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De Kritekoer jiergong 65 nr. 3 

Wat sit der yn de koer? 

PROGRAMMA WINTERSKOFT 2020 -2021 

De lêste kritejûn is net trochgien troch it korona-firus. It doel is om de jûn mei Hy 

en Sy no op te nimmen yn it programma fan 2020-2021. It foarriedich programma 

fan it winterskoft 2020-2021 stiet hjirûnder. 
 

Datum Lokaasje* Programma 

Sneon 26 sept. 2020 Utert-B 
Algemiene ledegearkomste 2019-2020  

mei iten en programma (middei/jûn) 

Sneon 7 nov.  2020 Seist-N Toanielstik ‘Doazen’ (begjin 20:00 oere) 

Sneon 19 des. 2020 Utert-B Krystmiddei  

Sneon 16 jan. 2021 Utert-B Nijjiersbesite (middei/jûn) 

Sneon 13 febr. 2021 Seist-N Programma noch net bekend (middei) 

Sneon 20 mrt. 2021 Seist-N Hy en Sy (jûn) 
 

*Utert-B = Bijnkershoek, Utrecht,  Seist-N = Noorderlichtkerk, Zeist 

 

Boun om Utens 

o De Algemiene Gearkomste fan it Boun fan 28 maart 2020 is opskood   

en wurdt no hâlden op sneon 14 novimber 2020 yn Hurderwyk, tegearre  

mei de Moetings- en Ynspiraasjemiddei 2020.  

o Webstek fan it Boun: www.fryskbutenfryslan.frl 

 

Ledenijs   

o De krite hat in ferhúskaart krigen: sûnt maart 2020 wennet D. Wielinga yn  

De Bilthuysen Rinnebeek, Sint Laurensweg 11, 3732 BA De Bilt.  

o Frou Van Dijck-Louwsma is op 7 maart 2020 ferstoarn. Wy ha gjin skriftlik 

berjocht krigen. Troch in telefoantsje mei in kritelid kamen wy hjir efter. 

 

http://www.fryskbutenfryslan.frl/
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Fan de foarsitter 

En dan is it Kritejier sa mar ynienen ôfrûn. Wy hiene noch wat yn it foarútsicht. 

Doe kaam it regear mei nije regels en koe dat net mear trochgean. De groep ‘Hy 

en Sy’ hie dat al tocht. Ik haw mei harren ôfpraat, dat se it oare jier komme. En 

dan ek yn maart! Jimme hawwe dêr allegearre in brief oer krigen. It is net oars, wy 

sille dit mar akseptearje, gjinien fynt it aardich, mar it is sa ’t is.  

In grut tal leden binne skille of wurde noch skille troch ferskate bestjoersleden. Ik 

wie ek dwaande, mar ik kin hast net skilje. Se binne oan de oare kant fan de 

strjitte mei in kraan dwaande, dy ’t ôfgryslik lawaai makket. Der wurdt fan in 

kantoargebou in apparteminte-kompleks makke. Se binne sawat klear. De measte 

minsken wenje der al yn. Mar oan de ûnderkant fan de balkonnen moatte der 

noch skotten, planken makke wurde. Der binne se no mei dwaande. Oan de oare 

kant moat der skildere wurde. Der steane hjoed no twa fan dy grutte kranen. Jo 

kinne wol begripe, dat se beide in soad oerlêst bringe. Nei bûten gean, de tún yn,  

jout dus ek neat! No ja, dat is ek it slimste net. At de lju ite, is it wol lekker rêstich! 

Omdat wy inoar pas wer moetsje kinne yn septimber, meitsje wy no in ekstra 

gesellige Kritekoer. Der komt foar elkenien wat te lêzen en te dwaan yn. Wy as 

bestjoer hoopje, dat jimme der nocht oan hawwe, om de ferhaaltsjes, puzels 

ensfh. te lêzen. Elkenien, dy ’t troch dizze krisis allinne thús sit, winskje wy in soad 

sterkte en rêst ta om dit te akseptearjen! Hooplik giet it firus oan ús foarby! Ek 

foar dy minsken, dy ’t harren jierdei fiere wolle, opskowe oant in oare kear. Ien 

sweager fan my waard 8o jier, hâldt net fan feest, dus hiene de bern in 

ferrassingsfeest taret. Hy wist fan neat, dus hat hy ús allegearre in e-mail stjoerd , 

dat hy syn jierdei net fierde. Mar syn bern hiene ús al bericht jûn, dat it net troch 

gong. Sa hawwe wy dêr nochal wille oer hân. En hy wit noch hieltyd neat! Dat is 

dan ek wer humor! 

Yntusken is het bûten stil, dus ik sil de telefoan efkes pakke! 

Nettsjinsteande alles winskje ik jimme goede Peaskedagen 

mei foaral moai waar! Hertike groetnis en bliuw sûn!  

 

Pietie Westdijk-Kaastra 
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Samar ynienen 

Samar ynienen giet der in firus troch de wrâld, troch ús Fryske lân,  

gewoanwei binne wy in nochter folkje,  

no jouwe wy inoar net iens in hân. 

Oardel meter ôfstân hâlde, nimmen giet noch earne hinne, 

yn sosjale karantêne; we binne mei inoar allinne. 

In oar beskermje troch mear ôfstân, it kin dochs hast net gekker, 

troch dit korona-firus fielt nimmen harren lekker. 

Dizze rare tiden soargje foar iensumens yn ‘e wrâld, 

dus litte wy foaral ús leafde dielen bliuwe,  

mei eltsenien, mei jong en âld. 

Litte wy troch ôfstân just mei inoar ferbine, 

sadat wy inoar yn tsjustere tiden, altyd op ‘e nij wer fine. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kijk en luister: www.youtube.com/watch?v=8NIjQ2-hHAA 

Concept/productie: Locals Agency | concept. film. photo. 

Gedicht: Maaike van der Mark 

Vertaling naar het Fries: Anne Marije Bloem 

http://www.youtube.com/watch?v=8NIjQ2-hHAA
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Is der ek belangstelling foar Fryske belsirkels?  

Guon minsken hawwe in dizze tiid fan sosjale karantêne wat faker ferlet fan in 

gesprek. En in skoftke Frysk prate soe dan hielendal moai wêze!   

At der minsken binne dy’t dit graach wolle, kinne se it bestjoer belje om har op te 

jaan. Wy koppelje seis minsken oan inoar yn ien sirkel.  

De seis dielnimmers krije de telefoannûmers fan de fiif oare persoanen; se jouwe 

der tastimming foar. Der binne ferskate farianten, mar meastal wurket in belsirkel 

sa: 

 

 

Dei 1: nr. 1 bellet mei nr. 2 

Dei 2: nr. 2 bellet mei nr. 3  

Ensfh. 

Dei 6: nr. 6 bellet mei nr. 1  

 

 

Eltse dielnimmer hat dan alle seis dagen twa petearen (ien kear belle wurde en ien 

kear sels belje). As der bûten dizze ôfspraak mear ûntstiet, is dat fansels moai! 

As bestjoer helpe wy mei it opstarten, dêrnei lûke wy ús werom. Minsken kinne 

har opjaan by Pietie Westdijk, till: (030) 2318 224.           

 

Frysk lêze yn de koronatiid 

Ik ha yn de garaazje in soad Fryske boeken lizzen. Jimme 

ha no tiid by de rûs om te lêzen. Ik doch jimme it oanbod: 

wa’t in Frysk boek lêze wol, kin kontakt mei my opnimme: 

Jan Piet Bergmans, till. (0347) 320 093.  

 

Jou jo foarkar troch foar de skriuwer of it boek dat jo 

graach lêze wolle. Ik sil sjen at ik it ha. Sa net, dan kinne 

wy yn oerlis mooglik in oare kar meitsje. At it net te fier ôf 

is (minder as sa’n 10 km), kin ik it bringe. Oars graach 

helje (litte), dan set ik it klear.  
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Op ‘e pleats 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Priisfraach! 

 



DE KRITEKOER april 2020                             7 

Wurdsiker  

Sykje ûndersteande wurden en skras se troch. De wurden stean in alle 

rjochtingen: horizontaal, fertikaal en diagonaal. De letters dy ’t oerbliuwe 

foarmje - yn de gewoane lêsrjochting - in Fryske sei-siswize.  
 

 

Priisfraach 

Jou jo oplossing troch  

oan Jan Piet Bergmans  

(sjoch side 12).  

Ûnder de goede 

oplossingen ferlotsje wy 

trije moaie priizen!  

De haadpriis bringt ljocht 

yn dizze tsjustere tiid:  

een solar-tafellampe! 

 

 

 

 

Oplossing:  

 

 

 

 

 

 

 

Sukses! 
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Geef Frysk? 

Wy binne lid fan de Fryske Krite om’t wy grutsk binne op ús Fryske taal.  

Mar…. prate wy dy taal noch wol goed ? Hjirûnder in pear sinnen om op  

te skerpjen! Kinne jimme de flaters fine?  
 

1. Tot safier en net fierder. 

2. Ik sil fuort opstean. 

3. Ik haw mei ferskillende buorren praat. 

4. Dit dowehok haw ik self makke. 

5. Doch it rút efkes ticht, it tocht hjir sa. 

6. Hy hat in hiel bêst leven hân. 

7. De lucht stie nei reinen. 

 

De oplossing stiet op side 11. 
 

Fiskerslatyn 

In angelfisker hie net oars as tsjinslach.  

Gjin inkelde kear byt. 

Op wei nei hûs stapt er in fiskwinkel binnen.  

“Smyt my asjebleaft efkes trije forellen ta”,  

seit er tsjin de fiskboer. 

“Smite?” freget dizze fernuvere. 

“Jawis, dan kin ik teminsten mei de hân op it hert  

ferklearje, dat ik se sels fongen ha”. 

 

Kopij  

Ha jo in bydrage foar de folgjende Kritekoer?  

Graach ynleverje by de skriuwer! 

Slutingsdatum kopij:  

woansdei 2 septimber 2020. 
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REBUS 

Wat stiet hjir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                           

    - h  - s 
    - b     r = b 

    ei = y 

    - ld 
    - f     e = o , 

    - t 

    e 

    - h     ^  =  

    d = m 
   - h         ke=o 

x ! 
Oplossing op side 11 

   e          i 
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Út: Lek en brek, fjirtich fabels, Harmen Wind & Pieter Krijthe, Afûk, 2008. 

Treast 

As in ûnbidich wêzen weage de úttinende en gearbaljende wolk de geaen oer, 

oant er leechreinde boppe de beamkrunen. De flecht protters struts tsjetterjend 

del om in sliepplak for ien nacht te finen.  

It sijke hie net folle fretten hân hjoed en wie sa oanein dat se gjin macht mear oer 

har terms hie en alles yn ien kear rinne liet. Se koe har amper steande hâlde op ‘e 

takke, dy’t hinne en wer skodde ûnder al dy oaren, har reisgenoaten.  

Neist har, hast tsjin har oandrukt, siet in âldere protter, griis om ‘e snaffel hinne. 

Doe’t it geraas ôfnaam, sei er: ‘Einlings rêst. Ik tôgje myn jierren mei, ik ha de put 

derút, nei sa’n dei.’ 

It wyfke antwurde: ‘Lokkich mar dat wy in flecht binne, ien grut gehiel!’ 

Hy seach har oan. ‘Wy tinke dat wy de flecht binne. De flecht wit dat sy ús is.’  

‘Hoe bedoele jo?’ frege se ûngerêst. 

‘Ik bedoel dat jo en ik, en hy en sy dêre – hy wiisde om him hinne – en al dy oaren 

yn har ienlikens dat grutte en meislepende tal foarmje. Elk fan ús komt alle jûnen 

wer ta himsels en fynt de rêst dy’t er nedich is. De flecht sliept net. Mar hy bestiet 

pas as wy moarnier wer ôfsette.’ 

It wyfke koe it net alhiel folgje, mar se hie wol troch dat se 

har stipe fûn yn eat dat – alteast no – net bestie en dat 

ôfhinkliker wie as sy tocht hie. It fleach har oan. Mar se wie sa 

ôfmêde dat se bûten har oardiel rekke, tsjin it âlde mantsje oan.  

 

Doe ’t se wekker waard, wie alles noch stil. Yn it easten ljochte de kime. De wyn 

rûze troch it toarre leaf. Neist har die it mantsje de eagen iepen. 

‘Wy binn’ de flecht,’ flústere se. Har maat eage om him hinne en frege: ‘Wa seit 

dat?’ Op dat stuit like in heilbui út te barsten: de earste protters gongen op ‘e 

wjukken.  

‘Ik!’ rôp it wyfke. Hy glimke har oan: ‘Lokwinske!’ Doe lieten se har beide 

opnimme yn it grutte gehiel. ‘Wy binn’ de protters,’ glimke er. 

En sa koenen se it beide wer in dei úthâlde.  
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Skjin  

Troch it korona-firus moatte wy in protte hannen waskje. Hjirûnder  

twa himmelgedichten, ynstjoerd troch Trieneke Vos (Húshimmelje)  

en Abe Sjipkop (Jan Roelants). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Húshimmelje 

Skytskjin 

deawurch 

op bêd 

 

seare fuotten 

fan it wrotten 

 

net mear oan te reitsjen 

om in frijerijke te meitsjen 

 

pine holle 

neat mear wolle 

 

it hûs skjin 

it sin min 

 

lizze 

neat mear sizze 

moarn de snein 

skjin yn ein 

 

Ytsje Hettinga  

 

Abe Sjipkop 

Abe Sjipkop is in mantsje 

mei twa fuotsjes en twa hantsjes, 

mei in broekje en in jaske, 

in bûsgroentsje en daske. 

Ja, fan eftren en fan foaren 

is er krekt allyk oaren. 

Mar syn holle is in sjipkop 

en dy sjipkop sit fol sjipsop. 

Sjocht er bern, dan ropt er: “Hei! 

Binn’ der smoarge earen by? 

Smoarge hantsjes, smoarge noas? 

Hjir! Dan lear ik jim wol oars!” 

En dan poetst er en dan bjint er 

al dy smoarge plakjes skjin, 

en dy bern mar gûle en raze, 

want it giet har net nei ’t sin.  

 

Smoarge berntsjes, pas mar op! 

Foar dy Abe mei syn kop. 

 

Diet Huber 

 

Oplossing Geef Frysk: 1. Oant safier … 2. … oerein gean. 3. …  bjuorlju praat. 4. … sels makke. 

5. … it siicht hjir sa. 6. … libben hân. 7. De loft … 

Oplossing rebus: Ek al binne wy net by inoar, wy fiele ús mei inoar ien! 
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Bestjoer 

Foarsitter:      Pietie Westdijk-Kaastra, (030) 2318 224, p.westdijk@planet.nl 

Skriuwer:        Jan Piet Bergmans, (0347) 320 093, j.p.bergmans@casema.nl 

Ponghâlder:   Jan Roelants, (030) 2010 118, jhw.roelants@online.nl 

Bestjoerslid:   Harke Hofman, (0347) 377 703, harkemarga@online.nl 

Bestjoerslid:   Gerrita Otten-Onrust, (030) 2625 897, g.onrust1@gmail.com 

Bestjoerslid:   Nieske Schurer, (030) 2251 447, nschurer@casema.nl 

Bestjoerslid:   Trieneke Vos, (030) 9616 081, tvos51@kpnmail.nl 

Trieneke Vos: (030) 6916 081 

Aldereinsaken Utert   Sosjale kommisje Seist 

Frou J. Wielinga, (030) 2617 816 Trieneke Vos (sjoch hjirboppe) & 

     Boukje Andringa-Brattinga,  

Ferstjoeren Kritekoer   (0346) 216 240,  

Pietie Westdijk & Harke Hofman boukjeandringa@kpnmail.nl 


