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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 

Nim dyn tiid, dyn droech en wiet, 

Sjong op tiid in fleurich liet, 

Gean jûns altyd op tiid te rêst, 

en moarns mei it sintsje út it nêst. 

Ha boppedat fan it wurk gjin mier, 

dan jout dy’t libben wille en tier.  
 

Fan it webstek fan Heit&Mem. 

De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 1 novimber 2020.  

 

Sneon 16 septimber 2023 : 100 jierrich Jubileum 

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, 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 skriu-

wer 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 King-

ma. 

NIJS FAN DE SEKRITE 

Us ponghâlder hat de ledekaarten foar it nije winterskoft 

wer krigen: it fersyk oan de leden dy’t fia de bank betelje is: 

It ledejild (€15,=) graach oermeitsje foar 1 novimber. 

De leden dy’t net fia de bank betelje, kinne oan de doar be-

telje as it boekje fan novimber de bestjoersleden by jimme 

thús troch  lâns brocht wurdt . Wy nimme dan ek noch in 

twatal ferrassingen foar jimme mei.   
 

16 oktober 2021 : 50 jierrich Jubileum  
fan de Sékrite - set it al fêst yn jimme bûsboekje 

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, 

 
Hjirby it earste boekje fan it nije winterskoft 2020-2021. Ja minsken, it earste 
part fan dit winterskoft is yn it wetter fallen troch de koroana. Ik hoopje dat 
jimme allegearre noch goed sûn bleaun binne.  

En, it is amper mear nijs te neamen as der wer in waarrekord ferbrutsen 
wurdt. Jier op jier, moanne op moanne, wike op wike wit wol earne te witten 
dat it waarmer, kâlder, droeger, wieter of wit wat oars west hat as ea 
tefoaren. Dat it klimaat feroaret, kin ien mei sûn ferstân dan ek net mear 
úthâlde, soe men sizze. De Nederlânske maitiid fan 2020 wie ek wer sa’n foar-
byld. De sinne hat yn de moannen maart, april en maaie 805 oeren skynd. De 
trochsneed is 517 oeren, metten sûnt 1901. It âlde rekord wie fan 2011, doe’t 
de sinne 743 oeren lang skynd hat. Dat docht it KNMI te witten. En wat te tin-
ken fan de ôfrûne wiken mei dagen lang temperaturen fan tsjin de 30 graden 
mei in hiel protte fochtigheit yn de loft. No, dan binne je bliid dat it wer wat 
kâlder wurdt! 

En dan toch mar wer efkes oer de koroana. Wy as bestjoer sieten flink mei ús 
hânnen yn ‘t hier: wat moasten wy dwaan? De kritejûnen op 1,5 meter ôfstân 
troch gean litte of dochs mar de leden 
freegje hoe sy der oer tinke. Dat lêste 
hawwe wy mar dien (inkel de leden 
mei in emailadres) en dêr kaam út dat 
70% fan de leden oanjoech dat sy net 
fan plan wienen om op de kritejûnen 
te kommen. It bestjoer hat dêrom it 
beslút nommen om de kritegearkom-
sten yn 2020 net troch gean te litten. 
Hoe wy fierder gean, dat besjogge wy 
yn de rin fan desimber. Dat hinget fan 
de koroana ôf op dat momint. 

Wy binne net de iennige krite dy’t gjin gearkomsten hâldt, de kriten Hur-
derwyk, Assen en Apeldoarn hawwe oant nijjier ek gjin jûnen belein. 

Dat hâldt yn dat ek de jiergearkomste fan oktober o.s. net troch giet. Dêrom 
wol it bestjoer dizze kear de jiergearkomste skriftlik ôfhannelje. Yn foarlizzend 

 Yn 1956 ha ik nei Teksel mei fakânsje west. Mei syn fjouweren as maten út 
Drylts fytsten wy nei Den Helder en doe mei de boat oer. Dochs in aardige 
distânsje! Wy wiene op Teksel yn it C.J.M.V-kamp (Chr. Jonge Mannen Ver.) 
en slepten yn tinten. Op dat kamp ha wy ús goed fermakke want de lieding 
fûn fan alles út. Hurdfytswedstriden, speurtochten, spultsjes, strânkuiers en-
sfh. De lieders wiene allegearre mannen dy’t wy mei ‘oom’ oansprutsen. By-
gelyks oom Balthus, oom Ruud en oom Henk. 

Mei dyselde ploech giene wy in jier letter nei in kampearbuorkerij yn Nijver-
dal. Wer op ’e fyts, we wiene hast in dei ûnderweis. Nijverdal wie wol in gesel-
lich plak. Yn in kafetaria stie in jukebox. 

Dêr kamen wy gauris, ús favorite muzyk wie: ‘Tutti Frutti’ fan Little Richard, en 
‘When the Saints go marching in’ fan de Dutch Swing College band. Dat wie 
wer ris wat oars as De Selvera’s mei ‘de Postkoets’ en ‘Zie de boerinnekes de 
rokjes zwaaien’. 

Om dy lêste twa fakânsjes te bekostigjen hie ik twa jier fjirtjin dagen lang yn 
Drylts op ’e fabryk fan Bouke Plantinga wurke. Reedizers ôfknippe, pûnzje, 
stroompealtsjes ôfsnije, en soksoarte wurk. Dat wie ek wer in nije ervaring yn 
jo libben. Ik siet doe op ’e Mulo yn Snits, en dan sitte jo foar it earst yn it 
‘arbeidsproces’. Moarns 7 oere begjinne, oant middeis fiif oere. Ik fertsjinne 
20 gûne yn ’e wike, heit sei dat it in goed lean wie. 

Dêrnei gie ik noch wolris nei Amsterdam nei ome Klaas en tante Sjaan. Dy 
wennen op in boppehûs oan de Admiralengracht. Wie foar my ek wer in 
bysûndere ûnderfining, se wennen trijeheech en der wie gjin lift. En middeis 
ieten se even ‘een boterham’, dat kaam my ek wat frjemd oan. Mei nicht Wel-
ly en neef Hans giene wy rinnende of mei de tram troch Amsterdam. Doe haw 
ik ek foar ’t earst yn it Ryksmuseum west. De Nachtwacht fan Rembrandt 
makke wol yndruk op my. Dêr hong er no, dat wrâldferneamde skilderij! 
 

Frits Boschma. 

Dit ferhaal stie yn De Nije 2.1 – april 2020. It wûn de tredde priis yn de ferhalewed-

striid fan dat blêd. 



boekje fine jimme it jierferslach fan winterskoft 2019-2020 fan sawol de krite 
as it sjongkoar, de sinteraasje fan beiden en de bestjoersgearstalling fan de 
krite. 
 

Wy freegje jimme dan ek de ûndersteande saken skriftlik, foar 1 novimber 
2020, oan ús skriuwer troch te jaan fia de mail of in briefke: 

1. Mooglike opmerkings op it jierferslach 2019 (side 7 oant en mei 9); 

2. Mooglike opmerkings op it jieroersjoch fan de krite (siden 10 en 11) ; 

3. Mooglike opmerkings op it jieroersjoch fan it sjongkoar (siden 15 en 16); 

4. Mooglike opmerkings op de sifers fan 2019-2020 fan de krite en it sjong-
koar (siden 12, 13, 14 en 15); 

5. Mooglike opmerkings op de begrutting fan de krite (siden 12 , 13 en 14); 

6. Oanjaan as jo it net iens binne mei it ophâlden fan it stipjen fan it sjong-
koar (side 14); 

7. Tsjinkandidaten foar de ôfgeande bestjoersleden ( side 21). 
 

It bestjoer giet der fan út dat de leden dy’t net regaearje op de boppesteande 
punten, it der mei iens binne. Yn it boekje fan novimber komme wy, mei jim-
me opmerkings, hjir op werom. 
 

Sa as jimme lêze kinne yn dit boekje, hat Eabele van der Veen syn kuier ek 
wer oppakt en hat der wer in moai ferhaal oer skreaun. Eabele, tige tank. As 
der leden binne dy’t ek wat moais of fremds belibbe ha, jou it ús troch en wy 
pleatse it yn it kriteboekje. It mei ek wol yn it Nederlânsk, dan sette wy it wol 
oer yn it Frysk. 

Alhoewol wy inoar net sjogge op de kritejûnen, wolle wy jimme dochs yn diz-
ze tiid it kritekrantsje besoargje. Wy dogge ús bêst wer om jimme op de hich-
te te hâlden. 

Ik soe sizze, it allerbêste, oant it oare boekje, bliuw hoedsum en gesûn! 
Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk. 
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Nei Himmelum giene myn 
suster Ieke en ik wolris nei 
Longerhou. Dêr wennen (âld)
omke Sybren en tante Janke. 
Dy minsken hiene sels gjin 
bern en soargen goed foar ús. 
Omke prate wat ûndúdlik. Nei 
it iten lies er út de Bibel, dêr’t 
wy it measte net fan ferstie-
ne. En hy slute altyd ôf mei 
de fraach: wat wie it lêste 
wurd?? As wy it net wisten 
wie dat net sa slim…, mar wy 
skerpen ús wol op ûnder om-
ke syn bibellêzen! 

Doe‘t ik in jier as 12, 13 wie gie ik nei Allingawier mei fakânsje, nei omke Jan 
en tante Annig. In strieën kofferke mei wat ekstra klean en skuon efter op ’e 
fyts en dan op nei de ‘Mar’ sa’t heit en mem altyd seine. In grutte gesellige 
húshâlding, en rynsk fan iten en drinken. 

Omke Jan wie neist boer ek feekeapman. Hy koe middeis nei ’t iten hiel moai 
foarlêze út de Fryske Wumkesbibel. Doe nea by stilstien, mar no tink ik: wat 
bysûnder, omke Jan bibellêze yn it Frysk! 

Dêr boarte ik mei myn neef Ruurd. Wy giene wolris nei de sneldyk by Boalsert 
en notearren de autonûmers. Letter A wie Grinslân wit ik noch, en B wie Frys-
lân. Wy soene ek ris stikem mei noch wat maten besykje om yn in einekoai 
ûnder Piaam te kommen. Mar, de eigener krige ús yn ’t fizier en kaam ús 
efternei. Lokkigernôch koene wy ûntsnappe! 

Ek gie ik wolris nei Dedzjum, nei omke Wiebe (boer) en tante Anne; omke wie 
in koartswilige man. As ik letter ris troch Dedzjum kaam mei de auto tocht ik 
wolris: wat moast ik hjir doetiids yn fredesnamme… Mar wy boarten mei neef 
Jan en guon buorjonges, knikkerje OER de dyk, dat wie fêst pandoer. En yn in 
lege stâl hie Jan in miny-boerebedriuw makke. Tsien bonkjes wiene de kij, in 
grutte bonke wie de bolle. Wy meanden sabeare gers en makken hea, alles 
foar ús kij. 

De pleats op ’e Soal tusken Himmelum en Warns, 
dy’t sûnt 1844 bewenne troch de famylje De Vries. 

Mar ‘de tand des tijds’ hat syn wurk dien… 

Op 9 juny 2020 is hommels ferstoarn, yn âldens fan 76 jier, ús 
kritelid Sijmen Nieuwenhuis, nei in lokkich houlik fan 54 jier. 
Fan Sijmen is op 16 juny yn besletten kring ôfskie nommen. 
Wy winskje Marrie, bern en pake- en beppesizzers in protte 
sterkte ta dit ferlies te dragen. 



Bestjoersgearstalling  

It roaster fan ôfgean sa’t ús bestjoer dat fêststeld hat, is: 

2020: Jan Koopman, Yvonne Nederpel en Jantsje Meijer. 

2021:  Luit Dijk  

2022: Annie Noppers en Jan Bijkerk 

Dit jier binne dus Jan Koopman, Yvonne Nederpel en Jantsje Meijer re-

glemintêr oan bar om ôf te gean. Sy hawwe alle trije te kennen jûn wer 

beskikber te wêzen foar 3 jier.  

It bestjoer ropt lykwols de leden op om mei (tsjin-)kandidaten te kom-

men. Soks alhiel yn oerienstimming mei it Húshâldlik Reglemint. Kom-

me dy net foar 1 novimber binnen by de skriuwer (Luit Dijk), dan docht 

it bestjoer it útstel om de trije ôfgeande bestjoersleden dan wer opnei 

yn te hieren.  

 

REKREAASJE. 

By it wurd ‘rekreaasje’ kin men tinke oan in ‘pretpark’, in dieretún, in swim-
plak, in fytstocht, in boatreis of sokssawat. Myn bedoeling is om wat te fer-
tellen oer myn fakânsjes fan eartiids, ek rekreaasje… 

As jonkje (ik bin fan 1941) hawwe wy in pear kear mei ús heit en mem nei 
Himmelum west. Mem wie dêr geboaren, en as wy by omke Sieger en 
‘muike’ (tante) Anne op ’e pleats wiene, prate sy ek wat Gaasterlânsk… Ik sil 
doe 7, 8 jier west ha. Wy fytsten dêr út Drylts wei ‘gepakt en gezakt’ hinne. 

Dat wie in hiel ein, mar dêr stiene jo doe net by stil. Yn it hôf stie in parrebeam 
dêr’t hiele moaie giele parkes oan groeiden. Dy smakken goed mar wiene gau-
ris wat bûksiik…Oan fruit dus gjin gebrek. Neef Knilles hie moai boartersguod, 
dêr fermakken wy ús wol mei. Mear wit ik der net mear fan. It heucht my 
noch wol dat omke Sieger in kear oan ’e iterstafel himsels wat omheech treau 
en in skeet liet… Wy krigen der as bern suver in kleur fan, dat wiene wy thús 
net wend! 
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KRITEJÛNEN  winterskoft 2020-2021 en Jubileum  

Set boppesteande datums alfêst yn jimme bûsboekje! 
Mar de kritejûnen yn 2021 bliuwe noch twiveleftich. 

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 
sekrite@janbijkerk.nl . Yn’t foar tige tank. 

• Op 9 juny 2020 is, yn âldens fan 76 jier, ús kritelid Sijmen Nieuwen-
huis ferstoarn nei in lokkich houlik fan 54 jier. Wy winskje Marrie, 
bern en pake - en beppesizzers in protte sterkte ta dit ferlies te dra-
gen. 

• Us âld-foarsitter, Albert Postma, rint al it hiele jier om mei rechklach-
ten - wy winskje him betterskip ta. 

Datum Ynhâld fan de jûn 

2020 
Ut reden fan de Koroana-perikels wurde der 
yn elts gefal yn 2020 gjin kritegearkomsten 
organisearre. Ein 2020 sjogge wy fierder. 

16 jannewaris 2021 
14:00 oere 

Nijjiersbesite troch Iendeisbestjoer 

13 febrewaris 2021 
20:00 oere 

Kritejûn mei toaniel 

20 maart 2021   
20:00 oere 

Kritejûn mei toaniel 

16  oktober 2021 
wurdt noch fêststeld 

Jubileumfeest Sékrite (50) en Sjongkoar (45) 

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


UT DE BOEKEHOEKE 

 
 

Spultsjedwaan helpt ús troch dizze koroanatiden.   

46e Fryske Bûsboekje: alle tiid foar spultsjes.  

Dizze kear oandacht foar it Bûsboekje 2021 yn plak fan, 
lykas jimme wend binne, in stikje oer boeken. 
It nije Fryske Bûsboekje (2021) leit yn ‘e winkels! Dit jier is 
it tema: “spultsjes”. Fan’e maitiid ha wy allegear faker thús 
sitten as dat noflik wie. Reden: koroana. Hoe’t it fierder 
komt mei it firus wit de Bûsboekje-redaksje ek net. Mar it 
like harren goed ta en jou de Bûsboekjebrûkers de kâns op 
ferdivedaasje yn dizze frjemde tiden. Wat helpt better as it 
dwaan fan spultsjes (al of net op oardelmeter ôfstân). Yn it 
nije Bûsboekje stiet ûnder oaren in artikel fan Liuwe Wes-
tra oer Frysk Damjen. Dat bestiet al iuwen en wierskynlik 
langer as it Hollânsk damjen. Der is ynformaasje oer tippen 
en tipeljen. Wat dat is, lêze jim yn it Bûsboekje! Fansels binne der ek riedsels 
opnaam. Foar elk dy’t mei tiid ferlegen is. En alfêst in blomlêzing fan sechjes 
yn it nije Bûsboekje:  

- gjin spul om in topke hea, dan de geit fuort  
- It is in spultsje fan Pynke en Nynke 
- Untdekst mear oer in persoan yn in oere spul as yn in jier konversaasje  

(Plato) 
Sûnt 1975 hawwe frijwilligers alle jierren der foar soarge dat Friezen en net-
Friezen yn it Frysk harren ôfspraken en kontakten fêstlizze kinne. De earste 
edysje fan it Bûsboekje is dy fan 1976. Yn it begjin wie it Kristlik Frysk Selskip 
(KFS) de útjouwer, no is dat de Ried fan ‘e Fryske Beweging.   
It bûsboekje is te keap foar € 7,50 by ferskate winkels yn Fryslân. Foar dyjinge 
dy’t net sa faak yn Fryslân komt en dochs dit bûsboekje hawwe wol, hy is ek te 
bestellen by Luit Dijk. Stjoer efkes in mailtsje nei luit.dijk@kpnmail.nl foar 
1 oktober en it bûsboekje wurdt by jimme thús besoarge . 

 
Luit Dijk en Johanna van Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl, til. 06-54652293. 
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wetter mear oan de dyk ta. De kwelder begjint hjir. It is no ien grutte 
griene gersflakte wer’t myn paad lâns giet. De loft is skildereftich wur-
den. Steapelwolken en fûl sinneljocht. Sinne en skaad wikselje ôf. De 
skaden glide stadich oer it fjild. En wat ik yn tiden net mear meimakke 
haw, belibje ik no wer. De sang fan ljurken om my hinne. It lûd draacht 
fier. Oant tritich jier ferlyn hearde men dizze fûgel altyd yn it fjild. De 
fûgel is seldsum wurden. In lûd roppende ljip boppe my ferdigenet syn 
jongen noch. Dy is wol hiel let. Op de dyk weidzje grutte oantallen 
skiep. De bisten binne net skou, meastentiids bliuwe se lizzen as ik 
tichteby lâns rin. Seis kilometer foarby Swarte Haen kom ik wer yn in 
oare wrâld, it paad giet it lân wer yn. Lâns in smel strjitsje rin ik 
rjochting Nijebiltsyl. Yn it jier 1600 is dizze dyk makke. Ik kom lâns it 
plak wer't yndertiid de slûs wie. De dyk is hjir in stik leger. Ik sjoch in nij 

bushokje. Efkes sjen 
hoe let de bus oan-
komt. Dy komt net 
mear hear ik fan de 
minsken dy’t hjir wen-
je. Mâl, in nij bushok-
je, mar gjin bus. Gjin 
noed, Aldebiltsyl is 
net fier mear. De wei 
is breder wurden en 
giet no lâns in brede 
feart. Dizze feart wie 
earder in slink yn de 
Middelsee (of Boorn-

diep). Fierderop hjit de feart de Rijd. Aldebiltsyl hat de slûs noch. By 
dizze slûs is de buorren fan dit doarp. Hjir komme bussen lâns. Myn bus 
sjoch ik fan lytse ôfstân oan my foarby riden. In oere wachtsje kin ik wol 
oer, want hjoed kaam de tiid foar my op it twadde plak. It wie jûns wer 
goed thúskommen. 

Eabele van der Veen. 

Nijesyl 

mailto:luit.dijk@kpnmail.nl


Efkes foar Swarte Haen komme 

de Bildtpollen yn't sicht. Fan diz-

ze kant sjoen binne der alle oer-

gongen tusken see en lân to 

sjen. De kwelders lizze yn in 

soarte fan ynham. Dizze ynham 

is tink ik it oerbliuwsel fan de 

Middelsee. Swarte Haen is in 

bekend plak hjir oan de kust. Hjir 

binne altyd wol minsken. No is 

der in selskip fakânsjegongers. 

Allegearre mei in reade fyts fan 

it selde merk. Sa te sjen fine se it 

hjir ek moai. Der stiet hjir in 

stânbyld foar de arbeiders dy't it 

swiere wurk ferset hawwe. De 

AldeBiltdyk is tusken 1505 en 

1508 oanlein. Mei 1500 man, de 

measten út de omkriten fan 

Doardt (Dordrecht). It iennichste 

ark wat se brûkten wie in kroade 

en in skeppe. De wurden by it 

byld fyn ik hiel goed keazen. 
 

De measte Hollânske wurkers 
binne hjir bleaun. De doarpen 
Sint Anne, Sint Jabik en Froubuorren ûntstiene. De nammen heuge oan 
de omjouwing fan Doardt. De skiednis fan it Bilt is hiel bysûnder.  Yn dit 
bestek tefolle om op te skriuwen. De sinne komt der troch en der stiet 
no in lekker bol wyntsje. Foar sa’n kuier hoecht it waar net better te 
wêzen. Ik rin fierder. Nei Swarte Haen komt der mei heech tei gjin 
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Ut de ITENSIDERIJ.  
 
 

Bierwoartelsop (Pastinaaksoep). 
 

Yngrediïnten: 
- 400 gr grou sniene sipels; 
- 1 kg grou sniene bierwoartels; 
- 100 gr floeibere bûter; 
- 3 ytleppels olive-oalje; 
- 100 ml drûge wite wyn; 
- 100 ml appelsop; 
- 1 liter grientefond; 
- Sâlt, piper, nútmuskaat; 
- 200 ml molke; 
- 100 ml itensidersrjemme; 
- 100 gr soere rjemme; 
- 3 à 5 ytleppels sitroensop. 
 

Foar in mooglik garnituer: 
- 100 gr pelle mangels; 
- 1 appel; 
-1 stâle bleekselderij. 
 

Tameitsjen: 

Bak de sniene sipels en bierwoartels ljocht yn de olive-oalje oant hja gean 
kleurjen. 
Blus ôf mei de wite wyn en it appelsop. 
Foegje grientefond en krûden ta en lit alles sêft sudderje. 
Doch de molke derby en lit de sop likernôch 10 minuten siede. 
Helje de panne fan it fjûr ôf, purear de sop (mei in staafmixer). 
Foegje de itensiedersrjemme, de soere rjemme en it sitroensop ta. 
Roasterje foar it garnituer (dat der hiel lekker by is) de mangels yn in drûge 
pankoekspanne,  
Snij de appel en de bleekselderij yn lytse stikjes en ming dizze 3 yngrediïn-
ten troch elkoar. Jou it apart by de sop. 
 

Yt lekker! 

Yvonne Nederpel. 

Earbetoan oan de hurde wurkers. 



FERSLACH JIERGEARKOMSTE oktober 2019 

Plak  : De Krakeling yn ATOL PLAZA. 

Oanwêzich : 31 leden, wêrfan 7 fan it bestjoer. 

 

1. Iepening. 

Foarsitter Jan Bijkerk iepenet de gearkomste om 17.00 oere mei elk wolkom 

te hjitten.  

2. Meidielingen en Ynkommen stikken. 

Meidielingen: 

• Jantsje Meijer komt wat letter; 

• Berjocht fan behindering fan G. Prins-Hoekstra; 

• Yn it ôfrûne jier is der ien fan ús leden ferstoarn, Jansje Timmermans 

(72 jier). De foarsitter freget der in momint oandacht foar; 

• Wy hawwe no 99 leden, foarich jier 101; 

• Mei de kollekte foar it Anjerfonds is sa'n € 1.750 ophelle, de helte is 

foar de krite sa. € 875. De rinners wurde tige betanke; 

• Mei de Rabo aksje hawwe wy ek noch sa’n € 170,== fertsjinne. 

 

Ynkommen stikken:  der binne gjin ynkommen stikken 

 

3. Ferslach jiergearkomste 11 oktober 2019. 

AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming): De nije leden krije de 

fraach ek. 

It ferslach wurdt goedkard en de skriuwer wurdt betanke foar syn wurk. 

 

4. Jieroersjoch Sékrite 2018 – 2019 

It jieroersjoch wurdt goedkard en de skriuwer wurdt betanke foar syn 
wurk. 

 

5. Ferslach fan de ponghâlder 

Der is € 3,03 oer in 2018/2019. 
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fan appels is hjir net goed leanjend. It sil hjirre, sa ticht by de see te 

winerich wêze, tink ik. Foar de ierappels is it klimaat hjir hiel goed. It 

Bilt is lanlik bekend fanwegen de pûrbeste ierappels dy't de boeren hjir 

ferbouwe. De AldeBiltdyk is bysûnder. In 12 kilometer lange rige hu-

zen troch fierder keale omkriten. Oan de langste strjitte fan ús lân, dêr 

binne mear as 1200 húsnûmers. Ik krús de âlde dyk by nûmer 890. Dêr 

stiet in nije en grutte fabryk. En der is in Motorenmuseum. Foarby dizze 

dyk hâldt de bewenning op. Oan it ein fan it paad wer't ik rin, leit de 

hege seedyk De krún dêrfan sjoch ik útstekken boppe de gebouwen 

dy't neist de seedyk steane. Ik sjoch om my hinne allinnich mar in pear 

grutte boerepleatsen. Wat is it fjild hjir iepen. Sa iepen is it by ús in 

Flevolân net iens mear. Op de seedyk fyn ik it útsjoch oerweldigjend. 

Oer it waad hinne sjoch ik de eilannen Skylge en Amelân. Oer it lân 

hinne kinst de lange Aldebiltdyk fan't begjin oant ein ta sjen. En yn de 

fierte fansels de Achmeatoer yn Ljouwert. Dy koe ik alle dagen fan myn 

kuier wol earne sjen. It wetter komt hjir hast oan de dyk ta. Der is gjin 

kwelder, allinnich de earste meters fan de dyk ôf komt mar selden 

wetter. Dêr groeit reid. Ik freegje my ôf hoe’t dat kin. Reid hâldt net fan 

sâlt. De ferklearring dêr foar is tink ik it reinwetter, dat fan de dyk ôf-

streamd en ûnderoan 

de dyk de grûn mind-

er sâlt makket. Wol 

nijsgjirrich fyn ik. De 

seekant fan de dyk is 

hast oan de krún ta 

hielendal asfaltearre. 

It ferfolch fan it paad 

giet fan ôf hjir 8 km 

oer de seedyk. Ik rin 

by de seekant lâns. De Bildtpollen 
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Der binne gjin fragen oer de sinteraasje. De sifers fan 2018-2019 wurde 

goedkard. 

 

6. Kaskontrôle. 

Albert Postma en Simon Dijkstra hawwe de boeken kontrolearre.  

Simon Dijkstra is yn Sûd-Afrika op fakânsje. 

Albert jout de taljochting. De boeken binne yn oarder befûn. De gearkom-

ste ferlient de ponghâlder en dêrmei it bestjoer desjarzje en de ponghâlder 

wurdt betanke foar syn wurk, lykas de kaskommisje. 

 

7. Beneamen fan nije rekkenopnimmers. 

Albert Postma is twa jier rekkenopnimmer west en is ôfgeand. Simon 

Dijkstra is it kommende jier de rekkenopnimmer tegearre mei Iemkje 

Kuipers. Reserve is Anke Schiere. 

 

8. Begrutting 2019/2020. 

Fraach: Is der rekkening holden mei de kontribúsjetiging fan € 3,00. Ja. 

Fierder binne der gjin fragen oer de begrutting. 

De begrutting is akkoard. 

 

9. Ferslach en sifers fan it sjongkoar. 

It ferslach wurdt goedkard, mei tank oan Fetsje Meijer. 

Sifers sjongkoar. Fraach Hennie Postma: Wurdt der by it koar ek in kaskon-

trôle holden. Antwurd nee  

It koar moat dit sels organisearje. Kommend jier moat der ek in kaskontrô-

le plak fine. Dizze sil op de selde dei / jûn plak fine. 

Fierder is der gjin fraach mear oer de sifers. 

De sifers binne goedkard (Ellen Admiraal bedankt). 

 

10.Utstel ferheging kontribúsje fan € 12,-- nei € 15,-- yn’t jier. 

De gearkomste giet hjirmei akkoard.  

Stippers betelje no € 8,00, wurdt € 10,00. 

 

wer't ik rin, hat ea in treintsje riden. In houten brechje oer in brede 

sleat leit op in swiere stiennen fundearring. Ik kom oan by de Griene 

dyk. Dizze dyk is de âlde seedyk fan de Middelsee. De rûte giet in 

eintsje oer dizze dyk. Lofts fan my leit it âlde lân fan Westergoa en 

rjochts lizze de nije polders fan It Bilt. Foar my, in de fierte, sjoch ik de 

hjoeddeiske seedyk. Wat in grut hichteferskil is der kaam tusken de 

âlde en de nije seewarringen. It begjint knap te reinen. Dochs mar efkes 

skûlje. Dat kin ûnder it tichte tûkentek fan in hagedoarnstrûk. De hout-

do, ien meter boppe my, bliuwt rêstich brieden. Lokkich wurdt it wat 

minder wiet. Ik gean fierder, no rjocht op Sint Jabik oan. It lânskip is 

gâns feroare. Rjocht en sljocht, mei in fiere kime. Yn it doarp oankom-

men bin ik bot wiet reind. De tsjerke is net iepen. Ik fyn dochs in droech 

plakje. Efkes sitte en om my hinne sjen. It is stil yn de buorren. It Pyl-

gerpaad begjint dus 

hjirre. Yn de fluorring 

fan it pleintsje foar de 

tsjerke is in grutte Ja-

biksskulp makke. Diz-

ze skulp is it byldmerk 

fan de Pylgerpaden 

nei Santiago de Com-

postelle ta. Ek stiet 

der in boerd mei nijs-

gjirrige saken oer de 

skiednis fan it paad.  

It is droech wurden 

en myn tocht giet fierder. Nei it noarden moat ik no. In skulpepaad is 

oanlein oant de Aldebiltdyk ta. Earst troch in bosk en lâns in 

grut appelhôf. Foarby it appelhôf leit in grut sljocht makke en braak-

lizzend stik boulân. Hjir binne de appelbeammen fuort helle. De teelt 

Sint Jabik 
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Groetnis Fetsje 

Kuier fan Minnertsgea nei Aldebiltsyl (diel 5). 

Tongersdei 2 july wie it wer sa fier. Ik koe wer ris kuierje. Der mocht 

wer mei it iepenbier ferfier reizge wurde. Troch de koroana koe dat in 

tiid net. Mei in mûlkapke op yn bus en trein. It wie wennen. Om kertier 

foar tsienen kaam ik wer op de rûte oan yn Minnertsgea. Fan dêr ôf giet 

de reis nei Aldebiltsyl (Ouwesyl). In lang ein. Minnertsgea is in moai 

doarp en de grutte tsjerke is it pronkstik. De toer mei syn wat 

ynspringend sealdak is hiel karakteristyk. Der binne minsken yn de 

tsjerke, ik gean nei binnen. In gesellich praatsje hân. Ast sa op paad 

bist, dan hat men sa mar in petear. Dit makket sa'n kuier ek sa by-

sûnder, fyn ik. It waar is wat donker wurden. It liket der op dat it reinen 

giet. It waait net, dat de rein koe wolris lang duorje. Dochs mei in best 

sin set ik útein nei Sint Jabik ta. De omjouwing fan Minnertsgea hat hjir 

in besletten karakter mei beamwâlen en wat heech lizzende boulannen. 

It liket in bytsje op 'e wâlden wer’t ik berne bin. Op it skulpepaadsje 

11.Bestjoersferkiezing. 

Johannes Fransen, Annie Noppers en Jan Bijkerk binne ôfgeand. Annie en 

Jan  stelle har wer beskikber. Johannes hat oanjûn dat hy net mear ferkies-

ber is. 

Der binne gjin tsjinkandidaten. 

Annie en Jan wurde troch de gearkomste wer foar 3 jier herkeazen. 

Der is in blomke foar Wytske en in bon foar Johannes.  

Johannes wurdt betanke foar al it wurk dat hy foar de Krite dien hat. 

 

12.Programma foar it kommende winterskoft 
16 novimber 2019 - Moetings- en Ynspiraasjedei yn Hurderwyk; 

23 novimber 2019 - Noordenbos & Ko mei “Ferbining”; 

21 desimber 2019 - Sjong(kryst)middei mei it sjongkoar yn Theater Posa. De   

   tagong is fergees, wol in frijwillige bydrage; 

11 jannewaris 2020 - Nijjiersbesite mei eigen koar en Fryske ferhalenbingo; 

15 febrewaris 2020 - toanielselskip fan Jobbegea mei “it deiboek fan Tinus  

   Teckel; 

21 maart 2020 - Kritejûn mei ........................  

    

13.Omfraach 

Albert Postma: It bestjoer bestiet no út 6 minsken. Hoe giet it as de stim-

men gelyk binne.  

Antwurd: Dan jout de stim fan de foarsitter de trochslach. 

Der binne fierder gjin fragen.  

 

14.Sluting jiergearkomste 

Om 17.35  oere slút de foarsitter Jan Bijkerk de gearkomste en is der wer 

tiid foar ferdivedaasje, ferhaaltsjes, gedichtsjes en foardrachten en pot-

iten. 

Nei it potiten wiene de mannen fan Hymp-Hamp, Fokke Plantinga, Anko 

Bouma en Paul Siemensma der, mei harren ferhaaltjes en muzyk. Dat wie 

in moai en bysûnder optreden. 

Om 21.30 oere wie de jûn ôfrûn. 
Luit Dijk, skriuwer.  

11-01-20 Nijjiersbesite yn Atol Plaza, hjir mocht it koar wer fan har hearre 

litte. Ek wiene der meisjongers foar de leden. Sy hawwe tige har-

ren bêst dien: It liken allegear wol koarleden. Sy binne tige wol-

kom! 

14-03-20 In feestlik optreden foar ús âld diriginte Sijke. Sy is 90 jier wur-

den en wist fan neat, dus wie de ferrassing des te grutter. Wy 

songen foar har allegearre tige bekinde ferskes. It koar is en 

bliuwt noch altyd HAR KOAR. 

15-03-20 It koroanafirus smyt roet yn it iten. Alles wurdt oan bannen lein. 

Sa folle mooglik yn’e hûs bliuwe is it advys. Dus hat dit alteast ús 

lêste sjongmiddei west fan ús koar. Wannear wy wer begjinne 

kinne, dat is ofwachtsjen, nimmen dy’t it wyt. 
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Jieroersjoch Sékrite 2019-2020 

Bestjoer. 

It bestjoer is dit jier 4 kear byinoar west. Foaral om de kritejûnen te regeljen. 

Fierders ûnderhâlde wy as bestjoer kontakten mei it Diel Midslân en it Frysk 

Boun om Utens. 
 

Jiergearkomste op 11 oktober 2018. 

Dit jier is de jiergearkomste wer op de middei. De iepening fan de gearkomste 

wie om 17.00 oere en om 18.00 oere it iten. 

Der  wiene 31 leden, wermei wy alle wichtige saken oangeande ús Krite efkes 

troch nommen hawwe.  

It jieroersjoch fan de skriuwer en de sinteraasje fan ús ponghâlder wie alle-

gear tige ynoarder. Johannes Fransen, Annie Noppers en Jan Bijkerk binne 

ôfgeand. Annie en Jan  stelle har wer beskikber. Johannes hat oanjûn dat hy 

net mear ferkiesber is. 

Der binne gjin tsjinkandidaten. 

Annie en Jan wurde troch de gearkomste wer foar 3 jier herkeazen. 

Johannes wurdt betanke foar al it wurk dat hy foar de Krite dien hat. Der is in 

blomke foar Wytske en in bon foar Johannes.  

Nei de gearkomste hawwe de mannen fan Hymp-Hamp (Fokke Plantinga, 

Anko Bouma en Paul Siemensma) ús fermakke mei ferskes en ferhalen. Yn 

plak fan 1 oere hawwe sy 2 oeren optreden.  
 

Moetings- en Ynspiraasjedei FBoU. 

Der is gjin kaderwykein mear, mar der is no wer in Moetings– en Ynspiraas-

jedei holden op 16 novimber yn Hurderwyk.  
 

Kritejûnen. 

Op 23 novimber wie ús 1e kritejûn mei Noorderbos & Ko mei it stik “Fer-

bining”. Der wiene 53 minsken. 
 

Krystmiddei: Foar de 5e kear de sjong(kryst)middei yn Posa (21 desimber) mei 

it sjongkoar. Mei koar en publiek der by, wiene der 63 minsken. It wie in 

middei mei it sjongen fan krystferskes en it foardragen fan gedichten en 

Jieroersjoch fan it Sjongkoar  

2019 – 2020. 

Sa, alwer in jier foarby, de tiid giet hiel-

tyd flugger. 

06-08-19 Gearkomste fan de muzyk-

kommisje foar it gearstallen 

fan it programma yn kom-

mend winterskoft 2019 - 

2020. 

11-09-19 Wy begjinne wer te sjongen, 

de measten binne werom fan 

fakânsje, dat we geane mar 

wer los. 

11-10-19 Jiergearkomste fan de Krite 

yn Atol Plaza, mei in ferskaat 

oan ferhaaltsjes en ta beslút 

in lekker stamppot buffet, 

klearmakke troch de minsken 

fan de Krakeling. It wie tige yn 

oarder. 

20-12-19 Krystbôle smarre bij Wytske. 

21-12-19 Under lieding fan Jelma , en 

mei muzykale begelieding fan 

Sylvia [piano] en Fred [gitaar] 

krystlieten sjonge mei it koar 

en lústerje nei ferhalen en 

gedichten. Wat in prachtige 

middei. 
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Sifers 2019-2020 en begrutting 2020-2021. 
 

Troch dat de beide leden fan de kaskommisje yn septimber net beskik-

ber wiene, sil de ferklearing fan de kaskommisje, fan sawol fan de krite 

as fan it sjongkoar, yn it kommende boekje opnaam wurde. 

Sa as jimme sjen kinne oan de sifers, hat koroana ús yn de sinteraasje 

ek net goed dien. Wy hiene begrutte op een tekoart fan € 325,=, mar 

troch dat der nei febrewaris gjin kritejûn mear west hat en om’t de An-

jerkollekte net bei de doarren lâns wie mar digitaal, hawwe wy in te-

koart fan sa’n € 750,=. Mar ja, dêr kin net ien wat oan dwaan, mar is 

fansels wol tige spitich. 

Ek de begrutting foar it winterskoft 2020-2021 is alhiel feroare, en wy 

moatte noch mar ôfwachtsje of de kritejûnen yn it kommende jier noch 

troch gean kinne. Want it koroanafirus is der noch en ear der in faksin 

is, no dat moatte wy noch mar besjen! 

Mar foar de begrutting moasten wy wat en binne wy der fan út gien, 

dat fanôf jannewaris de kritejûnen wer begjinne kinne. 
 

Utstel om it sjongkoar fanút de krite net mear te stipjen. 

Inkele jierren lyn hawwe wy op in jiergearkomste beslúten, doe it sjong-

koar der op dat stuit finansjeel net sa goed foar stie, om fanút de krite 

it sjongkoar te stipjen mei € 160,= yn’t jier. 

Sa as jimme sjen kinne, hat it sjongkoar no in fermogen fan sa’n € 3700, 

dus wol flink wat ‘fet op de bonken’. Yn fergelyk, it fermogen fan de 

krite is € 4500. 

It útstel fan it bestjoer is dan ek om mei yngong fan dit jier mei dizze 

stipe op te hâlden. Wa’t fan de leden hjir op tsjin is, moat dat fia de 

mail of fia in briefke kenber meitsje oan ús skriuwer, Luit Dijk. 

ferhalen. 
 

Op 11 jannewaris hiene wy nijjiersbesite. It koar hat op dy middei lietsjes 

songen en der wie in ferhalen Bingo. Der wiene ek wer lekkere hapkes en 

drankjes en fansels kofje mei oranjekoeke en in ferlotting. De nijjiersbesite 

wie wer yn de middei mei sa’n 54 minsken yn de seal. 
 

Op 15 febrewaris wie it Akkrumer Dream Theater der mei it stik “Doazen”. It 

stik wie troch de spilsters sels skreaun en waard, lykas it stik 2 jier derfoar, 

geweldich goed spile. Der wiene dizze jûn mar 41 minsken.  
 

Us lêste kritejûn fan 21 maart soe met it Hantummer Ploechje wêze. Dizze jûn 

is net troch gien yn ferbân mei de koroana. 
 

Dielgearkomste diel Midslân. 

Mei de kriten Hilversum, Hurderwyk, Lelystêd, Seist, Utert en Wageningen 

soene wy by inoar komme op 17 maart 2020 yn Bussum. Dizze gearkomste 

gie ek net troch yn ferbân mei de koroana. 
 

Jiergearkomste Frysk Boun om Utens yn Delft. 

Op 28 maart soe de AG hâlden wurde yn Delft. Gie net troch yn ferbân mei de 

koroana. 
 

Anjerfûns. 

Dit jier is der net mei de kollektebus lâns de strjitten rûn yn ferbân mei it ko-

roanafirus. De aksje (fan 25 maaie – 30 maaie) is fia Whatsapp holden, wat 

hiel wat nijs is foar de krite. It hat mar € 405,-- oplevere. In stik minder dan 

doe wy by de doaren del giene mei de kollektebus. 100% fan de opbringst is 

foar de krite. 

 

Rabo support aksje. 

Hjiroan hawwe wy foar it 2e jier op rige meidien. It hat € 223,90 oplevere. 
 

Ferstoarn op 9 juni 2020, ús lid Sijmen Nieuwenhuis, Sijmen is 76 jier wurden. 

 

Luit Dijk. 
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