Meidielingeblêd fan de Sékrite
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 bekroande earsteling”. De krite hie doe 190 leden, werfan 140 op dy jûn oanwêzich wienen. 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 tekoart 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!!

Oprjochte 25 novimber 1971
Lid fan it Frysk Boun om Utens
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Ynhâld Meidielingeblêd:

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 foar de rinrûte
en de lokaasje fan de parkeargaraazjes op de webside fan
it Frysk Boun:
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De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 25 Maart 2020.

https://www.fryskbutenfryslan.frl/ag_lyts_ambyld.htm

14 novimber 2020 Moetings- en Ynspiraasjemiddei
yn ‘De Kiekmure’ yn Hurderwyk
27 maart 2021: Algemiene Gearkomste by Krite
Assen yn It ‘Haolerhoes’ yn Hooghalen
Sneon 16 septimber 2023 : 100 jierrich Jubileum
waarden der makke. Nei dit doarp kom ik wer yn de keale flakten mei
kearsrjochte diken. It is de streek wer’t yn it ferline de see-earm west
hat. Troch de wietens fan it lân hat tichte by de Rie lâns lange tiid
healân west. Dat wie mienskiplik lân. De namme 'Mienskarleane' ferwiist dernei. Der is no in fûgelgebiet. Yn de fierte sjoch ik foar it earst op
myn reis de seedyk lizzen. Ek de toer fan Minnertsgea komt no yn ’t
sicht. Dit doarp leit op it ein fan in oare rige terpdoarpen. De Bjirmen
wurde dy doarpen neamd. Ek dizze terpen lizze op in Kwelderwâl. Lâns
grutte buorkerijen rinnend kom ik oan yn Minnertsgea. Ik wie einliks fan
doel om hjoed nei Sint Jabik to rinnen. Mar ik kaam lâns in bushalte
wer’ t de bus nei Ljouwert al foar my klear stie. Sa’n tafallichheid moast
net foarby ride litte, fyn ik. Sa kaam der wer in ein oan in moaie dei kuierjen.
Eabele van der Veen.
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Gearstalling fan it bestjoer fan ús Krite:
Foarsitter: Jan Bijkerk, e-mail: sekrite@janbijkerk.nl
Ponghâlder: Jan Koopman, e-mail: jan@zwanenwater.nl
Skriuwer: Luut Dijk, e-mail: luit.dijk@kpnmail.nl
Lid: Yvonne Nederpel, e-mail: ycm.nederpel@gmail.com
Lid: Annie Noppers, e-mail: annie_evenhuis@hotmail.com
Lid: Jantsje Meijer, e-mail: jantsje-meijer@live.nl
Koar: Fetsje Meijer, 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.
1 Maart 2020

Side 1

Maart 2020

Meidielingeblêd Sékrite

Jiergong 34

FAN DE FOARSITTER.
Bêste leden fan de Sékrite,
Allerearst wol ik graach Eabele van der Veen tige tank sizze foar syn kopij. Yn
dit boekje stiet al wer it ferslach fan de fjirde kuier dy’t hy makke hat oer it Jabikspaad. Ik fyn it persoanlik tige nijsgjirrich! En, it is foar my ek tige moai dat
der kopij is foar ús krantsje, oars moat ik it allegearre sels betinke!
Witte jimme wol dat Fryslân eiglik in beskiedene rol spile hat yn ‘e skiednis fan
it Jabikspaad. Neffens de bekende leginde yn ´e Codex Turpinus (1150) seach
Karel de Grutte yn in dream in wei fan stjerren dy’t begûn by de Fryske See
(de Noardsee), oer hiel Europa hinne bôge en einigjend yn Galysje. Yn 1998
waard de âlde pylgertradysje nij libben ynblaasd, mei’t in nij Frysk Jabikspaad
iepene waard as it earste stik fan in wei dy’t troch Europa nei Santiago de
Compostella laat. It Fryske Jabikspaad begjint yn it doarp Sint Jabik.
De earst mei namme bekende pylger út Fryslân wie Eazge fan Blije. Hy waard
troch Freark fan Hallum, de abt fan it kleaster Mariëngaerde op in beafeart
stjoerd om syn sûnden te boetsjen (hy hie, ferearme troch skelen, falsk jild
oan ´e earmen jûn). Eazge teach earst nei Jeruzalim, mar besleat yn ´e weromreis oer Santiago de Compostella te reizgjen. Hy stoar lykwols foartiid.
No mar efkes werom nei hjoed-de-dei. Hawwe jimme ek sa genietsje kind fan
it Akkrumer Dreamtheater? It stik dat sy yn 2018 by ús spile ha, ‘Mutsen’, wie
doe tige moai. Mar, it stik dat sy op 15 febrewaris by ús op it toaniel brocht
ha, dat wie noch folle better en moaier! Jo koenen in spjeld fallen hearre, sa
mûsstil wie it yn de seal. En dan te betinken dat it stik DOAZEN troch ien fan
de spilers sels skreaun is! It wie jammer dat der mar 41 leden oanwêzich wienen. No, foar de leden dy’t net op de jûn wienen, die ha wol wat mist hear!
Ja, en dan hawwe wy yn maart al wer ús lêste toanielûn fan dit winterskoft. Ek
dan komt der in bekende toanielploech yn Theater Posa: it Hantumer Ploechje. Elk jier op de lêste freed fan jannewaris komme sy mei in stik op de planken. It Hantumer Ploechje spilet altyd Fryske stikken en meastal is it komysk
fan aard, want it Ploechje hâldt fan wille en laitsjen. Jimme kinne op side 8
sjen hokker stik (klucht) der by ús spile wurdt.
Ik sjoch jimme graach op 21 maart yn Theater Posa.
Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk.
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De omjouwing fan de tsjerke fûn ik ferrassend mei dy âlde beammen en
it steatlike grutte hús. Efkes noardlik fan Skalsum is de autowei nei
Ljouwert ta. Fia in tunnel kom ik oan de oare kant fan de wei. Yn dizze
smelle, tsjustere en benearjende tunnel fielde ik my net op myn gemak.
As it ljocht oan it ein fan in tunnel sjoch ik oan de oare kant it wide
lânskip fan Fryslân wer foar my.
Lâns in smel betonpaad kin ik nei
Boer ta kuierje. Nei omtrint ien
kilometer kom ik lâns âlde
beamsingels en inkelde lytse
kampkes lân. It paad is no in
púnpaad. It liket wol oft hjir ea in
boerepleats west hat. Efkes fierderop stiet in hús. Dy minsken
wenje hjir wol hiel fier fanôf de
bewenne wrâld. Der leit in bregje
oer in feart. It paad is wer feroare, no rin ik oer in rige betontegels.
Lofts en rjochts fan my lizze no grutte perselen boulân. It fjild is wiet,
kâld en keal. In bytsje ûnherberchsum is dizze omjouwing wol. Mar dêr
haw ik gjin lêst fan. Ik kom oan yn
Boer. In lyts terpdoarpke. Wat stiet
dêr in moai tsjerkje. Foaral de kleur
falt op: Wynread. It listwurk fan de
yngong hat in opfallende fersiering.
Dizze fersiering is ôfkomstich fan de
Elgersmastate dy’t ea ticht by de tsjerke stien hat. Hûndert jier ferlyn is dizze state ôfbrutsen. De terpen noardlik
fan Frjentsjer lizze yn rigen. Op âlde kwelderwallen. As ik fan Boer nei
Rie kuierje kin men dizze kwelderwâl ûnderskiede. It lân is dêr wat heger en de perselen lân binne in bytsje bol. Ek de wei is wat bochtich.
Noardlik fan dizze kwelderwâl hat noch lange tiid in see-earm west. It
fjild is der no ek noch wat leger en witer. Rie betsjut wetterloop. Sa
hawwe de feart en it doarp dizze namme krige. De feart waard foarhinne drok befearn troch frachtskippen dy’t yn Rie de boereprodukten ynladen. Der hat hjir yn Rie ek in Tichelwurk west. Moaie giele stientsjes
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Kuier lâns it Jabikspaad yn Fryslân (4).
De kuier fan Frjentsjer nei Minnertsgea .
Op 30 jannewaris haw ik wer in stik fan it Jabikspaad kuiere. Omtrint
alve oere kom ik oan op it plak yn Frjentsjer wer’t ik de lêste kear opholden wie. Nei de brêge foar it Van Harinxmakanaal begjint it histoaryske stedssintrum. It paad giet lâns talleaze monuminten. Ik haw nea
witten dat Frjentsjer sa folle moaie gebouwen hat. Frjentsjer hjitte yn
de iere midsiuwen Froonacker. Dat betsjut dat hjir doe boulân wie. Ik
seach in strjitnamme mei de namme 'Godsakker' derop. Frjentsjer hat
altyd wat mei ikkers en granen hân. It plein by de Martinitsjerke is omjûn mei âlde gebouwen. De tsjerke is mei soarch restaurearre. De
muorre fan it skip falt op. Wat hawwe dy stiennen moaie kleuren! Alles
hjir docht tinken oan in ryk ferline. Frjentsjer wie de twadde stêd yn ús
lân mei in akademy.Yn de Frânske tiid is dat opholden. Elkenien kin
Eise Eisinga. Mar Frjentsjer ha’t noch in hiel bekende astronoom yn har
midden hân. Dat is Jan Hendrik Oort. Berne yn Frjentsjer yn it jier 1900.
De fontein by de yngong fan de tsjerke hjit 'De Oortwolk' en is makke
yn it ramt fan LF2018. By it keunstwurk stiet in boardsje mei útlis. Op it
boardsje stiet: 'De fontein is in oade oan de wrâldferneamde, yn
Frjentsjer berne Jan Hendrik Oort.
Syn ûnderstelling dat der om ús
sinnestelsel hinne in ‘wolk’ fan komeeteftige objekten him beweegt,
betsjutte in trochbraak yn de astronomy'. Ik fyn it in moai keunstwurk. It paad giet fierder lâns it
hiel bysûndere Korendragershúske en fan dêr nei de stedswâl. Hjirwei kinst goed sjen hoe geef de âlde
binnenstêd fan Frjentsjer is. Oan de oare kant fan de stedsgrêft oankommen rin ik oer in skulpepaadsje nei de rûnwei ta. Lâns sportfjilden,
in iisbaan en wenarken. De rûnwei is de skieding fan stêd en lanlik gebiet. Arkem hjit it hjirre. In âld gehuchtsje. Ik moat oer it hiem fan in
grutte pleats. Bytsje lestich fûn ik. Ik wol gjin gedoch ha mei de bewenners. Mar it wie wol goed. Skalsum is it earste doarp nei Frjentsjer.
Ik hie earlik sein noch nea fan dit doarpke heard. Der is in moai tsjerkje.
Side 14
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De Anjeraksje is dit jier fan 25 - 30 maaie 2020.
Alle ophelle jild is yn 2020 foar ús sels!
WY SYKJE DAN EK NOCH SA FOLLE MOOGLIK LEDEN
DY’T RINNE WOLLE OM ÚS KAS OAN TE FOLJEN!
Mei de ûndersteande brief krigen wy te hearen dat wy as Sékrite alle ophelle
jild sels hâlde meie:

‘Geachte mevrouw Noppers,
We vieren 80 jaar Cultuurfonds en houden een bijzondere 75e Anjeractie, doet
u mee?
In 2020 bestaat het Prins Bernhard Cultuurfonds 80 jaar en vieren we onze 75e
Anjeractie met een speciale jubileumcollecte. Deze vindt plaats van zondag
24 tot en met zaterdag 30 mei 2020.
Om ook uw vereniging mee te laten delen in de feestvreugde mag u dit keer
niet de helft maar alles, dus 100% van de opbrengst houden voor de eigen
clubkas.
De collectevergunning bij uw gemeente is reeds door het Cultuurfonds geregeld.
Laten we er samen een knallende 75e Anjeractie van maken en het jubileum
van het Cultuurfonds vieren! Veel succes vast met de Anjeractie 2020!
Met vriendelijke groet, Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland.’

In foto út it ferslach fan Eabele van der Veen: Minnertsgea op de eftergrûn
1 Maart 2020
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KRITEJÛNEN winterskoft 2019-2020.
Datum
21 maart 2020
20 oere - Posa

Ynhâld fan de jûn
Toanieljûn mei toanielselkip ‘It Hantumer
Ploechje’ mei ’Ekstra Help op de Earste Help’
Sjoch de siden 8 en 9

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.
• Wiebe en Rennie Huizinga wolle graach it bestjoer en leden fan de Sékrite
tige tank sizze foar de prachtige fruitkoer en de kaartjes dy’t sy krigen ha
foar harren 50 jierrich houlik.

UT DE BOEKEHOEKE
DURK VAN DER PLOEG en
RINK VAN DER VELDE
Dizze kear in beskriuwing oer 2 fan de populêrste Fryske skriuwers en 4 boeken
dy’t wy dizze kear ûnder de oandacht bringe wolle en weryn de 2e Wrâldoarloch in wichtige rol spilet. Te keap foar mar € 1,00 it stik!
DURK VAN DER PLOEG
Durk van der Ploeg waard yn 1930 berne
yn Hoogkarspel (NH). As jonkje fan trije jier
kaam er mei syn âlden nei Ealsum. Hy folge in oplieding ta typograaf en waard
letter opsmûkredakteur by de ‘Leeuwarder
Courant’. Hy is ien fan de produktyfste
Fryske skriuwers, meast proaza, mar ek
poëzij. Yn 2011 krige er de Gysbert Japicxpriis.
It lekken oer de spegel
Yn dizze roman beskriuwt Benjamin HellinSide 4
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rieningen. As ferrassing wie foar elke feriening in persoanlik bieretiket
ûntwurpen en koe der op it kongres ek Tsjerkebier preaun wurde. De brouwer
stelde foar om persoanlik by de ferieningen lâns te kommen om it bier te promoatsjen en te ferkeapjen.
Nei in koart skoft fertelde in oare lokale ûndernimmer oer syn beide bedriuwen: it iene dat it mooglik makket om simmerdeis te reedriden, en it oare, de
slakkekwekerij Seisbierrumer escargots. It earste bedriuw kin it hiele jier troch
reedridersbanen leverje dy’t rap dellein wurde kinne. Sokke keunststofbanen
binne tige handich foar lytse eveneminten, trochdat se sa mobyl binne. Der
wurde ek redens ferhierd en der binne ‘iismasters’ dy’t benammen bern helpe
om it riden te learen. By dy saken en it slypjen fan redens wurdt foaral in berop dien op de famylje. Dat jildt ek foar it kweken fan slakken. It slakkebedriuw is in pear jier lyn oernommen en is noch frij lyts, omdat slakken yn de
regio net sa bekend binne. It bedriuw is dan ek drok dwaande om de slakken
oan ’e man te bringen by partikulieren en restaurants. Fansels koene de frituerde slakken ek preaun wurde. Der waarden sels wat slakken (yn in potsje)
ferkocht, omdat se sa yn ’e smaak foelen.
Lêste sprekker wie Jan Jetze Bakker, in melkfeehâlder út de regio, dy’t fertelde
hoe’t in boerebedriuw yninoar stekt en wat syn fyzje is op de takomst fan
boerebedriuwen yn de regio. Syn bedriuw is frij grut en is yn de ôfrûne jierren
groeid. Hy hat in oantal stâlen op it hiem dy’t hieltyd grutter wurden binne.
Dochs docht hy in soad mei de hân. Hy hat in tsiental wurknimmers yn tsjinst
en dat soarget foar in bettere kwaliteit, omdat de kij allegearre better yn ’e
gaten holden wurde. Sa wurdt earder opmurken as in ko siik is en dan kin dy
earder apart set wurde, en bliuwe de oare kij sûn en rêstich. Jan Jetze sels
wurket no net mear in soad yn de stâl omdat it hiel yntinsyf wurk is, mar eartiids hat er dat wol dien. Dêrtroch hat er in soad kennis fan saken.
Nei it sympoasium wie it tiid foar it jûnsprogramma mei jûnsiten en in iepen
poadium foar wat lytse kabaretfoarstellingen. Mei de nedige ferdivedaasje
wie de Bogt fen Guné noch oant yn de betide oerkes fol. Der kin weromsjoen
wurde op in tige slagge krystkongres.
Yn de Federaasje foar Fryske Studinteferienings binne op it stuit trije studinteferfieningen aktyf: de Grinzer Feriening foar Fryske Jongerein F.F.J. Bernlef, it
Wageningsk studinteselskip foar Fryske stúdzje WSSFS en it Delftsk Studinteselskip foar Fryske Studzje Aldgillis.
1 Maart 2020
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Noardwest Fryslân better op ’e kaart komme. Neidat de foarsitter fan de
kongreskommisje de dielnimmers in gesellich en learsum kongres tawinske
hie, waard der in moaie bordesfoto makke fan alle oanwêzigen.
De kongresdielnimmers mochten as earste groep studinten yn de kolleezjeseal fan de Frjentsjerter Akademy sitte. Dêr fertelde de stedsgids oer it wyt
fan de akademy: de ôfstân tusken perifeare gebieten en de universiteit lytser
meitsje. Dat wurdt besocht troch kolleezjes te jaan oer saken dy’t yn Noardwest Fryslân spylje, lykas de boaiemdelgong, fersâltsjen fan de grûn en de ûntwikkeling fan it Waadgebiet. Nei de rûnlieding troch it akademygebou, de Botniastins, wie it tiid foar in lunch yn De Bogt fen Guné.
Nei de lunsj begûn it sympoasium. De earste sprekker die út de doeken hoe’t
syn organisaasje, Wetterskip Fryslân, it hiele jier de wetterstân op peil hâldt,
sadat de ynwenners nea mei te folle of te min wetter sitte. Dat bart troch konstant it peil fan it grûnwetter te kontrolearjen en te sjen wêr’t wetter nedich is
en wêr’t oerskotten binne. Dêrby wurdt it waar ek goed yn ’e gaten holden.
Dat betsjut wol dat it Wetterskip rekken hâlde moat mei boeren, ynwenners
en natuer. Tink dêrby oan de wetterstân yn de feangebieten. In oare taak is it
op de lange termyn ynskatten wêr’t ferlet is fan nije ynfrastruktuer lykas
slûzen en gemalen en die te ûnderhâlden. Die belangen allegear te tsjinjen is
dreech en ek in polityk spul, dêr’t minsken sels ynfloed op útoefenje kinne.
Gerrit en Jelle Seerp Jukema, twa ynnovative boeren út de Waadhoeke, leine
út hoe’t sy op in alternative manier mei it lân omgeane. Op in diel fan harren
grûn eksperimintearje se mei in systeem fan permakultuer. Dêr hoopje se op
de lange termyn de grûn mei te ferbetterjen, wat betsjut dat der minder
wurkoeren makke wurde, minder bestridingsmiddels nedich binne en de kwaliteit fan de risping omheech giet. Dat wolle se berikke troch in kombinaasje
fan beammen en strûken yn it fjild mei dêrtusken de gewaaksen. Dêrtroch
nimt it bioferskaat ta, wat better is foar de risping, mar ek foar de natuer. Se
meitsje sels in organyske ferfanger fan keunstdong. Dat soks tige ynnovatyf is
en in protte drokte jout, die bliken út in ferhaal fan Jelle Seerp Joekema oer de
gemeentlike rompslomp dy’t it plantsjen fan beammen opsmite kin.
De tredde sprekker wie de lokale bierbrouwer fan Tsjerkebier út Easterwierrum. Dy fertelde ûnder mear oer de doelstelling fan syn bedriuw om mei de
opbringsten tsjerkegebouwen yn Fryslân yn stân te hâlden en se wer in sosjale
funksje te jaan en dêrby it autentike te behâlden. Trije ferskillende bieren dy’t
it bedriuw brout, brochten moaie ferhalen mei yn de kontekst fan studintefeSide 12
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ga de oantinkens oan syn fiif jier âldere broer Simon, dy't inkelde dagen foar
de befrijïng yn 1945 yn it ferset om it libben kaam. De roman spilet op it Noarderfallaat yn Dokkum.
It wrede foarjier
Dizze roman spilet yn de lêste oarlochswinter. Tie, de haadpersoan út it ferhaal, wie doe 14 jier en wenne op de Hûnepleats te Ealsum. Der barde fan
alles yn dy turbulinte neidagen fan de oarloch. Underdûkers en evakuees kamen en giene. De bewenners fan de pleats fersylden yn it fersetswurk, meidat
der op in stikje greide skean efter de pleats Ingelske fleantugen wapens ôfsmieten.
RINK VAN DER VELDE (Ealsum, 18 juni 1932 – Drachten, 17 februari 2001)
Rink van der Velde (1932-2001) wie ien fan de populêrste Fryske skriuwers fan
de 20ste iuw. Neist syn wurk as sjoernalist skreau er ferskate romans, ferhalebondels en it nijs út Bokwerder Belang.
Yn syn boeken sette Van der Velde gewoane minsken yn in bysûnder ljocht, en
troch syn gefoel foar humor en skerp
each foar maatskiplike ferhâldingen is
syn wurk hjoed-de-dei noch hieltyd tige
lêsber.
De Twadde Wrâldoarloch spilet in wichtige rol yn it wurk fan Fryslâns meast
lêzen skriuwer.
Yn De Ofrekken komt de fraach oan de
oarder hoe ynteger oft it ferset eins wie yn guon sitewaasjes. Halbe Havinga,
de haadpersoan yn dit boek, hie fansels noait plysjeman wurde moatten. Hij
wurdt konfrontearre mei de neisleep fan in drama, dat him yn de wylde dagen
fan de befrijing, yn april 1945, ôfspile hat. Hy pluzet it bytsje foar bytsje út, hy
moat wol.
Rjochtdei op de Skieding
By Puntpeal op de Skieding, efter Drachtsterkompenije, wurdt it lyk fan in âldere Dútser fûn. Plysjeman Bonne Hos en syn âld-kollega Homme Veldstra
sjogge daliks dat it om in moard giet. Soe it in lette wraakaksje west hawwe?
Yn maaie 1943 binne sechstjin manlju út de omkriten by Trimunt fermoarde
troch de besetter. By it ûndersyk ûnder de neibesteanden komme Bonne en
Homme der efter dat foar dizze minsken noch altiten it biedwurd 'hearre, sjen
en swije' jildt.
Luit Dijk en Johanna van Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl, til. 06-54652293.
1 Maart 2020
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Ut de
ITENSIDERIJ.
Wytlof
mei
mangochutney.

Yngrediïnten:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

500 gr kowegehak
5 stronken wytlof
1 grutte sipel
1 kilo skylde ierappels
healfolle molke
in klontsje boerebûter
raspe tsiis

1 à 2 ytleppels kerrypoeier
200 gr mangochutney
lyts hantsje rezinen
1 aaidjerre
sâlt, piper
olive-oalje

Tarieding:
 Weakje de rezinen yn wetter en sied de ierappels gear mei wat sâlt.
 Snij de wytlof yn smelle repen.
 Snipelje de sipel en bried him mei de kerrypoeier sêft brún. Foegje it
gehak ta en rier dit goed los.
 Rier de mangochutney dertroch en foegje de wytlof en de rezinen ta. Lit
dit mingsel omtrint 30 minuten prottelje.
 Ferwaarmje de ûne foar op 200˚ C en fetsje in ûnsskaal yn.
 Jit de ierappels ôf en stamp it mei in flutske molke oant puree, en rier
dan it klontsje boerebûter en de aaidjerre dertroch. Bring it op smaak
mei piper en sâlt.
 Ferdiel it gehakmingsel oer de boaiem fan de ûnsskaal. Dek it ôf mei de
ierappelpuree, en strui de raspe tsiis deroer.
 Bak dit 30 oant 40 minuten yn de ûne oant de boppekant goudbrún
kleurd is.

Yt lekker!
Yvonne Nederpel.
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2018 ûntstien út de eardere gemeenten
Frentsjeradiel, it Bildt, Menameradiel en
út fjouwer doarpen fan de eardere gemeente Littenseradiel. Op 1 jannewaris
2019 telde de gemeente 46.039 ynwenners. Inkelde wiken alyn hat de gemeente
Waadhoeke syn nij gemeentewapen presintearre. Dat barde by de nijjiersresepsje
yn it gemeentehûs yn Frjentsjer.
It wapen is troch boargemaster Marga Waanders ûntbleate op in grut tegeltablo. It tablo is makke troch de ambachtlike tegelmakkerij Albarello út Menaam. It nije wapen mei de blauwe, de wite, blau/griene banen symbolisearret in waadgemeente. Lân út see. De wite baan symbolisearret de dyk dy’t
omheech giet en foar dynamyk en foarútgong
stiet. De skyldhâlders binne de goadinnen Minerva en Ceres. De goadinne Minerva ferwiist
nei de histoarje fan Frjentsjer as akademystêd.
Ceres is de beskermgoadinne fan de lânbou.
Boppe-op it wapen stiet de Fryske Gritenijkroan
te pronk mei trije blêden en twa kear trije
pearels. It wie foar de gemeente Waadhoeke
fan grut belang dat it wapen mei kennis út de
eigen gemeente ta stân kaam. In spesjale kommisje hat him dêr de ôfrûne
moannen mei dwaande holden.
Ferslach fan it Krystkongres (yn de Waadhoeke).
Lykas yn foargeande jierren organisearre de Federaasje foar Fryske Studinteferienings yn desimber wer in krystkongres, dit jier mei as tema: Warberens
yn de Waadhoeke.
It begûn mei in ûntfangst troch de boargemaster fan de gemeente Waadhoeke yn it stedhûs fan Frjentsjer. Om’t it kongres oer de Waadhoeke gie,
ferdúdlike de boargemaster de takomstfyzje fan de gemeente. Se prate ûnder
mear oer leechrin en dat der sa no en dan gebouwen sloopt wurde moatte om
plak te meitsjen foar natuer. Mar wichtiger is it om it waadgebiet oantrekliker
te meitsjen foar bedriuwen, wêrtroch’t de wurknimmers ek yn de Waadhoeke
wenje wolle. Dêrneist moat troch ynvestearringen yn natuer en toerisme
1 Maart 2020
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de apeltaart, marsen en de lekkere bûtenlânske hapkes by Ans yn 'e smaak. Sy
hat altyd honger want se hat ûntslach krigen en sit grou ûnder de skulden. Se
hat in skeve reed riden mei har baas. It sparjild is op en se hat hierefterstân.
Corry moat nei de dokter en der moat ien fan de suskes mei. Coby soe mei,
mar moat ûnferwachts oppasse, se bellet Paula, dy hat in ôfspraak, ensfh.,
einliks kin gjin ien. Mar elk docht dochs har best om mei te gean.
Coby giet mei Corry nei de dokter foar de útslach. Se sit yn de wachtkeamer.
Coby is bij de dokter. Nel komt ek en dizze twa suskes krije spul. Coby fynt dat
Nel har oeral mei bemuoit en altyd de baas spylje wol. Sy gunt Coby nea wat.
Altyd as sy wat betinkt wer’t sy bliid fan wurdt, dan kreaket Nel it wol wer ôf.
Nel is lilk en rint fuort. Undertusken dript de iene sus nei de oare binnen om
op de útslach te wachtsjen. Nel komt oerstjoer werom, want sy hat ûntdutsen
dat Ans har ‘date’ beskamme hat en mei hár Sybren in moeting hân hat. De
froulju fine dat Ans nei de psychiater
moat, want dat fersieren fan in oar syn
man is syklik. De helte fan de suskes
tinkt dat Corry wol wer better wurdt
en de oare helte wit it sa krekt noch
net.
Dan komt Corry mei de útslach. Dat
liket net bêst, se wurdt net wer better
en se hat der frede mei. Se hat foar
elke sus in prachtich wurdsje en in
leafdefol gebaar. Paula hat in hiel moai
skilderij makke mei alle suskes derop. Alle seis sussen der op mei harren eigen
ik en harren eigen eigenaardichheden. In bûnt selskip, mar jo bliuwe famylje
en yn need binne jo der foar inoar. No moatte se mei harren fiven fierder.
In prachtich stik, it rûn net goed ôf, krekt sa as it by tiden is yn it gewoane libben ek is. Se hawwe it prachtich spile en wa’t it foarige stik sjoen hat, werkende de moaie fragminten fan dy kear (Apenheul) en de karakters dy’t sy wer
moai delsetten ha. Goed fersoarge toaniel, lûd, smink, der mankearde neat
oan. Geniete hawwe wy, allinnich spitich dat der wat te min minsken wiene.
Metsje Koopman

Waadhoeke. (berjochten út it Nijs)
Ik tink dat it wol nijsgjirrich is om dit stikje yn ús krantsje te setten, yn elk gefal
foar ús leden dy’t út die hoeke weikomme. De gemeente is op 1 jannewaris
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Ferslach toanieljûn mei it stik ‘DOAZEN’ fan it Akkrumer Dreamtheater
Sneontejûn hiene wy wer it “Akkrumer Dreamtheater”. Yn 2018 binne se ek
by ús west mei it stik Mutsen en no hawwe se sels in stik skreaun dat Doazen
hjit. It giet oer deselde sussen mar dan in pear jier letter. Dat de froulju fan
karakter ferskille, docht al gau bliken.
Coby wol net sa bleat en wol leaver net ien tsjinkomme. Nel wol leaver hieltyd
it leafst yn’e sauna, Paula (de keunstsinnige sus) wol graach yn 'e fitness romte wêze. Leida hat sin oan in buorrel en is der wol klear mei. Ans is de sus ,
dy’t er mei de man fan Leida fan troch gie, sy is wer yn genede oannommen,
nei dat har man ferstoarn is (hy is fan de trep fallen of treaun?) Corry is de
ûnnoazele sus, mar wol de leafste. Sy hat och sa’n bistehert en helpt alle ferdwaalde poeskes. En sy helpt in op strjitte setten en yn ferwachting rekke
asylsykster. Ek is se op 'e hichte fan alle
neatsizzende telefyzjeprogramma’s en
hellet dy te pas en te ûnpas oan, oant argewaasje fan de oare sussen. Leida is ferkeapster by de Wibra en is der wol wat
útsjoen, altyd mar wer de ûnderbroeken
moai op in steapeltsje lizze en de kollega’s binne ek net mear sa as eartiids.
Fiersten te jong. Se fine Leida in âld sok.
Leida wol wat oars, in eigen bedriuw as
sa. Coby wurdt ek entoesjast en sil it bedriuwsplan wol skriuwe en de boekhâlding dwaan. Sy hat dochs neat te
dwaan en is allinnich en past in soarte op de beppesizzers. Har hobby is no
macrameën: plantehangers en sa.
Nel is al lang widdo en is oan it ‘daten’ op it ynternet. Se wol it net echt wêze
en giet mei de oare sussen noch in rûntsje sauna. Ans bliuwt efter. Sy sjocht
stikem op de telefoan fan har sus Nel. Dêr fynt sy de ‘date’ fan Nel, in knappe
keardel.
Op in dei knappe se mei syn allen de garaazje fan Leida op. Dêr wurde allegearre doazen útpakt foar it ynternet bedriuw fan Leida. Mar o heden, de negoasje hat fertraging want de brêge fan de Ofslútdyk wol net mear ticht. Coby
ûntdekt in plakje yn’e hals fan Corry en stjoert har nei de dokter. Alle sussen
dogge harren bêst om de ynternet saak “De Snelle Doos” fan Leida fan de
Sjoch side 10
grûn te krijen. By it ynrjochtsjen fan de garaazje falle foaral
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It bestjoer fan de Sékrite
nûget jimme út op sneon
21 maart yn Teater Posa foar
de toanieljûn mei it

‘It Hantumer Ploechje’
Sy spylje it toanielstik

’Ekstra Help op de Earste Help’
Seal iepen om 19:15 oere en it begjint om 20:00 oere
Tagong: leden € 10,= en net-leden € 15,=
Hoe lang der al in toanielferiening yn Hantum bestien hat, is net bekend. Wol
witte wy dat yn jannewaris 1946 inkelde ynwenners fan Hantum it toanielstik
“De Nijboer fan Lyklemastate” opfierd hawwe. Yn 1959 is der in offisjele feriening. Dizze feriening neamde him doe “Mei inoar ien” en neffens it kasboek
oprjochte yn de moanne desimber 1959. Nei inkelde suksesfolle jierren is de
feriening opheft.
Jierren letter is der in nij begjin. Under regy fan in pear entûsjaste doarpsbewenners waard op 12 maart 1982 it earste stik “Jo binne troud … of net” opfierd yn Hantum. Fanwegen it grutte sukses besletten de leden fan it foarearste bestjoer troch te gean. As namme fan de feriening waard doe keazen
foar “It Hantumer Ploechje”. Undertusken bestiet de feriening ûnder dizze
namme al wer sa’n 30 jier. De feriening ha sy harren as doel steld om nêst de
toanielútfieringen yn it doarp it toanielstik ek noch inkelde kearen bûten it
doarp op ‘e planken te bringen.
Stik: ’Ekstra Help op de Earste Help’
It is in klucht yn twa bedriuwen, skreaun troch Henk Roede en yn it Frysk oerset troch Gurbe Dykstra. Twa dokters, in skjinmakker, twa ferpleechsters, in
direkteur, fier boppe de Balkenendenorm en in oantal eigenaardige pasjinten.
Dat binne de personaazjes yn de klucht “ Ekstra Help op de Earste Help” dy't
sy dit jier op de planken bringe.
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It stik spilet him ôf yn de
wachtromte fan in lyts regionaal sikehûs. Dokter Hogebaum is in âlde, nochal ferjitlike en ôfwêzige dokter. Hy is
hast oan syn pensjoen ta mar
moat earst syn opfolger noch
ynwurkje. Dan komt Joop fan
it útstjoerburo del om as
skjinmakker oan de slach te
gean. Hogebaum sjocht him
lykwols foar de nije dokter
oan en dat hat bizarre situaasjes as gefolch. Joop kriget
aardichheid oan syn baan as
dokter en docht dan ek syn
stjonkende bêst. Mar wêr is
de echte nije dokter en wat
foar soarte fan folk komt der net yn it sikehûs del en mei watfoar klachten?
Nella bygelyks, it liket as hat se alle kwalen dy’t mar te betinken binne, wylst
har eins neat mankearret. Roel hat in seare tomme, mar hoe is dat sa kommen en is dat de iennige reden dat er delkomt? Gelokkich is Joke, it haad fan
de ferpleging, ien dy’t har mantsje wol stiet. Tegearre mei Annie, de ferpleechkundige, rêdt se mei de deistige saken. Mar hoe komt it at der in ynspekteur fan folkssûnens delkomt en dy driget om de doarren fan it sikehûs te
sluten? Wy sille it sjen!!

Der wurdt ek wer bakkersguod 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 sûkerbôle, oranjekoeke, fryske dúmkes en sûkerlatten.
1 Maart 2020

Side 9

