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De Kritekoer jiergong 67 nr. 4
Wat sit der yn de koer?
Programma 2022-2023
Datum

*

Lokaasje*

Begjintiid

Programma

Freed 11 nov. 2022

Seist-N

15:00 oere

ACTA Theater en Muziek
It komt wer foar ‘t ljocht!
kabaret; sjoch middenside

Sneon 14 jan. 2023

Utert-B

16:00 oere

Nijjiersbesite

Sneon 4 maart 2023

Utert-B

14:00 oere

High-tea en spultsjes

Sneon 1 apr. 2023

Seist-N

20:00 oere

Noordenbos en Ko

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

Meidielingen bestjoer
Nei oanlieding fan de algemiene ledegearkomste is der ien krite-aktiviteit
minder yn in winterskoft. Wy hâlde neist de wat lytsere aktiviteiten (sa as
de nijjiersbesite) noch twa gruttere en djoerdere aktiviteiten. De earste
dêrfan organisearje wy yn novimber 2022. Nij is, dat dizze aktiviteit op in
middei is. Wy hoopje op in grutte opkomst!
Yn dizze Kritekoer is de ledekaart bysluten. Sjoch de bygeande brief.
Ledenijs
Op freed 15 oktober 2022 is ús earelid Boukje Andringa ferstoarn. Sy wie
âld-foarsitter fan de eardere krite Seist. In delegaasje fan it bestjoer hat nei
de kondoleânsegearkomste west. Ida Knobbe hat in Ta oantinken skreaun.
Boun om Utens (www.fryskbutenfryslan.frl)
Op sneon 25 maart 2023 wurde de Algemiene Gearkomste en de Moetingsen Ynspiraasjemiddei holden yn Lelystêd. Gastkrite is Sékrite fan Flevolân.
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Fan de foarsitter
De earste gearkomste hawwe wy al wer holden. Wy geane alwer op foar de
twadde. Dat wurdt wat moais, hear! It Acta Theater komt mei in kabaretfoarstelling. Dy wurdt spile troch de pakesizzers fan Klaes Westra, foar
sommigen miskien noch wol bekend. Se komme middeis en it begjint om
15:00 oere. Dit moat in prachtige foarstelling wêze. Se hawwe ek spile yn
Boadegraven mei harren 75-jierrich bestean! Ik haw der sin oan en ik hoopje,
dat der in soad leden op ôf komme en in noflike middei hawwe! Fierder yn
dizze Kritekoer stiet der in moai stik oer. Tink der om: it is op freed 11 novimber
om 15:00 oere!
It waar is wol feroare sûnt myn foarige
stikje: fan ‘e moarn wie it goed dizich en
no’t ik efter myn kompjûter sit, skynt de
sinne en is it lekker waar. Sa lekker, dat
myn rododendron no foar de tredde kear
dit jier oan it bloeien is. Sa apart is dat. De
beammen litte harren bledsjes falle en
der binne roazen wer op ‘e nij begongen
te bloeien, krekt as de rododendron. Wol
in moai gesicht!
Ferline wike haw ik de ‘herhaalprik’ helle
tsjin korona. En ik krige ek al wer in oprop
foar de grypprik foar oare moanne! Ja, it
is al wer oan de gong en der binne ek al wer siken. Dus wy hâlde mar wer
ôfstân! Ik hoopje, dat der net folle leden binne dy’t hjir lest fan hawwe. Mar
oars: goed útsiikje en sterkte tawinske.
It is net sa’n lang stikje dizze kear, want de kopij moast al betiid binnen wêze, ik
bin oan de lette kant! Oare kear better. Ik winskje jimme allegear it bêste ta en
ik hoopje jimme te sjen op 11 novimber yn Seist.
Mei golle groetnis fan Pietie Westdijk-Kaastra
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Ta oantinken Boukje Andringa-Brattinga
Boukje: berne op 27 maart 1942 op ‘e Jouwer en ferstoarn de 15e oktober
2022 te Maartensdijk.
It byld fan Boukje dat my op it netflues stiet is: in brede ynteresse, altyd te
finen foar wat nijs, goed yn it organisearjen, in waarm hert foar de Fryske
taal én har oprjochte belangstelling yn de mins.
Yn 1998 naam ik in sit yn it bestjoer fan de Fryske Krite Mei Inoar te Seist,
ûnder de besieljende lieding fan foarsitter Boukje – en dy gearwurking mei
har hat duorre oant 2013, doe’t sy oanjoech it foarsitterskip oerdrage te
wollen. Op de ALG fan oktober 2013 waard Boukje tasongen mei in liet dat
makke wie troch Hâns Dijk op de wize fan liet 24 út de bondel “Fyslân
sjongt”, mei as tredde kûplet:
Foarsitter fan krite Seist
hearde by dyn libben
tiden komme, tiden gean
lang wiest yn ús midden
't Fryske bloed ferbûn ús hert
'Mei inoar' ha wy it ret
Ja, mei nocht en wille
oan sa'n krite tille!
As ik weromtink oan de gearwurking mei Boukje, dan tink ik yn it bysûnder
oan it positivisme da’t Boukje eigen wie. It glês wie altyd heal fol!
Inisjativen waarden omearme en mei nocht útwurke. Boukje sette har yn
foar de polityk, de Fryske taal en de tsjerke. Alles wat sy ûndernaam die sy
mei grutte ynset.
Har wurk waard tige wurdearre en dy wurdearring late ta de keninklike
ûnderskieding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.
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Yn maart 2022 wie ik noch op it prachtige feest ta gelegenheid fan
har 80e jierdei. Elkenien hat der fan genoaten en Boukje nei alle gedachten
noch it meast. Boukje wie in minske-mins.
Wy sille har misse!
Ida Knobbe

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 opjaan by Trieneke Vos (06 – 2512 4335), uterlik op tiisdei 8 novimber.
Wurdt de tillefoan net opnommen? Besykje it dan letter noch in kear, of
sprek dizze boadskip yn: “Mei …….. Ik wol kommende freed 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!
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Oanfang:
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Plak:
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freed 11 novimber 2022
15:00 oere
fanôf 14:30 oere
Noorderlichtkerk, Bergweg 92b, Seist
€ 12,50

Ferkeap oranjekoeken en healsliten boeken
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It komt wer foar ’t ljocht!
Frysktalich kabaret oer Klaes Westra
Twa pakesizzers bûge har oer it wurk fan dizze
Fryske komyk. Se bringe syn ferskes en sketsche
sketches forar it fuotljocht, oanfolle mei nije
ferskes en grappen en âlde famyljeoantinkens.
Klaes Westra wie kabaretier, sjonger en
toanielspiler yn de jierren ’50 en ’60 fan de foarige
iuw. Mei syn selskip reizge er troch de provinsje
mei syn konferenses en ferskes. Bekend is it
melangolyske ‘Plakje grûn’ en der waard dûnse
op ‘Djip yn ‘e Wâlden’.
Hy wie ek maatskippijkritysk mei konferenses as ‘Harke fan de fûgelwacht’
oer it ljipaaisykjen en ‘De swalker’ dat oer konsumindearjen giet!
No, sa’n 75 jier letter, hawwe syn pakesizzers Aeltje Walsma en Gea
Verhaag (dy ’t yntusken sels tige betûfte artysten binne) al dat moaie
materiaal oan ferskes en konferenses fan souder helle. Sy hawwe in
programma makke mei syn âlde sketches en ferskes, en dat ferrike mei
eigentiidske fynsten dy ’t der prachtich op oanslute.
De foarstelling is in feest fan werkenning!
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Hjerstpuzel
Sinne, stoarm en prachtich kleurde beammen: wy sitte middenyn 'e hjerst!
Yn dizze pittige puzel krije jo 17 wurden dy 't wat mei de hjerst te krijen
hawwe. De letters fan elk wurd binne trochinoar wiksele. Set de letters yn
de goede folchoarder en begjin mei de fetprinte letter. Folje it wurd yn, nim
de letters út de nûmere fakjes oer en fyn de smaaklike oplossing!
Sukses!
Wurden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A NAE JS T K
H R TSE MSA RJ O T
T SFE
BK HA C TE L IR SA
E OT PL SE OD D
AP AP UR L
N RU TI O G N GDE E
NE IN D- PLE A
N ZR L SE AE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

NRE DBÊ H S T LE J
E NC RI S P HA
OP OE MP N
L IK E
E RÛ FE G L TK
FLFE OS T
H NRI TJ AO I SE K
DI T W I TE NR I

Oplossing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Antwurden
op side 11
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3

1

13

2
9

3

10

4

14

5
6

7
8

7

17

8
12

9

11

10
2

11
5

12

15

13

4

14
6

15
16

16
17

1
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De ledegearkomste op 23 septimber 2022
De jierlikse ledegearkomste ha wy fan ’t jier holden yn de Bijnkershoek yn
Utrecht. De gearkomste is kombinearre my in bôlemiel mei sop, ensfh..
De wenstige saken binne bepraat sa as de bestjoersferkiezing (der binne gjin
nije kandidaten kaam, dus it tal bestjoersleden bliuwt fiif).
Wy hawwe werom sjoen op it ôfrûne kritejier en sjogge foarút nei de
kommende aktiviteiten. Der is besluten om de kontribúsje gelyk te hâlden, mar
hoopje al dat de leden dy’t wat mear misse kinne dat ek dogge. Oars wurdt it
kastekoart te grut.
It ferslach fan dizze ledegearkomste wurdt publisearre yn de Kritekoer dy’t
ferskynt at wy de ledegearkomste fan 2023 hâlde.
Op dizze en de folgjende side in pear foto’s fan de gearkomste fan 2022.

DE KRITEKOER novimber 2022

11

Stjerrende wier
Bytiden tink ik werom oan in anekdoate fan ús heit. Ek al is it ferhaal al mear
as in iuw âld, ik kin der noch altyd om gnize. Yn 1903 is heit berne yn in lyts
doarp op it plattelân. Yn dy tiid hienen de measte húshâldings wat lytsfee
en de bern wisten fansels alles fan de blomkes en de bijkes. Yn 1909 gong
heit nei de legere skoalle en yn hokker klasse it wie, wit ik net, mar op in
moarn wie klasgenoat Jan der net. De middeis siet er lykwols wer op syn
plak. De juf seach him mei in glimkje oan en sei: “Wat moai no Jan, dat de
earrebarre fan ‘e moarn in suske by jimme brocht hat”. Jan seach de juf
efkes fernuvere oan en sei: “Nee hear juf, dat hat de earrebarre net dien.
Us heit makket alles sels!”
En dêr is fansels gjin spiker tusken te krijen!
Ynstjoerd troch Trieneke Vos

Antwurden hjerstpuzel:
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KONTAKT
Postadres
Krite Mei Inoar Ien, p/a Langeweg 75, 4133 AT Vianen
Bestjoer
Foarsitter:
Skriuwer:
Ponghâlder:
Bestjoerslid:
Bestjoerslid:

Pietie Westdijk-Kaastra, (06) 5316 4098, pcwestdijk@planet.nl
Jan Piet Bergmans, (06) 2718 4195, j.p.bergmans@casema.nl
Harke Hofman, (0347) 377 703, harkemarga@gmail.com
Gerrita Otten-Onrust, (06) 2519 0166, g.onrust1@gmail.com
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 7 desimber 2022

