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FAN DE FOARSITTER, DY'T
RIDLIK OPKNAPT,
Ja minsken, sa kin je dochs samar
wat oarkomme. Ik ha in tiid hân
dat ik tocht dat minsken dy't siik
waarden it harren eigen skuld wie
of dat se harren oanstelden. No,
dêr bin ik aardich fan werom kaam. In goed jier lyn waard ik yn fjirtjin
dagen tiid deasiik en yn eardere útjeften fan ús Meidielingenblêd ha ik dêr
wiidweidich oer ferteld. Lokkich giet it no in stik better. Eins kin ik alles
wer. En dat betsjut dat ik myn folkstún wer oppakke kin en dat ik al wer
in pear hinnen oanskaft ha. In minske moat dochs wat te dwaan hawwe.
Sûnt we op in appartemint yn it sintrum fan Boadegraven wenje is it
libben in stik rêstiger wurden. De winkels binne flak om 'e hoeke en de
auto stiet de hiele wike yn 'e garaazje.
Mar in moaie ôflieding wie dat we in skoftsje lyn 50 jier troud wiene. En
it bestjoer fan ús Fryske krite hie dat hiel goed yn 'e rekken. De
ponghâlder brocht ús in prachtich blomstik. Tige, tige tank foar dizze
ferrassing. Ein septimber sille we mei bern en bernsbern dit jubileum fiere
mei in wykein earne yn it lân.
It wurk fan ús Fryske krite giet yntusken gewoan troch. Ik ha alle
wardearring foar it bestjoer dat ek sûnder myn ynbring alles gewoan
trochgiet. By de kommende bestjoergearkomste hoopje ik wer oanwêzich
te wêzen en dan moat ik mar ris sjen wat ik noch dwaan kin. Yn elk gefal
is it programma foar de kommende gearkomsten al klear. It is dochs hiel
apart dat we yn dizze tiid fan globalisearing en yndividualisme noch in
Fryske krite hawwe. Yn de moderne tiid stiet it ferienigingslibben under
druk. Je sjogge dat foaral by musyk-, sjong-, en toanielferienings. De
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minsken hawwe der gjin sin mear oan of se hawwe der gjin tiid foar. De
bern reitsje foar harren stúdzje of harren wurk hiel maklik fier fuort en dat
betsjut faaks dat se harren minder maklik by dit soarte fan maatskiplike
ferbannen oanslúte. De tiden feroarje. Jawol, dat silt wol. Mar ik soe
sizze, lit ús sa lang as it giet ús ôfkomst yn eare hâlde. En dat betsjut yn
ús gefal oandacht foar de Fryske taal, de Fryske sang, it Fryske toaniel, de
Fryske kultuer en safuorthinne.
Ik winskje jimme it allerbêste en ik hoopje eltsenien wer te sjen op de
earstkommende kritegearkomste.
Hâns Dijk

PROGRAMMA WINTERSKOFT 2019-2020
Sneon 12 oktober
Algemiene Ledegearkomste mei bôle-iten en lêzing fan Alpita de Jong
oer Joast Halbertsma
16:00 oere yn “het Centrum”, it sealesintrum efter de Ontmoetingskerk,
Spoorstraat 11, 2411 ED, yn Boadegraven (yngong fan “het Centrum” is
yn de Willemstraat).
Koarte gearfetting fan de lêzing:
Mei Joast Halbertsma troch de wrâld
Wa wie Joast Halbertsma (1789-1869)? Ferline jier is in biografy oer
dizze ‘uitmiddelpuntige’ Fries ferskynd. Guon Friezen sille by Joast
Halbertsma (1789-1869) tinke oan de Rimen en teltsjes. Miskyn is der ek
ien dy’t wit dat hy de earste wie dy’t him dwaande hold mei in Frysk
wurdboek. Joast Halbertsma wie yndie skriuwer en taalgelearde. Hy wie
ek dûmny en hie aardichheid oan allerhande âld en nij guod dat no noch
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yn it Fries Museum te sjen is. Mar dizze skriuwer, taalgelearde, dûmny en
sneuper wie earst en foaral in eigenaardich man dy’t om him hinne seach
en syn tinzen oer de minske en de wrâld gean liet. In man dy’t troch grutte
staatsmannen en gelearden wurdearre wurde om syn skerpsinnichheid, en
troch oaren freze om syn ûngewoane dwaan en litten. Syn brieven, Fryske
teksten, reisferslaggen, gelearde artikels en sels syn sneupersguod litte
syn ûnôfhinklike en kreative geast sjen. Syn wurk is yn feite in ryk en
humoristysk kommentaar op de njoggentjinde-ieuske wrâld. In wrâld dy’t
tichter by ús stiet as wy tinke.
Yn de lêzing sille we hearre wat Joast Halbertsma as Fries meibrocht
doe’t er him yn Amsterdam en Deventer nei wenjen sette. We sille sjen
oer wat er learde yn Amsterdam yn de tiid dat Napoleon dêr troch de
Kalverstrjitte ried, en hoe’t er syn ideeën oer polityk ‘fersleutele’ yn in
prachtige Fryske tekst. We lêze ek syn brief oan de frou fan minister
Thorbecke dy’t goed sjen lit hoe ûngewoan frijmoedich Halbertsma him
útspruts. Oer Halbertsma en froulju falt wol mear aardichs te fertellen.
Miskyn moatte we ek mar even stilstean by wat Halbertsma fan syn frou
learde. Yn alle gefallen sille we him ek in stikje folgje op syn reizen nei
Edinburgh en Rome en hearre wat er te sizzen hat oer de Ieren en de âlde
Romeinen. Mei help fan plaatsjes sille we mei Halbertsma op rinne en
troch syn eagen nei de wrâld sjen.
Alpita de Jong
Sneon 23 novimber
14:30 oere yn de Regenboogseal.
Marijke Griek, Klaaidracht en folksferhalen Hylpen.
Koarte gearfetting:
Marijke fertòlt in ’t Hylpers
Hallo,ik zal mezelf even voorstellen,ik ben Marijke Griek en woon in
Hindeloopen. Hindeloopen is natuurlijk erg bekend,is één van de Friese
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elfsteden en heeft een rijke historie,denk aan de schilderkunst en de
mooie klederdracht. Maar Hindeloopen heeft ook een eigen taal en dat is
natuurlijk bijzonder voor zo’n klein stadje. In Hindeloopen spreken
ongeveer nog de helft van de inwoners het Hylpers, en ook dat worden er
steeds minder,het is natuurlijk erg jammer dat er zo’n mooie taal
verdwijnt. Van vroeger zijn er veel oude verhalen bekend,legendes of
waar gebeurd, dat laten we in het midden. Ik neem jullie in mijn verhalen
mee naar het Hindeloopen van ver vervlogen tijden,naar de rijke periode
maar ook naar de arme tijd waarin de mensen elk dubbeltje moesten
omdraaien en hard moesten werken voor een armzalig loontje.
Mijn opa,van moeders kant,was beurtschipper van Hindeloopen naar
Sneek en kon daar prachtig over vertellen,en de opa van vaders zijde
verzon zelf de mooiste verhalen om aan zijn kinderen en kleinkinderen te
vertellen,en nu vertel ik ze weer aan jullie.
Maar ik laat jullie ook zien hoe de dames er in de gouden eeuw bijliepen
in hun prachtige kostuums.
De verhalen en de kostuum uitleg worden vertelt in de Hylper taal en het
is natuurlijk bijzonder om dat eens te horen. Friesland kent vele talen en
dialecten, denk eens aan het Bilds en het Stellingwerfs, het zou toch
zonde zijn als deze zouden verdwijnen.
Marijke Griek
Sneon 25 jannewaris 2020
16:00 oere yn de Regenboogseal
Nijjiersgearkomste mei snert. Kwis mei Gerrieta Onrust-Otten
Sneon 28 maart 2020
Selskip “Wiltsje fan Peazens” 3 muzikanten: gitaar, fioele en akkordeon.
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TA OANTINKEN OAN JAAP KOK
Op 5 maart fan dit jier is Jaap Kok ús ûntfallen. Hy wie al in skoftsje siik
en stadichoan gie it efterút mei de sûnens fan Jaap. Wy ferlieze yn Jaap in
bisûnder kritelid dy't foar ús feriening in grutte fertsjinste hie, foaral mei
syn stikjes yn ús kriteblêd dy't hiel nijsgjirrich wiene. Meastal gie it oer
eartiids en hoe 't de minsken doe libben. De kearn fan de ferhalen fan
Jaap wie de konklúzje dat de wrâld der yn syn jeugd hiel oars útseach.
Jaap syn gedichten en ferhalen siten fol mei in foarm fan lichte humor,
wêr't hy in protte sukses mei hân hat. Jierren lyn is der sels in
gedichtebondel fan Jaap útjûn. Jaap wie in tige ûntwikkeld man dy't in
hiel protte ôfwist fan de skiednis fan Fryslân en de tsjerklike skiednis. Hy
siet altyd mei syn noas yn 'e boeken. Wylst er al mei pensjoen wie en lid
fan ús krite, hat hy noch in oplieding yn de Fryske taal en letterkunde
folge. Nei ferrin fan tiid hat hy yn Ljouwert eksamen dien en is hy slagge
foar it Fryslândiploma A.
Persoanlik hie ik mei Jaap in sterke bân omdat hy lyk as myn pake út
Ingwierrum kaam. Omdat Jaap yn Dokkum by de doarwarder wurke hat,
wiene der in soarte minsken dy't wy beide koene.
Wy ferlieze yn Jaap in trou kritelid. As bestjoer binne wy oanwêzich west
by it kondolearjen en wy winskje nochris syn frou Gré en (berns)bern alle
sterkte op it paad nei de takomst. Want dat is in paad sûnder man, heit en
pake.
Hâns Dijk
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JIERFERSLACH FAN DE KRITE ‘FIER FAN HÛS’
BOADEGRAVEN E.O.
Oersjoch programma winterskoft 2018-2019.
Sneon 13 oktober
Alg. Ledegearkomste mei bôlebuffet en
ferhalenferteller Douwe Kootstra út Feanwâlden
Sneon 24 novimber
Audio Visuele Presintaasje troch de hear
S. v.d. Burg út De Haach
Sneon 25 jannewaris
Nijjiersgearkomste mei snert en fertoaning fan
de DVD ‘Ja-mei-my’ troch Klaasje Postma en
Freark Smink
Snein 17 maart
Fryske Tsjerketsjinst yn de Luthertsjerke,
Boadegraven. Foargonger ds. T.H. Hipma,
Amsterdam.
Sneon 30 maart
Fertoaning DVD yn de Nova Bioskoop,
Boadegraven
Sneon 30 maart
AG fan it FBoU yn Harderwyk
Alg. Ledegearkomste mei ferhalenferteller Douwe Kootstra
In wiidweidich ferslach is te lêzen yn it kritekrantsje fan desimber 2018.
Hjirûnder in pear belangryke punten:
• De gearkomste is yn de ‘Regenboogseal’ fan de Ichtustsjerke yn
Boadegraven om’t Rijngaarde ferbout wurdt.
• Troch sykte fan de foarsitter hat Klaasje de Vries-Suurd de lieding.
• Goedkar fan it ferslach fan de Alg. Ledegearkomste fan 17 okt. 2017
troch Klaasje de Vries-Suurd en ek it Jierferslach 2017-2018 troch
Tini Broere-Tiesinga.
• Rein Munniksma hat de finânsjes fan de krite neisjoen en Theo
Schiere krige op 10 oktober 2018 hjirfan skriftlik goedkar. De nije
rekkenopnimmer is Johannes Larooi. Reserve: Siebren Miedema.
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•
•

Fêststelling programma winterskoft 2018-2019.
fanwege de Privacy-wet wurdt de leden frege tastimming te jaan foar
publikaasje fan foto’s, naam op kritegearkomsten.
• De kontribúsje wurdt mei yngong fan septimber 2019 € 10,-- d.p.
• Jan Buruma nimt de boeketafel oer fan Johannes Larooi.
It wie in goede kar om ferhalenferteller Douwe Kootstra yn it 2de diel fan
de gearkomste oan it wurd te litten. Syn Fryske folksferhalen komme
faaks út it fersammelde wurk fan Dam Jaarsma (1914-1991). De measte
ferhalen wiene optekene troch Westereinders en oare rûntrekkende
hannelslju. Douwe Kootstra lei út dat de duvel faaks in wichtige rol spiele
yn ferhalen as Koarthakke en Magere Hein.
Douwe Kootstra is in geweldiche ferhalenferteller. Hy kin ús by ’t
fertellen fêsthâlde. En sels skrikke litte!
It iten wie ek tige fersoarge troch Geeke, Theo en Annie.
25 leden wiene nei de Regenboogseal fan de Ichtustsjerke kaam.

Nijjiersgearkomste 19 jannewaris mei Snert en fertoaning DVD “Jamei-my”.
De ferbouwing fan Rijngaarde rint út. Dus ek dizze gearkomste is yn de
‘Regenboogseal’. Nei it wolkom troch Klaasje de Vries-Suurd, in kopke
kofje/tee sjogge wy fol spanning út nei de fertoaning fan de DVD. Mar
hoe’t de technysie ek probearje om de beamer oan de praat te krijen, de
beamer fertikt it! Spitich, mar it is net oars. De tiid wurdt ynfolle mei in
ferhaal fan Johannes Larooi en Klaasje fersint eltse kear mar wer wat om
de oandacht fan de minsken fêst te hâlden.
Eltsenien lit har/him de snert goed smeitsje. In plúm foar Theo en Annie
Schiere en Geeke Sprokkerieft foar snert, roggebrea en spek.
Uteinlik wie der dochs in goed gefûl oer dizze gearkomste. Der wie no
mear tiid om mei elkoar te praten. Earder dan de bedoeling wie namen wy
ôskie fan elkoar.
43 minsken besochten de gearkomste.

24 novimber: Audio Visuele Presintaasje Simon v.d. Burg
De gearkomste is wer yn de Regenboogseal. In middei-presintaasje.
Wat sille Hollanders ús Friezen sjen litte oer Fryslân. We sjogge der nei
út.
Geandewei steane wy fersteld fan alle moaie dia’s my bypassende muziek
van Paganini, tapaslike ferskes en dat sa no en dan ôfwiksele mei in
gedicht, ynsprutsen troch frou Van der Burg. Yn ien wurd: in skitterend
gehiel. In healjier opnames meitsje, meast yn súdwest Fryslân, jout de
skiednis wer in plak. En sels it fietsen yn de bosken wie deryn opnaam. It
wie tige by tige!
En sa wie it in hiele moaie middei. Is bestjoer mocht 30 minsken wolkom
hjitte werûnder 3 net-leden.

Snein 17 maart 14.30 oere Fryske Tsjerketsjinst yn de Luthertsjerke,
Boadegraven.
Dûmny T.H. Hipma, is ek dit jier wer frege om de tsjinst te lieden. Jan
Slappendel bespiele it oargel by de gearsang en begeliede it koar. De
reaksjes oer de tsjinst binne posityf. De kantorij û.l.f. John van Gulik hat
moai songen. De opkomst fan Friezen om útens hat wolris mear west.
Alle PKN-tsjerken yn ‘e omkriten hawwe in poster en ynfo krige oer de
tsjinst. Dêroan kin it net lizze.
Nei de tsjinst koe men elkoar moetsje mei in kopke kofje/tee en in stikje
koeke.
Njonken de 20 koarleden koene wy sa’n dikke 40 gasten begroetsje.
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Sneon 30 maart DVD ‘Ja-mei-my’.
It bestjoer hie gjin goed gefûl oer de mislukte fertoaning fan de DVD op
de nijjiersgearkomste. Geeke Sprokkerieft stelde foar om kontakt op te
nimmen my de fam. Stolwijk fan de Nova-Bioskoop yn Boadegraven. Hy
koe de film wol oan ‘e praat krije en sadwaande kamen 30 minsken
hjirhinne. It begûn mei it sjongen fan it Frysk Folksliet, besteande út 6
kûpletten! Der opsetten troch dhr. Stolwijk. Foar ús net allegearre bekend.
De film fertelde it ferhaal oer trije generaasjes. Wat hawwe se gemien en
weryn ferskille se fan elkoar. It war spiele troch Freark Smink en Klaasje
Postma. It wie in hiele moaie film, weryn humor, fertriet, gelok, en
spanning elkoar ôfwikselden.
Yn ’t skoft wie der kofje mei wat lekkers. Foar nochris in kear nei de
film?
30 maart 2019: Alg. Ledegearkomste F.B.o.U. yn Swol.
Foar de 95 ste kear komme bestjoersleden fan kriten, oansluten by it
Boun, byelkoar. Fan ús krite binne ôffurdige Hâns en Henny Dijk en
Theo Schiere.
Oanfang 13.00 oere yn Restaurant/Grandcafé Urbana. Foarsitter Jan
Bijkerk. Earst komt it Algemiene diel oan ‘e oarder en yn it twadde diel is
der in lêzing troch Jan Bosgraaf oer syn wurk as Bûtengewoan Amtner
Boargelike Saken. Om 17.00 oere sluting fan de middeigearkomste.
It jûnsprogramma begjint om 20.00 oere. Benny Huisman út it
Hearrenfean mei syn foarstelling “De lange reis nei Berlyn”.
Bestjoersynformaasje
It wie goed skrikken fan it berjocht dat Hâns Dijk, ús foarsitter, siik is. En
frjemd nei safolle jierren lieding te jaan de gearkomsten ôfsizze te
moatten. Ynt earste plak slim foar Hâns en syn famylje. Wy wachtsje it
ferrin fan it sykteproses ôf. Ek Theo Schiere, ponghâlder moast in
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hertoperaasje ûndergean. Mar: hoe fjierder mei de krite? Gelokkich woe
Klaasje de Vries-Suurd it foarsitterskap tydlik op har nimme. Wy binne
tige bliid dat sy de krite it ôfrûne jier liede woe en koe. Dat die se op har
eigen wize en poarbêst. Gelokkich knapte Theo yn koarte tiid op en koe
hy syn taak wer op him nimme.
Ofwikseljend by de bestjoersleden hat it bestjoer 7 kear it riden en farren
fan de krite besprutsen.. It “Meidielingeblêd” is ûnder redaksje fan Nico
Woudstra 2 kear útbrocht.
lede-administraasje
Ferstoarn
hear Kemker, Alphen a.d. Rijn, septimber 2018
frou J. Pol-Berger, Gouda, 18-01-2019
hear E. Akkerboom, Gouda, 27-01-2019
hear J. Kok, Reeuwijk, 05-03-2019
Lidm. opsein: frou J.E. Kemker-Algra, Alphen a.d. Rijn, oktober 2018
frou J. Dijkstra, Alphen a.d. Rijn, 01-01-2019
Programma winterskoft 2019-2020
Sneon 12 oktober 2019, 16:00 oere yn ‘e Ontmoetingsruimte fan ‘t
Centrum: ALG mei bôlebuffet en lêzing troch frou Alpita de Jong.
Underwerp: “Mei Joast Halbertsma troch de wrâld”.
Sneon 23 novimber 2019, 14.30 oere yn de Regenboogseal: Marijke
Griek: Klaaidracht fan Hylpen en Hylpener folksferhalen
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,
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Hurderwyk. U.o. Klaas Sietse Spoelstra tinkt mei oer: “Op nei 2023 - en
dernei 100 jier foarbei”. Leden en bestjoer fan alle kriten tige wolkom.
Tini Broere-Tiesinga, skriuwster
Augustus 2019.

FAMYLJENAMMEN
Yn Fryslân waard der oan 1811 hast gjin efternamme brûkt.
Gongber wie it patronym: de namme fan de heit waard tafoege oan de
foarnamme. Jabik, de soan fan Jan neamden se dan Jabik Jans. Yn Yslân
dogge se dat noch altyd sa.
Yn 1811 moast elkenien fan Napoleon him melde om syn efternamme yn
te skriuwen; dy mocht elts sels betinke. Dat wie it begjin fan de
boargelike stân. It patronym waard yn ús provinsje noch oant fier yn de
19de ieuw brûkt, neist de efternamme. Yn doarpen en yn lytse
mienskippen komt it patronym noch hieltyd foar.
Betsjutting fan de efternammen
De oarsprong fan de efternamme kin ferskillend wêze. Sa binne der
bygelyks nammen dy’t fan de foarnamme (Jansen) ôflaat binne, mar ek
wol fan beroppen (Bakker) of bynammen (De Bruin, De Lange). Gauris
komme se fan in geografysk plak (Van Marssum). Dêrneist binne der in
soad nammen dy’t ferbastere binne en út it bûtenlân komme. In soad
Nederlanners hawwe foarâlden út Dútslân of wiene eartiids Frânske
Hugenoaten. Dêr komme dan nammen wei lykas Cahais (yn goed Frysk:
Kahaai).
Yn Fryslân einigje in soad nammen op ‘stra’ (Dykstra, Zwaagstra). ‘Stra’
komt koartsein fan it Aldfryske wurd ‘sittera’ (‘sittend oan’ of ‘bewenner
fan’). In famylje Zwaagstra kin dus fan Kollumersweach komme, mar
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like goed fan Beetstersweach. Minsken my sa’n efternamme binne wis net
allegearre famylje fan inoar.
Nammen dy’t einigje op ‘da’ of ‘ma’ binne meastentiids keppele oan in
foarnamme. Dy mei ‘ma’ komme faak fan in âlde famylje of de namme
fan in pleats bygelyks Kingma of Jousma).
Se stamme net altyd ôf fan dy minsken, mar namen de namme oan fan de
pleats dêrt se op wennen. Dat barde ek al foar 1811. De measte nammen
ferwize nei in plak dêr’t men wei komt. Se wennen der doe net altyd. De
namme Holwerda is bygelyks troch gjinien yn Holwert oannaam. Sels
foar ien fan de meast foarkommende famyljenammmen yn Nederlân, De
Vries, jildt dat se meast hielendal net yn Fryslân wennen. Der wennen doe
ek al mear Friezen bûten Fryslân as yn Fryslân. Mar sy wiene der grutsk
op, dat harren foarteam hjir weikaam.
Mear witte?
Sjoch ris op www.cbgfamlienamen.nl. Der stiet in soad ynformaasje oer
de betsjutting en oarsprong fan efternammen, mar ek hoefolle minsken dy
namme drage.
Oernaam út it Bûsboekje 2019.

BOEKEFERSLACH 2018
Der wiene twa wichtige feroarings:
1. Jehannes Larooij naam nei njoggen jier ôfskied as boekeman. Op de
jiergearkomste yn oktober waard it stokje oerdroegen oan Jan
Buruma. Jan sil tenei yn de Kritekrantsjes in artijkel skriuwe, oer in
boek, of in skriuwer,. De earste bydrage gie oer de KFFB.
2. It Frysk Bûn om Utens hat lang in eigen boekefûns hân, mar is der
mei ophâlden. De oerbleaune boeken waarden oer de kriten ferdield,
Boadegraven krige in stik as tsien boeken. Dy binne tafoege oan de
besteande kolleksje.
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BOARSTROK

De dagen wurde koarter,
de kachel komt wer oer de flier.
We klaaie ús wat better,
it is de tiid fan ’t jier.
Want beppes breiden boarstrok
beskermet jin tsjin rimmetyk,
tsjin alle winters ûngemak,
tsjin fûle kjeld en gryp.
En alle âlde minsken
rinne hast sûnder stôk
men seit, dat is gjin wûnder,
se drage beppes breiden rôk.
Se binne sûnder resept te krijen
yn beppes apotheek.
Jo hâlde dokter bûten de doar
en bliuwe better op streek.

In waarme trui, in wollen broek,
it is mar hiel gewoan,
en as ekstra waarmtetekken
mat de boarstrok mar wer oan.

BRETTE HÛNSFOTSJES MEI BOEREJONGESIIS
(Wentelteefjes met boerenjongsijs)
Nedich foar 13 hûnsfotsjes:

Beppe dy breidet se
foar âlden en foar bern,
se binn’ fan prima kwaliteit
Fan it bêste ‘Scheepjes’-jern.
Yn ’t waskjen binn’se ek maklik,
se drage harsels skjin.
Ien kear yn de twa wike
oars wurdt sa’n boarstrok tin.
Se binne sûnder resept te krijen
yn beppes apotheek.
Jo hâlde dokter bûten de doar
en bliuwe better op streek.

Reinder Posthuma, Wommels.
Ynstjoerd troch Anneke Brouwer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAN DE PONGHALDER
Graach wer de kontribusje bettelje foar it oankommende seizoen
De kontribusje is ferheege nei €10,- euro ,It rekkennoemer is:
NL23RABO 0308879651 tnv z.t.schiere fryske krite boadegraven
Tige tank, Theo Schiere

•
•
•

5 desiliter folle molke
2 aaien
100 gr. boerebûter
100 gr. sûcker
10 gr. mealde kaniel
1 hiele sûckerbôle
boerejongesiis

Snij de sûckerbôle yn 13 moaie plakken
Doch de molke en it aai yn de beslachkom
Klopje de aaien los mei de molke
Ming de kaniel goed mei de sûcker
Doch de bûter yn de pankoekspanne en set op middelheech fjoer
Bûter hjit meitsje
Helje de sneetsjes sûkerbôle troch it molkemingsel en lit it útlekke
Doch de bôle yn de pankoekspanne en
bak it oan 2 kanten moai goudgiel
De bakte hûnsfotsjes út de panne nimme
en kanielsûcker der oerhinne struie
Liz in plak yn it midden fan in board en
der boppeop in moaie bol boerejongesiis
Foar de kleur der reade bijen op en in
blêdsje munt
Natuerlik smakket in gleske Beerenburg
der ek noch goed by.
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BERJOCHT FAN IT SKRIUWERSKIP
ORA ET LABORA
In molkbus fan alear stiet yn ‘e gong te pronkjen
mei skilderingen oer in dûbel ûnderwerp:
oan d’ iene kant de pleats mei rûnom hege beammen,
oan d’oare kant de tsjerke op in hege terp.

Bêste leden,
Mei yngong fan septimber 2019 hat uze krite in eigen
e-mail-adres.
adres. Wolle jimme fanôf no dit adres brûke:
fryske.krite.boadegraven@gmail.com.
Ek efkes de fraach: is der in e-mail-adres
adres fan de leden feroare of hat
immen in nij e-mail/post
mail/post adres, dat dan ek graach trochjaan oan
boppesteand adres.

De pleats ropt bylden op fan alledeisk labeuren,
fan hannen oan ‘e ploech, it sied moat yn ‘e grûn:
fan stege striid tsjin túch, fan melken, meanen, kûljen;
moarnsier al yn ‘e skrep oant yn ‘e lette jûn.
De tsjerke byldet rêst. It opgean nei de hichte,
mei efterlitten fan it deistich wurk, jout treast.
De warb’re hannen gear; it hert in iepen fuorge
foar ’t iewenâlde sied, ta heil fan lea en geast.
Al is labora nedich foar it daagliks libben,
fersomje ’t ora net, in rie foar âld en jong;
sa komt der lykwicht tusken arbeid en besinning,
as by de molkbusskilderingen yn ‘e gong.
Atze Bosch
(út ‘Neilêzing’, KFFB 2012) Ynstjoerd troch Gré Kamerling

Tige tank foar jimme meiwurking.
Tini Broere-Tiesinga, skriuwster.

Sneon 12 oktober 2019
16:00 oere
Sneon 23 novimber 2019
14.30 oere
Sneon 25 jannewaris
2020, 16:00 oere

Sneon 28 maart 2020
14:30 oere

KALINDER 2019-2020
2019
ALG mei bôle-iten
bôle
en
lêzing oer Joast Halbertsma
troch Alpita de Jong
Marijke Griek, Klaaidracht
en folksferhalen Hylpen.
Nijjiersgearkomste mei
snert. Kwis mei Gerrieta
Onrust-Otten
Onrust
Selskip “Wiltsje fan
Peazens” 3 muzikanten:
gitaar, fioele en akkordeon

Het Centrum
(Ontmoertingskerk)
Bodegraven
Regenboogseal
(Ichtuskerk)
Regenboogseal
(Ichtuskerk)

Regenboogseal
(Ichtuskerk)

