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 90 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.
Jiergong 36
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Rekkennûmer NL 84 RABO 0348 113 889
RABO-bank Lelystêd
Ynskriuwing K.v.K. nûmer 40059396

Hjerst

It bestjoer fan de Sékrite
siket noch advertearders.
Wa fan jimme kin ús helpe oan stipers?

No leit de hjerst as in wale oer it gea, bedekt de glâns fan blide simmertiid.
It beammegrien wurdt stadich brún en rea en wisket del nei hopeleaze striid.
Sa giet natuer syn wei fan wisse dea of wintersliep, oer fjilden keal en wiid.
It fûgelkoar, dat simmersk toanbyld wie, is yn ’e rêst en hat syn slútsang jûn.
No rûst de rein, dy’t noait oan sjongen die, ientoanich del op slim trochweakke grûn.
De lêste blom, dy’t moed ta bloeien hie, hat troch de wyn in sútrich útein fûn.
Mar sjoch, de hjerst bringt dochs syn wielde mei: krekt no wol ’t hôf oerfloedich fruchten jaan.
Al rint it jier ek nei de âlde dei, syn opbringst kin noch skoan fertuten dwaan.
Giet kleur en fleur aanst út it libben wei, wa ’t fruchten draacht dy kin net mis
beslaan.
Atze Bosch
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Ynhâld Meidielingeblêd:
NIJS FAN IT FRYSK BOUN OM UTENS

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 MenY middei op 26 maart 2022
yn Reeuwijk by krite Boadegraven

De Algemiene Gearkomste en de Moetings– en Ynspiraasjemiddei fan 2022 sil holden wurden yn Reeuwijk en de gastkrite is de krite Boadegraven. Dizze krite moat har 75-jierrich
bestean fan 2021 noch fiere. Sy hawwe oanjûn dat sy ek wol
de AG en M en Y middei fan it Boun mei fersoargje wolle.

Sneontemiddei: 9 april 2022.
50- en 45-jierrich bestean fan resp.
Fryske krite Sékrite en Frysk sjongkoar.
Us krite hie yn 2021 50 jier bestien en ús sjongkoar 45 jier. Dat wolle wy, as de koroanakrisis it no talit,
graach mei jimme fiere op 9 april 2022. It bestjoer, dat tsjintwurdich gearkomsten hat fia de kompjûter, hat drok dwaande
west mei it neitinken oer en ûndersykjen fan de mooglikheden fan dit jubileum. Wy hawwe der in middeisprogramma
fan makke, sadat leden dy’t der gjin nocht mear oan ha om
op jûntiid op ‘e dyk te wêzen, dan ek meidwaan kinne.
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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: 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 lidmaatskip 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.
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FAN DE FOARSITTER.
Bêste freonen fan de Sékrite,
Foar jimme leit it twadde boekje fan dit winterskoft. In winter werfan
wy hoopje dat it in bettere tiid wurdt as ferline jier. Doe koene wy neat
dwaan. Mar dit jier wolle wy de boel dochs wer opstarte. Spitich fansels
dat it jubileumfeest net troch gean koe, mar wy hiene gelokkich in twadde datum ôfsprutsen mei de sealeigner en de artysten dy’t komme sille.
Mar hoopje dat it dizze winter wat rustig bliuwt mei it oprinnen fan it
oantal minsken dat yn it sikehûs belânnet fanwege de koaroana en fansels ek noch de ferwachte grypweach.
Mar genôch oer sykten en kwalen. Op 27 novimber hawwe wy wer ús
earste gearkomste: de jûn begjint wat earder as oars om’t wy dit jier ek
in algemiene ledegearkomste hâlde moatte, nettsjinsteande it feit dat
wy ôfrûne jier neat dien hawwe. Dêrom hawwe wy mar in heal oere útlutsen foar dizze gearkomste. It moat dan wol yn in heal oere beslikke
wêze, want om 20 oere steane de artysten fan Friaz klear om ús te fermeitsjen mei ferhalen, sang en musyk. Fierdere bysûnderheden stean
op de siden 22 en 23 fan dit krantsje.
Fierder fine jimme yn dit krantsje fansels alle stikken dy’t heare by in
jierlikse ledegearkomste.
Ek is Eabele wer oan de kuier west, hy hat dizze kear kuiere fan Froubourren nei Ljouwert. Wat hy op syn kuier tsjin kaam is, beskriuwt hy
wer op in moaie wize, sa as wy dat fan him wûn binne.
Sneon 9 oktober hiene wy fan it Frysk Boun om Utens op ‘e moarn de
Algemiene Gearkomste (AG), middeis de Moetings- en Ynspiraasjemiddei en oan it ein fan de middei it teäterstik ‘MYNSKIP’. It wie in moaie
dei mei sa’n 50 minsken op de moarn en sa’n 70 minsken by de presintaasje fan Lutz Jacobi oer de Waadferiening. It teäterstik ‘MYNSKIP’ is
in gearwurking tusken Age Veldboom (ferteller) en Ella en HerMan mei
sang en musyk. Wat kin dy Age goed oer de skiednis fan de skûtsjes fertelle, hy nimt jo mei yn de somstiden tige trieste ferhalen út de skiednis,
oant je sels der emosjoneel fan wurde, sa goed!
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Yn it koart in diel fan it repertoire mei útlis:
 Douwe Dijkstra skreau in liet yn 3/4 maat (wals) oer it ’Sneker Fonteintje’,
wêr men sa op tsjin wie dat er der moast komme. Ek skreau Douwe it swingende ‘Tom’, in liet oer it libben fan Tom de strjitmuzikant dy lâns gâns doarpen swerft en sa syn kostje by elkoar skarrelt.
 Kees Hofstra komponearre ‘Myn Fryske bloed’. In prachtich moai liet wêryn
it langst werom nei Fryslân de boppetoan fiert. Soe samar it hjoeddeistige
Fryske folksliet kinne ferfange. Kees makke ek ‘Tiid foar tiidwurden’ oer hoe
tiidwurden struktureel troch in hiele soad Frysktaligen ferkeart brûkt wurde.
 Douwe Dijkstra betocht in wals oer de yllegale drankstoker ‘Sake’. Hy libbe
yn de jierren 20 yn de Fryske wâlden. It is in moai drinkliet en ek in echte
meisjonger.
 ‘Myn trijekwart libben krisis bleus’ is fan Kees. It is in parody op de ‘Midlife
Crisis’ mei de nedige humor.
 ‘Brutsen hert is in prachtige song yn 'uptempo country style' oer, sa’t de
titel al oanjout, in brutsen leafde.
 De ballade ‘Ferliene’ giet oer in âlder persoan dy noch yn in hoekje in doaske fynt mei dêryn âlde vergielde famyljefoto’s. In liet wat fol sit fan nostalgy.
 ’Myn gitaar, iten en klean’ is in 'up tempo country style' lietsje oer datsto
mei it heechst needsaaklike it libben ek op in noflike manier trochkomme
kinst. Mear en mear is net altyd sillichmeitsjend!

It Kratsje.
Kees en Douwe makken jierrenlang diel út fan de Snitser bân “It Kratsje”. Mei
it liet ‘Har eagen’ wûnen hja de publykspriis fan Liet 1995. It liet giet oer de
ferskrikkingen dy't de minsken inoar oandogge en dat men noch hieltyd faak
de oare kant op sjocht.
DNA is regelmjittich op 'Frysk Fm' te hearren en is fan de hân fan Kees. It giet
oer it knoeien mei it DNA (faak yn it nijs) en wurdt songen troch Gjalt mei in
wjerwurd fan Ietsje.
It Stedsfryske ’Ingredienten’ is in fluch 'Bluegrass' nûmer oer wat foar ‘rommel’ der allegearre yn ús iten sit. Noch hieltyd up to date!

Wy as bestjoer ferwachtsje dat dit in hiele moaie jûn wurde sil, dus
minsken: kom op 27 novimber nei Teäter Posa !!
1 novimber 2021
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Utnûging 27 novimber 2021 yn teäter Posa.
Om 19:30 oere in heal oere Jiergearkomste en …..
… om 20:00 oere kabaret en musyk fan FRYAZ.
Tagongspriis: € 15,= foar net-kriteleden en € 10,= foar kriteleden.

Wy binne Fryaz, in âlde
namme foar Friezen.
Wy besjonge ús Fryske identiteit
mei in teätrale ynslach. Tusken
de sankjes troch besprekke we
de meardere en somtiden djippere lagen fan ús Frysk wêzen en
ús heitelân. Stean wy noch sa yn
de wrâld as ús foarâlden? Feroarje wy ús DNA troch oare natuerlike omstannichheden as
minske? As bin we twongen om
mei te gean yn it grutte gehiel,
sadat ús Frysk wêzen net oerlibbet? Leare ús bern noch ús memmetaal ‘litte gean as ….?’
Klinkt it no swiermoedich? Nee we dogge dit mei in knypeach mar…………

FRYAZ bestiet út:
ferteller Gjalt de Jong: sang, Ietsje Meems: sang en fioele, lietsjeskriuwer Kees Hofstra: sang en gitaar, Paul Siemensma: sang en akkordeon en lietsjeskriuwer Douwe Dijkstra: sang en kontrabas.
Fryaz is in nije bân, oprjochte yn 2018, dy't eigen ferskes skriuwt, sawol
yn it Frysk as yn it Stedsfrysk. De muzyk befettet in fette knypeach nei
de dingen dy om ús hinne barre mei in ljocht teätrale ynslach.
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Hawwe jimme ek troch dat de natuer op in protte plakken efterút giet?
De provinsje Gelderlân sil parten fan natuergebieten op de Feluwe yn it
briedseizoen ôfslute foar rekreanten. By de rannen sil plak wêze foar
rekreaasje, hoareka en besikerssintra. Oare parten wurde ôfsletten om
tige kwetsbere natuer de romte te jaan.
Yn in part fan dat gebiet mei bûten it briedseizoen noch wol kuiere,
fytst of hynsteriden wurde. Oare parten geane op slot. In stikmannich
bûtens en definsjeterreinen is al ôfsletten. Parten fan it Kootwijkerzand
en it Hulsthorsterzand wurde in tal moannen yn it jier sletten. It giet
foaral om gebieten mei stosân, dêr’t unike plante- en bistesoarten binne. Neffens de provinsje en natuerbehearders is it ôfsluten nedich om
de natuer better te beskermjen. Dy hat in protte te lijen fan toeristyske
drokte, útstjit fan stikstof en drûchte. Langjierrich ûndersyk hat oantoand dat ûnder oare de dúnpiiper, de beamljurk, de nachtswel, de sânhagedis en de njirre it dreech hawwe of al ferdwûn binne. Wy sille mar
ôfwachtsje of dizze aksjes fertuten dogge.

No, minsken foar sa fier mar wer, wy as bestjoer hoopje jimme sa folle
mooglijk wer persoanlijk te moetsjen op 27 novimber. Tink der om, wy
begjinne dan om 19:30 oere mei de ledegearkomste. Kom op tiid en
nim dit boekje en jimme koaroana-tagongsbewiis mei foar dizze
gearkomste! Oant dan.
Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk.

KOROANA OFSPRAKEN (TINK DER OM!!):
Wy wolle / moatte ús hâlde oan de ôfspraken fan it regear.
Sa as it no stiet, moatte alle leden in koroana-tagongsbewiis ( faksineard of bewiis fan negetive test) sjen litte
kinne by de yngong van teäter Posa. Dat kin fia de snoadfoan of fia in útprinte QR-koade.
It Bestjoer
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KRITEJÛNEN - set de datums yn jimme bûsboekjes!
Datum

18 desimber 2021

Ynhâld fan de jûn
In heal oere jiergearkomste en dan de kritejûn - kabaret en musyk mei FRIAZ - teäter
Posa
Krystmiddei giet net troch

22 jannewaris 2022

Nijjiersbesite yn De Krakeling

26 febrewaris 2022

Kritejûn - toaniel - yn teäter Posa
Jubileumfeest Sékrite (50 jier) en Sjongkoar
(45 jier) by BOERKOK

27 novimber 2021
19:30 oere

9 april 2022
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Mar wat der bloeide en die, ferstean it sa:
In dichtwurk fan in heger krêft bedreaun,
En steld yn ierde’ boek. Ik naam it op
En yn ús âld bargoensk haw ik ’t beskreaun.
Ut Samle Fersen, Obe Postma (1868 – 1963)

It trochgean fan boppesteand programma is fansels tige ôfhinklik fan it ferrin
fan de koroana-krises.

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.
 Ut it befolkingsûndersyk is ús lid Lous Hesse te witten kommen dat sy
in slimme sykte hat. De prognoaze is net goed, it is net te operearjen.
Der wurdt no mei chemo probearre of dat effekt hat. Yn septimber is
der mei begûn. It is in trajekt fan 9 wiken,
dus yn desimber wit sy of it effekt hân
hat .
Wy winskje Lous in hiele protte sterkte ta
en hoopje dat de chemo dochs oanslaan
mei.
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Reklame.

Dêr stekt út griene beammen d’ âlde toer
De skiere holle oerein yn’t blauwe swirk,
Dêr triljend sinneljocht syn goud yn weeft.
Stil, steatlik riist er op, as yn de tiid,
Doe’t wy as berntsjes oan syn fuotten boarten.
Tinzen fan d’ âlde tiid driuwe om syn holle,
Hûgnis fan ieuwen leit drôgjend oer syn lea.
By al wat wiksle wiist dy stoere bliuwer
Jit stom omhegens boppe d’ âlde leane,
Dêr alle deaden ’t lêste paad oer geane.
De deaden sinke rûm him yn ‘e grûn;
Hy bliuwt en stiet dêr stom yn har fermidden,
In grize prester, foar har rêst te bidden.

Sibesma is no jûns by de doarren lâns om te freegjen oft wy ek nei de reklame
sjoen ha op de televyzje en hoe’t wy dat fûnen. Ik leau dat er it trochjaan
moat en dat er der dan wat sinten foar kriget. Ik ha tsjin him sein dat wy noait
nei de reklame sjogge, mar dan ek noait! Doe wie ik yn ien kear fan Sibesma
ôf. Wat soe dy man noch befreegje?
By Melle hat er ek al yn’e hûs west. Melle woe wol in wurd kwyt oer de
reklame en naam gjin blêd foar de mule. “Waardeloas, om mar gjin raarder
wurd te brûken. Ik wit net wa’t it útfynt. Ik sis wolris tsjin Beitske, sokken
moatte wol in bedroefd lyts bytsje ferstân ha. Tochten jo dat Beitsje der ien
stikje sjippe mear om keapje soe omt sa’n healneaken frommes foar de televyzje seit dat it sa bêst is? Wy binne noch wol by ús ferstân. Wat miene se
wol? Neffens sizzen moatte der kapitalen tsjinoan smiten wurde. Sokken meie
it jild wol gram wêze en net witte wêr’t se der mei hinne moatte.”
Sibesma frege ek noch oft er de iene reklame better fûn as de oare. Melle tikke mei de finger op de tafel en sei: “Jo kinne opskriuwe: Poppekast! Mear sil ik
hjir net fan size.”

Ut de syklus ‘It Alde Doarp’, Samle Fersen.
Pieter Jelles Troelstra (1860 – 1930).

Paulus Akkerman út “Wat wie’t wat”.

Op it Jelsumer binnenpaad.

Oer datum.

Dat is myn lân! De kostelikste greide spint
Om my syn reach en nimt my mei de wrâlden yn,
De ierde joech syn eealste bloed; de lette dei
Bedraacht de hjerst mei simmers jonge skyn.

Hjoed hawwe wy ‘oer datum’ iten. It wie wer safier. Yn’e itenskast ha ik altyd
in romme foarrie fan alles en noch wat. As der ûnferwachts besite komt, wol
ik wat yn’e hûs ha. Meastal komt der net ien en kasthimmelje is net myn
sterkste punt. Mar no kaam ik hieltyd fan dy silverfiskjes tsjin tusken de
doaskes en de pakjes, dat, de hiele brot der mar út. In rige skoandere ytbere
waar wie al oer datum. Skande! Goun minsken moatte ferhongerje en dit soe
ik samar fourtsmite?
Froeger hiene wy ek gjin datum en dêr is ús neat fan oerkaam. Dúdlik dus. Ite
wat de pot skaft, ek al is dat ‘oer datum’. Altyd noch in stik better as ferhongerje. Ik naam in pakje sipelsop, in pot reade biten en de hâldbere molke
brûkte ik foar in pakje ierappelpuree en grysmoalpudding. In echt luie-wivemiel. “Lekker,” sei myn libbenskameraat. “Us mem soe wol sizze, as de kening
hjoed krekt sa lekker yt as wy, dan hat er neat te kleien.”
Jantsje Oost.

It koatershûs, de blokken hea, it haiweinspul
Beneame ’t boerelibben yn syn âlde steat.
De ieuwen gean foarby, mar eat bliuw oer;
Libje fan Hasker mûntsjen hjir net stee en feart?
Sa fyn ik op dit paad wat fan myn âld bestean;
‘- O jonge tiid, o fiere dagen rom! En dan dit byld; in plant dy’t bloeie mocht
En no noch iepen docht syn lêste blom.
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Minne dei (Grytsje Kingma).
Neat wat my hjoed slagje wol
’k sit oeral yn betize.
Want och myn holle sit sa fol,
ik fiel my in ferliezer.
Neat wat yn my in útwei fynt,
’t sit fêst, it bliuwt mar sitten.
Dy tinzen binne sa ’t it skynt
net maklik los te litten.
Neat wat ik noch betinke kin,
ik lit my mar wat driuwe.
’t Is krekt as ik mysels net bin,
ik kin it hast net leauwe
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Neat wat my hjoed
út hannen komt.
Ik sil mar ris in eintsje om
ik soe it oars net witte.
Sa rin ik hjir no bûtendoar,
ik waai wer skjin fan binnen,
in frisse noas, dat fielt al oars,
it docht my goed dat rinnen.
Niiskrekt hie ik alhiel gjin moed,
ik koe it nearne fine.
No fiel ik my wer sterk en goed
De sinne kin wer skine
Beret pak ik de tried wer op,
Ik meitsje koarte metten.
Net langer min, net langer slop,
Dy sleauwens is fergetten.

Fryske sizwizen.
Gjin mich út ‘e brij riere kinne - gjin doel oer it húshâlden ha;
It eint as in mich op in tarre plank - it sjit hielendal net op;
Twa miggen op ien flap - twa saken yn ien mouite berêde;
Gjin mich kwea dwaan - tige guodlik wêze;
It is mar sá’n mich - it is mar in lyts, licht boud minske.
It hûs giet hjoed oan de man - it hûs wurdt hjoed ferkocht;
Op de man spylje - de spiler ynstee fan de bal spylje / immen de skuld jaan;
Wy binne acht man sterk - wy binne my ús achten;
Lyts man wêze - nei beskuldiging of fernedering net folle mear te keap ha;
Earne gjin man fan wêze - earne gjin leafhawwer fan wêze;
Altyd de moaie man bliuwe - in oar it smoarge wurk dwaan litte;
It komt der net op oan hoe âld men is, mar hoe’t men âld is!
Better de bûk barsten as it iten bedoarn.
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op en kom ik by it Jelsumerbinnenpaad. In tegelpaadsje,
in heale meter breed, dwers
troch de greiden oant yn it
Ljouwerterbosk. Dit paad is,
tink ik, in âld tsjerkepaad. It
bosk markearet de râne fân
de stêd en is sa in moaie oergong nei it boerelân ta. Der
wurdt drok gebrûk makke fan
dit stikje grien, sa tichte by de
stêd. Samar ynienen kom ik
yn de drokte fân de stêd. Bilgaard hjit dit diel fan Ljouwert. Sa te sjen is hjir in
protte dien oan stedsfernijing. Uteinlik kom ik yn it
âldste diel fan de stêd. De
omjouwing fan de Jacobinertsjerke is ien en al bysûndere
skiednis. Te folle om yn dit
bestek te neamen. In oare
De Aldehou.
kear miskien? Foarby it Saailân, nei it stasjon ta, rin ik lâns de hege wolkekliuwer fan Aegon. De hiele dei
koe ik dy toer wol earne sjen. Al mei al, wie dit ek wer in skoandere dei. De
oare kear kuierjen giet it paad fanôf Reduzum nei it suden ta.
Eabele van der Veen.

Op syn kuiertocht kaam Eabele by in hiele protte gebouwen lâns, wêr’t gedichten op gevels of op buordsjes skreaun stiene.
Op de twa hjirnei kommende siden fan dit krantsje ha ik in twatal gedichten,
resp. fan Pieter Jelles Troelstra en Obe Postma opskreaun.

1 novimber 2021
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fjild. Stiens is in grut plak wurden. Piter Jelles Troelstra is hjir noch net
fergetten. Der is in strjitte nei him ferneamd en ek hat hy in grut stânbyld krigen. It âlde spoar fân it Dokkumer Lokaaltsje is noch werkenber en is in
fytspaad wurden. Dêr kom ik lâns op wei nei Britsum. No kin ik goed sjen dat
de doarpen hjir op in âlde kwelderwâl lâns de Middelsee lizze. Nei it easten ta
is it Aldlân en nei it westen ta it Nijlân. Nei beide kanten ta is in wiid útsjoch.
Yn Britsum gean ik fan de rûte ôf om de buorren en de tsjerke to besjen. Der is
hjir ea in grutte en hege terp west. It moaie wite tsjerkje hat bysûndere fresco’s, lês ik. Spitich dat de tsjerke ticht is. Ek is der in haventsje. De boaten kinne hjirwei nei de Ie ta farre.
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Ut de ITENSIDERIJ (dizze kear yn it Nederlânsk)

It is foar my de earste kear dat ik yn dizze doarpen kom. Gewoanwei ride wy
oer de grutte dyk alles foarby. It folgjende doarp is Koarnjum. Martena State is
it boechbyld fan dit doarp. Dêr nim ik de tiid om rêstich om my hinne sjen teo
kinnen. Alles is bêst ûnderholden. It bosk en de grêften lizze der prachtich by.
De stinzeplanten dy’t hjir groeie, binne hiel bekend yn Fryslân. Dêrnei kom ik
yn it doarp Jelsum. Dit doarp wurdt faaks yn ien azem neamd mei lûdsoerlêst
troch fleantugen. Ik tref it hjoed. Der wurdt drok flein en ik meitsje mei hoe’t
in minske dat lûd ûndergiet. Op my komt it oer as fergiet de wrâld. Ik fyn it
slim dat de minsken hjir dat oer harren hinne krije. Der steane grutte pleatsen
yn it doarp. De bêste stamboekkij kamen út dizze omkriten. Dekema State
kom ik ek foarby. Dat is no iepensteld foar besikers. It is de muoite wurdich
om al dit moais noch in kear rêstich to besjen. In eintsje fierder hâldt it doarp

It lekker, hertlike groetnis, Yvonne Nederpel.

It Ljouwerter Bosk
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: Krantsjes septimber en novimber 2020

Oanwêzich : Net fan tapassing
1. Foaropwurd.
De saken foar de jiergearkomste fan it jier 2020 binne fanwegen de koroana
(wy koene net mear by inoar komme) beskreaun yn it krantsje fan septimber
2020. Foar 1 novimber koene de leden fia de mail of yn in briefke de opmerkingen en fragen op dizze saken trochjaan. Dizze hawwe yn it krantsje fan
novimber 2020 stien en binne no yn foarlizzend ferslach ferwurke.
2. Iepening
Foarwurd fan de foarsitter Jan Bijkerk stiet yn it krantsje fan septimber 2020.
3. Meidielingen en Ynkommen stikken
De meidielingen en ynkommen stikken binne sa folle mooglik yn de krantsjes
en nijsbrieven fan winterskoft 2020-2021 beskreaun.

4. Ferslach jiergearkomste 11 oktober 2019
Hjiroer binne gjin fragen kommen. It ferslach wurdt goedkard.
5. Jieroersjoch Sékrite 2019 – 2020

It paad makket in heakske bocht en ik kom no op de Monnikebildtloane. Yn
de fierte sjoch ik it stee fan it kleaster Mariengaarde. Fan dêr út hawwe de
muontsen it lân op de see wûn. De hartoch fân Saksen hat dat letter oernaam
troch it oanlizzen fan de AldeBildtdyk. It plak fan it kleaster is markeare troch
in brede grêft en in boskrâne. Der stiet no in grutte pleats. De rûte nei it
suden ta giet no oer de Lege Heredyk. Ek in âlde seewarring. It earste plak
wer’t ik kom is Feinsum. By in bregje is in picknicktafel. De brêge leit oer de
Feinsumerfeart. Dy is bekend as diel fân de Alvestêderûte. In smel paad giet
neist it doarp lâns. Op nei Stiens. It fjild is hjir ek iepen. Yn de fierte, nei it
easten ta, driuwe grutte swarte reekwolken. Ik bin hjir tsjûge fan it opbrânen
fan in houthannel yn Noardburgum, blykt letter. Stiens is in bekend doarp yn
Fryslân. Yn âlde tiden ek in wichtich doarp. Op in kaart sjoch ik dat der yn de
omjouwing wol sa’n fjirtich Zathes, grutte pleatsen mei heareboeren, west
hawwe. It paad giet troch de âlde buorren rjocht op de tsjerke oan. By de
tsjerke sitte in protte minsken op in terras. Ik krij gjin oanstriid om der ek
sitten to gean. De âlde tsjerke wol ik wat better besjen. Oer it hôf rin ik om de
toer hinne. Opfallend fyn ik it hege gers tusken de grêfstiennen. Der groeie
moaie wylde blommen tusken. Guon minsken sille it suterich fine, mar my
docht it wol wat. It fierdere paad nei Ljouwert ta giet net mear troch iepen

Hjiroer binne gjin fragen kommen. It ferslach wurdt goedkard.
6. Ferslach fan de ponghâlder
Der binne gjin fragen oer de sinteraasje. De sifers fan 2019-2020 wurde
goedkard.

7. Kaskontrôle.
Iemkje Kuiper en Simon Dijkstra hawwe de boeken kontrolearre. De boeken
binne yn oarder befûn. Dêrmei ferliene de leden de ponghâlder en dêrmei it
bestjoer desjarzje en de ponghâlder wurdt betanke foar syn wurk, lykas de
kaskommisje.
8. Beneamen fan nije rekkenopnimmers
Simon Dijkstra is twa jier rekkenopnimmer west en is ôfgeand. Anke Schier is
Side 8
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oare. Moai is dat. Fanôf dit plak rint it paad oer de Middelseedyk nei it suden
ta. Lofts en rjochts fan my lizze grutte lânbouperselen. De boeren binne noch
net klear mei it lânwurk. It is hjir dúdlik letter as by ús yn Flevolân.

Ferslach digitale jiergearkomste oktober 2020
Plak
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it kommende jier de rekkenopnimmer tegearre mei Iemkje Kuipers.

Kuier op it Jabikspaad.

In reserve is der noch net.

Op 21 maaie haw ik wer kuiere op it Jabikspaad. Rûn dizze dei wiene wy oan it
kampearjen yn Wâlterswâld. Dêr koe ik plannen meitsje. Yn in rige fan kâlde
en wiete dagen kaam der ien dei mei sinne en droech waar. Op de fyts nei de
Westereen en mei it spoar nei Ljouwert ta. Fanút de trein is in protte natuer
te sjen. Yn Ljouwert seach ik sels Leppelbekken iten sykjen yn in wetterke. Dan
mei de bus rjochting de Bildthoeke. Ik bleau op de hiele reis de iennige reizger. Yn Froubuorren begûn de kuier. Earst nei Ouwesyl ta. It paad giet lâns de
Alde Rydt. In feart dy’t ea yn iepen ferbining mei de see stie. De slûs yn Ouwesyl hat der in ein oan makke. Ik fielde my op it paad lâns de feart in lokkich
minske. Moaie loften, in grien fjild, kij yn it lân, in âlde mûne, fûgeltsjes en
hast in suvere stilte om my hinne. Op in bankje gean ik kofjedrinken. In
Reidsjongerke hâldt my selskip. Ek de Markol en in Karekytsje binne warber. Ik
kom oan yn Ouwesyl en bin dan wer op de rûte fan it Jabikspaad. Ik bin net
hastich en gean in rûntsje troch de buorren rinnen. De âlde skoalle en it grutte
gebou fan de Broederschap falle my op. De nammen op de gevelstiennen yn
de muorren meitsje my nijsgjirrich. Mar de namme fan it mantsje dy’t in stânbyld krige hat by de slûs, fyn ik wichtiger. ‘Klaine’ Gerrit Keizer. Wat in ferhaal.
It is te lêzen by it byldsje. De reis giet fierder. No oer de Monnike Byldtdyk nei
it easten. Ien kilometer bûten it doarp kom ik by de eardere dyk fân de Middelsee. Der stiet in grinspeal. De Bildthoeke hâldt hjir op en ik kom no yn Eastergea. Sa fier ik sjen kin, is it fjild hjir al hûnderten jierren lang hast neat fer-

9. Begrutting 2020/2021
Opmerking fan Albert Postma: de begrutting fan it ledejild foar 2020-2021 is
€150,00 leger. Binne der safolle leden minder?
Antwurd: wy binne útgien fan 90 leden omdat der in oantal leden opsein
hawwe en ús ek in lid is ûntfallen. Wy hawwe op dit stuit noch 93 leden, ynkl.
eareleden.
De binne fierder gjin fragen oer de begrutting. De begrutting is akkoard.
10. Utstel om it sjongkoar net mear te stypjen fanút de krite fanwegen de
hichte fan harren banksaldo.
Der binne gjin leden dy’t der op tsjin binne. Beslút om it sjongkoar net mear
te stypjen is goedkard.
11. Ferslach en sifers fan it sjongkoar.
Der binne gjin fragen oer de begrutting en it ferslach.

12. Bestjoersferkiezing.
Dit jier binne Jan Koopman, Yvonne Nederpel en Jantsje Meijer reglemintêr
oan bar om ôf te gean. Der binne troch de leden gjin (tsjin-)kandidaten binnen
kaam. De trije ôfgeande bestjoersleden binne opnij beneamd.
13. Programma foar it kommende winterskoft – wie doe noch it doel.
16 jannewaris 2021

- nijjiersbesite ;

13 febrewaris 2021

- Kritejûn mei toaniel;

20 maart 2021

- Kritejûn mei toaniel;

16 oktober 2021

- Jubileumfeest Sékrite en Sjongkoar;

14. Omfraach.
Der binne fierder gjin fragen fan leden mear by de skriuwer binnen kommen.
Luit Dijk, skriuwer.

Sicht op Ouwesyl
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WURKLIST LEDEGEARKOMSTE 27 NOVIMBER 2021

Jieroersjoch Sékrite 2020-2021

Yn teâter Posa fan 19:30 oant 20:00 oere.

Bestjoer
It bestjoer is dit jier 9 kear digitaal byinoar west. Foaral om it jubileum te
regeljen. Fierder ûnderhâlde wy as bestjoer kontakten mei it Diel Midslân en it
Frysk Boun om Utens.
Jiergearkomste 2020
Dit jier is de jiergearkomste net fysyk trochgien fanwegen de koroana. Alle
stikken stean yn de krantsjes fan septimber 2020. Foar 1 novimber koene de
leden fia de mail of in briefke de mooglike opmerkingen trochjaan en dizze
stean yn it krantsje fan novimber 2020.
Dit jier wiene Jan Koopman, Yvonne Nederpel en Jantsje Meijer reglemintêr
oan bar om ôf te gean. Der binne troch de leden gjin (tsjin-)kandidaten kaam.
De trije ôfgeande bestjoersleden binne opnij beneamd.
Algemiene Gearkomste en Moetings- en Ynspiraasjedei fan it Frysk Boun
Dizze binne beide net troch gien fanwegen de koraona.
Kritejûnen.
Alle kritejûnen binne fanwegen de koaroana net troch gien.
Dielgearkomste diel Midslân
Gie net troch yn ferbân mei koroana.
Anjerfûns
Dit jier is der net by de duorren lâns rûn yn ferbân mei it koroana firus. De aksje is fia Whatsapp holden. Dit wie hiel wat nijs foar de krite. It hat mar € 230
opbrocht. In stik minder dan it rinnen by de doaren del. 100% fan de opbringst is foar de krite.
Rabo Support aksje
Hjiroan hawwe wy foar it 3e jier op rige oan meidien. It hat € 464,11 oplevere.
Sutelaksje
Om dochs kontakt mei de leden te hâlden binne de bestjoersleden yn
desimber en maart lâns de doarren gien mei in presintsje foar de leden.
Ferstoarne leden:

1. Iepening (19:30 oere)
2. Meidielingen.
3. Ynkommen stikken.
4. Ferslach digitale jiergearkomste krantsjes septimber en novimber
2020 (siden 8 en 9)
5. Jieroersjoch Sékrite 2020-2021 fan de skriuwer (siden 10 en 11 )
6. Ferslach/sifers fan de ponghâlder oer 2020-2021 (siden 12 en 13).
7. Kaskontrôle.
8. Beneamen nije rekkenopnimmers.
9. Begrutting 2021 - 2022 (siden 12 en 13).

10. Ferslach (gjin ferslach: neat dien) en sifers fan it sjongkoar (side
11 ).
12. Bestjoersgearstalling: Luit Dijk is ôfgeand. Luit wol him wer foar 4
jier beskikber stelle. Komme der foar 15 novimber gjin tsjinkandidaten binnen by de skriuwer, dan docht it bestjoer it útstel om
Luit wer yn it bestjoer op te nimmen.
13. Programma foar it oankommende winterskoft (side 4).

14. Omfraach.
15. Sluting (20:00 oere).

 Sijke Glas op 26 novimber 2020, 90 jier;
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Taljochting op de sifers 2020-2021 en begrutting 2021-2022.
Op de siden 12 en 13 stean de troch it bestjoer opstelde sifers fan 2020-2021
en de begrutting fan 2021-2022.
Yn it boekjier 2020-2021 hawwe wy in oerskot fan in lytse € 1400,= omdat wy
gjin kritejûnen hân ha en wol ledejild krigen ha..
Sa as jimme sjen kinne, hawwe wy de begrutting 2021-2022 wat oan de tiid
oanpast. Der sille grif dizze winter wat minder leden op de jûnen komme,
wertroch it tagongsjild en jild út de ferlottingen minder wurdt.
Fierder hawwe wy by de útjeften foar toaniel, prizen, blommen en fertarringen wat begnibbele. Wy sille dan ek soargje moatte dat wy op dizze kostenposten net boppe de begrutting út gean moatte.
Wy sjogge yn it nije boekjier 2021-2022 in tekoart fan sa’n € 2000,= , mar
ôfrûne jier hiene wy in oerskot fan sa’n € 1400,=. Dat jout in ferskil fan € 600,=
en wy hiene ôfsprutsen dat it jubileumfeest de krite maksimaal € 1000,= kostje mei. Dat sil ús mei de subsydzje dy’t wy fan it Prins Berhard Fûns krije kinne,
wol slagje, dat is maksimaal € 2500,=.
———————————————————————————————————————————————————————-

It Waad.
Wy hawwe de kofjejûn al wer hân. Der wienen in lytse tritich minsken. Net
min. It is in saaklike gearkomste, dêr’t wy de belangen fan ús feriening ûnder
eagen sjogge. In kopke kofje, in stikje koeke en nei it skoft in sprekker dêr’t wy
wat fan opstekke kinne. It binne learsume byienkomsten. Dizze kear hienen
wy in man dy’t alles ôf wist fan it Waad.
De measten fan ús hawwe dat hiele Waad noch noait sjoen. Skoof en skande
fansels! Dat sei dy man ek. It is ús wol dúdlik wurden dat wy fan dat Waad ôf
te bliuwen ha. Ut noch yn: net oankomme! It soe raar jern spinne kinne. Neffens dy man moat it Waad net minder as in kreamkeamer wêze foar allerhande slakken, wjirmen en krobben dy’t oars nearne sykhelje kinne as krekt dêr.
Ofbliuwe, oars soe it raar útkomme foar allerhande útlânske fûgels dy’t dêr de
kost beskarrelje moatte. Dy man boun it ús goed op it hert. Ynkringend frege
er: “Soene jimme it ha meie dat de guozzen út Siberië hjir gjin plak mear hienen?”. Sa waarden wy der foar set. By de besprekking sei dy dwarsbongel fan
in Weber dat de guozzen him sa kâld leinen as in stien en dat der wol oare
dingen wiene om waarm foar te rinnen. De sprekker sei dat er sokke klanken
by ús net ferwachtte hie en dat it him sear die. Dêr koe ik yn komme, it begrutte my wol.
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 Kees Ypma op 23 maart 2021, 96 jier;
 Jaap Bremer op 10 juni 2021, 79 jier.
Luit Dijk.

Sifers sjongkoar.
Hjirnêst sjogge jimme de sifers fan it sjongkoar.
Yn it winterskoft 20-21 is der gjin repetearjen west fan it sjongkoar fanwegen
de koroana.
Ek is der gjin kontribuusje fan de leden frege, mar ien lid hat de kontribuusje
wol betelle en wol it jild ek net werom ha. Fierder binne der allinne mar wat
kosten foar de bank en attinsjes makke.
——————————————————————--—

Kamperfoelje (Fedde Schurer)
It wie op in tille oer in donkere feart
Mei it byld fan de moanne deryn
Mar hoe komt it dat ik dyn namme fergeat
En dyn byld yn myn siel net mear fyn?
Ik ha dy wol lang yn myn earmen hân
En wy mienden ’t sa earlik en wier
Jit wit ik de sulveren dauwe oer ’t lân
Mar net mear de kleur fan dyn hier.
Fanke, do wiest sa ienfâldich en from,
En in dichter is wif fan hert.
Mar de rook fan de kamperfoelieblom
Dy ferjit er syn libben net.

Paulus Akkerman út “Wat wie’t wat”.
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Hjit stienen de sifers fan 20/21 en de begrutting foar 21/22
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