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Derbûten, 
 

 

                         “2017” 
Goeie allegearre, 

Alwer in nij jier. De tiid fljocht. Wat soe dit jier ús wer bringe? 

It wichtichste fyn ik in protte sûnens foar jimme persoanlik en in hiele protte 

wiisheid foar de dokters dy’t ús bysteane as sûnens net sa fansels is. 

Wat ús Krite oangiet hoopje ik dat it wer goed rint en dat der foar jimme wer 

in protte moais te dwaan, te sjen en te hearren is. 

Wy, as bestjoer sette ús der wer foar 100% yn.  

 

It is soms better om net werom te sjen mar ik doch it al. 

Wat wie it in noflike jûn op freed 6 jannewaris lêstlyn mei it stamppot-

buffet. Neffens my ha wy allegearre genoaten fan it lekkere iten dat klear 

makke wie foar ús. En wat my opfoel wy de gemoedlikens dy jûn. Efkes oan 

inoar freegje hoe’t as it is, wêr’t je wei komme en fan wa’t je ien binne. En 

fansels komt dan de fraach “kinst dy en dy ek wol?” en oan ‘e ein fan de jûn, 

nei it iten en it sjongen fan Fryske ferskes, binne wy hast allegear famylje. 

 

Foarút sjen. 

Freed 17 maart is it safier. Us eigen toanielploech komt dy jûn mei it stik 

“Pûtsjeplakkerij by it bankje”. Soe it slagje mei de pûdsjeplakkerij? Jimme 

sille it dy jûn te witten komme. Martsje, Sita, Sjoege, Hans, Piet en 

ûnderskreaune dogge har bêst om der wat moais fan te meitsjen. 

Op snein 23 april ’17 ha wy wer in tsjerketsjinst yn it Meniste tsjerkje oan 

de Oranjestraat. 

Tiisdei 4 april komme de Fryske Kriten Diel Noard byinoar yn it Haolerhoes 

en saterdei 9 april is der in gearkomste fan it Frysk Boun om Utens yn 

Hoarn.  

Nei it simmerskoft stiet ús miene ledegearkomste op freed 6 oktober 2017 

yn it bûsboekje.. 

De datum/ynfolling  fan de kritejûn yn novimber is noch net wis as it 

Kritenijs by jimme op de matte leit. 

Earst allegear komme fansels op takommende 17 maart yn it Haolerhoes.  

Groetnis, Teatske 
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    Bernebrochjes 
 

Hoi jonges en famkes, 

In ferhaaltsje/gedichtsje oer Mientsje it mûske. (fan Janke Nicolai) 

 

“Gek op rezyntsjes” 

 

Mûske Mientsje seach se lizzen, brune knikkertsjes op de keukenflier. 

Op har flecht foar de kat hat sy der rap en flot ien fan yn har bekje stutsen. 

Lekker fûn se dat! 

Har mem seit: Mientsje, in apart mûskebern bisto. 

Mûskes ite tsiis of bôle en somtiden wolris weet. 

Mar rezyntsjes ite ha ik noch nea fan heard. 

Wat binne dat foar merakels, fan wa hasto dat leard! 

Mientsje is mei stommens slein, mem sels hat it altyd  

tsjin har sein. 

Frjemd iten? Lûk dyn noas der net foar op. 

Earst moatst it mar ris priuwe, dan pas witst it echt lytse pop! 

No dat priuwen, al wie it der mar ien, hat sy mei dat earste rezyntsje dien! 

 

Ut har holtsje wei kipet Mientsje alle dagen op ‘e nij oft sy dy slûchslimme kat ek sjocht. 

Dan fluch op teantsjes, snapt se kromkes koeke, bôle en mei gelok ek wolris in rezyntsje. 

Kear op kear smakket it nei mear, seit Mientsje. 

It is libbensgefaarlik watsto dochst, seit mem, datsto dat sels net sjochst. 

Of wolst it net snappe de kat sil dy nochris pakke! 

 

Memke mûs nimt út need sels it inisjatyf.  

Se klatteret fan planke nei planke ta boppe yn de kast en  

tôget dêrwei in doaskefol rezyntsjes mei. 

Sûnt dy dei is mem har bangens oer  

wan Mietsje mûs giet net mear op aventoer. 

Sy kriget no elke dei ien rezyntsje út dat doaske wei. 

 

 

Oant de oare kear, Teatske 
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Op freed 17 maart 2017 
 

spilet ús eigen toanielploech 
 

 

om 19.45 oere yn it Haolerhoes yn Hooghalen 

 
 

“Pûdsjeplakke by it bankje” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Durk is de “Opperman” yn it Kritepark. Hy is in tûzenpoat. Stiet 

altyd mei rie en die by en mei kofje foar Foppe, Beppe en Japke. 

Ek foar de frjemde Wipkje hat er in praatsje en in bakje kofje. 

Tusken it kofjedrinken troch is der ek noch wolris wat oan ‘t 

wurk.  

Hurdrinster Foekje hat syn rie en help net nedich, dy rêdt har  

Wol, mar dan moat it bankje wol stean bliuwe. 
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Wa dogge mei: 
 

Durk   opperman yn’t Kritepark           Piet Boelens 

Foppe  fêste banksitter            Hans Groenhof 

Foekje hurdrinster             Sita Elzinga 

Wipkje is útfanhûs by har suster           Martsje Sieberichs 

Japke  juffer mei pensjoen  Sjoege Wiersma 

Beppe past op beppesizzer Lutske Teatske Haanstra 

 

 

Regy:           Teatske Haanstra     Lûd/ljocht: André Heerkes 

Ynstekster: Griet Kingma     Omballingen: Rein Kingma  

Grimeur:      Renny Monsma 

                     Cissy van Zwieten 

 

 

Tagong 
 

De seal is iepen om 19.00 oere. 

De tagongspriis is € 10,00 p.p. foar leden.  Net leden betelje 

€ 12,50 p.p. 

Foar dy priis krije jimme in stik hearlike oranjekoeke, 2 bakjes 

kofje/tee en in hiele noflike fleurige jûn. 

Fansels is der yn it skoft in ferlotting  mei moaie prizen. 

 
Minsken dy’t graach komme wolle op dizze jûn en gjin ferfier 

hawwe, kinne belje nei Hans/Metje Groenhof 0592-352932 b.g.g. 

Teatske Haanstra 0592-344920 en sy dogge har bêst om jo yn 

Hooghalen te krijen. 

 

 
 

Dus net stinne  …………. der hinne. 
 

 

 

  



 

 7 

F R Y S K E  F E R S K E S   S J O N G E R S 
          

Bêste Fryske-Ferskes-Sjongers, 

it giet foar de 38e kear wer oan! 
 

Datum  Snein, 19 maart 2017 

Lokaasje           “Ons Dorpshuis” 

             B.Boermalaan 4, 9765 AP Paterswolde 

Tiid             10.30 oere  kofje brún (fergees)  

    11.00 – 12.00 oere sjonge 

              pianobegelieding: Eduard Brons 

 

As it jimme barre mei graach in lytse bydrage yn ‘e kosten (sealhier 

ensfh.), bygelyks € 2,00.  Famyljeleden en freonen binne tige wolkom! 

Oant sjen! 

Sjongprogramma 

Titel     Nr. yn Fryslân Sjongt en 1e rigel 

1. Simmermoarn             49 Wat bisto leaflik rizende  

                                                 simmermoarn 

2. It heitelân        2 Dêr’t de dyk it lân omklammet 

3. Ynskje en Oark     68 Ynskje op ‘e baan! Wolst it  

                                                        net dwaan?  

4. Sjonge       94 Wy hawwe allegearre wer 

                                                       in bjusterbaarlik  sin   

       5.  Grouster weagen      38 Rôlje, rôlje, wetterweagen 

       6. De Terp       29 As ik oan myn bernejierren  

      7.  See, do wide see      41 See, see, do wide see, 

      8. Arum en Starum                141Arum en Starum dy kinne fergean 

      9. It âldershûs               9 Troch seeën skaat en lânen  

    10. It froalike famke      76 It libben lêst my wûnderskoan: 

    11. Ik kom út Fryslận    sjoch  side 9 

    12. Frysk folksliet                  3 Frysk bloed tsjoch op!  

    13. De tiid hâldt gjin skoft, 3x 

   

De tiid hâldt gjin skoft, de tiid hâldt gjin skoft, 

  De ljocht’ en tsjust’re dagen dy ’t libben jout te dragen 

  Hja geane, ferfleane, de tiid hâldt gjin skoft 

Fryslân Sjongt is ek wer te keap! (€ 5,00!) 
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De minsken dy ’t de útnûging per e-mail krije wolle, kinne harren e-

mailadres stjoere nei:  Hylkje Leicht: h.leicht@zonnet.nl 

Mei freonlike groetnis, 

      Frans Krips, Kamperfoelieweg 4, 9765 HK Paterswolde, tel.050 309666. 

 

 

Motto: Tiden hawwe tiden, 50 jier Lytse Teake 
It stie al yn it maaienûmer fan it Kritenijs: set yn jim bûsboekje: op 18 

novimber komt Lytse Teake. 

De krasse no tachtichjierrige Westerener is al in setsje dwaande mei syn 

ôfskiedstoernee en sa it der nei útsjocht kin dat wolris ien wurde à la Heintje 

Davids. En … as sa’n man komt dan kin der bêst wol gâns flecht op ‘e koai 

wêze. Ja hear, de earste minsken stiene al om kertier foar sânen foar de 

Haolerhoesdoarren! 

By ôfwêzigens fan Teatske iepene Sjoege de jûn en rôp Teake, leden en net-

leden in hertlik wolkom ta. Der is op sa’n jûn foar elk twa bakjes kofje of 

tee mei dêrby in in lekker stik fan De Haan’s oranjekoeke.  

Nei it sjongen fan it Frysk folksliet û.b.f. Jaap mei lûkpûde krige Teake it 

wurd. Hy hie as motto de siswize: tiden hawwe tiden, d.w.s. foar- en 

tsjinspoed wikselje inoar ôf yn it libben; de tiden feroarje en ek de minsken.  

Goede waar priizget himsels, is ek sa’n siswize, dy’t ek jildt foar Teake. 

Want wat goed is hoecht net priizge te wurden. En hy wie goed, soms 

poerbêst. Hy wit as gjin oar de minsken oan it laitsjen te krijen. In rappe 

prater, by tiden wol ris te rap mei de mûle, dat men jin ôffrege: Wat seid er 

no eins? ‘Kinne jo it foar jo krije’ of: ‘Sjogge jo it foar jo?’ frege er sa no en 

dan. Ja, want hy sketst op de him eigen unike wize it hâlden en dragen fan it 

gewoane Fryske folk fan it plattelân fan eartiids en hjoed-de-dei sa 

byldzjend, dat men it yndied dúdlik foar jin sjocht. 

Wy seagen him no ris sljocht ferklaaid yn it stal fan Teake, dan wer 

ferklaaid as in âldmoadrich frommeske. Yn de lêste kreaasje wied er neffens 

my op syn bêst. Troch it brûken fan de krekte stimbûging op it goede 

momint –dêr is er in master yn- wit er de seal hieltyd wer yn ‘e besnijing te 

hâlden. In echte entertener, ús Westerener. En oan it applaus te hearren wie 

de seal it dêr folslein mei iens. 

Mei in wolmienend tankwurd fan Sjoege, in bosk blommen en de gebrûklike 

fergoeding oan Teake, gie elkenien, mei of sûnder in ferlottingspryske, wer 

op hûs oan. In slagge kritejûn wie wer foarby. 

    Jan (red.) 

mailto:h.leicht@zonnet.nl
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Fan de ponghâlder 

Bêste minsken 

 

Elk jier bart it dat leden ferjitte om harren kontribúsje te beteljen. Hja krije 

dan by it ferskinen fan it Kritenijs fan maart in oanmoanning. Meastentiids 

binne it mar in pear adressen. Mar dit jier…….. hat in fiifde part fan de 

leden har kontribúsje noch net betelle. 

Wa’t net betelle hat fynt in oanmoanning foaryn dit Kritenijs. Soene jo it 

direkt efkes oermeitsje wolle? Ik rekkenje der op. 

Alfêst tige tank!!!! 

 

Ha jo it al heard… 
 

dat Fryslân ien fan de provinsjes is dy’t hurd tebekrint wat it oantal 

ynwenners oangiet. Minsken ferhúzje nei de stêd en nei plakken dêr’t noch 

wurk is. 

“Ik bliuw” siket minsken op dy’t fanwegen in bysûndere baan, hobbys of de 

leafde foar har doarp dêrom op it plattelân wenjen bliuwe wolle. 

 

dat alle ynwenners fan de gemeente It Bilt, dy’t in alvestêdetoertocht útriden 

ha, ferivige wurde op in monumint yn Froubuorren. It wurdt in rustfrij 

stielen gefaarte fan ien meter santich lang en ien meter tsien heech en stelt in 

“houtsje”  foar, de âlde houten reed. It is no yn ‘e maak by Meijer Metal te 

Sint-Jabik en komt te stean oan ‘e feart by Froubuorstermûne. 

 

dat de wrâldferneamde Harnzer Wiebe van Dijk him tige ynset foar de 

werkomst fan de misthoarn. Hy hat dêrfoar in liet skreaun dêr’t er yn te 

kennen jout hoe’t er dat gûlen fan de hoarn mist en hoe’t er dêrfan yn ‘e 

sliep foel. Dy misthoarn mei syn apart monotoan lûd waard brûkt by tige 

mistich waar om te warskôgjen. En dat gie troch by nacht en by dei. Jaap wit 

noch dat er op fiif kilometer ôfstân noch te hearren wie yn Bantegea! 

 

dat de bekende Klaas Jansma, “Radio Klaas”, wer as skûtsjekommentator 

live de wedstriden fan de SKS en de JFKS ferslaan sil, yn ‘e mande mei 

noch te beneamen ko-kommentatoren. “Wy wolle de hiele dei de minsken 

op ‘e hichte bringe fan sinne-opgong oant dat de lêste protest situaasje 

behannele is” sei Jansma, 
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dat Stichting Bunkermuseum op Skiermûntseach har earste eigen boek 

útjaan sil oer it smelspoar dat yn ‘e Twadde Wrâldoarloch oer it eilân rûn. 

Dat spoar fan sa’n 5,5 km lang rûn fan de doetiidske feardaam nei it 

Schleidoarp. Soms dûkt der samar wer wat nijs op dêr’t ik noch noait fan 

heard ha. 

 

dat okkerdeis wer in sutelaksje Fryske boeken holden is. En dy aksje hat 

dochs efkes 21.000 euro opsmiten. Sa’n fyftjin doarpen en ferienings hawwe 

dêr oan meiwurke. “Foar Fryske boeken is dat in soad jild,” seit skriuwer 

Ferdinand de Jong, “mar der falt noch hiel wat te winnen.” 

 

dat sjongeres en aktrise Tet Rozendal dit jier it Grut Frysk Diktee skriuwe 

sil. De fyftjinde edysje wurdt tiisdei 4 april hâlden yn de Steateseal fan it 

Provinsjehûs yn Ljouwert. Omrop Fryslân presintatrise Karen Bies sil de 

tekst foarlêze. Is dat wat foar dy, Jan? 

 

dat Oost-Stellingwarf in 2017 vuufhonderd jaor bastaot en daoromme het de 

gemiente een slompe geld uuttrokken veur feesteri’je. West-Stellingwarf 

bestaot ankem jaor lieke lange, mar daor komt gien feest. Ze hebben d’r 

daor gien cent veur over. Et is vanzels al vuufhonderd jaor leden dat beide 

Stellingwarven uut  mekeer haeld en opsplist bin. Zoks hadde vanzels nooit 

wezen moeten. Johan Veenstra syn stikjes mei ik graach lêze! 

 

dat net allinne de tentoanstelling oer de ferneamde skilder Alma-Tadema yn 

it Frysk Museum te Ljouwert in soad besikers lutsen hat, mar der wie ek in 

hopen tarin by it bertehûs fan Alma-Tadema yn Dronryp. Dêr stiene net 

allinne Nederlanners, mar ek in soad Aziaten, Amerikanen en Ingelsen foar 

de doar. Doarpsbelang Dronryp is fan doel om it byld fan Alma-Tadema op 

it pleintsje Brêgebuorren op te knappen. 

 

dat de sirene, dy’t de earste moandei fan de moanne om tolve oere presys 

oeral yn it lân as test te hearren is, fan ien jannewaris 2020 ôf ferdwine sil. 

Ik tink dat noch withoefolle minsken net witte wat it betsjut en wat se dwaan 

moatte by echte rampen. 

 

dat Marjolein Lautenbach út Sint-Anne de earste is dy’t de nije digitale 

kursus Bildsk ôfrûne hat. Yn seis wike hat se alle lessen makke en dat binne 

der nochal wat, skriuwt de Stchting Ons Bildt. Har “getuugskrift” is dus 

dûbeld en dwers fertsjinne. 
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dat Kees Wevers, de oprjochter fan de Waadferiening, de Kees-Wevers-

waadpost, in stielen útkykpost –tsjin it Waad rjochting It Amelân- ûntbleate 

hat. Dêr wei kin de hiele kwelder ferkend wurde. It projekt koste in miljoen 

euro en krige subsydzje fan it Waadfûns en de gemeente Dongeradiel. 

 

dat yn it lokale útwreidingsplan “Steenslân”yn regio Stiens fiif grytmannen 

ferneamd wurde. De strjitnammen binne: Harinxma van Donialeane, 

Eysingastrjitte, Sierksmastrjitte, Camminghastrjitte en Menkingastrjitte, yn 

de gemeente Ljouwerteradiel. Dat klinkt yn alle gefallen better as op ‘e 

Lemmer: It Waaigat, Heksleat, Plattedyk, De Mutserd ensafh. 

 

dat ik yn in lyts winkeltsje in buordsje seach en dêr stie op: “levertraan van 

Draaisma, erg goed voor de spieren en botten” . No wurd ik der noch mislik 

fan as ik tink oan dat smoarge guod. Dan sjoch ik noch ús mem op ‘e 

knibbels foar my mei in leppelfol Draisma’s levertraan en hear ik har 

kommando “Eagen ticht, mûle iepen en trochslokke!” En yn in omsjoch geat 

se my it triemmige, stjonkende guod troch it kielsgat. En in pipermuntsje 

nei. Wat in tiid! 

 

 Opsocht en byinoar swile troch Jaap fan Bantegea  en wer  

kreas yn it Frysk oerbrocht troch Jan fan Beets. 
 

 

FRAACHPETEAR mei Tjitske Westra en Fokke Heida 
 

 

Op nei Hooghalen nei Fokke en Tjitske, 

my wol bekend fan de famylje. 

 

Fokke en Tjitske wenje sûnt seis jier 

byinoar en kenne inoar út harren jonge 

jierren 

op ´e Haule. 

 

Fokke is berne op 30 jannewaris 1938 op ´e Haule. Nei 5 jier legere skoalle 

en 4 jier ulo yn Easterwâlde, gie er nei Drachten nei de kweekskoalle en wie 

dêr ek yn 'e kost. 

Mem en heit hiene de pleats ferkocht, omdat Fokke, har iennichste soan, 
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foar it ûnderwiis keas. Sy ferhuzen nei Ruinerwold, dêr´t heit mei syn 

skoansoan in autobedriuw begûn. 

 

Hy krige ferkearing mei Trienke út Aldeberkeap en yn it wykein fytste er fan 

Drachten nei syn faam en dan troch nei Hoogeveen nei syn âlden en werom. 

Nei 5 jier kweek en in tsjinsttiid fan oktober oant maaie krige hy foar trije 

moanne plak oan in legere skoalle yn Noardwâlde. 

De ynspekteur fan ûnderwiis frege him doe foar de ulo op 'e Gordyk mei in 

fêste oanstelling en nei oardel jier hie hy ek al  in wente. Trienke en hy 

wiene al oan fêstichheid ta. Trienke wurke ek yn it ûnderwiis oan in  legere 

skoalle yn Boyl. 

Sy trouden yn 1961 te Wolvegea-Weststellingwerf en yn it trouboekje siet in 

ûntslachbrief foar Trienke,  troude froulju wurken doe noch net. Sy krige 

lykwols op 'e Gordyk in oanstelling oan ´e húshâldskoalle. 

 

Ungelokkigerwize krige Fokke op 30 novimber 1962 dien en hy skamme 

him sa, dat er deis gewoan de doar útgie en wer thúskaam as de skoalle út 

wie. 

Mar doe kaam de strange winter fan 1963 en wie Trienke yn blide 

ferwachting. Op 23 jannewaris moast se lizze en earst yn augustus kaam 

harren jonkje op ´e wrâld. 

Mar 27 jannewaris wie Fokke tydlik oansteld oan de ulo op  'e Jouwer. 

Moarns seis oere de doar út en twa jûnen yn ´e wike op kursus. In minne tiid 

foar beide: Trienke hiele dagen op bêd en Fokke amper thús. Fokke rekke 

dan ek swier oerspand. 

It wurk op 'e Jouwer siet der op en hy krige in baan op 'e ulo yn Coevorden 

en sy setten har dêr nei wenjen.  Yn 1966 waard harren dochter berne. 

Yn 1968 fusearre de ulo en waard in ryksskoallemienskip. Foar it fak 

biology kamen doe  foar Fokke in protte oeren beskikber. 

Yn 1970 frege it Departemint fan Underwiis him foar de eksamenkommisje. 

Ien dei yn 'e wike yn Arnhim mei oaren de CITO toets fêststelle en de 

beoardieling derfan foar de eksamens fan mafû, hafû en fwû. 

Yn 1971 waard er frege om mei oaren as skriuwer  gear te wurkjen oan in 

ûnderwiismetoade foar biology. Sa folgen der boeken foar mafû, hafû en 

fwû. Dat wurk hat er dien oan syn sechstichste yn 1998. 

Yn 1980 krige er in slim auto-ûngemak en waard ek de ryksskoalle 

oerhevele nei de gemeente. Nei syn sykteferlof gie Fokke nei de grutte 

fakânsje nei skoalle om syn roaster. Mar doe die bliken dat se net op him 
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rekkene hiene. 

Yn goed oerlis mei oerheid, dokter en de skoallieding is Fokke doe 

opholden mei lesjaan. 

 

Mar stilsitte wie der net by. Hy waard frijwilliger yn 'e fakbûn ABOP en by 

Humanitas en waard keazen yn it bestjoer en letter foarsitter fan it 

fersoargingshûs yn Coevorden. Fan dat lêste út krige er mear funksjes op 

provinsjaal en lanlik nivo. Alle moandeis gearkomste mei alle foarsitters út 

de trije provinsjes by de direkteur yn Grins. Sels is Fokke de nammejouwer 

fan it soarchsintrum yn Súd-East Drinte de “Tangenborgh”. 

 

Yn 1998 ferhuze hy mei Trienke fan Coevorden nei Dalen. Trije moanne 

letter die bliken dat  Trienke siik wie. Fjouwer jier hat it duorre foar't sy 

stoar. Sân moanne earder hie Fokke alles út hannen jûn om Trienke 

fersoargje te kinnen. De beide bern diene ek wat sy koene, mar wennen 

beide mei har eigen húshâlding yn Woerden.  It hiele opjefte mar mei 

geweldige help fan 'e buorlju. 

Alle dagen stie der wol in pantsje mei iten foar harren yn 'e keuken.  Trienke 

hie ek tige warber west,  in drok ferieningslibben en sy koe it brailleskrift. 

Dat doe't sy op 23 jannewaris 2003 stoar, wie op har ôfskied safolle folk, dat 

Fokke it amper oan koe. 

 

Mar doe moast hy allinne fierder. Om de dagen troch te kommen stapte hy 

op 'e fyts. Yn maart makke hy in fytstocht fan njoggen dagen troch de Eifel. 

Yn juny wie hy seis wike mei de karavan yn Denemarken, dêr't syn soan 

him in wike selskip hold. In jier letter fiif wike yn Frankryk. 

 

As men yn in restaurant allinne sit te wachtsjen op jins iten wol men wat om 

hannen ha. Fokke skreau dan syn ûnderfiningen fan dy deis op. Dat foel de 

baas fan it restaurant op en it iten waard him mei bûtengewoane soarch 

optsjinne. Minsken dy't by him oan tafel kamen woene itselde iten ek wol 

ha. En sy fernuveren har der oer, dat it sa bûtengewoan wie. Op 't lêst kaam 

de restauranthâlder by him en frege oft alles nei't sin west hie en foar hokker 

krante hy skreau. Dêr ha sy mei har trijen in protte wille om hân. In oare 

kear by de  Sinees yn Dalen rûn de sjef alle tafels bylâns en by Fokke liet er 

ûngemurken in krante op 'e tafel falle. Sûnt dy tiid hie er altyd in krante by 

him. 

Alle dagen siet er op 'e fyts 30 à 40 kilometer deis en ienris yn 'e wike 100 

kilometer. Sa kaam hy ris yn de Blauwe Bosk op 'e Haule telâne en siet op in 
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bankje, doe't er him realisearre, dat it itselde bankje wie, dêr't hy alle jierren 

mei Trienke op siet om de blauwe gensianen, dy't dêr groeiden, te tellen. Dat 

sloech doe ferheftich yn. 

 

Yn 2006 skille Tjitske op. Beide komme fan 'e Haule en hiene sels buorlju 

west. Sy waard berne op 12 jannewaris 1934. Doe't Fokke as 17 jierrige nei 

Drachten gie, kocht Tjitske's heit de pleats fan syn âlden. Tjitske wurke mei 

op it bedriuw, mar wie trije jier lang ek in pear dagen yn ´e wike by Lenting, 

in tekstylwinkel  yn Easterwâlde. Op dy reis nei Easterwâlde trof sy 

geregeld Wiebe Westra fan Langedike en krige ferkearing mei him. Op 30 

maart 1960 binne se troud. 

Yn 1960 krige Wiebe wurk op 'e lânbouskoalle yn Dwingel. En tsien jier 

letter as direkteur fan 'e lânbouskoalle yn Assen. Sy keazen Hooghalen as 

wenplak, dêr't se fierder altyd wenne ha. 

Wiebe wie graach yn 'e natuer, wie ek jager, mar hie gjin belang by reizgjen. 

Mei 56 jier gie er mei pensjoen, mar yn 2000 die bliken dat hy 

prostaatkanker hie.  Twa jier letter is hy ferstoarn. 

Dat Tjitske hie al in jier earder har man ferlern. Sy woe wol graach ris te 

fytsen, mar doarst net allinne de bosken yn. Sy frege doe oft Fokke der foar 

fielde om no en dan ris mei har út te fytsen. Dat gie oan en dan fytsten se no 

ris yn Hooghalen en dan wer in kear yn Dalen en dat befoel hiel goed. 

Mar doe krige Fokke in hertoanfal en ta syn gelok wie Tjitske by him yn 

Dalen. Hy waard nei it sikehûs yn Hardenberg brocht, mar wat moast Tjitske 

no? Fokke syn bern wennen yn Woerden, dat sy bleau yn Dalen. Sa koe sy 

Fokke yn it sikehûs opsykje en wie der as hy thúskaam. 

Fokke knapte al rillegau op en sei op in dei tsjin Tjitske: “Soesto wol mei in 

frjemde man  yn in hotel mei fakânsje doare? “ “No, ikke wol hear”. Se 

hiene al in pear kear nei Switserlân by in tantesizzer fan Tjitske útfanhûze. 

Mar dit moast in grutte reis wurde: in reis troch Súd-Afrika en dat ha sy 

dien. Mar doe't se yn Johannesburg oankamen, waard Fokke siik: 

middenearûntstekking. Sy koene noch ien dei yn it hotel bliuwe foardat de 

reis fierder gie. Fokke hat it oprêden en doe't elkenien deaynein op Skiphol 

oankaam, wie Fokke wer aardich by syn sûpe en stút. Sa ha se mear grutte 

reizen makke. Peru, Kanada, Noarwegen en ek mei de karavan troch 

Frankryk, Dútslân en Switserlân. Se koene sa merakels opsjitte, dat Fokke 

sei op in goede sei: “Wy kinne ek wol in ien hûs wenje, wol sa maklik”. En 

no  wenje sy  al wer seis jier byinoar yn Hooghalen. 

                      Jeltje Geertsma 
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Lêsrûnte fan 'e  krite  Us Memmetaal 
 

Noch foar de simmer 2016  hawwe wy lêzen it boek “Einum”, skreaun troch 

Koos Tiemersma. Dat prachtige boek wie ús tige nei 't sin en wy hawwe der 

fan genoaten. Mar by it besprek fan it boek fûnen wy ek in tige negative 

resinsje fan Josse de Haan, in kollega-skriuwer, dy't sels ek al ris winner wie 

fan 'e Gysbert Japicxpriis. Dêrom keazen wy as earste boek foar it nije 

seizoen in boek fan krekt dy skriuwer, en wol syn “Feuilles mortes”. 

No, dat hawwe wy witten, dat wy dy kar makke hawwe! Al gau krigen wy 

by it lêzen it gefoel dat in protte lêzers it boek as net tagonklik oan 'e kant 

lizze soene om der noait mear nei om te sjen. Mar wy hawwe fansels 

folhâlden en dat hat wol leanne. 

Yn it boek wrakselet in man mei it oantinken oan in Anna, op wa't er yn it 

ferline tige fereale west hat, mar ta in bliuwende leafde is it net kommen. 

Oerbleaun binne inkeld de feuilles mortes, dreambylden oer wat wêze 

kinnen hie. Deade blêden op it paad fan it ferjitten. 

 Josse de Haan hat keazen foar in bysûndere konstruksje fan it boek. De 

haadpersoan is opdield yn trije manlju, in 'ik”, in “hy” en in “do”. Yn dy 

folchoarder krije dy trije  persoanen ôfwikseljend eigen haadstikken, dêr’t 

elk op syn eigen wize mei de ferlerne Anna omgiet. Yn it lêste haadstik 

rinne  de trije wer oer yn ien persoan en wurdt in bysûnder ein breide oan it 

sykjen nei de Anna's. Sa binne wy ek wizer wurden oer de wearde fan 'e 

spesjale konstruksje yn it boek, dy't ús mear bean hat as in rjochtút en 

rjochtoan ferhaal. 

It oare boek dat wy keazen hawwe (mei in besprek op 12 jannewaris fan dit 

jier) wie “Djipte!” fan Atte Jongstra. Mei it útsykjen fan dat boek binne wy 

yn deselde fûke telâne kaam as yn it gefal Josse de Haan. Wer in skriuwer 

dy't keazen hat foar in bysûndere konstruksje fan syn boek: dizze kear ien 

tema dêr't de skriuwer yn 36 lytse haadstikjes syn ferhaaltsjes oan ophong. 

Jongstra syn tema is syn fassinaasje foar it begryp gat, dêr't er fan lyts bern 

ôf mei oantangele wie. Wy hawwe sa mei de skriuwer hiel wat gatten bylâns 

west: fan gatten yn  'e grûn ta in gat yn it lêsplankje, fan it gat yn ‘e 

efternamme Gatsonides ta in gat yn it ûnthâld. 

Yn ús ûnthâld sil dat boek net bliuwe as, sa't it op it omkaft stiet, “in 

autobiografyske roman dêr't Jongstra yn felle kleuren de skrinende skiednis 

yn skilderet fan in lyts Frysk doarpke op de grins fan himel en hel”. Dat hat 
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de skriuwer neffens ús net wiermakke. 

Nei dat boek fan Jongstra sille wy lêze “De lêste halte” fan Simen Oetie, 

wer in hiel oar boek , sa't it skynt. Mar krekt dy ôfwikseling fan boeken is 

ien fan 'e aardichheden fan ús lêsrûnte. Wy sille jimme fia it Kritenijs op 'e 

hichte hâlde. 

Ut namme fan 'e lêsrûnte, 

Joost de Gruiter 
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In ympresje fan it stamppotbuffet  
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     Ynternet net 
 

Niiskrekt soe ‘k ynternette 

Mar wie fergetten 

Hoe’t dat moast. 

 

Apesturten 

Net te kearen, 

Sloegen my om ‘e earen 

En myn browser wie fan slach. 

 

It iennichste wat dan noch rêst 

Is de helpdesk fan myn provider. 

No, fan my mei er wolris útlis jaan. 

 

Earst it wachtwurd ynbringe, 

Kin my amper betwinge, 

Mar wat wie’t ek alwer? 

 

Wier, 

Ik bin it paad bjuster 

En tink gauris oan juster, 

Wat in ienfâld allegear. 

 

Ik soe my oplade moatte 

mar pak by eintsjebeslút 

gewoan 

de tillefoan. 

 

         Wim Beckers 
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     Dorpshuis ’t Haolerhoes is bij uitstek geschikt voor:  

              -         feesten en partijen, 

              -         vergaderen (beamer en laptop aanwezig), 

              -         bijeenkomsten. 

      

     Zaalruimten groot en klein naar keuze.                      

     Ruime parkeergelegenheid. 
      

      Praktisch alles is mogelijk. 

      Vraag vrijblijvend inlichtingen bij de beheerder. 
      

     Tel. 0593 – 59 23 40    -     b.g.g.  06 – 21 84 58 24 

     Stengelinstraat 18,  9414 AV  Hooghalen 

 
 

                                        
 
 

          

                  Om yn jo bûsboekje te setten 
 

 
Alle gearkomsten fan Us Memmetaal wurde hâlden yn ’t Haolerhoes te Hooghalen . 

Yn maart is der in ferlotting yn it skoft. 

 

Programma: 

Freed 17 maart 2017: Us eigen toanielploech. 

Snein 19 maart 2017: Fryske-Ferskes-Sjongers yn Paterswolde 

Snein 23 april 2017: Fryske tsjerketsjinst.  

Sneon 18 maart 2017: Kabaret Noordenbos en Ko mei “Ferbining” (krite Súdeast-  

Drinte)                        

 
 

 

 

  

  

Kopij foar it maaienûmer 
kin oant en mei freed 

28 april 2017 
ynlevere wurde by de redaksje 


