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Fryske Krite Hoarn “Troch de Tael Forboun” 

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

Oan ús kriteleden en freonen 

 

lwer it lêste kritekrantsje fan it winterskoft falt 
by jimme op de matte. Samar binne de earste 
wiken fan it jier 2018 omflein.  

Wylst ik mei dit stikje dwaande bin, komme de 
bylden fan de Olympyske Spielen op de telefysje. 
Wat in prachtige iepening. Dit is ek MIENSKIP. Wy 
sjogge út nei it hurdriden en shorttracken fan ús 
minsken. Ris sjen hoefolle medaljes der wûn wurde. 
Ik sit dan graach te sjen foar de telefysje. 
Jimme hawwe dit boekje noch net as wy elkoar 
sjogge op ús lytse jûn. Bearn Bilker kin prachtich 
fertelle oer de Fryske Oranjes.  
En dan ús tredde grutte jûn op 17 maart. It 
kritetoaniel fan Bûtenpost bringt it stik ‘Wat in gekke 
man……en syn frou dan?’. Der is earne oars yn it 
krantsje mear oer te lêzen. Wy binne ek tige 
nijsgjirrich en hoopje op in protte tal leden. Foar de 
muzyk soarget Anjo Boonstra . 
De beide earste jûnen binne tige slagge der geane 
wy ek de lêste jûn wer fan út. 
 
Dan is  op 14 april de grutte Friezendei fan it Boun 
om Utens yn Ljouwert. Jimme kinne oanmelde en 

A 
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der is mear oer te lêzen yn ús 
krantsje. It tema fan Ljouwert 
haadstêd fan Europa is MIENSKIP.  
It bestjoer fan it Boun hat der in 
protte wurk oan hâan om in moai 
programma yn elkoar te setten. 
En al is it noch wat ier yn de tiid, 
dôchs winskje ik jimme in fleurige maitiid en in 
sinnige simmer. 
Ommers net eltsenien kin de leste jûn komme. 
 
It bestjoer is alwer yn it spier west foar it winterskoft  
2018 - 2019.  

We moatte foarút sjen. 

It is altyd wer in hyl karwei om foar de earste jûn wat 
te finen. Dôchs it slagget eltse kear. Wat it wurde sil 
dat lêze jimme yn de septimber meidieling.  
Binne der yn dizze tiid minsken dy”t wat te fieren 
hawwe of troch sykte in kaartsje hawwe moatte, jou  
it troch. Doch it oan Tine Bouman-Westra of oan ien 
fan de bestjoersleden. Dan komt it grif klear. Wy 
kinne ek net alles witte. Foar allegearre dy”t in 
ekstra groet brûke kinne, lit nea de holle hingje. Net 
altyd falt dat ta, mar sjoch ek wer nei de sinnekant. 
It helpt wol en je wurde der sels ek in blider minske 
fan.  
Mei freonlike groetnis, 
   Foarsitter, Tiny Dijkstra-de Vries 
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Ledeberjochten 

 
 

 
Op 22 desimber 2017 ferstoar ús kritelid frou  
 

Eelkje Wittebol-de Jong   
Widdo fan Joop Wittebol 

 
Berne te Koudum op 8 novimber 1925.  
 

 

 
Op 20 jannewaris 2018 ferstoar ús kritelid frou  
 

Helena Theodora (Lenie) Oud-Cornel    
Widdo fan Cornelis Oud  

 
Berne te Warkum op 20 novimber 1929.  
 

 
It bestjoer winsket de neibesteanden sterkte ta mei 
it ferstjerren fan Eelkje Wittebol en Lenie Oud.  
 

 
 
Beide binne jierren lang lid west fan ús krite en 
besochten yn it ferline altyd ús krite jûnen.   
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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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De tocht de taal  
Gedicht by de iepening fan LF 2018 

 
De stêd betinkt syn wegen, 

groetet – Obus, obas, - 
betiid moarntiid noch, 

syn skimen en passanten. 
 

Út streken, tekene fan 
stof en stjerren, strykt 
mei alle sinnen iepen 

it ljocht de Foarstreek oer, 
 

sjocht yn de erkers boppe 
de apoteek hoe’t in frou 

har de rokken skikt, 
mei in tillefoan oan it ear 

 
de nachtlampe útknipt 

en fertrekt, sa’t tiid 
in weireitsjen is yn in taal 

dy’t har net sizze lit. 
 

It ljocht, it koekeloert 
in tel troch it kattelûkje 

yn ‘e doar fan in broer en 
sjit yn in flits de grêften oer, 

 
dêr’t de skym fan in man, 
dy’t inkeld yn syn fersen 
wenje kin, boppe in saak 

mei stoffen en kleden 
 

in see oan wolkens beëaget, 
dy’t him de dreamen sjonge 
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fan it eilân, fier foarby 
de dei syn bedomptens. 

 
De stêd betinkt syn wegen, 

kloppet op ‘e Kelders 
tsjin finsters en lûken, heart 
yn it reinen oer By de Put 

 
it lûd fan stjittende treinen, 

op wei nei in dûnker, 
easten, de weifierde 

stimmen – hoe’t tirannen 
 

de wurden omklapten ta 
leagens yn de oere 
fan in waansin, dêr’t 

de taal it tinken yn ferlear. 
 

De moarn, in fersopene kat, 
brekt iepen by it ljocht, 

dat út de termen fan ‘e sinne 
oer de trije terpen spat, 

 
it ljocht dat – Obus, obas, - 

triljende as in famke 
yn it stal fan fisk har 

it glêzen lyfke driuwe lit 
 

nei in skeaneagjende 
fjoertoer, mei stimmen dy’t 

flústerje: o, kumara, kumara 
tha, maidin, maidin mhaith. 

En de stêd sprekt, hâldt 
(as in terp de tiid) talen en 

tongen yn it ljocht fan 
dat wat men is: foarbygonger. 

        Eeltsje Hettinga 
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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 
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dan ek mooglik. Om 13.00 oere wurdt de Friezedei 
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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Útnoeging foar 17 maart 2018 
 
It bestjoer fan de Krite Hoarn noeget al har leden, 
sibben en kunde út foar har grutte jûn op 17 maart 
2018 om 20.00 oere yn ‘e Huesmolen te Hoarn foar 
it toanielstik: 
 

 ‘Wat in gekke man ...  
en syn frou dan?’ 

 
spile troch 

 

Fryske Krite Bûtenpost  
 

In blijspul, “Absurd personal Singular”, 
 fan Alan Ayckbourn  

yn in Fryske oersetting troch Baukje Stavinga 
 
 

Trije echtpearen. Trije ferskillende keukens. Trije 
kear in Krystjûn, elk jier by in oar. Foarich jier, dit jier 
en oar jier.  
Kostlike dialogen, misferstannen en teloarstellingen. 
Seis minsken mislearre yn it libben en karikatueren 
fan harren sels wurden, trochdat elkenien mei each 
kleppen op rint. Foar de bûtewrâld liket alles perfekt, 
mar as de maskers ôffalle sjogge wy de echte wrâld. 
Hjirtroch heart nimmen mear wat der sein wurdt. It is 
in wrange komeedzje, mar wol in bysûndere. 
Fermaaklik en skerp skreaun mei doldryste 
situaasjes.  
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Rolferdieling: 
Sidney Boersma  Klaas Jansma 
Jane Boersma  Anneke Nieuwenhuis 
Geoffrey Zwart  Dictus Benedictus 
Eva Zwart   Ria Krist 
Ronald Ferwerda  Andries Hovinga 
Marion Ferwerda  Wiesje Kloosterman 
 
Rezjy     Henk Roskammer 
Produksjelieder  Reinold Paauw  
Grime    Diete Paauw  
Lûd  & Ljocht   Jan Dijkstra & Jonas 
    Reitsma 
Dekor    Harrie Nieuwenhuis, 
    Menze Stiksma en Arnold 
    Jan Ruisch 
 
  

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

♪♪♪♪♪♪  De muzyk op dizze jûn wurd fersoarge troch 
ús kritelid Anjo Boonstra ♪♪♪♪♪♪ 
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Nynke Laverman 

Sjongt it  

liet ‘seis oere thús’  

op de iepening Kulturele 

haadstêd  
                                   

Kom dyn nêst út jonge 

It nêst waarm fan ferline 

Skuor iepen de gerdinen 

Spring derút de dei is nij 

Hearst de klokken 

De takomst ropt om dy 

  

Mei juster achterop 

Hast altyd tsjin ’e wyn yn 

Doar dysels opnij te finen 

Flean dyn eigen skaad foarby 

En fluitsje 

Fluitsje dy wer nij 
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En de klokken se sjonge 

Se sjonge foar ús 

Seis oere thús 

Seis oere thús 

En de klokken se sjonge 

Allinne foar ús 

Flean de wrâld yn myn jonge 

Seis oere thús 

  

De fearten fol mei âlde kij 

Dy’t oeral wat fan fine 

Lit de sinne foar dy skine 

Hear de fûgels, do bist frij 

Fiel de grûn fiel dy bûn 

Foar altyd ferbûn oan dy 

En de klokken se sjonge 

Se sjonge foar ús 
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Seis oere thús 

Seis oere thús 

En de klokken se sjonge 

Allinne foar ús 

Flean de wrâld yn myn jonge 

  

Fertel my watsto net witst 

En ik folgje en ik folgje 

Ferjit fan wa’sto der ien bist 

Want ik ken dy 

Nim my mei yn dyn dreamen 

Nei wêrsto noch net bist 

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

It is tige wichtich dat 

safolle mooglik leden 

fan de bank op te 

roppen om te stimmen 

op jo feriening. 
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Wedstriid datums Skûtsjesilen 2018 

 

 

 

De Kulturele haadstêd 2018  
is brûzjend úteinsetten 
https://www.friesland.nl/nl/culturele-

hoofdstad/programma 
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Rabo Clubkas campagne 2018 

 
Sa’t de measten fan jimme miskien al witte, komt 
der gjin Rabo sponserfytstocht mear. Wy fertsjinnen 
hjir alle jierren € 250,00 mei, dus dat is spitich. 
Dêr foar yn it plak komt dit jier de Clubkas Actie. 
Dit hâldt yn, dat wy safolle mooglik stimmen 
sammelje moatte foar ύs Krite.  
Dy stimmen binne jild wurdich!  
Hoefolle, dat wurdt yn juny bekend makke. 
Allinne leden fan de Rabobank West-Friesland 
kinne stimme. As jo as partikulier persoan in 
rekken ha by de Rabobank West-Friesland, kinne jo 
lid wurde. Hawwe jo in “ en/of rekken”, dan kinne jo 
beide lid wurde. Dit kostet neat en kin ienfâldich 
regele wurde fia it ynternet bankieren by in klik op: 
‘zelf regelen – profiel – mijn contactgegevens’. 
Fansels kinne jo ek efkes skilje of nei in kantoar fan 
de Rabobank gean om dit te regeljen. 
Elts lid krijt yn maaie in stimkaart mei 5 stimmen en 
kin dan mei 2 stimmen op de Fryske Krite stimme. It 
is hyl wichtich, dat jo alle stimmen brûke, oars is it 
net jildich! 
Wy hoopje fansels, dat jimme allegearre sa folle 
mooglik op ύs Krite stimme en dat jimme ek kunde, 
buorren, famylje,freonen, ensafuorthinne fersykje 
wolle om op ύs te stimmen. 
Mochten jo noch fragen ha, dan kinne jo fansels 
kontakt opnimme mei ien fan de bestjoersleden. 
 
Popke Slange 
Harmke Burggraaff 
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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? 

 

  

De folkshegeskoalle fan Skylge 

 organisearret ferskate kursussen. 

 

https://folkshegeskoalle.nl 
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De wurklist winterskoft  2017-2018 

 
17 maart 2018      3e grutte jûn: Fryske Krite 
        Butenpost spilet it  
        toanielstik 
        ‘WAT IN GEKKE MAN ... 
         .....EN SYN FROU DAN?’ 
 
21 septimber 2018:    Jiergearkomste 
 

Wurklist fan susterkriten 

 

 Krite Haarlim “Gysbert Japicx” 
 
Lokaasje: Stedelijk Gymnasium, Jacobijnestraat 2, 
2011 TH Haarlim. 
 
. 
21 april 2018: noch net bekend 
 

 
 
Boterhoek 3, Leeuwarden 
 
 

Hawwe jo in taalfraach of wolle jo wat 
neisjen of oersette litte? 
Dan kinne jo fansels by de Afûk terjochte!  
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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 

mailto:ak.dijkstra@quicknet.nl
mailto:pslange@icloud.com
mailto:yellowbirds53@gmail.com
mailto:jetskeleenstra@me.com
mailto:jetskeleenstra@me.com
mailto:dirkrenske@gmail.com
mailto:dirkrenske@gmail.com
mailto:harmke.burggraaff@quicknet.nl
mailto:harmke.burggraaff@quicknet.nl

