
Fryske krite
“Meiinoar  Ien”

Hurderwyk e.o.

Skriuwersadres: Beemdweg 29
3852 XC  Ermelo

e-mail: kcvanderbeek@gmail.com

 Nunspeet Hurderwyk Ermelo
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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 – A5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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Fan de foarsitter: 

 
Bêste kriteleden. 

Alwer in berjochtsje fan de Krite. As jim dit blêd lêze, is it al wer sawat tiid foar de kritejûn op 26 novimber mei it 
Hymphampteater. Wy kinne genietsje fan it hilarysk kabaret. It wurdt wer in âlderwetske jûn , sa’t no liket. Der is 
gelokkich gjin beperking troch Koroana. Wy hoopje op in gesellige jûn mei elkoar. Der meie ek wer pryskes meinaam 
wurde foar de ferloating.  In eltsenien hat wer kâns op in pryske. 

Genietsje jim ek allegearre sa fan de prachtige hjerstkleuren?  Wat is de natuer dochs moai kleure.  En gjin minskehân 
komt der oan te pas. Wat wûnderlik is dit kleurenspel dochs. 

 

As jim dit stikje lêze, binne de kleuren fêst al minder oermjittich, want dan is  it alwer mids novimber .  Ik tink dat der 
al in protte blêden fan de beammen binne en de winter stiet wer foar de doar.  It is no noch aardich waarm bûten, 
moarn wurd it sels 20 gr….  It liket warimpel wol simmer. Foar myn gefoel heart dat net rûn dizze tiid, mar ek dat ha 
wy net yn ‘e hân.  Litte wy mar genietsje fan de dagen dy’t oer ús komme. 

Sjogge jim út nei de winter of ha jim in hekel oan de kjeld en de snie. Wy wachtsje it mar ôf.  Tinke jim noch wolris oan 
eardere  tiden, doe’t wy jong wiene, doe wiene der echt winters mei iis en snie. It wie somtiden slim kâld . Wy hiene 
it iis yn de winter soms op ‘e tekkens . En dochs wie it gesellich yn dy kâlde dagen.  Soms ha ik langstme nei dy kâlde 
winters mei iis en snie. Jim witte fêst wol dat ik in winterminske bin. Ik hoopje elk jier wer op in echte winter. Foar de 
minsken dy’t der net fan hâlde, is der, tink ik, mear kâns dat sy gelyk krije, want de natuer waarmt op en de winters 
binne dêrtroch minder streng. 

 

Hawar, ik hoopje foar elts wat wils. Wy wachtsje it mar ôf. 

It is de lêste jûn foar de feestdagen yn desimber.  Sinterklaas,  de Krystdagen en Âld en Nij. Ha noflike dagen mei 
elkoar.  Wês sunich op elkoar en op jins famylje. Ek út namme fan it bistjûr winskje ik jim goede en sûne dagen ta. It is 
noch wat ier yn ‘e tiid, mar dy fljocht foarby, it is samar wer sa fier. 
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Ik soe sizze: bliuw sûn en wês foarsichtich mei it moetsjen fan minsken om gjin Koroana te krijen. 
Wy hoopje op in noflike jûn op 26 novimber. 

 
Oan’t sjen. 

Grytsje Assies, jim foarsitter. 

 

Fan de ponghâlder: 

Wy binne alwer in pear moanne op streek yn dit nije winterskoft. As lid fan de krite betelje jimme kontribúsje 
– 15 euro de frou/man. 
Nei de oprop yn it earste nûmer fan dit kriteblêd, hawwe rûm tweintich leden dit jild fia in bankoerskriuwing 
oermakke. Jo begripe fansels al: en no de rest noch. Om foar te kommen dat ik as ponghâlder mei baar jild 
nei de bank moat om it dêr te stoarten, is it folle better om dy kontribúsje fia bank oer te meitsjen. Dan binne 
der gjin ekstra kosten. Mei de kommende kritejûn leit jo ledekaart foar jo klear en is dêrop oanjûn dat jo 
betelle hawwe. 

 

 
 

Ik hoop dat jo hjir sa oan meiwurkje wolle. 
 
Durk Reitsma. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Koartingskaart 
In koartingskaart foar twa persoanen om wei te jaan oan net-leden. 
Dizze kaart is ien kear te brûken yn it winterskoft 2022/23 fan ús krite “Meiinoar Ien” en stiet allinnich no yn it Kriteblêd. 
 
Namme fan de gasten:  ................................………………………………………………………………… 
 
Strjitte:                          …………………………………………………………………................................ 
 
Postkoade en wenplak: …………………………………………………………………................................ 
 

Wy hawwe dizze bon krigen fan:     
 
Namme:                       ………………………………………………………………… 
 
Adres:                          ………………………………………………………………… 
 

Om it Frysk en de Fryske kriten langer yn stân te hâlden en foar de geselligens is it fansels better om gewoan lid fan in krite te wurden.... 
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Advertentie: Hoefakker + Michel Hop – samen A5 - liggend
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Advertentie: De Badzaak – A5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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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Kollum 

Jan Bosgraaf, foarsitter fan de Frysk Selskip Swol, skriuwt sa no en dan in kollum op ItNijs.frl - 15 oktober 
skreau er dit:  

 It kin net! 
 

Foto: Jan Bosgraaf 

’Ik sei noch tsjin dy oelewappers: It kin net!’ Dy reklame foar in ferneamd Frysk slokje is yn it ûnthâld fan in 
hiel protte minsken hingjen bleaun. En alle winters is it wer de fraach: ´Kin it wol, of kin it net?’ Mar foaral 
ek: ’Komt er wol, of komt er net?’ Dêrmei doel ik op de Alvestêdetocht. Yn 114 jier is er 15 kear holden. Fan 
1909 oant en mei 1963 yn trochsnee ien kear yn de 4½ jier. En fan 1963 oant en mei 2022 yn trochsnee ien 
kear yn de krapoan 15 jier. Fan 1963 oant 1985 moasten we it 22 jier sûnder De Tocht der Tochten dwaan. 
En op 4 jannewaris takom jier is it 26 jier lyn dat er foar it lêst riden waard. Mar as we Piet Paulusma silger 
leauwe meie, dan komt der ien fan de kommende winters, foar 2027, wer in Alvestêdetocht. It skynt, dat we 
wer in kâlde rite ferwachtsje kinne. Dat wie yn de fjirtiger en tachtiger jierren fan de foarige iuw ek it gefal. 
Dus as der wer sa’n 40 jier tusken sit …?! Hawar, we wachtsje it mar ôf. Dêr binne Friezen nochter genôch 
foar. Wy litte ús net sa gau troch emoasjes liede. Mar tûzenen reedriders en noch folle mear feestfierende 
taskôgers sjogge der fansels wol hiel bot nei út. En it bestjoer fan de Koninklijke Vereniging De Friesche 
Elfsteden sil grif ek graach sjen litte wolle dat it de organisaasje fan sa’n mega-evenemint oankin. Fan sa’n 
“bjusterbaarlik barren”, om in eardere kommissaris fan de (doe noch) Keninginne te sitearjen. Al hat it 
bestjoer hjoed-de-dei grif mei oare en mear foarskriften en regels te krijen as yn 1997. 

Dy regels, dêr rûn it bestjoer fan de Stichting Overijsselse Meren Tocht (OMT) ek tsjinoan. Yn de eufory fan 
de Alvestêdetocht fan 4 jannewaris 1997 stutsen de bestjoeren fan de iisklups yn de Kop fan Oerisel de 
koppen byinoar en kamen ta it beslút dat der yn de natuergebieten Weerribben, Wieden en Zwarte Water 
ek in tocht fan 200 kilometer útset en holden wurde moast. Dy klups organisearje winters in grut tal koartere 
tochten, dêr’t de Hollands Venetiëtocht yn en om Giethoorn nei alle gedachten de bekendste fan is. Der 
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kaam in soad flecht op ’e koai, want tûzenen riders waarden donateur fan de stichting. Ik ek. Mei trije 
alvestêdekrúskes moat ik dizze 200 kilometer troch it prachtige natuergebiet dochs ek ta in goed ein bringe 
kinne. Al sil it nea sa’n grut reedridersfeest wurde as yn Fryslân. Alle jierren op ’e nij wie de hoop fan it 
bestjoer fêstige op it hâlden fan de tocht. Mar alle jierren gie it net oan. No, nei 25 jier, hat it algemien 
bestjoer fan de stichting yn absolute mearderheid besletten ta ûntbining fan de stichting. Der komt dus gjin 
Overijsselse Meren Tocht. De fraach om dy nei 25 jier wol of net trochgean te litten spile yn it deistich 
bestjoer al folle langer. Ien fan de arguminten is it tanimmen fan it tal foarskriften en regels dêr’t oan foldien 
wurde moat. Wylst politisy yn de oanrin nei ferkiezingen alle kearen de tasizzing dogge dat der minder 
regeljouwing komme sil. Mar as de ferkiezingen foarby binne, hawwe se oan dy tasizzing nei’t skynt gjin 
aktive oantinkens mear. Oare arguminten om de stekker derút te lûken binne de klimaatferoaring (soe it ea 
kinne?), it tebekrinnend tal donateurs, de hegere kosten, de ferantwurdlikens en oanspraaklikheid fan 
bestjoerders en frijwilligers, de feiligens fan de riders, it behearskje kinnen fan de taskôgers, ensfh. Ofrûne 
simmer kaam dêr noch it berjocht by, dat foar it hâlden fan de tocht in natuerfergunning nedich is, omdat 
de tocht hast folslein troch in Natura 2000-gebiet giet. Der moat oantoand wurde dat it evenemint gjin 
hegere stikstofútstjit jout. Dêr moat dan in profesjoneel bedriuw foar ynskeakele wurde, want soks kin it 
bestjoer sels net dwaan. Dat bestjut wer in fikse ûnkostepost. 

Dan freget men jin dochs ôf oft de betinkers en/of útfierders fan al dy foarskriften en regels wol witte wat 
der yn de praktyk bart as it sterk iis is en der reedriden wurde kin. Nei alle gedachten hawwe se der gjin flau 
benul fan. In jiermannich lyn wie der yn it gebiet fan de Wieden in tocht fan mar 25 kilometer útskreaun. 
Sûnt jierren koe it wer in kear heve. Der kamen kloften folk op ôf. Op in stuit stie der 10 kilometer file om by 
de start te kommen. Guon hawwe de start net iens sjoen, want de organisaasje lei de ynskriuwing earder stil 
as dat oanjûn wie, om’t der fierstente folle minsken op it iis kamen. In pear winters lyn wiene der gjin 
tochten, mar lei der genôch iis om der op út te gean. Yn it hiele natuergebiet stiene de bermen grôtfol mei 
auto’s. De minsken wolle no ienris mei de auto sa ticht mooglik by it plak fan bestimming komme. Dat jildt 
foar de supermerk, dat jildt ek foar it iis. No dan, hoe sil in bestjoer, organisaasje of wa dan ek ea oantoane 
dat in grut reedridersevenemint gjin hegere stikstofútstjit meibringt? Dat kin net! 

Wannear wurde dy lju efter har buro’s einliks ris wekker, komme se út dy ivoaren toer en steane se mei 
beide fuotten op ’e grûn? Ear’t der in hiel soad moaie dingen nei gychem geane… 

 
Dit is Jan net, hear…. 
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Advertentie: van Manen & Visser – A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 2

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

10

Advertentie: Houthandel van der Leeden – half A5

Advertentie: Steven v.d. Brink – half A5

MÉÉR DAN 5.000 M2 HOUT! 

LeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeedenLeeden
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

 
                   

                            
 

Transportbedrijf St. van den Brink en Zn. 
Tolweg 15 

3851 SL  Ermelo 
0341-565053 

www.stvandenbrink.nl 
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UTNUGING 

Sneon 26 novimber 

HYMPHAMP 
Yn de Kiekmure 

Tesselschadelaan 1 
Hurderwyk 

foar Friezen en net-Friezen 

ynrin: fanôf 19.00 oere 

Tagong: foar leden fan de krite: € 5,00 p.p. 
foar net-leden: € 10,00 

(sjoch fierderop yn dit Kriteblêd foar de koartingsbon as jimme ‘gasten’ meinimme wolle)  

Yn ’t skoft: lotsjeferkeap -  
1 setsje fan 4 foar € 1,00 

3 setsjes foar € 2,50 
6 setsjes foar € 5,00 
Nei ôfrin: lotsje-lûke 

Mei-brochte pryskes : tige wolkom! 

 

 

WOLKOM 
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Advertentie: Wolf Caravans – half A5

Advertentie: IDevice – 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€15.488,-
Rijklaar!

afgebeeld: Weinsberg 390 Cara One

WEINSBERG 390 hot 2021

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: Dries van den Berg & Zn. – A5

V
IS
SP

EC
IAL

IST VISRESTATAT UAUA RAN
T

PAPAP LINGMUSEUM
PAPAP LINGROKERIJ

Houkje, Boukje, Jelle of Steven;

✔ Palingrokerij  ✔ Visspecialist  ✔ Palingmuseum  ✔ Visrestaurant  

✔ Groot Vis BBQ assortiment

Houkje, Boukje, Jelle of Steven;Houkje, Boukje, Jelle of Steven;
De grootste Visspecialist van Midden-Nederland

✔ Palingrokerij  

Houkje, Boukje, Jelle of Steven;

 Palingmuseum  ✔ Visrestaurant  

Groot Vis BBQ assortiment

Houkje, Boukje, Jelle of Steven;Houkje, Boukje, Jelle of Steven;

 Palingrokerij  ✔ Visspecialist  ✔ Palingmuseum  

Groot Vis BBQ assortiment

 Visspecialist  

Groot Vis BBQ assortiment

✔ Visspecialist   Visspecialist  

✔ Groot Vis BBQ assortimentGroot Vis BBQ assortimentGroot Vis BBQ assortimentGroot Vis BBQ assortiment✔ Groot Vis BBQ assortimentGroot Vis BBQ assortiment

Alle Friezen die van vis houden moeten
bij Dries van den Berg & Zn. wezen

Stephensonstraat 2 • Harderwijk • T. 0341-423723 • Driesvandenberg.nl
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Fan it bestjoer: 

 

Sneontemiddei 15 oktober wie de reguliere Ledegearkomste fan dit jier. Frjemd fansels dat de krite twa kear 
yn ’t jier in ledegearkomste organisearre hat, mar troch koroana koe dy gearkomste yn 2021 net trochgean 
– dy is doe ferskood nei 2 april fan dit jier…. 

Mar 15 oktober dus de gearkomste en mei in goeie 40 minsken yn de Kiekmure wie it wer ‘âlderwets’ 
gesellich. Nei de ynrin mei kofje en/of tee mei oranjekoeke (fansels!) binne wy de wurklist foar dizze 
ledegearkomste delron. 

It jierferslach fan de skriuwers en de jiersifers fan de ponghâlder waarden mei hantsjeklappen fêststeld, 
sûnder dat de gearkomste hjir fragen of opmerkingen oer hie. De rekkenopnimmers hawwe it útstel dien om 
it bestjoer te ûntlêstigjen en dat hat de gearkomste oannommen. 

Wat yn april ek al oan de oarder kaam, wie ek no wer in punt fan omtinken: de takomst fan ús krite. Nei de 
oprop oan de leden fan ús krite om beskikber te wêzen foar in bestjoers-sit, binne gjin reaksjes by de 
skriuwers ynkommen. Sawol foarsitter Grytsje Assies as ponghâlder Durk Reitsma wienen ôfgeand. Beide 
hienen yn april al oanjûn, dat as der gjin nije bestjoersleden sich beskikber steld hienen, dat sy oant en mei 
2024 noch oanbliuwe sille. Tidens dizze Ledegearkomste hawwe de oanwêzigen mei hantsjeklappen Grytsje 
en Durk ‘ynhelle’ as ‘nije’ bestjoersleden en beide krigen as wolkom in trochsetters-attinsje. 

It kommende jier 2023 is Foekje van der Goot ôfgeand. En yn 2024 binne de skriuwers Siska en Kees van der 
Beek ôfgeand. Sy hawwe alle trije oanjûn net wer beskikber te wêzen foar in nije rite yn it bestjoer. 
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Dêrom: fanôf dit plak de oprop foar nije bestjoersleden – Foekje is breed ynsetber, Siska en Kees hawwe 
tegearre it skriuwerskip dien sûnt 2008 – Siska die de ferslaggen fan bestjoersgearkomsten – jierferslaggen 
– byspringe by fan alles en noch wat; Kees makke it Kriteblêd. 

As immen fan jimme it stokje wol oernimme wol, jou dit dan foar 1 febrewaris 2023 troch oan de skriuwers: 
savanderbeek@gmail.com 

As gjin nammen by de skriuwers binnenkomme, dan binne Foekje, Siska en Kees wer beskikber oant 2024. It 
bestjoer fan de krite docht dan ek it útstel om 6 febrewaris 2024 oan te hâlden as datum om dan de krite op 
te heffen. Nei 1 febrewaris 2023 meie de leden mei ideeën komme oer hoe’t wy dan it lêste winterskoft 
oanklaaie kinne en de ôfsluting foarm jaan kinne. 

Wy binne benijd…. 

 
 
Advertentie: Ouderwetse bakkerij – half A5 
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Jant Visser-Bakker 

 

Jant Visser-Bakker wie skoaljuffer. Hja sammele tûzenen briefkes fan jonges en famkes foar har 
“Praathoekje foar de Fryske bern” yn de Ljouwerter Krante. Sy hat sa hiel wat grappige útspraken fan bern 
optekene en yn it boekje “Muoike, ús heit syn jild is al wer op!” 

Hjir en dêr yn dit Krite-blêd lêze jimme in pear fan dy útspraken – passend by dizze tiid fan ’t jier.. 

1. Oan Sinteklaas op it wyt hynder, 
In wyt hynder fyn ik moai. En juffer fynt it ek moai. Us hynder is brún en hy krijt wolris in fôltsje -  dat is moai. 
Krijt jo hynder wolrsi in fôltsje, of is ’t in mantsje? As er dan ris in kear by ús hynder komt, krije jo it fôltsje, is 
dat net moai? Us hynder hyt Jetske en ito are hynder hyt Monika. Ik fyn Monika de moaiste namme. Dy is 
swart. O ja, ik moat ek noch freegje wat jo my bringe sille. Ik wol it leafst in nije poppewein ha. Us Trynke hat 
no mines en sy hat him sa skurf makke. En ús mem wol ek sa graach wat ha: toffels en in jiskebakje. Mar dat 
kin ek wol foar ús heit wêze. 
Fine jo myn brief wol lang? 

 
 

 
2. Sinteklaas leave man, 

Sinteklaas, leave baas, dan rymt it. Wy hawwe twa kanarjefûgeltsjes en dy kinne sa moai sjonge. Us beppe is 
by ús en dan seit ús beppe: “O”,seit beppe, “wat kinne dy fûgeltsjes moai sjonge!” Sil ik jo  ris wat fertelle? 
Mar it is wol geheim, hear. As ús beppe fuortgiet, mei beppe ien kanarjefûgeltsje ha. Want beppe fynt it sa 
moai at sy in fûgeltsje hat yn har keamerke. Wy keapeje wol werris ien, want ús heit hat in bulte jild. Hat 
Sinteklaas ek in bulte jild? Ik tink it wol. Ha jo al dat jild yn ‘e beurs? Dan mei dat wol in hiel grutten-ien wêze 
– dy sil wol net yn ‘e bûse passe. Is Sinteklaas net kâld? Fine jo it wolris ferfelend om altyd mar wer oer it dak 
te riden? Ik soe it net sa moai fine. Mar ik ha ek net sa’n hynder. – de skimmel liket wol in tover-hynder. 
Sinteklaas, ik wol graach in kadoke ha, leafst in nije fyts. Is dat net te djoer?  
Ik kin lange brieven skriuwe, net? 
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Advertentie: Auto Drielanden – half A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Advertentie: De Bourgondiër – half A5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAuuttoo  Drielanden
SSNNEELLSSEERRVVIICCEE

Onze Diensten:
* Snelservice
* APK Keuringen
* Aankoop keuringen
* Totaal onderhoud
* A t/m Z reparaties
* Airco onderhoud

Zuiderbreedte 16B 
3845 MC  Harderwijk 

T: 0341-460550 
E: info@autodrielanden.nl 
I: www.autodrielanden.nl 

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 

De Enk 11 
3851 NV Ermelo
 0341 - 494 972
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Advertentie: Zuivelhoeve - A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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: Olympia de Griek – A5 liggend 
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Advertentie: Friese-producten.nl – half A5

Advertentie: Wedding– half A5

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

www.frieseproducten.nl
06 – 532 59 385

Snekertrekweg 37 - Ljouwert

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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Nijs fan it Frysk Boun om Utens

Algemiene Gearkomste en Moetings- en Ynspiraasjemiddei – 25 maart 2023 yn Lelystêd.

Elk jier hâldt it FBoU har Jiergearkomste by in gast-krite. Dat wie dit jier yn Boadegraven/Reeuwyk – dy krite 
fierde har 75 jierrich bestean. No sil de Sékrite fan Lelystêd gast-krite wêze; sy fierden dit jier harren 50 
jierrich bestean as krite en 45 jierrich bestean fan it Sjongkoar.

It kommende jier 2023 binne wy as FBoU dus wolkom by de Sékrite fan Lelystêd.

No is it doel om 25 maart by stedsbuorkerij Boer KOK oan de Meerkoetenwei 9 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. Middeis is de Moetings- en 
Ynspiraasjemiddei. De bekende akteur Peter Tuinman sil dy middei fertelle oer syn libben as Fries en akteur. 

As ôfsluting fan de dei treedt ADYRF op.

Yn it kriteblêd fan jannewaris 2023 komt mear ynfo en de útnûging.
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•  Jubileum 100 jier FBoU – sneon 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 binne der no noch 12 kriten oansletten by it 
FBoU. It binne faaks de Krite-bestjoersleden, dy’t de muoite nimme om in programma foar har leden gear te 
stallen. Dy hawwe lykwols 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 jage fansels ek de boel yn ‘e bulten: inoar in hiel skoft net mear moetsje en jo reitsje inoar 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 takom jier in ûnferjitlik Jubileumfeest te organisearjen. Der wurdt de lêste hân lein 
oan in Jubileum-boek.  

Yn dat boek wurde in soad foto’s en nammen opnommen fan kriten – en krite-leden: binne der krite-leden, 
dy’t perfoast net mei namme en foto yn dat Jubileumboek stean wolle hawwe soks foar 1 novimber skriftlik 
of fia de mail kenber makke oan de skriuwer fan it Frysk Boun om Utens: 

Wa’t net foar dy datum reagearre hat, hie dus gjin beswier! 

 
In oanfraach is dien om it predikaat KENINKLIK binnen te swyljen. It programma foar de 16e septimber 2023 
is yn grutte halen bekend – de tariedingskommisje wurket de details fierder út mar is ôfhinklik fan tasizzingen 
fan tredden. Alle Friezen om Utens binne dy dei wolkom yn sealesintrum SIO yn Swol. 

Yn konsept sjocht it programma der sa út: 

• 10.00 - 11.00 u. Ynrin  
11.00 - 11.15 u. Wolkom – Iepening 
11.15 - 11.20 u. Frysk folkslied 
11.20 - 11.27 u. Duo Grytsje Kingma en Rob du Jardin sjonge 
11.27 - 11.42 u. Taspraak bekende Fries: Foppe de Haan 
11.42 - 11.50 u. Duo Grytsje Kingma en Rob de Jardin sjonge 

 

 
11.50 - 12.10 u. Utrikking Jubileumboek oan âld-foarsitter Hans Dijk en Jitske Kingma, útjouwer fan 
it Jubileumboek 
12.10 - 12.17 u. Duo Grytsje Kingma en Rob du Jardin sjonge 
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12.17 - 12.32 u. Utrikking predikaat KENINKLIK troch de Kommissaris fan de kening fan Fryslân, dhr. 
A. Brok (*)
12.32 - 12.40 u. Duo Grytsje Kingma en Rob du Jardin sjonge in spesjaal Jubileumliet (*)
12.40 - 13.50 u. Lunsj
13.50 - 14.00 u. Elkenien wer nei de grutte seal
14.00 - 14.20 u. 4 Krite-koaren sjonge meiinoar
14.20 - 14.40 u. Bekende Fryske artyst treedt op - noch net bekend wa...
14.40 - 15.00 u. 4 Krite koaren sjonge meiinoar
15.00 - 15.30 u. Skoft
15.30 - 17.00 u. Spesjaal Jubileumprogramma fan it Frysk kabaretselskip HYMPHAMP
17.00 - 18.00 u. Tiid foar moeting en petear
18.00 - 19.15 u. Waarm en kâld buffet
19.15 - 19.30 u. Ofsluting

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

Yntusken: bliuw sûn en hâld inoar in bytsje yn ’t each – sykje yn elts geselskip inoar op en hâldt de bân 
yn stân!

Advertentie: Steenhouwerij Kok – half A5

              STEENHOUWERIJ KOK
Harderwijk

               showroom en modellentuin

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

                        

                            0341-470249
info@steenhouwerijkok.nl

                  van  Leeuwenhoekstraat 36, Harderwijk www.steenhouwerijkok.nl
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Frjentsjerter diktee: “Ut gaat nyt om ‘e lnikkers”. 
 
It earste Groat Franeker Diktee rûn ôfrûne tongersdei út op in feestje foar de taal. It wie ek in jûn dy’t de 
taal fierder helpe kin, wiene de dielnimmers fan betinken. 
“We hewwe earst ut woardeboek deen. Dat is allegaar wat droog. Toen hè we seit: kinne we nyt wat doën 
dat ut hart raak?”, seit Anneke Tulp fan it Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers. Mei muzyk en in 
protte Frjensterters yn ’e seal wie it benammen ek in gesellige jûn. “Ut gaat om ut spel, nyt om ’e knikkers.” 
Wethâlder Jan Dijkstra ûnderstreke it belang fan de jûn sa: “Hjir stribje we wat my oanbelanget allegear nei. 
It belied dat we meitsje, kin it net allinne dwaan. Minsken moatte it dwaan.” 

De Waadhoeker wethâlder die al in kursus Biltsk, mar twivelet noch oft er it Frjentsjertersk ek leare wol. 
“Dan moat ik yn noch in taal ynstappe,” laket er, “mar as se sa trochgeane, wurdt it miskien wol sa útnûgjend 
dat ik ek dat nochris dwaan wol.”Meartalichheidskoördinator fan Waadhoeke – en bekende Bilkert – Gerard 
de Jong behelle de tredde priis. “’t Is ’n hele eer om de eerste priis op te striken. D’r is al wat overlap, maar 
met soa’n diktee merkst ok wel dat ’t ’n heel aigen taal is.” De Jong hopet dat de ideeën dy’t de jûn brocht, 
de taal fierder bringe kinne. “Ik dink dat ’t Franekers echt toekomst het. ’t Waar ’n feeststimming, echt ’n 
fesy foor ’t Franekers.” 

Fergemy! 
De earste priis, in klok, wie foar Maartje Nauta. As echte Frjentsjerter Klokkedief gie se mei de wikseltrofee 
nei hûs. “At ik hellug wurd, begin ik in ut Franekers”, laket se. In moaiste Frjentsjerter skelwurd kieze is net 
sa dereech: “Fergemy nòg an toe! Suks fyn ik nou mooi.” 
Boarne: Omrop Zilt – 6 novimber op ItNIijs.frl 

Advertentie: Kledingreparatie Ermelo – half A5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 2

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

25

Advertentie: HTC Pannen- en Messenwinkel – A5 

redaksje adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Jansen – A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foarútstribjend yn technyk!

BEVEILIGINGSTECHNIEK

ELEKTROTECHNIEK

COMMUNICATIETECHNIEK

www.jansenbeveiligt.nl
Jagerserf 24   I   Tel. 0341 - 550200   I   info@jansenbeveiligt.nl



Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o. 
Jiergong 44 – nr. 2 

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com 

27 

 

Bûsboekje 2023 

 

 

De edysje 2023 stiet fol mei nijsgjirrige stikjes en tips. It bûsboekje is yn ’e jierren 70 ûntstien út it idee wei 
dat it Frysk in folweardige taal is. In bûsboekje is hiel persoanlik, it komt yn ’e rin fan it jier fol te stean mei 
priveesaken en kontaktgegevens fan freonen. In Frysktalich bûsboekje is noflik en hiel gewoan. 

It tema foar dit jier: “It lân fan dream en winsken” 

Yn it Bûsboekje wurdt omtinken jûn oan dit tema – mei ûnder de nûmer FRIJHEID 
It stiet der sa yn: 
 
Foar de minsken dy’t yn it begjin fan de foarige iuw de reis nei Amearika makken, wie it Frijheidsbyld it 
ikoan, dêr’t alles mei by inoar kaam: de drang nei frijheid, de frijheid fan tinken, it stribjen nei frede, it 
losmeitsjen fan it âlde en it iepenstean foar it nije. It âlde waard achterlitten oan ús kant fan de oseaan, it 
nije soe him ûntploaie al nei gelang de stappen, dy’t set wurde moasten. Werom? – dat koe net… 

Dêrmei waard dat lân foar de romantikus Tjibbe Gearts fan der Meulen it ‘lân fan dream en winsken’, hy 
makke der in liet oer. It is it motto foar dit bûsboekje wurden. Net om’t wy Amearika idealisearje – wy libje 
sels ommers yn it bêste lân fan ierde – mar om ’t wy de drang nei frijheid ek hjoed-de-dei werkenne; en om 
’t dyselde frijheid op ferskate plakken yn de wrâld mei opsetsin fertrape wurdt. 

As it libben, yn hokfoar omstannichheden ek, te dreech wurdt om te dragen, siket de minske nei in útwei; yn 
de bûtenwrâld kin dat it sykjen nei in oar plak fan wenjen wêze, yn de binnenwrâld wurdt dat in reis yn 
dreamen en winsken. Mei dat yn ‘e holle hawwe wy besocht it tema út te ljochtsjen. 
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Dat it Frysk Boun om Utens dit jier 100 bestiet is in moai tafal; dat it 240 jier lyn is dat frede fan Parys sletten 
waard en dêrmei Amearika in feit, hat ús op wei holpen. Oer jiertallen sprutsen: 60 jier lyn waard in kûgel 
John F. Kennedy fataal. Earder itselde jier spruts Maarten Luther King de profetyske wurden ’I have a dream…’
Sjogge wy nei de sjitpartijen fan hjoed-de-dei, dan moat der ek yn it lân fan dream en winsken noch in bulte 
wurk ferset wurde.

De redaksje

By ús advertearder Friese Producten.nl yn Ljouwert te krijen foar € 8,25 – bestelle fia
info@friese-producten.nl kin fansels ek.

Advertentie: Tennessee – 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.

Proef de sfeer van een gezellig 
Amerikaans avondje uit! 
Geniet van lekker eten, drinken en 
onze goede service. 
We staan bekend om onze heerlijk 
malse spareribs en goede steaks. 
    

Tennessee you soon!

Oranjelaan 15
3843 AA

Harderwijk
0341 430 458

info@tennessee.nl

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Slagerij Uit de Bosch – A5

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

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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Advertentie: Garage van de Bunte – A5 
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Sonnet 

Ofhelle fan ItNijs.frl – 9 oktober 

AAss  ddee  bbllêêddeenn  ffaallllee  ……  
 

 
 

Wer is de tiid fan ’t blêdefallen kommen 
en litte beammen, sêd fan simmerdracht, 
har sier ferwaaie. Sûnder lûd of klacht 

wurdt harren stadichwei de pronk benommen. 

En yn ús tún, dêr’t tûzen fleur’ge blommen 
har feesten fierden, kin ien rouwe nacht 

hommels in ein meitsje oan dy teare pracht 
dêr’t wy te bliid, te fêst miskien yn rommen. 

Hoe lokkich ’t hert dat dan noch hope hat, 
dat net allinne wit yn dizze dagen 

fan libbens delgong en fergonklikheid, 

mar ek fan ’t sied dat earst yn d’ ierde moat 
en stjerre om letter ripe frucht te dragen. 
O maitiid fan Gods wûnd’re ivichheid. 

Bernard Smilde (1922-2014) 
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Advertentie: Wegerif – half A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie: ECO schilders – half A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

maandag
3 Gevulde koeken +1

GRATIS

dinsdag
3 Croissants

+1
GRATIS

woensdag
4 Krentebollen

+2
GRATIS

Eigengemaakte chocolade

onze dagaanbiedingen

donderdag
3 Krokante keesjes

+1
GRATIS

Harderwijk
  0341 412 128
Smeepoortstraat 38, Harderwijk

Ermelo
  0341 554 756
Winkelcentrum De Enk 
De Enk 45, Ermelo

Elke week een nieuw verrassend broodje op de 
stenen vloer van de oven gebakken, op basis van 
ons eigen desem. Proef het verhaal.

Broodje Weekvan de

1,20

elke dag

Probeer ook eens onze

(elke week weer)

SCHILDEREN - BEHANGEN - SAUZEN - SPUITEN

SCHILDER NODIG?
BEL 0341 - 701465

www.ecoschilders.nl | info@ecoschilders.nl
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Advertentie: Shop Inn - half A5

Advertentie: Solar Harderwijk – half A5

Harderwijk
Verkeersweg 3 
3842 LC  Harderwijk – tel. 0341 – 422911
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Advertentie: van Dort – A5

K
T
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Ferhaal 

Fan ItNIjs.frl fan 5 novimber – troch Jan Gerben Mulder: 

Fan plaggehutte oant Ekspânsjehal 
 

Plaggehutte. Foto: publyk domein 

Yn it begjin fan de foarige iuw wie der yn de Kompenije (Jobbegea) in soad earmoed. Foaral oan de Belgyske 
wyk, de Job Holkemawyk en de Wolter Jagerswyk. Dêr wennen de minsken yn hoalen dy’t yn de hege 
wykswâlen útgroeven wiene. Der wiene ek in soad plaggehutten en keten. De wykswâlen wiene ûntstien 
troch dat de útgroeven grûn fan de wiken op de wâl lizzen bleaun en begroeid wie. Der wiene ferskate manlju 
dy’t simmers fan hús wurken by heaboeren en ek wol as grûnwurkers yn de polders. Guon ferhierden har as 
melker yn Dútslân. Dat hold dan yn dat se moannen fan hûs wiene. As se dan thús kamen mei harren 
fertsjinne jild, moasten de froulju dêr sa lang op tarre oant harren man nei in skoft wer thúskaam. As yn de 
tuskentiid it jild op wie, giene de froulju bytiden te skoaien. Omdat skoaien ferbean wie, hiene se dan as 
dekmantel negoasje by harren lykas heidebjinders en pipeskrabbers; troch dy saneamde hannel koene se 
net as skoaier beskôge wurde. 

Yn 1900 wie der ien ferhurde dyk, de Skoatterlânkskedyk, in saneamde grintwei tusken Donkerbroek en 
Aldskoat. Fierder wiene it yn Jobbegea-Skuorregea allegearre sânpaden; yn de winter wiene dat 
modderpaden. By de Skoatterlânske Kompanjonsfeart leine barten oer de wiken, yn it begjin sûnder leuning. 
Jûns wie it allinne by ljochtmoanne betroud om dêr oer te gean. Fan de boargemaster yn dy tiid wie net folle 
meiwurking te ferwachtsjen foar ferbettering fan de situaasje. It argumint wie dat út de súdeasthoeke net 
folle belesting ynbard waard. Yn 1903 waard op in gearkomste fan Pleatslik Belang fêstlein dat der by de 
Tredde Slûs in strjitlantearne komme moast, om jûns nei seizen noch skippen skutte te kinnen. 
Yn 1908 kaam de earste ferbining mei de bûtenwrâld ta stân troch it ferhurdzjen fan de Singel tusken de 
Tredde Slûs en de Gordyksterwei. Yn 1924 kaam der in fuotpaad tusken de Tredde Slûs en Lippenhuzen, yn 
1935 in ierdebaan yn stee fan it sânpaad fan de Tredde Slûs nei de betonbrêge oant de ein fan de feart en 
yn 1937 in sintelpaad by de feart lâns oant de 17e wyk. 

Doe’t yn 1927 ferslachjouwers fan lanlike kranten foto’s en ferslaggen fan de minskeûnweardige tastannen 
yn ’e Kompenije publisearre hiene, wiene der in pear Haachske ministers, mei dêrûnder Jan Kan, de heit fan 
kabaretier Wim Kan, dy’t de tastannen yn it Jobbegeaster heidegebiet mei eigen eagen oanskôgen. Doe 
waard der mei help fan it doarpsbelang, de gemeente en in pear foaroansteande ynwenners in kommisje 
fan opbou oprjochte. Dêrtroch kamen der ferskate foarsjenningen. Yn 1929 kaam der in buerthûs, by de 
Nijedraaiswyk ferriisde in túnboubedriuw. Dêr koene de minsken sjen en leare hoe’t se sels griente ferbouwe 
koene. De produkten waarden oan de feiling op it Hearrenfean levere. Yn 1933 waard de Ambachtsskoalle 
troch minister Marchant iepene. Foar de eksploitaasje dêrfan wie in feriening opset; it ryk joech santich  
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persint subsydzje en de gemeente die de rest. Der waard earst lesjûn yn timmerjen. Yn 1935 kamen der 
mitseljen en skilderjen by. Dy skoalle wie in grutte oanwinst; de bern út Jobbegea en omkriten koene no in 
fak leare. De skoalle is yn 1967 sletten, omdat op de Gordyk in nije skoalle kaam mei ek metaalfakken. 

 

Wenningwetwenning. Foto: publyk domein 

Der waard ek besocht om de húsfêsting fan de bewenners fan de hoalen en plaggehutten te ferbetterjen. 
Der kamen ienfâldige arbeidershuzen. As de minsken harren wenplak ferlieten om nei it nije hûs te gean, 
ferbaarnden se harren hutte mei alles wat deryn siet. Der wiene minsken dy’t doe’t se yn harren nije hûs 
wennen yn de winter alles fan hout lykas de bêdsketten en de trap opstookten. Foar sokken waarden doe 
huzen mei inkeld beton fan binnen boud. 

De bestjoersleden fan Pleatslik Belang Jelle van Dam, foarsitter, en Jochem Alberda, sekretaris, hawwe in 
soad wurk hân om dy swiere taak foarinoar te krijen. Troch bemiddeling fan de P.W. Jansen Stichting koene 
arbeiders huzen mei in lapke grûn fia in goedkeape finansjele regeling yn eigen behear krije, as se de heide 
dy’t derby hearde oanmeitsje woene. 

Yn de fyftiger jierren waard besocht om yndustry oan te lûken. Yn de âlde legere skoalle op de Tredde Slûs 
kaam in berneweinfabrykje. Letter had Furda Textiel dêr noch ynsitten. Yn de ambachtskoalle hat jierren in 
plestikfabryk sitten en letter in autohandel. 

 

Foto: publyk domein 
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Yn 1903 waarden oan de Gordyksterwei it molk- en it moalfabryk oprjochte mei 286 dielnimmende boeren. 
Yn 1961 fusearre it molkfabryk mei dat fan Aldeberkeap. It moalfabryk gie yn 1962 yn de CAF op. De 
aktiviteiten fan beide fabriken binne yn 1968 opholden. De Boerelienbank waard yn 1912 oprjochte. Dy hjitte 
letter Rabobank. Dy is yn 2010 sletten. Der hat doe noch in healjier in filiaal west yn it MFC de Kompenije 
west.

Yn 1985 waard de Ekspânsjehal iepene. Dêr wie troch de bestjoeren fan de gymnastykferiening en de 
kuorbalklup WK al jierren nei útsjoen.

Ekspânsjehal De Kompenije. Foto © Moosmedia

Jobbegea-Skuorregea, in doarp dêr’t eartiids in soad earmoed wie, is no útgroeid ta in bloeiend doarp mei 
in prachtige sporthal.

Jobbegea moat neamd wêze nei in man dy’t Jobbe hjitte en Skuorregea is ôflaat fan skuorre.

Advertentie: Slaapidee – 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.
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Kitchen4All – A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ons:

Openingstijden:

Hertog Reinoudlaan 4
3843 AR Harderwijk
0341-700220
harderwijk@kitchen4all.nl

Ma t/m Vr  09:00 - 17:00
Zaterdag  09:00 - 17:00

gratis

3D
ontwerp

Neem de afmetingen van je 
keuken of vloer mee. Onze 

deskundige adviseurs 
maken een persoonlijk

3D-ontwerp

www.kitchen4all.nl

Keukens voor iedereen
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Advertentie: Feenstra – A5

DE VAKMAN VOOR UW TUIN!
www.feenstra-ermelo.nl

17



Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o. 
Jiergong 44 – nr. 2 

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com 

40 

 

Ut “Muoike, ús heit syn jild is al wer op!” fan Jant Visser-Bakker 

Master: “Jonges, wat is in kadaster?” 
Jonge: “Dat is in plak dêr’t se kadavers bewarje.” 

Master: “Wat is in mansjet?” 
Famke: “Dat is sa’n ding, om it liif byinoar te hâlden.” 

Master: “Wat is dat de gard? (út in Sinteklaze-ferske) 
Jonkje: “Het achterwerk.” 

Master: “Wat is in pionier?” 
Famke: “Ien, dy’t mei geloven by de doarren del giet.” 

Master: “Wat is postelein?” 
Jonkje: “De baas fan in herberge.” 

Master:  “Wa wie Jan van Schaffelaar?” 
Jonkje: “Oldebarneveld.” 

Juffer: “Wa hat wolris in piano sjoen?” 
Famke: “Dy ha wy oan as wy op bêd gean!” 

Juffer: “Wat in hurde wyn, net jonges?” 
Jonkje: “Wêr komt dy eins wei, juffer?” 
Oar jonkje: “De wyn komt út in hiel grutte blaas!” 

Famke: “Wit juffer, wat wy hjoed iten ha? Kaas uit het huisje!” 
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Advertentie: Erfpachtcoach – half A5

Advertentie: In Between – half A5

Overwin je obstakels en voel je rustiger. 
Met aandacht zelf of samen zorgen voor:
• je nalatenschap
• je algemene volmacht en zorgvolmacht
• je schenkingen
• de nalatenschap van een overledene

✓ Gratis situatiegesprek met verslag
✓ Voor alle leeftijden en na een overlijden
✓ NOVEX-(levens)executeur
✓ Nalatenschapscoach
✓ Dichtbij: in Ermelo

E-mail: welkom@de-erfcoach.nl
Tel.: 06-18026081
www.de-erfcoach.nl Mark Clarijs

Woning en Projectstoff ering
Hamburgerweg 54 • 3851 EN  ERMELO • 06 – 553 26 724 • info@inbetweenathome.nl
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Ut “Muoike, ús heit syn jild is al wer op!” fan Jant Visser-Bakker 

Bern skreaunen betiden brieven oan Jant – sa waard se muoike neamd: 

Bêste muoike, 

Wat is it no raar waar, net muoike? It is sa kâld as roet en it waait dat it rikket. Muoike, juster rieden hjir minsken op 
‘e feart en doe binne der twa man troch it iis sakke…. 

*  *  * 

Wy binne mei seis famkes yn ‘e tredde klasse. Wy ha alle seis ferkearing, mar net allegear út de tredde klasse, want 
dêr sitte mar fjouwer jonges yn en Tseard is in rare jonge, dêr wol gjin ien mei ha. 

No ha wy ferkearing mei Gerrit en Hessel en Jehan en Rikele en Sybren en Sy se ……. 
 

*  *  * 

Sinteklaas, 

Rinne Jo op it dak, Sinteklaas? Dat soe ik net doare, want it dak is wolris glêd. En rint Swarte Pyt (ja, dy wie er doe 
noch…) ek wolris op it dak? 

Is Sinteklaas net in earm man? Ik tocht fan net. Jo ha wol in protte sinten, net? Us heit syn jild is al wer op…… 
 

 

Advertentie: Ambiance – half A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Advertentie: Best of Bio – half A5

Advertentie: Vloerenhuis – half A5 (nieuw!)

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!
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Advertentie: Randmeer makelaardij – half A5

Ut “Muoike, ús heit syn jild is al wer op!” fan Jant Visser-Bakker

Famke: “Hoe sit dat eins, is mem troud?”
Mem: “Jawis, mem is mei heit troud!”
Famke: “Eh ja, en hawwe jimme ús doe krigen?”
Mem: “Ja, doe’t wy troud wienen, krigen wy bern.”
Famke: “Is dat altyd sa?”
Mem: “Ja, meastal wol.”
Famke prakkesearret: “O, dan hat de man der dus ek wat mei te meitsjen!”
De oare deis komt se op it petear werom. Want hoe kin dat mo? Muoike Yt hat twa manlju en dy hat dochs gjin bern!
(In suster, dy’t mei twa broers wennet…)

De hoanne en de hin.
Der wie ris in hoanne  en der wie ek in hin. En de hoanne sei tsjin de hin: 
“Do moast in aai foar my lizze, hear.”
“Ja, mar ik moat earst iten sykje, baas.”
“Is’t wer sa? Mar it aai moat klear wêze as ik werom kom, pas op!”
“Ja, mar… nee, mar….”
“Ja, sjit no mar op!”
“Ja baas, it komt klear, baas.”
Mar de hoanne kaam werom en doe frege hy: “Is it aai klear?”
“Nee baas.”
“Dan sil ik dy pikke!”
Mar it hintsje naaide hurd út!

Wij treden
graag voor u op!graag voor u op!
Wij 
graag voor u op!
Wij 

Zonder toneel, maar met kennis van de woningmarkten Zonder toneel, maar met kennis van de woningmarkten 
de regio. Gewoon zoals u wilt. Persoonlijk, betrokken en de regio. Gewoon zoals u wilt. Persoonlijk, betrokken en 
deskundig. En, misschien wel het belangrijkste, met hart voor deskundig. En, misschien wel het belangrijkste, met hart voor 
ons vak en onze klanten. ons vak en onze klanten. Eerst de mensen, dan de stenen!

Bent u benieuwd naar de waarde van uw woning? Doe de Bent u benieuwd naar de waarde van uw woning? Doe de 
waardecheck op: mijnwaardecheck.nl/randmeermakelaarswaardecheck op: mijnwaardecheck.nl/randmeermakelaars
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tredentreden

 0341 456 455 0341 456 455   info@randmeermakelaars.nl

treden
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Advertentie: Istanbul – half A5

Advertentie: Wajer – half A5

 

 

Triasplein 88 
3845 GD  HARDERWIJK 

0341 – 423 998 
06 – 272 10 456 
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Advertentie: Poelier Tomassen – half A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ‘OP-FRYSKER 

 

 

Poeliersbedrijf Tomassen, Horsterweg 213, 3853 JC, Ermelo,  

Tel: 0341-558052, E-mail: poeliersbedrijftomassen@gmail.com 

 

✓ Verse kip 
✓ Warme gegrilde hapjes 
✓ BBQ pakketten compleet 
✓ Diverse gourmet schotels 
✓ Elke week scherpe aanbiedingen 
✓ Woensdag t/m Vrijdag 9.00-12.30/13.30-18.00 geopend 
✓ Zaterdags 9.00-12.30 geopend 
✓ Vraag verder naar onze mogelijkheden. 

 

 
 

Kom voor de lekkerste kip, gevogelte en wild naar… 

      … POELIERSBEDRIJF TOMASSEN 
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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: mefr. F. 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

Nijverheidsweg 4  •  NUNSPEET  •  0341 266885
2900m2 Rook & BBQ beleving.

Tot snel!
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Advertentie: Zorgschuur. – A5 (nieuwe advertentie) 


