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Sa’t no liket giet de saak 11 novimber 2018 iepen

Advertentie: Dries van den Berg - liggend
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Fan de foarsitter:
In nij begjin.
Ja, der is al wer in jier foarby. De simmer is wer ferflein en wy steane foar in nij
winterskoft. We hoopje der meiinoar wer in moai jier fan te meitsjen. As jo dit lêze is
it al wer septimber. Noch in pear wike en wy ha ús earste kritejûn al wer.
De prachtige simmer is wer oer en wy geane nei de hjerst ta. In eltsenien hat moai
waar hân. Wy hiene in droege, waarme en sinnige simmer. Allinnich de bouboeren
ha it swier hân mei de droechte. Lokkich is der aardich wetter fallen en is alles wer
aardich grien wurden.
Ik hoopje dat jim geniete ha fan de moaie simmer.
It wie net foar eltsenien in goeie simmer, bygelyks yn tiden fan sykte of ferstjerren
fan in dierbare. Wy tinke oan Dykstra út Nunspeet. Hy moast ôfskie nimme fan syn
frou. Dat is yngripend. Wy winskje him in protte sterkte no’t hy allinnich fierder
moat.
Der binne miskien noch mear leden dy’t soargen ha. As jo dit troch jouwe, kinne wy
meilibje.
En no steane wy oan it begjin fan it nije winterskoft. Der is in moai programma
makke en dat begjint op 13 oktober mei Griet Wiersma en Joke Zandstra. Dit belooft
in moaie jûn te wurden.
Ik wit net of jim ek yn Ljouwert west binne dizze simmer. It wie de muoite wurdich.
Wy binne nei it Frysk Museum west

en ha de reuzen sjoen.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Wat in spektakel! Ymposant hear. Der binne noch mear eveneminten, dus jim kinne
d'r noch hinne.
Ik winskje jim allegearre in noflik winterskoft en hoopje jim sa folle mooglik te sjen op
de jûnen.
Oant sjen,
jim foarsitter, Grytsje Assies.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Klokkenmaker van Apeldoorn

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie: Tempel Optiek

Arie Tempel.

Namens Tempel Optometrie & Audiologie,

Tempel Optometrie & Audiologie draagt de Friese gemeenschap op de Veluwe een warm hart toe. Graag staan wij
voor u klaar op het gebied van optometrische oogzorg, brillen, zonnebrillen, lenzen en hoortoestellen. Al meer dan 90
jaar proberen wij onze klanten het beste te bieden op het gebied van oog- en hoorzorg en staan kwaliteit, kennis en
kunde bij ons voorop.
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redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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UTNOEGING
Us earste Kritejûn fan dit winterskoft 2018 - 2019:

Sneon 13 oktober
Griet Wiersma

en
Joke Zandstra-van der Woude

Joke is lid fan ús Krite (en frou fan ús bestjoerslid Fokke) en sy is foarsitter fan de
Ermelose Film Amateurs.

Griet komt sjongen en spilet wat amusante sketskes yn ôfwikseling mei
Joke, dy’t in trije-tal koarte films sjen lit, dy’t sy sels makke hat:
1. De sulveren Swipe – oer it ringstekken mei Bolletongersdei yn Boalsert
2. De earrebarre – in observaasje tidens de simmerfakânsje
3. Tuolleprakkesaasjes – it ôfskied fan in hobbyboer fan syn molkfee.
Jimme binne wer fanôf 19.00 oere wolkom yn it Multifunksjonele Sintrum ‘de
Kiekmure’, Tesselschadelaan 1 yn Hurderwyk.
Yn’t skoft wurde der wer lotsjes ferkocht:
1 setsje fan 4 foar € 1,00
3 setsje fan 4 foar € 2,50
6 setsje fan 4 foar € 5,00
Meibrochte pryskes binne oppenij tige wolkom!
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Oan de ein fan de jûn wurde de lotsjes lutsen.
Sjoch yn’t skoft ek by de boeketafel fan Jehannes de Kroon – hy hat ek de nije
Bûsboekjes fan 2019: € 7,50 it stik.

Yntree: € 5,00 foar Krite-leden - € 10,00 foar net-leden

Fersyk fan de ponghâlder: Nimme jimme it ledejild mei?
Foar it winderskoft 2018/2019 wolle wy it ledejild/kontribúsje wer ynbarre. It
bedrach is krek as ferline jier wer fêststeld op € 12,50 de man/frou. Jo kinne betelje
op ús earste kritejûn fan 13 oktober (kom dan wol op ‘e tiid...) of jo kinne it
oermeitsje op de rekken fan de krite:
ABN-AMRO NL21 ABNA 0608 5521 86.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertenties van: Bakker van der Veer en Oosterhof/Poolen

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

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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STEENHOUWERIJ KOK

Advertenties van: Steenhouwerij Kok en Wedding

Harderwijk

showroom en modellentuin
•
•
•
•
•

Grafmonumenten
Grafzerken
Urn-gedenkstenen
ruwe grafstenen
vervolg inscripties

0341-470249
info@steenhouwerijkok.nl

van Leeuwenhoekstraat 36, Harderwijk www.steenhouwerijkok.nl

Samen een succesformule!
Nobelstraat 16 • 3846 CG Harderwijk • 0341 412 501
www.weddingnederland.nl • info@weddingnederland.nl
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
Adv_Wedding_zw-144.indd 1

27-09-17 15:11
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In Fryske Filippine – makke troch Jehannes de Kroon
Folje de letters fan de antwurden by de sifers yn de fakjes fan de oplossing ûnderoan
dizze bledside. As jo dit goed dogge dan stiet der in rigel út it boek “Feroaring fan
lucht” fan Rink van der Velde. Wat seit Durk Snoad dêr tsjin syn frou Foekje? En wat
is Durk fan doel?
Lês dit boek – it wurdt spannend…..
Opjeften:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ien fan de Fryske steden
Namme fan it bier út Boalsert
Fan dit doarp gie op 1 desimber 1893 de fiskersfloat ferlern
Hâns Wiegel wennet yn dit doarp yn Súd-West Fryslân
Kulturele Haadstêd fan Europa 2018
83 Fiskers út dit doarp kamen yn 1883 om.
Ut dit ‘miljoene-doarp’ komt Doutzen Kroes.
Yn dit park stiet yn 2018 it ‘Tale-paviljoen’
Fryske sjongster/harpiste, winner fan de “Voice of Holland 2012”
“It Bildt” is opgien yn dizze nije gemeente
“Hals over de kop” is yn geef Frysk: “Halje……………..”
Finish-sleat 11-stêdetocht
Fryske stêd mei eigen taal en leagenbank
Troch dit bedriuw wurdt de measte smoargens yn Fryslân ophelle
Wêr’t jo op de wrâld ek binne, oer ús skynt deselde ……

Op side 6 moatte jo dus it goeie antwurd ynfolje – de letters fan de sifers yn dat fjild
bringe jo oer nei ûndersteand skema – sukses!
1

2

12

3
6

1

7

1

17

14

19

1

2

6

16

5
5

18

7

6
13

6

7

9

7

17

6

1

17

14

11

18

4

4

7

3

9

10

1

12

15

7

5

8

7

6

18

12

15

18

7

10

De goeie oplossing meie jo stjoere nei de redaksje.
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Advertenties van: Hoefakker en Hop

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

13

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 40 – nr.1

Advertentie van: garage Westerink

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Groetsje inoar yn 2018 altyd yn it Frysk
(boarne: Friesch Dagblad, 03.01.2018)

Frysk is net mear fanselssprekkend yn it iepenbiere libben. Mar dat kin feroarje,
mient Nanne Hoekstra, as wy mar sa faak mooglik it Frysk brûke. Lit 2018 dêryn
in kearpunt wêze. Om't ús folk in dei âlder wurdt en no wolris wat help nedich
hat, ha 'k as Fries om utens nei inkelde desenniums wer geregeldwei kontakt
mei bedriuwen en ynstânsjes op De Jouwer. Moai, kin 'k nochris gewoan Frysk
mei de minsken prate, tocht ik. Mar dat falt o sa ôf. Oft ik no in organisaasje
skilje of in winkel ynstap, altiten set de oare partij yn it Nederlânsk útein.
Benammen by de jongelju efter de supermerkkassa moat men meastentiids it
net-ferbrekken steech folhâlde om der noch wat Frysk út te krijen. De folgjende
klant wurdt wer fleurich yn it Nederlânsk begroete en dy praat gauris yn
dyselde taal werom, ek al is er sels noch sa Frysktalich. Frysk is skynber net
mear fanselssprekkend yn it iepenbiere libben. It Frysk dat ik fan jongerein
ophein is boppedat gauris fan it soarte dêr't my de teannen fan kromje. It
Nederlânsk liket de measten makliker ôf te gean, sa fier is it hinne. Gjin niget.
Yn it ûnderwiis kriget ús eigen taal fierstente min omtinken en op strjitte falt
dy dus langer ek amper noch te learen. It stuit dat it Frysk gjin omgongstaal
mear wêze sil yn grutte parten fan Fryslân komt sadwaande neieroan. Mar sa
hoecht it net te ferrinnen.

Trends kinne omkeard wurde as we ús mar genôch bewust binne fan de
konsekwinsjes dy't ús hâlden en dragen hawwe. Sjoch bygelyks nei it smoken
yn iepenbiere romten en alkohol yn it ferkear. Yn dit gefal moatte we ôfweve
mei it idee dat it Frysk praten ûnfatsoenlik wêze soe. Krekt oarsom, minsken
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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dy't it brûken fan it Frysk behinderje, ferrinnewearje ús kulturele erfskip. Want,
oars as mei in boesgroentsje, in taal slyt just as dy nét brûkt wurdt. It jier fan
Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd kin in knierpunt wurde yn de lange
histoarje fan it Frysk. Dy eigen taal is ommers de grutste kultuerskat fan de
Fryske mienskip. Elkenien kin omraak bydrage oan LF2018 troch it Frysk rûnom
te brûken. Groetsje dêrfoar altyd yn it Frysk, oft jimme no fan hûs út Frysktalich
binne of net, as sinjaal dat jo it petear (sa folle mooglik) yn it Frysk hâlde wolle.
Fansels is it net de bedoeling om minsken bûten te sluten. Mar wa't in taal net
praat, kin dy lykwols faak al ferstean en de praktyk is in foarname learmaster.
In moaie doelstelling soe wêze dat minsken dy't de taal net (goedernôch)
behearskje alle dagen fiif wurden fan Frysktaligen heare. Inoar op boartlike
wize wat leare by elts petearke, dat jout perfoarst in soad wille en mienskipssin.
En in goed gefoel, want it sadwaande sawol kwantitatyf as kwalitatyf
mienskiplik wer op peil bringen fan de Fryske omgongstaal foarmet in tige
wichtige bydrage oan it behâld fan ús Fryskeigen kulturele rykdom. Om dat te
berikken, moat der wol man- en froumachtich meidien wurde, fansels. Dat, diel
dit útstel yn jim fermiddens en op de sosjale media. Allegearre in protte
taalwille tawinske yn 2018!
Nanne Hoekstra. (hy wennet yn Apeldoorn, mar is hikke en tein op 'e Jouwer)
Oernommen út de Kritekoer – it Kriteblêd fan Utert/Seist – septimber 2018

Nijs fan it Frysk Boun om Utens:
De tredde Moetings- en Ynspiraasjedei stiet foar 17 novimber oansteande op de
kalinder. Oppenij sil Hurderwyk – de Kiekmure – it plak wêze wêr’t Friezen om Utens
inoar moetsje en ynspirearje kinne en meie.
Diz’ kear wurdt it programma gearstald yn de middei – sadwaande slút it moaier oan
op de jûns-aktiviteit fan de Krite “Meiinoar Ien” fan Hurderwyk.
De middei begjint om 12.30 oere mei de ynrin – der is kofje/tee mei oranjekoeke.
Om 13.00 oere iepent de foarsitter fan it Boun de middei.
Dan krijt Pier Bergsma, âld skoalmaster en no bestjoerslid fan de Ried fan de Fryske
Beweging út Hurdegaryp it wurd.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Hy komt fertellen oer de posysje fan de Fryske taal yn it ûnderwiis yn Fryslân – “It is
mei sizzen net te dwaan” – sa hyt syn lêzing.
Om 15.00 oere is it skoft.
Om 15.30 komme Alpita de Jong, skriuwster

en útjouwer Eddy van der Noord (fan útjouwerij Louise fan Grou) fertellen oer it libben
en wurk fan Joast Hiddes Halbertsma. Sy nimme de biografy fan Joast Hiddes
Halbertsma mei – te krijen mei € 5,00 koarting.
Om 17.30 oere slúte wy de Moetings- en Ynspiraasjemiddei ôf.
Wa’t nei hûs giet – wol thús.
Wa’t bliuwe wol foar it jûnsprogramma fan de krite: jo kinne yn de Kiekmure foar €
15,00 in stamppot-buffet krije, mar jo kinne fansels ek thús ite.
Wa’t dizze middei en it jûnsiten meimeitsje wol: foar 1 novimber efkes in mailtsje
nei:
skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
In minne saak:
Us âld-foarsitter en earelid fan it FBoU, Hâns Dijk, fan Boadegraven is slim siik.
Al mear as 15 jier wie de sykte der, mar hy hie gjin lêst - oant dizze simmer. It hyt fan
'chronische lymphatische leukemie'.(CLL)
Hy brocht it nijs sels sa:
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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"In hiel protte minsken hawwe dat, sûnder dat se it witte.
Mar soms kin de CLL 'ûntploffe' en bin je de segaar. Dat is by my bard. In pear wike
lyn krige ik allerhande klachten en doe nei it sikenhûs foar ûndersyk. En doe gie it hiel
fluch. It is wol tige ûnferwacht. Op Pinkstermoandei fytste ik de Alvestêdentocht noch
en no sit ik op 'e bank. It is efkes ôfwachtsjen of de behanneling oanslacht. 31 aug.
krij ik de twadde 'gemo-kuer'. En dan komme der noch in stik of seis."
Wy binne as bestjoer fan it Frysk Boun om Utens hommels skrokken fan dit berjocht;
op it stuit fan skriuwen witte wy, dat hy nei de earste gemo-kuer dêr goed siik fan
west hat. Nei in pear dagen gie it in stik better, mar hy is net in stoer wurdich.
Hy is tige optimistysk, mar it kin alle kanten útfalle.
Lokkich is men hjoeddedei hiel wat mâns om ditsoarte syktes oan te pakken en wy
hope mei him dat dy kueren oanslaan en dogge wêr't se foar bedoeld binne!
Wolle jimme in kaartsje stjoere?
Hâns Dijk, Raadhuisplein 33, 2411 BD Bodegraven
Noch in minne saak:
Noch mar krek bekaam fan in prachtige Friezedei krigen wy as bestjoer it berjocht, dat
de âldste Fryske Krite, dy fan Haarlim mei de prachtige namme Gysbert Japicx it nei
121 jier net langer mear folhâlde kin......
- Oegryslik spitich fansels! Bûsboekjes 2019
De iennichste Fryske Aginda: it tema fan dizze edysje is: fan de famylje moatst it
hawwe!
It Frysk Boun om Utens hie oant de AG fan dit jier it SBF – de Sintraler Boeke Ferkeap.
In eigen ‘útjouwerij’. Der waarden nije boeken ynkocht en oer de ferskillende kriten
ferparte om by de Krite-boeketafel te keap oan te bieden. Al jierren seagen wy it tal
nije boeken, dat ferkocht waard ôfnimmen. It tal Kriten, dy’t mei de ferkeap fan nije
boeken ophold is de lêste jierren sa hurd gien, dat op de AG fan 14 april l.l. it bestjoer
fan it Boun it útstel dien hat om it SBF op te heffen. Mei algemien stimmen is it beslút
naam om der fuortendaliks mei te stoppen; de beide behearders hienen al oanjûn dat
sy it net mear dwaan woenen.
It bestjoer hat doe it útstel dien om de foarrie oan nije boeken, dy’t der no noch lizze
mei de Moetings- en Ynspiraasjedei fan 17 novimber yn Hurderwyk nei rato fan Kritegrutte te ferpartsjen oer de Kriten, dy’t by it Boun oansletten binne.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Jan en Jelma meitsje de pakketten klear en soargje der foar, dat 17 novimber alles yn
Hurderwyk klear stiet om mei te nimmen nei de eigen Kriten. De eigen Krite beslút sels
wat sy mei dit ‘kado’ dwaan sille.
Foarhinne soarge it SBF ek foar de oanskaf fan nije bûsboekjes en dy kamen dan ek by
de Kriten op de Boeketafel. Troch it weifallen fan it SBF jout it bestjoer fan it FBoU de
Kriten de gelegenheid om nije Bûsboekjes fia de skriuwer te bestellen; hy hat 60 nije
bûsboekjes op foarrie lizzen. Hy nimt dy mei nei de Moetings- en Ynspiraasjemiddei
fan 17 novimber o.s. Oars fia de mail:
skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
Wa’t sa’n bûsboekje dus ha wol moat dan € 7,50 meinimme – dan binne jo
‘keapman/frou’.
AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Privacy
Yn it ramt fan de nije privacywet, de AVG, binne we ferplicht ús leden dúdlik te
meitsjen hokker gegevens we fan harren hawwe, mei hokker doel, hokker bewartiid
en wa’t dêr ynsicht yn hat. Op dit stuit bewarret de skriuwer de neikommende
gegevens fan de leden:
• foarnamme of letter
• Achternamme
• Adres
• Postkoade en wenplak
• Tillefoannûmer
• Emailadres
Dizze gegevens binne allinnich yn te sjen foar de bestjoersleden en wurde ferwidere
út it systeem op it stuit dat in lid betanket of komt te ferstjerren. We brûke de
gegevens allinnich mar om kontakt mei jo op te nimmen yn it gefal fan need, it
stjoeren fan it Kriteblêd of nijsbrief en de rekken. De gegevens wurde nea sûnder jo
tastimming oan tredden oanbean.
Sûnt 25 maaie fan dit jier is de AVG fan tapassing - yn hiel Europa dus deselde
privacywetjouwing. De âlde Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) bestiet dus
net mear.

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Hjir hawwe wy as Fryske krite ek mei te krijen!
Yn de Algemiene Ledegearkomste fan sneon 5 jannewaris 2019 freegje wy oan alle
leden fan ús krite om yn te stimmen mei de nije rigeljouwing. Wy sille yn in apart
skriuwen oan alle leden útlizze wat der oars wurden is.
In soad ferieningen en ynstellingen binne wakker skrokken fan dy nije rigeljouwing;
as krite hawwe wy mei help fan it bestjoer fan it Frysk Boun om Utens alles op in
rychje set. Folle feroaringen binne der eins net iens: it giet foaral om it rjocht fan de
krite om persoansgegevens wol as net te publisearjen yn hokker foarm dan ek. It
sekuer omgean dêrmei is no fêstlein – foarhinne waard der oars net minder sekuer
mei omgien.....

2019 - “Meiinoar Ien” 40 jier
Yn de beskriuwing fan de skiednis fan Friezen om utens “Friezen yn de Frjemdte”
sjogge wy dat 8 maaie 1979 de Fryske Krite “Meiinoar Ien” fan Hurderwyk wer nij
libben ynblaasd is; earder bestie der yn Hurderwyk in Krite “Fryslân” fan 1959 oant
1976. Oare nammen wurde ek neamd: “Noard-West Veluwe”, “Lyts mar Krigel” en
“Jancko Douwema” (KFS). De krekte jiertallen hjirfan ûntbrekke.....
Ermelo skynt ek in krite hân te hawwen: “It Pompeblêd”
Takom jier 2019 is “Meiinoar Ien” dus 40 jier jong.
Om’t wy dan ús winterskoft 2018 – 2019 al ôfsluten hawwe, is it plan fan it bestjoer
om yn de hjerst fan 2019 hjir in feestlik barren foar op poaten te setten; it hoe en
wat heare jimme fansels op ‘e tiid!

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advettentie van: Grieks restaurant Olympia
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Advertentie van: HTC pannen en messen

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie van: Jansen elektro

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie van : van Panhuis

•

Jagerserf 30

•

3851 SM ERMELO

•

Till. 0341 – 56 28 24

•

www.vanpanhuisbouw.nl

Goeie namme – rûnom!
In beslút nimme om in wenhûs, túnhûs, skuorre of
bedriuwspand nij-, oan- of te ferbouwen dogge jo net sa mar
efkes. Meastal giet der in lang skoft fan hiftsje, skiftsje en …
rekkenje oan foarôf. Logysk, want it giet faak om in protte jild.
Van Panhuis Bouw bout sekuer elk bouwurk, grut of lyts.

Us klanten fine ús :
deeglik, fleksibel, solide en betrouber.

GARANDEARRE KWALITEIT

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

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertentie van : Garagebedrijf van de Bunte

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

Koartingskaart

In koartingskaart foar twa persoanen om wei te jaan oan net-leden.
Dizze kaart is ien kear te brûken yn it winterskoft 2018/19 fan ús krite “Meiinoar Ien”
en stiet allinnich no yn dit Kriteblêd.
Namme fan de gasten:

...........................………………………………………………………………..

Strjitte:

…………………………………………………………………..........................

Postkoade en wenplak:

……………………………………………………………................................

Wy hawwe dizze bon krigen fan:
Namme:

…………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………

Om it Frysk en de Fryske kriten langer yn stân te hâlden en foar de geselligens is it fansels better om gewoan
lid fan in krite te wurden....
Edysje sept. 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ferslach Betinking by de Upstalbeam – maaie 2018

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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De foarsitter fan de Stifting 1345 fan de Slach by Warns, dhr. Thomas Dijkstra spruts
de gearkomste ta by de Upstalbeam – dit plak wie yn de tiid fan de Fryske frijheid yn
de 13e en 14e iuw it gearkomsteplak fan ôffurdigen fan de Fryske lannen, de Sân
Seelannen. Hja kamen dêr gear om (pan-Frysk) rjocht te sprekken en as bûn
mienskiplike besluten te nimmen. De Upstalbeam leit súdwestlik fan Auwerk, by it
plak Rahe. Sûnt 1833 stiet der in stiennen piramide op de prehistoaryske grêfheuvel.
De grûn en de piramide binne hjoed de dei eigendom fan de Eastfryske Lânskip.
Hy spruts dizze wurden:

Achte oanwêzigen , freonen fan de betinking fan de Upstalbeam , hjir op
tredde Pinksterdei 2018.
Myn namme is Tom Dykstra. My is frege jimme in groet út WesterlauwersFryslân oer te bringen. Ik doch dat as waarnimmend foarsitter fan de Stifting
Slach by Warns. Alle jierren yn it lêst fan septimber organisearret dat
stiftingsbestjoer by it monumint op it Reaklif in moeting fan Friezen út
Westerlauwers–Fryslân.
Oanlieding foar de betinking is in militêre konfrontaasje út 1345 tusken de
Fryske befolking en de greve fan Hollân. Omdat de greve de slach ferlear, koe
frijheid en taal fan de Friezen bewarre bliuwe. Lykwols ek hjoed-de-dei stiet it
frij brûken fan it Frysk troch de globalisearring noch ûnder druk. Dêrfandinne
it hâlden fan in betinking om jin dêr bewust fan wêze te litten.
It sil jimme bekend wêze dat Ljouwert-Fryslân dit jier mei Malta kulturele
haadstêd fan Europa is. In protte aktiviteiten binne opset om gasten út hiel
Europa yn de kunde komme te litten mei it Fryske minderheidstaalgebiet. It
biedwurd ‘iepen mienskip’ wol oanjaan dat ek al binne der ferskillen tusken
de ynwenners fan de regio Fryslân it dochs in mienskip is, dêr’t minsken mei
respekt foar inoar mei-inoar libje kinne.
Us betinkingstema’s stienen dêrom fan 2014 ôf yn it ljocht fan ferbining.
Ferbining oer grinzen hinne. Sa wie it tema yn 2016 de bining mei Friezen oer
steatsgrinzen hinne en leveren de hearen Bahne Bahnsen ( út Noard-Fryslân)
en Arno Ulrichs ( út East-Fryslân ) op dy betinking dêrta in bydrage.
Gearwurking is fan grut belang en krekt yn Europeesk perspektyf is dy
gearwurking foar de Fryske mienskip wichtich.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Sa as earder al op ynternasjonaal oerheidsnivo ôfspraken makke binne oer it
waadgebied, sa soe dat ek foar de Fryslannen kinne . Der binne nammentlik
ferskillen yn oanpak en regelingen sawol tusken de Nederlânske as de Dútske
(regionale ) oerheden. Friezen ha gjin eigen steat en dat hâldt maklik
efterstelling yn.
Oanwêzigen. Op dizze dei – de tredde Pinksterdei en op dit plak dêr’t yn de
Midsiuwen fertsjintwurdigers fan de Fryslannen byinoar kamen - doch ik it
útstel foar in regulier en periodyk Upstalbeam-oerlis . In oerlis- krekt as
eartiids- fan de regionale oerheden út de ûnderskate Fryslânnen. No binne
der ek wol ynterfryske kontakten troch organisaasjes as de Frysk Rie en de
Ynterfryske Rie, mar in stap fierder is oerlis op polityk mêd.
Sa’n stap is nedich om dy mienskip te fersterkjen mei it each op de
feroarjende ferhâlding fan de nasjonale steaten mei Brussel. As al it
waadgebiet om syn natoerwearden as in ienheid besjoen wurdt, soe dat foar
it Fries-wêzen ek jilde kinne. It wenjen oan en yn it Waad foarmet in eigen
taal – en kultuergebiet dat past by it Europeeske ideaal fan kultureel ferskaat.
Sa’n Upstalbeam-oerlis soe dêr takomst oan jaan kinne.
Tige de groetnis út Westerlauwers-Fryslân.
Tank

foar jimme oandacht – Thomas Dijkstra
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Service Partner Interdio

Nassaulaan 8
3843 DC, Harderwijk
Tel : 0341 - 434333

Wasmachines, Vaatwasser,
LED TV`s
Stofzuigers,
 Wasdrogers,
VOOR AL UW
advertentie
van
:
Interdio
Magnetrons,
INBOUWAPPARATEN HET JUISTE ADRES.
 Koelkasten,

Verkoop, reparatie, installatie en onderhoud. www.interdio.nl
dit bestand
graag naar het formaat A5 bewerken

€ 239,-

BOSCH BGL8440
650 Watt, zuigkrachtregeling,
15 m Actieradius, sterke textielslang,
Hygiene Filter, Kierenmondstuk,
Meubelborstel, Telescoopbuis,
Energieklasse A

€ 899,-

BOSCH CPA565GS0
inbouw Combimagnetron
MET STOOM FUNKTIE

BOSCH SMV68IX01N
inbouw vaatwasser

Eco Silence 42db
VarioFlex-korven,infolight
Startuitstel,Resttijdaanduiding,
aqua-Sensor, 5 Spoelprogr.
Zeoliet technologie
Energielabel A+++ € 899,-

BOSCH WTW85490

LIEBHERR 1810-21

€ 349,-

Energieklasse: A+
850x601x628 cm (HxBxD)
Netto Inhoud: 161 l
Geluidsniveau: 40 dB

LCD Display, 36 l. Inhoud,
Hetelucht systeem, eenvoudige
reiniging, 30 automatische
verschillende verwarmings
temperatuur, led verlichting.
Inbwm (hxbxd) 450-560 x 550

€ 49,PHILIPS Gc4410

Stoomstrijkijzer
Steamglide strijkzool
2.400W. 350 ml reservoir,
Anti-kalksys. 2,5 m. Snoer.

SIEMENS TI301209RW
Espressomachine

Wamtepompdroger

capaciteit 8kg
Display met resttijdindicatie
Geluidsniveau 65dB
€ 699,Energielabel A++

€479,-

BOSCH LWAT28695

Koffie volautomaat,
one-touch, cappuccino
Latte Macchoiato
15 bar Pompdruk,
1,4l. Afnbr reservoir,
auto reinigen ,onkalken
spoelprogramma

€ 799,-

De allerbeste service, ook na de garantieperiode
Groter assortiment, ruime parkeergelegenheid
bezorgen vanaf € 5 van grote artikelen
Vandaag gekocht, meestal de zelfde dag bezorgd !

i-dos system 8kg 1400rpm,
vario trommel, touch contr.
Bediening, met AquaControl
Energielabel A+++

OP = OP

Prijzen geldig zolang voorraad is. Prijs en model wijzigingen voorbehouden
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

30

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 40 – nr.1

Vlees van topkwaliteit!
Advertentie van : Slagerij
Uit de Bosch
• Hollands
rundvlees

•
•
•

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

Slagerij Uit de Bosch
Vischmarkt 40, 3841 BG HARDERWIJK
Tel. 0341-412398, info@slagerijuitdebosch.nl
Stationsstraat 6, 3851 NH ERMELO
Tel. 0341-410069, info@slagerijuitdebosch.nl

www.slagerijuitdebosch.nl
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Advertenties van : Het tapijthuis en Klaver BV.

Beide advertenties op formaat half-A5

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Ferdivedaasje
Wichtich:
Freegje in Hollander net om in ruft (scheet) foar jo bern, sis net dat jo in
neef (mug) deaslein hawwe of dat jo mei in draak (vlieger) boartsje wolle. Dat jout
grif betizing en swierricheden. Want Frysk en Nederlândsk binne ferrifeljende froulju:
yn guon gefallen lykje se faaks wol wat op inoar, mar alles wat liket, is net wier...

Der binne in soad sprekwurden mei it wurdsje
sei der yn. Se binne faak maklik te begripen. Se
besteane út twa stikken. It aardige is, ast it
earste stikje lêzen hast, komt der yn it twadde
stikje wat, datst hielendal net ferwachtest.
1. Alle begjin is swier, sei de dief en hy stiel in ambyld.
2. Alle bytsjes helpe, sei de skippersfrou en se roeide mei in nulle.
3. Alle frachtsjes lichte, sei de skipper en hy smiet syn wiif oer board.
4. Dat is in ding dat fêst sit, sei de faam en se hie de feint by de noas.
5. De deugd yn 'e midden, sei die duvel en hy rûn tusken twa dûmny's.
6. Elk dier hat syn fet, sei de boer en hy friet in mich op.
7. 't Giet swietsjeswei nei de ein, sei 't âld minske en se iet fan in Dimter koeke.
8. Goed foar de mûzen, sei de man en hy stiek syn hûs yn 'e brân.
9. Gong is alles, sei de kikkert en hy sprong op in slak.
10. Hark ris, sei dôve Markus, der rint in mûs oer de souder. Ja, sei bline Tryn, ik sjoch
him ek.
11. Ik bin in man fan de frede, sei Jildert, mar se sille dwaan wat ik sis.
12. Ik sjoch it kwea oer de holle, sei Klaas en hy troude mei in lyts wyfke.
13. Ik wol mar gjin nije kalinder ha, sei 't âld wyfke, mines kin noch wol in jier mei.
14. In grap is in grap, sei de boer en hy kidele syn frou mei de heafoarke.
15. 't is wat, sei dôve Japik, earder kraaiden de hoannen en no gapje se allinnich mar.
16. It is in raar ynsjoch, sei 't âld wyfke en se begûn te gapjen.
17. Neat gjin swierrichheid, sei de bakker en hy makke de bôlen te licht.
18. Nim my net kwea ôf, sei de murd en hy biet de hoanne de kop ôf.
19. Wat stilder, wat better, sei 't âld wyfke en se siet mei it gat yn'e brannettels.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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20. Wêrom sikest dyn gelikens net, sei de spiker tsjin de moker.

In geweldige útfining:
Doe’t NASA astronauten de romte ynstjoerde, ûntdutsen hja dat in ballpointpinne
net wurket by nul-swiertekrêft.
Oan it klearjen fan dizze swierrichheid, bestegen de Amerikanen in soad jierren en
12.000 miljoen dollar.
Hja ûntwikkelden in pinne, wêrmei’t by swiertekrêft nul skreaun wurde kin,
ûnderstboppe, op hokker materiaal dan ek, by elke temperatuer.
De Russen hienen ek sokssawat…..Hja brûkten in potlead.

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel.
– Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80.
– It mantsje sit te flokken tsjin de stjerren en seit op in stuit tsjin de
earrebarre: ‘Kom op jonge, jou ta datst it paad bjuster bist!’

– ‘Falle toeristen hjir no faak nei ûnderen?’ freget in fakânsjegonger oan de
gids, wylst se oer in smel paadsje lâns in djippe ôfgrûn rinne.
– ‘Dat falt wol mei,’ antwurdet de gids snedich, ‘de measten fine it nei ien
kear wol genôch.’
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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Gearstalling fan it bestjoer 2018 - 2019
foarsitter:

mefr. G. Assies
Oldenallerhout 34

tillef. 0341 - 420026
3845 ZG Hurderwyk

skriuwers:

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

tillef. 0341 - 559343
3852 XC Ermelo

ponghâlder:

dhr. D. Reitsma
Fagotdreef 71
bankrekkennûmer: NL21ABNA0608552186 - o.n.f.
Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.

tillef. 0341 - 427531
3845 DG Hurderwyk

lid algemien:

dhr. K. Holwerda
Luttekenstraat 15

tillef. 0525 - 684345
8081 XL Elburg

lid algemien:

dhr. F. Zandstra
Groevenbekerhout 17

tillef. 0341 - 415861
3845 EK Hurderwyk

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

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

webside: www.fryskbutenfryslan.frl
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl.
redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com

35

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 40 – nr.1

Advertentie van : Syntax

leidingen yn it projectgebiet…
Syntax InfraMediars helpt ….
Industrieweg 9
3846 BB Harderwijk
T. 0341 262626
E. info@syntax-infra.nl

redaksje-adres: kcvanderbeek@gmail.com
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