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Fryske Krite Hoarn “Troch de Tael Forboun” 

 
--------------------------------------------------------------------- 

Oan ús kriteleden en freonen 

 
s ús krite krantsje by jimme op ‘e tafel leit om 
ús kritenijs te lêzen, is Sinteklaas al west. 
Dan binne wy op wei nei de Krystdagen en de 

lêste dagen fan 2017. 
Wat it jier 2018 ús bringe sil is ôfwachtsjen. It 
televyzje programma Maestro is dan ek alwer 
foarby. It is in moai programma op sneintejûn. Tige 
fleurich en wy genietsje der fan. Sa giet it ek mei ús 
kritejûnen. We sjogge út nei in fleurige jûn en in 
moai toanielstik. It bestjoer hopet dat it  slagge 
jûnen binne. 
Minsken komme om inoar te moetsjen, om mei 
elkoar te praten yn ús memmetaal. En it is moai om 
efkes om jo hinne te sjen en in praatsje te meitsjen 
mei soms ûnbekenden. Net eltsenien komt mei 
kunde. Dan is it goed om efkes omtinken foar elkoar 
te hawwen. Ús kriteleden komme fan fier út de 
omkriten fan Hoorn wei. En dan meie Friezen 
graach oan elkoar freegje “wer komme jo wei”. Sa 
leare wy inoar wat better kinnen. It is goed foar de 
geselligens op ús jûnen. 
Op 28 oktober hienen wy it moaie stik “Mûtsen” , fan 
it Akkrumer Dreamtheater. De seis froulju wienen 

A 
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tige rol fêst en der siet faasje yn. De steuring mei it 
lûd hawwe se goed opheine.  
 
No sjogge wy út nei  it toanielstik 
KOMKOMMERTIID op 13 jannewaris. It stik wurd 
spile troch de toanielferiening Pro Rege fan  
Holwert. Ek mei tige betûfte spilers.  
En op ús lytse jûn, freed 16 febrewaris jûns om 
20.00 oere, komt boargemaster Bearn Bilker fan 
Kollumerlân, ús fertelle oer de Fryske Oranjes. Ek 
tige de muoite wurdich. 
En dan ús lêste jûn op 17 maart. De Fryske Krite 
Bûtenpost komt mei it stik WAT IN GEKKE MAN 
......... EN SYN FROU DAN? 
Dat wurd ek grif in moaie jûn. Skriuw de datum mar 
op de nije kalinder fan 2018. Dan wurd it grif net 
ferjitten.  
Jimme lêze wol dat it bestjoer net stil sit mar altyd 
yn it spier is. Dit winterskoft hawwe wy trije 
toanielstikken en in oar jier wer ‘s wat oars derby. 
 

Dan is 2018 Ljouwert 
Kulturele haadstêd fan 
Europa. Der is fan alles 
te dwaan. Hâld omrop 
Fryslân mar yn de gaten. 
https://www.friesland.nl/c
ulturele-hoofdstad 

 
Op sneon 18 april 2018 is de Friezendei yn 
Ljouwert. Dat is foar it Frysk Boun om Utens. 
Eltsenien kin der hinne. 
Sa giet 2017 oer yn 2018. De tiid fljocht. In wike  is 
samar foarby en ek in jier giet meastentiids gau om. 
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Ik winskje jimme allegearre 
ek út namme fan it bestjoer 
fan de krite “Troch de Tael 
Forboun” noflike  
Krystdagen. Foar 2018 
foaral sûnens en ek fleure 
en blidens. Dat makket it 
libben lichter. En binne der 
ek tsjustere wolkens, 
prebearje dôchs de 
sinnekant wer te sjen. 

 
Mei freonlike groetnis, 
 
   Foarsitter, Tiny Dijkstra-de Vries 
 
 
 
 
Muzyk fan Bouke Kooiker op 13 jannewaris 
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Ledeberjochten 

 
 

 
Op 3 july 2017 ferstoar ús trou kritelid frou  
 

Gepke Clara (Geppie) Boer- Visser  
. 

Berne te Makkum op 23 septimber 1945.  
 
In gemis is der foar har man, bern en bernsbern en 
freonen en it bestjoer en kriteleden winsket harren in 
protte sterkte ta.  
A. de Visserstraat 8, Den Oever  

 
Tank oan de hear Eijzenga  

Al jierren lang bringt Fokke Eijzenga  
krite krantsjes rûn yn de omjouwing 
fan Hoarn. Dit winterskoft is dat net 
mear it gefal en it bestjoer is Fokke 
tige tankber foar alles wat hy dien 
hat foar de krite.  

 
Tige wolkom oan ús nije leden: 
 

De hear en frou Bergsma,     
K. Doormanstraat 11,       
1771 HV Wieringerwerf.  
 

Wy hoopje dat jimme jim gau thús fiele by ús Krite 
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   Ferlotting en tagongsprizen  

 
Lidmaatskip en tagongsprizen: 
It lidmaatskip foar ien persoan is 12,50 euro foar in 
hiel jier (It krite jier rint fan juny oant ein maaie). Op 
de grutte jûnen is de tagongspriis foar leden 2,50 
euro en foar net leden 10,00 euro mar de lytse jûn 
is fergees. Opjefte foar it lidmaatskip kinne jo dwaan 
by de ponghâlder de hear P. Slange 
 
De sealpriis op de grutte jûnen: 
Jo kinne dizze sealpriis winne as jo yn ‘e seal sitte 
op ien fan ús grutte jûnen. By de yngong krije jo in 
nûmer dat kâns jout op dizze sealpriis.  
 
De ferlotting yn it skoft: 
Yn it skoft fan de grutte jûnen wurdt der in ferlotting 
hâlden. De prizen bestean meastentiids út in 
blomke, oranjekoeke, fleske wyn of oare 
aardichheden. Jo kinne yn it skoft lotten keapje foar 
5 euro en dan krije jo 10 lotsjes fan elk 50 eurosint it 
stik. Altyd priis by de keap fan 10 lotsjes.   
 

Autoferfier: Leden dy’t yn Hoarn, Blokker en Zwaag 
wenje en autoferfier nedich ha, kinne kontakt 
opnimme mei ús skriuwer de hear Vogel (till. 
234012). 
 
Lief en Leed 
Lief en leed berjochten kinne jimme trochjaan oan: 
Tine Bouman-Westra,  A. van Beierenstraat 80, 1718XK 
Hoogwoud. Till.nr. 0226-353385 
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Ferslach jiergearkomste septimber 2017 
 
We kinne werom sjen op in noflike jûn mei neist it  
bestjoer wienen der in goeie 20 leden. 
De foarsitter iepent de jûn mei it foarútsjoch dat der 
yn april 2018 in Friezendei yn Ljouwert hâlden 
wurde sil. Dernei betinke we de  minsken die it 
ôftrune jier ferstoarn binne.  We rinne  rap troch de 
wurklist hinne.  We binnen bliid dat it bestjoer nei 
jierren wer út 7 minsken bestiet. Harmke Burggraaff- 
Adema is yn ‘e rin fan it jier 2e ponghâlder wurden.  
We kinne weromsjen op in pear skoandere jûnen. 
Yn oktober 2016 soe teater duo Klún & 
Knoffelhakke komme mar hja hienen mei sykte te 
dwaan en hawwe op it lêste stuit ôfsein. De film 
“Nynke” dy‘t doe fertoane is, wie in skot yn ‘e  roas. 
Yn jannewaris spile de krite Bûtenpost it stik “De 
Finale”. De lytse jûn in febrewaris oer it “Westfries”   
(tael, dialekt ??) wie tige nijsgjirrich. Sânman& Sikke 
kamen op ‘e tredde grutte jûn nei Hoarn. Guon  
minsken meie harren muzyk net leie, oaren binne 
der wei fan.  

Wat de finânsjes oanbelanget  
kinne we sjen dat de ponghâlder 
tige tûk is. De krite is €16 
foarrútbuorke en dat yn in tiid dat 
it oantal leden tebek rint en de 
selskippen  earder djoerder as 
goedkeaper wurde. Mar ja, as in 

teater duo net komt en it bestjoer wat oars sykje 
moat hoege hja ek net betelle te wurden. Skeelt 
samar in pear hûndert euro. Fan út ‘e seal wurd 
oppere om it kontribúsje jild nei €12,50 te bringen. 
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Dit foarstel wurd oannommen. De ôfgeande 
bestjoersleden wurde op en nij ynhierd.  It program 
foar kommend winterskoft is noch net hielendal rûn. 
It Akkrumer Dreamteater komt yn oktober mei 
“Mutsen”. Foar de twadde grutte jûn hawwe we in 
opsje foar in toanielstik. De lytse jûn hat mei de 
“Oranjes “ te meitsjen. Mooglik hawwe we de tredde 
grutte jûn ek in toanielstik. De foarsitter slút de 
jiergearkomste mei it gedicht  “Hjerst” 
 
Nei it bakje  kofje mei koeke sille we in DVD oer 
Fryslân sjen. Spitigernôch slagget dit net rjocht. Nei 
inkelde kearen besykjen en op en nij begjinnen 
hâlde we der mei op. In oare kear better!! 

 
 
 
Skriuwer, Jan Vogel 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 

 MOETING- en YNSPIRAASJEDEI 2017 yn 
HURDERWYK tige slagge!  
 
Hjir ûnder sjogge jimme de linken nei it ferslach mei 
foto’s en aparte linken nei de foto’s.  
Koart ferslach weblog : 
https://www.fryskbutenfryslan.frl 
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Útnoeging foar 16 febrewaris 2018 
 

Graach wol it bestjoer de leden útnoegje foar in 
besûndere lêzing troch Bearn Bilker, boargemaster 
oer de Fryske Oranjes. 
 
Huesmolen, 16 febrewaris 20.00 oere. 

 

As grut kenner fan 
Europeeske foarstenhuzen 
en yn it bysûnder fan ús 
eigen keninklik hûs kin de 
hear Bilker dêr fansels in 
protte oer fertelle.  
 
 

Bilker hat hjir wol in tweintichtal ûnderwerpen ta syn 
foldwaan, mar beheinde him hjir ta de Fryske 
Nassaus. It die bliken dat as jo skiednis mar op in 
goede en humorfolle wize bringe, dat it dan tige 
ynteressant is. It blykt hieltiid wer dat wy einliks mar 
sa’n hyl lyts bytsje witte fan ús eigen Fryske 
skiednis, wylst it hûs fan Oranje dôchs ôfstamt fan 
de Fryske Nassaus. De saneamde hollânske 
“stadhouderloze tijdperken” ha wy net kend. De 
Friezen hienen doe wol in steedhâlder en de lêste 
dêrfan ( Willem Karel Hendrik Friso) waard yn 1747 
steedhâlder fan hyl Nederlân. 
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Útnoeging foar 13 jannewaris 2018 
 
It bestjoer fan de Krite Hoarn noeget al har leden, 
sibben en kunde út foar har grutte jûn op 13 
jannewaris 2018 om 20.00 oere yn ‘e Huesmolen te 
Hoarn foar it toanielstik: 
 

 ‘KOMKOMMERTIID’ 
 

spile troch 
 

TOANIELFERIENING  
PRO REGE HOLWERT 

 
Jo nimme in âld wat ferrûn hotel op it plattelân, mei 
de nochal stive, úterst korrekte eigeneresse 
Josefien, en har personielslid Frits dy’t leaver lui as 
wurch is. Twa hotelkeamers mei in sletten 
tuskendoar mar wol mei in kaaisgat. Ferskate 
gasten wêrûnder Marion. Sy is op siik nei rêst om 
nei te tinken as se wol fierder wol mei de man wêr’t 
se in ferhâlding mei hat. Hans en Claudia o sa 
fereale, en Gerrit en Marie dy’t in fakânsje wûn ha 
en foar it earst yn harren 25-jierich houlik op 
fakânsje binne..... 
Dan strúnt der ek noch sjoernalist Bert troch it hotel, 
op siik nei de perfekte foto. Dit alles soarget foar 
keamersferwikselingen, gnuver troch kaaisgatten en 
de bemuoisucht fan de eigeneresse. In jûn mei in 
grut oantal betizingen en brike situaasjes. 
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  Spilers 
Josefien, eigenaresse hotel - Johanna van der Meij 
Frits, yn tsjinst by Josefien   - Dikkie van der Wal  
Gerrit de Vries                        Willem Verbeek 
Marie de Vries                        Hillie Politiek  
Hans                                       Nico Bierma 
Claudia                                   Lelie de Blécourt 
Marion                                    Evelien van der Wal 
Sjoernalist                              Jelle Aagtjes 
 

 
 
Regisseur                               Lucas de Blécourt 
Rezjy-assistinte                      Baukje Verbeek 
Grimeur                                  Agnes Waterval 
Ljocht, lûd, dekor                    Johannes Verbeek, 
         Anne Bron, 
                                               Valentijn Vellinga, 
        JanPaul Bandsma 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
♪♪♪♪♪♪  Bauke Willem Kooiker fersoarget  dizze jûn 

de muzyk ♪♪♪♪♪♪ 
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Rabo fytstocht 10 juni 2017 

p sneontemoarn tusken 9 oere en 9.30 oere 
kamen de dielnimmers oan dizze fytstocht 
oan by de Rabobank oan de Nieuwe Steen 

yn Hoarn. Popke hie ύs al oantsjinne en de pûdsjes 
mei in fleske wetter en wat snobberij yn ûntfangst 
naam.  
Sa gau ’t  wy der alle 8 
wienen, setten wy ôf. De 
route wie dit jier wat oars as 
beide foargeande jierren, 
dat wie ύs wol nei ’t sin. It 
waar wurke ek mei, it wie 
wat fris en der stie ek noch 
wol wat wyn, mar de 
reinklean hoegden 
gelokkich net oan. Der binnen altiten wol in pear 
kriteleden, dy’t wat kofje en koeke meinimme foar 
eltsenien, dat wy kamen ûnderweis neat tekoart. 
Sa kamen wy allegearre tige op ‘t skik omtrint 12.30 
oere wer oan by de Rabobank. 
It wie in moaie fytstocht en Popke krige wer 250,00 
euro byskreaun op de bankrekken fan de Fryske 
Krite. 
   Harmke Burggraaff 

O 



13 

 

Útnoeging Friezedei 14 april 2018 

 
 

Utnûging 
wannear: Sneon 14 april 2018 

wêr: De Kommisjeseal yn it Provinsjehûs te 

Ljouwert 

wat is dêr dan: Algemiene 

Ledegearkomst en  

Friezedei 
It is no sa stadichoan tiid om alle Friezen om utens, 
dy’t lid fan in Fryske Krite binne, mar ek de e-
mailstipers fan it Boun op ‘e hichte te bringen fan it 
programma fan dy dei. 
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 en 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 Provinsjehûs en wurdt de seal ree makke foar de 
Friezedei. 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 
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iepene troch de foarsitter. Nei it sjongen fan it Frysk 
Folksliet en inkelde oare Fryske ferskes krijt de 
Kommissaris fan de Kening yn Fryslân, dhr. A. Brok 
it wurd en hjit ús Friezen om Utens wolkom yn it 
Provinsjehûs fan Fryslân. 

Friezedei – dei om inoar te 
moetsjen en te fermeitsjen. 

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 diapresintaasjes oer de 

skiednis fan Friezedagen fan it Boun  

stean op it programma.  
 As kers op ‘e taart hawwe wy in ferrassing 

foar jimme – yn Fryslân wrâldferneamd, mar 

dêr bûten sa stadichoan ek mear as – Jelmar 

Hoekstra en Fokke Plantinga, better bekend 

as HYMPHAMP komme mei twa muzikanten! 

Dat belooft noch wat! 

Foar dizze gelegenheid komme 4 sjongkoaren fan 
de kriten Boadegraven, Lelystêd, Swol en Twente 
nei Ljouwert om foar jimme te sjongen. 
 
https://www.fryskbutenfryslan.frl/ 
 
 

https://www.fryskbutenfryslan.frl/
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Douwe Egberts punten 
 

Douwe Egberts waardepunten binne jild wurdich. In 
protte minsken sparje noch altyd dizze 
waardepunten en bewarje se faaks al jierren.  
Mar dizze waardepunten meie ek foar goede doelen 
brûkt wurde. Ien fan de doelen is kultuer, lykas in 
Fryske Krite.   
Derom wol ús Krite Hoarn ek meidwaan oan it 
garjen fan dizze waardepunten De krite kin dan jild 
krije foar dizze punten en dat stipet ús ponghâlder 
yn syn rekken.  
 
De waardepunten kinne jo ynleverje op de 
kritejûnen, by de yngong fan de seal stiet dan in 
doaze. 

 

Nimme jo de punten mei nei de kritejûn? 
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Grutte Pier De Bezinning 

Grutte Pier – De Bezinning is het 
derde en laatste deel van de 
trilogie over Grutte Pier. Na de 
herdenkingsbijeenkomst De 
Brân en het openluchtspektakel 
Grutte Pier fan Kimswert is het 
nu tijd voor een terugblik op de 
bloedige strijd van de gevreesde 
Friese vrijheidsstrijder.  

De Bezinning 
Op de plek waar zijn voetstappen klonken, zijn 
strijdkreten galmden, wordt een nieuw verhaal 
verteld. De Bezinning brengt ons een Pier uit deze 
tijd. Een militair keert terug naar huis na een strijd in 
een land ver van hier. Kan hij de oorlog loslaten als 
het dagelijks leven roept? Pier wordt gespeeld door 
Hilbert Dijkstra. Nynke Heeg speelt zijn vrouw Sylke. 
Regie is in handen van regisseur en artistiek leider 
Dirk Bruinsma. De voorstelling is Nederlandstalig. 
Doelgroep: volwassenen (minimum leeftijd: 12 jaar). 
Helaas zijn alle voorstellingen niet toegankelijk voor 
rolstoelen.  
Waar en wanneer 
De Bezinning speelt van 15 december t/m 7 januari 
op drie belangrijke plaatsen in het leven van Pier: 
Kimswerd (geboren 1480 en getogen), Medemblik 
(Het Beleg van Medemblik door Grutte Pier in 1517) 
en Sneek (gestorven 1520). 
 
15 t/m 24 dec Laurentiuskerk, Kimswerd 
29 en 30 dec, 2 jan Kasteel Radboud, Medemblik 
5 t/m 7 jan Grote Kerk, Sneek 
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Gedicht: lit ús derom drinke 

 
Foar alles is in oere, foar alles is in tiid. 
Alles giet nei ‘t selde plak, mei as sûnder striid. 
Der is in tiid fan laitsjen en dy tiid is samar om. 
In tiid om te fergriemen. Dy kryst’ nea wer werom. 
 
Alles is sa brekber. Alles ûnfolslein. 
Tûzen wurden sprutsen en der is neat mei sein. 
 
Tútsje mei de mûle, want leafde is as wyn. 
Dyn treast en ek dyn pine, der earne tusken yn. 
 
Lûd balte de dwazen, want har wierheid makket frij. 
Mar hat al te maklik wûn is, is like gau wer wei. 
 
Lit ús derom drinke, want de dei lûkt nei de jûn.  
En de leafde wurdt grif earder as de wierheid fûn.  
 
In libben sûnder wiisheid is in libben sûnder ljocht.  
In libben sûnder leafde is in libben om ‘e nocht. 
 
Lit ús derom tinke, no’t it winter wurdt en kâld. 
Lit ús derom drinke, foar wat frede yn ‘e wrâld. 
 
Alles is sa brekber. Alles ûnfolslein.  
Tûzen wurden sprutsen en dêr is neat mei sein.  
 
Treastigje mei wurden, kear de kâlde wyn.  
Hoedzje ús foar fallen, tsjin better witten yn.  
 
   Gerrit Breteler (1954) 
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De wurklist winterskoft  2017-2018 

 
13 jannewaris 2018      2e grutte jûn:   
       Toanielferiening Pro  
        Rege fan Holwert spilet it 
        toanielstik   
        ‘KOMKOMMERTIID’.  
 
16 febrewaris 2018      lytse jûn mei SPREKKER 
         Bearn Bilker oer ‘ 
         Fryske Oranjes’.  
 
17 maart 2018      3e grutte jûn: Fryske Krite 
        Butenpost spilet it  
        toanielstik 
        ‘WAT IN GEKKE MAN ... 
         .....EN SYN FROU DAN? 
 

Wurklist fan susterkriten 

 

 Krite Haarlim “Gysbert Japicx” 
 
Lokaasje: Stedelijk Gymnasium, Jacobijnestraat 2, 
2011 TH Haarlim. 
 
13 jannewaris 2018: Akkrumer DreamTheater spilet 
     it toanielstik “MUTSEN’. 
17 maart 2018: noch net bekend 
 
 
 



19 

 

Frysk folksliet  (“De âlde Friezen”) 

 
 

 
 
 
Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede. 
En bûnzje troch ús ieren om! 
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde. 
It Fryske lân fol eare en rom. 
Klink dan en daverje fier yn it rûn. 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
Klink  dan en daverje fier yn it rûn. 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
 
               
Trochloftich folk fan dizze âlde namme, 
Wêz jimmer op dy âlders great! 
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme, 
In grien, in krêftich bloeijend leat! 
Klink dan en daverje fier yn it rûn. 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
Klink dan en daverje fier yn it rûn. 
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
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Bestjoer Fryske Krite Hoarn 

Foarsitter:  Tiny Dijkstra-de Vries 
   Schoener 3,  
   1771 EA Wieringerwerf  
   Till.: 0227 501050 

   e-mail: ak.dijkstra@quicknet.nl  
2e Foarsitter:  Douwe Hoekstra 
   Tinnegieter 1, 
   1625 AN Hoorn 
   Till.: 0229 211749 
   e-mail: ddhoekstra@quicknet.nl 
Ponghâlder1 en  Popke Slange 
lede-administraasje:   V. Dedemstraat 4, 1624 NN Hoorn 
   Till.: 0229 234881 
   e-mail: pslange@icloud.com 
Skriuwer:  Jan Vogel  
   Yellowlaan 4, 1695 HV Blokker 
   Till.: 0229 234012 
   e-mail: yellowbirds53@gmail.com 
Oare bestjoersleden: 
Jetske Leenstra-de 
Groot 
Dorpsstraat 293, 
1689 GE Zwaag 
Till.: 0229 263735 
e-mail:  
jetskeleenstra@ 
me.com 

Renske Nauta-
Haagsma 
Dr. CJK van 
Aalstweg 19, 
1625 NV Hoorn 
Till.: 0229 237267 
e-mail: 
dirkrenske@gmail.
com 

Harmke 
Burggraaff-Adema 
Rijweg 45, 
1689 WX Zwaag 
Till.: 0229 238284 
e-mail:  
harmke.burggraaff
@quicknet.nl  

 
Eareleden:      De hear Popke Slange 
           De hear Eppie Kloezen 

Lief en leed: Tine Bouman-Westra,  A. van Beierenstraat 
80, 1718XK Hoogwoud. Till.nr. 0226-353385 

                                                 
1 Bank: NL54 RABO 0162 2705 77 Fryske Krite Hoarn 
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