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Fryske Krite Hoarn  
“Troch de Tael Forboun” 

Oprjochte 1911 
--------------------------------------------------------------------- 

Oan ús kriteleden en freonen, 

 
t nije winterskoft fan de Fryske Krite Hoarn “Troch 
de Tael Forboun” stiet der wer oan te kommen. 
 

Doe”t ik dizze wike op in nacht net sliepe koe, tocht 
ik: de kopy moat klear. Hie ik doe alles mar 
opskreaun wat der yn myn holle siet, dan hoegde ik 
no net sa te tinken. De oare moarns wist ik der 
fansels neat mear fan. 
It wie in prachtige simmer, mei 119 dagen boppe de 
20 graden neffens it KNMI en dy kinne it witte. 
Droech wie it ek en dat is spitich foar blom, grien en 
beammen. Mar as it efkes reint, grienet alles wer op.  
En dat makket de simmer en de hjerst sa moai. 
De prachtige wolkeloften mei de hurde wyn. It is 
genietsjen. Der hoech ik net foar foart. En eltsenien 
kin yn tún of op balkon ek  genietsje fan al dat 
moais. En it kostet neat. 
 
In oantal fan ús bestjoersleden hawwe foar it 
Oranjefonds, yn inkele strjitten fan Hoarn, mei in 
kollekte op paad west. Hjirmei wurd oan ús 
ferieniging in part fan it oprûne jild oermakke. In 
moaie ynstruier foar ús ponghâlder. Tige tank 
derfoar. 
 

I 
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Yn april wie de Friezendei  fan it Boun om Utens yn 
de Fryske en Europeeske haadstêd Ljouwert. It wie 
in moaie dei, mei in protte Friezen om Utens. 
Fryslân hat de hiele simmer tige yn de 
belangstelling stien. Yn Ljouwert, mar ek yn de oare 
stêden en doarpen yn Fryslân wie fan alles te 
dwaan. De Friezendei waard ôfsletten mei it 
optreden fan teaterselskip HympHamp. 
Dit selskip komt 3 novimber, ús earste grutte jûn, nei 
Hoarn mei harren foarstelling. 
Anjo Boonstra, ús eigen kritelid, soarget foar de 
muzyk. 
 
It bestjoer besiket elts jier om ‘t ús leden nei it sin te 
meitsjen mei de jûnen. It falt net altyd ta en foaral 
net de earste jûn fan it winterskoft. In protte 
selskippen hawwe meastentiids ein novimber harren 
útfieringen. Mar we binne wer slagge en hoopje ek 
dat de oare beide jûnen nei it sin wêze sille. 
We hoopje op in protte minsken. Nim famylje en 
goekunde mei nei ús jûnen. Jimme foarsitter is yn 
dy tiid op Skylge (Terschelling), mar ik sil grif wolris 
efkes tinke oan al dy Friezen om Utens yn de 
Huesmolen op die earste sneontejûn yn novimber. 
 
  Mei waarme groetnis, Tiny Dijkstra 

 
 
 
 

Dhalia yn de 
hjerst 
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Ledeberjochten 

In hertlike lokwinsk oan ús âldste kritelid de hear 
Bodzinga. Dit fanwege syn jierdei op 31 augustus 
en hy berikte de respektabele leeftyd van 95 jier. It 
bestjoer en de leden winskje him alle goeds ta en 
wa noch in kaartsje stjoere wol, hjir is it adres 
M. Bodzinga, Willemsweg 41, 1623 JB Hoorn 
 
 

 
 
---------------------------------------------------------------- 
Wy tinke ek oan minsken dy’t op it stuit net nei de 
krite jûnen komme kinne fanwege sykte as oare 
swierrichheden. In protte sterkte tawinske.  
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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 
(yellowbirds53@gmail.com). 
 
Lief en Leed 
Lief en leed berjochten kinne jimme trochjaan oan: 
Tine Bouman-Westra  
 

mailto:yellowbirds53@gmail.com
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Stipers fan de krite 

In moai oantal 

minsken hat stimt op 

ús Krite Hoarn. De 

ponghâlder hat 226,68 

EUR krigen. Hertlik 

tank foar jo stim! 

 

De ferlotting fan it winterskoft 2017-2018 hat 

1.130,65 EUR opbrocht. In moaie ynstruier is it 

foar de kritekas. Keapers fan lotsjes tige tank! 
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11 fonteinen en 11 steden 

n Alvestêdetocht oer it iis is in hieltyd gruttere 
seldsumheid: de reed rydtocht fan 200 kilometer 
oer natueriis waard foar it lêst yn 1997 riden. 

Praktysk as de Friezen binne, meitsje se dan 
gewoan in nije Alvestêdetocht. Net ferbûn troch iis, 
mar troch it sprankeljende wetter fan fonteinen.  

Dy fonteinen binne makke troch ynternasjonale 
topkeunstners út alve ferskillende lannen. De 
makkers binne net samar keazen: der waard socht 
nei in oerienkomst tusken it wurk fan de keunstner 
en it karakter en de skiednis fan de oanbelangjende 
Alve stêdestêd. 

 

Ferbûn troch wetter  
De pleatslike befolking is nau belutsen by it ûntstean 
fan it nije wetter keunstwurk. Yn elke stêd hat de 
keunstner in út de befolking gearstalde 
fonteinskommisje moete. Dizze kommisje late him of 
har rûn troch de stêd en wie yn petear mei de 
keunstner yn ‘e rin fan de kreative faze. As 
‘ambassadeurs’ fan 11Fountains soargen de 
fonteinekommisjes foar draachflak ûnder de 
ynwenners. 

I 
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Dizze unike gearwurking late ta waarme kontakten 
en in útsûnderlik, by de stêd en de lokaasje passend 
ûntwerp. Sa’t eartiids elkenien byinoar kaam by de 
âlde linebeam, sa binne de alve fonteinen no in 
sintraal moetingsplak. Net allinne foar de befolking, 
mar ek foar toeristen. 

Nij kultureel erfgoed 
11fonteinen foarmet nij kultureel erfgoed en is in net 
te missen bestimming foar nasjonale en 
ynternasjonale toeristen. Dit grutste ynternasjonale 
keunst projekt fan Ljouwert-Fryslân 2018 wurdt stipe 
troch de Provinsje Fryslân en de seis belutsen 
gemeenten. 

De keunstners binne: Boalsert - Johan Creten 
(België) / Dokkum - Birthe Leemeijer (Nederlân) / 
Frjentsjer - Jean-Michel Othoniel (Frankryk) / Harns 
- Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla (Feriene 
Steaten, Kuba) / Hylpen - Shen Yuan (China) / 
Drylts - Shinji Ohmaki (Japan) / Ljouwert - Jaume 
Plensa (Spanje) / Sleat - Jorge & Lucy Orta 
(Argentinië & Grut-Brittannië) / Snits - Stephan 
Balkenhol (Dútslân) / Starum - Mark Dion (Feriene 
Steaten) / Warkum - Cornelia Parker (Grut-
Brittannië). 

                                                               
 
 

Yn hokker stêd  
stiet dizze 
fontein? 
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Útnoeging foar 3 novimber 2018 
 
It bestjoer fan de Krite Hoarn noeget al har leden, 
sibben en kunde út foar har grutte jûn op 3 novimber  
2018 om 20.00 oere yn ‘e Huesmolen te Hoarn foar 
teater: 

 ‘Dûbelportret?’ 
 

spile troch 
 

HYMPHAMP 
 

-  Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga - 

 

Yn dûbel portret sitte wer moaie types en lieten. In 
pear âlde bekenden komme mei in oar ferhaal mar 
der binne ek in soart nije figueren.  
Sa as Harm op papadag. In útblust stel op 
houliksterapy, de fersoarger yn de senioaren flat en 
noch folle mear.  
 

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

♪♪♪♪♪♪  De muzyk op dizze jûn wurd fersoarge troch 
ús kritelid Anjo Boonstra ♪♪♪♪♪♪ 
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De Friezendei 2018 

Op sneon 14 april sette wy út ein fan Hoarn en 
Zwaag nei de Europeiske Haadstêd 2018. As wy yn 
Ljouwert oankomme sette wy ús auto yn de 
parkeargaraazje. Dan rinne wy troch in oantal 
strjitsjes mei prachtige restaurearre hûzen nei it nije 
Provinsjehûs. Ûnderweis drinke wy in bakje kofje en 
nimme derby in stikje oranjekoeke yn it âlde 
Postkantoar. Wat is dit Postkantoar machtich moai 
makke. Ús mûlen falle iepen fan ferbazing.  
 

 
 

Moarns hawwe bestjoersleden yn ‘e besletten 
gearkomste fergadert. Mar om 12 oere is it safier. 
Leden en bestjoersleden komme tegearre foar in 
brochje. Tige goed fersoarge troch it Provinsjehûs.  
Om in oere as ien iepent te foarsitter fan it Boun de 
gearkomste. Hy noeget de kommissaris fan de 
Kening út, de hear A. Brok foar syn lêzing. De 
kommissaris Brok sprekt syn wurdering út foar de 
leden om útens foar omtinken fan taal en kultuer. 
Mar seit ek syn miening oer út weromkommen fan 
Friezen om utens nei it Heitelân. In moaie lêzing fan 
dizze kommissaris, hulde.  
Dan is der dizze middei in kar makke foar it 
besiikjen fan de Blokhuis poarte, in hop-on-hop-of 
troch Ljouwert of it bywenje fan in film oer boun  mei 
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Friezen om útens. Wy gongen nei de Blokhuis 
poarte. Bysûnder om it ferhaal fan ‘e 2e wrâldkriich 
te hearren en wat der bart is yn it tichthûs. 
Mei de rûnlieding komme wy by de sel van Gerrit 
Fokkema (1923). Der fertelt Fokkema wat hy en syn 
maten mei makke hawwe. Eltsenien is mûsstil as hy 
syn ferhaal docht. In grut applaus folget oan it ein 
fan syn ferhaal.  
Dan geane wy wer werom nei it Provinsjehûs. In 
ferlotting mei moaie prizen, wy winne oranjekoeke 
en keapje in skilderstikje fan ‘e ljilp fan in kritelid om 
útens.  
Dan sjongt in koar fan in oantal kriten Fryske lieten 
en kinne allegearre mei sjonge.  
Mar tuskentroch hearre wy noch nei it kabaret fan  
HympHamp. Wat kinne dizze minsken ús fermeitsje 
mei stikjes út âlde en nije tiid mei harren kabaret 
program.  
Om fiif oere slút de foarsitter mei in tankwurd oan 
alle frijwilligers en de minsken fan it Provinsjehûs 
mar ek de leden fan de krite om útens de 
gearkomste. In applaus folget foar it bestjoer fan it 
Boun om Utens. 
Yn ‘e seal waard sein ‘GEAN SA TROCH’! 
   In lid fan de krite Hoarn. 
------------------------------------------------------------------- 

Der binne noch kaartjes te keap foar: 
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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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Gedicht: DE REIDEN 
De reiden bûge del har brune plommen 
Yn d’ einleas grize sigen fan ‘e dei; 
Har tinne stâlen jouwe beevjend mei, 
Want hjerst hat al de griene lizen nommen. 
 
Sa hommels binn’ de kâlde nachten kommen 
En dimmen stoar de simmerweelde wei, 
Wylst oer de weagen moannemyldens lei 
En stjerren treastgjend oan ‘e himel glommen. 
 
Myn feale reiden, no ‘k jimm’ leavje mei, 
As lêsten fan de let ferwylge blommen, 
Ei, lit my toevje dizze bleke dei, 
 
Om’t moarn wol faaks yn wyld en rou gejei, 
d’ Unlij’ge hjerst de weagen slacht ta skom, en 
Mulk komt in man en skart jimm’ plommen wei. 
 
  (R.P. Sybesma 1894-1975) 
 

 



14 

 

De wurklist winterskoft  2018-2019 

 
3 novimber 2018:   1e grutte jûn:  TEATER  
     HYMPHAMP mei Dûbelportret’ 
 
19 jannewaris 2019:  2e grutte jûn: spilers en  
     sjongers fan Selskip  
     Blikstiender fan De Lemmer  
      mei ‘Fryslân Heite’ 
 
22 febrewaris 2019:  lytse jûn: frou Marijke Griek fan 
    Hylpen 
 
23 maart 2019:   3e grutte jûn: toanielstik ....?  
 
 

 
Boterhoek 3, Leeuwarden 
 
 

Hawwe jo in taalfraach of wolle jo wat 
neisjen of oersette litte? 
Dan kinne jo fansels by de Afûk terjochte!  
 
Website: www:afuk.frl/ 
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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 
    

   e-mail: ak.dijkstra@quicknet.nl  
2e Foarsitter:  Douwe Hoekstra 
    
   e-mail: ddhoekstra@quicknet.nl 
Ponghâlder1 en  Popke Slange 
lede-administraasje  
:      e-mail: pslange@icloud.com 
Skriuwer:  Jan Vogel  
    
   e-mail: yellowbirds53@gmail.com 
Oare bestjoersleden: 
Jetske Leenstra-de 
Groot 
e-mail:  
jetskeleenstra@ 
me.com 

Renske Nauta-
Haagsma 
e-mail: 
dirkrenske@gmail.
com 

Harmke 
Burggraaff-Adema 
Rijweg 45, 
e-mail:  
harmke.burggraaff
@quicknet.nl  

Eareleden:      De hear Popke Slange 
           De hear Eppie Kloezen 

 
Lief en leed: Tine Bouman-Westra  

Lokaasje fan de Krite Hoarn 
De Huesmolen 60, 

1625 HZ Hoorn. 
0229 – 234390 

 

                                                 
1 Bank: NL54 RABO 0162 2705 77  
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