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Oprjochte 25 novimber 1971 
Lid fan it Frysk Boun om Utens 

Rekkennûmer NL 84 RABO 0348 113 889 
RABO-bank  Lelystêd 

Ynskriuwing K.v.K. nûmer 40059396 

Oprjochting fan “de Sékrite”, Fryske Krite fan  
Lelystêd en omjouwing op 25 novimber 1971 

 
It idee om in Fryske Krite yn’e nije polder op te rjochtsjen, ûntstie yn oktober 1971. 
De earste ynwenners fan Lelystêd wiene hiel tafallich Friezen, de fam. Sytsma. 
Doe’t efkes letter de fam. Schiere yn Lelystêd kaam te wenjen (dy’t al lid wiene fan 
de fryske krite yn Kampen), waarden hja it al gauwêftich iens, dat der yn Lelystêd 
ek in krite komme moast. Mei noch in pear oare friezen binne hja doe begûn om by 
de doarren lâns te gean, om mear minsken der waarm foar te krijen. Inkele fan 
dizze minsken wurken op it gemeentehûs  en wiene sadwaande yn’e gelegenheid, 
om de listen mei nije ynwenners troch te sjen. As dêr dan in namme by wie, wêr’t 
hja út opmeitsje koene dat it in Fries wie, dan gyngen hja dêr op ôf. Jûnen en jûnen 
binne hja sa op paad wêst. 
 
Om’t Lelystêd in nije stêd wie, kaam it gau’ris foar, dat hja mei trije minsken foar de 
selde doar stiene. Ien foar de Fryske krite, ien foar de bank (meastal mei in blomke, 
dy hiene it measte jild) en ien fan de begraffenisferiening. Alles moast hjir doe noch 
fan’e grûn komme. Ek de agint fan de Ljouwerter krante en it Frysk Deiblêd en de 
man de SRV-wein hawwe hiel wat nije leden oanbrocht. Op 25 novimber wie dan 
de oprjochtingsgearkomste yn “de Meerkoet”, it earste restaurant yn Lelystêd. Der 
wiene doe 34 minsken en de 1ste foarsitter waard Hindrik Schiere. It duorre mar 
efkes, doe wiene der al 112 leden, werfan 12 wol toanielspylje woene en 22 woene 
wol meidwaan oan in skotsploech. De earste toanieljûn wie op freed 28 jannewaris 
1972 yn’e Meerkoet. De toanielploech út Aldeboarn wie dêr mei it stik “De bekro-
ande earsteling”. De krite hie doe 190 leden, werfan 140 op dy jûn oanwêzich wie-
nen. De muzyk waard fersoarge troch in soan fan Sytsma, mei in bânrykorder. Ek 
doe wie der ek al in ferlotting (5 lotten foar Hfl. 1,=).  
Yn die tiid wie der ek faak in ferslachjouwer fan de krante, mei in fotograaf.  
 
Op 23 febrewaris 1973 spile ús eigen toanielploech foar it earst, it stik “Taaie Teie”. 
Op 12 maart 1974 koe it 300ste lid ynskreaun wurde. De leden kamen eartiids net 
allinne út de Flevopolder, mar ek út Urk en Elburg. It grutste oantal leden fan ús 
krite hat 370 west ( 29 novimber 1975). Wat in ferskil by no, noch mar 120 leden. 
Op kritejûnen waarden dan de tafels út de seal wei helle, oars koene de minsken 
der net yn. It sjongkoar waard oprjochte op 8 febrewaris 1976 en de skotsploech 
op 25 febrewaris.  
Spitichgernôch is de skotsploech al wer opdûkt en ek ús toanielploech hie in te-
koart oan spylders. Yn 1976 waard troch eigen leden in kabaret opfierd en yn letter 
jierren  noch 3 kear. Wy hoopje dat wy dit oantal leden fan no hâlde kinne en dat it 
sjongkoar bestean bliuwe kin. 
 

 
Binne jo noch gjin lid fan ús krite, sjoch dan op ús weblog 

http://www.fryskbutenfryslan.frl 

Dêr kinne jo jo opjaan troch it kontakformulier yn te foljen!! 

Meidielingeblêd fan de Sékrite 
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NIJS FAN IT FRYSK BOUN OM UTENS 

De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 17 febrewaris 2020.  

28 maart 2020 
Algemiene Gearkomste by krite De Haach 

Plak: Prinsenkwartier yn Delft 
Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft - 06 - 576 448 91  

Sa’n 600 meter ôf fan Stasjon Delft. 

Sjoch: Webside Frysk Boun (www.fryskbutenfryslan.frl) 

 
2023 -  2023 is it jier, dat it Frysk Boun om Utens 100 jier bestiet. 

In tariedingskommisje, besteande út Teatske Haanstra-Bosma fan As-
sen, Jolanda Lootens-Berg fan Swol, Hans Groenhof fan Assen, Jan 
Bosgraaf fan Swol, Jan Bijkerk fan Lelystêd en Kees van der Beek fan 
Hurderwyk binne al drok dwaande mei de tarieding fan dit Jubileum. 
 

De datum is al fêstlein: Sneon 16 septimber 2023 

Gearstalling fan it bestjoer fan ús Krite:  
 

Foarsitter: Jan Bijkerk, Schoener 43-02, 8243 VZ Lelystêd til: 06-53766061  

e-mail: sekrite@janbijkerk.nl     

Ponghâlder: Jan Koopman, Zwanenwater 42, 8245 BV Lelystêd til: 06-33159859         
e-mail: jan@zwanenwater.nl  
Skriuwer: Luut Dijk, Saerdam 143, 8242 JD Lelystêd til: 0320-412444   

e-mail: luit.dijk@kpnmail.nl   

Lid: Yvonne Nederpel, Beemster 111, 8244 CG, Lelystêd til: 06-44286833  

e-mail: ycm.nederpel@gmail.com  

Lid: Annie Noppers, Zwanenwater 56, 8245 BW Lelystêd til: 0320-256363  

e-mail: annie_evenhuis@hotmail.com   

Lid: Jantsje Meijer, Horst 27-63, 8225 MT Lelystêd  til: 0320-242895  

e-mail: jantsje-meijer@live.nl 
 

Koar: Fetsje Meijer, til: 0320-226317, e-mail: fetsje.meijer@tele2.nl   
 

Kosten: It lidmaatskip is  €15,-- yn’t jier / stipers €10,= yn’t jier. Opsizze fan it lidmaat-
skip moat foar 1 septimber foarôfgeand oan it winterskoft by skriuwer Luit Dijk. 
 

De redaksje en opsmûk fan it boekje: Jan en Sjoerdtsje Bijkerk. 
Kopij opstjoere nei: sekrite@janbijkerk.nl  
 

Eareleden fan de krite:  Sijke Glas - v.d. Veen , Albert Postma en Gerrit Kingma. 

 

 
 
FERFOLCH Reiske ‘De Fryslannen”. 
 

 

De kosten binne € 595,00 d.p . (hotel mei moarnsbrogge en waarmiten, hast 

alle dagen kofje mei wat derby, yntrees en de foaiepot). 

Der kinne op syn meast 40 minsken mei de bus mei. Dus fol is fol. De oaren 

komme op de reservelist. 

As der leden binne dy’t meiwolle, graach opjaan bij Jan Bijkerk, dan krije jim-

me alle fierdere gegevens. 

https://www.fryskbutenfryslan.frl/ag_lyts_ambyld.htm
https://www.fryskbutenfryslan.frl
mailto:sekrite@janbijkerk.nl
mailto:luit.dijk@inter.nl.net
mailto:annie_evenhuis@hotmail.com
mailto:jantsje-meijer@live.nl
mailto:fetsje.meijer@tele2.nl
mailto:kopijsekrite@janbijkerk.nl
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FAN DE FOARSITTER.  
Bêste leden fan de Sékrite, 

It nije jier is al wer inkelde wiken op wei mar foar dejinge dy’t net op de nij-
jiersbesite west hat, winsket it bestjoer jimme lâns dizze wei folle Lok, Seine 
en Sûnens ta foar it nije jier 2020. Tuskentiids hawwe wy al wer twa evene-
minten hân. De Krystmiddei yn Teater Posa en de Nijjiersbesite yn de Krake-
ling, beide mei sa’n 60 oanwêzigen. De leden dy’t e-mail hawwe, ha de link nei 
de foto’s fan beide gearkomsten krigen. As jimme dit lêze en wol in e-
mailadres ha, mar noch net by ús op de list stean, graach efkes in e-mailtsje 
nei: sekrite@janbijkerk.nl . Op side 7 stean in pear foto’s fan de beide evene-
minten. 
Ik hie krekt de tún mar wer oanfage, want de katsjes fan de elzen en popelie-
ren lizze al wer oer de hiele tún. De hiele natuer is in bytsje fan slach mei dizze 
waarmte. De spruten komme al wer oan de planten, it moat net gekker wurde 
hjir yn jannewaris. It is dizze dagen earder hjerst as winter. Wintersk waar sit 
der alhiel net yn, it is rûzich waar. Mar ja, de measte Alvestêdetochten binne 
yn febrewaris riden, jo witte mar noait. 

Wy hawwe ek wer berjocht krigen fan ‘De Fryslannen’ dat sy wer in reiske or-
ganisearje. Op siden 15 en 16 kinne jimme lêze wêr’t de reis nei ta giet en kin-
ne, as jimme mei wolle, jimme opjaan. Wy binne in pear jier lyn mei west en it 
wie in moaie en gesellige reis. 

De krante stiet de lêste tiid fol oer de stikstofproblematyk as gefolch fan de 
útspraak fan de Steatsrie dat it Nederlânsk belied op it mêd fan stikstofútstjit 
yn striid is mei Europeeske natuerwetjouwing. Dat is jimme tink ik, ek net ûnt-
kaam. Steld wurdt dat benammen yn de lânbou, it ferkear en de yndustry te 
folle stikstof útstjitten wurdt mei kwealike effekten op de natuer. Dy útspraak 
laat derta dat tal fan fergunningen foar projekten op it mêd fan de lânbou 
(bygelyks feestâlen), nijbou en ferkear (bygelyks wegebou) op ’e nij hifke wur-
de moatte. De lanlike regels dy’t dêrút fuortkomme, binne op foar Fryslân 
wichtige punten oanpast en hifke. Der wurdt oan de winsken dy’t yn Fryslân 
utere binne, yn ’e mjitte kommen. De provinsje Fryslân hat ûnder betingst yn-
stimd mei de foarstelde lanlike beliedsregels. Dy hâlde better rekken mei de 
belangen fan de Fryske (agraryske) bedriuwen. It úteinlike beslút wachtet op it 

 goed mei-inoar fine. Se songen en praten oan ien tried wei troch en sa 
fertelde Durk hoe’t er op ’e pyste bedarre wie. “No”, sei de Dútser, “dat 
hie my ek oerkomme kinnen, mar doe’t ik boppe wie, stiene dêr gelok-
kich in pear skys sûnder eigener en doe haw ik dy mar ûnderdien.” Doe 
waard it Durk dúdlik dat er in lift krige hie fan dy rotmof op syn eigen 
skys. Mar ja, wat kin men no oars ferwachtsje fan ien dy’t op syn efter-
holle fallen is. 

 

Reiske mei ‘De Fryslannen’. 
 

Al is it noch lang net safier, mar de maaiereis fan ‘De Fryslânnen’ sil plak 
fine fan 16 o/m 22 maaie 2020 . Sy geane wer mei de bus fan Paulusma 
en it ferbliuw is wer by: “Landhaus Smaga” yn Süderlügum 
 

It programma sjocht der sa út: 
Sneon 16 maaie: kopke kofje by Van der Valk yn Zuidbroek, op nei Va-
rel foar ús echte kofjestop yn Schlosscafé, neitiid de tsjerke fan Varel 
besjen . 
Snein 17 maaie: Bywenje fan tsjerketsjinst. Neitiid kofje yn it Andersen-
Hüs yn Klockries. Yn ferbân mei de 75- jierrige befrijing fan Ladelund 
wurdt dat plak mei in gids besocht. Jûns útnûge troch de Noard – Frie-
zen by Fegetasch yn Neukirchen. 
Moandei 18 maaie: Mei de boat nei it Waadeilân Sylt. Sa wurdt der ek 
op Sylt foar kofje soarge. 
Tiisdei 19 maaie: Nei it Noard-Frysk Ynstitút en it Auto- en Barnstien-
museum yn Bredsted. De jûns ús eigen jûn mei sankjes, gedichtsjes, fer-
haaltsjes ensfh. 
Woansdei 20 maaie: Besyk oan slot Egeskov yn Kvaerndrup. 
Tongersdei 21 maaie: Nei Denemarken, nei Blåvand foar in besite oan 
it bunkermuseum Tirpitz. De jûns in optreden fan Doede (de sjofeur fan 
Paulusma) op it oargel yn de tsjerke fan Süderlügum . 
Freed 22 maaie: Werom nei hûs. Yn Tönning sille wy noch by Multimar 

sjen. It waarmiten is yn Detern . 
Sjoch fierder op side 16 



stânpunt fan it kabinet oer it beweidzjen en bedongjen en de ynfloed dêrfan 
op de foarstelde beliedsregels. De Fryske beliedsregels gean op syn lêst op 1 
febrewaris 2020 yn. Dat betsjut dat de fergunningferliening foarearst net yn 
gong set wurde kin. We moatte mar ôfwachtsje hokker kant dit út giet. Wy 
wenje einlings yn in te lyts lân mei in hiele protte minsken! 
Ik sjoch jimme graach op 15 febrewaris yn Posa by de toanielútfiering fan it 
Akkrumer Dreamtheater mei ‘Doazen’. 

Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk. 
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wol wer boppe wetter, tocht er. Oermoedich troch de drank soe er wol 
efkes op syn skyskuon by de pyste del yn stee 
fan mei de lift. Dat soks net wol, wie net by him 
opkommen. 

Dravend en sljurkjend gie er by de pyste del. 
Mar op steile stikjes gie it aloan hurder en dan 
koe Durk syn lykwicht net hâlde. Sa kaam er 
mannich kear te fallen, mei troch de drank fan-
sels, en doe tocht er, ik bliuw mar lizzen, se hel-
je my hjir mar wei. Hy wie nochal hurd op syn 
efterholle delkommen en dat jûke net. Hy hie der in pypskoft lein doe’t 
der in holle boppe him hong en frege: “Was wollen Sie, steh auf.” 

Durk sei op syn Boeredútsk dat er wol nei ûnderen woe, mar dat soks 
net tafalt mei dy rotskuon. De Dútser woe him wol helpe; hie sels ek 
nochal aardich preaun. Hy sei tsjin Durk dat er wol by him efter op ’e 
skys stean koe, en as er him dan mei de earms om ’e mul goed fêsthold, 
dan kaam it grif klear. It like Durk wol in goed foarstel, sa’n lift mei de 
Dútser. Hy sette syn skuon efter op ’e skys en sa soene se leppeltsje-
oan-leppeltsje glydzjend nei ûnderen. Earst stadichoan fansels, mar it 
gie geandewei hurder. Durk woe him wol festhâlde, mar de Dútser hie 
nochal in grauwe bierbúk, sadat er him lang net mei de earms om-

fiemje koe. It foel net ta om him goed 
fêst te hâlden. Dat hie as gefolch dat 
Durk mei syn dronken kop wer op ’e 
snie klapte. De Dútser hold ho en se be-
sochten it noch in kear. 

De twadde kear gie it goed en sa rekke 
Durk dochs noch mei in ‘skylift’ nei 
ûnderen ta. No’t it sa goed ôfrûn wie, 

stelde de Dútser foar om tegearre nei de après-sky te gean om noch 
efkes op ’e goede ôfrin te proasten. Hja hiene it tige nei ’t sin en de 
drank klokte lekker it kielsgat yn. Boppedat koene Durk en de Dútser it 

WERHELLING OPROP: JUBILEUM SEKRITE YN 2021. 

Op 25 novimber 2021 hat ús krite 50 jier bestien. It 45-jierrich bestean 
stiet by elkenien grif noch wol yn it ûnthâld. No, dan moatte wy it 50-
jierrich bestean yn elk gefal ek fiere mei in feest, fine jimme ek net?  
Wy as bestjoer sykje dan ek leden dy’t ús helpe wolle mei de tarieding 
fan dit jubileum. 
Jimme kinne jim opjaan by: Luit Dijk fia de mail of tillefoan (sjoch hjir 
foar de kolofon op side 1). Opjaan kin foar 15 febrewaris 2020, want 
dan wolle wy de eartse gearkomste fan de jubileumkommisje ha. 

It bestjoer. 

50 JIER TROUD 

Op 19 desimber 2019 

wiene Wiebe en Rennie  

Huizinga 50 jier troud. 

Twa bestoersleden bin-

ne, mei in fruitkoer, by 

harren op besite west 

yn Biddinghuizen. 

Nochris fan herte 

lokwinske, Wiebe en 

Rennie!! 



kanten fan dit paad is in brede tichte begroeiïng fan beienstrûken en 
lytse beammen. Ik sjoch in protte fûgeltsjes. Healwei it fytspaad is in 
nije dyk oanlein. Foar it fytspaad is in brêge makke om feilich oerstekke 
te kinnen. De útwreiding fan Frjentsjer nei it suden ta, is altyd opkeard 
troch it brede kanaal en troch it spoar. De grins tusken stêd en bûten-
gebiet is dêrom oer in lingte fan fjouwer kilometer hierskerp. Der wie 
sels mar ien brêge. No is dêr feroaring yn kaam. 

Links fan it fytspaad sille wol bedriuwen komme en rjochts hat men al 
in wenwyk bout. It falt my op dat dy rom opsetten is, mei ek in soad 
wetter en grien. Troch in nij tunneltsje dat ûnder it spoar troch leit, 
kom ik yn de bebouwing fan Frjentsjer. It stasjon is dêr ek. Wachtsjend 
op de trein, hear ik in flecht fluitsjende wylde swannen oerfleanen. Dat 
is foar my in moaie ôfsluting  fan dizze  kuier. 

Eabele van der Veen. 

Op Wintersport. (Ferhaal fan Sjoerd F. Talsma út It Nijs) 

It kin der rûch omwei gean as in kroechbaas op wintersport giet. Sa 
hearde ik ris in ferhaal oer in kroechbaas, lit ús sizze dat er Durk hjit, 
dy’t nei de snie west hie mei freondin en freonen. Nei in pear dagen 
wie it nije der in bytsje ôf en dêrfoar ha se dêr de “Vergnügte Sechs” 
betocht. It is in soarte fan arranzjement, alles yn ien: skye, inklusyf lift, 
drinken en après-sky, de hiele reutemeteut foar ien priis. 

Durk tocht earst noch dat it om seks gie, mar dêr hie it neat mei fan 
dwaan. Hja soene seis kear mei de lift nei boppen ta en dus seis kear op 
skys nei ûnderen. Alle kearen as se dan wer ûnder wiene, wie it de ge-
woante om ien snaps te nimmen, ta ferheging fan de feestfreugde, 
ear’t se wer mei de lift giene. Mar it smakke Durk sa goed dat dy 
meastal wat mear naam as ien. 

Mei de lêste gong nei boppen ta, wie Durk syn skys kwyt rekke. Hy 
miende wol dat er se meinommen hie en wist wêr’t er se delset hie, 
mar hy seach se net. No is Durk net sa gau benaud, dat dy skys komme 
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KRITEJÛNEN  winterskoft 2019-2020.  

KRITENIJS.  
• As jimme heard ha fan leden dy’t siik binne, as oare saken dy’t fan 

belang binne, graach efkes in berjochtsje fia e-mail nei: 
    annie_evenhuis@hotmail.com 
• As der leden binne die oar kritenijs hawwe, graach efkes stjoere nei 

kopijsekrite@janbijkerk.nl . Yn’t foar tige tank. 
As fan de leden de troudei net bekend is, jouw dat dan troch fia de 
mail of op in kritejûn oan ien fan it bestjoer. Dan kin it bestjoer dêr 
omtinken oan jaan! 

OPROP. 
It is altyd wer in hiele toer om dit krantsje foar jimme fol te krijen mei 
wat nijsgjirrige stikjes. As jimme thús moaie ferhaaltsjes, gedichtsjes 
as oare dingen lizzen ha foar ús krantsje, dan soene wy it op priis stel-
le as jo dat oan ús opstjoere of oan ien fan de bestjoersleden jouwe. 

Datum Ynhâld fan de jûn 

15 febrewaris  2020 
20 oere - Posa 

It Akkrummer Dreamtheater mei ‘DOAZEN’. 

21 maart 2020 
20 oere - Posa 

Toanieljûn mei  …..   (is noch in ferrassing) 

Ta de neitins fan frou WIJKEL. 
Op 3 jannewaris is ús lid / stiper Frou Wijkel ferstoarn yn de âldens fan 93 
jier. Sy wie al in skoft yn de Uiterton wêr’t sy in leafdefolle fersoarging krige. 
Frou Wijkel wie aktyf mei it naaiwurk fan de klean fan de skotsploech, sij wie 
kûpeuze fan berop. Zus Wijkel waar se neamd, sy hold, wat iten oanbelan-
get, fan nije dingen útprobearje en fan folksdûnsjen en fan gesellichheid. 
Elkenien wie altyd wolkom by har. De lêste jierren hie sy te kampen mei har 
gehoar wêrtroch se ek net mear nei ús jûnen komme koe. Wy winskje de 
bern, pake en beppesizzers en oerpake en beppesizzers en famylje in protte 
sterkte ta om dit ferlies te dragen.  

mailto:annie_evenhuis@hotmail.com
mailto:kopijsekrite@janbijkerk.nl


UT DE BOEKEHOEKE 

Dizze kear oandacht foar in pear moaie oan-
rieders út ús grutte healsliten boekekolleksje:  
Koos Tiemersma: ûnder wetter. 
‘ûnder wetter’spilet yn it Fryslân fan 2065, it lêste jier fan 
de provinsje. Op âldjiersdei fan dat jier sille de diken 
trochstutsen en de sluzen iepen set wurde. Fryslân komt 
ûnder wetter en de lêste Friezen wurde út har wenstee 
ferjage en opfongen yn kampen yn Dútslân en it eardere 
East-Europa. It ferhaal sels spilet him foar it grutste part 
ôf yn Ljouwert, dêr ’t trije studinten harren manmoedich 
fersette tsjin de kommende ein fan harren bertegrûn. 
No mei de klimaatkrisis in tapaslik boek, in boek om oer 
nei te tinken.  
Willem Schoorstra: Swarte ingels 

 It meislepende en dramatyske ferhaal fan de ûnmoog-
like leafde tusken Hilbrand en Fardou, broer en suster. 
It ferhaal fan dizze ûnmooglike leafde spilet him ôf tsjin 
it treflik oproppen dekor fan de jeugdkultuer fan de 
santiger jierren. Swarte ingels kaam út yn 2004 en 
waard in jier letter bekroand mei de Fedde Schurer-
priis, debútpriis fan de Provinsje Fryslân.  
 
G.Willem Abma: In Ierse nimf 
Yn dit boek binne behalven twa 
reisferhalen ek deiboekfragmin-
ten opnommen. Mei as reade 
tried in syktocht. Dy syktocht fiert 

fan Grins fia Portugal nei Ierlân. Dublin foarmet dan ek 
foar in grut part it dekor fan wat der him yn Ierlân ôfspi-
let. 
It doel fan de syktocht wurdt personifiearre yn it Ierse 
famke Joan dat yn it libben fan de ik-figuer like 
ûnferwacht ferskynt as dat it dêrút ferdwynt. Sy wurdt 
foar him geandewei in represintaasje fan de poëzij. Har 
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donker lûd wat de klok hjir makket. Ik fyn it in bysûndere sfear jaan. Ek 
omdat wy yn Lelystêd mar ien tsjerke hawwe mei in liedklok en dy kin ik 
mar in inkelde kear faach yn de fierte hearre. Ik rin wer fierder. Oan de 
râne fan it doarp bûcht myn paad ôf fan de strjitwei. No kom ik oer in 
soarte fan betonnen kavelpaad. Oan it begjin dêr fan leit in wyldroas-
ter, want it fee kin ek op dit paad komme. Dochs is dit in iepenbiere 

wei. De pleatsen hjir 
binne der ek op 
oansletten. 
‘Holpryp’ hjit it hjir-
re. In nijsgjirrich 
meitsjende namme 
fyn ik. De krite tus-
ken Tsjom en Hit-
zum leit op in kwel-

derwâl. Op dizze wâl hat yn it ferline in rige terpen lein. Men seit ek dat 
hjir oait de earste buorkerijen fan it hiele terpegebiet west hawwe. Ti-
dens de Midsiuwen hawwe der in pear Staten west. Ik kuierje op 
histoaryske grûn. Op in stik lân dat krekt omploege is, rint in man. Hy 
siket âldheden mei in metaaldetek-
tor. Wy begjinne in praatsje. Hy 
fertelt oer de skiednis fan dit ge-
biet en oer de spullen dy’t hy sa al 
fûn hat. Op myn fraach of hy no ek 
wat fûn hat, krij ik wat moais to 
sjen. It is in byldsje dat makke is 
fan lead en wol mear as ien kilo 
swier is. It stelt in mansfiguer foar 
dy’t oan it sporten is. Ik mei der in 
foto fan meitsje. Under de yndruk 
rin ik wer fierder. Efkes foar Hitzum bûcht myn paad ôf yn de rjochting 
fan Frjentsjer. Earst is it in lyts dykje foar alle ferkear mar it giet letter 
oer yn in moai smûk fytspaadsje. It Hitzumerbinnenpaad. Oan wjers-



kum. Yn dizze atlas sjoch ik ek de bysûndere nammen fan pleatsen en 
gehuchtsjes sa as byge-
lyks Fatum, Tritsum, Bar-
rum, Weakens, Laak-
werd. Doarpen mei in 
namme fan ien letter-
greep binne faak de âld-
ste plakken. Dêr is Tsjom 
it bewiis fan. De tsjerke-
toer fan Tsjom is de 
heechste fan Fryslân en 
falt dêrtroch ek op yn de wide omkriten. Der is in moai ferhaal oer. As 
ik mei myn kuier yn Aldeboarn west ha, sil ik jimme dat fertelle. Tsjom 
hat noch in geve buorren. By de tsjerke kin men dat goed sjen. Der is 
wol wat nijbou, mar die is hiel goed oanpast oan de âlde buorren. 
Tichteby de tsjerke stiet, tsjin de hage fan it tsjerkhôf oan, in grutte 
houten sitbank. Der gean ik efkes sitten om wat om my hinne to sjen. 
Efter my hear ik twa mannen dy’t oan it wurk binne. Sy binne  dwaande 
mei in grêf. Foar my leit de iisbaan fan Tsjom. It sil hjirre wol hiel gesel-
lich wêze as der iis leit. Ik sjoch it samar foar my. No is de iisbaan foar 
de einen fan Tsjom. Ik tel der wol tachtich oan de kant fan it wetter. It 
sit hjir noflik. Om tolve oere giet de klok lieden. Wat is it in swier en 
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fine soe syn bestean faaks de sin jaan dy’t er siket. Earst jierren letter kringt ta 
him troch wat in útspraak fan de ier ferstoarne Ljouwerter dichteresse Hedwig 
te betsjutten hie. 
 

Luit Dijk en Johanna van Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl, til. 06-54652293. 
 

Ut de ITENSIDERIJ. 

Preiprol. 

Neffens myn Fryske skoansoan is dit in Frysk resept, dus dat nim ik mar oan. Ik 

fyn dit potiten yn elts gefal hiel lekker. 

Yngrediïnten: 
• 1200 gram ierappels; 

• 600 gram prei; 

• 4 hurd seane aaien; 

• 2 teantsjes knyflok; 

• 200 gram meager rikke spek; 

• 1 ytleppel jittik; 

• 1 ytleppel moster; 

• flutske molke; 

• piper en sâlt nei smaak. 
 

Tarieding: 
 Sied de ierappels mei-inoar mei de prei gear; 

 Sied ûnderwilens de aaien hurd en bak de spekjes.\; 

 Stamp de ierappels mei de prei mei in flutske molke en in ytleppel jittik 
oant in smeudich potiten.  

 Snij de aaien yn stikjes en ming dizze mei-inoar, mei de stikjes spek, troch 
it potiten.  

 Bring op smaak mei de moster, piper en sâlt. 
 
Ik hoopje dat jimme der, krekt as ik , ek lekker fan ite sille. Yt lekker! 

Yvonne Nederpel. 

NOCHRIS DIZZE OPROP: MEIRIDE NEI DE KRITEJUNEN. 
Bêste leden, wy wurde allegearre âlder en it wurdt foar guon leden 
mooglik bêst beswierlik om yn de winter jûns noch auto te riden. Wy 
wolle graach fan jimme witte, hoefolle leden gebrûk meitsje wolle 
fan in krite taksy (in oar lid fan de krite dy’t jimme ophellet).  
Om mei te riden: opjaan by Jantsje Meijer (0320-242 895), uterlik op 
de woansdei foarôf oan de gearkomste. As de tillefoan net opnom-
men wurdt, dizze boadskip ynsprekke: “Mei ……….. Ik wol kommende 
sneon graach meiride mei de Fryske taksy. Myn tillefoannûmer is 
……….. “ Wy soargje foar safolle auto’s as nedich binne. Jo wurde op-
helle by de foardoar en krije te hearren hoe let jo klear stean moatte.  

mailto:luit.dijk@kpnmail.nl


Foto’s Krystmiddei en Nijjiersbesite. 
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Kuier lâns it Jabikspaad yn Fryslân (3). 

De kuier fan Winsum nei Frjentsjer. 

Op Freed  27 desimber haw ik wer in trajekt fan it Jabikspaad rûn. It wie 
kreas waar, mei sinne en in bytsje froast. De reis mei it spoar en de bus 
gie hiel fluch. Om kertier oer tsienen rûn ik al troch de buorren fan Win-
sum. It paad giet fia Tsjom en Hitzum nei Frjentsjer. Winsum is bekend 
troch it Fierljeppen. Ek 
de fabryk fan Miede-
ma is foar de âlderein 
in begryp yn Fryslân. 
Ik koe noch mar krekt 
lêze, doe ik it wite 
plaatsje mei de tekst 
‘Miedema Winsum’ 
seach op de heawein 
fan myn  heit. In heu-
genis út myn bernetiid. De fabryk is sletten, mar de gebouwen binne 
der noch wol. Op de skoarstienpiip fan de fabryk stiet noch mei grutte 
letters ‘Miedema’. Dizze fabryk hat  de wurkgelegenheid hjir dúdlik sti-
mulearre. Der is no in drok beset bedriuweterrein. Winsum leit lykwols 
ek moai sintraal en is fan út alle rjochtingen goed berikber troch de pro-
vinsjale diken dy’t hjirre kruse. Ik kom no yn it fjild tusken Winsum en 
Tsjom. De diken binne dêr smel en der is ek mar in bytsje drokte. It fjild 
glimt fan wietens. By de wietste plakken hâlde fûgels ta. Yn it fjild hjir 
binne in protte fûgels. Ik kin se sjen en heare. Moai is it lûd fan de wyl-
pen. De sang fan dy fûgels komme fan ferskate kanten op my ta. Ik haw 
net lang lyn lêzen dat dizze fûgel ek hiel fluch yn oantal efterút giet. It 
wite brechje yn de fierte leit oer de Frjentsjerterfeart. Fan ôf dizze 
brêge haw ik in goed oersjoch oer de Greidhoeke. It lânskip fyn ik hjir 
foaral moai fanwegen it geweldich fiere sicht. Hiel fier fuort, oan de 
súdwestlike kime, is een grut gebou te sjen. Thús haw ik yn de Bosatlas 
fan Fryslân sjoen dat dit in gebou wêze moat fan de Skipswerf by Mak-

De Anjeraksje is dit jier fan 25 - 30 maaie 2020 
Alle ophelle jild is yn 2020 foar ús sels! 

WY SYKJE DAN EK NOCH LEDEN DY’T RINNE WOLLE 
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‘DOAZEN’ sjogge we hoe’t it de 6 suskes fierder fergiet. Wat hawwe se 
by’t ein? Binne de ferhâldingen noch hieltiid goed? Wat binne harren 
plannen en dreamen? Der is fansels wer in protte te dwaan ûnderling, 
mar dat kin fansels ek net oars mei 6 hiel ferskillende froulju ....... 
Yn ‘DOAZEN’ sjogge we it ‘gewoane’ deistige famyljelibben yn al syn 
fasetten: âld sear, ôfgeunst, wille, leafde, proaste, mar boppe alles 
soarch foar en ferbûnens mei elkoar.  

              It bestjoer fan de Sékrite  
                     nûget jimme út op sneon  
             15  febrewaris  yn Teater Posa foar  
                de toanieljûn mei it  

       ‘Akkrumer Dream Theater’        
Sy spylje it toanielstik ’DOAZEN’  

Seal iepen om 19:15 oere en it begjint om 20:00 oere 

Tagong: leden € 10,= en net-leden € 15,= 

De stifting 'De Dream fan Akkrum' is oprjochte by it 50-jierrich Jubileum 
fan it Akkrumer Toaniel, wat grut fierd waard yn maaie 2014 mei it Ie-
penloftstik 'Akkrumer Dream'. Nei dizze suksesfolle opfieringen is beslu-
ten om It Akkrumer Toaniel te ferbreedzjen en is der kaam ta in gear-
wurking mei de Stifting 'De Dream fan Akkrum': It Akkrumer Dreamthe-
ater! 
Twa jier lyn hat it Akkrumer Dream Theater ús in skoane jûn besoarge 
mei it stik ‘MUTSEN’, skreaun troch Christa Warmerdam.  
MUTSEN gie oer 5 suskes, dy’t elts jier in wykeintsje mei elkoar op fa-
kânsje giene. As se wer in wykein mei elkoar op paad binne, komt de 
6de suster, dy’t jierren net mei west is, foar it ljocht. Dit joech fansels in 
protte argewaasje, mar fansels kaam it op’t ein allegear wer goed.  
MUTSEN is al mei al 11 kear suksesfol opfierd en men raasde al gau om 
in weardige opfolger. 
It wie foar de spylsters mar dreech om  in passend stik te finen en de 
iennigste mooglikheid wie om self oan’e slach te gean: self in stik te 
meitsjen. It winterskoft fan 2018-2019 binne de froulju (Joke Poortman, 
Hennie Rorije, Nynke Bergsma, Yteke van der Wal, Nynke Bosma en An-
neke Wiersma) al ymprovisearjend oan’t wurk gien ûnder lieding fan 
harren regisseuze Margreet Boer. Dit foarme it ramtwurk foar it stik 
‘DOAZEN’, wat dêrnei skreaun is troch spylster Anneke Wiersma. Yn 

Der wurdt ek wer bak-
kersguod út Snits helle. 
As jimme wat yn foarrie 
ha wolle, graach in wike 
foarôf in tillefoantsje nei 
Yvonne Nederpel: 

Til. 06 - 44286833. 

Sy kin soargje foar sûker-
bôle, oranjekoeke, fryske dúmkes en sûkerlatten. 


