onrust-Otten 

 

Regenboogseal 

(Ichtuskerk, 

Stationsweg 17 

Bodegraven) 

Sneon 28 maart 2020 

14:30 oere 

Selskip “Wiltsje fan 

Peazens” 3 muzikanten: 

gitaar, fioele en akkordeon 

Regenboogseal 

(Ichtuskerk, 

Stationsweg 17 

Bodegraven) 

 

Krite middei
23 novimber 2019

mei Marijke Griek

 


