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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 

FOAR JUBILEUMFEEST 
SJOCH SIDEN 8, 9 en 17. 



JUBILEUMFEEST 9 APRIL 2022 
BOERKOK stêdsbuorkerij Lelystêd, 

Meerkoetenweg 9, 8218 NA Lelystad    

Om 13:30 oere binne de doarren los. 

Optreden fan Gryt Wiersma en Piter Wilkens 
 

Foar de tagong fan BOERKOK: 
 

Yntree: € 12,50 
 

OANT SJEN OP 9 APRIL!! 

 

It is mei sizzen 

net te dwaan! 
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De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 16 april 2022.  

AG en M- en Y-dei 26 maart 2022. 
Sneon 26 maart 2022 binne jimme wolkom op 
de Algemiene Gearkomste en de Moetings - 
en Ynspiraasjemiddei fan it Frysk Boun om 
Utens yn Zalencentrum 'De Brug', Dunantlaan 
1, 2011CA Reeuwijk. KriteBoadegraven, de 
gastkrite,  fiert dan it 75-jierrich bestean. 

 

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  

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, 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. 

heech holden. 

In jongkeardel út de Boppeknipe, Foppe Brouwer, hat yn Skerpenseel as jonge 

in gouden horloazje wûn, sûnder dat er ek mar ien rit tsjin de wyn op wûn hie. 

Dêr kaam fansels in bytsje taktyk by te pas. It wie in fikse rider, mar yn ’e wyn 

op woe it nea net goed. De beslissende ritten nei it doarp ta moasten wûn 

wurde en dan hiene se it foar de wyn. Wat die er dus? De ritten yn de wyn op 

die er kalm en foar de wyn sette er him te skrep en dan koe er syn tsjinstanner 

wol oan.  

Noch in ferneamd rider út de âlde tiid: Atse de Groot. ‘Reade’ Atse wie in ster-

ke bûst, dy’t stikken noch dea koe. Hy kaam ornaris yn in blaubaaien ûnder-

bokse en in read wollen himd yn ’e baan. Hy ried meastal krekt sa hurd dat er 

syn tsjinstanner justjes foar bleau; as er dan op ’e ein fan de baan wie, rôp er 

gauris: “De reade hat him al.”  

————————————— 

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 regear hat lok-
kich de leien wer fiere litten en ûnder bepaalde betingsten meie wy wer 
by inoar komme. Ik skriuw dit fansels yn febrewaris, dus hoe it de kom-
mende moannen rinne sil, dat wit net ien. Wy gean op dit stuit der fan út 
dat wy de kritejûnen wer opstarte kinne. En ús krite en it sjongkoar 
hawwe ferline jier resp. it 50-jierrich en 45-jierrich jubileum hân en dat 
wolle wy fansels graach mei jimme fiere. It sil dan ek heve, einlik kinne wy 
ús jubileumfeest fiere.   

Wy hâlde dit jubileumfeest by BOERKOK stêdsbuorkerij Lelystêd oan de 
Meerkoetenweg 9, yn Lelystad.  

Boerkok is iepen foar selskippen, festiviteiten en manifestaasjes mei in 
lokaal karakter, fersoarger fan iten en drinken, allinne fan eigen grûn. 
Foar sawol saaklike as privee gelegenheden. By Boerkok is in protte 
mooglik en sy sjogge graach tegearre nei ús winsken. In restaurant, dêr't 
lokaal iten ree makke wurdt foar de lokale omjouwing. Boerkok hat in lo-
kaal Flevolânsk gesicht mei in eigen identiteit. It iten wurdt poer op 
smaak makke mei lokale yngrediïnten. Dit seizoen hat Boerkok gjin eigen 
gewaaksen. Buorrenboeren, dêr makket Boerkok gebrûk fan, grûn-
stoffen mei noed en soarch teeld, troch kollegaboeren, de buorlju út de 
neiste omkriten,  Boerkok stiet mei de poaten yn de klaai en siede mei 
siel en silligens, sy litte ús de smaak fan Flevolân priuwe.  

Boerkok, Gerhard Flantua, is berne op de Hopakker yn 'e Fûgelstsje-
buert yn Utert. Troud mei Wilma, berne yn Dronten, dochter fan polder-
pioniers Ben en Tonnie Smit. Tegearre hawwe sy twa folwoeksen doch-
ters, Sanne en Eva, de tredde generaasje polderpioniers. Flevolân is har-
ren thús, iten is harren bestean. Yn 1993 útein set mei Flantuas, restau-
rant op lofthaven Lelystêd en yn 2016 waard de "kavel klunder" harren 
eigen hiem oan de Meerkoetenweg 9 yn Lelystêd. Mei respekt foar de 
omjouwing en wurdearring foar buorrenboeren biedt Boerkok elk in ge-

 Glasz der genôch fan, hy leaude it wol. 

Martha had it alris hân dat se al mei de priis 
yn de trein siet foardat de riderij ôfrûn wie. 
Dat siet sa: it wie yn Noard-Hollân, dêr’t se 
net te let wer wei moast, omdat se oars net 
wer thús komme koe. Doe joech se har 
tsjinstander fiif meter foar en dochs wûn se. 
Sa krige se de earste priis wylst de premys 
noch ferriden wurde moasten. Yn sokke 
gefallen moast men wol goed yn eigen 
krêften leauwe. En it iisklupbestjoer skynde 
oertsjûge te wêzen fan it kinnen fan sa’n 
rydster. 

Sokke staaltsje wiene der wol mear. Jitske 
de Boer hat yn Kampen ris tsjin in man 
riden. Dêr waard om wedde; dejinge dy’t it 
wûn krige fiif gûne en de ôffaller in ryksdaalder. Jitske krige de fiif sulver-
lingen. 

It like dat se op de doarpen meastal wol aardichheid oan soksoarte krêft-
mjittingen hiene. Jitske hat ek ris meiriden yn Bergambacht yn Súd-Hollân. 
Letter kaam der yn in herberch yn Gouda praat fan en doe koene in stikman-
nich stamgasten it net iens wurde oft Jitske ûnder it riden op de baan har rok-
je útlutsen hie of dat se dat op de bûtenbaan dien hie, dus bûten de wedstriid. 
Se wedden om acht fertarringen en de kroechbaas skreau oan Jitske oft dy sa 
goed wêze woe om harren út ’e dream te helpen en dus… oan in slokje. “Het 
is maar een aardigheid en wij hopen dat u het ons niet kwalijk neemt dat wij 
de vrijmoedigheid hebben u als scheidsrechter in ons geding op te roepen.” 
Hoe’t it ôfrûn is, is net bekend. 

Ike Nienhuis út Makkingea wûn ris in priis yn Nieuw-Weerdinge yn Drinte. Se 
liet har yn it Oertsjongstersk sa út: “Ik kan niet goed op dreef kommen as ik 
gien starke tegenstander heb. As et gaot om de snelste baene, moet ik tegen 
un man riden.” Dat wie fansels net foar dôvemansearen sein. It bestjoer fan 
de iisklup hie der fiif gûne foar oer as se har tiid ferbetterje soe. De hurdste 
rider út dy hoeke wie ree om it tsjin de fûleindige rydster op te nimmen. De 
striid gie oan. Ike koe it tsjin de man net hâlde. It skeelde net folle, mar har 
tiid ferbettere se wol. It wie doe in bêste prestaasje. De Fryske namme hie se 



legenheid. Tegearre wurkje sy oan in smaakfol Flevolân, harren eigen 
provinsje yn de haadrol. 

It programma fan ús jubile-
umfeest kinne jimme lêze 
op de siden 8 en 9 fan dit 
boekje. Soargje der wol foar 
dat jimme jim wol opjouwe 

as jimme der hinne gean! Boerkok moat 
fansels wol witte hoefolle Fryske iters hy 
kriget dy dei! 

Foar it jubileumfeest is it yntreejild € 12,50 
foar elkenien. Dat wy dizze yntree leech hâ-
lde kinne, komt troch de meiwurking fan ús 
stipers en troch de meiwurking fan it Prins 

Berhard Kultuerfûns , dy’t ús wer tige goed stypje wol. Sa as jimme wol 
witte, kollekteert de krite elk jier foar dit Kultuerfûns, dat hjit dan de 
Anjeraksje. 

Fierder is it Frysk Boun om Utens fan plan om op 26 maart harren Alge-
miene Gearkomste (AG) te organisearjen yn Reeuwijk. De krite Boade-
graven hat 75 jier bestien en sy binne dan de gastkrite foar it Boun. Diz-
ze gearkomste is op de moarn en op de middei wurdt de Moetings– en 
Ynspraasjedei holden. De sprekker op dizze middei is Lysbeth Jong-
bloed. 

Sûnt 2013 wurket se by de Fryske Akademy as ûndersiker fan it taal-
gebrûk fan Friezen op sosjale media. Yn 2013 en begjin 2014 lei de 
fokus op Fryske jongerein. De resultaten fan har ûndersyk nei taal-
gebrûk fan Fryske jongerein op sosjale media hawwe in soad mediaom-
tinken opsmiten. Op it stuit ûndersiket Lysbeth it taalgebrûk fan alle 
Friezen, jong en âld, op sosjale media.  
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IISTELTSJES  FAN  EARTIIDS (út It Nijs). 
 

Dizze teltsjes geane oer de koartebaanwedstriden fan eartiids. Spitigernôch 

binne dizze wedstriden op harren retoer. As der wer ris in winter is, komt 

der gauris in wedstriid tusken iisklups om te sjen wa’t it earst in maraton-

wedstriid organisearje kin. 

Friezen wiene eartiids net sa tuterich útfallen, dat is te sizzen yn it iepenbier 

net. Yn de fjirtiger jierren fan de foarige iuw barde it yn Lippenhuzen dat de-

jinge dy’t yn de lêste rit de earste priis wûn, fan in kollega in dikke tút op it 

wang krige. Samar midden yn it folk. Dêr waard nuver fan opsjoen. Op de 

kampioensriderij foar froulju yn Grins krige de priiswinster in tige sportive tút 

fan in Grinzer rydster. Dat is no al mear as santich jier lyn. Yn de tsjintwurdige 

tiid sjocht men dêr net mear fan op. 

Minsken binne der yn soarten. Sa wie der in famke út de Trynwâlden dat stee-

fêst in fleske mei sterk spul by har hie en sa no en dan, foardat se yn ’e baan 

moast, in slokje naam. “Ik moat wat ha”, sei se dan, “dat ferset de sinnen 

wat.” 

Oene de Vos, in ferneamd hurdrider, hat meidien oant syn plasse keal wie. 

Doe’t er wer ris in earste priis wûn, makke de boargemaster op de priisútdie-

ling de opmerking dat de fokse syn hierren ferlear, mar net syn streken. It soe 

miskien op syn iisstreken slaan! 

Rinse Wester út Earnewâld ried ris yn Balk. Op de list stie ek in De Vreeze út 

Bakhuzen. Dat wie dêr dé man. Wester en De Vreeze kamen op ’t lêst 

tsjininoar út. Doe’t it safier wie, ried Wester de baan op en hy hearde krekt 

dat ien oan De Vreeze frege: “Tsjin wa moatst aanstens ride?” “Tsjin sa’n reid-

mosk út Earnewâld”, wie it beskied. Dat knope Wester him yn ’e earen. Hy 

sette alles op alles. It foel baas De Vreeze net ta en Wester ried him yn twa 

lopen derôf. Doe waard De Vreeze op it skouder tikke: “Wat seist no fan dy 

reidmosk?” Mar de Vreeze wie takocht en joech him ôf. 

Martha Hemminga wie yn har tiid ek wiid ferneamd. Se wie in feardich sterk 
famke en hie hiel wat wurk ferset, net allinne yn har famkestiid mar ek yn har 
trouwen. It wie in stoere boeredochter. Se sjoude mei gemak sekken moal nei 
boppen. Yn har gloarjetiid as hurdrydster hat se op De Gordyk ris riden tsjin in 
Glasz, de priiswinner fan de manljusriderij. De earste wedstriid yn de wyn op 
wie foar Glasz, de twadde waard kamp en de tredde wûn Martha. Doe hie 



skriuwt wat op. As ik wer fierder gean, wol ik  earst witte wat der efter dy 

beam te sjen is. Dêr hinget in Geocache.  Geocaching is it finen fan in briefke 

mei help fan in soarte fan TomTom (GPS). Yn in GPS-mobyltsje kinst de koördi-

naten fan de Cache oanjaan en letter yn it fjild opsykje. By de tsjerke fan Alde-

holtwâlde gean ik rjochtsôf. Letter die bliken dat ik fan de rûte rekke. Mar 

dêrtroch seach ik wol wer wat bysûnders. Ik kaam troch in hiel ûnhuere tun-

nel. Dizze tunnel leit ûnder de autodyk A31. Opfallend is dat de hiele tunnel-

bak grien útslein is mei algen. Dit ferskynsel haw ik nea earder sjoen. By de 

âlde provinsjale dyk kom 

ik der efter dat ik werom 

moat. Aldeholtwâlde is 

lyts. Ik sjoch ek gjin mins-

ke. It tsjerkje is fan in 

moaie ienfâld en it tsjerk-

hôf leit beskûle tusken 

steatige âlde beammen. Ik 

sjoch dat ik wer op de 

rûte kommen bin. It Jabik-

spaad wurd no oanjûn 

mei dúdlike markearring. 

Nei in tiidsje kom ik wer 

by de A31. Nei de tunnel bin ik yn in hiel oare omjouwing. It is hjir boskêftig en 

drûger. Ik rin hjir op de Scheenewei. Dizze wei leit op in skieding. Tusken de 

Tsjonger en de Lende is fan twa kanten út it lân ferkavele. De rjochting fan dy 

ferkaveling is ferskillend. Op de Scheenewei is dat goed te sjen. Oan de 

Tsjongerside fan de wei komme de kavelsleatten yn in skeane hoeke op de 

wei oan.  Oan de oare kant steane de sleatten heaks op de wei. Dy skeane 

hoeke jildt ek foar de húzen oan dizze dyk. Ik fyn it in apart gesicht. Fierder nei 

it súdwesten ta wurdt de Scheenewei in wetterke dat brûkt waard om de turf 

ôf te fieren. Dat farwetter hjit dêr dan De Scheene. Ik bin oankaam yn Wolve-

gea. De treinreis nei hûs ta gie mei hindernissen. Treinútfal jout wachtsjen en 

in folle kûpee. Mar mei drûge en waarme fuotten kom ik foldien wer thús. 

Eabele van der Veen. 
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KRITEGEARKOMSTEN. 

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.  
 

BOUNSNIJS. 

• 10 febrewaris 2022 is de âld-skriuwer en earelid fan It Frysk Boun om Utens, 

Hâns Weijer, yn 'e âldens fan 81 jier, ferstoarn. Fierder wie Hâns ek de ein-

redakteur fan it troch it Boun útjûn boek ‘Friezen yn ‘e Frjemdte’. Woansdei 

16 febrewaris 2022 wie de kondoleânsje yn Appelskea en tongersdei 17 fe-

brewaris wie de kremaasje yn Assen. It bestjoer winsket syn frou Froukje, 

bern en pake- en beppesizzers in protte krêft om dit ferlies te dragen. 

DATUM YNHALD 

9 april 2022  om 13:30 
oere de doarren iepen 

Jubileumfeest op de middei by Boer Kok 
mei Gryt Wiersma en Piter Wilkens 

Wy meie de adressen fan de pearen dy’t harren troudei fiere, net yn it boek-
je sette, mar as jimme de jubilearende  pearen in kaartsje stjoere wolle, as 
wat oars , dan kinne jimme it adres freegje by Annie Noppers -  sjoch side 1. 

De middei wurdt besluten mei it Acta-teäter mei in programma oer it 

libben fan Klaes Westra. As jimme hjir belangstelling foar ha, jou it troch 

oan Luit Dijk fia de mail of fia in telefoantsje (sjoch hjir foar op side 1). 

No minsken, ik hoopje dat wy jimme allegearre op 9 april o.s. moetsje 
kinne by BOERKOK yn Lelystêd en dat jimme dêr genietsje meie fan it 
optreden fan Griet Wiersma en Piter Wilkens. Oant dan!! 
 

   Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk. 

Aldeholtwâlde 

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


UT DE BOEKEHOEKE 
 
 

Dizze kear twa moaie boeken fan sjonger en ferteller Bennie Huisman:  
‘Eeltsje & ik’ : reisferhalen en ‘Lytse histoarje fan langst’ : roman. 

Bennie Huisman is yn 1947 berne op It Hearrenfean. By ús Krite fer-
soarge hy yn maart 2017 en ôfrûne 26 febrewaris al in moaie jûn/
middei.  

Bennie Huisman: ‘Eeltsje & ik’: reisferhalen. 

Eeltsje Hiddes Halbertsma (8 oktober 1797 – 22 maart 1858), dokter, 
dichter en skriuwer fan satiryske ferhalen, wie de jongste fan de buor-
ren Halbertsma. Hy hie in ûngeduerich karakter dêr’t er sels oer sei: ‘ik 
ben nog altijd hetzelfde onrustige wezen, beurtelings geteisterd door 
de uitbundigste vrolijkheid en de zwartste zwaarmoedigheid; het 
eenige redmiddel voor deze uitersten schijnt te zijn reizen en zwal-
ken…’.  

Bennie Huisman folge de spoaren fan Eeltsje, yn en bûten Grou, yn bi-
bliotheken en argiven, yn histoarje en ferbylding en beskriuwt yn fiif 
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hartoch fan Saksen hat der in ein oan makke en it gebiet oan Fryslân taskikt. 

De minsken yn East en West Stellingwerf binne grutsk op de taal dy’t sy brûke 

mar sy fiele harren wol echt Frysk, lêz ik op in boerd. By de brêge stiet in moai 

âld brêgewachtershúske. 

 Op it ein fan de twadde wrâld-

kriich, doe’t de Dútsers flech-

ten foar de Kanadezen, is de 

brêge sparre troch in helde-

died. De Dútsers hienen in 

bom lein om de brêge stikken 

te meitsjen. De soan fan brêge-

wachter Schokker slagge der 

yn om de ûntstekking fan de 

bom út te skeakeljen. Sa bleau 

dizze brêge  brûkber foar de 

Kanadezen. Alle oare brêgen 

wiene stikken makke, da’t it wie foar de befrijing fan Fryslân tige wichtich wat 

hjirre bard is. Ik kuierje fierder op de Otterswei. Trije kilometer is it nei Alde-

holtwâlde ta. Lâns de dyk steane beammen mar fierder is it lân keal. It boere-

lân is ek wiet. Kinst wol sjen dat it in feanpolder is wer’t ik troch kom. Hiel sta-

dichoan wurdt it lân wat droeger.  Dan kom ik lâns in nijsgjirrich plakje. 

Hûndert meter fan de dyk ôf stiet in grutte ikebeam. Op in plak wer’t 

wat opfallend natoerlike ferheginkjes yn it lân lizze. Hjir binne âldheden fûn, 

léz ik op in boerd. 14000 jier lyn hawwe ‘Rendierjagers’  hjir harren  spoaren 

efter litten. Wittenskippers hawwe hjir ûndersyk dien en fêststelt dat minsken 

út de stientiid hjir aktyf west hawwe. Der binne hjir hiel wat stiennen pylk-

punten, snijark en slachark oan de dei kaam. Men sprekt oer de Ham-

burgkultûr. Ik fyn it bysûnder dat dit plakje no noch sa yn in iepen flakte 

leit.  Wierskynlik is de ikebeam der as in soarte fan markearring oanplante. Yn 

dizze oarden lizze no ek noch hiel wat soarten balstiennen út Skandinavië. 

Efkes foar Aldeholtwâlde hat men der in samling fan makke. Yn de berm fan 

de wei. Op in grut boerd mei in lânkaart, wurdt oanjûn wer’t dizze stiennen 

weikomme. In picknicktafel nûget út om wat te iten. Wylst ik der sit, stoppet 

der in fytsend steltsje. De frou siket wat en fynt eat efter in tsjokke beam en 

By de iken it plak fan it Jagerskamp út de Stientiid. 



autodyk stap ik út de bus. In kertierke rinnen noch nei de buorren fan 

Mildaam. Mar by dizze halte is it stil en kin ik my wat tariede op de kuier. Der 

stiet ek in bankje om efkes kofje te drinken. It waar is moai en ik fiel my wer as 

in frije fûgel. Ik haw nije skuon kocht Benijd hoe oft se foldogge. Sy binne lek-

ker waarm. Dan begjint de kuier echt. In bytsje trochstappe, haw ik my foar 

naam. It tsjerkje fan Mil-daam is in ûnopfallend geboutsje. Der stiet in klokke-

toer neist. De minsken wienen hjir eartiids net wolfarrend genôch foar in toer 

mei in klok. No is de tsjer-

ke in keunstnerskollektyf 

wurden. Hy wurdt sa te 

sjen in soad brûkt. By de 

tsjerke kom ik wer op de 

rûte fan it Jabikspaad. Dêr 

is ek de brêge. Dy leit oer 

it Tsjongerkanaal. By diz-

ze brêge komt in protte 

histoarje by inoar. Hast te 

folle om op te neamen. 

Foar my sjoch ik no it iepen fjild fan de Tsjongerdelte. It rivierke de Tsjonger is 

yn 1860 rjochtlutsen en is sûnt dy tiid in befarber kanaal wurden. De âlde loop 

fan it rivierke waard ticht makke. Op de brêge sjoch ik dat de âlde slingers fan 

de Tsjonger no wer iepen binne. De brêge is fan 1860 hinne. Mildaam krige 

troch it nije farwetter folle 

mear warberens. De Tsjon-

gerdelte is foarme troch in 

gletsjertonge dy’t hjir ea 

west hat. It iis raande, it 

grûnwetter kaam heger en 

heger en der ûntstie in 

grutte sompe wer’t de 

minsken net wenje koe-

nen. Dizze sompe hat de 

oanlieding west dat hjir in taalgrins kommen is. De Stellingwerven begjinne by 

Mildaam. Fan 1300 oant 1500 hie men yn Stellingwerf selsbestjoer. De 
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reisferhalen syn libben en syn dichterlik wurk. 

Bennie Huisman: ‘Lytse histoarje fan langst’ : roman. 

It is ein jierren ’60. Guon fan Thomas syn leeftiidsgenoaten swalkje 
‘back-packend’ om of se hawwe it drok mei seks, drugs en rock-’n-roll. 
Sels is er yn oar farwetter bedarre. Hy is krekt troud en al heit en kost-
winner. Mar hy is ek fol fan muzyk en der fêst fan oertsjûge dat him 
dêryn en moaie takomst wachtet. 

In dizze ‘Lytse histoarje fan langst’ treffe we him goed tsien jier letter. 
Syn langst en driuw hawwe in spoar fan stikkene diggelkasten neilitten, 
dêr’t er mar leaver net mear nei sjen wol. Mar op it paad nei de dream-
de takomst, is de gong der aardich útrekke en as der immen stjert, dy’t 
der altyd foar him wie, dan wurdt er dochs troch it ferline op it skouder 
tikke. 

Bennie Huisman reizge yn’e eigen fuotprinten en skreau in roman oer 
leafde en dea, oer driuw en mislearring, oer skuld en fersoening. It is in 
ferhaal oer Thomas en syn wrakseling mei in ferline. In ferline, dat de 
skriuwer sels nei fjirtich jier ek net mei rêst lit. 

Dizze boeken koste mar € 2,50 it stik! Mar der binne noch folle mear moaie 
boeken by ús: healsliten mar ek genôch as nij! 

Jo binne wolkom, ek om ris lekker te “sneupen”, op Saerdam 143. Luit 
Dijk en Johanna van Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl, til. 0320-412444. 

De brêge by Mildaam 

Tsjongerkanaal en de âlde Tsjonger 

Fan: it bestjoer fan de Fryske Krtite ‘Fier fan Hûs’. 

F E E S T -  WOLKOM - F E E S T - WOLKOM - F E E S T  

KRITE ‘FIER FAN HÛS’ BOADEGRAVEN 75 JIER 
 

Oan de de Bestjoeren en leden fan de Fryske kriten om Utens. 
 

Ja, it is safier. Nei in jier fan útstellen kin us krite no dan toch har 75 jierrich 
jubileum fiere op 26 maart oansteande. 
Nei de Algemiene Gearkomste fan it Frysk Boun om Utens en de Moetings- en 
Ynspiraasje middei is der it optreden fan Acta Theater mei ‘It komt wer foar ‘t 
ljocht’, in Frysktalige foarstelling oer Klaas Westra. Sjoch ek side 16. 

mailto:luit.dijk@kpnmail.nl


Ut de ITENSIDERIJ.  
 

Moussaka 
Myn dochter komt in pear kear yn 't jier thús. Ik meitsje har bliid mei iten, dat ik ek 
regelmjittich makke doe't se noch thús wenne, dat al mear dan 20 jier lyn is. Se wie 
der wer dit wykein en se wie tige bliid mei dizze tradisjonele Grykske moussaka, mei 
in lytse oanpassing. 
Yngrediïnten (foar 4 minsken) 
2 auberzjinen     Foar de Bechamelaus 
1 teeleppel sâlt     2 ytleppels bûter 
In flinke skoat mylde olive-oalje   2 ytleppels blom 
700 gr. gehak fan laam of ko   in heale liter molke 
2 snippere sipels      150 g. raspe tsiis 
Farske mealde swarte piper     in bytsje sâlt 
in heale teeleppel kaniel      Farske mealde swarte piper  
4 ripe tomaten, yn lytse stikken snien 
3 ytleppels hakke piterseelje 
2 oant 3 ytleppels wetter 
6 ytleppels panearmoal of bôlekrommels 
6 ytleppels raspe Parmesaanse-tsiis 
 

Tarieding 
1.  Waskje de auberzjines en snij se yn plakjes fan sawat 1 sm tsjok; bestrui de plak-

ken oan beide kanten mei sâlt, en lit se foar in heal oere rêste. Spiel dan it sâlt fan 
'e plakken, meitsje se droech en frituer oan beide kanten ljochtbrún yn in flinke 
skoat olive-oalje. Nim de plakken út 'e panne en lit se útlekke op keukenpapier. 

2.  Smelt de bûter yn in fetpanne en briedt it gehak deryn ljochtbrún. Foegje dan de 
snippere sipels ta en bak se ek ljochtbrún. Bring it op smaak mei sâlt, piper en 
kaniel. Foegje de stikjes tomaten, piterseelje en wetter ta. Bring dit mingsel oan de 
soad en lit it 20 minuten siede oant it measte fan it focht is ferdampe. 

3.  Ferwaarmje de ûne oant 180 °. 
4.  Bechamel saus: smelt de bûter, doch de blom der troch en lit it foar in minút soar-

je. Yn lytse skoatsjes de molke tafoege en bliuw goed rieren sadat der gjin klont-
sjes yn komme. Ried de raspe tsiis der troch en bring de saus op smaak mei in lyts 
bytsje sâlt en wat mear piper. 

5. Strui de helte fan de panearmoal of bôlekrommels yn in mei bûter ynfette ûne-
skaal, liz de auberzjineplakjes der op en dêr op it gehakmingsel. Jit de bechamel-
saus der oerhinne. Bestrui de saus mei de Parmesaanse tsiis. 

6.  Set it gerjocht yn de ûne en lit it trochwaarmje en gratinearje foar sa’n 45 minuten. 
 

Servearje in frisse salade by dit gerjocht. 
Genietsje fan jimme diner! Yvonne Nederpel.  
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Kuier Jabikspaad yn Fryslan, fan Mildaam nei Wolvegea. 
 

15 desimber haw ik wer op it Jabikspaad kuiere. Fan de reis der hinne, wol ik 

ek wat fertelle. Ik bin sa´n dei ôfhinklik fan it iepenbier ferfier. Fan it spoar 

haw ik in abonnemint mei 8 dagen frij ferfier yn ‘t jier. Fol taryf fan Lelystêd 

nei It Fean kostet my mear as 50 euro. Om frij reizgje te kinnen, moat men 

yntsjekke yn de saneamde daloeren. Dat is bûten de spits om. Moarns is de 

spits tusken 6.30 oere en 9.00 oere. En middeis tusken 16.00 oere en 18.30 

oere. Dêr hâld ik dan, om dy 50 euro te besparjen, rekken mei. Ik gean mei de 

trein fan 9.17 oere. Dizze trein rydt rjochtstreeks nei Hearrenfean. Fanwegen 

de koroana sit ik leaver net yn in folle trein. Ik tref it, yn de stiltekûpee sitte 

mar in pear minsken. En dat bliuwt ek sa oant Hearrenfean ta. Yn sa´n kûpee 

mei men net belje en prate. Net elkenien hâldt him der oan. Op sa´n momint 

sit ik leaver net yn sa´n treingedielte want wis komt der dan geëamel en is de 

spanning om te snijen. Yn It Fean moat ik de bus sykje dy´t lâns Mildaam 

komt. It busstasjon yn It Fean fyn ik bysûnder. It is in oerdekte rûnte. Dêr lâns 

hat men de perrons oanlein. Yn it midden fan de rûnte stiet men droech. 

Hearrenfean is Sportstêd. Ik sjoch grutte, skildere portretten fan Sven Kramer, 

Foppe de Haan en Epke Zonderland. It is efkes sykjen om it goede opstapplak. 

Myn bus nei Mildaam hat einbestimming Assen. In kertier wachtsje. Dêr komt 

de bus al. Yntsjekke mei de OV-kaart en de sjauffeur in goeie dei tawinskje. 

Dat is yn dizze kriten gebrûklik. En by it útstappen him of har fansels  ek  wer 

betankje. De bus slingert troch in grut diel fan It Fean. Der is foar my in protte 

te sjen. It is ek in grut plak. 

Lang om let rydt de bus fia 

Aldeskoat yn de rjochting 

fan Mildaam. As de bus 

oan de eastkant fan de 

A31 komt, wurdt it rês-

tiger. Oan de rjochterkant 

sjoch ik sa no en dan it 

wide fjild fan de Tsjonger-

dellen. Der rin ik hjoed 

trochhinne. Twa kilome-

ters eastlik fan de grutte Tsjerkje fan Mildaam 
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Us krite hat yn 2021 
50 jier bestien en ús sjongkoar 45 jier.  

Dat wolle wy, as de koroanakrisis it talit, en sa sjocht it der 
no wol nei út, mei jimme allegearre graach fiere op 9  april 
2022 by: 

BOERKOK stêdsbuorkerij Lelystêd, 

Meerkoetenweg 9, 8218 NA Lelystad    
 

Einlik is it dan sa fier, wy kinne ús jubi-
leumfeest fiere! 

Wy hawwe der in middeisprogramma 
fan makke, sadat leden dy’t gjin nocht 
mear ha om op jûntiid op ‘e dyk te 
wêzen, dan ek meidwaan kinne.  

It programma, fansels altyd ûnder foar-
behâld, stiet hjir nêst op side 9.  
Wy geane der op dit stuit fan út, dat it jubileumfeest troch 
gean kin, mar as it net kin, dan hearre jimme dat! 

PROGRAMMA 9 APRIL: 

OPJEFTE DIELNAME JUBILEUMFEEST. 

It bestjoer wol fansels witte op hoefolle minsken sy rekkenje kinne.  

Jimme wurde frege om jimme foar 26 maart op te jaan by Luit Dijk fia 
de mail (luit.dijk@kpnmail.nl) of in telefoantsje  nei 0320-412444. 

Graach trochjaan: 

1. mei hoefolle leden jimme komme en  

2. of jimme bliuwe mei it iten en of jimme in dieet hawwe.  

De kosten fan dizze middei binne foar elkenien € 12,50. Jimme kinne 
betelje oan de seal. 

TIID  

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

en oranjekoeke. 

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

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

14:25 - 14:35 oere Praatsje gastsprekker. 

14:45 - 15:45 oere 
Diel 1 fan de foarstelling fan Gryt Wiers-

ma 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 Wiers-

ma en Piter Wilkens. 

17:15 - 17:30 oere Opsje: mei-inoar Fryske ferskes sjonge 

17:30 - 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 

Utnûging Jubileumfeest ta 
gelegenheit fan it 45-
jierrich bestean fan it 

sjongkoar en it 50-jierrich 
bestean fan de krite. 

Sneontemiddei:  

9 april 2022. 


