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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 80 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 is mei sizzen 

net te dwaan! 
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AG en M- en Y-dei 25 maart 2023. 
Sneon 25 maart 2023 binne jimme wolkom op 
de Algemiene Gearkomste en de Moetings - 
en Ynspiraasjemiddei fan it Frysk Boun om 
Utens yn Lelystêd. Dit is noch mei nei oanlie-
ding fan ús 50-jierrich jubileum. Sjoch side 9. 

 

 

Sneon 16 septimber 2023  
100 jierrich Jubileum 

It Frysk Boun om Utens. 
 

De jubileumkommisje fan it Boun wurket oan de betin-
king fan it 100-jierrich bestean fan it Boun op 16 sep-

timber 2023. Sjoch foar mear ynformaasje op ‘e webside fan It Boun: 
  www.fryskbutenfryslan.frl  en op side 10 fan dit blêd. 

Wy hoopje elkenien graach wer yn 

teäter Posa te moetsjen op 18 febre-

waris by it optreden van theater ACTA 

(sjoch siden 8 en 9 fan dit boekje). Dit 

meie jo net fersitte!! 

Jantsje Meijer. 

Sibbele de Seehûn 
De Waadsee is syn wenplak 
en dêr fielt er him o sa op syn gemak. 
Simmers leit er wat op in sânbank yn de 
sinne, 
fierder wat swimme, leafst allinne. 
Wat fiskje moat er fansels wol, 
oars kriget er syn búk net fol. 
Mar kjeld, dêr hâldt Sibbele net fan, 

 
de sânbank fynt er fierstente kâld dan. 
Swimme fynt er ek net fijn, 
winters hat er dus net folle by de ein. 
Hy moat fansels wol ite, 
mar wol net yn kâlde fisk om bite. 
Dus, wat docht Sibbele no, 
hy yt fiskstiks, fansels fan Iglo. 
 

Folkje Koster 

http://www.fryskbutenfryslan.frl
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De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 15 jannewaris 2023.  

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@ziggo.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. 

erjen. Dat die my wol goed want ik ha diz-

ze dei mar in byt-sje oanspraak. Yn Gene-

muiden oan-kaam sykje ik om in plakje 

wer’t ik drinke kin. Mar ik rin ferkeard en 

fyn gjin terras. Myn toarst is grut en rin-

nend yn de Langestraat ûnderfyn ik hoe 

lang dizze strjitte is. Oan it ein, tichteby de 

bushalte, binne minsken yn de tún oan it 

wurk. Oer de hage hinne freegje ik de be-

wenner of hy myn wetterfles folje wol. As 

‘t flau rekkest fan de toarst smakket dat 

koele wetter tige goed. Yntiids rydt de bus nei Kampen lâns de bushalte. Ik 

moat in oere wachtsje op de folgjende bus. Net slim, want dan kin ik by de 

halte útrêste. En der is om my hinne ek fan alles to sjen . Dit stik fan it Jabik-

spaad bliuwt yn myn tinzen as wat muoisum en ek wat in minder moaie kuier. 

Eabele van der Veen. 
 

FERSLACH 19 NOVIMBER mei GEALD’R 

Foar it earst yn it nije winterskoft, op 19 novimber 2022, wer in gesellige krite-

middei yn ús smûke teäter Posa. De gasten wienen dizze kear de muzykgroep 

Geald’R mei Ierske, Keltyske en Skotkse muzyk. De groep bestie út fjouwer 

minsken, wêrûnder Gjalt de sjonger, ferhaleferteller en bespyler fan de 

lûkpûde, Jeltsje op de fioele en sang, gitarist en sjonger Gerrit en Paulus as 

sjonger en as akkordeonist, ek wol bekend fan Hymp Hamp. It wie in moaie en 

noflike middei, dêr’t elkenien fan geniete hat. Spitigernôch wie de opkomst 

fan de leden wat in teloarstelling. Mooglijk moatte de leden der wat oan wen-

ne dat it op de middei is. De ferlotting wie wer in sukses, al mei al in tige slag-

ge middei mei in protte wille, mei moaie ferhalen en anekdoates, op in bysûn-

dere wize ferteld troch Gjalt.  

mailto:sekrite@janbijkerk.nl
mailto:luit.dijk@inter.nl.net
mailto:annie_evenhuis@hotmail.com
mailto:jantsje-meijer@live.nl
mailto:fetsje.meijer@tele2.nl
mailto:kopijsekrite@janbijkerk.nl
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FAN DE FOARSITTER.  
 

Bêste leden, de tiid hâldt gjin skoft, it is al wer it jier 2023! 
Foar safier ik jimme noch net op de Nijjiersbesite sjoen ha, winskje ik 
jimme allegearre in lokkich en sa gesûn mooglik 2023 ta. Sa as men yn’t 
Frysk seit: “Folle lok en seine”. 
Sa ik jimme al earder sein ha, binne wy, Sjoerdtsje en ik, 7 wike nei ús 
bern yn Austraalje west. Sy wenje sa’n 70 kilometer oan de noard-west 
kant fan Brisbane. It wie prachtich dat wy nei trije jier de bern wer oan-
helje koenen. Allinnich ús plannen binne tige yn de war rekke, want 
Sjoerdtsje hat yn de twadde wike fan de fakânsje reade riem (gordel-
roos) krigen. Reade riem is in hûdútslach wêrby't de mul, it boarst ensfh. 
as mei in gurdle fan reade, pynlike en jokjende blaaskes omjûn is. Fier-
der is it tige pynlik, it is nammentlik in senuwpine. Wy hoopje mar dat de 
pine gau oer gean mei, mar guon minsken hawwe der moannen lêst fan. 
Mar goed, op dizze ferhalen sitte jimme ek net te wachtsjen. 
Yn it foarlizzend krantsje hat Eabele wer tige syn bêst dien om syn kuier-
tochten te beskriuwen en oan te follen mei foto’s. Ek hawwe wy dizze 
kear wat mear ferteld oer de gearkomste op 25 maart by BOER KOK en 
fansels oer it jubileumfeest yn Swol fanwegen it 100-jierrich bestean fan 
it Frysk Boun om Utens. Sa as jimme lêze kinne, wurdt dit in hiel moaie 
feestdei. 
Ek de Boekehoeke jout dizze kear oandacht oan een trijetal hiel moaie 
boeken. As ik it dochs oer boeken ha: op 29 desimber is Baukje Wytsma 
hommels ferstoarn. Se wie jierren warber 
foar de útjouwerij fan de Afûk, mar fan-
sels fral ferneamd as skriuwster fan 
berneboeken, lieten en gedichten. Foar 
har oeuvre krige se yn 2007 in sulveren 
Anjer en yn 2018 waarden Baukje troch 
kommissaris Brok de fersiersels opspjelde 
dy’t hearre by in Ridder yn de Oarder fan 
Oranje-Nassau. Har unike lûd, har rike 
Fryske taalgefoel en in altyd wat mankelyk 

 
kilometer lang tsjerkepaadsje troch it fjild komt my noflik oan. Nei wer in kilo-

meter lang tusken de huzen lâns, kom ik by in nijsgjirrich plakje. Ea bin ik der 

west mei kollega’s fan myn wurk by de Rykstsjinst foar de Yselmarpolders. Dat 

is it ierdkundich monumint ‘De Zandkoel’. Bewenners út dizze krite hawwe 

der iuwen lang sân groeven. Op de boaiem fan de kûle lizze grutte balstien-

nen. Men kin sjen wat de oarsprong en namme is fân de stien. Yn in steile 

kant fân it djippe gat is in bysûnder boajemprofyl bleatlein. Altyd moai om to 

sjen fyn ik. It is in gaadlik plakje om efkes wat te rêsten. Noch ien stikje bôle 

en it drinken rekket op. En ik moat noch 4 kilometer nei Genemuiden ta. Nei 

dit rêstpunt giet it paad noch in lytse kilometer oer in hurde dyk. Mar dernei 

kin ik oer de eardere seedyk rinne. Wat is men dêr op de romte. Wiid útsjoch 

nei alle kanten. It Kampereiland, It 

Zwarte Meer en oer de grutte Barsbe-

kerpolder. Op it plak wer’t eartiids it 

Zwartewater ôfstreamde yn de see hat 

men in soart fan monumintsje makke. 

Hjir is de westlike kime noch suver ge-

lyk oan 100 jier ferlyn. Yn it gers, by in 

sitsje, lizze trije laaistiennen mei 

seesichten dy’t men hjir hân hat op de 

Zuiderzee. Neist de hege dyk is de drok-

ke provinsjale wei rjochting Zwartsluis 

en Genemuiden. Dizze wei spilet in rol yn wat ik meimakke mei in fûgel. Ik 

hearde in wylp floitsjen. Dêr wurd ik altyd wer bliid fan en begjin dan as fan-

selfs it selde lûd to meitsjen. De fûgel heart dat en komt al ûnrêstich roppend 

myn kant útfleanen. Sy alarmearret want sy hat noch jongen yn it lân. Derby 

fleane se ek oer de drokke wei. In frachtauto komt gefaarlik tichte by har. It 

hie samar kind dat ik oarsaak wurden wie fan in fûgeldrama. Lokkich komt it 

goed. Noch in lyts eintsje en ik kin oerset wurde nei Genemuiden. It pontsje 

fart de hiele dei troch. Ik hoech net te wachtsjen. Allegear drokte om my hin-

ne. In soad fytsers ek. In aardige man begjint in praatsje mei my oer myn kui-



libbensgefoel lizze gelokkich fêstlein yn tsientallen boeken. En der stiet noch 
in soad nij wurk fan har op priemmen. Simmer 2022 hat Baukje wurke oan in 
blomlêzing fan al har gedichten. Sy begûn mei it skriuwen fan opsizferskes foar 
bern yn de tiid dat se as beukerliedster foar de klasse stie. Se debutearre yn 
1976 mei it boekje Romke Timen Tomke en oare opsizferskes, yn 1978 folge 
troch De rare richelroek en oare opsizferskes. Har earste bondel mei persoanli-
ke poëzy, Noch ien slach om ‘e buorren, ferskynde yn 1980. Nei har debútbon-
del kaam der om de pear jier in nije bondel fan har yn it ljocht. Yn 2021 waard 
ta gelegenheid fan har 75ste jierdei de bondel Wyt ljocht útbrocht. Njonken 
dichteres wie Baukje Wytsma ek skriuwster fan berneboeken. Sy hat allinnich, 
en yn ‘e mande mei oaren, sa’n tweintich titels fan berneboeken op har nam-
me stean. 

Sa as jimme op de siden 8 en 9 lêze kinne, komt ‘ACTA theater en muzyk’ by 
ús. Inkele bestjoerleden fan de krite hawwe  dit optreden al sjoen yn Boade-
graven, by it 75 jierrich bestean fan dy krite. Sy wienen sa wei fan dat optre-
den, dat wy probearre ha om se ek by ús te krijen en dat is slagge. Op sneon 
18 febrewaris sille de beide pakesizzers Aeltje Walsma en Gea Verhaag fan ka-
baretier Klaes Westra by ús optrede. Klaes Westra wie kabaretier, sjonger en 
toanielspiler yn de jierren ’50 en ’60 fan de foarige iuw. De twa pakesizzers 
bûge har oer it wurk fan dizze Fryske komyk. Se bringe syn ferskes en sketches 
foar it fuotljocht, oanfolle mei nije ferskes en grappen en âlde famyljeoantin-
kens.  

Minsken, dit meie jimme net misse!! 

Oant sjen!!  Jimme kritefoarsitter, Jan Bijkerk. 
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troch weardefolle natuergebieten. Dat yntinsive buorkjen kinst sjen yn it 

lânskip. Lofts en rjochts fan myn paad inkeld mar grutte perselen iensoartich 

gerslân. De kij binne op stâl. Ik haw hjir net sa folle nocht oan it kuierjen. Yn it 

Land van Vollenhove is it lânskip hiel oars. Mear smûk troch beammen en 

lytse boskjes. Der steane in soad âlde karakteristike buorkerijen en huzen. De 

pleats wer’t Evert van Benthem wenne hat, stiet earne oan it paad wer’t ik 

lâns kom. Ik sjoch in man oan it wurk foar syn hús. Ik begjin in praatsje mei 

him en freegje him wer’t Evert buorke hat. 

It blykt dat ik de buorkerij al foarby kuiere 

bin. By dizze man bespeur ik fierder noch al 

wat frustraasjes oer fan alles en noch wat. 

Om dat allegear oan te harkjen wie ik net 

foar in de stimming. Ik sjoch hjir ek omkear-

de Nederlânske flaggen as protest fan de 

boeren. De ûnfrede is hjir grut. Flak foar 

Sintjansklooster kom ik wat aardichs tsjin. In 

stânbyld foar Alvestêdetochtwinner Evert 

van Benthem. Hy hat it sels ûntbleate op 22 

april 2022. De keunstner hat in goed lykjend 

byld makke. Sels de stikkene reed wêrmei 

Evert wûn yn 1985, hat hy yn it byld ferwurke. By dit monumintsje is ek in 

prachtich útsjoch oer de Beulakerwiede wer’t Evert it reedriden leard hat. De 

drokke provinsjale wei hjir is de skieding mei de buorren fan Sintjansklooster. 

Troch in mei reedriders beskildere tunneltsje kom ik oan de oare kant fân de 

dyk. Sintjansklooster is in ryklik grut doarp en ik reitsje it paad bjuster. Dat 

kostet my in heal oere kuierjen. It is no tige waarm wurden en dat makket ek 

dat ik net folle each hie foar it doarp. Efkes bûten it doarp kaam ik foarby in 

skitterende âlde mûne. Dat wie einliks in ferrassing foar my. Ik wie noch net 

earder yn dizze krite west. It fjild is in bytsje gloaiend, krekt as yn Gaasterlân. 

Ik haw lang tocht dat de streek der hjirre wat oars útsjen soe. Der is mear be-

bouwing as ik tocht. Myn paad giet faak lâns in drokke dyk. In stikje oer in 1,5 



Stienwyk en dêr mei it spoar nei Lelystêd Ik nim de bus nei Emmeloord ta. Dêr 

wei is der in sneltsjinstbus oer de autodyk nei Lelystêd ta. It wie nei dizze kuier 

wer goed thúskommen. 

Eabele van der Veen. 

Kuier fan Eabele -  Fan Bloksyl 
nei Genemuiden. 

Myn kuierjen fan dit stik wie op 29 juny 

2022. It is waarm simmerwaar. Ik reiz-

gje moarns mei de bus nei Bloksyl. Mei 

twa kear oerstappen duorre de reis hast 

twa en in heal oere. Mar ik haw de tiid. 

Om tsien oere rin ik troch Bloksyl. In tige 

âld stedsje. Yn de tiid fan de feanderijen 

wie hjir grutte wolfeart. Alle baalders 

gienen hjirre mei de boat nei Hollân ta. 

Lâns de havenkolk stean noch de deftige 

huzen út die bloeiperioade. De tsjerke 

strielet ek rykdom út. Sa wol fan bûten 

as fan binnen. Ik hâld mear fan ienfâldige tsjerkjes. Fierder rinnend kom ik by 

in slûske. Hjir stiet in âld hûs dat hjoed in bekend restaurant is. ‘Kaatje bij de 

sluis’ is de namme. Wat ik net wist, is, dat Kaatje hjir om 1750 hinne in her-

berch hie. Wer wat wizer wurden. Oan fakânsjegongers hat Bloksyl yn dizze 

tiid wer in protte fertsjinsten tink ik. Ryklik gau kom ik bûten de stêd. It wide 

fjild leit foar my. Oan myn rjochterhân sjoch ik de âlde Súderseedyk. Yn it 

easten lizze de marren en de sompen fan natoergebiet De Wieden. En foar 

my, yn de fierte, it Land van Vollenhove mei syn liemige hichten. Tusken Blok-

syl en Vollenhove is greidegebiet mei boerebedriuwen. Ik bespeur dizze dei 

dat der in protte ûnrêst is, ûntstien troch de stikstofplannen fan it regear. De 

boeren hjir hawwe grutte yntinsive feebedriuwen en harren lân is omkringe 
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KRITEGEARKOMSTEN WINTERSKOFT 2022-2023 

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 , dan kin it bestjoer der oandacht oan jaan. 

• As der leden binne dy’t oar kritenijs hawwe of wat yn it kritekrantsje sette 
wolle, graach efkes stjoere nei sekrite@janbijkerk.nl . Yn’t foar tige tank.  

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. 

DATUM WAT KOMT DER? 

18 febrewaris 2023  Yn Teäter Posa fan 14 oant 17 oere - ‘ACTA theater en 
muzyk’ - sjoch side 8. 

25 maart 2023  AG FBoU en M- en Y-middei mei dêrnei foar ús kritele-
den en leden fan oare kriten in optreden fan Adyrf  by 
Boerkok oan de Meerkoetenweg 9 - sjoch ek side 9. 

TA NEITINS. 
Yn ‘e âldens fan 88 jier is op 20 oktober 2022 fan ús hinne gien, ús trou lid fan 
de krite en it sjongkoar  

Watze van der Werf.  
Der stie op de roukaart : 

‘Herinner mij 
maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij, in de stralende zon, 
hoe het was toen ik nog alles kon ....’ 

Watze wie in trou lid fan it sjongkoar, allinnich de lêste 2 jier moast er wol ris 
ôfsizze troch mankeminten of sykte. Yn 'e ferskate revus hie der ek stikjes om 
te sjongen û.o. meane mei de seine. Dat mocht der graach dwaan en dat wie 
soms ek dúdlik te hearren,  sa entûsjast wie der! 
Watze, wy sille dy misse.  

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


UT DE BOEKEHOEKE 
 

Dizze kear oandacht foar 3 moaie boeken: Twa fan 
Willem Verf en ien fan Durk van der Ploeg: 

Willem Verf is berne yn Snits yn 1949. Hy woeks op yn it Sperkhem. Hy hat 
gjin broers en susters. Yn de húshâlding wienen likegoed mear bern: 4 
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Kuier fan Eabele -  Fan Oldemarkt nei Bloksyl - diel 2. 

In lyts en lang lintdoarpke oan de Kalenber-

gergracht.  It doarp is ûntstien yn de ferfea-

ningstiid. By de brêge is de buorren fan it 

doarp. Ik sprek efkes mei de brêgeman. Sim-

merdeis komme hjir mear as fjouwerhûn-

dert boaten lâns fertelt hy. Hjoed hat hy 

noch mar fiifentweintich boaten hân. Ear-

tiids wie it kanaal hjir de ienige ferbining 

mei oare doarpen. No is der in dyk efterlâns de huzen oan ien kant fân de 

feart. Oan de oare side fân it wetter is in fytspaadsje oanlein. It paad rint ein-

liks troch de foartúntsjes fân de huzen. Houten bregjes lizze oer de sydsleaten. 

De minsken hawwe in protte potsjekikers. Ik sjoch yn in hús in ferkizingsposter 

fân de CPN lizzen. List 5. Dat moat lang lyn wêze. Benei alle huzen binne lúkse 

fakânsjewenten wurden. Kalenberg leit 

wer efter my, en ik kom wer yn de na-

tuer. Oer in slingerjend paadsje dat 

oankomt yn it gehuchtsje Nederland. Ek 

in bysûnder plakje. Fier fân de bewenne 

wrâld. Op in sânkopke fan in tsien bun-

ders grut yn de sompen stiene in pear 

húskes en in boerepleats. Ik sjoch ek in 

bedriuw fan in reidsnijer. Lange rigen 

reid steane lâns in feart. It plaknammeboerd fân Nederland waard faak fuort-

helle troch ûnbekenden. Sa giet dat yn Nederland. Nei dit plakje wurd it fjild 

folle iepener. Yn de fierte sjoch ik no Bloksyl lizzen. By in moai wetterke lâns 

rin ik it paad rjochting de trochgeande dyk tusken Stienwyk en Bloksyl. As ik 

der oankom, fielt it krekt as kom ik wer yn in hiel oare wrâld. De betsjoening 

fân de Weerribben is foar my wer foarby. No rjochtsje ik my wer op wat oars. 

Op de weromreis. Yn Bloksyl kin ik kieze. Of mei de bus nei Emmeloord, of nei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Verf: Bûtenman & Bûtenfrou: 
tendinsroman.  

Einte Jongsma feroaret fan in freonlike, ûnskul-
dige jongeman yn in goed fertsjinjende drugs-
dealer yn ‘e noardlike Fryske Wâlden. Dêrfoar 
moat er hast twa jier sitte. Hy makket in plan 
om nei syn frijlitting regaad te meitsjen. Dat 
plan fiert er út en dan reizget er nei Istanbûl: hy 
wol Fryslân efter him litte. Yn Istabûl moetet er 
Emine, in bysûndere jonge mem. Oer en wer 
fiele hja in grutte oantrekkingskrêft foar inoar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Verf: It sinfol bestean. 

Karin en Jitse, beide aardich yn de sechtich, 
wurde nei mear as fjirtich jier ynienen konfron-
tearre mei in persoan dêr't se mei ôfkear oan 
weromtinke. Wat se mei dy man meimakke ha 
yn harren studintetiid, is de reade tried yn de 
beskriuwing fan de jierren dat Jitse en Karin 
elkoar kennen learden. 

Dy reade tried is yn dizze roman ferflochten mei 
harren libbens fan no: beide binne aktyf yn de 
polityk, tige maatskiplik belutsen en kieze foar 
in sinfol lêste part fan harren libben. En opnij 
soarget dyselde man fan doe foar ûntregeling. 



Yn konsept sjocht it programma der sa út:  

 10.00 - 11.00 u. Ynrin; 

 11.00 - 11.15 u. Wolkom – Iepening;  

 11.15 - 11.20 u. Frysk folksliet ; 

 11.20 - 11.27 u. Duo Grytsje Kingma en Rob du Jardin sjonge;  

 11.27 - 11.42 u. Taspraak bekende Fries: Foppe de Haan;  

 11.42 - 11.50 u. Duo Grytsje Kingma en Rob de Jardin sjonge;  

 11.50 - 12.10 u. Utrikking Jubileumboek oan âld-foarsitter Hâns Dijk en Jits-

ke Kingma, útjouwer fan it Jubileumboek ; 

 12.10 - 12.17 u. Duo Grytsje Kingma en Rob du Jardin sjonge;  

 12.17 - 12.32 u. Utrikking predikaat KENINKLIK troch de Kommissaris fan de 

Kening fan Fryslân, dhr. A. Brok (*);  

 12.32 - 12.40 u. Duo Grytsje Kingma en Rob du Jardin sjonge in spesjaal Ju-

bileumliet (*);  

 12.40 - 13.50 u. Lunsj; 

 13.50 - 14.00 u. Elkenien wer nei de grutte seal ; 

 14.00 - 14.20 u. 4 krite-koaren sjonge mei-inoar;  

 14.20 - 14.40 u. Bekende Fryske artyst treedt op - noch net bekend wa ..; 

 14.40 - 15.00 u. 4 Krite koaren sjonge mei-inoar;  

 15.00 - 15.30 u. Skoft;  

 15.30 - 17.00 u. Spesjaal Jubileumprogramma fan it Frysk kabaretselskip 

HYMPHAMP ; 

 17.00 - 18.00 u. Tiid foar moetsjen en petear;  

 18.00 - 19.15 u. Waarm en kâld buffet ; 

 19.15 - 19.30 u. Ofsluting.  

(*) op dit stuit noch net hielendal seker! 
 

Wy hâlde jimme de kommende tiid fierder op ‘e hichte fan wat der sa alle-

gearre barre sil. 
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ferskillende skippersjonges út itselde gesin wienen jierrenlang troch de wike 
by de famylje Verf yn ‘e kost.  Nei it Bogerman Lyceum folge Verf in oplieding 
oan de Sosjaal Pedagogyske Oplieding Middelloo yn Amersfoort. Verf debu-
tearre yn 1982 mei de roman It Bliuwt pielen, dêr’t hy yn 1980 al de 
oanmoedigingspriis fan it Rely Jorritsmafûns foar kriegen hie. Yn 1984 
ferskiende syn ferhalebondel In delgeande Tiid, dêr’t de Fedde Schurerpriis 
mei wûn. Oare boeken fan him binne: De neisimmernacht fan Sjoerd en Eppy 
en It swijen net wurdich. Ek noch te keap by ús fan dizze skriuwer: It swijen net 
wurdich. 

Durk van der Ploeg waard yn 1930 berne yn Hoogkarspel (NH). As jonkje fan 
trije jier kaam er mei syn âlden nei Ealsum. Hy folge in oplieding ta typograaf 
en waard letter ‘opmaakredakteur by de Leeuwarder Courant’. Durk van der 
Ploeg is ien fan de produktyfste Fryske skriuwers, meast proaza, mar ek poëzy. 
Yn 2011 krige er de Gysbert Japicxpriis foar al syn literêr proaza. 

Ek noch te keap fan dizze skriuwer by ús: In beferzen mar + Reis nei de 
Kalkman. 

Luit Dijk en Johanna van Dijk, luit.dijk@kpnmail.nl, til. 0320-412444. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durk van der Ploeg: Sykjend nei it lêste hûs 

Haadpersoan yn dizze roman is Hesling Alberda, in 
emigrant dy't grut wurden is yn Dokkum. Nei in 
heale iuw omswalkjen komt er werom yn syn 
berteplak. Yn syn jonge jierren hie Hesling in 
dreech eintsje libben. Hy waard slim tamtearre 
troch de neven by wa't er as wees yn 'e hûs kaam 
te wenjen en hy fette in ûnmooglike leafde op 
foar syn sike nichtsje Aukje. Hy emigrearre nei 
Kanada en besocht dêr mei hurd wurkjen yn wit-
hoefolle leabrekkende banen syn ferline te fer-
jitten. Dochs pakt Hesling mei syn ferline om. As 
er wer yn Dokkum werom is, besiket er famylje-
leden op te spoaren, mar eins wit er net iens nei 
wa't er no echt op 'e syk is. By tafal moetet er in 
frou dy't eartiids in eachje op him hie en no har 
lêste faze fan it libben mei him trochbringe wol. 

mailto:luit.dijk@kpnmail.nl


Ut de ITENSIDERIJ.  
 

Spaanske stoofskûtel 
Dizze kear ha ik in resept keazen dat ideaal is foar as jo besite krije, om't jo it 

oeren yn 't foar op it fjoer sette kinne en der fierder hast gjin omsjen nei ha. 

En, it is hiel smaaklik. 

 

Yngrediïnten: 

- 500 gr meagere kowelappen, yn blokjes 

- 2 ytleppels blom 

- krûdnagelpoeier 

- sâlt en piper 

- 4 ytleppels mylde olive-oalje 

- 2 snippere sipels 

- 1 blikje tomaatblokjes 

- 1 grut blikje tomatepuree 

- 500 gr ierappels 

- 250 gr (brutsen) sparrebeantsjes (kin ek djipfries) 

- 1 komkommer 

 

Ming de blom mei sâlt, piper en in mespunt krûdnagelpoeier. Rôlje de stikjes 

fleis troch de blom. 

Ferwaarmje de olive-oalje yn in briedpanne en bak de stikjes fleis dêryn brún. 

Doch de sipels derby en bak se efkes mei. 

Foegje de tomaatblokjes en de tomatepuree ta, mei in skeutsje wetter, en lit 

dit alles in oere of twa stove op in leech pitsje, mei it deksel op de panne. 

Snij de ierappels yn dobbelstiennen en foegje dizze nei oardel oere stoven oan 

it fleis ta, tegearre mei de sparrebeantsjes. Foegje mooglik noch wat sâlt en 

piper ta. Lit it dêrnei wer op syn minst oardel oere stove. 

Snij de komkommer yn blokjes en doch dizze derby yn de panne, en lit ek dy 

súntsjes waarm wurde. 

Servearje dizze stoofskûtel mei waarme knapperjende stokbôle en frisse sla. 

 

Yt lekker! 

Yvonne Nederpel. 
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middei. De bekende Fries en akteur Peter 
Tuinman sil dy middei fertelle oer syn lib-
ben as Fries en akteur.  

As ôfsluting fan de dei organissearret de 
Sékrite in optreden fan ADYRF. Yn it kri-
teblêd fan febrewaris 2023 komt mear yn-
formaasje en de útnûging.  

ALLE LEDEN FAN DE SEKRITE BINNE OP 
DIZZE DEI BY BOERKOK WOLKOM  !! 
 

Jubileum 100 jier FBoU – sneon 16 septimber 2023  

DIt duorret noch wol efkes, mar de tariedingskommisje is al mear as in jier 

dwaande om dit Jubileum op papier foarm te jaan. Troch it tebekrinnen fan it 

tal kriten binne der no noch 12 kriten oansletten 

by it FBoU. It binne faaks de Kritebestjoers-

leden, dy’t de muoite nimme om in programma 

foar har leden gear te stallen. Dy hawwe lykwols 

net it ivich libben en fine, dat ek oaren it stokje 

wolris oernimme meie. En dêr begjint it lestich te 

wurden: der binne suver hast gjin oaren, dy’t it 

oandoare…. Koroana jage fansels ek de boel yn ‘t 

hûndert: inoar in hiel skoft net mear moetsje en 

jo reitsje inoar sa út it each. Inoar op sykje – mei 

in bulte minsken byinoar komme: jo doarden it suver hast net mear! Dochs 

wol it bestjoer fan it FBoU it der net by sitte litte: dit jier is der wer romte en it 

FBOU-bestjoer en de tariedingskommisje sille der alle muoite foar dwaan om 

yn septimber in ûnferjitlik Jubileumfeest te organisearjen. Der wurdt de lêste 

hân lein oan in Jubileumboek. In oanfraach is dien om it predikaat KENINKLIK 

binnen te swyljen.  

It programma foar de 16e septimber 2023 is yn grutte halen bekend – de ta-

riedingskommisje wurket de details fierder út mar is ôfhinklik fan tasizzingen 

fan tredden. Alle Friezen om Utens binne dy dei wolkom yn sealesintrum SIO 

yn Swol.  
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It bestjoer fan de Sékrite nûget harren leden út foar it 

bywenjen fan it  optreden fan 

 

 

 

 

op sneon 18 febrewaris 2023 om 14.30 oere yn  teäter Posa. 

Seal iepen om 14:00 oere -  Yntree leden € 15,00 - net-leden € 17,50  

It komt wer foar ’t ljocht ! (Frysktalich kabaret oer Klaes Westra). 

Twa pakesizzers bûge har oer it wurk fan dizze Fryske komyk. Se bringe 
syn ferskes en sketches foar it fuotljocht, oanfolle mei nije ferskes en 
grappen en âlde famylje-oantinkens.  

Klaes Westra wie kabaretier, sjonger en toanielspiler yn de jierren ’50 
en ’60 fan de foarige iuw. Mei syn selskip reizge er troch de provinsje 
mei syn konferenses en ferskes. Bekend is it melangolyske ‘Plakje grûn’ 
en der waard dûnse op ‘Djip yn ‘e Wâlden’. Hy wie ek maatskippijkritysk 
mei konferenses as ‘Harke fan de fûgelwacht’ oer it ljipaaisykjen en ‘De 
swalker’ dat oer konsumindearjen giet! Klaes makke furore yn'e jierren 
'50 en '60 fan'e foarige ieu mei syn Selskip Klaes Westra. Feitelijk wie hy 
kreatyf ûndernimmer ‘avant la lettre’. Hy besocht op alle mooglike ma-
nieren in ynkommen te sammeljen as artyst. Sa gie er mei syn broer by 
brulloften en feesten del om te spyljen op'e akkordeon en drums om de 
sfear der yn te bringen. Mar ek as kabaretier wie er ferneamd. Hy mak-
ke bygelyks kabaret 'op maat' sa as wy dat no neame. Spesjaal foar jubi-
larissen en breidspearen skreau hy teksten en ferskes, tasnien 
op'e persoan. Klaes Westra ferstoar op 21 juni 1996 yn Ljouwert.  

Hy hat hast altyd be-
stean kinnen fan syn 
wurk als akteur, kaba-
retier en tekstskriu-
wer. Dat alles wie syn 
lust en syn libben!  

No, sa’n 75 jier letter, 
hawwe syn pakesizzers 
Aeltje Walsma en Gea 
Verhaag (dy ’t yntus-
ken sels tige betûfte 
artysten binne) al dat moaie materiaal oan ferskes en konferenses fan 
souder helle. Sy hawwe in programma makke mei syn âlde sketches en 
ferskes, en dat ferrike mei eigentiidske fynsten dy ’t der prachtich op 
oanslute. De foarstelling is in feest fan werkenning!  

 

 

Algemiene Gearkomste en Moetings- en Ynspiraasjemiddei  

op 25 maart 2023 by BOER KOK yn Lelystêd.  
 

Elk jier hâldt it FBoU har Jiergearkomste by in gast-krite. Dat wie yn 2022 yn 
Boadegraven/Reeuwyk – dy krite fierde har 75 jierrich bestean. No sil ús Sé-
krite gast-krite wêze. Dan binne der ôffeardigen fan de ferskate krites fan it 
FBoU dus wolkom by de Sékrite fan Lelystêd. It doel is om op 25 maart by 
stedsbuorkerij BOER KOK oan de Meer-
koetenwei 9 dizze dei te hâlden. 

Fertsjintwurdigers fan kriten, dy’t by it 
Boun oansletten binne, komme dêr dan 
gear om te praten oer de jierstikken 
fan skriuwer en ponghâlder en oare 
saken, dy’t kriten oangeane.  

Middeis is de Moetings- en Ynspiraasje-


