Fryske krite
“Meiinoar Ien”
Hurderwyk e.o.

Nunspeet

Putten
Losse nûmers foar net-leden
fan de Krite: € 2,00 it stik.

Hurderwyk

Ermelo

Séwolde
Skriuwersadres: Beemdweg 29
3852 XC Ermelo
e-mail: kcvanderbeek@gmail.com

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

Advertentie:
Tempel Optiek – heel A5
Fan de foarsitter:

Bêste kriteleden.
It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

OPENINGSTIJDEN
“Dit wie ik net , hear…”

DINSDAG T/M DONDERAG 08.45 - 12.30 U | 13.00 - 17.30 U
It is allegearre goed kaam enVRIJDAG
ik bin sûnder8.45-12.30
ûngelokken thúskaam.
En de stoarm is noch net oer hearde ik op
EN 13.00-20.00
it nijs.
ZATERDAG 09.00 - 16.30 U
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
En no sjogge wy út neiSTATIONSSTRAAT
ús ledegearkomste fan 2 april.
Sa’t no3851
liket kinNE
it allegearre
trochgean. De beheinings
141-26,
ERMELO
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
T 0341 - 55 20 90 E INFO@TEMPELOOGENOOR.NL
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste.
It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
TEMPELOOGENOOR.NL
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.
It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

“Dit wie ik net , hear…”
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Der is kofje mei wat lekkers en ek byldbingo, en der is oan de ein noch wat te iten.
Jim sjogge it program-oersicht fierderop yn dit boekje. Ik kin allinne mar size: jou jim op, want dat is wol
nedich, en kom nei “de Regenboogkerk” yn Drielanden, yn Hurderwyk. Wy sjogge der nei út om jim
allegearre wer te moetsjen.
Wat fierder de plannen binne foar it nije winterskoft heare jim op 2 april oansteande.
Bliuw sûn en hâld moed, wy sjogge inoar wer yn april.
Grytsje Assies, jim foarsitter.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Echte bakker van der Veer - half A5

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

www.echtebakker.com - 0342 -412188
Advertentie: Michel Hop – half A5 + Wedding – half A5

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

Adv_Wedding_zw-144.indd 1
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

27-09-17 15:11
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Advertentie: De Badzaak

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:

Mei boppesteande tegeltsje-wysheid sluten wy yn it jannewaris-nûmer ús skriuwen ôf. Nei in opmerking fan
ien fan ús trouwe kriteleden sjocht it kriteblêd der no hooplik better lêsber út. De lettergrutte wie lytser
útfallen as eins de bedoeling wie. Op it kompjoeter-skerm ha jo soks net yn ‘e gaten en it is hjoeddedei sa
maklik om de ynstelling sa te meitsjen, dat jo it altyd goed lêze kinne.
Dat is mei in printe ferzje fan dit nijs spitichgenôch net sa maklik!
Hawar, foar de kofje net eamelje, seit it sprekwurd. Litte wy it der mar op hâlde, dat dy kofje op is, dus no
hjoed mar wer in nij krite-lûd!
Koenen wy yn jannewaris jimme berjochtsje, dat de toanieljûne mei it selskip PRO REGE út Holwert neat
wurde koe, no moatte wy al wer in ôfsizzing trochjaan. It muoit ús tige, mar wy hawwe alle begryp foar it
ôfsizzen fan it optreden fan HYMPHAMP, dy’t 26 maart nei Hurderwyk komme soenen. It nije programma,
wêr’t se mei nei Hurderwyk woenen komme foar in saneamde ‘Try-out’ is troch it Omikron-koroana-firus
speak-ron. Hja binne njonken it deistich wurk sa beheind yn de mooglikheden om meiinoar ek noch wat
kreatyfs yn mekoar te breidzjen. Ivich sûnde fansels, mar wy hawwe fan harren de tasizzing, dat sy yn de
hjerst (as it kin!...) nei Hurderwyk komme.
Foar safier’t wy no oersjen kinne, wolle wy dochs it winterskoft 2021-2022 wol mei in krite-aktiviteit ôfslute.
Wy stelle út om de Jiergearkomste, dy’t wy oars al yn novimber ferline jier soenen hâlde, no op sneon 2 april
te hâlden. Om de wurklist foar dy Jiergearkomste by de hân te hawwe nimme wy dy nochris oer yn dit
kriteblêd (sjoch fierderop yn dit kritenijs) – nim dy dan dus mei nei de gearkomste.
Troch it weifallen fan in tal aktiviteiten wolle wy as bestjoer jimme dizze Jiergearkomste wat de kosten
oanbelanget yn ‘e mjitte komme. Nei it húshâldlik gedeelte fan de Jiergearkomste wolle wy de tiid nimme
foar it inoar moetsjen en in praatsje meitsje ûnder it genot fan in hapke en drankje.
Wy nûgje jimme út foar in sjinees buffet– wy hawwe in keteraar ree fûn om wat lekkers foar ús gear te
stallen. Diz’kear dus gjin kosten foar jimme!
Us âlde fertroude stek by de Kiekmure wie dy 2e april al fersein. It betsjut, dus dat wy dan útwike nei de
Reinbôgetsjerke yn Drielanden. Foar guon fan ús al net mear sa frjemd; ferline jier yn oktober wie dêr de
Algemiene gearkomste fan it Frysk Boun om Utens mei de AG, de Moetings- en Ynspiraasjemiddei, wêr’t Lutz
Jacobi, direkteur fan de Waddenferiening, in ynlieding hold. Nei ôfrin stie ferhaleferteller Age Veldboom mei
de muzikanten Ella de Jong en Herman Woltman op ‘e planken mei “Myn Skip” oer de skiednis fan it
Skûtsjesilen. It wie doe in prachtige dei!
Wy tinke, dat wy mei mear romte inoar wer moetsje kinne en hope sa in moaie ôfsluting fan dit winterskoft
te meitsjen!
Kees en Siska
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Kapsalon Deniz

Advertentie: Kapsalon en Naaiatelier DENIZ – half A5

Kapsalon en Naaiatelier
De kapper vol verrassingen

DENIZ

Wij zijn een professionele kapsalon in Ermelo. Wij zijn erg doelgericht
en leveren hoge kwaliteit als het gaat om de haren van onze klanten.
Wij nodigen
Een professionele
kapsalon: jullie van harte uit in onze kapsalon!
doelgericht en hoge kwaliteit.

Een naaiatelier: kledingreparatie en
stomerij - kledingverandering,
MAAK
EEN
AFSPRAAK
kledingherstel,
maatwerk
en
gordijnen.
Telefoon: 0341-795122
Maak een afspraak: 0341 – 795 122

Stationsstraat 37-A
3851 NA Ermelo
Email: info@kapsalondeniz.nl

Stationsstraat 37a
3851 NA Ermelo
e-mail: info@kapsalondeniz.nl

Advertentie: Randmeer makelaar – half A5

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

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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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.
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

webside: www.fryskbutenfryslan.frl
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fan de ponghâlder:
Wer eefkes in koart wurdzje fan de ponghâlder oer de stân fan saken oangeande de ynkomsten en útjeften.
Fan de rûm 40 advertearders hat 1 noch net oan syn ferplichtings foldwaan kinnen. Fan de leden ha ik noch
17 adressen iepen stean, dy’t it ledejild oer it winterskoft 2021-2022 noch oermeitsje kinne - it
bankrekkennûmer is: NL21ABNA0608552186 – wol graach der by sette dat it op namme is fan de Fryske
krite Harderwijk.
Wat de útjeften oanbelanget: dit winterskoft binne dat foaral dy fan it kriteblêd west, mar ek de attinsje dy’t
jimme fan it bestjoer foar de Kryst hân ha. Dat we oant no ta sawat neat organiseare koenen, kaam fansels
troch it OMIKRON-firus.
Oan it begjin fan it winterskoft wie der de AG en Moetings- en Ynspiraasjemiddei fan it Frysk Boun om Utens
yn oktober. Oan de ein fan dy dei koenen wy as kriteleden oanskowe by it teäterspektakel “Myn Skip” – it
wie geweldich – in soad fan ús leden doarden it lykwols noch net oan om mei safolle folk byinoar te kommen!
Mar no liket it dat wy wer de romte krije. It bestjoer is bliid dat we mei 2 april dochs noch in kear byinoar
komme kinne – sjoch dêrta de fierdere meidielings yn dit kriteblêd.
Dizze dei sil der in flinke hap út de kas dien wurde: as bestjoer fine wy, dat dizze ledegearkomste jim neat
kostje mei…...
Om it lêste ledejild op de bankrekken fan de krite te krijen, geane bestjoerrsleden by jo oan en freegje om
dat jild oer te meitsjen of sa op ‘e hân te jaan.
Durk Reitsma
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: Dries van den Berg & Zn.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

12

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

Fan it bestjoer:
It sil jimme fêst net ûntgien wêze; de kriteblêden binne dit jier tsjokker as oars!
Mei troch it krewearjen fan ús bestjoerslid Fokke Zandstra, dy’t yn syn wurksume libben al tige warber wie
mei it binnen-swyljen fan advertearders foar útjouwerij Elsevier hat fanôf it momint dat hy yn it bestjoer
kaam oanjûn, dat wy mei ús kriteblêd folle mear ‘omset’ meitsje kinne….
Hy gie ‘de boer op’ en spruts bedriuwen oan mei in oansteklik ferhaal oer ús krite en de Friezen om utens.
Yn de rin fan in in stikmannich jier is hy sa by mear as 300 (!!!) adressen del west en helle hy sa de 47
advertearders fan no nei ús kriteblêd ta. Guon fan dy advertearders hawwe alhielendal gjin fryske woartels,
mar binne troch Fokke syn ferhaal rekke en stypje sa ús kriteblêd.
Wy binne fansels tige ynnommen mei Fokke syn ynset – it smyt ek noch in moai pûpke jild op! En dêrom
slagget it ús as bestjoer ek om noch oansprekkende artysten nei Hurderwyk te heljen – dy koste wol in
moanne-lean, mar dan krije jo der ek wat foar werom, is’t net sa!

Ien fan ús advertearders, Ouderwetse Bakkerij út Hurderwyk, is koartlyn útroppen ta
allerbêste bakker fan roggebrea yn Nederlân!
Yn syn advertinsje stiet net foar neat: Kampioensbakker sinds 1970 – boppedat is hy by
Keninklike beskikking: Hoflevenransier
Advertentie: Ouderwetse bakkerij – half A5

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

Advertentie: IDevice – half A5

BOURGONDIËR
Werkt uwDE
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 nu uw belegde
iPad! en borrelplanken
Bestel
online
0341-220000
one ofbroodjes
h
iP
e
w
u
ie
n
Let op:

Weegakker 19
Wij zijn op maandag gesloten.
3851MB Ermelo

ERMELO
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

De Enk 39
3851NW Ermelo www.ideviceplus.nl
Telefoon: 0341-494972

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

4
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Advertentie: Zuivelhoeve

Wij verwelkomen jullie
Graag in onze mooie winkel
Op de Wolleweverstraat 16!
Waar een Fries welkom
Altijd voor jullie klaar Staat!

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Utnûging

Ledegearkomst Fryske krite “Meiinoar Ien”
Hurderwyk e.o.
sneontemiddei 2 april 2022
Yn de Reinbôgetsjerke fan Drielanden
Biezenplein 1 – till. 0341 - 421797
De Algemiene Ledegearkomste is fan 15.30 – 16.00 oere – ynrin fanôf 15.00 oere
Kritesaken dy’t oan de oarder komme:
De Wurklist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iepening en wolkom
De ferskate ferslaggen fan de skriuwster
Sinteraasje, ferslach fan de ponghâlder
Taljochting fan de rekkenopnimmers
Beneaming nije rekkenopnimmers
Bestjoersferkiezing – Fokke Zandstra is ôfgeand, mar wer-kiesber.
Nammen fan tsjin-kandidaten foar 14 maart by de skriuwers yntsjinje: savanderbeek@gmail.com
De takomst fan ús krite…..
Omfreegjen
Dêrnei is der rom tiid om by te praten ûnder it genot fan in hapke en in drankje.
Om healwei fiven hinne spylje wy 2 rondes Frysk Byldbingo.
Tsjin iterstiid stiet in waarm sjinees-buffet foar ús klear. Nei it iten slúte wy om 19.00 oere dizze
gearkomste ôf.

Der binne gjin kosten ferbûn oan it sjineest-buffet. De sjinese keteraar wol graach op ‘e tiid witte hoefolle
minsken mei-ite wolle. Jou dêrom foar 25 maart troch oan de skriuwers fan de krite:
savanderbeek@gmail.com mei hoefolle minsken jimme delkomme wolle.

Bylagen by de Wurklist:
1. Iepening en wolkom

2. De ferskate ferslaggen
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

16

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

Oantekens fan de ledegearkomste op 4 jannewaris 2020

It is in grize dei, mar droech. En dat is al gâns in ferbettering nei alle rein yn de dagen foarôfgeand en swiere
mist tidens de jierwiksel. Mei 34 leden en ús 2 gasten genietsje wy fan in bakje kofje/tee en de oranjekoeke.
Mar fansels pas nei ‘t wy in inoar ‘folle lok en seine’ tawinske hawwe.

De Wurklist:
1. Iepening en wolkom:
Us foarsitter Grytsje iepent de ledegearkomst sekuer op’e tiid en hjit elk in hertlik wolkom en út namme fan
it bestjoer in goed nijjier ta. Sy ropt elk op om nei inoar om te sjen, sawol yn tiden fan noed, mar ek by blide
dingen. Elts minske hat minsken om him hinne nedich. As bestjoer fine wy it wichtich om op’e hichte te
wêzen fan it wolwêzen fan ús leden.
Fokke Zandstra hat in moai fotoboek makke fan it kritebarren. Elk kin dat yn’t skoft ynsjen. Fierder binne
der noch wat meidielings oer de kommende kritejûnen.
Mei it gedicht oer in ingel wurdt de iepening ôfsluten:
Yn in dream rûn ik in winkel binnen,
Efter de toanbank stie in ingel.
Ik frege:
Wat ferkeapje jo hjir?
Alles wat jo mar wolle, sei de ingel.
O, sei ik, echt wier?
Ik wol graach frede op ierde, gjin honger en earmoede mear.
Sûnens en ûnderdak, frijheid en respekt foar eltsenien.
Wacht even, sei de ingel,
Jo begripe my ferkeard.
Wy ferkeapje gjin fruchten, allinnich ferskillende soarten sied,
Dy’t jo sels siedzje kinne.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

17

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

Dêrnei sjonge wy meiinoar it Frysk Folksliet:

2. Ferslaggen:
2.1
Oantekens fan de ledegearkomste op 05-01-2019 en it jierferslach fan de krite: De beide
ferslaggen fan de skriuwster roppe gjin fragen en opmerkingen op en wurde mei applaus goedkard.
3. Sinteraasje, ferslach fan de ponghâlder:
Durk jout in taljochting op de sifers, der binnen 2 bedragen ferwiksele. Gjin probleem, de sifers slute
fjirder as in bus.
Sytse Kingma dielt in komplimint út oan Fokke Zandstra fanwege it fersoargjen fan safolle stipers foar
it kriteblêd. Dat smyt in protte jild foar de krite op. Fokke wurdt dan ek mei in oprjocht applaus
bedanke.
4. Taljochting fan de rekkenopnimmers:
Andrea Froma jout in taljochting op de besite oan Durk Reitsma. Net oer de sifers, dat hoecht net,
mar wol oer de wize hoe’t sy en Fokke Krottje by Durk, nei earst by it ferkearde hûs oan te klopjen,
teplak kamen. Dat liket sa stadichoan elts jier in hiel aventoer te wêzen.
Mar it is hielendal goed útpakt, Andrea freget de gearkomst dan ek om it bestjoer desjarzje te
ferlienen en dat wurdt mei hantsjeklappen dien.
5. Beneaming rekkenopnimmers:
Fokke Krottje bliuwt as kommisjelid noch in jier yn funksje. Sytze Kingma wurdt beneamd as nij lid
fan dizze kommisje. Andrea wurdt bedanke foar har ynspannings.
6. Bestjoersferkiezing:
Kees en Siska van der Beek binne ôfgeand, mar wer-kiesber. Der binne gjin tsjinkandidaten ynstsjinne,
dat hâldt yn dat it skriuwerspear wer foar 4 jier beneamd wurdt. Dêr is elts it wol mei iens.
7.

Omfreegjen:
Mefr. Krottje freget at de kofje/ tee skinkerij op’e kritejûnen net krekt sa kin as tidens de
nijjiersgearkomst. It gegriem mei earst in bon helje en dan wer yn’e rige stean foar de kofje foldocht
poermin. It bestjoer sil dit mei de behearder fan de Kiekmure beprate.
Fierder binne der gjin fragen en slút Grytsje de gearkomst.

Nei noch in bakje kofje/tee krijt ús gast Jan Bosgraaf it wurd. Hy is foarsitter fan it Frysk Selskip Swol.
Yn syn wurksume libben hat hy 25 jier BABS (= Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) west. Hy hat yn
dy jierren hiel wat bysûndere houliken slúten en fertelt dêr dizze middei oer.
“As de leafde yn’t spul is, binne der gjin sleatten te breed en gjin hikken te heech.”
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As earste jout hy de krite in komplimint foar it moaie fersoarge kriteblêd. Hielendal yn kleur, dat ha sy yn
Fan de foarsitter:
Swol net, spitichgenôch. Hy fertelt hoe’t hy by ús op ús Nijjiersgearkomste telâne kaam is. Op fersyk fan
Kees hat hy oer syn jierren as BABS ferteld op de Algemiene gearkomst fan it FBoU yn Swolle dit jier. En nei
Bêste
ôfrin iskriteleden.
him frege wurden om dit nochris te dwaan en dan yn Hurderwyk.
Jan
opgroeid
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yn Wetsens
syn wie
berneyn N.E-Fryslân.
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Jan makke
wurk
fan syn taspraak.
de
kracht
om fierder
te gean.mooglik
Ik hoopje
dat jo minsken
om jograach
hinne ha
ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om eit hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
It wurd houlik is in ferbastering út de 13 ieu fan eins 2 wurden: hâlde fan en laitsje. En dat bestjut dûnsje. It
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
is faaks
noch
sa dat it oars
houliksfeest
ôfsletten
mei dûnsjen.
oan
in hek
fêsthâlde,
waaide ik
fuort. Itwurdt
wie eangstich
op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
e ieu komt it ferhaal oer Tristan en Isolde. En wy kenne allegear
Mar
it
houlik
bestiet
al
folle
langer,
yn’e
7
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…
Adam en Eva, mar Jan is der fan oerstjûge dat sy net troud wienen….
Sa no en dan komt der in moaie siswize foarby:
“Trou net om it jild, sei beppe, mar lit it der ek net om oergean.”
It boargerlik houlik moat yn Nederlân foarôf gean oan it tsjerklik houlik. Dit is yn de Napoleontyske tiid
ynfierd. As bewiis krijt it breidspear in trouboekje
( Moat wol foar betelle wurde en is net ferplicht). Fan alle sletten houlikken binne der 10 plakboeken fol mei
troukaarten as oantinken. Net alle houlikken hâlde stân, by skieding is it ‘game over’. Fanôf it jier 2000 is it
homo-houlik mooglik. Dat hat hy oantal kearen sletten, maar ek houlikken tusken ferskate kulturen. It is
krekt nei fiven as Jan ôfslút mei:
“Der wie in tiid dat snaren trillen en der in sêfte meldij ûntstie as ik dy seach.”
Mei in applaus en moaie wurden fan Grytsje
wurdt
“Dit
wie ikJan
netbetanke.
, hear…”
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
De borrel sjit der wat by yn, want it stamppotbuffet stiet al klear. Dat litte wy ús bêst smeitsje. Dêrnei komt
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it Frysk Byldbingo op’e tafel. Yn 2 rondes wurde der in oantal prizen won. Tsjin healwei achten slút Grytsje
de nijiersgearkomst ôf mei dit gedicht:
Fan de foarsitter:
“Stek my net oan”, sei de kears tsjin de lusifer,
“want
dan brân ik op en bliuwt der neat fan my oer”.
Bêste kriteleden.
“Mar it just myn libbensopjefte om dy oan te stekken”,
antwurde de lusifer, “sa as it dynes is om te baarnen
It is alwer wat wiken
lyn dat
it 2022
waard.
Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
en ljocht
te jaan
yn ’t
tsjuster”.
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
As ik dy net oanstek kinsto net baarne
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
en dan is ús beider bestean om’e nocht!”
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
“Stek my dan mar oan”, sei de kears.
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
2.2. Kriteferslach fan it jier 2019/20.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat
oan. Beammen
asmei
wienen
it lusiferhoutsjes.
Ik moast
nei bûten
ta, marDries
ik moast
my
Op
9 oktober
2019 settebinne
wy asôfbrútsen
krite útein
de fiering
fan it 40-jierrich
jubileum.
Fiskhannel
van den
oan
in
hek
fêsthâlde,
oars
waaide
ik
fuort.
It
wie
eangstich
op
strjitte.
Der
wie
fansels
net
fergees
warskôge
Berg ûntfangt de kriteleden mei golle hertlikheid. Wy ha meiïnoar in prachtige middei. De fryske flagjes stean
om der
netenútder
te gean.
Maroranjekoeke
somtiden is by
in minske
eigenwiis…
op’e
tafel
is fansels
de kofje/tee
oan it begjin fan’middei. Us foarsitter Grytsje Assies
fertelt yn har iepeningswurd oer de skiednis fan de krite. Foar 1979 hat der ek al in krite yn Hurderwyk e.o.
west, nl. fan 1959 o/m 1976. Mar de Friezen om útens koenen blykber net sûnder feriening, dus waard de
krite wer op’e nij opstart. In ferneamde namme is dy fan frou van der Glas en fan der Meulen. Mar ek ús
kritelid Jehannes de Kroon wurdt neamd; op ferskate wize is hy al hiel lange tiid warber foar ‘Meiinoar Ien’.
Tige tank, Jehannes.
Op it stuit telt de krite 100 leden en wurde de kritejûnen yn de Kiekmure goed besocht. It bestjoer docht dan
ek alle war om eltse winter wer in kreas programma yn inoar te setten.
Dêrnei naam Dries van den Berg ús mei yn de skiednis fan de Hurderwykse ielfiskerij en -hannel. Tige
nijsgjirrich en mei humor brocht hy de bysûndere bân mei Fryslân foar it fuotljocht. Understeande foto’s
jouwe in ympresje fan dizze tige slagge feestmiddei, dy’t wy ôfsletten mei in lekker fisk-miel of wat oars.

“Dit wie ik net , hear…”
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
Op 16 novimber 2019 wie der wer in kritejûn yn de Kiekmure. It toanielselskip ‘Fleurich fierder’ fan Jobbegea
oer de lêste pear jier.
brocht it stik ‘It deiboek fan Tinus Teckel’. De nije bistedokter fan Sânbulten belibbet ferskate aventoeren,
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dy’t net allegear mei bisten te krijen ha. It gie der by tiden mâl om ta, mar op it ein kaam it allegear wer op
syn poatsjes telâne.
Mei 76 leden en gasten siet de seal grôtfol, ek omdat de seal lytser en de opstelling fan stuollen en tafels
wat oars wie.
Middeis hie it FBoU har Moetings- en Ynspiraasjemiddei hân mei sa’n lytse 40 dielnimmers. In part dêrfan
bleau ek foar de toanieljûn, in moaie ynstruier foar de krite. De lotsjes foar de ferlotting op it ein fan de jûn
wienen dan ek rap ferkocht. De prizetafel seach der goed út en in protte minsken gongen mei in pryske nei
hûs.

Dokter Tinus en de postrinner besprekke harren swierrichheden.

Sneon 8 febrewaris 2020 komme der 72 leden en gasten nei de Kiekmure foar it ferfolch op it toanielstik
‘Mutsen’ fan it Akkrumer Dream Teater. En wat bringt dizze toanielploech in prachtich stik mei de titel
‘Doazen’. In tragi-komeedzje, dy’t by in oantal fan ús leden en gasten de trienen yn de eagen bringt en nochal
wat emoasje opropt. Nei ôfrin wurdt der dan ek troch in oantal leden in reaksje skreaun yn it gasteboek wat
yn’e hal op tafel lei.

De 6 suskes belibje bliere en drôvige tiden. Ien fan harren begjint in ynternetwinkel, wilens in oare sus mei
in bryke set in earste date fan ien fan harren yn’t hûndert rinne lit. Wat kinne se inoar op ‘it harspit’ nimme,
net te súnich. Mar op it ein, wannear de sus dy’t yn alles in televisyprogramma sjocht slim siik wurdt, blykt
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ek dat suskes inoar net yn’e steek litte at it der op oan komt. Mei in hiel tapaslik liet fan Gerrit Breteler, ‘Lit
ús der op drinke’ wurdt it toanielstik beëinige:
Foar alles is in oere, foar alles is in tiid.
Alles giet nei it selde plak, mei of sûnder striid.
Der is in tiid fan laitsen, dy tiid is samar om.
In tiid om te fergriemen, dy krijst nea wer werom.
Alles is sa brekber, alles ûnfolslein.
Tûzend wurden sprutsen, en der is neat mei sein.
Tútsjen mei de mûle, want myn leafde is as wyn.
Dyn treast, mar ek dyn pine, dreamen tuskenyn.
Elts is ûnder de yndruk en it fielt as doare wy net te applaudissearjen, mar dan giet elts stean,
applaudisearret en dêrút sprekt de wurdearring. Grytsje betanket oandien it Akkrumer Dreamteater. Sy hat
foar elk in stikje nij libben, elk krijt in hyasint mei nei hûs.
It fielt sels wat ûnwennich om dan oer te gean nei de ferlotting, mar it grutte oantal moaie meibrochte prizen
fynt dan al gau syn wei nei de minsken dy’t lotsjes kocht ha. In protte minsken nimme in pryske (of meardere)
mei.
Dizze jûn ha wy de kofje- en teeskinkerij yn’t skoft wat oars ynklaaid. Foar it earst ha wy konsumpsjebonnen
ferkocht, wêrmei men yn’t skoft sels kofje helje kin. Sa binne der gjin lange rigen mear by de bar en bliuwt
der mear tiid oer foar in praatsje meiinoar en kin der ek wat langer by de boeketafel om sneupt wurde.
De lêste kritejûn dy’t plakfine soe yn gearwurking mei de Catharinakapel kin fanwege it útbrekken fan de
koroana-pandemy net trochgean. De takomst wurdt ynienen tige ûnwis. Wa’t dit firus treft is faaks slim siik,
mar der binne ek guon dy’t it amper fernimme dat sy besmet binne. Mar de hiele mienskip komt wol ta
stilstân.
Sa is it ek mei de krite. Alles falt stil.

Wêr’t it bestjoer oars altiten foar en nei in kritejûn byinoar komt om de kritesaken troch te praten, is it no
sa dat wy net byinoar komme. Pas op 3 juny moetsje wy inoar wer by Fokke yn de tún, op rûme ôfstân fan
inoar……
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Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.
It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
Dit is net de tún fan Joke en Fokke – hy liket der wol wat op……
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
It liket dan op it stuit wat better te gean mei de besmettings. De earste weach ha wy hân, mar der komt al
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
ridlik gau wer in warskôging dat de twadde weach yn’e hjerst komme sil. De minsken binne húverich om
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
inoar te moetsjen en dat jild ek foar ús leden. Wy beslúte om pas yn it nije jier wer in programma op priemen
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C.K. “Myn skip” fêst te lizzen. De leden wurde yn in brief op’e hichte brocht. It ledejild giet troch de helte en
om
der€net
teman/frou.
gean. MarItsomtiden
is in
minske eigenwiis…
wurdt
7,50útde
doel is om
2 kriteblêden
út te bringen.
Wat komt der úteinlik fan op’e hispel? Gjin ledegearkomst en kritejûn yn de C.K. Troch de oprinnende
besmettingssifers giet it hiele lân sels yn “lockdown”. In ljochtpuntsje is dat der tige hurd wurke wurdt oan
in faksin. Lokkich slagget dat en op it stuit dat it goedkard is binne der in protte minsken dy’t letterlyk wat
rûmer sykhelje kinne. Mei Kryst en de jierwiksel krije alle leden in kaart fan it bestjoer. Sa besykje wy de bân
yn stân te hâlden. Yn jannewaris komt der in kriteblêd en yn maart nochris wer. Dit kear bringe de
bestjoersleden de kriteblêden sels rûn en krije alle leden in bosk tulpen. Foar 2 leden giet it kriteblêd wol
op’e post, sy wenje te fier fuort om te besykjen.
Ek yn maart hat it bestjoer in digitaal oerliz. Foarsichtich meitsje wy wer plannen foar it nije winterskoft. It
FBoU, wer’t ús krite by oansletten is, wol graach in plak ha om de Algemiene Gearkomst en de Moetings-en
Ynspiraasje middei te hâlden. Dat is oars altiten yn maart, mar ek al 2 kear net troch gien. As feriening binne
jo ferplichte om de leden fan it riden en farren op’e hichte te bringen, yn elts gefal fan de sinteraasje.
Sa komt 9 oktober yn byld en jouwe wy as bestjoer oan dat it FBoU wolkom is by ús yn Hurderwyk.
Oanslútend sil “Meiinoar Ien” soargje foar in middeisprogramma.
“Dit wie ik net , hear…”
Yn maaie komme wy as bestjoer wer byinoar op lokaasje de Regenboogkerk yn Drielanden. Want dizze
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ik bin
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sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
By it yngean fan de simmer telt de krite 88 leden, 10 minder dan yn jannewaris 2020. Dit is net allinnich by
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
ús krite it gefal, by alle oare kriten docht him dit ferskynsel foar.
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
Dêrom roppe wy ús leden op om nei de ledegearkomst fan 20 novimber te kommen. Wy gean foar in noflike
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
middei:
Meiinoar Ien.
wol it programma
fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.

Oktober 2021,
Siska van der Beek-Tiersma
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De jiersifer oer 2019-2020 en 2020-2021:

Fan de foarsitter:

Utjeften

Bêste kriteleden.

2018-2019

2019-2020

2020-2021

It isJûnsaktiviteiten:
alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe

278,50
net trochgean. Allegearre sealhier
troch koroana. Lokkich629,70
liket it no better mei
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en binne slim siik west. 0,00
Ek hawwe
artysten
2.460,00
1.100,00
minsken in ferlies meimakke
fan sibben. Ik winskje
eltsenien in protte
sterkte en hoopje dat jo de0,00
treast en
de kracht fine om fierder
te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha33,75
ta stipe.
presinsjes
0,00
prizen / sûkerbôle
149,40
47,61
Wylst ik dit
stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet
tige. Dit waar meitsje
wy lokkich net faak0,00
mei. Der
3.239,10
1.675,21
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik0,00
moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
Blêd:
omKrite
der net út
te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…
drukkerij

1.174,36

1.252,48

742,29

portokosten

300,00

177,44

132,80

sluven

19,92

1,79

1.449,84

876,88

sealhier

108,20

0,00

drinken

218,80

0,00

gebak en hapkes

9,80

0,00

stamppot-buffet

448,00

0,00

pryskes

58,30

0,00

sprekker

39,50

0,00

882,60

0,00

16,78

83,00

1.474,36
Jiergearkomste:

1.127,43
Feriening:
ferskaat skriuwerskip

“Dit wie ik net , hear…”
50,66

attinsjes/kaarten
32,40
323,00
It is allegearre
goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm
is noch net oer
hearde ik op
it nijs.
Boun
60,00
60,00
60,00
bankkosten
93,75
117,75
Sels fyn ik it spitich dat
wy gjin winter ha, gjin snie126,50
en gjin iis. Ik hâld echt fan
de winterske dagen,
mar ik wit
237,16
583,75
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol
dat it faaks lestich202,93
is, no ‘t men âlder wurdt,
mar dochs
is de winter myn nocht.
40 jier by 'Dries'

457,50

En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
TOTALEN
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
útjeften
6.078,05
4.668,08
1.460,63
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Ynkomsten
2018-2019

2019-2020

2020-2021

Leden:
kontribúsje

1.250,00

1.366,50

kontribúsje oar jier

87,50

195,00
40,00

30,00

1.337,50

1.601,50

521,00

1.940,00

1.960,00

1.800,00

1.460,00

760,00

0,00

81,00

0,00

730,15

351,50

0,00

2.190,15

1.192,50

0,00

175,00

0,00

0,00

stamppot-buffet

585,00

510,00

0,00

bingo

52,00

61,00

0,00

637,00

571,00

0,00

ynkomsten

6.279,65

5.325,00

2.321,00

SALDO

201,60

656,92

860,37

donaasje

Advertearders

491,00

Jûnsaktiviteiten:
yntree
kofje / tee
ferlotting

Boeketafel

Nijjiersgearkomste:

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Balâns oer 2019-2020 en 2020-2021
1-7-2018

1-9-2019

1-7-2020

1-7-2021

404,26

504,85

932,30

772,30

ABN-AMRO

119,84

420,89

950,36

1970,73

Sparrekken

1000,00

800,00

500,00

500,00

Totaal

1524,10

1725,74

2382,66

3243,03

1-7-2018

1-9-2019

1-7-2020

1-7-2021

12,50

87,50

194,00

0,00

Eigen Ferm ogen

1511,60

1638,24

2188,66

3243,03

Totaal

1524,10

1725,74

2382,66

3243,03

Kas jild

Foarút ûntfongen
Krediteuren

Ferslach rekkenopnimmers:
Freed 29 oktober 2021 hawwe wy, d.w.s. Fokke Krottje en Sytze Kingma, op besite west by de ponghâlder
fan ús Krite, Durk Reitsma.
Wy hawwe doe de administraasje fan de Krite besjoen en hifke op betrouberens oangeande:
•
•

fêstlizzen fan ynkomsten en útjeften
risiko’s

Ús konklúzje is dat Durk de administraasje bêst foar elkoar hat (mei help fan in moai komputerprogramma)
en ek goed ynsjoch hat yn de risikopunten dy’t der altyd bliuwe.
Wy stelle de ledegearkomste dan ek foar om it bestjoer désjarzje te ferlienen oer de ôfrûne twa
boekjierren.

Foar wa’t it noch net dien hat…….
It ledejild oer 2021 fan € 15,00 p.p. kin oermakke wurde op it bankrekkennûmer NL21ABNA0608552186 op
namme fan Fryske krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o. – set der wol dúdlik by dat it om it ledejild oer 2021
giet...... Oars gewoan meinimme nei de ledegearkomste fan 2 april – dêr krije jimme dan ek de nije ledekaarten.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie:
Hoefakker Uitvaartzorg – half A5
Fan
de foarsitter:

Bêste kriteleden.
It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

Advertentie: Steenhouwerij Kok – half A5

STEENHOUWERIJ KOK
Harderwijk

showroom en modellentuin
•

Grafmonumenten

“Dit wie ik net
• , hear…”
Grafzerken

Urn-gedenkstenen
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken •thúskaam.
En de stoarm is noch net oer hearde ik op
• ruwe grafstenen
it nijs.
•

vervolg inscripties

Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.

0341-470249

En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste faninfo@steenhouwerijkok.nl
2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pearvan
jier.Leeuwenhoekstraat 36, Harderwijk www.steenhouwerijkok.nl
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie:
Olympia de Griek
Fan de foarsitter:

Bêste kriteleden.
It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.

Alle middeis binne jimme fanôf 5 oere tige wolkom

Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

“Dit wie ik net , hear…”
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Ferhaal

Fan eartiids - iisteltsjes
Dizze teltsjes geane oer de koartebaanwedstriden fan eartiids. Spitigernôch binne dy wedstriden op har
retoer. As der wer ris in winter is, komt der gauris in wedstriid tusken iisklups om te sjen wa’t it earst in
maratonwedstriid organisearje kin.
Friezen wiene eartiids net sa tuterich útfallen, dat is te sizzen yn it iepenbier net. Yn de fjirtiger jierren fan
de foarige iuw barde it yn Lippenhuzen dat dejinge dy’t yn de lêste rit de earste priis wûn, fan in kollega in
dikke tút op it wang krige. Samar midden yn it folk. Dêr waard nuver fan opsjoen. Op de kampioensriderij
foar froulju yn Grins krige de priiswinster in tige sportive tút fan in Grinzer rydster. Dat is no al mear as
santich jier lyn. Yn de tsjintwurdige tiid sjocht men dêr net mear fan op.
Minsken binne der yn soarten. Sa wie der in famke út de Trynwâlden dat steefêst in fleske mei sterk spul by
har hie en sa no en dan, foardat se yn ’e baan moast, in slokje naam. “Ik moat wat ha”, sei se dan, “dat ferset
de sinnen wat.”
Oene de Vos, in ferneamd hurdrider, hat meidien oant syn plasse keal wie. Doe’t er wer ris in earste priis
wûn, makke de boargemaster op de priisútdieling de opmerking dat de fokse syn hierren ferlear, mar net
syn streken. It soe miskien op syn iisstreken slaan!
Rinse Wester út Earnewâld ried ris yn Balk. Op de list stie ek in De Vreeze út Bakhuzen. Dat wie dêr dé man.
Wester en De Vreeze kamen op ’t lêst tsjininoar út. Doe’t it safier wie, ried Wester de baan op en hy hearde
krekt dat ien oan De Vreeze frege: “Tsjin wa moatst aanstens ride?” “Tsjin sa’n reidmosk út Earnewâld”, wie
it beskied. Dat knope Wester him yn ’e earen. Hy sette alles op alles. It foel baas De Vreeze net ta en Wester
ried him yn twa lopen derôf. Doe waard De Vreeze op it skouder tikke: “Wat seist no fan dy reidmosk?” Mar
de Vreeze wie takocht en joech him ôf.
Martha Hemminga wie yn har tiid ek wiid ferneamd. Se wie in feardich sterk famke en hie hiel wat wurk
ferset, net allinne yn har famkestiid mar ek yn har trouwen. It wie in stoere boeredochter. Se sjoude mei
gemak sekken moal nei boppen. Yn har gloarjetiid as hurdrydster hat se op de Gordyk ris riden tsjin in Glasz,
de priiswinner fan de manljusriderij. De earste wedstriid yn de wyn op wie foar Glasz, de twadde waard kamp
en de tredde wûn Martha. Doe hie Glasz der genôch fan, hy leaude it wol.
Martha had it alris hân dat se al mei de priis yn de trein siet foardat de riderij ôfrûn wie. Dat siet sa: it wie yn
Noard-Hollân, dêr’t se net te let wer wei moast, omdat se oars net wer thús komme koe. Doe joech se har
tsjinstander fiif meter foar en dochs wûn se. Sa krige se de earste priis wylst de premys noch ferriden wurde
moasten. Yn sokke gefallen moast men wol goed yn eigen krêften leauwe. En it iisklupbestjoer skynde
oertsjûge te wêzen fan it kinnen fan sa’n rydster.
Sokke staaltsje wiene der wol mear. Jitske de Boer hat yn Kampen ris tsjin in man riden. Dêr waard om
wedde; dejinge dy’t it wûn krige fiif gûne en de ôffaller in ryksdaalder. Jitske krige de fiif sulverlingen.
It like dat se op de doarpen meastal wol aardichheid oan soksoarte krêftmjittingen hiene. Jitske hat ek ris
meiriden yn Bergambacht yn Súd-Hollân. Letter kaam der yn in herberch yn Gouda praat fan en doe koene
in stikmannich stamgasten it net iens wurde oft Jitske ûnder it riden op de baan har rokje útlutsen hie of dat
se dat op de bûtenbaan dien hie, dus bûten de wedstriid. Se wedden om acht fertarringen en de kroechbaas
skreau oan Jitske oft dy sa goed wêze woe om harren út ’e dream te helpen en dus… oan in slokje. “Het is
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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maar een aardigheid en wij hopen dat u het ons niet kwalijk neemt dat wij de vrijmoedigheid hebben u als
scheidsrechter in ons geding op te roepen.” Hoe’t it ôfrûn is, is net bekend.

boarne: Heerenveense Koerier

Ike Nienhuis út Makkingea wûn ris in priis yn Nieuw-Weerdinge yn Drinte. Se liet har yn it Oertsjongstersk sa
út: “Ik kan niet goed op dreef kommen as ik gien starke tegenstander heb. As et gaot om de snelste baene,
moet ik tegen un man riden.” Dat wie fansels net foar dôvemansearen sein. It bestjoer fan de iisklup hie der
fiif gûne foar oer as se har tiid ferbetterje soe. De hurdste rider út dy hoeke wie ree om it tsjin de fûleindige
rydster op te nimmen. De striid gie oan. Ike koe it tsjin de man net hâlde. It skeelde net folle, mar har tiid
ferbettere se wol. It wie doe in bêste prestaasje.
De Fryske namme hie se heech holden.

boarne: Heerenveense Koerier
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Hillebrant Rudolphy moast yn 1918 opkomme foar it leger en yn de winter dêrop koe er fan de hege omes
Fan
foarsitter:
gjin de
permisje
krije om te riden. Doe is er der in kear stikem útknypt om mei te dwaan oan in riderij yn
Appelskea. Hy fielde him op de baan al net sa bêst op syn gemak, want hy miende hieltiten dat de plysje op
him
mar dochs slagge it him om de priis fan 25 gûne te winnen. Dat pryske koste him 14 dagen straf.
Bêsteloerde,
kriteleden.
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Dizze teltsjes komme út: ‘Ut ’e lapekoer’ fan D.M. van der Woude (1971). Neiferteld troch Jangerben.
Oernaam fan ItNijs.frl fan 22 jannewaris 2022

Advertentie: De Bourgondiër – half A5

Welkom bij De Bourgondiër

“Dit wie ikuw
net , hear…”
Bestel gemakkelijk
belegde broodjes,
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
hapjesplanken en cadeaupakketten online
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winterwww.bijdebourgondier.nl
ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
De Enk 39
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste
fan 2 NW
april. Sa’tErmelo
no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
3851
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt 0341
fêst wer in494
moaie 972
middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
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Advertentie: HTC Pannen- en Messenwinkel

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

“Dit wie ik net , hear…”
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Advertentie: Jansen

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 43 – nr. 3

Tigede
lêsber
stikje…..
Fan
foarsitter:
Wa slagget it om dit te ûntsiferjen? - Oplossingen ynstjoere nei de redaksje…
Bêste kriteleden.
It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

Ôfhelle fan de webside fan Heit en Mem - tige nijsgjirrich….
Advertentie: Friese-producten.nl – half A5

“Dit wie ik net , hear…”
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
met meer
Friese
artikelen
ek dat net in eltsenien dat ekWebwinkel
sa fielt. Ik begryp
ek woldan
dat1000
it faaks
lestich
is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
Vandaag besteld – overmorgen in huis.
is de winter myn nocht.

www.frieseproducten.nl
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste
fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar06wer
moetsje
kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
– 532
59 385
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
37 - Ljouwert
wol it programma fan dy gearkomste. Snekertrekweg
It is dus in jiergearkomste
mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Advertentie: Klokkenmaker van Apeldoorn

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Nijs de
fanfoarsitter:
it Frysk Boun om Utens
Fan

Algemiene Gearkomste en Moetings- en Ynspiraasjemiddei – 26 maart yn Reeuwyk

Bêste kriteleden.
Elk jier hâldt it FBoU har Jiergearkomste by in gast-krite. Dat wie yn 2021 Hurderwyk – ús krite bea yn de
Regenboogkerk van Drielanden it wolkom oan fertsjintwurdigers fan alle oansletten kriten. Sy wienen der
sawat
allegear,
de 9e oktober.
pearwaard.
doarden
net
oan
de koroana-pandemy.
It
is alwer
wat wiken
lyn dat itIn2022
Ek itdit
jier
wiefanwegen
der gjin nijjierssit.
En ek de ledegearkomste koe

net
trochgean.
trochfankoroana.
liket it fiere,
no better
alle jier
beheinings.
Dochsha.
wolDoe
ik út
Dit jier
2022 wolAllegearre
de krite “Fier
Hûs” fanLokkich
Boadegraven
dat symei
ferline
75 jier bestien
is
namme
fan it bestjoer
alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
troch
koroana
dat feestjimme
net trochgien.
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
No is it doel om 26 maart yn it Sealesintrum ‘de Brug’ te Reeuwyk, Dunantlaan 1 dizze dei te hâlden.
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
Fertsjintwurdigers fan kriten, dy’t by it Boun oansletten binne, komme dêr dan gear om te praten oer de
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
jierstikken fan skriuwer en ponghâlder en oare saken, dy’t kriten oangeane.
Wylst
ik dit stikje
deder
wynsaom
It programma
fanskriuw,
dy dei gûlt
sjocht
út:it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
10.00
oere oars
Ynrinwaaide
mei kofje/tee
oan•in hek
fêsthâlde,
ik fuort.en
It oranjekoeke
wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
10.30
oere
Algemiene
Gearkomste
•
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…
• 12.15 oere Lunsj - € 11,00 p.p.
• 13.15 oere Moetings- en Ynspiraasjemiddei mei
Lysbeth Jongbloed
• 14.45 oere skoft
• 15.15 oere Acta teäter oer it libben fan Klaes Westra
• 17.30 oere Ofsluting
• 18.30 oere Jûnsite foar wa’t kin/wol – sjinees: € 20,00 p.p.
Jubileum 100 jier FBoU
16 septimber 2023
It duorret noch wol efkes, mar de tariedingskommisje is al mear as in jier dwaande
om dit Jubileum foarm te jaan op pepier.
Troch it tebekrinnen fan it tal kriten -wienen it ferline jier noch 14 – op it stuit fan
skriuwen hawwe twa kriten oanjûn net langer troch te gean. De Haach hat augustus
2021 it stokje der by dellein en jannewaris fan dit jier hat it bestjoer fan de Stúdzjerûnte fan Arnhim oan har
leden it útstel dien om der ek mar mei op te“Dit
hâlden….
binne
faaks de bestjoersleden, dy’t de muoite nimme
wie ik It
net
, hear…”
om in programma foar har leden gear te stallen. Dy bestjoersleden hawwe ek net it ivich libben en fine, dat
It
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en ik bin meie.
sûnderEnûngelokken
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nochsuver
net oer
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ik op
ekisoaren
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wolris
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it lestich teEn
wurden:
der isbinne
hast
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dy’t
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ekwy
degjin
boelwinter
yn ‘e bulten:
ingjin
hieliis.
skoft
net mear
moetsje
en jo reitsje
inoar
it
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fyn ikjage
it spitich
dat
ha, gjin inoar
snie en
Ik hâld
echt fan
de winterske
dagen,
marsaikútwit
each.
sykje – mei
in bulte
minsken
byinoar
jo doare
it suver
hast
net
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ek
datInoar
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eltsenien
dat ek
sa fielt.
Ik begryp
ek wolkomme:
dat it faaks
lestich
is, no ‘t
men
âlder
wurdt, mar dochs
is
de winter
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Dochs
wol itmyn
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
omús
takom
jier in ûnferjitlik
te organisearjen.
Der
wurdt deDe
lêste
hân lein
En
no sjogge
wy út nei
ledegearkomste
fan 2 Jubileumfeest
april. Sa’t no liket
kin it allegearre
trochgean.
beheinings
oan
in sa
Jubileum-boek.
oanfraach
wurdt
ynkoarten
dien om
it predikaat
KENINKLIK
binnen
swyljen. om
binne
linich wurdenIndat
wy as leden
elkoar
wer moetsje
kinne.
Ik hoopje
dat jimme
it werteoandoare
nei
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wer
moaie
It meibarre
no gjin
Wy de
hâlde
jimme dete
kommende
op ‘e fêst
hichte
faninwat
dermiddei.
sa allegearre
sil.nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
Yntusken: bliuw sûn en hâld inoar in bytsje yn ’t each – sykje yn elts geselskip inoar op en hâldt de bân
oer de lêste pear jier.
yn stân!
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Advertentie:
Slagerij Uit de Bosch
Fan de foarsitter:

Bêste kriteleden.

Vlees van topkwaliteit!

It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
Hollands
namme fan it bestjoer jimme alle goeds
tawinskjerundvlees
foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
Uw complete barbecuespecialist
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje
minsken
om jo hinne ha
stipe. keuken
Kant dat
enjoklare
maaltijden
uittaeigen

•
•
•
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de
it hûs. It stoarmet
tige. Dit waar
meitsje wy lokkich net faak mei. Der
• wyn om
Compleet
verzorgde
catering
Diverse
specialiteiten
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
• ik fuort.
Carpaccio
schotels
– maalti
jdfansels
salades
oan in hek fêsthâlde, oars waaide
It wie eangstich
op strjitte.
Der wie
net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

Vraag naar de mogelijkheden

“Dit wie ik net , hear…”

Slagerij Uit de Bosch

It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
Vischmarkt 40, 3841 BG HARDERWIJK
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
Tel. 0341-412398, info@slagerijuitdebosch.nl
is de winter myn nocht.

Stationsstraatfan
6, 23851
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste
april.NH
Sa’tERMELO
no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat Tel.
wy as0341-410069,
leden elkoar wer
moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
info@slagerijuitdebosch.nl
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste.
It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
www.slagerijuitdebosch.nl
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Advertentie: Garage van de Bunte

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

“Dit wie ik net , hear…”
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Advertentie: Shop Inn - half A5

Harderwijk

Verkeersweg 3
3842 LC Harderwijk – tel. 0341 – 422911

Advertentie: ECO schilders – half A5

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
8

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

It Bokwerter Belang

Foar in soad âld Ljouwerter Krante-lêzers fêst bekend…
op ’t stuit, dat Eunice oer it lân raast.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Jiergong 43 – nr. 3

Advertentie: van Dort

K
T

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Advertentie: Solar Harderwijk – half A5

Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.

It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

Advertentie: Slaapidee – half A5

Slaapidee hat it bêd foar al jo dreamen!

Jo binne wolkom foar in persoanlik advys.
“Dit wie ik net , hear…”

It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
Slaapidee Nunspeet

Martiniuslaan
8-10
(aan de markt)
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liketDs.
kin
it allegearre
trochgean.
De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
Slaapidee Apeldoorn
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It meiStationsstraat
no gjin nijjierssit
hite, mar wy ha
37
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
www.slaapidee.nl
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Stoarm
Fan
de EUNICE
foarsitter:

Bêste kriteleden.
It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

“Dit wie ik net , hear…”
Sjogge jimme wat dy stoarm dien hat?

It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Feenstra

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Advertentie: E. Pfrommer – half A5

Edwin Pfrommer: Schoen- en Sleutelservice
Openingstijden:
P.C. Hooftplein 41 (winkelcentrum Stadsdennen) - Harderwijk
Maandag 13:30 - 18:00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 08:30 - 18:00 uur (tussen de middag 12:30 - 13:30
gesloten vanwege lunchpauze)
Zaterdag 08:30 - 15:00 uur
Openingstijden:
Vuldersbrink 15 (Binnenstad) - Harderwijk
Maandag 13:30 - 17:30 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur (tussen de middag 12:30 - 13:30
gesloten vanwege lunchpauze)
Zaterdag 09:30 - 16:00
Advertentie: Erfpachtcoach – half A5

7

Aandachtig goed in samen
voorbereiden en regelen van je:

• levenstestament
• nalatenschap en testament
• erfenis
✓ Gratis inventarisatie van jouw situatie
✓ Voor alle leeftijden en na een overlijden
✓ Nalatenschapscoach en NOVEX-executeur
E-mail: welkom@de-erfcoach.nl
Tel.: 06-18026081
www.de-erfcoach.nl
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Advertentie:
In Between – half A5
Fan de foarsitter:

Bêste kriteleden.
It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

Woning en Projectstoffering
Hamburgerweg 54 • 3851 EN ERMELO • 06 – 553 26 724 • info@inbetweenathome.nl
Advertentie: Scherpenzeel – half A5

Daltonstraat 39
3846 BX HARDERWIJK
0341- 412 178
06 – 204 06 420
“Dit wie ik net , hear…”
winkel@scherpenzeel.n
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
et
it nijs.

Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien
dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol
dat it faaks lestich is,
no ‘t men âlder–wurdt, mar dochs
Scheepsbenodigdheden
– Jachtartikelen
– gasflessen
is de winter myn nocht.

werkkleding en schoeisel

En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: ROWIL – half A5
Fan de foarsitter:
Bêste kriteleden.
It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken in ferlies meimakke fan sibben. Ik winskje eltsenien in protte sterkte en hoopje dat jo de treast en
de kracht fine om fierder te gean. Ik hoopje dat jo minsken om jo hinne ha ta stipe.
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan in hek fêsthâlde, oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

Advertentie: v.d. Bosch & Mulder – half A5

“Dit wie ik net , hear…”
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.

van Leeuwenhoekstraat 12-1

En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
3846 CB HARDERWIJK
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
425wer
926
/ 06 –middei.
515 30It 958
nei de gearkomste te kommen. It0341
wurdt–fêst
in moaie
mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
wol it programma fan dy gearkomste.
It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
www.vandenboschharderwijk.nl
oer de lêste pear jier.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

47
3

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

Ferhaal
Fan
de foarsitter:

Jan Bosgraaf: Der wie in tiid…
Bêste kriteleden.

Mei de waarme eastewyn yn ’e rêch dangelet se yn tinzen by de floedstripe fan it einleaze strân fan Skylge
lâns.
Dat itwat
prachtige
hûnderten
jierren Ek
ferlyn
ûntstien
is troch
it oaninoarEngroeien
fan in sânplaat en
in
It is alwer
wiken eilân
lyn dat
it 2022 waard.
dit jier
wie der
gjin nijjierssit.
ek de ledegearkomste
koe
eilantsje dat justjes eastliker lei, komt net yn har op. Se hat wol wat oars oan ’e holle. Oanhâldend spûkje
net trochgean. Allegearre troch koroana. Lokkich liket it no better mei alle beheinings. Dochs wol ik út
rigels út in gedicht fan Berber van der Geest har troch de holle: ‘Der wie in tiid, dat snaren trillen. En der in
namme fan it bestjoer jimme alle goeds tawinskje foar it kommende jier. Wy witte net hoe of’t jimme de
sêfte meldij ûntstie as ik dy seach.’ Sa wie’t yndied. Mar dy tiid wie foarby. Foargoed!
lêste pear jier trochkommen binne. Miskien ha guon leden koroana hân en binne slim siik west. Ek hawwe
minsken
ferlies
eltsenien
protte wie,
sterkte
dat jo de
treastmar
en
Dy winterinhie
Wibemeimakke
har frege fan
om sibben.
mei himIktewinskje
riden. Dat
er netin
ûnkreas
hie en
se hoopje
net ûntkenne
kinnen,
de
fine om fierder
te net.
gean.
Ik hoopje
datfroulju,
jo minsken
hinne ha ta stipe.
datkracht
er ûnbehouwen
wie, ek
Fluitsje
nei de
as er om
yn ’ejoplantsoenen
oan it wurk wie, en harren fan
dat ôfwaaide praat neiroppe. En hy wist ek wol fan ynnimmen. Nee, Wibe wie har type net. Mar dat dy har
Wylst
ik dit
stikjehie
skriuw,
gûlt de wynHy
omhie
it hûs.
It stoarmet
tige.foar
Dit waar
meitsje Hast
wy lokkich
net faakkoene
mei. Der
no krekt
frege,
har fernuvere.
de froulju
ommers
it útsykjen.
alle fammen
de
is
neat
oan.
Beammen
binne
ôfbrútsen
as
wienen
it
lusiferhoutsjes.
Ik
moast
nei
bûten
ta,
mar
ik
moast
my
eagen net fan him ôfhâlde. As sy mei Wibe te riden gie, waarden dy faaks oergeunstich. As se dêroan tocht,
oan
in der
hekalfêsthâlde,
hie se
wille om.oars waaide ik fuort. It wie eangstich op strjitte. Der wie fansels net fergees warskôge
om der net út te gean. Mar somtiden is in minske eigenwiis…

“Dit wie ik net Skylgeralân
, hear…” gien. It plak jout har it gefoel dat se yn
Om ta harsels te kommen, is se nei de Folkshegeskoalle
in oare wrâld en alhiel frij is. De sêft rûzjende dinnebeammen fan de Hoarnske bosk hawwe suver in hieljende
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
útwurking op har. As se der jûns op bêd nei leit te harkjen, komme har ûnferwachts de simmerkampen út
it nijs.
har bernejierren yn it sin. En dy jûn dat se har earste tút krige. Dy jonge hie mear wollen, mar dêr woe se
neat
fanikwitte.
Apart,
dêrwinter
no krekt
moat!
Sels fyn
it spitich
datdat
wyse
gjin
ha, oan
gjin tinke
snie en
gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
Ienkear op redens hie bliken dien dat se mei har goed trainde lea Wibe skoan byhâlde koe en him mei it
is de winter myn nocht.
riden eins de baas wie. Dat er dat mar min sette koe, hie se net opmurken. Nei ôfrin hiene se in skoftke yn it
kafee
sitten, wy
marútfolle
praat
hie der net ynfan
Wibe
sitten.
hiekin
ek itnet
bot ynteressearre
yn wat sy
En
no sjogge
nei ús
ledegearkomste
2 april.
Sa’tEn
nohy
liket
allegearre
trochgean.west
De beheinings
fertelde.
It hie al
tsjusterdat
west
se op
hûs tasetten.
It reedriden,
glühwein
en de waarmte
fan de auto
binne
sa linich
wurden
wydoe’t
as leden
elkoar
wer moetsje
kinne. Ikde
hoopje
dat jimme
it wer oandoare
om
hiene
wat roazich
makke. ItOp
it hiem,
efter
de pleats
fanIthar
it op hite,
‘Paradys
by ha
it
nei de har
gearkomste
te kommen.
wurdt
fêst wer
in moaie
middei.
mei âlden,
no gjinwie
nijjierssit
mar wy
dashboardljocht’ útdraaid en hiene der snaren trille.
wol it programma fan dy gearkomste. It is dus in jiergearkomste mei in ferslach fan skriuwers en ponghâlder
oer de lêste pear jier.
Nei it moarnsiten is se mei de bus nei Oosterend gien en dêrwei oer de Boschplaat kuiere. By it
drinkelingehúske hat se de ynhâld fan har lunchpakket behimmele. En no kuieret se oer it strân werom. Se
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kin it har oan tiid dwaan. Straks in lekker glês wite wyn op it terras fan Kaap Hoorn en jûn kin se op de
folkshegeskoalle oanskowe foar it waarm miel. Yn tinzen bliuwt se stean en stoareaget de see oer. Dan sjocht
se om har hinne. Der is gjin mins te bekennen. Se docht de skuon út, stapt linich út ’e klean, rint nei de see
en lit har it hast lije wetter fan de opkommende floed om de ankels spiele. Wêr is dat gefoel troch ferdwûn?
Wat is der feroare? Wannear binne we inoar kwyt rekke?
Oardel jier letter wiene se troud. Se hiene alhiel gjin liuwen en bearen op ’e dyk sjoen, al wisten se dat se
hiel ferskillend fan aard en karakter wiene. In eintsje bûten it doarp hiene se, troch har wurk op it
makelerskantoar, in knap hûs keapje kinnen. Simmerdeis sieten se jûns faak bûten op ’e bank, mei útsjoch
oer de greiden en ûnder it geniet fan de swietrook fan hea, dy’t as wijreek oer it lân luts. Op in waarme jûn
sprongen se oer it sleatsje, rûnen hân yn hân troch twa stikken greide, strûpten de klean út en swommen yn
de brede feart. Dêrnei lieten se har troch de lêste strielen fan de ûndergeande sinne opdrûgje. Soms wie
sa’n jûn einige yn in oerweldigjende frijerij, wylst de lette rop fan in fûgel de jûnsstilte ferbriek.
Har bewust fan eltse stap, giet se fierder de see yn. Wat is dat dochs? Dat eilângefoel. Dat gefoel fan frijheid
dat it eilân har jout. Is it de see, mei syn ivichduorjend ritme fan eb en floed, de einleasheid fan it strân, de
dunerige, de bosken mei de rook fan dinnebeammen, de Noordsvaarder of de Boschplaat, de waadkust, de
doarpen en buorskippen, de campings of de strânpaviljoenen? Of is it de Brandaris, Oerol, museum ’t
Behouden Huys of it Bunker Museum, it Stryper Wyfke of de Folkshegeskoalle, boud op de bunkers fan de
Atlantic Wall? Of is it faaks De Groene Weide mei Hessel en Tess of it âlde ferhaal fan Sil, de strânjutter, en
Lobke? It eilân is sa bysûnder en sa oars as de fêste wâl. It libben is hjir lang sa hastich net. Underwilens stiet
se oan ’e mul ta yn it wetter. Mar… hoe koe it mis gean? Hokfoar rol spile sy dêryn? Hie se faaks eat oars
dwaan moatten?
Nei twa jier hie it út west mei dy moaie jûnen. Wibe hie deroer klage dat it wetter him te kâld wie en dat der
te folle wetterplanten yn de feart groeiden, wylst sy har krekt folle tichter by de natuer field hie as dy
wetterplanten har lea kribelen. Hawar, se hie der gjin probleem fan makke, al hie se dy moaie jûnen wol
mist. As se al ris tegearre op ’e bank sieten, hiene se beide harren eigen gedachten hân. Wibe hie ek net
mear mei fakânsje wollen. It wie him fierstente hjit op dy camping oan de Middellânske See, wylst sy sa
geniete fan de sinne, de see en it strân. Sy fielde har sa frij as God yn Frankryk. No ja, as in goadinne. Wibe
hie mear each foar de froulju, hie se rillegau murken. It wie soms gewoan beskamsum, hoe’t er nei immen
sjen koe. As se der wat fan sei, moast se har net sa oanstelle, hie syn beskied west. Op in terraske hie er net
fan har glês kâlde pastis priuwe wollen, mar moast er bier hawwe. Jûns nei achten waarm ite, wiene neffens
him Frânske fratsen, dêr’t er net oan meidie. Tenei wiene se thúsbleaun. Der wie fierders net oer praat.
Dochs hie it net goed field.
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Noch in pear lytse stappen. It wetter spielt har oer de boarsten. De krêft fan it wetter fielt se amper. Suver
Fan
de foarsitter:
hypnotisearre
sjocht se nei de weagen dy’t op har ta rôlje. As yn trance docht se noch ien, twa stapkes. Dan
reaget in oanrôljende hege weach har ûndersteboppe en ferdwynt se ûnder wetter. Prústend komt se wer
boppe. It slaggerige kastanjebrune hier hinget har yn slierten om ’e holle. Se rint it strân op en giet njonken
Bêste kriteleden.
har klean yn it waarme sân lizzen. Op slach kin se har alles wer foar de geast helje.
It houlik hie net wêze moatten. Har âlden seagen net safolle yn Wibe. Heit wie boer en yn syn eagen wist
It is alwer wat wiken lyn dat it 2022 waard. Ek dit jier wie der gjin nijjierssit. En ek de ledegearkomste koe
Wibe net wat wurkjen wie. Hy wie leaver loai as wurch, neffens heit. Dat hie har stutsen en it wurke
net
trochgean. Tsjin
Allegearre
Lokkich
liket
nohie
better
alle beheinings.
Dochsekwol
ik se
út
dwersferkeard.
bettertroch
wittenkoroana.
yn, dat jout
se no
wolitta,
se demei
ferkearing
trochset, faaks
om’t
namme
fan
it
bestjoer
jimme
alle
goeds
tawinskje
foar
it
kommende
jier.
Wy
witte
net
hoe
of’t
jimme
de
miende de jaloerskens fan oare fammen te sjen. Wibe hie dochs mar moai foar har keazen. Efternei besjoen
lêste
jierwest
trochkommen
binne. te
Miskien
haDat
guon
leden
koroana
hân en
binne slimhie
siiksewest.
Ek hawwe
hie sepear
te jong
om alles oersjen
kinnen.
woe
se doe
net tajaan.
Geandewei
har aloan
mear
minsken
ferlies
fanhân
sibben.
Ik der
winskje
eltsenien
prottewylst
sterkte
hoopje
dat jo
de treast
opsletteninfield.
Semeimakke
hie it gefoel
as stie
in stek
om harinhinne,
se en
krekt
frij wêze
woe.
Frij asen
in
de
kracht
omtsjin
fierder
tesein,
gean.enIkek
hoopje
hinne
ha ta stipe.
fûgel.
Dat fine
hie se
Wibe
dat sedat
sa jo
netminsken
fierder om
koe.jo“Dan
moatst
dermei ophâlde!”, hie er sein.
Hy wie no ienris net in man fan folle wurden. Se hie it amperoan leauwe wollen. “Ophâlde seiste?” “Ja! Dan
Wylst ik dit stikje skriuw, gûlt de wyn om it hûs. It stoarmet tige. Dit waar meitsje wy lokkich net faak mei. Der
hat it moai west. Regelje it mar.” In pear moanne letter wie de skieding útsprutsen.
is neat oan. Beammen binne ôfbrútsen as wienen it lusiferhoutsjes. Ik moast nei bûten ta, mar ik moast my
oan
in hek
fêsthâlde,
waaide
ik en
fuort.
It wie fan
eangstich
op strjitte.
Derbosk
wie fansels
fergees
warskôge
Se giet
oerein,
sjocht oars
om har
hinne
ferstivet
skrik. Under
in wyld
kroljendnet
hier
wei sjogge
twa
om der net
út tehar
gean.
Mar somtiden
in minske
eigenwiis…
donkere
eagen
ûndersykjend
oan.isWa
is dat? Wêr
komt er wei? Hoelang stiet er dêr al? Op itselde stuit
sjit it har troch de holle dat se neaken en bleat op it strân stiet. Se docht in raam nei har klean en hâldt dy
foar har lâns. In eintsje fiederop sjocht se in Landrover stean. Dy hat se net oankommen heard. “Giet it wol
goed mei dy?”, freget er freonlik en sjocht har op en del oan. Se folget syn eagen en beseft dat it in kluchtich
byld wêze moat, sa’t se derby stiet.”Hoechst dy foar my net te skamjen, hear”, klinkt it as gerêststelling. “Kin
ik dy faaks earne mei helpe?” Helpe? It rekket har folle mear as se tajaan wol. Se kin har net ferwarre en lit
har yn in pear krêftige earms falle. Se fielt dat der djip yn har snaren trilje en in sêfte meldij ûntstiet.

“Dit wie ik net , hear…”
It is allegearre goed kaam en ik bin sûnder ûngelokken thúskaam. En de stoarm is noch net oer hearde ik op
it nijs.
Sels fyn ik it spitich dat wy gjin winter ha, gjin snie en gjin iis. Ik hâld echt fan de winterske dagen, mar ik wit
ek dat net in eltsenien dat ek sa fielt. Ik begryp ek wol dat it faaks lestich is, no ‘t men âlder wurdt, mar dochs
is de winter myn nocht.
En no sjogge wy út nei ús ledegearkomste fan 2 april. Sa’t no liket kin it allegearre trochgean. De beheinings
binne sa linich wurden dat wy as leden elkoar wer moetsje kinne. Ik hoopje dat jimme it wer oandoare om
nei de gearkomste te kommen. It wurdt fêst wer in moaie middei. It mei no gjin nijjierssit hite, mar wy ha
Dit ferhaal
waard fan
publisearre
yn DE NIJE,
jiergong
3, nûmer 4 (desimber
2021),fan
dat
eilannenen
asponghâlder
tema hie.
wol
it programma
dy gearkomste.
It is dus
in jiergearkomste
mei in ferslach
skriuwers
oer de lêste pear jier.
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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

Advertentie: Elementa – half A5
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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: Vloerenhuis – half A5
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PARKET & PLANKEN
TRAPRENOVATIES
LAMINAAT
PVC

d.

UW SPECIALIST IN

‘t Vloerenhuis

Engweg 57

3882 AK Putten

Telefoon 0341-353 772

www
w.vloe
erenhuisspu
utte
en.n
nl

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Advertentie: R. Grotenhuis – half A5

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

Advertentie: Xing Jie – half 5

Chinees afhaal restaurant
Advertentie: Wolf Caravans – half A5

afgebeeld: Weinsberg 390 Cara One

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Rijklaar!

WEINSBERG 390 hot 2022 €16.190,-

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

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

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:

frou Foekje 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

eg 4 • NUNSPEET • 0341 266885

leving.
2
2900m Rook & BBQ! be
Tot snel

Advertentie: Rookoven - half A5
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Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 43 – nr. 3

Advertentie: Zorgschuur.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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