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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 



  

It bestjoer fan de Sékrite 

siket noch advertearders. 

Wa fan jimme kin ús helpe oan stipers? 

Leafdesmeldij  

Op myn netflues stiest gravearre 
yn myn bloed streamst stadich mei 
eltse hertslach is ornearre 
om ek mei te slaan foar dy. 

Troch myn tinzen bliuwsto sweven 
ek al binn’ myn earms sa leech 
kuozje my, al is ’t hiel even 
driuw myn bloeddruk mar om-
heech. 

Yn ’e djipte fan dyn eagen 
lês ik longrjend: ’k jou my oer 
oan it ritme fan ’e weagen 
fan dyn flammen, fan myn fjoer. 

 

Nimmen sil dit liet ea hearre 
en as ik de snaren stryk 
jitte do en ik, tegearre 
dizze wurden yn muzyk. 

Inne Bilker 
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NIJS FAN IT FRYSK BOUN OM UTENS 

De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 7 oktober 2021.  

Sneon 16 septimber 2023  
100 jierrich Jubileum 

It Frysk Boun om Utens. 
 

De jubileumkommisje fan it Boun wurket fierder oan de betinking     
fan it 100-jierrich bestean fan it Boun op 16 septimber 2023. Sjoch foar 
mear ynformaasje op ‘e webside fan It Boun: 
 www.fryskbutenfryslan.frl  
 
AG en M- en Y-dei. 
Sneon 9 oktober 2021 binne jimme 
wolkom yn it Tsjerklik Sintrum ‘De 
Regenboog’, Biezenplein 1, 3845 KA 
Hurderwyk foar de Algmiene 
Gearkomste en de Moetings– en 
Ynspiraasjedei fan it Frysk Boun. 
Ynformaasje op siden 13 en 14. 

Gearstalling fan it bestjoer fan ús Krite:  
 

 

Foarsitter: Jan Bijkerk, e-mail: sekrite@janbijkerk.nl     

Ponghâlder: Jan Koopman,  e-mail: jan@zwanenwater.nl  

Skriuwer: Luit 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 skriuwer Luit Dijk. 
 

De redaksje en opsmûk fan it boekje: Jan en Sjoerdtsje Bijkerk. 

Kopij opstjoere nei: sekrite@janbijkerk.nl  
 

Eareleden fan de krite: Albert Postma en Gerrit Kingma. 

Sneontemiddei: 9 april 2021. 
50- en 45-jierrich bestean fan resp.  
Fryske krite Sékrite en Frysk sjongkoar. 
Us krite hat yn 2021 50 jier bestien en ús sjongkoar dan 

45 jier. Dat wolle wy, as de koroanakrisis it talit, mei jimme allegearre 
graach fiere op 9 april 2022. It bestjoer, dat tsjintwurdich gearkom-
sten hat fia de kompjûter (Skype), hat drok dwaande west mei it neitin-
ken oer en ûndersykjen fan de mooglikheden fan dit jubileum. Wy wol-
le der in middeisprogramma fan meitsje, sadat leden dy’t der gjin 
nocht mear oan ha om op jûntiid op ‘e dyk te wêzen, dan ek meidwaan 
kinne. Sjoch foar it proghramma fan it jubileumfeest op side 9 fan dit 
krantsje. 

http://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 freonen fan de Sékrite, 
Wy hoopje dat jimme allegearre noch goed sûn binne. It is aansten al 
wer oardel jier lyn dat wy by inoar west ha foar ús krite. Net ien dy’t dit 
begjin 2020 hat sjoen oankommen.  
Mar it regear hat gelokkich de leien wer wat fiere litten en ûnder be-
paalde betingsten meie wy wer by inoar komme. Ik skriuw dit fansels yn 
augustus, dus hoe it de kommende moannen rinne sil, dat wit net ien. 
Wy gean op dit stuit der fan út dat wy de kritejûnen wer opstarte kinne. 
En fansels, ús krite en it sjongkoar hawwe dit jier resp. it 50-jierrich en 
45-jierrich jubileum en dat soene wy fansels graach mei jimme fiere 
wolle.  
Wy woene dit jubileumfeest op 16 oktober o.s. hâlde, mar wy hawwe 
dochs it gefoel dat wy dat dit jier noch net dwaan moatte. As wy de 
reaksjes sa om ús hinne hearre, mei namme fan it sjongkoarbestjoer, 
dan binne de minsken noch tige behoedsum en dat snappe wy as best-
joer bêst. En ek as der mear dan 75 minsken komme, dan moat elkenien 
in koaroana-paspoart sjen litte kinne. Mar sa as jimme al earder lêzen 
ha, hiene wy ek noch in útwykdatum en wol op 9 april 2022. 
Dêr sille wy it earst mar op litte en dan sjogge wy dizze winter wol hoe it 
gean sil mei de koaroana-problematyk. Jammer, mar it is net oars! 
Dochs wolle wy jimme it programma net ûntjaan. It programma fan ús 
jubileumfeest kinne jimme lêze op side 9 fan dit boekje.  
It Frysk Boun om Utens is fan plan om op 9 oktober harren Algemiene 
Gearkomste (AG) te organisearjen. Dizze gearkomste is op de moarn en 
op de middei wurdt de Moetings– en Ynspraasjedei holden. De sprekker 
op dizze middei is Lutz Jacobi, de foarsitter fan de Waddenferiening. De 
middei wurdt besluten mei de Teäterfoarstelling ‘Myn Skip’, ferteller is 
Age Veldboom en it duo ‘Ella & Herman’ spilet en sjongt de spesjaal foar 
dizze foarstelling skreaune lieten. In útwreide ferhaal oer dizze dei stiet 
op de siden 13 en 14 en op de webside fan it Frysk Boun. 
As jimme hjir belangstelling foar ha, jou it troch oan Luit Dijk fia de mail 

 Ekstreme waarmte en delslach. 
 

Boskbrannen yn de Feriene Steaten en Sibearië, ekstreme waarmte yn 
Kanada, East-Europa en ferskuorrende oerstreamingen yn Dútslân en 
ek yn Sina: it hiele noardlik healrûn wurdt dizze simmer rekke troch 
ekstreem waar. In tal belangrike feiten op in rychje. It is gjin wûnder, 
dat sa ' n soad gebieten tagelyk mei ekstreem waar te krijen hawwe. De 
wichtichste reden is dat de winen út it westen swakker binne, mear as 
normaal. Troch klimaatferoaring komt dat faker foar yn de simmer. De 
dramatyske oerstreaming fan de Sineeske miljoenenstêd Zhengzhou is 
de lêste natuerramp. Neffens it Sineeske meteorologysk ynstitút foel 
der lêsten 623 milimeter rein. Dat is mear rein as der gewoan yn in hiel 
jier falt yn Zhengzhou. Neffens lokale meteorologen soe boppedat goed 
200 milimeter yn mar ien oere fallen wêze, in absolút rekôr foar Sina.  
Zhengzhou waard troffen troch de Sineeske moesson dy’t noardliker 
leit dan normaal. Dit reinseizoen leit yn ús wintermoannen súdlik fan de 
evener en yn de simmer noardlik dêrfan. Oars leit de moesson boppe 
Súd-Sina, mar dizze simmer luts de reinsône hûnderten kilometers fier-
der. Dat leit yn ferbân mei Sibearyske boskbrannen. 
Alle reinwetter falt tsjintwurdich yn ien lyts gebiet. Dat barde yn Sina en 
foar inkelde wiken lyn ek yn Limboarch en oangrinzjend Dútslân en Bel-
gië. Yn beide situaasjes komt dat troch in grut hegedrukgebiet ten wes-
ten fan de reinsônes en dizze sône net ferskood. Ek yn it ekstreme 
Noard-Amearika hie men wer te krijen mei sa’n blokkearjend hegedruk-
gebiet. It westen fan Kanada en de Feriene Steaten ha dêrtroch wiken-
lang te krijen mei drûchte, hjitte en ûnderwilens grutskalige boskbran-
nen. Dat blokkearjen typearret wer de simmer op it noardlik healrûn, 
seit it KNMI. De westewyn is dêrtroch sa sterk net as gewoan. Dat 
docht him faker foar troch klimaatferoaring: in krêftige westewyn op 
grutte hichte in de lucht, de straalstream, is sa simmerdeis 10 oant 15 
persint swakker wurden. Dat fergruttet de kâns dat loftdrukgebieten 
lang klam komme te sitten boppe ien regio. Sa nimt de ekstreme 
waarmte yn it westen fan Kanada en de Feriene Steaten ta en stiet ek 
de ekstreme delslach yn Limboarch der my yn ferbân. 



of fia in telefoantsje (sjoch hjir foar op side 1). 
As wy dan wat fierder yn de tiid gean, dan is it plan om op 27 novimber 
in kritejûn te organisearjen yn teäter Posa mei kabaret en muzyk. Wy 
hawwe foar dizze jûn al een fjouwertal mannen fêstlein, dy’t ús opfleur-
je sille mei harren muzyk en sketskes. Fierder sil it bestjoer jimme noch 
ferantwurding ôflizze moatte oer it ôfrûne jier. Omdat der gjin krite-
jûnen west binne en der net sa folle bard is, sille wy op 27 novimber 
earst in heal oere de jiergearkomste hâlde. Wy begjinne dan om 19:30 
oere mei de jiergearkomste en dan kinne de mannen fanôf 20 oere los-
brâne mei harren optreden.  
It bestjoer fan it sjongkoar hat oanjûn dat sy mei it sjongkoar dit jier net 
repetearje sille/kinne en dat sy dan fansels ek net sjonge kinne op de 
Krystmiddei en de Nijjiersbesite. It bestjoer hat har beret op de konse-
kwinsjes foar de Krystmiddei en hat besletten de Krystmiddei dit jier 
oer te slaan. De Nijjierbesite giet, sa as it no stiet, gewoan troch. 
It kommende krantsje sil yn it lêst fan oktober ferskine mei de saken 
foar de ynkoarte jiergearkomste fan 27 novimber. 
 

Foar safier mar efkes it foarútsjoch. Bliuw gesûn en oant sjen. 
 

   Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk. 
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• 18.00 Foar wa’t wol: meiinoar ite by ‘Alleman’ – op eigen kosten (€ 
25,00 d.p.) en wat de kaart skaft. Adres: Triasplein 1, 3845 GC Hur-
derwyk 

 

Nei in suksesfolle rige fan út-
ferkochte foarstellings yn sep-
timber 2018 fan it iepenloft-
spektakel yn Earnewâld oer de 
skiednis fan it skûtsje (dat bar-
de yn it ramt fan Kulturele 
Haadstêd Ljouwert/Fryslân), 
giet 'Myn Skip' no mei dit fer-
haal de teäters yn. 
In foarstelling oer hurd wurk-
jen en genietsje, oer lije en 
leafde, oer stoer en kwetsber, 
oer winne en ferlieze. Mar 
foaral ek ferhalen oer it skûtsje, fan wurkskip nei wenskip nei rekreaas-
jeskip. 
 

Ferhaleferteller Age Veldboom nimt it publyk op entûsjaste wize mei yn 
de wrâld fan it skûtsje, dy't hy as gjin oar kent. It duo Ella & Herman 
spilet en sjongt de spesjaal foar dizze foarstelling skreaune lieten. De 
ferhalen, bylden en lieten soargje foar in ferbyldzjende reis troch 100 
jier skûtsje histoarje. 
 

Ella & Herman binne in singer/songwritersduo út Fryslân. 
Ella de Jong sjongt en spilet piano, trompet en melodica. 
Herman Woltman spilet gitaar. We kinne him fan Soul-
dada en de gearwurking mei û.o. Fay Lovsky en Izaline 
Calister. Tegearre wûnen Ella & Herman de singer/song-
writerspriis fan Fryslân yn 2015. Age Veldboom is in kuier-
jende ensyklopedy as it oer it skûtsje giet en jout ferskate 
kearen kommentaar by Omrop Fryslân en Omroep Max  
by it skûtsjesilen. 

Oer de Westerein 

Lytse Sije yn ’e Westerein 
hie ’t faak ris by ’t ferkearde ein. 
Hy sei: “ ’k Bin in foarútsjend man 
en ’t waar, dêr wit ik alles fan.  
’k Jou sa myn eigen waarberjocht,  
net sa as Piet Paulusma dat docht,  
ik kin ’t fernimme oan myn skonken!  
Stekke my myn âlde bonken,  
dan kinne jim der fan op oan:  
striemin waar krije wy dan moarn;  
hagel en tonger sille we krije,  
nim dat mar oan fan âlde Sije”.  

Nei mannich kear as hy soks sei 
kaam der in moaie simmerdei ..., 
mar nea die hy ’t sa raar as juster: 
it mantsje digere nei de loft 
en doe foarsei er nei in skoft, 
wylst er sawat yn trâns wie: 
“Moarn krije we eastewyn en snie!” 
Mar d’oare moarns, hy wie ferslein, 
gjin eastewyn, mar wester-rein! 
 
 

(Doeke Miedema) 



 Algemiene Gearkomste Moetings - en Ynspiraasjedei. 
 

Ek al binne der noch besmettingen fan it Delta-koroanafirus, it bestjoer 
fan it FBoU hat har Algemiene Ledegearkomste - better bekend ûnder 
de namme AG – en de Moetings- en Ynspiraasjemiddei op de kalinder 
fan dit jier dochs ynpland:  

Sneon 9 oktober 2021 binne jimme wolkom yn it Tsjerklik 
Sintrum ‘De Regenboog’, Biezenplein 1, 3845 KA Hurderwyk. 
 

De Fryske krite “Meiinoar Ien” fan Hurderwyk e.o. is de gast-krite. Sy 
hite ús wolkom yn de Reinbôge-tsjerke.  

It programma foar dy dei sjocht der sa út: 
10.00 – 10.30 oere Ynrin mei kofje en oranjekoeke; 

10.30 – 12.00 oere Algemiene Gearkomste; 

12.00 – 13.00 oere Lunsj; 

13.00 – 14.30 oere  Moetings- en Ynspiraasjemiddei mei gastsprekker 
Lutz Jacobi, direkteur fan de Waddenferiening; 

14.30 – 15.00 oere  skoft; 

15.00 – 17.00 oere  Teäterfoarstelling ‘Myn Skip’ – foar sawol de gas-
ten as de kriteleden fan Hurderwyk; 

17.30 oere Ein fan de dei. 
 

De skriuwer fan it Boun wol dan ek graach, fia de skriuwers fan de kri-
ten (by ús Luit Dijk), noch wat oare ynfo fan jimme : 
• Wa komme nei de AG – nammen trochjaan. 

• Wa komme nei de M- en Y-middei – nammen trochjaan. 

• Wa wolle dan gebrûk meitsje fan in lunsj – beskikber yn it tsjerklik 
sintrum ‘de Reinbôge’. 
de priis: € 12,50 – spesjale dieet-winsken graach trochjaan.  

• Wa wol de teäterfoarstelling ‘Myn Skip’ meimeitsje – nammen 
trochjaan > de yntree-priis: € 5,00 foar kriteleden - € 10,00 foar net-
kriteleden. 
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KRITEJÛNEN  - set de datums alfêst yn jimme bûsboekjes! 

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. 

Datum Ynhâld fan de jûn 

16 oktober 2021  
op de middei  

Jubileumfeest giet net troch 

27 novimber 2021 
In heal oere jiergearkomste en dan de krite-
jûn (kabaret en musyk) - teäter Posa 

18 desimber 2021 Krystmiddei giet net troch 

22 jannewaris 2022 Nijjiersbesite yn De Krakeling 

26 febrewaris 2022 Kritejûn - toaniel—yn teäter Posa 

9 april 2022    
op de middei      

Jubileumfeest Sékrite (50) en Sjongkoar (45) 
by BOERKOK 

It trochgean fan boppesteand programma is fansels tige ôfhinklik fan it ferrin 

fan de koroana-krises. 

TA NEITINS fan JAAP BREMER. 

Op 10 juni 2021 is ús kritelid Jaap Bremer út Bid-

dinghúzen ferstoarn. Jaap is 79 jier wurden en hat 

de lêste 9 jier in protte fersoarging ha moatten fan 

syn frou Geesje. Jaap hat de kritejûnen dochs sa no 

en dan noch bywenje kind yn syn rolstoel. 

It bestjoer fan de krite winsket Geesje, de bern en 

fierdere famylje in protte sterkte ta om dit ferlies 

te dragen. 

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


UT DE BOEKEHOEKE 

  

Dizze keer oantinken foar 3 hiel ferskillende boe-
ken: 

Bennie Huisman: De rop fan it wetter. Ferhalen. 
Bennie Huisman is yn 1947 berne op It Hearrenfean. Hy is fan berop sjonger 
en ferteller. Ek by ús Krite fersoarge hy yn maart 2017 al in moaie jûn!  
Huisman hâldt him lykwols ek dwaande mei it skriuwen fan proaza, liet- en 
toanielteksten. Hy wennet yn it hûs dêr’t syn pake en beppe yn wennen. Hy is 
der sels yn berne en boarte as jonkje gauris yn en om dat âlde hûs oan de 
Hearewal, dêr’t doedestiids de skipperij noch foar libben en fertier soarge. 
Dy oantinkens soargje mei foar de eftergrûn fan syn ferhalen dêr’t leafde, lib-
ben en dea in grutte rol yn spylje. De ferhalen “De rop fan it wetter” en “Brief 
oan Hilde” binne ûnderskieden mei de Rely Jorritsmapriis, oare binne skreaun 
yn opdracht fan de provinsje Fryslân. 
 
Sjoerd van der Schaaf: Abbingawâld 
Abbingawâld (1947) is in kaairoman oer in grut doarp yn ‘e Wâlden mei aadli-
ke huzen, in kantongerjocht en in fundaasje dêr’t in frelle it bewâld oer fiert. 
Dat doarp kin oars net wêze as it deftige De Sweach, dat Sjoerd van der Schaaf 
als jong sekretary-amtner fan de gemeente Opsterlân tusken 1923 en 1930 
fan binnen en fan bûten kennen leard hie. Ut de koarte, suggestive natuer-
beskriuwings docht bliken, dat de skriuwer – by al syn krityk op it doarp – dat 
gea en syn bewenners tige tagedien is. 
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De wet giet lykwols benammen 
oer de bisten dy’t troch boeren 
holden wurde. Hinnen moatte 
moudzje kinne, einen swimme, 
kninen grave. Mar hoe komt it 
mei hynders, kij, bargen en 
skiep? It begjint mei mear rom-
te, nei bûten ta kinne, frisse 
lucht en wetter. Dêr lês ik net 
iens it measte oer. De kij wer yn 
it lân, de bargen yn de modder. 
En hoe komt it mei hynst, bolle 
en bear? It is dúdlik wy geane nije tiden yn ’e mjitte. Foar safolle kij as 
no is gjin plak mear. Wy sille mei minder fleis, molke, tsiis en bûter ta 
moatte of it soe wêze moatte dat de blikkene bolle selskip kriget fan de 
blikkene ko, in keunstko dêr’t we yn dogge wat kij frette en dêr’t dan 
streekrjocht molke fan makke wurdt. Guon lju sizze dat soks oer in jier 
of fiif kinne moat. 

Yn dat ljocht besjoen soe de earste peal fan it wolvestek om Fryslân 
hinne, dy’t Hans Wiegel slaan sil, ek wolris de lêste wurde. Dat stek om 
Fryslân hinne, dat sil de rjochter op grûn fan dizze nije wet grif ferbiede. 
De wolven ha rjocht op natuerlike omstannichheden, krekt as alle oare 
bisten. Dêre hearre stekken net by. De bisten moatte in frij libben ha en 
yn neat behindere wurde. Wy geane sa werom nei âlde tiden, mei ien 
ferskil. Yn dy âlde tiden wiene de minsken jagers. Sa kamen se oan har 
iten en sa regelen sa de eigen feiligens. Dat mei noch, út en troch. Dêr 
ha we wetten foar betocht. Yn de takomst sil dat grif ferbean wurde, 
want sjitten heart net by de natuerlike omstannichheden. 

Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon 26 juny yn syn fêste 
rubryk ‘Taalferoaring’ op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 
15.00-16.00 it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 
9.00-10.00 werhelle. 

Foto © AM 



yn ’e koai. Wat dêroer yn de wet stiet, fynt net elkenien like dúdlik en 
dat is it ek net. 
Binne langere riemen, gruttere hokken en koaien en mear fan dat soar-
te fan saken moai genôch of kin in rjochter op grûn fan dy nije wet oars 
beslute? It giet der ommers om dat we rekken hâlde moatte mei de na-
tuerlike omstannichheden fan bisten. It is noch mar de fraach oft we 
dan wol folstean kinne mei gruttere hokken en koaien mei mear bisten 
as no, dy’t tagelyk mear romte foar harsels as earder ha of hûnen oan 
langere riemen. De katten jouwe oare swierrichheden. Dy moatte fan-
sels efter de fûgeltsjes oan kinne. Húsdieren en fee ha beide altyd te 
krijen mei beheiningen. Dat is wol dúdlik en dat kin hast net oars. De 
bisten witte net better. 
 

Yn dat ljocht besjoen soe de earste peal fan it wolvestek om Fryslân 
hinne, dy’t Hans Wiegel slaan sil, ek wolris de lêste wurde. 

 

No moatte we mear as earder rekken hâlde mei natuerlike omstannich-
heden fan bisten. Bêst genôch, mar hoe fier moat dat gean? Soe dat 
betsjutte kinne dat eksoatyske bisten net mear as húsdieren holden 
wurde kinne? Dat dy werom moatte nei wêr’t se weikomme. Dat soe 
wat wêze! No’t sirkusbisten net mear tastien binne, komme we ek oan 
de bistetunen ta. Fan de bistetunen kin min sein wurde dat de bisten 
dêre yn natuerlike omstannichheden libje kinne. Oan ’e oare kant, bis-
tetunen sûnder bisten soe ik net folle oan fine. 
Húsdieren soene folle mear frijheid ha moatte. Gjin hokken en koaien, 
gjin stjelpen, gjin riemen. Frijheid! Wy witte allegearre wol wat der bart 
as húsdieren mear frijheid krije as se no ha. Yn in bytsje tiid binne der 
samar folle mear. En it binne der no al in protte! Wy ha no rûchwei 2,5 
miljoen katten, 1,5 miljoen hûnen en 0,5 miljoen kninen. Mear frijheid 
sil grif betsjutte dat der dus net minder, mar earder mear fan dy bisten 
komme. Hâld dêr mar rekken mei! Hast de helte fan de húshâldens 
(42%) hat no wol ien of mear katten en/of hûnen. As men om jin hinne 
sjocht, komt men maklik ta te konklúzje dat it der wol in hiele protte 
binne en dat in pear minder hielendal net slim wêze soe. Faaks hie de 
wetjouwer dêr ek wol omtinken foar ha kinnen. 
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Styntje Piters: In libben as Styntsje 
Yn “In libben as Styntsje”, dat him ôfspilet yn ‘e midden fan de 19de iuw, hat in 
âld wyfke, mimerjend oer earder tiden en oer har Kobus, har libbensskiednis 
op papier set. 
Sadwaande hat hja stim jûn oan dy’t yn dy eang meitsjende tiden gjin stim 
hiene. Wurkleazen bedriigje de rêst en de frede fan de froede boarger. Se 
moatte har mei koest hâlde en oars geane se mar nei de bidlerskoloanje yn 
Feanhuzen. Sa waard doe faak en folle tocht. 
Styntsje Pieters (1816-1893) wist út ûnderfining wat soks betsjutte en fertelt 
dêr op in ynhâlden en meinimmende wize fan. It is it eigenhannich skreaune 
ferhaal. Har soan fûn it yn in laadsje doe hy in pear papieren socht dy’t hy 
nedich hie om har begraffenis te regeljen. 
De moeting mei Jeltsje Jochems bringt nije spanning yn it ferhaal. Men fielt 
dat der wat te rêden is, mar it duorret noch lang ear’t men wit wat de tragyk 
fan har libben is. De reaksje fan beide froulju op wat hja, yn soartgelikense 
omstannichheden, meimakken, is lykwols folslein ûngelyk. 

Dizze boeken koste mar € 2,50 it stik en binne op te heljen op Saerdam 143 
Luit Dijk en Johanna van Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl, til. 0320-412444. 

Sparje foar de Sékrite by de PLUS. 
Fan sneon 5 septimber ôf kinne klanten by PLUS sparje foar klups en 
ferieningen yn 'e buert. As Meast Ferantwurde Supermerk’’ fine sy dat 
sy altyd klear stean moatte foar ús op 'e buert. Mei dizze aksje geane sy 
klups en ferieningen in (finansjeel) steuntsje yn 'e rêch jaan. Yn totaal 
oer it hiele lân dogge der hast 6200 klups en ferieningen mei oan de 
sparaksje, ferdield oer 268 winkels fan de PLUS. It stipebedrach dat sy 
te ferdielen ha, is goed 3,2 miljoen euro. Nei de simmer kinne klanten 
stipepunten sparje foar de klup of feriening yn 'e buert. Klanten bepale 
sels oan hokker klup of feriening stipepunten jaan wolle. Hoe mear sti-
pepunten in klup kriget, hoe mear euro’s dat foar de klupkas opsmyt. 
De dielnimmende klups en ferieningen meie it bedrach dat troch klan-
ten fan PLUS oergarre is, nei eigen ynsicht besteegje. Us krite is ek op-
jûn foar dizze aksje. In los bledsje yn dit krantsje jout der noch mear nijs 

oer. Dus, as jo fan ôf 5 septimber boadskippen dogge by de 
PLUS, dan kinne jo de stipepunten jaan oan de Sékrite. De 
aksje duorret oant 13 novimber ta. 

mailto:luit.dijk@kpnmail.nl


Ut de ITENSIDERIJ.  
 

Meloensop mei garnalen. 
 

Dizze kear ha ik in hearlik fris, simmers foargesetsje keazen. 
 

Yngrediïnten: 
• 1 Galia meloen; 

• 1 reade piper; 

• sop fan 1 sinesapel; 

• 125 ml Grykske yochert; 

• 50 gr pompoenpitten; 

• 1 boskje basilikum; 

• 100 gr Hollânske garnalen; 

• olive-oalje ekstra vierge. 
 

Tarieding: 
- Snij de meloen troch midden en helje de pitten derút. 
- Snij de meloen yn blokjes of stek der mei in meloenboar boltsjes út (5 per 
board) en ming dêr in skeutsje oalje en farsk mealde swarte piper (hjirmei net 
te sunich syn) trochhinne. 
- Bewarje de blokjes/boltsjes ôfdutsen yn de kuolkast. 
- Skep de rest fan it fruchtfleis út de meloen en doch dat yn in kom. 
- Snij de reade piper yn de lingte troch midden, skrabje de siedlisten derút en 
snij de beide helten yn tinne reepkes.  
- Doch dy by de meloen yn de kom, mei-inoar mei de Grykske yochert en 
it sop fan de sinesapel, en wat piper.  
- Pomp dit alles mei in staafmikser of yn in blender oant in glêde sop. 
- Roasterje de pompoenpitten yn in drûge pankoekspanne. 
- Helje de bledsjes fan de basilikum ôf en snij it yn reepkes. 
- Skep de sop yn de buorden. Ferdiel de meloenstikjes/-boltsjes, de garnalen 
en de pompoenpitten oer de buorden en jit der as garnearring in pear drippen 
olive-oalje op. 
 

Wa gjin garnalen mei of der allergysk foar is, kin it ferfange troch yn stikjes 
sniene Parmaham. Dat is ek lekker. 

Yt lekker,  hertlike groetnis, Yvonne Nederpel. 
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Kollum fan Aant Mulder: ‘De Wet Dieren’. 
 

Wy ha allegearre wol lêzen en heard dat ‘de Wet Dieren’ wizige is en 
dat soks barde op oanstean fan ‘de Partij voor de Dieren’. De nije wet, 
dy’t yngean moat op 1 jannewaris 2023, waard troch de Twadde en de 
Earste Keamer oannommen. Der hat yn de media koart diskusje oer 
west. Dat hat grif fan gefolgen dat minister Carola Schouten tasein hat 
om te besjen oft it allegearre wol like praktysk is. Dat is moai fansels, 
mar de wet is wol oannommen. It hie faaks better west om der earder 
oer te diskusjearjen. Dat hie moatten foar’t de wet yn de Twadde Kea-
mer oannommen waard. No hat de Partij voor de Dieren wol hiel maklik 
de mearderheid oan syn kant krige. It hat fansels ek te krijen mei it feit 
dat elkenien wol fan betinken is dat bisten better behannele wurde 
moatte en dat se benammen mear eigen romte krije moatte. Wa’t mear 
oer de haadrolspilers, minister Carola Schouten en de Partij voor de 
Dieren, witte wol kin ik perfoarst it lêste nûmer fan DE NIJE oanriede 
dêr’t beide oer bisten yn oan it wurd komme. It blêd is yn boekhannel 
en supermerk te krijen. 
 

Likegoed hiene de fragen dy’t 
no steld wurde al beäntwurde 
wêze moatten. As ik wat arti-
kels lês, binne it hast allegear-
re ynterpretaasjes. Dat is net 
goed genôch. Der komt in 
momint dat in rjochter nei de 
letter fan de wet sjocht en dan 
wolris oare konklúzjes lûke kin. 
It hat der sadwaande alles fan 
dat it regear yn sân hasten de dingen troch in amendemint en in wet 
goed regelje wollen hat sûnder de konsekwinsjes goed te oersjen. Dat 
komt de lêste tiid faker foar. Foar’t ik fierder gean sil ik efkes de essinsje 
fan de nije wet neame. Wa’t bisten hâldt, moat rekken hâlde mei de 
natuerlike omstannichheden fan dy bisten. Hoewol’t yn ’t foarste plak 
tocht wurdt oan it bedriuwsmjittich hâlden fan bisten, geane de measte 
fragen oer de húsdieren, de hûn oan de rym, it knyn yn in hok, de fûgel 

Foto © AM 
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Better sjen. 
Dûmny kaam op kreambesite by de tolfte yn de húshâlding. Doe’t er in skoftke 
sitten hie, seach er in grutte goes op it hiem rinnen. “Ik wist net dat jimme in 
goes hiene”, sei dûmny. It jonkje fan seis seach him ferheard oan. “Dat is gjin 
goes”, antwurde er, “ús heit seit dat it ús earrebarre is. Dy hat, om’t er hjir sa 
faak west hat mei in poppe, de knibbels fersliten en platpoaten krigen”! 
 
Oege. 
Alle freden kaam Oege mei in knap stik yn ‘e kraach fan de Ljouwerter fee-
merk nei hûs ta. Foar syn hûs lei in wat gammele planke oer de feart. Alle kea-
ren as Oege sa fier wie om der oer te gean, dan naam er de hannen gear en 
bea: “O Hear, help my”. As er it brechje hast oer wie, rôp er: “ ’t Hoecht net 
mear, Oege is der al wer oer!” 

Marten de Boer. 

 

PROGRAMMA 9 ARIL: 

De kosten fan dizze middei binne foar elkenien € 15,00. 

TIID  

13:30 - 14:00 oere 
Ynrinnen by BOERKOK mei kofje en tee 
mei oranjekoeke. 

14:00 - 14:15 oere Wolkomswurd foarsitter Sékrite. 

14:15 - 14:25 oere Praatsje foarsitter sjongkoar. 

14:25 - 14:35 oere Praatsje gast-sprekker. 

14:45 - 15:45 oere 
Diel 1 fan de foarstelling fan Gryt 
Wiersma en Piter Wilkens. 

15:45 - 16:15 oere Skoft mei kofje, tee en in hertlik hapke. 

16:15 - 17:15 oere 
Diel 2 fan de foarstelling fan Gryt 
Wiersma en Piter Wilkens. 

17:15 - 17:35 oere 
Optreden fan it sjongkoar mei Gryt 
Wiersma  

17:45 - 18:15 oere Boarrelje en in lyts hertlik hapke. 

18:15 - 19:15 oere  
Iten: Lokale lunsjgerjochten sa as BOER-
KOK it wûn is. 

19:30 oere Sluting 

Wibe de Wytfisk 

Wennet yn de Bonkefeart,  
dêr hat er ek it swimmen leard. 
Hy kin yn de omkriten alle wetter,  
in tomtom wit it echt net better. 
Efkes nei de Grutte Wiel of Ryptsjerk ta,  
of oer de Ie nei Aldtsjerk of sa. 
De Froskepôle ken er út de pinne,  
ja, hy ken alle wetters om Ljouwert hinne. 
Mar hy wol ek wolris wat oars as wetter,  
oer lân reizigje liket him eins folle better. 
Rinne of fytse, dat sjocht er net sitten,  
in auto wol er ha, dan hoecht er net te switten. 
Lekker toere, earst yn de omkriten en as it goed giet,  
dan miskien wol nei de Dolomiten. 
Hy giet nei ferskate garaazjes ta,  
en allegear wolle se him wat oars ta ha. 
Mar Wibe keapet gjin kat yn de sek,  
hy wol allinne mar in Snoekebek. 
          Folkje Koster. 


