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Wat sit der yn de koer?
Programma winterskoft 2020 -2021
It koronafirus lit syn ynfloed noch altiten jilde. Dat hat syn wjerslach op ús
kriteprogramma. Wy hawwe in ‘skriftlike ALG’ holden, der binne kritejûnen en
-middeis skrast. Troch de aktuele situaasje moatte wy noch mear aktiviteiten
ferfalle litte. Dit is ynjûn troch de maatregels fan de oerheid en omdat it
bestjoer fynt dat de kwetsberheid fan ús leden grut is.
It (foarriedige) programma fan it winterskoft 2020-2021 fanôf desimber 2020
stiet hjirûnder. Troch de aktuele stân fan ‘corona’ is de situaasje :
Datum

Lokaasje*

Programma

Sneon 19 des. 2020

Utert-B

Krystmiddei → giet net troch

Sneon 16 jan. 2021

Utert-B

Nijjiersbesite → giet net troch

Sneon 13 febr. 2021

Seist-N

Programma noch net bekend (middei)
→ giet net troch

Sneon 20 mrt. 2021

Seist-N

Hy en Sy (jûn)

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

Boun om Utens
o
o

Algemiene Gearkomste fan it Boun: dizze gearkomste yn 2020 is ferfallen.
It Boun hat in skriftlike AG holden.
Webstek fan it Boun: www.fryskbutenfryslan.frl
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Fan de foarsitter
It is al wer in skoftke lyn, dat ik in foarwurdsje makke ha foar de Kritekoer. Doe
hiene wy in hjitteweachje hân. Yn septimber haw ik dêrnei op fakânsje west yn
Fryslân. In hearlike tiid haw ik dêr hân. En ek noch prachtich waar! Lekker
fytst, oeral hinne west en fansels lekkere oranjekoeke by de kofje. Net elke dei
fansels, mar it wie fansels wol lekker! Wy koene dochs wol gesellich op in
terras sitte om in kopke kofje as wat oars te nimmen. Soms efkes wachtsje,
oft der in taffeltsje frij kaam. Mar dat is better dan no wer. Ja wy moatte it er
mar mei dwaan, it is net oars.
Dat bringt my op it folgjende ûnderwerp: de plande kritejûnen. Ta myn spyt
moat ik jimme fertelle, dat sawol de Krystmiddei as de nijjiersbyienkomst net
troch gean kinne. It is noch net mooglik om yn grutter ferbân by inoar te
kommen. Ek yn febrewaris doare wy noch neat te plannen. De jûn op
20 maart, dy ’t wy ôfrûne jier ek al pland hiene, stiet der noch wol yn. Dit is
ôfhinklik fan de ûnberekkenberheid fan it firus, dat ús yn de greep hat. Mar
der sil wier noch wol in Kritekoer komme, wer ’t wy dat yn fermelde sille.
En dan komme wy al yn de rjochting fan de Krystdagen. Ut namme fan alle
oare bestjoersleden winskje ik jimme allegearre noflike dagen ta. It sil foar
allegearre wol oare Krystdagen wurde as oars. Sa ’t it der no foar stiet, kinne
wy net in hûs fol minsken ûntfange. Wy hawwe noch gjin fierdere plannen
makke, wy sjogge wol, hoe ’t it giet en wat der mei tsjin dy tiid! Yn elk gefal
wol ik jimme dochs goeie dagen tawinskje.Ek foar de jierwiksel winskje ik elk in
goed, mar foaral sûn nij jier ta. Ik hoopje, dat wy mei ús allen dit aaklike firus
te boppe komme en dat wy inoar yn it nije jier gau wer moetsje kinne op in
kritejûn.
No minsken, dat wie it wer foar no. Myn heit skreau altyd ‘Vrede en alle
goeds’. Dat winskje ik jimme allegearre ek ta. En bliuw sûn.
Pietie Westdijk-Kaastra
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Ledenijs
•

Wy ha bericht fan Marianne Sybesma-Drijver krigen. Se skriuwt:
“Mijn huis in Driebergen, waar ik vanaf 1984 met Watse heb gewoond,
verruil ik door omstandigheden voor een nieuw onderkomen in het mooie
landelijke Cothen. Vanaf 1 september 2020 is mijn adres:
Villa Poort van Wijk, Groenewoudseweg 13, 3945 BC Cothen.”

•

It nije adres fan Peter en Irma Petersen is per 1 oktober 2020:
Laathof 77, 6715 L J Ede. Se bliuwe lid fan ús krite.
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Tradysje
Tradysje

âldmoadrich? nostalgy?
ferlies fan wat wie?

Tradysje

is gâns mear, ‘t hat ynhâld
lit ús net kâld

Tradysje

is leare fan wat wearde hie,
hoe’t mem yn it libben stie.

Tradysje

is my in bytsje takenne,
net mei de massa meirinne.

Tradysje

is minske en bist noedzje,
taal en kultuer hoedzje.

Tradysje

is net altyd de boel omspitte,
mar in oar yn syn wearde litte.

Tradysje

is it âlde meinimme,
en it nije oangean.

Tradysje

mei inoar stean
foar earlikheid en frede.
Elizabeth Bouma-Abma
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It erfskip
Dit jier hat de Krite in doaze fol mei moaie spullen krigen út it erfskip fan
famylje Russchen. It Frysk en harren ôfkomst leine har nei. Op de foto’s kinne
jo sjen wat sy de krite neilitten hawwe. In prachtige, ynliste kaart fan Barradiel,
Makkumer tegeltjes, man en frou yn klaaiing (klederdracht) en, hiel bysûnder,
in klokkestoel.
Al dizze spullen lizze no op myn souder; dêr is it net op syn plak! Hawwe jo
ynteresse en/of in moai plakje foar dizze spullen? Stjoer in e-mail oan Jan Piet
of skilje mei ien fan it bestjoer. Wy sjogge dan hoefolle minsken wat hawwe
wolle en lotsje mooglik as dat nedich is.
Lit it ús witte!
Harke Hofman

DE KRITEKOER desimber 2020

7

Op dizze (reproduksje fan in) âlde kaart fan Barradiel stiet:

‘De grietenije Barradeel, jurisdictie der stad Harlingen,
doen over deese grietenije, de derde van Wester Goo,
de heer Jr. Douwe van Sixma grietman was.
Maar tegenwoordig is aldaar de heer Wilco van Holdinga,
baron tot Schwartzenberg en Hohenlandsberg,
vrij en erfheer van Ameland, Grietman, enz.’
Wilco van Holdinga wie grietman fan Barradiel fan 1689 oant 1703. De kaart is
dus fan rûn it jier 1700. Fan east nei west sjogge jo de folgjende plakken:
Harlingen, Wijnaam, Petersbierum, Sixbierum, Oosterbierum, Lidlum,
Tjemarum, Firdgum en Mindersga.
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Dizze bysûndere kaart wie de ynspiraasje foar in moaie puzel:
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Wurkwize
Sykje ûndersteande wurden yn de puzel 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 siswize.

Oplossing

,

Priisfraach
Jou jo oplossing troch oan Jan Piet Bergmans (sjoch side 20). Ûnder de goede
oplossingen ferlotsje wy trije moaie priizen. Sukses!
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It krystmiel
Se soene allegearre by ús komme te iten, twadde Krystdei. De hiele famylje,
grut en lyts, fjirtjin man sterk. Dat ferge hiel wat tarieding en ik hie dagenlang
pine yn ’t liif hoe’t ik in knap miel op tafel bringe soe, want itensiede kin ‘k net.
Dat hat yn ús houlik al gâns trammelant jûn en ik ha gauris hearre moatten
fan: ‘By ús mem smakke it hiel oars,’ mar dêr wolle wy it net oer ha.
It iennichste dêr’t ik op dat gebiet noch wat yn prestearje, is it iepenskuorren
fan blikken, dêr’t ik altyd wol in foarrie fan yn ‘e hûs ha.
Ik studearre wakker yn alle mooglijke itensiedersboeken, mar koe der net út
komme. Doe’t ik dan op it lêst wat skruten myn man foarsloech om alles mar
by in restaurant te bestellen, wied er fuort beret. Hy woe it fansels net sizze,
mar hy hie oer myn feestmiel ek in swiere mûtse op hân. ‘Dan smyt ik der mar
wat mear tsjinoan,’ seid er, ‘hja sille it hjir goed ha.’
In hiele ferlichting! Ik die wakker myn bêst op it meisjen fan moaie
menukaarten en oare tafelfersiering, as fielde ik my dochs wat skuldich.
Tegearre sochten wy út wat foar hearlikheden wy de gasten foarsette soene,
by in goed restaurant. Alles soe kreas fersoarge wurde. ‘Wij staan bekend om
onze fijne speciale keuken, mevrouw, mijnheer,’ sei de baas fan ’t spul, mei
syn beropsglimke. ‘Wij verzorgen een dineetje voor u, waar uw gasten nog
lang aan zullen denken.’ No, dêr soene wy dan mar op fertrouwe. Dan en dan
om sa en sa let koene wy de saak ophelje. Sjesa, dat wie in hiele rêst. No koe
der neat misrinne. Wat der noch mear regele en dien wurde moast die ‘k mei
plezier. De bern holpen ta it optúgjen fan de krystbeam en wy makken it hiele
hûs gesellich.
De grutte dei kaam en alles wie der klear foar. Achter yn de keamer stie in
feestlike tafel te wachtsjen, de bern hiene de sneinske pronk oan en de kofje
wie brún. Auto’s kamen foarriden, dêr’t oan alle kanten famyljeleden
útrûgelen.
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Wy hiene in tige noflike moarn meiinoar. Op sokke dagen fielt men de
famyljebân sterker as oars. Doe’t it dan hast oan it iten ta wie, sette myn man
ôf om de bestelling op te heljen. It duorre nochal efkes ear’t hy wer werom
kaam en wy namen noch mar in slokje. Op it lêst, ja hear, dêr wied er dan. Mar
ik seach fuort wol dat der wat mis wie. Hy strúnde wat frjemd om de auto
hinne en kaam mar net yn ‘e hûs. No, nijsgjirrich as men dan wurdt, der hinne
fansels, allegear yn optocht.
Hy hong sabeare achteleas tsjin ‘e auto oan, doe’t er ús oankommmen seach,
mar ik kin him al wat better en fernaam wol dat er earne raar mei oan wie.
Doe ynienen skuorde er de doar iepen en sei: ‘Sjoch, dêr leit jim diner voor
veertien personen!’
Efkes wie it deastil. Wy seagen en seagen mar. Dêr tusken de banken, op de
smoarge flier fan ‘e auto, lei it djoere krystmiel. De opmakke kalkoen dreau yn
it sop mei sjampinjons. De hors-d’oeuvre lei her en dêr en de iistaart klibbere
oan de foarbank! Ferslein seach ik him oan. ‘Ja, sjoch,’ seid er en al koe ‘k him
op dat momint wol sjitte, ik hie begrutsjen mei him. ‘Ja, sjoch, alles stie moai
op ‘e achterbank. Mar doe moast ikynienen fûl remje enne, no ja…’
Der begûn ien te laitsjen en noch ien. Súntsjes earst, mar al lûder en it stiek de
oaren ek oan. Op it lêst skuorde elk him de bûsen út. Ik koe my ek net langer
goed hâlde, al hiene de triennen wol efkes heech sitten. Myn man syn laitsjen
gong ek noch net alhiel fan herte. Doe’t de saak wer wat ta bedarjen kommen
wie, seid er: ‘No, neat oan te dwaan, wy moatte earst mar ite!’ Ite, seid er! en
op ‘en nij wiene wy slop fan laitsjen. Der wie no gjin hâlden mear oan. Ik moast
ynienen tinke oan wat dy man yn it restaurant sei: ‘Een dinertje, waar uw
gasten no lang aan zullen denken!’ Hy krige gelyk!
Ien ding wie ‘k letter bliid om: dat ‘k in
moaie foarrie blikken yn ‘e hûs hie!
Froukje Annema
Ut: De waarmte fan desimber, Afûk, 2010
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WINTER, KORONA & KRYST
De winter stiet foar de doar en de earste ‘korona-kryst’ ea komt tichteby. Dit
jier moatte wy der mar it bêste fan meitsje. Mei moaie muzyk, in krystfilm of in
goed boek. In lytse besite, in kuier mei de buorfrou of in gesellich tillefoanpetear. Meitsje der in pear moaie dagen fan!

Wurkwize puzel
Sykje by alle omskriuwingen de krystbal mei it goede antwurd. Fan alle
antwurden binne der njoggen goed. Set de grutte letters fan it goede antwurd
yn it balkje ûnderoan de side. De oplossing is in aktueel begryp.

Omskriuwingen
1. Minister fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport
2. Alle jierren op seis jannewaris
3. Bouwurk fan snie en iis yn Laplân
4. Hiene wy foar it lêst yn 2010
5. Slydzje op ‘e rêch
6. Sykte fan de hjoeddeiske pandemy
7. Sa tsjok moat âlvestêde-iis oeral wêze
8. Wurkjouwer fan Jaap van Dissel
9. Hast alle krystbeamen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

De oplossing is te finen op side 16
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hjitteweach

O
iishotel

L
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Wize: (Walking in a) Winter Wonderland
Tekst: Nynke Laverman

It hiele lân is in plaatsje,
as sa’n moai, âld Krystkaartsje,
kearskes foar ’t rút, myn dream dy komt út,
winter yn ús moaie Fryske lân.

Der leit iis op de sleatten,
ik ha de redens oansketten,
in krante foar ’t boarst, in stik drûge woarst,
winter yn ús moaie Fryske lân.
Maaitiid, simmer, hjerst en dan de winter
mei sa’n wite tekken oer it lân,
redens út it fet, ja, bjusterbaarlik,
oer it befêrzen wetter, hân yn hân.
Oerol ljochtjes dy’t skine,
dit mei nearne ferdwine,
koek en zopie der by, winterwille mei dy,
winter yn ús moaie Fryske lân.
Foar it rút in hiele moaie krystbeam,
tegearre sjonge wy fan Stille Nacht,
op de kofje hjoed in bytsje slagrjem’,
dy waarmte en dy leafde, ’t is in pracht.
‘t Libben liket in plaatsje,
sa’n nostalgisch Krystkaartsje,
kearskes foar ’t rút, myn dream dy komt út,
winter yn ús moaie Fryske lân,
winter yn ús moaie Fryske lân,
winter yn ús moaie Fryske lân.
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‘DE NIJE’: IN FRYSKE ‘GLOSSY’
Yn 2019 ferskynde dit hjoeddeiske
Frysktalige tydskrift foar it earst as proef
mei in 0-nûmer. De reaksjes wiene sadanich
posityf, dat besletten waard om yn 2020
mei in hiele jiergong (fjouwer nûmers) te
kommen.
Wat stiet deryn, sille jimme wol tinke. Elk
nûmer hat in sintraal tema, in pear
foarbylden: iten & drinken; rekreaasje en
toerisme; lânskip en ekonomy. Fierder fêste
rubriken lykas: Nije Friezen, in puzel, de
strip ‘Ringeldingen’, foar de nijsten (de
bern), en in wedstriid!
In pear foarbylden fan wat yn eardere nûmers te lêzen stie:
• Nijs oer it wurk en de ideeën fan architekt Nynke Rixt Jukema;
• Theunis Piersma oer ûnder oaren hoe ’t greiden eartiids fol wiene fan
blommen, ynsekten en fûgels;
• In skriuwer: Reinder Politiek;
• In dichter: Remco Kuiper;
• Omtinken foar de ‘ekokatedraal’ yn Mildaam;
• Besikerssintrum Mar & Klif yn Aldemardum.
It lêste nûmer fan 2020 is krekt útkaam. It tema is diskear: ‘Fryslân en Europa’.
It is in moai en fleurich gehiel wurden fan 64 siden, suver in glossy!
De redaksje, dy’t út frijwilligers bestiet, is wol in bytsje grutsk op it feit dat it
slagge is, om mei dit nûmer in folsleine jiergong fan fjouwer temanûmers út
te bringen.

Oplossing krystbeampuzel: mûlekapke
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Te lêzen op: www.itnijs.frl:
“De redaksje is ynnommen mei it feit dat bekende saakkundigen op it mêd fan
Europa as de histoarikus Geert Mak en de Europarlemintariër Jan Huitema oan dit
nûmer meiwurkje woene. Fierder komt in grut ferskaat oan aspekten foarby. It giet
oer Friezen yn oare lannen yn Europa en oarsom, minsken út oare lannen yn
Fryslân. Oan ‘e oarder komme ek de pylgerpaden om’t rinnen fan alle lannen en
fan alle tiden is, it iten en drinken, de sûnenssoarch. It giet oer oare lannen, talen en
folkslieten.
Foar de bern is der krekt as de oare kearen wer in bernekatern mei nijsgjirrige
fragen en opdrachten. In puzzel en in strip ûntbrekke net. Yn it tydskrift stiet ek in
oersetwedstriid. De fraach is om it liet ‘Somewhere in Europe’ fan Liam Reilly, de
Ierske bydrage op it Eurofyzjesjongfestival yn 1990, dat de twadde priis krige, oer
te setten.
No’t de earste folsleine jiergong in feit is, set de redaksje him yn foar de folgjende
jiergong fan fjouwer temaûmers. Ein jannewaris leit it temanûmer ‘Winter’ yn de
winkels. Dêr wurdt al hurd oan wurke!”

De Nije is te finen yn de tydskriftekiosken,
boekhannels en Poiesz-supermerken. Losse
nûmers (ek eardere nûmers) binne ek te
keap yn de websjop fan de Afûk:
www.websjop.afuk.frl , fia (058) 234 3070
of info@afuk.nl.
It blêd kostet los € 4,95. It is ek mooglik om
in abonnemint te nimmen foar € 17,50
(fjouwer útjeften yn 2021). Jo krije it blêd
dan tastjoerd. Reaksjes en/of oanmeldings
foar abonneminten kinne jo e-maile nei
denije@itnijs.nl.
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De waarmte fan desimber
Adri de Boer / Giny Bastiaans

It feroaret yn ‘e strjitten,
stadich falt de snie.
Ik bin al hast ferjitten,
hoe griis en grau ’t it wie.
Yn ‘e fierte smite bern,
in sniebal nei elkoar.
Gean op yn it boartsjen,
‘t is moai bûtendoar.

De iepenhurd knettert waarmte,
ik smyt wat hout op ‘t fjoer.
Kaartsjes op ‘e skoarstienmantel,
bringe lok en seine oer.
Binnen sjitte fonkjes
en bûten falt de snie.
Ik bin alhiel ferjitten,
hoe grau en griis ’t it wie.

Kearskes op ‘e tafel,
desimber is healwei.
Oaljebol en wafel,
se heare der sa by.
De beam wurdt wer helle,
de pyk komt boppe yn.
In Krystferhaal fertelle,
‘k jit poeiermolke yn.

Hâld fan jannewairs
oan’t novimber,
noch wat fan de waarmte
fêst fan desimber.
Jou gjin belies
oan grau en griis.

Yn desimber, yn desimber
is ’t grize libben fier.
Desimber, desimber,
de ein fan wer in jier.
It bêste út ’t ferline
hâld ik ticht by my.
Sil oer de takomst skine,
as in sinnedei.

Út: De waarmte fan desimber,
winterboek. Afûk, 2010.
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It bestjoer fan selskip Mei Inoar Ien
winsket elkenien
NOFLIKE KRYSTDAGEN en
SÛNENS, LOK EN SEINE
YN IT NIJE JIER!

Mole by Workum

Foto: René van der Meer
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KONTAKT
Postadres
Krite Mei Inoar Ien, p/a Langeweg 75, 4133 AT Vianen
Bestjoer
Foarsitter:
Skriuwer:
Ponghâlder:
Bestjoerslid:
Bestjoerslid:
Bestjoerslid:

Pietie Westdijk-Kaastra, (030) 2318 224, pcwestdijk@kpnmail.nl
Jan Piet Bergmans, (0347) 320 093, j.p.bergmans@casema.nl
Jan Roelants, (030) 2010 118, jhw.roelants@online.nl
Harke Hofman, (0347) 377 703, harkemarga@online.nl
Gerrita Otten-Onrust, (030) 2625 897, g.onrust1@gmail.com
Trieneke Vos, (030) 6916 081, tvos51@kpnmail.nl

Aldereinsaken Utert
Frou J. Wielinga, (030) 2617 816
Sosjale kommisje Seist
Trieneke Vos, (030) 6916 081, tvos51@kpnmail.nl
Boukje Andringa-Brattinga, (0346) 216 240, boukjeandringa@kpnmail.nl
Ferstjoeren Kritekoer
Pietie Westdijk & Harke Hofman
Bank
NL05 INGB 000 0194 027 o.n.f. ‘Selskip Fryslân’ te Utert

Ha jo in bydrage foar de Kritekoer?
Graach ynleverje by de skriuwer!
Slutingsdatum kopij:
20 febrewaris 2021

