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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Advertentie: Tempel Optiek – A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
Dinsdag t/m donderdag 08.45 - 17.30 u.
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

OPENINGSTIJDEN
Vrijdag 08.45 - 18.00 u.
Zaterdag 09.00 - 16.30 u.

STATIONSSTRAAT 141-26, 3851 NE ERMELO
T 0341 - 55 20 90 E INFO@TEMPELOOGENOOR.NL
TEMPELOOGENOOR.NL

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.
It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Hoe oft de middei ferrint, kinne jo lêze fierderop yn dit blêd. Wy begjinne mei kofje en/of tee mei wat lekkers.
Jim sille heare oer de gong fan saken fan dit jier en wy sille it oer de takomst fan ús Krite ha. Der is ferlet fan
nije minsken yn it bestjoer, mar dy binne der oant no ta net……. As immen graach mei dwaan wol, dan soe
ik sizze: jou jo op! Wy wachtsje ôf….
Der is byldbingo, en Joke Zandstra sil ús in ynnimmende film sjen litte. Mei dizze film hat sy in moaie priis
won. Sy kin dat sa goed, dus wy binne benijd.

Wy slúte de middei ôf mei iterij.
Ik winskje jim in hiel gesellich winterskoft.
Oan’t 15 oktober.
Grytsje Assies, jim foarsitter.

Advertentie: Kledingreparatie Ermelo – half A5

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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winkel elke dag op afspraak open om 17.30 uur

Advertentie: Hoefakker + Michel Hop – samen A5 - liggend

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: De Badzaak – A5

Alles voor de badkamer.
Van ontwerp naar realisatie
“wij nemen
graag alle
zorg uit
handen”

De Badzaak.
Een zaak vol badkamerinspiratie!
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.

ONTZORGEN

KWALITEIT

VLOEREN

Alles voor de badkamer
Van ontwerp naar realisatie

A-merken zoals Hansgrohe,
Villeroy & Boch en Sphinx

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

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.
Lorentzstraat 15, 3846 AV Harderwijk
T 0341-78 40 01 I debadzaak.nl

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fan de skriuwers:
De film ‘ANNE’
As wy aanst op 15 oktober in ledegearkomste hawwe, kinne wy dêrnei de film ‘ANNE’ sjen.
Dizze film, dy’t flink yn’e prizen fallen is, is makke troch Joke Zandstra.
No hawwe we wol faker in film fan har sjoen, mar dizze kear is it dochs oars.
It giet hjir om te begjinnen om in speelfilm. Oan’t no ta hawwe we dokumintêres fan har sjoen . En dêrneist
is it dizze kear gjin fryske film.
Dêr stiet tsjinoer dat it jimme allegearre fertroud lykje sil: de film spilet him ôf yn Harderwyk en Ermelo. Ek
de spilers komme dêr wei, dat wa wit sit der noch kunde fan jim tusken…
It ûnderwerp fan de film is net it maklikste. It giet oer in lytse poppe, dy’t dea berne wurdt. De film hyt
“ANNE’ omdat dat in namme is, dy’t sawol troch in jonkje as in famke droegen wurde kin.
De film spilet him ôfwikseljend ôf yn dizze tiid en de tiid fan 50 jier lyn.
In dea berntsje krije is no fansels like slim as doedestiids. Mar dat it dochs 50 jier lyn in hiel oar ferhaal wie,
sjogge jim yn dizze film.
Joke wûn goud mei dit ferhaal op it NOVA Regiofestival yn Ermelo én krige de beker foar ‘Bêste actrice’ én
de Supernova (dat is de priis foar ‘Bêste film fan it festival’) op it Nationaal Filmfestival, dat ôfrûne hjerst yn
Seist hâlden wurde.
We hawwe nei de film gelegenheid genôch om oer de film nei te praten.
Sa hoopje we op in noflike Kritemiddei.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Mei boppesteand tegeltsje wol it bestjoer fan de krite jim dúdlik meitsje, dat wy it tige wichtich fine wat
jimme as leden fine hoe’t de takomst fan ús krite der hinne leit.

Al 44 jier binne der bestjoersleden west, dy’t mei nocht en wille in winterskoft-programma gearstallen. As
bestjoersleden harren sit der op siet, binne der hieltyd guon west dy’t der noch wol in skoft oan taheakken,
of oaren stienen klear om it stokje oer te nimmen.
Prachtich fansels!
Yn de Ledegearkomste fan 2 april is lykwols in oprop dien om marris nei te tinken oer de takomst fan ús
krite.
•
•
•
•

It tal leden rint al jierren tebek
It ledebestân wurdt elk jier âlder
De ôfrûne jierren 2020 en 2021 lei de krite stil – koroana siet ús yn ‘e wei.
Bestjoersleden binne ôfgeand, mar nije bestjoersleden jouwe oant no ta gjin lûd…..

Fierderop yn dit kriteblêd stiet de Wurklist foar de kommende Ledegearkomste fan 15 oktober.

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.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: van Manen & Visser – A5

H A A R D E N | K AC H E L S | S C H O U W E N | R O O K K A N A LE N | PA R K E T
Lorentzstraat 8a • 3846 AW • Harderwijk • 0341-418-807
info@vanmanenvisser.nl • www.vanmanenvisser.nl

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Houthandel van der Leeden – half A5

MÉÉR DAN 5.000 M2 HOUT!
DEUREN

PLAATMATERIAAL

PERGOLA’S

HOUT

KOZIJNEN
OP MAAT

VLONDERS
VERANDA/
BLOKHUT

IJZERWAREN

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

Advertentie: Steven v.d. Brink – half A5

Transportbedrijf St. van den Brink en Zn.
Tolweg 15
3851 SL Ermelo
0341-565053
www.stvandenbrink.nl

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Wolf Caravans – half A5

afgebeeld: Weinsberg 390 Cara One

✔

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
Advertentie: IDevice – half A5

Werkt uw iPhone of iPad
niet zoals het hoort?
� Reparatie met originele
onderdelen
� Klaar terwijl u wacht
� 6 maanden garantie

s voor een
e
r
d
a
w
u
k
!
Oo
one of iPad
nieuwe iPh
ERMELO

0341-220000
Weegakker 19
3851MB Ermelo
www.ideviceplus.nl

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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CIA
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VISRE
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S

Advertentie: Dries van den Berg & Zn. – A5

PALINGROKERIJ
PALINGMUSEUM

De grootste Visspecialist van Midden-Nederland

Houkje, Boukje, Jelle of Steven;
Alle Friezen die van vis houden moeten
bij Dries van den Berg & Zn. wezen

✔ Palingrokerij ✔ Visspecialist ✔ Palingmuseum ✔ Visrestaurant
✔ Groot Vis BBQ assortiment

Stephensonstraat 2 • Harderwijk • T. 0341-423723 • Driesvandenberg.nl
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fan it bestjoer:

Utnûging
Ledegearkomste Fryske krite “Meiinoar Ien”
Hurderwyk e.o.
Sneontemiddei 15 oktober 2022
Yn it Multifunksjonele Simtrum “de Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 te Hurderwyk.
Ynrin fanôf 15.00 oere.

De wurklist fan de middei:
De Algemiene Ledegearkomste is fan 15.30 oant 16.00 oere
Dêrnei komt de film ‘Anne’ fan Joke Zandstra. In priiswinnende film dy’t opnaam is yn
Hurderwyk en Ermelo. Sjoch foar mear ynfo fjirderop yn dit kriteblêd.
Yn’t skoft is der tiid foar in hapke en in drankje.
Om 18.00 oere stiet in waarm sjinees buffet klear
Nei it iten spylje wy noch in pear potsjes Frysk Byldbingo en om 19.30 oere slute wy ôf.
De kosten foar dizze middei binne € 15,00 p.p. Kofje, tee en alle hapkes tuskentroch, mar ek de potsjes
Frysk Byldbingo binne foar rekken fan de Krite - De sjinese keteraar wol graach op ‘e tiid witte hoefolle
minsken mei-ite wolle. Jou dêrom foar 7 oktober troch oan de skriuwers fan de krite:
savanderbeek@gmail.com mei hoefolle minsken jimme delkomme wolle.

Kritesaken dy’t oan de oarder komme:
De saaklike wurklist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iepening en wolkom
De ferskate ferslaggen fan de skriuwster
Sinteraasje, ferslach fan de ponghâlder
Taljochting fan de rekkenopnimmers
Beneaming fan de rekkenopnimmers
Bestjoersferkiezing / de takomst fan de krite

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Oftredend binne Grytsje Assies en Durk Reitsma. Wolle jo in sit yn it bestjoer of wolle jo in namme
foar de funksje fan foarsitter as ponghâlder trochjaan, doch dit dan foar 7 oktober 2022. By gjin
opjefte fan nije kandidaten binne Grytsje en Durk werkiesber en bliuwe sy oant 6 febrewaris 2024
oan as bestjoerslid. Op dizze ledegearkomste wurdt dan foar de twadde kear oanjûn dat de krite op
dy datum opheven wurde sil.
7. Omfreegjen.

Bylagen bij de wurklist:
• Ferslach Jiergearkomste fan 2 april 2022
1. Iepening en wolkom
It is sneon 2 april 2022 en as krite komme wy byinoar om de ledegearkomste fan 19 novimber, dy ’t doe net
trochgean koe, te hâlden. Yn oanrin op dizze kritemiddei binne de 47 leden dy ’t harren opjûn hawwe. Mar
troch sykte heakje der 4 leden ôf. In oantal leden binne behindere, hawwe oare ôfspraken. En dat is logysk,
wy binne allegear bliid dat we wer opstap kinne. It bestjoer wurdearret it tige dat men wol de muoite naam
hat om ôf te sizzen. It bestjut dat it wolwêzen fan de krite der ta docht. Mei 43 leden is der in grutte opkomst,
dat is it bestoer tige nei ’t sin.
Fanôf 15.00 oere hjit it bestjoer de leden fan herte wolkom. Mei in bakje tee/kofje en in stikje oranjekoeke
siket elts in plakje. Der wurdt folop bypraat, moai om te sjen.
Nei in wolkom mei waarme wurden iepent Grytsje om 15.30 oere de gearkomste. In wike earder wie der yn
Reeuwijk/Boadegraven de A.G. fan it FBoU. De krite ‘Fier fan hûs’ fierde dêr tagelyk har 75-jierrich bestean.
Middeis wie Lysbeth Jongbloed útnoege, dy’t sjen liet hoe’t it der mei ús Fryske taal foar stiet. Dat wie lokkich
in posityf ferhaal. Lysbeth, mar ek Grytsje ropt ús op ek bûten Fryslân ús moaie taal heech te hâlden.

2. De ferskate ferslaggen
Der binne gjin op- en oanmerkings op de ferslaggen fan de skriuwster. Sy wurde mei applaus goedkard.

3. Sinteraasje
Durk jout noch in koarte taljochting, fjirder binne der gjin fragen of opmerkings. It dúdlike oersicht is dik
ynoarder. Durk kriget ek in waarm applaus.

4. Taljochting fan de rekkenopnimmers
Fokke Krottje befestigt dat Durk de sinteraasje tige op oarder hat en jout dêrnei it wurd oan Sytze Kingma.
Sytze bedankt Durk mei in prachtige limerick:
Ja, bêste minsken fan ús krite
Wy wolle perfoarst dat jim wite:
Ponghâlder Durk
Is poerbêst foar syn work
En hy wol gjin sint samar weismite!
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Dêrom, wy hoopje dat jim snappeFaaks hat Durk him der ek al op fergappeHy docht ommers op ’t lêst
Tige tûk syn bêst.
Lit ús dan ek fûleindich foar him klappe.
En dat dogge wy!!!

5. Beneaming nije rekkenopnimmers
Sytze Kingma bliuwt as kommisjelid noch in jier yn funksje. Sieds Tilstra wurdt beneamd as nij lid yn dizze
kommisje. Fokke wurdt bedanke foar syn ynspannings.

6. Bestjoersferkiezing
Fokke Zandstra is ôfgeand, mar wer-kiesber. Der binne gjin tsjin-kandidaten yntsjinne. Fokke krijt in
‘trochsetters blomke’ foar al syn krewearjen foar de krite. Omdat Grytsje eins ek al oer punt 7 fan de wurklist
begjint, bliuwt it foar Fokke wat ûnwis oer syn nije beneaming. Grytsje freget him om troch te gean en dat
befestigt Fokke. En dat wy mei dizze nije perioade tige ynnaam binne, makket it applaus dêrnei wol dúdlik.

7. De takomst fan ús krite….
De krite telt op it stuit 86 leden. Dat de helte fan alle leden dizze middei nei de gearkomst kaam binne jout
wol oan dat de krite fan bestjutting hat foar ús as Friezen yn ‘e frjemdte. Op Fokke nei hawwe de oare
bestjoersleden oanjûn dat sy net troch gean wolle at it sy oan bar binne om ôf te gean. Dat bestjut dat der
nije bestjoersleden keazen wurde moatte. Slagget dit net dan sil de krite op 6 febrewaris 2024 ophâlde te
bestean. Dat beslút nimme wy dizze middei net. Grytsje ropt de leden op om it kommende simmerskoft ris
nei te tinken oer in bestjoersfunksje. Dan kin men noch in skoft meirinne en sa ûnderfine wat it ynhâldt.
Op de ledegearkomste fan 15 oktober 2022 komt dit wichtige punt wer op ‘e wurklist.
Andrea Froma freget at it bestjoer oanbliuwt oant 2024 at der gjin nije kandidaten foar it bestjoer komme.
Dat seit Grytsje ta, elts bestjoerslid bliuwt dan oan.
Hjir mei gear hinget de ferplichting om de statuten te fernijen. Op 1 juli 2021 is de WBTR yngien: Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen. In wet dy’t stiet foar goed bestjoer fan ferienings en stiftingen. Mei jierliks
ferantwurding ôflizze is men misbrûk yn ’t foar. As krite dogge wy dat, mar dizze wet is foaral bedoeld foar
grutte ferienings wer ’t de belangen grutter binne. De wet skaait dochs alle ferienings oer ien kaam. Lokkich
ha wy hjir oant juli 2026 de tiid foar. Us statuten binne fan 6 febrewaris 1959 en alle statuten fan foar 1992
binne yn 2026 net mear jildich. Mei it opmeitsjen fan nije statuten stiet in bedrach tusken de € 500,00 en
€850,00. De takomst fan de krite hinget dus ek gear mei it útfieren fan dizze wet.

8. Omfreegjen
Roel Sietsma jout oan dat de rekkenopnimmers it bestjoer noch net desjarzje ferliend hawwe. Werop Grytsje
wat út it ferline yn’t sin komt. Sy wol dat sels wol dwaan, mar dat is net tastien. Werop Sytze en Fokke de
leden freegje om dit yn elts gefal wol te dwaan. Hjirmei wurdt de nije wet al rjocht dien. Foar de krite is der
net folle nijs ûnder de sinne!
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Dan is it skoft en is it tiid foar een drankje en in flaubyt. De bingo kaarten wurde útdield. Dizze middei is der
foar elk ek in priiske, nimmen giet mei lege hânnen nei hús. Nei 2 rondes binne de prizenpakketten derút.
Wa’t neat wûn hat nimt nei ôfrin in blomke mei.
Om 17.30 oere stiet it Sjinees buffet foar ús klear. Elts lit him dat goed smeitsje. Sjoch mar nei de foto’s dy’t
taheakke binne. De hiele middei is troch Fokke fêstlein, tige moai om werom te sjen.

Tsjin 19.00 oere hinne slút Grytsje de gearkomste en winsket elts wol thús. Werop Andrea de leden freget
om Grytsje mei in grut applaus te bedanken. Fansels dogge wy dat. In moaie ôfslúter fan in prachtige, noflike
middei.

De krite fan de sneontejûn nei de sneontemiddei?
De skriuwers binne drok dwaande mei it gearstallen fan it programma foar ik winterskoft 2022/23. Grytsje
leit oan de leden foar of it noflik wêze kin om de krite-aktiviteiten nei de middei te setten.
Mei hânopstekken litte de leden witte dat 18 leden dit graach wolle, 7 leden wolle dit net en de oaren
makket it neat út. De skriuwers sille mei de behearder fan de Kiekmure en de artysten oerlizze wat der
mooglik is. De eraste kear dat wy inoar wer moetsje is yn elts gefal wol op middei en wol op 15 oktober.
Grytsje slút de kritemiddei ôf mei:
Genietsje
Wês sterk
Libje folút yn it momint
Meitsje dyn dreamen wier
Lústerje nei oaren
Mar foaral nei dyn hert
Wês dysels
Laitsje, sjong & dûnsje
Ha leaf
•

Kriteferslach fan it winterskoft 2021/2022.

Op sneon 9 oktober 2021 hinget de Fryske flage oan it hek neist de Regenboogkerk yn Drielanden,
Hurderwyk. Nei in lang skoft ‘neatdwaan’ komme de Friezen om Utens nei dizze moaie lokaasje foar de A.G.,
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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M.& Y. en kritemiddei fan it FBoU en Meiinoar Ien. It moaie waar makket dat elts mei in optein sin oan dizze
dei begjint. Wy fûskje net en elk moat de persoanlike QR-koade sjen litte.
Kofje mei oranje koeke stiet klear, as krite fersoargje wy dizze traktaasje en dy lit him goed smeitsje. De A.G
fan it Boun ferrint flot en dan stiet der foar elk in papieren taske klear mei in hearlike lunsj. Omdat it sok
moai waar is gean de measten te kuieren yn it Sprengenpark. Rinne en prate giet elk hiel goed ôf.
Nei it skoft hat de gastsprekker fan de M.& Y. middei der ek sin oan om har ferhaal te dielen. Luts Jacobi,
foarhinne politika yn De Haach, is sûnt 2018 foarsitter fan de Waddenferiening. Fol fjoer fertelt sy oer it
belang fan it ‘Werelderfgoed’ fan it waddengebiet. De feriening hat sa’n 40.000 leden en hat sadwaande wol
fan ynfloed op besliisings dy’t naam wurde moatte. Natuer en ekonomysk belang gean net altiten hân yn
hân.
Om 14.30 oere set Luts wer ôf en is der foar elk oranjekoeke, kofje, tee of wat oars. Foar it teaterbarren is
de grutte tsjerkeseal reemakke en dêr is, wylst de minsken harren plak oanwiisd krije, in prachtich dekor te
sjen. Dit dekor is de eftergrûn foar it stik ‘Myn Skip’, de skiednis fan it skûtsje.
Foarsitter Grytsje hjit 69 leden en gasten wolkom. Nei it Frysk folksliet giet it oan. Age Veldboom mei
sjongers Ella en Herman bringe mei nocht en wille de skiednis fan it skûtsje. Je kinne letterlik in spjeld fallen
heare, sa stil is it publyk.
Yn’t skoft sykje de minsken dy’t in priis yn’e ferlotting wûn ha al gau nei it winnende nûmer.

It twadde part fan de foarstelling is like moai as it earste part. Wat wie it in moai bestean, op sa’n skûtsje,
mar by tiden ek hiel hurd.
Nei ôfrin krije de teatermakkers in steande ovaasje. Grytsje bedankt harren en elts krijt in Hurderwyker
Zeebeer. Sawol de leden, gasten as teaterploech kinne op in moaie dei weromsjen.
Mar ……..

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Dizze dei wie bedoeld as it begjin fan it winterskoft, elts hie dêr oer lêzen yn it kriteblêd. Der stie in moai
Fan
de foarsitter:
programma
op’e priemmen. Mar hawar, foar de twadde kear koe it winterskoft net troch gean fanwege it
weromkommen fan it koroanafirus. It wie wer lange tiid neat mei al ús aktiviteiten.
Bêste kriteleden.
De bestjoersleden hâlde fia mail en app kontakt meiinoar. Wy beslúte om yn desimber alle leden te
besykjen
mei in attinsje
dizzewer
op te
stjoeren
nei de leden dy’t fierôf wenje. Dat wurdt tige wurdearre. Yn
It
nije winterskoft
stiet alofsawat
foar
de doar.
jannewaris en maart komt der wol in kriteblêd út.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim
simmer?
Lokkich
kinne wy meiinoar it winterskoft wol ôfslúte op 2 april 2022. Sa’n 43 leden ha harren opjûn en
komme nei de Reinbôgetsjerke yn Drielanden foar de ledegearkomste, it spyljen fan it Frysk Byldbingo en in
sjinees buffet. Meiinoar ha wy in tige noflike middei. Nei lange tiid kinne wy inoar wer moetsje en byprate
en dat bard ek folút.

Wy winskje inoar in moaie simmer en ‘oant sjen’.
It bestjoer bepraat yn de wiken/moannen nei de ledegearkomst oer it nije gear te stallen winterskoft. De
ledegearkomst op 15 oktober stiet fêst. It slagget de skriuwers om artysten yn novimber, jannewaris en
maart nei Hurderwyk te heljen. Yn juny krijt elts kritelid in struibrief mei it nije programma foar it
winterskoft fan 2022/2023. Ien kear op jûn en 3 kear op middei.
September 2022 Siska van der Beek-Tiersma
Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Fan de ponghâlder:
It bestjoer hat foar it kommende winterskoft in kreas programma optuge wêr’t fan alles yn sit. No mar hope
dat der gjin beheinings fan sûnens wer opspylje. Dan binne der wer genôch mominten om inoar te moetsjen.
By de start fan in nij winterskoft kom ik altyd mei in ‘ferfelende’ fraach, mar sûnder de útwurking dêrfan,
kinne wy neat organisearje. Jo begripe it al, it giet fansels wer om jild. Nettsjinsteande it feit dat in soad
saken
en guod
djoerder
wurde,
hat it bestjoer
besluten
it ledejild/kontribúsje
te litten
sa’t it wie. Dat betsjut
Ik hoopje
dat wy
elkoar op
15 oktober
wer yn sûnens
moetsje
sille. Wy hâlde dan
ús ledegearkomste.
It liket
dat elk lid € 15,00 betellet. It soe moai wêze, dat in elk dit fia de bank oermakket nei it rekkennûmer fan de
in moaie middei te wurden.
Fryske Krite fan Hurderwyk. Dat jildt ek foar oare bedragen fan meidwaan, grutter as € 10,00. Dan ha ik nei
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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de aktiviteit(en) net safolle jild yn ‘e ponge sitten. It stoarten fan jild bringt wer in soad ekstra kosten mei….
Fan
foarsitter:
Ik tinkde
dat
dit foar de measten fan jimme gjin swierrichheden opsmyt.
NB. It bankrekkennûmer stiet op de lêste side fan it kriteblêd.
Bêste kriteleden.

• Finansjeel Jieroersicht 2021-2022

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Utjeften
20/21
21/22 Ynbard
20/21
21/22
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
Jûnsaktiviteiten
Leden
jim simmer?
sealhier
0,00
154,29 Kontribúsje
491,00
1.268,50
Konsumpsjes
0,00
156,25 Kontribúsje takom jier
Kofje/tee
0,00
Donaasje
30,00
45,00
Artysten
0,00
500,00
Presinsjes
0,00
27,60
Pryskes/sûkerbôle
0,00
92,35
Mei-inoar

0,00

1.026,49 Mei-inoar
Advertinsjes

Krite-blêd
drukker
Postsegels
Enveloppes

Jûnsaktiviteiten
742,29
1.482,22 yntree
132,80
352,32 Kofje/tee
yn ’t hite sân…..
1,79Mei bleate fuotten
2,99 Ferlotting

521,00

1.313,50

1.800,00

3.500,00

0,00
0,00
0,00

335,00
0,00
172,20

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
Mei-inoar
876,88
1.837,53
Mei-inoar
0,00
507,20
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
Jiergeark. 2 april 2022
en/of
jûnen mei elkoar ha.
Sealhier
0,00
146,00 Boeketafel
0,00
0,00
0,00
78,15wetter
Nijjiersgeark.
0,00
ItDrinken/hapkes
wie wol in hiele drûge simmer. Der
moat noadich
falle, mar buffet
dat ha wy net yn de0,00
hân. Ofrûne nacht
Gebak
116,90
Nijjiersgeark.
bingosliepe. Oeral hat
0,00
50,25
hat
it by ús aardich reind en waaid.0,00
Gau de ruten
ticht en
dan mar fierder
de natuer te
lijen
Buffetde drûchte. Dit treft yn it bysûnder
0,00
537,50
ûnder
de bouboeren.
It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
Pryskes
0,00 fanwege
55,55de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
komt
wol in tekoart oan guon produkten
Sprekker
0,00
0,00 It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
nearne
goed dwaan. En dochs ha wy
se hurd nedich.
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
Mei-inoar
0,00
934,10
Mei-inoar
0,00
50,25
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….
Feriening
Ferskaat skriuwer
Attinsjes/kaarten
FBoU kontr.
Bankkosten

83,00
323,00
60,00
117,75

54,57
223,95
65,00
108,90

Mei-inoar

583,75

452,42

Totalen
1.460,63wer yn4.250,54
Ynbardsille. Wy hâlde dan ús2.321,00
5.370,95
IkUtjeften
hoopje dat wy elkoar op 15 oktober
sûnens moetsje
ledegearkomste.
It liket
SALDO
860,37
1.120,41
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Foar de kontrôle op 25 maaie 2022 hawwe wy de nedige dokuminten fan Durk tastjoerd krigen en dy neisjoen
op sifers en om krityske fragen oer te stellen.
Hjirby is foaral omtinken west foar de ynkomsten fan de krite, dy’t Durk nei folle tefredenheid taljochtsje koe.
Mei troch koroana en de ynkomsten út advertinsjes hat de Krite in stevige buffer foar mindere tiden.
Wy stelle de ledegearkomste út, om Durk (en it bestjoer) desjarzje te ferlienen oer it kontrolearre skoft.

De rekkenopnimmers, S. Kingma en S. Tilstra
Graach oant sjen op 15 oktober
Durk Reitsma

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Ouderwetse bakkerij – half A5

Advertentie: Auto Drielanden – half A5

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

DE BOURGONDIËR
2201041_FryskeKrite_Oktober2022.indd 22

22

27-09-22 16:44

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Advertentie: Zuivelhoeve - A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Wij verwelkomen jullie
Graag in onze mooie winkel
Op de Wolleweverstraat 16!
Waar een Fries welkom
Mei bleate
fuotten
yn ’t hite sân…..
Altijd voor
jullie
klaar
Staat!

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Olympia de Griek – A5 liggend

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.

Alle middeis binne jimme fanôf 5 oere tige wolkom

Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Grutte Pier
Eksklusyf fraachpetear mei Steven de Jong oer de film ‘Grutte Pier’

“Wy Friezen hawwe in grut gefoel dat wy graach ús eigen beantsjes dopje wolle en ús eigen karren meitsje
wolle, frij en ûnôfhinklik. Dat is neffens my de siel fan dizze film, fan it ferhaal dat wy graach fertelle wolle.”

Steven de Jong (foto: Bob Thomas)

Op 28 oktober 2022 komt de Frysktalige film Grutte Pier út yn ’e bioskoop. It is it earste diel fan in trilogy
oer it libben fan de Fryske frijheidsstrider Pier Gerlofs Donia (1480 Kimswert-1520 Snits). De oare twa
dielen sille neffens planning yn 2025 en 2028 ferskine. De haadrol wurdt spile troch Milan van Weelden
fan Zoetermeer. Oare spilers binne Elske DeWall, Syb van der Ploeg, Jan Arendsz, Bram van der Vlugt en
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Cas Jansen as Karel van Egmond van Gelre. De films wurde makke troch Steven de Jong (1962) en syn
ploech. In eksklusyf fraachpetear mei de filmmakker foar It Nijs.

Byld: Steven de Jong Films

Wat kinst yn it koart fertelle oer de ynhâld en it tema fan de film Grutte Pier?
Steven: “It is bekend dat Pier alles kwytrekke is yn syn libben en dêrnei wraak nimt op dejingen dy’t him dat
yn syn eagen oandien ha, de Hollanners. Wat wy besocht hawwe yn ús ferhaal te fertellen, en dat komt
oerien met it tema dat hjoeddedei ek oan ’e oarder is, is dat de boeren graach in ûnôfhinklik frij bestean ha
wolle, en dat net bepale litte wolle troch oare partijen. De polityk spilet dêr hjoeddedei fansels in rol yn, mar
dat wie fiifhûndert jier lyn ek sa. Wat my enoarm fassinearret oan it ferhaal fan doe en no, is eins dat der
neat feroare is. Ast nei Oekraïne sjochst en wat der no bart hjir yn Nederlân mei it stikstofbelied ensfh., dan
komst derefter dat yn in oare foarm deselde tema’s spylje. Wy Friezen hawwe in grut gefoel dat wy graach
ús eigen beantsjes dopje wolle en ús eigen karren meitsje wolle, frij en ûnôfhinklik. Dat is neffens my de siel
fan dizze film, fan it ferhaal dat wy graach fertelle wolle. Blykber leare we mar net fan alles dat we net goed
dogge of wat de skiednis ús fertelle kin. Yn 1345 by de Slach by Warns waard ek fochten tsjin de oerhearskers.
In pear hûndert jier letter by Grutte Pier barde itselde. En no is it eins wer oan ’e oarder.”

Byld: Steven de Jong Films

Wie it dyn dream om in film of trilogy oer Grutte Pier te meitsjen?
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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“Yn de tiid fan De Gouden Swipe en De Fûke, 20-25 jier lyn, waard de fraach al steld wat foar Fryske films

Fan de foarsitter:

noch mear te ferwachtsjen wiene. Doe haw ik it al oer Grutte Pier hân. Ik woe altyd al wat mei Grutte Pier
dwaan. Op in bepaald stuit tocht ik fan: ik moat gewoan begjinne, oars bin ik aanst dea en begroeven en haw
Bêste
kriteleden.
ik it net
dien. Ik bin mar úteinset en hope geandewei mear minsken entûsjast te krijen foar it projekt. Ik woe
it
ferhaal
op in watstiet
oarealmanier
fertelle,
jier woe ik in blokje draaie. En ik woe it ferhaal troch de jierren
It nije winterskoft
sawat wer
foar elk
de doar.
hinne foar in part fertelle út de eagen fan in opgroeiend bern en dêrmei in epysk gefoel kreëarje. We binne
yn 2018
no ishurd
it earste
dielEnfolbrocht.
Diel
en waarme
trije sillesimmer
noch folgje
it hieleteferhaal
fanHoe
Grutte
Wat
gietbegûn
de tiiden
soms
foarby.
wat ha wy
in twa
moaie
hân.om
Betiden:
waarm.
wie
Piersimmer?
te fertellen.”
jim

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
Byld: Steven de Jong Films
en/of jûnen mei elkoar ha.
Yn gearwurking mei hokker partijen is de film ta stân kommen?
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
“It belangrykste is de filmambassade. Dat is in klup fan sa’n tritich minsken dy’t hiel optein en fleurich wurde
ûnder
de drûchte.
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kommersjeel,
wewurdt
wolleen
graach
meitsje de
oerboeren
bepaalde
ûnderwerpen. Ik wol graach wat oars meitsje as
de safolste romkom. Ik wurd wat âlder en dan krigest hieltyd mear it gefoel datst wat meitsje wolst dêr’t dyn
siel mei besibbe is.”
Do hast wolris sein datst dingen meitsje wolst dy’t net yn ien hokje passe. Is de film Grutte Pier dêr in goed
foarbyld fan?
“Ja, dat fyn ik wol. Dat is in bytsje de Nederlânske kultuer om alles hiel oersichtlik yn hokjes te ferdielen. Ik
wurd faak assosjearre mei famyljefilms, om’t ik de Kameleon-films en Snuf de Hond makke haw. Ast Grutte
Pier aanst sjoen hast, kinst dêr fan alles fan fine, mar net dat it yn dat hokje past. Ik fyn it just hiel leuk om in
bytsje oan dy sjenres te moarreljen. We soene in jier as acht lyn in film meitsje yn Teheran, Iran. Dy film is
Ik
dat wymar
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15 wol
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sûnensinmoetsje
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we ien fan de pear filmmakkers wiene dy’t dêr dan filmje soene. Dus dat wie ek noch
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wol spannend. En it waard ek net omearme troch it ministearje. Ik waard belle út De Haach en frege hoe’t ik

Fan
foarsitter:
it yn de
’e harsens
helle en der waard sein dat se my net rêde koene as ik dêr opsluten wurde soe. Wy hawwe

dêr ek nei de film west. Ik siet yn in bioskoop yn Teheran en seach nei in film dêr’t ik neat fan ferstie en dêr’t
ik my fan ôffrege yn wat foar hokje dy film paste. It gie fan horror nei erotyk en fan erotyk nei humor en fan
Bêste
humorkriteleden.
nei spanning. It wie gewoan alle sjenres trochinoar. Doe’t ik de film útrûn tocht ik: wat wie dat eins
in
geweldige
belibbing,
wat
fantastysk
datde
dedoar.
filmmakkers har hielendal net oan wetten en hokjes hâlde, mar
It nije
winterskoft
stiet al
sawat
wer foar
gewoan de dingen dogge dy’t se moai fine. Ik fûn dat wy folle frijer yn ús geast operearje moasten. Yn Grutte
Pier giet
sa fier
net,
marfoarby.
ik ha my
it is:
is it aventuer,
is it drama,
is it fantasy?
Wat
giet dat
de tiid
soms
hurd
En wol
wat ôffrege
ha wy inhokker
moaiesjenre
waarme
simmer
hân. Betiden:
te waarm.
Hoe wie
It issimmer?
eins fan alles wat. De film is út ûnôfhinklikheid en frijheid wei makke, omdatst net mei omroppen,
jim
filmfûnsen, distributeurs te krijen hast dy’t sizze datst binnen de lyntsjes bliuwe moast.”

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
Byld: Steven de Jong Films

It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
De
Bûter,
en swarte
bledsiden
fan en
Omrop
Fryslân
út sliepe.
2020 giet
oer
fan
hat dokumintêre
it by ús aardich
reindbrea
en waaid.
Gau de
ruten ticht
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ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
“Yn ús ferhaal is Pier gjin hillige, hear. Mar we besykje wol ticht by syn minsklikheid te bliuwen. Wat we net
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
ferjitte moatte, is dat er foar syn gefoel alles kwytrekke is. Ik sit in protte yn Amsterdam om de film ôf te
swaaie
mei
reade
bûsdoek
seboereprotesten
net echt., mar jout
wolIkmoed.
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it gefoel fan de boeren ûnderskatte. It giet der net om dat mei it útkeapjen fan boeren it probleem oplost is.

It giet oer it libben fan minsken, harren passy en hiele wêzen, soms al generaasjes lang. In protte boeren
hawwe it gefoel dat dat harren ôfnommen wurdt, yn elts gefal dat se gjin frije kar mear hawwe. Ik wol it net
dramatisearje, mar dan is in boere-opstân net fier fuort. Dat is krekt wat fiifhûndert jier lyn ek bard is. In
klofte boeren en boargers kaam byinoar mei it idee: wat hawwe we te ferliezen, se pakke ús alles ôf, we
ramme wer werom. Dan krigest de gjalp: ‘Leaver dea as slaaf!’”
Geane de oare dielen fan de trilogy fan Grutte Pier ek troch as it earste diel gjin sukses wurdt?
“Dizze film ha wy net yn it foarste plak makke mei it idee dat we in grut sukses skoare wolle. Ik hie fansels
hiele kommersjele projekten oanpakke kinnen en dêr myn tiid yn stekke kinnen, as we it foar de winsten
dwaan soene. Soms moatte je dwaan wat je tinke dat barre moat. We hoopje fansels wol dat de film it
ôfgryslik goed docht en dat dy de wrâld yn giet.”
Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Byld: Steven de Jong Films

Hast twivele om de film yn it Frysk of yn it Nederlânsk te dwaan?
“Nee, nee, nee, net in sekonde. Sa persoanlik en sa autentyk mooglik ha we besocht dizze film te meitsjen.
Ik ha wol fuortdaliks sein dat ik in goeie akteur foar de rol fan Grutte Pier fine moast. Ik krige wol in protte
mailtsjes fan grutte, sterke Friezen dy’t de taal wol behearskje, mar net akteur binne. Dus dy moast ik bûten
ús Fryske grinzen sykje. En dy haw ik fûn yn Milan van Weelden en hy docht it fantastysk. It is
bewûnderensweardich hoe’t er him foar de film de taal eigen makke hat. Hy hat gjin kursus by de Afûk dien,
mar by my. Ik haw alle teksten fonetysk foar him ynsprutsen en dy hat er leard. Dat wie wol in útdaging. Mar
ik ha der in protte respekt foar dat er dat sa oppakt hat.”
Steane de spilers oant 2028 ûnder kontrakt?
“It projekt is frijheid blijheid, mar wurdt wol droegen troch in freoneklup. Ik ha minsken derby socht dy’t
mear binne as allinnich in kollega. Fan tefoaren haw ik oanjûn wat it idee is en dat der wol sprake wêze moat
fan in soarte belutsenheid foar in lange perioade om it hiele ferhaal te fertellen. Hoe’t it allegear gean sil,
witte we fansels dochs net. Allinnich de dea kin ús skiede. Der binne al in pear spilers ôffallen troch de dea.
Bram van der Vlugt binne we al kwyt. Ik hie ea Aart Staartjes ek frege foar in roltsje, mar hy wie foardat we
begûn wiene mei draaien al ferstoarn. En we binne al mear kwytrekke, der steane trije krúskes op ’e
ôftiteling. Ik hie it der al mei Bram oer hân, it wie yn de koroanatiid en Bram wie al 86, dat we de sênes mei
him net útstelle moasten. Yn in relatyf koarte tiid hawwe we dy sênes draaid en ik haw noch út de gek tsjin
him sein dat as er de einstreek fan de film net helje soe, ik de film oan him opdrage soe. Dat dogge we dus
ek. Trije, fjouwer moanne letter wie er der net mear. It ferhaal giet fansels ek oer libben en dea, dus dat
komt op dizze manier wer byinoar. Bram hat syn rol as Graaf Gwijde van Vlaanderen wol folbrocht.”

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Byld: Steven de Jong Films

Wat wiene de grutste útdagingen by it meitsjen fan de film?
“Dit is net de film Het Diner, om mar in foarbyld te nimmen, dat minsken oardel oere oan in itenstafel yn in
húskeamer sitte. De film spilet him ôf yn in oare tiid, dat is lestich. De measte opnames binne yn Fryslân
makke, mar we hawwe ek yn Orvelte yn Drinte en yn it Archeon yn Alphen aan den Rijn west. Der bart nochal
wat yn de film. Dat binne eleminten dy’t it net ienfâldich meitsje om it mei in lytse ploech te dwaan. We
binne wol oant it gatsje gien, sis mar. En noch, we binne noch mei de lêste dinkjes dwaande.”
De premjêre is op 28 oktober yn Teater Snits. Jim sille dêrnei in toernee hâlde.
“Ja, de film draait yn ’e bioskopen, mar we dogge ek in toernee by teäters, kulturele sintra en doarpshuzen
yn Noard-Nederlân lâns. Op dy filmjûnen jou ik in filmkolleezje en der is in optreden fan Carla DeBruine. Yn
de filmkolleezjes kin ik minsken fertelle oer it ûntstean fan Grutte Pier en dat ik it projekt graach dwaan woe.
Mar ek dat it filmmeitsjen wol in opjefte is. It wurdt in folsleine belibbing fan it projekt. Minsken kinne by ús
sa’n jûn boeke. We wolle de film graach ticht by de minsken op it plattelân bringe.”

Byld: Steven de Jong Films
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Wat kinst fertelle oer de muzyk by de film?

Fan de foarsitter:

“Heal oktober komt it muzykalbum it Grutte Pierprojekt (GPP) út op Spotify. Dat bestiet út tsien Fryske
lietsjes plus de filmmuzyk fan Ronald Schilperoort. De nûmers binne makke mei in hiele ploech fan de bêste
Bêste
musisykriteleden.
fan Nederlân. ‘Skriem om my’, in Fryske ferzje fan ‘Sleeping Sun’ fan de band Nightwish, is in aardich
grutte
hit yn Fryslân
wurden.
Enwer
Nicofoar
Outhuijse
It nije winterskoft
stiet
al sawat
de doar.en ik hawwe mei Elske DeWall en Milan van Weelden, dy’t
fan oarsprong musicalakteur is, it ferske ‘Do bist myn lân’ makke. In oantal fan de nûmers binne yn de film
ferwurke.
Takom
jier komt
der noch
simmerkonsert,
is de
bedoeling.”
Wat
giet de
tiid soms
hurd foarby.
Eninwat
ha wy in moaie
waarme
simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?
Bist al dwaande mei it folgjende diel fan Grutte Pier?
“Ja, ik bin it skript oan it skriuwen. It binne fansels prosessen fan jierren. It skriuwen doch ik tegearre mei
senarioskriuwer Dick van den Heuvel. Histoarikus Josse Pietersma helpt ús as we wat oer histoaryske feiten
witte wolle. Mar fernimst wol dat it echt in ynterpretaasje is fan dingen. Ik beklamje altyd dat ik fiksje meitsje
en gjin dokumintêre oer hoe’t it wol of net gie om 1500 hinne. Ik fertel drama, it is myn wierheid, net in oar
syn wierheid of dé wierheid.”
De premjêre fan de film is yn Teäter Snits op 28 oktober, de stjerdatum fan Grutte Pier (hy leit begroeven
ûnder de Grutte Tsjerke). Premjêrekaarten binne te besetten by Teäter Snits. Nije ambassadeurs kinne har
melde by info@filmambassade.nl.
Besjoch de foarfoarfilm en klips fan de film:
www.youtube.com/results?search_query=grutte+pier

Oernaam fan ItNijs.frl fan 10 septimber 2022 – skrean troch Hedwig Terpstra
Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..
Advertentie: De Bourgondiër – half A5

Welkom bij De Bourgondiër

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade
bûsdoek
helpt se net echt., maruw
jout wol
moed. Ik hoopje
dat it probleem op in goede
Bestel
gemakkelijk
belegde
broodjes,
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

hapjesplanken en cadeaupakketten online
www.bijdebourgondier.nl
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Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Friese-producten.nl – half A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Webwinkel met meer dan 1000 Friese artikelen
Vandaag besteld – overmorgen in huis.
www.frieseproducten.nl
06 – 532 59 385
Snekertrekweg 37 - Ljouwert
Advertentie: Wedding– half A5

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

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

Ik hoopje
dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste.
It liket
Adv_Wedding_zw-144.indd 1
27-09-17 15:11
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie:
Advertentie:
Steenhouwerij
Steenhouwerij
Kok –Kok
half– A5
half A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

STEENHOUWERIJ KOK
Harderwijk

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.

showroom en modellentuin

Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

•
•
•
•
•

Grafmonumenten
Grafzerken
Urn-gedenkstenen
ruwe grafstenen
vervolg inscripties

0341-470249
info@steenhouwerijkok.nl

van Leeuwenhoekstraat
36, Harderwijk
Mei bleate
fuotten yn www.steenhouwerijkok.nl
’t hite sân…..
Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres:
redaksje-adres:
kcvanderbeek@gmail.com
kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: HTC Pannen- en Messenwinkel – A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Advertentie: Jansen – A5

nyk!

Foarutstribjend yn tech

BEVEILIGINGSTECHNIEK
ELEKTROTECHNIEK
COMMUNICATIETECHNIEK

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

www.jansenbeveiligt.nl
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Bûsboekje
2023
Fan
de foarsitter:
De Ried fan de Fryske Beweging stjoert geregeld Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy’t har ynsette
foar
Frysk. Op 1 augustus gie der sa’n Plombrief nei Piet en Anneke Herrema fan Sumar foar harren
Bêsteitkriteleden.
jierrenlange krewearjen foar it Bûsboekje.
It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
It meitsjen en de distribúsje fan it Fryske Bûsboekje is alle jierren wer in hiele operaasje. It Bûsboekje soarget
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
dat mear as 2.750 brûkers alle dagen in stikje Frysk lêze kinne. Troch de trouwe ynset fan Piet en Anneke
jim simmer?
Herrema is dat 35 jier lang mooglik makke.
Anneke siet fan 1987 oant 2003 yn de redaksje fan it Bûsboekje, Piet rêde fan 1987 ôf mei de distribúsje.
Tegearre hawwe se tûzenen Bûsboekjes teplak brocht yn boekwinkels en kiosken rûnom yn Fryslân. It
bestjoer fan de Ried besleat om dêrfoar in plom te jaan yn de foarm fan in Plombrief.
Dy soe op moandei 1 augustus útrikt wurde by de presintaasje fan it nije Bûsboekje 2023, mar de Herrema’s
wiene beide behindere om dêrby te wêzen.
De presintaasje wie yn keunstnersdoarp Asgaard, oan it Kealledykje yn Ljouwert. It tema fan it Bûsboekje,
dat dit jier foar de 48ste kear ferskynt, is ‘lân fan dream en winsken’.

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

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.
By ús advertearder Friese Producten.nl yn Ljouwert te krijen foar € 8,25 – bestelle fia
info@friese-producten.nl kin fansels ek.
Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Advertentie: Slagerij Uit de Bosch – A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

Vlees van topkwaliteit!

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?
Hollands rundvlees

•
•
•
•
•

Uw complete barbecuespecialist
Kant en klare maaltijden uit eigen keuken
Compleet
verzorgde catering
Diverse specialiteiten

Carpaccio schotels – maaltijd salades
Vraag naar de mogelijkheden

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

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
Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober
wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Advertentie: Garage van de Bunte – A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Advertentie: Wegerif – half A5
elke dag

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

Probeer ook eens onze

Eigengemaakte chocolade

1,20

anbiedingen
onze dagawee
k weer)
(elke

maandag

3 Gevulde koeken
dinsdag

+1

3 Croissants

GRATIS

woensdag

+2

4 Krentebollen
donderdag

+1

GRATIS

GRATIS

3 Krokante keesjes

+1

GRATIS

Harderwijk
0341 412 128
Smeepoortstraat 38, Harderwijk

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

Advertentie: Tennesse – half A5

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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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

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.
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.
•

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 - 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 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, dy moatte soks foar 1 novimber
skriftlik of fia de mail kenber meitsje oan de skriuwer fan it Frysk Boun om Utens:
skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
Wa’t net foar dy datum reagearret, hat dan dus gjin beswier!
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 elts geselskip inoar op en hâldt de bân
yn stân!

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

40

2201041_FryskeKrite_Oktober2022.indd 40

27-09-22 16:44

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Advertentie: van Dort – A5

K
T

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Advertentie: Shop Inn - half A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Harderwijk

Verkeersweg 3
3842 LC Harderwijk – tel. 0341 – 422911
Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje datECO
it inschilders
goede tiid
wieA5
en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
Advertentie:
– half
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Transportbedrijf ST. van den Brink & Zn

TolwegBEL
15
SCHILDER NODIG?
0341 – 701465
3851 SL ERMELO

www.ecoschilders.nl
0341 – 565053
info@ecoschilders.nl
www.stvandenbrink.nl

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.

8

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Kitchen4All – A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.
It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Keukens voor iedereen
Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Bezoek ons:

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

Openingstijden:

gratis

3D

ontwerp

Neem de afmetingen van je
keuken of vloer mee. Onze
deskundige adviseurs
maken een persoonlijk

3D-ontwerp

www.kitchen4all.nl
09:00
Ik hoopje dat wy elkoarZaterdag
op 15 oktober
wer- 17:00
yn sûnens moetsje sille. Wy
hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
Ma t/m Vr

09:00 - 17:00

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 44 – nr. 1

Fuort mei Winnetou?
Wat sille we no belibje? Lês ik it goed? Wrachtich, it stiet der echt. Mei grutte koweletters. ‘Verkoopstop
voor Winnetou.’
De Dútske útjouwerij Ravensburger Verlag hâldt op mei de ferkeap fan in pear nije berneboeken dy’t
basearre binne op in nije film oer Winnetou. De Nederlânske útjouwer Meulenhoff Boekerij jout de nije
Winnetou-berneboeken ek net mear út. ‘Wy folgje de line fan de Dútske útjouwer’, is de ferklearring. Neffens
de Dútske útjouwer kamen der in soad negative reaksjes op hoe’t de lânseigen befolking delset is. Dêrmei
wol de útjouwer sizze dat aktivisten op sosjale media grutte fraachtekens pleatsten by de stereotipen dy’t
neffens harren yn de publikaasjes nei foaren komme. “Wy tankje jo foar jo krityk. Jo feedback hat ús dúdlik
makke, dat we de gefoelens fan minsken kwetse mei de Winnetou-titels’, seit de Dútske útjouwer yn in
ferklearring. Soe men jin net besauwe?! Mei ien haal wurdt Winnetou nei de ivige jachtfjilden stjoerd. Of kin
men soks ek net mear sizze, om’t men dan wer oare minsken op it sear komt?

Foto © Jan Bosgraaf. Stânbyld fan Massasoit

Yn 1875 kaam it earste Winnetou-boek fan de Dútske skriuwer Karl May út. Dêrnei folge in hiele rige
Winnetou-boeken. Hiele generaasjes hawwe de aventoeren fan Winnetou en Old Shatterhand lêzen. Wa’t
ien kear oan in boek begûn, koe min wer ophâlde. Se waarden opfretten en stikken lêzen. Yn de ferhalen is
Winnetou haadman fan de Apachen, ien fan de oarspronklike, lânseigen folken fan Noard-Amearika. Op in
dei moetet er Old Shatterhand, as dizze lânmjittingen docht foar de oanlis fan in spoarbaan foar it fjurrich
ros. Yn it earstoan beskôget Winnetou him as in fijân, mar oarsom is dat net it gefal. Faker as ien kear hat
Winnetou syn libben oan Old Shatterhand te tankjen en de twa slute in bloedbruorskip. As bloedbruorren
stride se foar in freedsume, kristlike wrâld yn de Feriene Steaten fan ein 19 e iuw. Allinnich yn uterste need,
as se alle oare mooglikheden besocht hawwe en it echt net oars kin, gripe se nei harren wapens. Dan giet it
der hjoed-de-dei wol oars om en ta. Mar dêr giet it no net om.
Elkenien dy’t de boeken lies, begriep dat de aventoeren net wier bard wiene. Elkenien wist dat Winnetou yn
werklikheid gjin haadman fan de Apachen wie. Elkenien begriep wêr’t it winliken om gie: earlikheid,
oprjochtens, rjochtfeardigens, ensfh. Der hoegde gjin psycholooch oan te pas te kommen om skansearre
bernesieltsjes op te laapjen. As bern fûnen we dy ferhalen dochs geweldich! Lykas ek de ferhalen fan
Arendsoog en Witte Veder. We boarten sels ek ‘cowboy en yndiaantsje’.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Foto © Jan Bosgraaf. Stânbyld fan Massasoit

No, krapoan 150 jier nei’t it earste boek yn de winkels lei, ûntstie der yn Dútslân dus opskuor oer twa nije
Winnetou-berneboeken. En litte grutte útjouwers de earen hingje nei wat reaksjes op it digitale fitrioel fan
dizze tiid, fan lju dy’t saneamd ‘woke’ (wekker wurden) binne en harren no bewust binne fan
rasseproblematyk en sosjaal ûnrjocht foar minderheden yn de maatskippij oer. Deabenaud as se binne foar
omset- en foaral winstferlies. Klukkluk, de bêste freon fan Pipo de Clown soe grif sein hawwe: ’Dat zijn van
de gekke!’ Foar de jongere lêzers: Pipo en Klukkluk wiene twa haadpersoanen yn in telefyzjesearje foar bern
yn de sechtiter oant tachtiger jierren fan de foarige iuw. Oer stereotipen praat! Nimmen dy’t him der om
bekroade.
Wat dat oangiet kinne we nei’t skynt tsjintwurdich minder ferdrage en lizze guon saken gâns gefoeliger. Nim
bygelyks de diskusje oer Swarte Pyt. Foar bern hearre Sinteklaas en Swarte Pyt gewoan byinoar. Allinnich
folwoeksenen assosearje Swarte Pyt mei diskriminaasje, rasisme en slavernij. Syn hûdskleur en syn sosjale
posysje foarmje de oanlieding dêrta. Dat ferbân lizze bern alhiel net.
As it no giet om Sinteklaas en Swarte Pyt, om Winnetou en Old Shatterhand, om negertuten of Joadekoeken,
of om safolle oare saken dêr ’t oer hottefile wurdt, soks past yn in ‘bredere maatskiplike ûntwikkeling’, wurdt
troch saakkundigen sein. De hiele wrâld is dwaande mei it op ’e nij besjen fan de skiednis. Benammen de
pynlike bledsiden lykas it slavernijferline. Mar werom moat de skiednis op ’e nij besjoen wurde? Wat bard
is, is bard. Net dat it allegearre goed wie. Perfoarst net. Mar we kinne der neat mear oan feroarje. Wol wat
fan leare, sadat it net wer bart.
Lit de jongste generaasje dêrom genietsje fan de aventoeren fan Winnetou en Old Shatterhand en harren
oare tinkbyldige helden. Bern binne no ienris folle minder gefoelich foar falske klisjees en tema’s as
diskriminaasje en rasisme as (de measte?) grutte minsken tinke.
Foto’s © Jan Bosgraaf – skreaun troch Jan Bosgraaf
Stânbyld fan Massasoit, haadman fan de Wampanoags, yn Plymouth (USA), dêr’t de Pilgrim Fathers yn 1621 yn
Amearika oan lân kamen. Op de plakette stiet: ‘Protector and preserver of the pilgrims’

Oernommen fan ItNijs.frl fan 17 septimber 2022

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Jiergong 44 – nr. 1

Advertentie: Solar Harderwijk – half A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..
Advertentie:
– half
Ik hoopje datSlaapidee
it in goede
tiid A5
wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn

wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.

Slaapidee hat it bêd foar al jo dreamen!

Jo binne wolkom foar in persoanlik advys.

It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Slaapidee Nunspeet
Ds. Martiniuslaan 8-10 (aan de markt)
Slaapidee Apeldoorn
Stationsstraat 37

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy
hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
www.slaapidee.nl
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Feenstra – A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
jim simmer?

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Erfpachtcoach – half A5

Fan de foarsitter:

Overwin je obstakels en voel je rustiger.
Met aandacht zelf of samen zorgen voor:
Bêste kriteleden.
• je nalatenschap
It nije winterskoft stiet al sawat wer foar de doar.
• je algemene volmacht en zorgvolmacht
Wat giet de tiid soms hurd foarby. En wat ha wy in moaie waarme simmer hân. Betiden: te waarm. Hoe wie
• je schenkingen
jim simmer?
• 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

Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje datInitBetween
in goede–tiid
Advertentie:
halfwie
A5 en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Woning en Projectstoffering
Hamburgerweg 54 • 3851 EN ERMELO • 06 – 553 26 724 • info@inbetweenathome.nl

Ik hoopje dat wy elkoar op 15 oktober wer yn sûnens moetsje sille. Wy hâlde dan ús ledegearkomste. It liket
in moaie middei te wurden.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Terp fan de Takomst
Grutsk lit de Feriening Doarpsbelang Blije e.o. witte dat de definitive oplevering fan de Terp fan de
Takomst in feit is. Dêrmei komt in grut projekt, droegen troch de mienskip fan Blije, frijwilligers en lokale
bedriuwen, ta in suksesfol ein.

Terp fan de Takomst (foto: ©Robert Veenstra)

Fuortdaliks nei de offisjele iepening op sneon 16 july 2022 sette oannimmersbedriuw De Boer & De Groot
fan Harns útein mei de lêste wurksumheden oan de Terp: it oanbringen fan de swiere lizzers op de al earder
pleatste pylders en it delsetten fan in sântal banken yn ’e binnenring. Dat foel net ta, want it waar wurke
inkeld mar tsjin. Flinke reinbuien soargen derfoar dat it net slagge om foar de start fan de boufakfakânsje
alles ôf te meitsjen. It oannimmersbedriuw sette alle seilen by en wurke yn ’e boufak troch om de put dochs
dien te krijen. Op it lêste momint kaam der noch in ekstra bank om fan de sinneûndergong genietsje te
kinnen.
Klaas Pieter de Groot fan De Boer & De Groot: “Wy hawwe mei in protte wille oan de realisaasje fan it
ikoanyske bouwurk wurke. In net-aldendeisk projekt op in unike lokaasje. Wy hoopje dat in protte minsken
it prachtige plak besytsje en belibje sille.”

Terp fan de Takomst (foto: ©Robert Veenstra)
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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It resultaat mei der wêze: de Terp fan de Takomst stiet no majestueus, yn folle gloarje, yn it bûtendyks gebiet
Fan
de hast
foarsitter:
by Blije,
folslein mei duorsume materialen boud. De houten pyldergong is no bekroane mei twa grutte
houten ringen, dy’t it houlik tusken lân en see en tusken minske en natuer symbolisearje. Yn ’e ringen steane
teksten fan bewenners oer harren relaasje mei it Waad. De nammen fan ynwenners fan Blije en oare
Bêste
kriteleden.
belutsenen
binne ferivige op nammebuordsjes op pealtsjes by de bûtenring del. Skiep hawwe fuortdaliks fan
it
plak
besit nommen
binne
It nije winterskoft
stietenalbesikers
sawat wer
foarloovjend.
de doar.
De Terp
de Takomst
is fan
16 july
15wy
maart
te besytsjen,
achtslaan
op it briedseizoen.
folder
Wat
gietfan
de tiid
soms hurd
foarby.
En oant
wat ha
in moaie
waarmemei
simmer
hân. Betiden:
te waarm. In
Hoe
wie
mei
kuier- en fytsrûte is te krijen by Kennis- en ynformaasjesintraum Terp Hegebeintum, en op ’e webside
jim simmer?
fan Visit Wadden en fan Blije: www.blija.nl. It Fryske Gea, no eigner en behearder fan de Terp, biedt op syn
webside in rûte en ekskurzjes oan.
De Terp fan de Takomst kaam ta sân troch in gearwurking fan de Feriening Doarpsbelang Blije e.o. en de
ynwenners fan Blije mei de Ryksuniversiteit Grins, Sense of Place, It Fryske Gea en Observatorium
Rotterdam. De natuerkompensaasje hat op in bysûndere wize foarm krige mei in proef fan Rykswettersteat.
De bou is mei mooglik makke troch it Waadfûns, it Mondriaanfûns, it Prins Bernhard Kultuerfûns/Fûns
Laboratorio, BPD Kultuerfûns, de provinsje Fryslan, Vitale Waddenkust en de gemeente Noardeast-Fryslân.
Lutz Jacobi, direkteur fan de Waadferiening, mei Shantykoar De Slykstappers iepene offisjeel de Terp fan
de Takomst by Blije foar it publyk. Oanslutend droech Feriening Doarpsbelang Blije ûnder oanwêzichheid
fan minsken dy’t útnûge wiene, de terp oan direkteur Henk de Vries fan It Fryske Gea oer. As eigner fan it
natuergebiet Noard-Fryslân Bûtendyks is de natuerorganisaasje nei 16 july 2022, mei in ôffurdiging út de
mienskip, ek behearder fan de Terp fan de Takomst.
Mei bleate fuotten yn ’t hite sân…..

Ik hoopje dat it in goede tiid wie en dat dyjinge dy’t op fakânsje west binne it ek goed hân hawwe. En miskyn
wiene jo gewoan thús en dat kin ek goed wêze. Alles hinget faaks ôf fan jo sûnens. Ik hoopje dat in eltsenien
wer sin hat yn it nije winterskoft. Sels sjoch ik der nei út dat wy elkoar wer moetsje kinne en noflike middeis
en/of jûnen mei elkoar ha.
It wie wol in hiele drûge simmer. Der moat noadich wetter falle, mar dat ha wy net yn de hân. Ofrûne nacht
hat it by ús aardich reind en waaid. Gau de ruten ticht en dan mar fierder sliepe. Oeral hat de natuer te lijen
ûnder de drûchte. Dit treft yn it bysûnder de bouboeren. It gewaaks hat wetter nedich om te waaksen. Der
komt wol in tekoart oan guon produkten fanwege de drûchte. En de boeren ha it al sa swier. Se kinne it
nearne goed dwaan. En dochs ha wy se hurd nedich. It sil wol oars moatte, mar hoe, dat is swier. Allegearre
swaaie mei in reade bûsdoek helpt se net echt., mar jout wol moed. Ik hoopje dat it probleem op in goede
manier oanpakt wurdt en dat it net allinnich de boeren rekket….

Lutz Jacobi, Waadferiening (foto: ©Robert Veenstra)

Fariearre iepeningsprogramma
Mei yoga op ’e terp, in moarnsbrochje foar bewenners, kwelderfeesten, taspraken en petearen oer de
takomst fan Blije waard de Terp fan de Takomst feestlike iepene. Hoe geane wy mei klimaatferoaring om,
hoe
kinnedat
wy wy
meielkoar
de natuer
Podcastmakker
Tracy
Metz sille.
gie dêr
petear
û.o. Eveline deIt liket
Ik hoopje
op 15libje?
oktober
wer yn sûnens
moetsje
Wyyn
hâlde
danoer
ús mei
ledegearkomste.
Smalen,
Waadsee, en Eefke van de Wouw, ambassadeur miljeu- en
in
moaiekurator
middei Wrâlderfgoedsintrum
te wurden.
minskerjochten.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Henk de Vries (l.), It Fryske Gea en Ruud Reutelingsperger, Observatorium Rotterdam (foto: ©Robert Veenstra)

In besite bringe
“Wy sille goed op de terp passe, foar safier’t dat yn ús macht leit fansels, want noch altyd is de see bûtendyks
de baas. Fan no ôf kinne floara, fauna en besikers genietsje fan dit bysûndere plak”, sei De Vries. It hiele jier
troch is de terp fan de dyk ôf te sjen. Bûten it briedseizoen, tusken 16 july en 14 maart, is er fan tichtby ek
te wjerfarren. In net-ferhurde paad fan 1,2 kilometer laat jin fan de seedyk ôf troch de kwelders nei de nije
terp ta. Sûnt 16 july ôf biedt It Fryske Gea kuier- en fytsekskurzjes mei in gids oan.
Mear ynformaasje is te finen op www.itfryskegea.nl/terp-fan-de-takomst.

Terp fan de Takomst (dronebyld: Michael Ruley)

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Ambiance – half A5

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

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
Raamdecoratie

Zonnescherm

Noorderbreedte 12
3845 MB Harderwijk

(0341) 45 50 54
harderwijk@ambiance.nl

Bezoek onze website!
Scan de QR code

Advertentie: Best of Bio – half A5

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 mogelĳk biologisch-dynamisch.
Een zeer breed assortiment houdbare artikelen, alles voor een HEERLĲK verantwoorde maaltĳd,
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!

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

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Vloerenhuis – half A5
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PARKET & PLANKEN
TRAPRENOVATIES
LAMINAAT
PVC

ge
le
gd
.

UW SPECIALIST IN

‘t Vloerenhuis

Engweg 57

3882 AK Putten

Telefoon 0341-353 772

www
w.vloe
erenhuisspu
utte
en.n
nl

Advertentie: Istanbul – half A5

Triasplein 88
3845 GD HARDERWIJK
0341 – 423 998
06 – 272 10 456

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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www.wajerjuwelier.com

like ons op facebook.com/wajerjuwelierhansvansloten

Stationsstraat 81A
3851 NC Ermelo
tel. 0341 - 554479
info@vanslotenjuwelier.nl

Wajer Juwelier
Hans van Sloten

Advertentie: Wajer – half A5

Advertentie: Poelier Tomassen – half A5

Kom voor de lekkerste kip, gevogelte en wild naar…

… POELIERSBEDRIJF TOMASSEN
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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.
Poeliersbedrijf Tomassen, Horsterweg 213, 3853 JC, Ermelo,
Tel: 0341-558052, E-mail: poeliersbedrijftomassen@gmail.com

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Gearstalling fan it bestjoer 2018 - 2019
foarsitter:

mefr. G. Assies
Oldenallerhout 34

tillef. 0341 - 420026
3845 ZG Hurderwyk

skriuwers:

dhr. en mefr. K. en S. van der Beek
Beemdweg 29

tillef. 0341 - 559343
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
Bachdreef 329

tillef. 0341 - 412605
3845 AL Hurderwyk

lid algemien en:
advertinsjes

dhr. F. Zandstra
Groevenbekerhout 17

tillef. 0341 - 415861
3845 EK Hurderwyk

---------------------------------------------------------------------------------boekeman:
Jehannes de Kroon
tillef. 0341 - 558610
Veluws Hof 15
3852 JL Ermelo

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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leving.
2
2900m Rook & BBQ! be
Tot snel

----------------------------------------------------------------------------------------Advertentie: Rookoven - half A5
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Advertentie: Zorgschuur. – A5

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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