
 

 

 

Utnûging 
 

Kulturele Kuiertocht 
 

Sneon 29 oktober 2016 
Skriezekrite Aldegea-Idzegea  

 
 

Idzegeaster Poel 

o Buorkje tusken de greidfûgels mei boer Ypma 
o Natuerpaad PinePolder 
o Presintaasje It Font mei poëzij, byld, film en lûd  

 
 

Gerben Rypma Stifting 



 

 

Blauhûs, oktober 2016  
Freonen,  
 
Sneon 29 oktober organisearje wy ús tradisjonele jierlikse Kulturele 
Kuiertocht. De ûntfangst is yn Herberch ‘By ús thús, yn Aldegea SWF.  
De tocht is 10 km en giet sawol oer de dyk as oer lânpaden. Underweis 
dogge we it boerebedriuw fan Frank en Sieta Ypma oan, sjogge by it 
‘Joadsk’ tsjerkhôf en folgje it natuerpaad fan de Pinepolder. Mei it 
pypskoft by de famylje Reyenga oan de Idzegeaster Poel  presintearje 
Eeltsje Hettinga en Lotte Middendorp harren projekt ‘It Font’. We einigje 
yn de herberch fan Aldega mei it tradisjonele romsitten. 
  
Goed fuotark meinimme, 
It bestjoer 
 

Frank Ypma: 'Ik wol net kontinu op 
teannen rinne’. Frank en Sieta melke 90 
kij. Koartlyn is it enerzjyneutrale bedriuw 
fernijd, hjirby is mei opsetsin keazen foar 
optimalisaasje, boppe skaalfergrutting. 

Se fine biodiversiteit tige wichtich en binne oansletten by de Skriezekrite .  
 

It Font is in eksperimintele kombinaasje fan 
poëzy, bylden, film en lûd troch Eeltsje 
Hettinga en Lotte Middendorp. 
De titel It Font ferwiist nei it doopfont yn de 
tsjerke en dêrmei nei de skeppende krêft fan 
wetter.  
 

It Font wurdt mei koarten presintearre yn  
Belvédère, Frankfurter Buchmesse en 
Friesch Museum. En spesjaal foar de Freonen 
fan de Gerben Rypma Stifting ék by de 
Kultureke Kuier op Idzegea ! 

 



 

 

Programma Kulturele Kuiertocht, sneon 29 oktober 2016  
 
12.30 oere Ynrin by ‘Herberch By úsThús’ Aldegea SWF 

13.00 oere Begjin Kulturele Kuier  

o Besite oan boerebedriuw maatskip Frank en Sieta Ypma 
o Ferrassende ynformaasje oer it ‘Joadsk’ tsjerkhôf  
o It natuerpaad lâns de Pinepolder bringt ús yn it  
o Hert fan de Skriezekrite by Idzegea 

 
o Pypskoft by Kemping It Klokhûs fan Weide Weelde en 

Skriezekrite boer Reyenga mei kofje, koeke en  
 

o Presintaasje fideo-poëzy-projekt It Font  
Troch Lotte Middendorp en Eeltsje Hettinga 
 

17.00 oere Romsitte yn Aldegeaster Herberch ‘By ús thús’  
 

Oanmelde  
 
Fia mail gerbenrypma@home.nl mei fermelding fan jo namme 
en tal persoanen. 
 
Telefoanysk T 0515 579476  
 

 
Lokaasjes:  
Herberch ‘By ús thús’, Breksdyk 42, Aldegea SWF  
It Klokhûs, Klokhûsdyk 7, Idzegea  

  

mailto:gerbenrypma@home.nl


 

 

 

 

 

 

IT LET 

 

Under it let oer de lege polders 

ljepte út de slinken fan ieuwen 

in tsjuster dat in âld begjinnen 

ynhie. 

 

Fersille tusken reidkraach en kopwylch 

lei, oan grús trape, in televyzje, 

de diggels spegelen in stikken hielal. 

 

Ik tocht oan Ouwens, fisken en de lytse, 

tinne hosty’s fan in ienris wie der… 

O, misdracht fan hegere kommuny! 

 

Doe begûn it stadichwei te snijen, froast 

sloech ûnder de rop fan de stienûle 

in swarte flier yn dampe fierten. 

 

Lyts behyplik wek waard my de mûle 

in ferwoeden besykjen en hâld 

tusken himel en ierde it wurd iepen.  

 

Boarne: www.itfont.nl 

http://www.itfont.nl/blogitem-fry/it-let

