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“Meiinoar  Ien”

Hurderwyk e.o.

Skriuwersadres: Beemdweg 29
3852 XC  Ermelo

e-mail: kcvanderbeek@gmail.com
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Voor de opmaak van de omslag van het Kriteblad graag rekening houden met het volgende: 

 

 De voorkant blijft ongewijzigd 

 De binnenkant heeft in de ‘oude’ opmaak 3 advertenties staan – dit in z’n geheel graag 
vervangen op A5‐formaat met de volgende advertentie:  
 

  

        
        Spesjalist kabels en leidingen 

 
 

     Neidielkompensaasjeregelingen, Koste‐roaiïngen, 
 Engineering netwurken, Omkrite‐management,  

       Dynamysk Ferkears Management, WION ûndersyk,  
   Kabel‐ en leidingdeteksje, oanslút‐management,  

Slûfleaze Techniken, Trasee‐ferkenning,  
Realisearjen projektbeheartekeningen,  

Utfierings‐koördinaasje 
 

       Foar in suver advys, rjochte op mooglikheid: 

           

         Industrieweg 9 3846 BB Harderwijk,  T: 0341‐262626 
         www.syntax‐infra.nl          |          info@syntax‐infra.nl 

 
Het achterblad aan de buitenkant blijft hetzelfde met de advertentie van Serviceflat Oranjewoud 
 
De binnenkant van het achterblad wordt als volgt: 
  ‐ aan de bovenkant op formaat half A5 : de advertentie van WeddingProson 
  ‐ daaronder op formaat half A5 de advertentie van Buitengoed Fredeshiem – famyljewykein? 

Losse nûmers foar net-leden 
fan de Krite: € 2,00 it stik.
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Advertentie: Tempel Optiek – heel A5 
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 

OPENINGSTIJDEN
DINSDAG T/M DONDERAG 08.45 - 12.30 U | 13.00 - 17.30 U

VRIJDAG 8.45-12.30 EN 13.00-20.00
ZATERDAG 09.00 - 16.30 U

STATIONSSTRAAT 141-26, 3851 NE ERMELO

T 0341 - 55 20 90  E INFO@TEMPELOOGENOOR.NL

TEMPELOOGENOOR.NL
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Wat in rie jou ik dochs, !!    mar ik besykje posityf te bliuwen . Der komt in ein oan de tichtplicht en dan geane wy wer 
blier fierder. 

Wy hoopje dat de kritejûn op 26 maart wol trochgean kin. Dan komt it kabaretselskip HYMPHAMP  mei harren nije 
programma nei Hurderwyk. Wy sjogge der nei út. 

Leave leden, bliuw sûn en hâld moed. Der komme grif bettere tiden. 

Grytsje, jim foarsitter. 

 

Advertentie: Echte bakker van der Veer - half A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.echtebakker.com - 0342 -412188

Trakteren op 
Friese lekkernijen?
Smullen van oranjekoek, suikerbrood, Fryske dumkes 
of suikerlat? Voor lekkere Friese producten hoef je 
niet naar Friesland te reizen. Je vindt ze op de 
Veluwe bij Echte Bakker van der Veer in Barneveld. 
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Advertentie: Michel Hop – half A5 + Wedding – half A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen een succesformule!
Nobelstraat 16  •  3846 CG Harderwijk  •  0341 412 501
www.weddingnederland.nl  •  info@weddingnederland.nl

Adv_Wedding_zw-144.indd   1 27-09-17   15:11
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Advertentie: De Badzaak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Badzaak.
Een zaak vol badkamerinspiratie!

Alles voor de badkamer. 
Van ontwerp naar realisatie

ONTZORGEN
Alles voor de badkamer
Van ontwerp naar realisatie

KWALITEIT
A-merken zoals Hansgrohe, 
Villeroy & Boch en Sphinx 

VLOEREN
Bij de Badzaak kun je kiezen uit 
alle soorten, maten en kleuren,
geschikt voor uw badkamer, 
maar ook voor uw woonvloer.

De Badzaak
staat voor

“wij nemen 
graag alle 
zorg uit 
handen”

650 vierkante meter inspiratie op het gebied van badkamers en sanitair.

Dat is de Badzaak in Harderwijk. Deze sanitairspecialist brengt je op ideeën

voor jouw droombadkamer en verzorgt ook het ontwerp en de realisatie.

Lorentzstraat 15, 3846 AV Harderwijk

T 0341-78 40 01   I debadzaak.nl

Kom eens langs in Harderwijk!
Bij de Badzaak vind je nog veel meer voorbeelden 
en badkamerideeën. Kom eens langs! We nemen alle tijd voor je.
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Fan de skriuwers: 

“It moat net mâlder wurde”, sei myn mem, as ik werris mei in wiete bokse thúskaam. By it skoskerinnen gie der wol 
ris wat mis….. Mei 8 bern siet mem net te wachtsjen op wer in bulte wask – ja, mei de hân gie soks yndertiid. 
Waskmasinenen en sentrifuzjes hienen jo wolris fan heard, mar dat wie net foar ús soart weilein…. Fansels sei mem 
neat oer de soarch foar har jonge… dy moast net sa gefaarlik dwaan – hja moast der net oan tinke as hy ûnder it iis 
strûpe soe….. 

Ik betraapje mysels der op, dat ik hjoeddedei ek wer datselde rop as myn mem: “It moat net mâlder wurde!” Mar dan 
tink ik net oan myn jonges en it skoskerinnen, mar oan in oar soart gefaar: de sûnens fan ús allegearre. Ik hear alle 
dagen mar wer, dat besmettingssifers it iene nei de oare rekôr brekke. Minsken hawwe skjin har nocht fan it firus, dat 
ús al twa jier lang pleaget.  

Nuver, mar ús oerheid wrakselet al like lang mei dat firus, mar ek mei ús minsken! Hja binne der om it algemien belang 
fan de mienskip te tsjinjen. Alle maatregelen binne fan dêrút naam – mei in berop op ús sûne ferstân! It liket derop, 
dat it by dat sûne ferstân fan in soad minsken mis giet…. Eamelje, dat de oerheid ús kapot meitsje wol en mear fan 
nochal frjemd idiote komplot-teorieën, dat wy meiinoar ‘slaaf’ makke wurde troch wrâld ferneamde miljardêrs, dy’t 
útbinne op wrâldoerhearsing: “It moat net mâlder wurde!” Net de oerheid soarget foar besmetting, mar it minsdom, 
dy’t sich net hâldt oan de rigels en ja, dan komt it op ‘e kop ferkeard!!! 

 

It tredde koroana-jier is yngien…. 

It liket der op, dat wy dit jier wer begjinne mei: ôfsizzen. 

Sneon 5 febrewaris wie it doel en helje it toanielselskip “Po Rege” fan Holwert, ús sa goed bekend, nei Hurderwyk, 
mar hja moasten begjin desimber 2021 al oanjaan, dat it neat wurde koe. Hja mochten net mear byinoar komme om 
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te repetearen – mei in muol fol tosken op ‘e planken komme is ek gjin gesicht…. Mei de hege besmettingssifers fan 
Omikron fan hjoeddedei nimme wy as bestjoer gjin risiko – net foar ússels, mar ek net foar jimme! 

Wy moatte mar ôfwachtsje of sneon 26 maart wol trochgean kin: HYMPHAMP is wol drok dwaande mei harrren nije 
teater-programma ta te rieden, mar sy binne ek bûn oan rigels…. 

Us Ledegearkomste hie ferline jier 20 novimber wêze sillen. Yn it kriteblêd fan novimber (jiergong 43 – nr. 2) steane 
de jierferslaggen fan skriuwer en ponghâlder oer 2019-2020. Wy hope sneon 26 maart de tried wer op te pakken. It 
kriteblêd moatte jimme dêrom ek by de hân hâlde! 

Mids maart komt it lêste kriteblêd fan dit winterskoft út – dêryn stiet dan wol wer yn detail hoe’t it  der dan út sjocht. 

 

Kees en Siska 

Advertentie: Kapsalon en Naaiatelier DENIZ – half A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                           
                                                         Stationsstraat 37a 

                                                     3851 NA  Ermelo 
                                                                             e-mail: info@kapsalondeniz.nl 

Kapsalon en Naaiatelier 
DENIZ    

Een professionele kapsalon: 
doelgericht en hoge kwaliteit.  

Een naaiatelier: kledingreparatie en 
stomerij - kledingverandering, 
kledingherstel, maatwerk en 
gordijnen. 

Maak een afspraak: 0341 – 795 122 
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Advertentie: van Manen & Visser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorentzstraat 8a • 3846 AW • Harderwijk • 0341-418-807
info@vanmanenvisser.nl • www.vanmanenvisser.nl

H A A R D E N   |   K A C H E L S   |   S C H O U W E N   |   R O O K K A N A L E N   |   PA R K E T
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Advertentie: Randmeer makelaar – half A5

It Nijs publisearret nijs yn de rubryken Nijs út Fryslân, Nijs út de Beneluks, 
Wrâldnijs en Opiny. Lêzers kinne sich opjaan om eltse dei in nijsbrief te 
ûntfangen mei alle berjochten, as ien kear yn ‘e wike mei it wichtichste nijs.

webside: www.fryskbutenfryslan.frl
e-mail:    skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl.

5

Kapsalon Deniz
De kapper vol verrassingen

Wij zijn een professionele kapsalon in Ermelo. Wij zijn erg doelgericht 
en leveren hoge kwaliteit als het gaat om de haren van onze klanten. 

Wij nodigen jullie van harte uit in onze kapsalon!

MAAK EEN AFSPRAAK
Telefoon: 0341-795122

Stationsstraat 37-A  
3851 NA Ermelo

Email: info@kapsalondeniz.nl
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Advertentie: Steven v.d. Brink – half A5

Advertentie: Houthandel van der Leeden – half A5

 
                   

                            
 

Transportbedrijf St. van den Brink en Zn. 
Tolweg 15 

3851 SL  Ermelo 
0341-565053 

www.stvandenbrink.nl 

MÉÉR DAN 5.000 M2 HOUT! 

Leeden
Kawoepersteeg 33, 3853 LE Ermelo •  Tel. 0341-552975
ermelo@vanderleedenhout.nl • www.vanderleedenhout.nl

VERANDA/
BLOKHUT

KOZIJNEN
OP MAAT

HOUT

PLAAT-
MATERIAAL

DEUREN

IJZERWAREN

VLONDERS

PERGOLA’S
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Fan de ponghâlder:

Yn de twa kriteblêden hjiroan foarôf is de oprop dien om de kontribúsje oer te meitsjen; dat koe mei in bank-
oerskriuwing of sa op ’t hantsje op in kritejûn. No, dat lêste is fansels op neat útron! Dêrom doch ik no nochris de 
oprop oan de minsken, dy’t harren kontribúsje oer 2021-2022 noch betelje moatte: meitsje dat yn oarder.

Foar dyjinge, dy’t it net rjocht mear witte of’t dat jild al oermakke is (of net) - dêr ha wy wat op betocht:

Yn de adminstraasje is sekuer nei te gean, wa’t noch net betelle hat. Op de adres-sticker om dit kriteblêd is jim 
namme giel makke as jimme noch betelje moatte; it giet om € 15,00 de man/frou.

Dat jild graach oermeitsje op bankrekkennûmer NL21ABNA0608552186 op namme fan de Fryske krite Harderwijk.

Advertentie: Auto Drielanden – half A5

4

DE BOURGONDIËR

            

Bestel nu uw belegde broodjes en borrelplanken online
Let op:

Wij zijn op maandag gesloten.
De Enk 39

3851NW Ermelo
Telefoon: 0341-494972

Website: http://www.bijdebourgondier.nl/
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Advertentie: Zuivelhoeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij verwelkomen jullie 

Graag in onze mooie winkel 

Op de Wolleweverstraat 16!  

Waar een Fries welkom  

Altijd voor jullie klaar Staat! 
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Advertentie: Dries van den Berg & Zn. 
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In ferhaal: 

It húske  
Healwei de foarige iuw en earder seagen je by in soad 
minsken in houten húske fan ien fjouwerkante meter op 
de tún stean. By de boerepleatsen stie it húske meastal 
boppe de jarrekolk, dêr’t de bûthúsgroppe op útrûn. As 
men dêr winterdeis op siet en it frear, wie dat in besiking, 
want it siigde jin nochal wat om ’e kont; by mear as tsien 
graden froast hiene de manlju soms iispegels oan ’e lytse 
man hingjen. Dêrom kamen de measten dan net fierder as 
it bûthús en giene se tusken de kij stean of sitten. 

By in boargerhûs siet it húske faak yn it efterhûs. Der wiene 
ek wol guon dy’t it húske boppe in sleat of de feart hiene. 
As men dêr op it húske siet, hie men de folle laach fan de 
wyn. Mar it joech net folle wurk, want de loarten 
streamden wol fuort. 

Yn de doarpen kaam alle wiken de tontsjesauto del, it folle 
tontsje waard ophelle en dêr kaam dan in legenien foar yn 
it plak. Dat wie in smoarch baantsje. Dy ophellers hiene in 
learen strook fan de nekke út oer it skouder. As de tontsjes 
oan ’e folle kant wiene, koe it har net by de nekke ynrinne. 

Yn it bûtengebied kaam de ynhâld meast oer de tún. Dat 
waard dan brulloftsjen neamd. It barde meast as it al 
skimerich wie. Dat koe fansels allinne mar yn de winter; 
fierder makken se der in dongbult fan mei wat strie 
dertroch. Maitiids waard dan de tún omkeard. 

De húskes wiene meast 1,80 m heech en yn de doar siet in hertsje, dan koe men it hear ûnder it wurk ek noch efkes 
oersjen. Oan de binnenkant fan de doar siet hast altyd in heakje, mar hiel faak wie dat stikken. Dan waard der meastal 
songen, sadat in oar hearre koe dat it húske beset wie. Der wiene ek genôch dy’t de doar iepen lieten en dan noasken 
se wat yn de âlde kranten om dy’t as skytpapier brûkt waarden. It gewoane folk hie de Hepkema foar dat doel, de 
boargers meast de Ljouwerter. Dy hie wat djoerder papier en dêr sieten de letters mear boppe-op, sadat se mear 
ôfjoegen. Se seine dan wol dat dy de letters yn de kont krigen. 

Ik kaam noch in aardige anekdoate tsjin, oer de bril. In boerinne sei tsjin har man: “Do moast de bril yn it húske ris 
neisjen.” De boer sjocht dernei en seit: “Ik sjoch neat. Wat is der mis mei?” “Stek dyn holle dan ris yn it skytgat”, seit 

de boerinne. De boer, dy’t in burd hat, docht dat, mar as er de holle weromlûke wol, sit syn burd fêst yn in spleet. 
“Frou, help my”, ropt er. “Dat docht ferrekte sear, hè”, sei de boerinne… 

 
 

Oernommen fan ItNijs.frl fan 6 maart 2021 – skreaun troch JanGerben Mulder 
 

 

foto: @ Janke Mulder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: @Janke Mulder 



Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

16

Advertentie: Ouderwetse bakkerij – half A5

Advertentie: IDevice – half A5

0341-220000

www.ideviceplus.nl

Weegakker 19
3851MB Ermelo

� Klaar terwijl u wacht

� Reparatie met originele
onderdelen

� 6 maanden garantie

Werkt uw iPhone of iPad
niet zoals het hoort?

Ook uw adres voor e
en

nieuwe iPho
ne of iPad!

ERMELO
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Advertentie: Hoefakker Uitvaartzorg – half A5

Advertentie: Steenhouwerij Kok – half A5

  

              STEENHOUWERIJ KOK
Harderwijk

               showroom en modellentuin

•    Grafmonumenten
•    Grafzerken
•    Urn-gedenkstenen
•    ruwe grafstenen
•    vervolg inscripties                                                                                                                             

                        

                            0341-470249
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Grutte Pier-brochje 

In lekker broadsje ferneamd nei de Fryske frijheidsstrider út Kimswert. 

          In waarme fariant op brea mei tsiis: 

Yngrediïnten: 
– 4 stikjes roggebrea 
– 2 frissoere apels 
– 20 gr. bûter 
– 100 gr. drûge woarst 
– 4 plakken jongbelegere Goudske tsiis 
– 2 ytleppels rezinen 
Lis it brea op in bakblik. Skyl de apels, boarje de klokhuzen derút. 
Snij se yn tsjokke plakken en bak se yn de bûter goudbrún. Lis se op 
it brea en dêrop plakjes drûge woarst en tsiis. Lit it efkes roasterje 
yn ’e ûne oant de tsiis raand is. Tsjinje it gerjocht waarm op en 
bestrui it mei wat rezinen. Lekker ite! 

Hawwe jo ek in tradisjoneel Frysk resept, of miskien wol in Frysk 
resept mei in eksoatyske twist, stjoer dat dan nei de redaksje fan It 
Nijs: ynfo@itnijs.frl.      
               

 

Advertentie: De Bourgondiër – half A5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij De Bourgondiër 

 
Bestel gemakkelijk uw belegde broodjes, 
hapjesplanken en cadeaupakketten online 

www.bijdebourgondier.nl 

 
  

De Enk 39 
3851 NW Ermelo 

0341 494 972 
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Advertentie: Olympia de Griek 
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Advertentie: HTC Pannen- en Messenwinkel   
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Ferhaal: 

 

Jehova’s  
Jelle lit him achteroer yn ’e bank ploffe.  

Sa, efkes noflik in sjekje draaie, it sjoernaal fan acht oere 
meipikke en dan om njoggen oere in Champions 
Leaguewedstriid: Arsenal tsjin Bayern München. Hy krôket lûd 
en leit syn skonken noflik langút op it taffeltsje. Hy wennet no 
sa’n twa moanne op himsels, mei Sikke, in feninich Jack 
Russeltsje, yn in appartemintsje op ’e tredde ferdjipping fan in 
flatsje oan ’e râne fan de stêd. En it foldocht him poerbêst. 
Seisentritich jier by mem wenje is bêst genôch, mar it minske 
wurdt âlder en woe graach wat lytser wenje. Mei oare wurden: 
Jelle moast om him hinne sjen nei oar ûnderdak, want tegearre 
yn in âldereinwentsje wie neat wurdich. Dat sadwaande is er 
hjir bedarre. It leafst hie se wollen dat Jelle ris in wiif op ’e lije 
side krûpte, mar Jelle hie oant no mear fidúsje yn hûnen as yn 
froulju. Hy set krekt in pear fleskes bier yn ’e kuolkast as de bel fan de foardoar giet. 

Sikke stoot daliks nei de doar. “Wer werom”, grommelet Jelle. It noasket him dúdlik net dat er op dit stuit steurd 
wurdt. Hy docht de doar iepen en is fan plan om dejinge dy’t op de stoepe stiet daliks ôf te sâltsjen. Mar Jelle komt 
net iens oan ôfsâltsjen ta. Hy stiet, mei de mûle yn ’t wiidst iepen, yn twa pear broeierige eagen fan twa bloedmoaie 
froulju te stoarjen, dy’t, dat skat Jelle daliks goed yn, net mei de Elisabethboade by de doarren lâns geane. “Hat menear 
belle om selskip foar ien nacht?”, freget ien fan de beide daaljes al sa fluensk. 

En foardat Jelle antwurdzje kin en hy syn hormoanehúshâlding wer wat op streken hat steane de beide froulju al yn ’e 
keamer. Sikke snúft en stoot om de beide froulje hinne en wurdt troch harren daliks sêft set. Sikke is om, no de baas 
noch. Dy sjocht de keamer oer en wol de situaasje de baas bliuwe. Hy besiket sa selsfersekere mooglik te sizzen dat hy 
yn elts gefal net belle hat en dat der grif in fersin yn ’t spul wêze moat en dat er harren it krekte adres wol wize kin, 
mar hy kin net in wurd troch de strôt krije. En no wreekt it him dat er mei froulju, en foaral sokke, gjin sprút ûnderfining 
hat. Se nestelje har as in pear sifertske katten op de trijesitsbank en stekke daliks fan wâl. Jelle sjocht helpleas om him 
hinne. Op it skerm wurdt krekt in doelpunt makke. 1-0 foar Arsenal. Mar it giet oan Jelle foarby. Hy sjocht hoe’t Sikke 
it him noflik makket tusken de beide dames yn. It is krekt as lit dy hûn him yn ’e steek. It swit brekt Jelle út, it is hertsje 
simmer, mar it fielt oan as stiet de ferwaarming op 30 graden. 

As de ljochtste fan de twa op him ta dunet en him sêft nei de bank meitroait, kin er gjin wjerstân mear biede, hy jout 
belies, like weak as Sikke. Jelle fielt in hân oer syn rêch hinne en wer striken. It oare frommes núnderet him wat 
ûnfersteanbers yn it ear en stekt dan de tonge deryn. Jelle is ferlamme en fielt him as in skipbrekkeling yn in woeste 
see, oerlevere oan ’e eleminten. Dat Arsenal op ’e telefyzje der 2-0 fan makket, ûntgiet him finaal. Hy wol wol oars, 
mar tsjin safolle natuergeweld is er net opwoeksen en dan lit Jelle him warleas en betiisd yn syn lusten de brede wei 
opliede. Sikke rint stil nei syn koer, hy wit syn plak. 

It trajekt op ’e brede wei is net lang, hiel koart sels. It skelle lûd fan de foardoarbel skuort Jelle yn ien amerij wer yn it 
lân fan de libbenen. De beide eskortharten triuwt er mei ien raam fansiden en hy stoot nei de hal. Hy kipet, alhiel 
oerémis, troch it stikje fitraazje dat foar it smelle rútsje hinget. Hy kreunt sêft. Noch in frommes! Hy stroffelet werom 
nei de keamer en fersiket de beide froulju mei klam om op te hoepeljen. Dy fersteane de posysje fan Jelle en bringe 
alles wat syn wrâldsje it lêste healoerke yn oerstjoer brocht hat wer op oarder. It brodzich kertierke lâns de brede wei 
kostet Jelle noch wol efkes 100 euro. Sa profesjoneel binne de dames wol. Hy leit yn eltse hân dy’t nei him útstutsen 
wurd in briefke fan 50 euro. Dan giet de bel nochris. De froulju steane achter him as er de doar iepen docht. “Goeie,” 
seit it minske dat op ’e stoepe stiet, “ik bin jo kontaktdame fan tsjerke. Skikt it jo efkes in healoerke?” Jelle kreunt. 
Kontaktdame! As se de beide froulju stean sjocht wol de frou fan ’e tsjerke har ferûntskuldigje, mar Jelle triuwt de 
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beide froulju derút en lûkt har yn ’e hûs en docht gau de doar ticht. “Minske,” seit er, alhiel ferromme, “jo komme as 
roppen. Ik hie oars net witten hoe’t ik fan dy jehova’s ôfkomme moatten hie.” 

It is noch in gesellich oerke wurden. It minske wie wei fan Sikke. Sikke ek fan har. Jelle wie al bliid dat it hûntsje net 
prate koe. It waard noch 3-2 foar Bayern München. 

Oernommen fan ItNijs.frl fan 8 jannewaris 2022 – skreaun troch Inne Bilker 

 

Gedicht: 

Klútsjes 

In nij gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de 
Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan 
Fryslân: www.dichterfanfryslan.nl. 
 

Minsken moatte knoeid 
ear’t se knetsje ta in daai. 

Minge wy net maklik 
riere net fûl genôch 

wolle net frij fan skerpte 
pitleas ta in brij wurde? 

Fêste foarmen ferkromje 
de koekjesnijers hingje yn de krystbeam. 

nee 

Ferwurd net ta in flutminske 
sêd oan misbaksels op in wetterkâld famyljewykein. 

en dochs 

Wat hearlik om de garde ôf te slikjen 
hoe glêd besleek sûnder klútsjes. 
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Advertentie: Jansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foarutstribjend yn technyk!

BEVEILIGINGSTECHNIEK

ELEKTROTECHNIEK

COMMUNICATIETECHNIEK

www.jansenbeveiligt.nl
Jagerserf 24   I   Tel. 0341 - 550200   I   info@jansenbeveiligt.nl
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Advertentie: Klokkenmaker van Apeldoorn
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Nijs fan it Frysk Boun om Utens 

Algemiene Gearkomste en Moetings- en Ynspiraasjemiddei – 26 maart yn Reeuwyk 
Elk jier hâldt it FBoU har Jiergearkomste by in gast-krite. Dat wie yn 2021 Hurderwyk – ús krite bea yn de 
Regenboogkerk van Drielanden it wolkom oan fertsjintwurdigers fan alle oansletten kriten. Sy wienen der sawat 
allegear, de 9e oktober. In pear doarden it net oan fanwegen de koroana-pandemy. 

Dit jier 2022 wol de krite “Fier fan Hûs” fan Boadegraven fiere, dat sy ferline jier 75 jier bestien ha. Doe is troch koroana 
dat feest net trochgien. 

No is it doel om 26 maart yn it Sealesintrum ‘de Brug’ te Reeuwyk, Dunantlaan 1 dizze dei te hâlden. Fertsjintwurdigers 
fan kriten, dy’t by it Boun oansletten binne, komme dêr dan gear om te praten oer de jierstikken fan skriuwer en 
ponghâlder en oare saken, dy’t kriten oangeane. 

It programma fan dy dei sjocht der sa út: 

• 10.00 oere Ynrin mei kofje/tee en oranjekoeke 
• 10.30 oere  Algemiene Gearkomste 
• 12.15 oere Lunsj 
• 13.15 oere  Moetings- en Ynspiraasjemiddei mei Lysbeth Jongbloed 
• 14.45 oere  skoft 
• 15.15 oere Acta teäter oer it libben fan Klaes Westra 
• 17.30 oere Ofsluting 
• 18.30 oere Jûnsite foar wa’t kin/wol earne yn Gouda 

Jubileum 100 jier FBoU         
16 septimber 2023 

It duorret noch wol efkes, mar de tariedingskommisje is al mear as in jier dwaande om dit 
Jubileum foarm te jaan op pepier. 
 

Troch it tebekrinnen fan it tal kriten -wienen it ferline jier noch 14 – op it stuit fan skriuwen 
hawwe twa kriten oanjûn net langer troch te gean. De Haach hat augustus 2021 it stokje der 
by dellein en jannewaris fan dit jier hat it bestjoer fan de Stúdzjerûnte fan Arnhim oan har leden it útstel dien om der 
ek mar mei op te hâlden…. It binne faaks de bestjoersleden, dy’t de muoite nimme om in programma foar har leden 
gear te stallen. Dy bestjoersleden hawwe ek net it ivich libben en fine, dat ek oaren it stokje wolris oernimme meie. 
En dêr begjint it lestich te wurden: der binne suver hast gjin oaren, dy’t it oandoare…. 

Koroana jaget fansels ek de boel yn ‘e bulten: inoar in hiel skoft net mear moetsje en jo reitsje sa út it each. Inoar op 
sykje – mei in bulte minsken byinoar komme: jo doare it suver hast net mear! 

Dochs wol it bestjoer fan it FBoU it der net by sitte litte: takom jier is der fêst wer romte en wy sille der alle muoite 
foar dwaan om in ûnferjitlik Jubileumfeest te organisearjen. Der wurdt de lêste hân lein oan in Jubileum-boek. In 
oanfraach wurdt ynkoarten dien om it predikaat KENINKLIK binnen te swyljen. 

Wy hâlde jimme de kommende tiid op ‘e hichte fan wat der sa allegearre barre sil.  

Yntusken: bliuw sûn en hâld inoar in bytsje yn ’t each – sykje yn lets geselskip inoar op en 
hâldt de bân yn stân! 
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Fan “Heit en Mem”- twatalich tydskrift foar âlders mei bern oant 12 jier…. 
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Advertentie: Slagerij Uit de Bosch

Vlees van topkwaliteit!

• Hollands rundvlees
• Uw complete barbecuespecialist
• Kant en klare maaltijden uit eigen keuken
• Compleet verzorgde catering

Slagerij Uit de Bosch
Vischmarkt 40, 3841 BG HARDERWIJK 
Tel. 0341-412398, info@slagerijuitdebosch.nl

Stationsstraat 6, 3851 NH ERMELO
Tel. 0341-410069, info@slagerijuitdebosch.nl

www.slagerijuitdebosch.nl

• Diverse specialiteiten

• Carpaccio schotels – maalti jd salades

 Vraag naar de mogelijkheden
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Advertentie: Garage van de Bunte 
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Advertentie: Shop Inn - half A5

8

Harderwijk
Verkeersweg 3 
3842 LC  Harderwijk – tel. 0341 – 422911

Transportbedrijf ST. van den Brink & Zn
Tolweg 15

3851 SL  ERMELO
0341 – 565053

www.stvandenbrink.nl
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Wol nijsgjirrich… 

Fryske bern krije oare foarnammen as Nederlânske 
 

Fryslân hat altyd al syn eigen nammen hân. In Tjalling of in Beitske sil men bûten Fryslân net sa gau fine, of sa’n ien 
moat al Fryske woartels hawwe. Neffens in oersjoch fan de sosjale fersekeringsbank SVB krije bern yn Fryslân hjoed 
de dei noch hieltiten oare nammen as bern yn oare Nederlânske provinsjes. Lieke stie yn 2021 yn Nederlân op plak 21 
en yn Fryslân op plak 1 by de famkes. Silke is yn Fryslân nûmer 2 en komt yn Nederlân net ienris yn de top-100. Op 
nûmer 3 stiet yn Fryslân Fenna, dat yn Nederlân op nûmer 40 stiet. 

Jurre wie yn Fryslân nûmer 1 by de jonges en yn Nederlân pas nûmer 53. De Fryske nûmer 2 is Hidde, dat yn Nederlân 
op plak 61 stiet. De Fryske nûmer 3, Daan, is yn Nederlân wol populêr, dêr is it nûmer 4. 
 
“Friesland springt er echt uit”, seit nammekundige Gerrit Bloothooft. “In de andere provincies zie je geen relevante 
verschillen.” Fryske bern krije faak nammen dy’t yn Fryslân al lang yn gebrûk binne, net selden al hûnderten jierren. 
Guon dêrfan binne bûten Fryslân ek populêr wurden. Bloothooft neamt Jurre as foarbyld. In jiermannich lyn wie itselde 
mei Jelle en Nynke it gefal, mar dy nammen binne bûten Fryslân no net sa populêr mear. 
 
Bloothooft fertelt dat minsken yn oare Nederlânske provinsjes foar nammen net mear weromgripe nei de tradysje. Hy 
seit: “Elke generatie wil nieuwe namen voor de kinderen. Ouders willen de namen van hun generatie niet doorgeven 
aan hun kinderen. Ze kiezen niet voor een oude naam, omdat die meer geassocieerd wordt met ouders en grootouders 
dan met de nieuwe tijd. Het komt zelden voor dat namen lange tijd populair blijven.” 

De populêrste foarnammen fan bern dy’t ferline jier berne binne: 
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Advertentie: ECO schilders – half A5

Advertentie: Solar Harderwijk – half A5

23

SCHILDER NODIG? BEL 0341 – 701465
www.ecoschilders.nl 
info@ecoschilders.nl
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 



Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o. 
Jiergong 43 – nr. 3 

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com 

33 

 

Opfrysker – fan ItNijs.frl 
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Advertentie: Slaapidee – half A5

Advertentie: E. Pfrommer – half A5

Slaapidee hat it bêd foar al jo dreamen!

Slaapidee Nunspeet
Ds. Martiniuslaan 8-10 (aan de markt)

Slaapidee Apeldoorn
Stationsstraat 37

www.slaapidee.nl

Jo binne wolkom foar in persoanlik advys.

7

Edwin Pfrommer: Schoen- en Sleutelservice  

Openingstijden:
P.C. Hooftplein 41 (winkelcentrum Stadsdennen) - Harderwijk
Maandag 13:30 - 18:00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 08:30 - 18:00 uur (tussen de middag 12:30 - 13:30 
gesloten vanwege lunchpauze)
Zaterdag 08:30 - 15:00 uur

Openingstijden:
Vuldersbrink 15 (Binnenstad) - Harderwijk
Maandag 13:30 - 17:30 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur (tussen de middag 12:30 - 13:30 
gesloten vanwege lunchpauze)
Zaterdag 09:30 - 16:00
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Nijjierstaspraak Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok 
 
5 jannewaris 2022 
 

Goeie! Wolkom út de Steateseal yn it provinsjehûs yn Ljouwert wei. 

Wa hie in jier lyn betinke kinnen dat it koroana-firus no noch hieltyd foar master opslaan soe. Wy libje yn komplekse 
tiden. De spannings rinne op. Minsken en groepen steane hieltyd mear foarinoar oer yn stee fan njonkeninoar. Radikale 
stelling nimme oan de iene kant én de oare kant de romte krije of nimme. De grutte groep yn it midden wurdt stiller… 
Der is minder begryp foar elkoars emoasjes, gefoelens en arguminten. Wy harkje minder en prate mear. Fansels is 
elkenien koroana-wurch! Ik ek! Elkenien hat rjocht op syn frustraasjes, lilkens en teloarstellings. Mar dochs… sjoch ris 
nei de wrâld om ús hinne… wy binne ryk en sitte net op in terp. 

 

Kommissaris Arno Brok (foto: Arie Bruinsma) 

De foarsitter fan de Fryske húsdokters hat it koartlyn kreas sein: “De kunst blijft niet gefrustreerd te raken over wat er 
in een lock-down allemaal niet kan, maar te focussen op wat nog wel kan.” 
Fryslân is in provinsje fan romte. Litte we inoar de romte jaan en de romte gunne. En omtinken hawwe foarinoar… foar 
de âlderein en kwetsberen dy’t isolearre driigje te reitsjen. Mar ek foar ús jongerein dy’t safolle wol, mar sa’n bytsje 
kin. Hja binne ús takomst! 

Graach wol ik ús minsken yn ’e soarch en GGD Fryslân betankje foar harren geweldige ynset. Al twa jier wurkje sy 
harren in slach yn ’e rûnte; sy fertsjinje ús wurdearring en respekt. Koartlyn hie ik op ’e nij in petear mei minsken út de 
soarch. It is hast net te leauwen wêr’t sy tsjinoan rinne yn dizze tiid. 

Ek sterkte foar de middenstân, de hoareka en benammen de kulturele sektor. Krekt yn dizze tiden hawwe wy ferlet fan 
ferbylding en ferwûndering. It is pynlik te sjen dat by de buorlju yn België de kulturele sektor by de ferskate lockdowns 
wol iepen bleaun is. It is hast net út te lizzen dat de Raad van State by ús buorlju in sluting “buitenproportioneel” fynt. 
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It nije kabinet wol in nij Nationaal Museum realisearje. Neffens my hawwe wy dêr gjin ferlet fan. 61% fan de musea yn 
Nederlân omskriuwe harren sels as histoarysk museum. 

Yn Fryslân hawwe wy sels de heechste museumtichtheid. Neffens my hawwe wy mear ferlet fan nije foarmen fan 
gearwurking tusken keunstners en ynstellings. Foaral: jou romte foar de keunst! Kultuer kin helpe antwurden te finen 
en is elemintêr foar maatskiplike gearhing yn ús provinsje. Ik mis yn dit tiidrek Joop Mulder… 51 wike lyn hommels 
ferstoarn. Wy bliuwe tankber foar wat hy foar de kultuer yn Fryslân dien hat. 

Nettsjinsteande sjoch ik it nije jier posityf yn ’e mjitte… Want stadichoan giet it de goeie kant op. De boosterkampanje 
is op gong kommen. En ik fiel de enerzjy en fearkrêft by bedriuwen en organisaasjes dy’t der yn slagge binne harren 
oan te passen. 

Fearkrêft is der ek yn ’e doarpen en stêden dêr’t flechtlingen ûnderbrocht wurde. De provinsje en gemeenten fange 
navenant mear flechtlingen as yn trochsneed op. Ek it kommend jier sil der sûnder mis wer in berop op Fryslân dien 
wurde. 

Alle boargemasters fan ús 18 gemeenten hawwe ree west wat te betsjutten of wolle in petear mei it COA fiere. Opfang 
nei aard en skaal is mooglik. De bedriuwsekonomyske oanpak fan it COA foar grutskalige opfang hat gjin takomst en 
ûndergraaft it draachflak yn de mienskip. 

It nije regearakkoart jout perspektyf foar Fryslân. Mear as de foarige kabinetten wurdt der ynset op de provinsje en 
wichtige opjeften lykas klimaat, enerzjy, feangreide en stikstof. Sels Thialf is neamd! 

De Fryske oerheden, provinsje, gemeenten en wetterskip sille dêrby noch mear gearwurkje. Mei-inoar foar Fryslân! Ek 
sille wy oan ’e slach mei de fierdere útwurking fan de Lelyline en nije regiodeals meitsje. Dêrby meie wy net ferjitte dat 
de Lelyline gjin doel op himsels is, mar in wize om de ekonomy en leefberens fan ús provinsje in ympuls te jaan. 
Berikberens is in rânebetingst foar groei. Groei is nedich om de leefberens te behâlden. 

Ek wat it ferbod op de gasboarrings op it Waad oanbelanget is der perspektyf. Datselde jildt ek foar de kabel by Skier. 
Wynenerzjy op see is prima mar ús UNESCO wrâlderfguod moatte wy net fergrieme! 

Yn myn nijjierstaspraak fan twa jier lyn haw ik sein dat de lânbousektor, dy’t yn ús mienskip woartele is, takomst hat 
as wy harren ek de romte jouwe. It nije kabinet krijt twa ministers fan lânbou. Moai… as dat mar gjin ekstra regeldruk 
betsjut en beheinings. Yn Fryslân moat der romte bliuwe om boer te wêzen en te bliuwen. Hja leverje de bêste 
produkten, binne ekonomysk fan belang en ek wichtich foar de sosjaal maatskiplike struktuer. 
It betrouwen yn de polityk en de oerheid steane der lanlik net fleurich op. It geharrewar rûnom de gasboarrings yn 
Grinslân, de taslagge-affêre en de fierstente lange formaasje hawwe de kleau tusken boarger en polityk en bestjoer 
fergrutte. Yn Fryslân leit it der wat oars hinne, mar ek wy moatte kritysk wêze op ús hanneljen. De belutsenens fan de 
ynwenners by polityk en bestjoer moatte wy ferbetterje. Under oare mei in digitaal partisipaasjeplatfoarm. 

It ôfrûne jier fierden wy it 125-jierrich jubileum fan de Steateseal en waarden de doarren wiid iepenset foar de 
bûtenwrâld. Der wiene gearkomsten fan pleatslike belangen en oare organisaasjes, sels in trouwerij en ek it earste 
ljipaai is hjir oanbean. De Steateseal wie it ôfrûne jier folle mear as in gearkomsteplak fan provinsjale polityk allinnich. 
It groeide as plak yn ferbining mei de mienskip. Ik set my derfoar yn om dat dit jier fêst te hâlden. Litte wy ús yn dizze 
drege tiden net weromlûke op ús eigen terp, yn ús eigen wierheid mei ús eigen feiten. Sykje kontakt en haw each 
foarinoar. 

Yn 2021 hiene wy de betinking fan 70 jier Kneppelfreed. Yn novimber 1951 is de basis lein foar de ferankering fan ús 
taal. Mear as by de betinking fan 20 jier lyn, wie der omtinken foar de takomst en posysje fan it Frysk. Mar njonken 
Kneppelfreed wiene der mear wichtige mominten foar de  taalemansipaasje. 

25 jier foar Kneppelfreed hie pater Titus Brandsma in Frysktalige preek by de earste nasjonale Bonifatiusbeafeart yn 
Dokkum. Brandsma pleite doe al foar taalûnderwiis yn it Frysk. Hast 100 jier lyn dus… Hy wie syn tiid fier foarút. Op it 
mêd fan it Frysk, de parsefrijheid en mear… Hy is neffens my de grutte Fries fan de 20e iuw. Yn syn striid tsjin it ûnrjocht 
hat hy de heechste priis betelle. Titus hat der altyd fan oertsjûge west dat de leafde alles oerwinne kin… Hooplik wurdt 
Brandsma fan ‘t jier hillich ferklearre. 
Ik winskje jo in soad ferwûndering, sûnens en, fanút it gedachteguod fan Titus, leafde ta yn it nije jier. 
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
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Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  
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It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Advertentie: Best of Bio – half A5

Stationsstraat 45a (naast de COOP), 3851 NB Ermelo. Tel. 0341 - 550 860   
info@bestofbio.nl    www.bestofbio.nl

BĲ  BEST OF BIO SPECIAALZAAK KUN JE TERECHT VOOR:

     Elke dag een RUIME KEUZE in vers brood, verse groenten en fruit en 
     zuivel, uiteraard allemaal biologisch en daar waar mogelĳ k biologisch-dynamisch.

     Een zeer breed assortiment houdbare artikelen, alles voor een HEERLĲ K verantwoorde maaltĳ d,   
     maar ook voor verzorgingsproducten en supplementen ben je bĳ  ons op het juiste adres.
 
                   Afhaalpunt voor de VITA-TAS, dus elke week gevarieerd eten
               én met de seizoenen mee!

                    Afhaalpunt voor de bestellingen die je gedaan hebt op 
              www.ekoplaza.nl. En wat we niet hebben, proberen we voor je  
               te bestellen.
    
               Ons voordelige huismerk BEST OF BIO, hiermee kun je voordelig
               je keukenkastje vullen!

Aandachtig goed in samen 
voorbereiden en regelen van je:

• levenstestament
• nalatenschap en testament
• erfenis

✓ Gratis inventarisatie van jouw situatie
✓ Voor alle leeftijden en na een overlijden
✓ Nalatenschapscoach en NOVEX-executeur

E-mail: welkom@de-erfcoach.nl
Tel.: 06-18026081
www.de-erfcoach.nl
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It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 



Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o. 
Jiergong 43 – nr. 3 

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com 

39 

 

 

Soe it ?  Fan my mei it! 
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Woning en Projectstoffering
Hamburgerweg 54 • 3851 EN  ERMELO • 06 – 553 26 724 • info@inbetweenathome.nl

 

Scheepsbenodigdheden – Jachtartikelen – gasflessen –  
werkkleding en schoeisel 

Daltonstraat 39 
3846 BX  HARDERWIJK 

0341- 412 178 
06 – 204 06 420 
winkel@scherpenzeel.n
et 
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Fryske dialekten 

Understeand kaartsje lit sjen wat der praat wurdt: boarne Fryske Wikipedy 

 

 

Sels bin ik hikke en tein yn de Noardhoekske omkriten. Altyd waard sein: “Do binst in Klaaiklute – sa út ‘e 
drek weilutsen. Fan it folk dat yn dizze hoeke fan Fryslân wennet wurdt faaks sein, dat sy nochal swier op ‘e 
hân binne – steef/stûch en rûch yn ‘e bek. “hoit – sois – goit – troin”. It Wâldfrysk hat in hiel oar lûd: “heet 
– sees – geet – treen” en it folk dêr is folle nofliker, al kinne se dêr ek koart foar de kop wêze: de 
Westereen en de Harkema binne begrippen yn Fryslân as it giet om it anargistyske karakter fan manlju, 
mar ek de froulju spylje dêr in wichtige rol: fan âldsher is it earmoede yn dizze hoeke. No fine jo dêr de 
measte wenten, dy’t troch Beun-de-hazze makke binne…. 
De steden yn Fryslân fiele sich kwa taal wat mear ûntwikkele as dat plattelânsfolk; it Stedsfrysk liket mear 
op it hollânsk as is frysk. Spitich, dat se dêrmei eilantsjes wurden binne, wylst de eilannen al fan âlds eins 
net echt by Fryslân hearre woenen – de taal hat dêr dan ek in eigen ûntwikkeling trochmakke. De isolearre, 
lege omkriten by de marren yn ’t midden en súdwesten hawwe ek wer in tal frjemde ôfwikingen: wetter-
siede wurdt wetter-koitsje, skoalle wurdt skulle, skuon wurdt skunnen, hoazen wurdt huizen. Op de grins 
fan Fryslân en Grinslân rint de taal net lykop mei de provinsjegrins: Eastlik fan Kollum is in frij grutte grinzer 
ynfloed – yn Gerkeskleaster ride de bern net op redens mar op skeuvels en krûpe de lytse bern net op ‘e 
knibbels, mar op de kneiden….. 

Yn it súdeasten fan de provinsje is de saksyske ynfloed it sterkst: it Stellingwarfs liket in hiel soad op it 
Drints en Oeriselsk. Hylpen is in frjemde ein: Skandinavyske ynfloeden yn taal en oanklaaing fan klean en 
meubels binne dêr skitterende útfloeisels fan. Hannel mei dy hoeke fan Europa soarge foar in hiel eigen 
kleur sa’t dat ek yn Makkum werom te finen is yn it ierdewurk. 

It lyts hoekje fan Nederlân mei sa’n grut ferskaat oan eigenheid – prachtich! 

Dêr binne wy as Friezen om utens in moaie ôfspegeling fan – elk mei syn/har eigen eftergrûn. 
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Bezoek onze website!
Scan de QR code

Noorderbreedte 12
3845 MB Harderwijk

(0341) 45 50 54 
harderwijk@ambiance.nl

Heerlijk genieten in 
je tuin of balkon van 
het lekkere weer?

Schaf juist nu zonwering aan! 
Maak een afspraak en wij 
komen bij je langs.

  Persoonlijk advies op maat

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding

  Vakkundig inmeten en monteren

  Inspirerende showroom

  Altijd maatwerk

Textieldak

ZonneschermRaamdecoratie
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Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Ferhaal 

Sije Westra is net in man dy’t gau út ‘e bân springt. Perfoast net. Altyd 
yn ‘e ploai en noait ris royaal laitsje. Sels nei ’t syn frou in pear jier lyn 
ferstoar, liet er syn fertriet net blike. Sije wie doe krekt út it wurk. 
Langer as 40 jier by de bank west, dêr’t er as in pytsjepresys 
oanskreaun stie. Dat er it libbenspaad allinnich fierder moast, hat er, 
sa foar ’t each gjin muoite mei. Mei de hannen op ‘e rêch en altyd yn 
in kreas pak rint er , steil rjochtop, alle dagen syn kuierke troch it 
doarp. Meast allinnich. 

Sije Westra hat net in soad freonen. Dat hat syn reden; yn syn 
útspraken is er bytiden sa skerp as in skearmes en hy is net in man 
om mei in oar syn gefoelens rekken te hâlden. Dat de measte minsken 
mije him it leafst wat. It is him wol bêst, hy hat gjin ferlet fan oare 
minsken. 

Juster waard er út syn deistige beuzichheden helle. Moarns goed 8 
oere skille syn skoandochter. “Kin heit fannemoarn ek op Werdina 

passe? It is oars myn frije dei mar der is op it wurk in wichtige fergadering en…” “Gearkomste”, kaam er der tusken, 
“fergadering is sa’n raar krûm wurd”. “Eh … ja, gearkomste, dat is ek sa”. Se wie der efkes ôf, mar gong doe fierder. 
“En dêr moat ik beslist by wêze en no is myn fêste oppas siik wurden. En Jan is ek al fuort”. 

Sjoch, sokke ûnferwachtse dingen hat Sije it mier oan, al liet er it diskear net blike. Mar it leafst hie er har it mannewaar 
ris goed opsein. Wat moasten dy froulju ek te wurkjen. Soks hoegde eartiids net. En yn dizze tiid fansels ek net. Syn 
soan hat in bêste baan. Mar sý moast sa nedich. Foar har ‘sels-ûntploaiing’ sei se lêsten. It giet gewoan om jild. Jild 
foar moaie klean, de twadde auto, de fiere fakânsjes en it nije hûs. Goed, dat moast elk sels witte mar dan moasten se 
net mei leuterpraatsjes fan sels-ûntploaiing of soksawat oankomme. Net by Sije Wetsra teminsten. 

En no hie men dit wer. Dêr soe er net mei goed fatsoen foarwei kinne. “Toe dan mar”, sei er, “al moat it gjin gewoante 
wurde.” In goed healoere letter wiene se der. Safolle boartersguod mei, neffens Sije koe in hiele pjutteskoalle dêr wol 
mei ta. Mar toe mar, sa wie dat langer. 

“Se hat al iten hân en ek al op ‘e pot west. Heit hoecht allinnich mar op har te passen. Mei in pear oerkes bin ik hjir wer. 
Miskien kinne jim wol in slach om, it is moai waar en de sinne skynt.” Dat sil ik sels wol regelje, tocht er, mar hy hold 
him diskear yn. Skoandochter wie hastich. Se joech it famke in tút. “Dach skat, leaf wêze hear”. En “No doech” tsjin 
Sije. Se raamde de foardoar mei sa’n klap ticht, it hûs skodde derfan. Bûten stuts se noch in hân op en jage doe yn har 
autoke fuort. 

“No moasto mar moai boartsje, leave,” sei Sije en hy struts it bern in kear oer de dûnkere kroltsjes. “Ja pake.” Se kearde 
yn ienkear beide plestikpûden mei boartersguod om. De flier wie besiedde mei blokjes, poppen, bisten, keunstof ringen, 
boekjes en kleurpoatleaden. “Do hoechst dy yn alle gefallen net te ferfelen,” gnyske er. Dy irony wie oan it bern net 
bestege. Boppedat die eefkes letter bliken dat it net wier wie. Sije holp har op gleed mei boublokjes dêr’t er in hûs en 
in toer fan boude. Doe’t se dat fan him oernaam, miende er dat er it deiblêd noch wol eefkes trochsjen koe. Der stiene 
in pear nijsgjirrige artikels yn dêr’t er de foarige dei net rjocht oan takommen wie. It duorre noch gjin 3 minuten. Doe 
kaam har kopke om ‘e hoeke fan ‘e krante. “Piba pake.” En noch in kear “Piba pake”. “Do moast boartsje, leave,” sei 
er. Dat waard neat. Se klettere by him op ‘e bank. Mei in pop dy’t er besjen moast. Dêrnei helle se in bear en doe wer 
wat oars. 

Sije lei de krant mei in sucht del. Oars moasten se dochs mar in slach om. It wie op ’t lêst ek de tiid fan syn deistige kuier 
en der moast ek noch boadskippe wurde. Dat koe no moai. Doe betocht er him. Alle froulju dy’t yn ‘e winkel omsloegen, 
kamen grif op it famke tasetten. En mar lêbich dwaan. Hy hie dat wolris meimakke, in beppe mei sa’n lyts ding yn ‘e 
winkel en yn de koartste kearen der in kloft froulju omhinne te bearen. De hiele trochgong waard blokkearre. Nee, dêr 
hie er gjin nocht oan. Mar in slach om, dat koe wol fansels. 
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De jassen kamen oan en eefkes letter rûnen se it paad del. It wie ferwûnderlik wêr’t sa’n bern net each foar hie. En 
prate, oan ien stik wei troch. Se koe it noch mar amper, mar it mûltjse stie hast nea stil. Krekt har mem, tocht er. Mar 
troch it moaie waar en it bliere berntsje njonken him wie Sije wat mylder as oars. Hy bleau stean as sy stean bleau en 
dat wie faak, want der wie safolle te sjen: fûgels yn in beam, blommen yn túntsjes, katten dy’t yn in finsterbank leine, 
ponys yn in kampke en in hûn. Doe’t dy op har takaam pakte se har pake al eefkes by de hân. “Hy docht neat, hear,” 
sei de jongfeint dy’t achter de hûn oankaam, freonlik. 

By Sije kaam de âlde aard boppe. “Dat sizze se allegearre, mar dochs moatte jierren weroan tûzenen minsken har 
behannelje litte om ’t se troch sa’n bist biten binne.” Sa, dat koe dy fint mar yn ‘e bûse stekke. De jongbaas wie sa 
ferstannich om dêr net op yn te gean en rûn troch. Woene jo dat berntsje gerêststelle en dan krigen jo sa’n snuter fan 
dy âldkeardel… 

It famke wie de hûn al fergetten en seach wat oars. “Pake, pake, in tjekkel”. Se wiisde nei in mânske trekker, dy’t op in 
hiem stie. “Wy sille der eefkes sjen”, sei er. Se rûnen in slach om it ding hinne. Dêrnei tilde er har op en wiisde har it 
stjoer en de meterkes oan. 

Doe’t se wer op hûs opgiene, fûn se wat nijs út. Yn it trotwaar wiene om de safolle meter izeren deksels fan ‘e 
rioelputsjes. Se bleau 2 tellen op sa’n deksel stean en mei in “een, tee, huptee”, hipte se op ‘e tegels. Dat gong sa 3, 4 
kear. Stokstiif op it deksel, in spronkje mei “een, tee, huptee”, en dan wer fierder. Sije hie er syn stille wille om. Mar by 
it 5e deksel sei se ynienen: “En no pake.” “Dat moat mar net, leave”, sei er noch, mar se seach him sa leaf oan en luts 
him sa twingend oan ‘e bokse dat hy joech ta en gong op it deksel stean. Foar de wissichheid seach er earst noch om 
him hinne en troch it rút fan it hûs dêr’t se foar stiene. Gjin minsken te sjen, gelokkich. “En no huptee”, kommandearre 
it famke. Hy luts de boksen 20 sentimeter op, bûgde him wat troch de stramme knibbels, sei: “Een, twee, hupsakee”, 
en wipte fan it putsje. Krektlyk as syn pakesizzer dien hie. 

Doe waard der ynienen fûl yn ‘e hannen klapt en “hoera” roppen. Kjel seach Sije nei boppen. Foar in iepen rút stiene 
trije opslûpene jonges har de bûsen út te skuorren. “Jo kinne wol op ‘e gimmestykferiening, Westra”, rôp ien fan ‘e 
knapen, “dan komme jo grif mei prizen thús”. En wer skatteren se it út. 

Sije Westra raamde syn pakesizzer by de hân en spaande mei grutte stappen fuort. 

It bern koe him mei lijen byhâlde. 

 

Ut: ‘Hupsakee’ en oare ferhalen’ troch Anders M. Rozendal. – oernaam út in krieblêd fan Sudeast Drinte. 
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Advertentie: Vloerenhuis – half A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie: R. Grotenhuis – half A5 
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Advertentie: Istanbul – half A5

Advertentie: Xing Jie – half 5  

 

Triasplein 88 
3845 GD  HARDERWIJK 

0341 – 423 998 
06 – 272 10 456 

 

Chinees afhaal restaurantChinees afhaal restaurant
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Boekbesprek 

‘Groot Fries Molenboek’, in mânsk jubileumboek foar Stichting De Fryske Mole 

 

© Stg. De Fryske Mole 

De mûnesaakkundigen Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja ha derfoar soarge dat De Fryske Mole, oan ’e ein fan 
it jier dat dy stichting syn fyftichjierrich jubileum betocht, in wiidweidich en nijsgjirrich oersjoch krige oer de striid 
foar de Fryske mûnen yn de ôfrûne 125 jier. Yn fiifhûndert siden fertelle se oer dy striid foar it behâld fan de mûne 
yn it lânskip en yn it steds- en doarpsgesicht. 
 
Fan 1970 ôf waard dat behâld de grutste taak fan De Fryske Mole, dy’t as opfolger fan de Friese Molencommissie dêr 
noed foar stean moast. De stichting soe yn ’e rin fan al dy jierren benammen in rêder fan poldermûnen wurde en 
fungearre as biezemwein foar al dy krepearre mûnen dy’t faak, fier fan de bewenne wrâld, suver út it sicht fan de 
mienskip stiene. Mar it wiene wol ‘wurkhynders’ dy’t sûnt minskeheugenis de wetterstân behearsken. Wjukkedragers 
mei ferhalen dy’t der ta diene. 
It doel fan it boek waard omskreaun as it fêstlizzen fan ferhalen dy’t ynsjoch jouwe yn de ûntjouwing fan de wrakseling 
dy’t mûnders, mûnemakkers en bestjoerders belibben yn harren mienskiplike doel om âlde wynmûnen as bedriuw en 
foar ús lânskip te bewarjen. Hoe’t dat allegear realisearre waard, en faak ek net, wurdt wiidweidich ferteld yn tweintich 
haadstikken dy’t gronologysk it ferrin beskriuwe. 

By dat ûndersyk levere histoarikus Warner B. Banga út Dokkum weardefolle bydragen, benammen út it noarden fan 
Fryslân wei. Dêr waarden de stêd Dokkum en it Hantumerleech net by fergetten. Oer It Amelân wie er ek op ’e tekst 
en oer de ynfloed fan de mûnebrân fan Boerum. 

 
Gerben D. Wijnja hat him al sûnt de santiger jierren fan de foarige iuw yn de Fryske mûnen ferdjippe en dat die fertuten 
by it gearstallen fan it boek. Hy kaam, lykas as Banga, krekt op ’e tiid noch op besite by âlde mûnders dy’t ferhellen 
oer harren mûnetiid. Dat wie faak in wrakseljen yn waar en wyn, mar ek de striid foar it behâld wie net selden in 
ferhaal fol emoasje. 
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Ien fan de haadstikken is wijd oan de Beabuorster Mole by Tsjerkwert, sûnt 1990 ien fan de kroanjuwielen fan de 
Stichting: dat levere mar leafst tritich siden op fol nijsgjirrich nijs út de skiednis fan dy poldermûne, illustrearre mei 
prachtige foto’s. 

 

Boarne: Groot Fries Molenboek 

Der is ek in histoarysk haadstik wijd oan mûnen yn Boalsert, mei in oangripend krystferhaal dat te krijen hat mei de 
seachmûne dy’t dêr ea stien hat. Wijnja die de ynspiraasje foar dat ferhaal op út oantinkens fan de ferneamde Douwe 
de Wit, in sosjalist yn ieren en sinen, dy’t yn ’e santiger jierren by him op skoalle yn de skiednisles kaam te fertellen 
oer syn wurk op de seachmûne en de earmoede yn de âlde Gysbertstêd. 

Nijsgjirrich is ek it ferhaal fan mûneroedemakker Brunia fan Eksmoarre, dy’t as smid ferskate mûneroeden makke hat. 
Yn dat rychje is der ek omtinken foar Yde Schakel, ek fan Eksmoarre, dy’t yn de santiger jierren aktyf wie yn de 
mûnewrâld en derfoar soarge dat ferskate mûnen fan de ûndergong rêden waarden, lykas de Penninga’s Mole op ’e 
Jouwer. Oer dy mûne wurdt ek wiidweidich ferslach dien yn in apart haadstik, omdat krekt dy mûne in foarbyld is fan 
hoe dreech oft de striid foar it behâld west hast. Dat hat ferskate kearen faai stien. 
Mar der is fansels folle mear. Sa wurdt úteinset mei in wichtige útfining: de selsswichting. Wijnja dûkt yn de skiednis 
fan dy tapassing en ferhellet oer de fersprieding dêrfan oer de provinsje. In nijsgjirrich ferhaal dat it begjin fan de 
mûnestriid waard. Is betsjutte foar mûnders mear gemak, want it wrotten mei de seilen yn waar en wyn wie dêrmei 
ferline tiid. Wiidweidich binne de ferhalen oer de poldermûne fan Broeksterwâld, de Oegemûne. 
In oare fernijing wie de tapassing fan Dekkerwjukken, dy’t basearre wiene op de fleantúchtechnyk. Oan ’e hân fan 
ûnderfiningen wurde ferskate ferhalen ferteld, benammen oer de Wynzer mûne, ek al in besit fan de stichting. 
Hiel bysûnder is ek it haadstik oer mûnder, mûnemakkersfeint en boerearbeider Marten van der Meer fan Winsum. 
Syn deiboeken oer de oarloch en it wurk oan de mûne binne bewarre bleaun en troch de famylje foar ferwurking 
beskikber steld. Dat jout in goed byld fan it krewearjen op harren wettermûne yn dy drege oarlochsjierren. 
Fan in oar kaliber is it haadstik oer de mûnen fan de grutte feanpolder fan Weststellingwerf. Yn dy bydrage steane de 
oantinkens fan mûnder en reedrider Albert Koning sintraal. It lean fan wettermûnders wie net sadanich dat se derfan 
libje koene. Wettermûnders diene der altyd wat by om it jiersalaris op te krikken foar in draachliker libben. Koning die 
dat mei reedriden op ’e koarte baan en sleepte sa moaie jildprizen yn ’e wacht: in wolkomme ynstruiïng. 

Fansels wurdt de skiednis fan de stichting beskreaun en de foargonger komt ek oan ’e oarder mei nijsgjirrige 
ynformaasje. Saai wurdt it nea, want de ferhalen fiere de boppetoan. Dat wie ek de bedoeling fan De Fryske Mole. 
Feiten oer skiednis en technyk binne fan alle mûnen wol fêstlein op ynternetsiden, de ferhalen net en dêr wie it de 
stichting om te dwaan en dêr ha de beide skriuwers wakker op ynheakke. 
It boek is rynsk ynllustrearre mei prachtige foto’s, de opmaak sjocht der fersoarge út mei in goed lêsbere lettergrutte 
en de ferhalen binne meinimmend. Guon bydragen binne skreaun yn it Frysk. Wy kinne de lêzers dit boek fan herte 
oanrekommandearje. 

De priis fan it Groot Fries Molenboek is € 42,95. Sjoch ek www.grootfriesmolenboek.nl. It is ek te bestellen 
by gwijnja@ziggo.nl. 
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Advertentie: Wolf Caravans – half A5

Advertentie: Friese-producten.nl – half A5

✔   Dealer van Weinsberg caravans

✔  In -en verkoop toercaravans

✔  Bovag keuring en onderhoud

✔  Montage van o.a. movers en airco’s

✔  Schadetaxatie en reparatie

✔  Verkoop van voortenten

Zuiderbreedte 23

3845 MC Harderwijk

T. 0341 - 267697

E.  info@wolfcaravans.nl

I.  www.wolfcaravans.nl€16.190,-
Rijklaar!

afgebeeld: Weinsberg 390 Cara One

WEINSBERG 390 hot 2022

Webwinkel met meer dan 1000 Friese artikelen
Vandaag besteld – overmorgen in huis.

www.frieseproducten.nl
06 – 532 59 385

Snekertrekweg 37 - Ljouwert
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Fan de foarsitter: 

Bêste kriteleden. 

 

Ik wol in elstenien de bêste winsken tastjoere fia ús kriteblêd “Meiioar Ien”. Graach hiene wy dit dien op ús 
nijjiergearkomste, mar troch de tichtplicht (=lockdown) sit dat dêr net yn. Wy as bistjoer winskje jimme sûnens foar it 
kommende jier en ek in lokkich jier.  Wy hoopje dat wy elkoar dochs op in kritejûn wer moetsje kinne. De jûn yn 
febrewaris giet net troch. Wy moatte foar de takomst mar ôfwachtsje wat wer mooglik is. It is spytich dat it al sa lang 
dourret, mar wy hâlde moed, dat dêr in ein oan komt.  

Wy moatte mar sa no en dan wer fia it Kritenijs wat fan ús heare litte. Wy hienen o sa graach elkoar wer echt moetsje 
wollen. Mar hawar, it is net oars. 

Ik hoopje dat wy nei elkoar omsjen bliuwe. Dat is o sa wichtich. Guon minsken binne bot iensum. As men de hiele dei 
yn hûs sit en der komt nimmen efkes op besite, dan dourje de dagen lang. Minsken ha elkoar nedich, foaral yn dizze 
tiid fan beheinings. Lokkich mei men wol besite krije fan in pear minsken en men mei ek sels nei ien tagean. Bliuw net 
binnen sitten, mar gean ris op besite bei immen yn de buert. It docht in minske sa goed om wat kontakt te hawwen.  

 
Tsjustere loft – leech wetter – sicht oer it Waad by Paesens-Moddergat 

It waar  wurket ek net mei om bliid fan te wurden. De dagen binne tsjuster. Sels ha ik gelokkich gjin lêst fan it waar. 
Mar ik wit fan forskate minsken dat  it waar in grutte ynfloed hat op jins gemoed. Jou de moed net op. Skilje sa no en 
dan in minske - jo helpe dêrmei in oar en ek josels. 
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Gearstalling fan it bestjoer 2018 - 2019

foarsitter: mefr. G. Assies tillef. 0341 - 420026
Oldenallerhout 34 3845 ZG Hurderwyk

skriuwers: dhr. en mefr. K. en S. van der Beek tillef. 0341 - 559343
Beemdweg 29 3852 XC  Ermelo

ponghâlder: dhr. D. Reitsma tillef. 06 - 28181291
Bazuindreef 30 3845 DB Hurderwyk

bankrekkennûmer: NL21ABNA0608552186 - o.n.f.
Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.

lid algemien: frou Foekje van der Goot tillef. 0341 - 412605
Bachdreef 329 3845 AL  Hurderwyk

lid algemien en: dhr. F. Zandstra tillef. 0341 - 415861 
advertinsjes Groevenbekerhout 17 3845 EK Hurderwyk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
boekeman:  Jehannes de Kroon tillef. 0341 - 558610

Veluws Hof 15 3852 JL  Ermelo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Advertentie: Rookoven - half A5
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Advertentie: Zorgschuur. 
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