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De Kritekoer jiergong 67 nr. 5       

Wat sit der yn de koer? 

Programma 2022-2023 

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

 

Meidielingen bestjoer 

➢ Us lêste nijjiersgearkomste wie yn 2020. Gelokkich kin it no wer! 

➢ De ponghâlder hat al in moai soad betellingen fan de kontribúsje – mei 

faak wat ekstra stipe – ûntfongen. Us tank hjirfoar. De leden dy’t dit 

noch dwaan moatte, fine yn dizze koer in briefke dy’t dat harren wer yn 

it sin bringt 

Ledenijs  

• Op 6 novimber 2022 is ús lid Jannie Bloemsma-de Jong ferstoarn. It 

ôfskie en de kremaasjeplechtigheid ha yn besletten kring plakhân. 

Trieneke Vos hat in Ta oantinken skreaun. 

• Op 7 novimber is ús lid Hendrik Visbeek ferstoarn. In delegaasje fan it 

bestjoer hat nei de útfeart- en kondoleânse-gearkomste west. Harke 

Hofman hat in Ta oantinken skreaun. 

 

Boun om Utens (www.fryskbutenfryslan.frl) 

Op sneon 25 maart 2023 wurde de Algemiene Gearkomste en de Moetings-

en Ynspiraasjemiddei holden yn Lelystêd. Gastkrite is Sékrite fan Flevolân. 

Datum Lokaasje* Begjintiid Programma 

Sneon 14 jan. 2023 Utert-B 16:00 oere 
Nijjiersbesite mei waarm iten 

Sjoch side 12 en 13 

Sneon 4 maart 2023 Utert-B 14:00 oere High-tea en spultsjes  

Sneon 1 apr. 2023 Seist-N 20:00 oere Kabaret Noordenbos en Ko 

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

Dan is it sa mar wer desimber, de moanne mei in oantal feestdagen. Foar 

sommige minsken spilet  Sinteklaas noch in haadrol. Foaral foar bernsbern, dy ’t 

noch de leeftiid hawwe, dat se noch leauwe dat Sinteklaas bestiet. Myn 

bernsbern hawwe dy tiid al efter de rêch. No dogge wy al jierren mei krysttiid 

pakjes ûnder de beam. Se dogge ek allegear mei mei ‘lotsjes lûke’ en soargje ek 

foar gedichten! Der komme hiele aardige en skerpe gedichten út. Op myn 

fraach wat wy dan ite sille, is it foaral de jongste dy’t seit: “We gaan toch 

gourmetten? Dat is traditie!” De oare bernsbern fûnen dat ek, dus dat dogge 

wy dan mar wer! 

Juster ha ik nei Beetstersweach west, wêr ’t myn âldste broer 80 jier wurden is. 

Ik waard ophelle troch myn jongste suske en har man, want sels dêrhinne ride, 

is my noch wat te fier. Wy wienen krekt foar donker wer werom, want it wie 

mar grau waar, gjin sintsje te sjen de hiele dei. Underweis sa no en dan in bytsje 

wiete snie. Mar it wie wer in âlderwetsk by mekoar wêzen! 

Ik hear op dit stuit in soad minsken, dy ’t wer siik binne, ferkâlden en hoastje, 

mar bern hawwe ek noch bûkgryp. En binne dêrom in pear dagen út de 

rûlaasje. Mar it kin noch nuverder: myn freondinne, dy ’t hjir ek yn Houten 

wennet en dêr’t ik al 58 jier mei befreone bin, soe hjir hjoed op de kofje 

komme. Ik mar wachtsje, mar doe kaam der in appke. Se siet te wachtsjen op in 

“ongediertebestrijder”, want se hie yn de meterkast “boktorren”. No, doe koe 

ik dit stikje efkes type, want de Kritekoer moat hast de doar út.  

Op 14 jannewaris 2023 hawwe wy wer de nijjiersgearkomste yn De 

Bijnkershoek en wy moatte ús opjaan foar 30 desimber troch it stoarten fan  

€ 12,50 op de bankrekken fan de krite. Yn dizze Kritekoer  kinne jo de 

bysûnderheden noch ris goed lêze. As jo fragen ha, kinne jo my dêr oer skilje.  

Ik winskje jimme allegear noflike krystdagen en foar it nije jier 2023 (wat 

moatte wy dêr wer oan wenne) folle lok en seine, en bliuw sûn! 

 

Mei golle groetnis, Pietie Westdijk-Kaastra 
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‘It ark jimmeroan opskerpje’ 

tekst op de oarkonden fan it Frysk Boun om Utens 

 

Ta oantinken Jannie Bloemsma–de Jong     

Jannie wie berne yn Balk op 15 jannewaris 1952 en ferstoar op 6 novimber 

2022 yn Bunnik. Ferskate jierren hat se toanielspile by de Fryske 

toanielploech, dêr’t har man Piet Bloemsma de regisseur fan wie. Jannie wie 

in fleurige en kreative frou en altyd te finen om te helpen as der wat te 

organisearjen foel. Sy wie ek lange tiid belutsen by it gearstallen fan de 

Kritekoer. Jannie har spesjaliteit wie it skriuwen fan oarkonden mei hiel 

sierlike letters.  

It is begrutlik dat sy troffen waard troch in slimme sykte, in sykte dêr’t gjin 

ferwin op wie. Wy winskje Piet en de bern in soad sterkte ta.    

                                                                                                               Trieneke Vos 

 

Ta oantinken Hendrik Visbeek    

Op 7 novimber 2022 is ferstoarn Hendrik Visbeek. Foar ús wie hy Hindrik, 

-by ‘Rijkswaterstaat’-Henk. Hy hat yn it bestjoer sitten fan ús krite en hy wie 

jierrenlang in betûft toanielspiler. Soms stie hy tegearre mei Sybren 

Miedema en Durk Dijkstra as in âld feint op toaniel, in oare kear as de 

direkteur fan in saak. Hindrik stie soms boppe-oan de rolferdieling fan in 

toanielstik, in plak dy’t hy fertsjinne!  

Mar miskien wol syn moaiste, mar ek syn lêste, wie de rol yn it stik ‘It 

erfskip’. Dit wie in ienakter oer in erfenis. It wie tige swier om te spyljen, 

mar hy die it mei alle krêft dy’t hy hie. It wie as fielde hy syn fergonklikheid. 

Hindrik wist dat hy wat ûnder de leden hie, mar seach syn takomst mei syn 

Ina yn ’t Harde wol sitten. Tegearre ha sy dêr noch in moai skoftke wenne.  

Wy winskje Ina en de bern fan Hindrik de kommende tiid folle sterkte 

ta.                                                                                                                                                                           

Harke Hofman 
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Tsjustere dagen… 

 

Tsjustere dagen foar kryst 

Asto troch de greiden rinst 

Liket alles grau en tryst 

 

Sompet de wiete klaai dy ta 

Datst dy hast net foarstelle kinst 

Dat de beammen ea wer blêden ha… 

 

  

Hendrik van der Heide 
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De middei mei ‘It komt wer foar it ljocht’ op 11 novimber 2022 

 

Foar dizze earste grutte krite-aktiviteit yn it winterskoft 2022-2023 hie it 

bestjoer ‘ACTA Theater én Muzyk’ útnoege. Twa pakesizzers fan de 

ferneamde foardrager Klaes Westra brochten de kabaretfoarstelling “It 

komt wer foar ’t ljocht!” Dizze pakesizzers, Aeltje Walsma en Gea Verhaag, 

ha it materiaal fan Klaes Westra oan ferskes en konferenses fan souder 

helle. Tegearre ha sy in in nij programma makke mei âlde en nije ferskes en 

grappen. 

Westra is berne yn 1907 en hie mei syn Selskip Klaes Westra yn de jierren 

’50 en ’60 fan de foarige iuw in protte sukses. It materiaal (teksten, ferskes, 

klean) fan de foardrager is bewarre bleaun. Op it toaniel stie in hutkoffer 

mei dit guod. Hjir waard gebrûk fan makke om moaie ferskes te sjongen en 

prachtige typkes del te setten. Ik neam hjir ‘Bleue Piter” (hy koe net 

beskikke oer ‘Tinder’),  Hiske fan ‘e fûgelwacht (“pyt, pyt!”), Remmeltsje 

Ridder-Spoor as nifeler en Sjoerdsje as famke foar dei en nacht by de 

bakker.  

In tige slagge middei mei in moaie opkomst!                          

 

Jan Piet  

  

  

Wolkom troch Pietie Westdijk 
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Byprate yn ’t skoft;  ús 
boekferkeaper;  ynteraktyf 
toaniel: de seal nifelt ek mei; 
Hiske fan de fûgelwacht 
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Brette hânsfuotsjes fan sûkerbôle 

 

Nei in resept fan Johan Hoekstra, sjef-kok en eigener fan restaurant 

Sluiszicht yn Workum; ferzje Pietie Westdijk 

 

Nedichheden foar 2 persoanen: 

2 stikjes sûkerbôle  

1 aai  

250 ml molke  

1 teeleppel kaniel  

1 ytleppel blom  

1 ytleppel sûker  

klontsje bûter  

2 lytse boltsje iis mei kaniel 

2 buorrelgleskes 

bearenburch 

slachrjemme  

2 ierdbeien 

 

 

Berieding: 

➢ Meitjse in beslach fan it aai, de molke, blom, kaniel en sûker.  

➢ Dompel hjiryn de stikjes sûkerbôle hielendal ûnder, sadat se goed 

trochkringt binne mei it beslach.  

➢ Bak de stikjes sûkerbôle dêrnei yn bûter om en om goudbrún.  

 

Lis op elts boerd in boltsje kanieliis, set der in buorrelgleske bearenburch by 

en lis der in stik brette sûkerbôle neist. 

Spuit de slachrjemme op it boerd en garnearje it gehiel mei de ierdbei.  

 

Lekker ite!  
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Jingle bell, jingle bell                                            Jingle Bells,  

Nynke Laverman 

Refrein:  

Jingle bell,  jingle bell, tegearre hân yn hân 

Sa glydzje do en ik dan troch it wintersk Fryske lân 

Jingle bell, jingle bell, tegearre hân yn hân 

Sa glydzje do en ik dan troch it wintersk Fryske lân 

 

Mei Kryst woe ik graach snie, want wist’ wat ik dan die? 

Dan woe ik graach mei dy, op ‘e slide, frank en fry 

Ja, tink dy dat ‘ris yn,  wat snie en sinneskyn 

Do en ik da nêst elkoar, ja, stel dy dat ris foar   

 

Troch it bosk en troch it fjild, op ‘e knibbels in Skotsk kilt 

De minsken sjoch ús gean , en bliuwe efkes stean 

Reade wankjes do en ik en en wat ha wy doch in skik 

Net te hurd en net te fel, op it ritme fan de bel 

 

  

Arrenslee met vrouw, Otto Eerelman (1839-1926) 
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag 
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KRYST-priis-PUZEL  

Folje de goede Fryske wurden yn ûnder de kryst- en winterôfbyldingen (it 

tal letters stiet tusken heakjes). Nim de nûmere (giel markearre) letters oer 

yn de balke op de oare side en fyn de oplossing: in Frysk winterevenemint!  

Stjoer jo oplossing foar 8 febrewaris 2023 nei Harke Hofman,  

Elzenstraat 3, 4131 AK Vianen of nei harkemarga@gmail.com.  

Under de ynstjoerders fan de goede oplossing wurde 

trije moaie prizen ferlotte!  

 

 

 

 

 

 

 

  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   (13) 

                                           8 

_  _  _  _  _  _  _  (7) 

                                 3 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  (9) 

                     11 

_  _  _  _  _  _  _  _  _   (9) 

           6 

_  _  _  _  _    (5) 

           5 
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OPLOSSING: 

  

 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

_  _  _  _  _  _  _ (7) 

          10 

_  _  _  _  _   (5) 

                      9 

_  _  _  _  _  _  _    (7) 

                    1 

_  _  _  _  _   (5) 

                7 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  (9) 

                                2 

_  _  _  _  _  (5) 

                4 
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It bestjoer fan 

SELSKIP MEI INOAR IEN 

nûget jimme út foar de 

 

NIJJIERSBESITE 

 

 

 
 

 

                              op sneon 14 jannewaris 
 

Ek fan’t jier is der wer waarm iten. No is der kar út trije haadgerjochten: 

stampot boerekoal, chili con carne en hasjee (mei readekoal).  

Drankjes, kofje en tee binne fergees. 
 

Programma 

16:00 oere: ûntfangst mei in drankje en nijjierje 

Hjirnei:              Nijjierspraatsje foarsitter, sjonge, muzyk, ferhaal, gedicht… 

17:30 oere:      waarm iten    

± 20:00 oere:   wer op hûs oan 

 

Datum:   sneon 14 jannewaris 2023 

Plak:   woonzorgcentrum De Bijnkershoek,  

Van Bijnkershoeklaan 250, Utrecht 

Tiden:   16:00 oant sa’n 20:00 oere 

Kosten iten: € 12,50 

Betelje:   foar 30 desimber 2022 

Fryske taksy:  uterlik woansdei 11 jannewaris opjaan 
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Bysûnderheden Nijjiersbesite sneon 14 jannewaris 2023 

Troch koroana wie de lêste nijjiersgearkomste yn jannewaris 2020. Wy 

pakke de tried wer op: it bestjoer organisearret in waarm miel, fersoargje 

troch de keuken fan De Bijnkershoek. It miel bestiet út sop, trije 

haadgerjochten - te witten: stampot boerekoal, chili con carne en hasjee 

mei readekoal – en in neigesetsje. De kosten fan it iten binne € 12,50. 

Fierder is der foar dizze middei gjin ynlis en binne alle konsumpsjes fergees.  

 

Foar de ynkeap en organisaasje fan it iten is it nedich, dat jo jimme 

oanmelde troch € 12,50 per persoan oer te meitsjen op rekken  

NL05 INGB 00 00 194027 o.n.f. Selskip Fryslân. Dizze betellling moat  

uterlik 30 desimber 2022 byskreaun wêze!  

Foar it trochjaan fan dieetwinsken en foar fragen graach belje mei Pietie 

Westdijk, 06-5316 4098.  

 

 

Ferfier nei kritemiddei of kritejûn 

Nei alle kritemiddeis en kritejûnen ride auto’s dy’t jo ophelje kinne: Fryske 

taksys! As jo sels gjin ferfier hawwe en graach meiride wolle, kinne jo jo 

uterlik op woansdei 11 jannewaris opjaan by Trieneke Vos, 06-2512 4335. 

Wurdt de tillefoan net opnommen? Besykje it dan letter noch in kear, of 

sprek dizze boadskip yn: “Mei …….. Ik wol kommende sneon graach meiride 

mei de Fryske taksy. Myn tillefoannummer is …….“  

 

Wy soargje foar it nedige tal auto’s. Jo wurde ophelle by de foardoar en 

krije te hearren hoe let jo klear stean moatte. Hawwe jo noch in plakje oer 

yn de auto en wolle jo ek wol in kear Fryske-taksy-sjauffeur wêze?  

Jou dat dan troch oan it bestjoer!                                                 

 

    Elkenien kin meidwaan; wy binne Mei Inoar Ien! 

        



DE KRITEKOER desimber 2022                                              14 

SNIE EN IIS    

De hjerst is noch net iens foarby en wy ha de earste kâlde én moaie 

winterske dagen al hân!  

Yn it noarden fan Europa is it echt winter. Troch de kâlde boppeloft hiene 

wy hjir al in wike mei matige froast: yn De Bilt hat it min acht graden west. 

Op woansdei 14 desimber is yn Burgum al de earste maraton op natueriis 

ferriden! It is al wer 20 jier lyn, dat dat sa betiid yn it seizoen wie: op  

9 desimber 2002 yn Noordlaren. (Foar de leafhawwer: ynformaasje te finen 

ûnder ‘Statistieken’ op www.schaatspeloton.nl.)  

 

De kjeld hâldt no net oan, mar neffens waarsaakkundigen is der letter dizze 

winter in goede kâns op winterwaar; it is lange tiid lyn dat in winteroanrin 

der sa geunstich útsjoen hat. Ik soe it moai fine, as bern (en folwoeksenen!) 

wer ris in pear wike reedride kinne soene! 

Hjirûnder in pear tapaslike tegeltsjes om alfêst yn de stimming te kommen.  

         

Gerrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hollandwinkel.nl 
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www.hollandwinkel.nl 

Op âld iis  

friest it fûl 

As de keallen 

op it iis dûnsje 
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                              It riedsel fan de kryststjer  

 
                                  'Och hea,’ sei myn skoanmem, doe 't se mei in prachtige                       

                               kryststjer yn har earms oer de drompel fan de foardoar nei  

                        binnen stapte, 'Do hast der al trije!' En dêrmei doelde se op de 

trije kryststjerren dy 't by ús yn 't haltsje stiene. Keurich yn plestik ferpakt, 

klear om yn it finsterbank set te wurden. 

 

Myn skoanmem hat de aardige gewoante om mei de krystdagen har 

fjouwer bern bliid te meitsjen mei in kryststjer. Meastentiids is it in reade, 

mar dit jier hie se keazen foar in wyt eksimplaar. 'Wat spitich no, do witst 

dochs ek wol dat ik alle jierren ien foar dy meinim! Wêrom hast sels dan ien 

kocht? Of hast him fan dyn man krigen?' Dat lêste wie fansels in healwize 

opsje, omdat ik myn leave frou eins noait yn 'e blomkes set. It iennichste 

boeket dat ik ea meinommen haw, is it breidsboeket. En dat is alwer 27 jier 

lyn. Mar dat boeket hinget noch hieltyd yn ús sliepkeamer. Hielendal 

ferdrûge en ûnder it stof. Der hinget in kaartsje oan dêr 't ik ris yn in fereale 

bui op skreaun haw: dit is it moaiste boeket fan allegearre! Mei oare 

wurden, dit breidsboeket is genôch foar alle jierren dy 't west hawwe en dy 

't noch komme... 

 

De frou barste yn in skaterlaits út. ‘Fansels wist ik dat ik in kryststjer fan dy 

krije soe, wês gerêst, dizze trije planten binne hjir brocht troch de diakony 

fan ús tsjerke. En omdat ik yn de besykkommisje sit, moat ik dizze trije 

kryststjerren foar de krystdagen noch efkes by trije âldere doarpsgenoaten 

besoargje, en dêr bin ik noch net oan ta kommen.' Mei in gerêst hert joech 

skoanmem de prachtige kryststjer oan myn frou, dy 't him daliks útpakte en 

ûnder de krystbeam sette, syn tradisjonele plakje. 

 

Mar de trije kryststjerren bleaunen mar yn it haltsje stean. Dat 

nettsjinsteande hoedlike warskôgingen fan myn kant, dat de planten no 
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dochs ris besoarge wurde moasten, oars soene de krystdagen foarby wêze. 

Boppedat, yn in lyts doarp hâlde ek de âlderen inoar goed yn 'e gaten, en 

asto wol in kryststjer krigen hast en ik net, dan is Leiden yn lêst, soe de 

tsjerkeried yn panyk opbelle wurde, soe der in wiere rel ûntstean: wêr 

bliuwt de kryststjer fan frou de Boer, de famylje Roelofs en menear 

Teunisse? 

 

Mar ik koe ek net tefolle druk op myn frou útoefenje, want dan soe se my 

de kryststjerren yn 'e hannen triuwe mei de wurden: dan dochst it sels mar. 

En ik fyn alles bêst, mar wat delbringe kostet in hiel soad tiid. Want wy 

kenne elkoar hjir allegearre en ast mei wat yn 'e hannen delkomst, dan 

moatst deryn komme, dan moatst in kopke kofje mei drinke en dan moatst 

de foto's fan de bernsbern besjen. Op himsels neat op tsjin, mar lykas sein 

kostet dat in hiel soad tiid en it is al sa drok mei de feestdagen. 

 

Noch íen kryststjer moast der del brocht wurde en noch krekt op 'e tiid (ien 

dei foar de krystdagen...) soe myn frou dit putsje efkes klearje. Mar doe 't se 

de lêste kryststjer út it haltsje oppakte, foel der fuort in blêd fanôf. ‘Dêr hast 

it al,’ sei ik wat triomfantlik. 'Do hast te lang wachte, dit is in fallende 

kryststjer...' Myn frou koe dizze grap net wurdearje en ûndersykjend pakte 

se de kryststjer út it sellofaan. Wylst se dat die, foelen der noch mear 

bledsjes op 'e grûn. It wie in ramp! Der bleau mar in suterich grien stâltsje 

stean, mei dêr in trijetal wite bledsjes oan. 'Dit kin ik net weijaan!' spruts 

myn frou teloarsteld. Hja soe grif út de besitekommisje set wurde, it soe 

fragen oproppe binnen de tsjerkeried en har imago soe foargoed skeind 

wêze. Ynienen krige se in heldere ynjouwing. Se rûn nei de krystbeam en 

pakte de kryststjer dy 't se fan har mem krigen hie. Hja die him hoeden yn it 

tinne plestik en ferromme toande sy my it krystpresintsje. Fernuvere spruts 

ik myn kompliminten út oer safolle fernimstigens. 'De wiere krystgedachte,' 

spruts ik moralisearjend. 
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Mefrou De Boer wie tige wiis mei dizze prachtige kryststjer en sêde fan alle 

koppen kofje mei in hearlik stikje krystkrâns, kaam myn frou tefreden thús. 

Sa kaam it dochs noch goed. It like de ôfrin fan in âlderwetsk krystferhaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusken âld en nij waard der op in jûn oan de foardoar belle. De man fan de 

diakony stie wat ferlegen op it stoepke, yn syn hannen trije prachtige 

syklamen. ‘Menear Priegel, is jo frou ek thús?' ‘Nee,' sei ik 

ferûntskuldigjend, 'sy is by de buorlju oan it oppassen, kin ik it boadskip ek 

even trochjaan?' 'Sjogge jo,’ begûn er wifkjend, 'dizze planten moatte efkes 

nei de adreskes brocht wurde, dêr 't jo frou de kryststjerren ek besoarge 

hat.’ Ik seach him ferheard oan, alwer? Wurde de âldsjes net tefolle yn de 

watten lein? 'Sjogge jo,' spruts de freonlike frijwilliger, 'de kryststjerren 

wiene net sa 'n sukses. Dy ha beferzen west en se litte hast allegearre har 

blêden falle, we ha hiel wat klachten hân en as goedmakkerke wolle we oan 

de 'dupearden' dizze syklamen jaan, want je kinne no fansels net mear mei 

in kryststjer oankomme...' 
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Ik barste yn in laitsjen út en ik naam de trije prachtich bloeiende planten yn 

ûntfangst. 'No, wy kinne der net om laitsje,’ sei de man wat lilk. ‘As jo witte 

watfoar drokte dit opsmiten hat, allegearre telefoantsjes fan teloarstelde 

gemeenteleden.' 'Ik begryp it,’ sei ik gerêststellend, 'myn frou sil it ynoarder 

meitsje’. Ik besparje jo de reaksje fan myn frou, doe ’t dy jûns let thúskaam. 

‘Kinst de kryststjer no moai weromfreegje, want stel dy foar as jim mem op 

besite komt en freget oft de kryststjer no al útbloeid is!' Dy wurden 

waarden my net yn tank ôfnommen... 

 

De oare moarns gong myn frou der fuort by del. En by it earste adres wie it 

gelyk raak! Fansels moast se wer yn 'e hûs komme en waard de kryststjer-

affêre wiidweidich besprutsen. Ek by menear Theunisse wie de plant in 

drama. Al direkt liet de plant syn bledsjes falle, mar mei in goede 

fersoarging, in soad dong en wat krystlieten hie dizze de krystdagen 

oerlibbe, mar in sukses wie it net! ‘En ik begryp it net,’ sei mynhear 

Theunisse ferheard, ‘want de kryststjer by mefrou De Boer stiet prachtich!' 

Myn frou kin goed geheimen bewarje en 'ûnskuldich' dielde se de 

ferheardens fan har gasthear. By it twadde adres wie it itselde ferske. En ek 

sy wiene al op 'e hichte fan de prachtige kryststjer fan frou De Boer. Sa 't ik 

al sei: yn in doarp hâlde ek, of miskien krekt, de âlderein inoar goed yn 'e 

gaten.  

 

Mefrou De Boer wie yn har nopkes mei de prachtige syklaam: 'It hie echt 

net hoegd, hear, mefrou Priegel, kom jo mar yn 'e hûs en sjoch sels hoe 

prachtich myn kryststjer der foar stiet, no, ik ha dat skarminkel fan mefrou 

Roelofs sjoen, dat se dat fuortjaan doare, frjemd, it is dochs fan deselde 

leveransier? 'Tsja, nuver', hie myn frou sein, 'siet der grif dochs ien 

goeienien tusken... ' 

 

Piebe Priegel 

skûlnamme fan Hendrik van der Heide 
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KONTAKT 

Postadres 

Krite Mei Inoar Ien, p/a Langeweg 75, 4133 AT Vianen 

 

Bestjoer 

Foarsitter:     Pietie Westdijk-Kaastra, (06) 5316 4098, pcwestdijk@planet.nl 

Skriuwer:       Jan Piet Bergmans, (06) 2718 4195, j.p.bergmans@casema.nl 

Ponghâlder:  Harke Hofman, (0347) 377 703, harkemarga@gmail.com 

Bestjoerslid:  Gerrita Otten-Onrust, (06) 2519 0166, g.onrust1@gmail.com 

Bestjoerslid:  Trieneke Vos, (030) 6916 081, tvos51@kpnmail.nl 

 

Aldereinsaken   

Pietie Westdijk-Kaastra, (06) 5316 4098, pcwestdijk@kpnmail.nl 

Trieneke Vos, (030) 6916 081, tvos51@kpnmail.nl   

 

Assistinsje gearkomsten 

Nieske Schurer en Nora Koren 

 

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: woansdei 8 febrewaris 2023 
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