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Nijlân

De Reis2018 legt een verbinding tussen stad en 

platteland met het project in het dorp Nijlân 

en de stadswijk Nijlân. Artistiek leider Caro 

Kroon weet met haar Taart en Tranen en gevoel 

voor de waarde van de historie van het dorp 

en de wijk de bewoners te raken, bijeen te 

brengen en op een creatieve en positieve manier 

naar hun omgeving te laten kijken. Met haar 

caravan ging ze op pad om in het dorp en de 

wijk een Jankfodde te maken met de bewoners. 

Daarnaast organiseerde ze in het dorp Nijlân 

een vurige theatrale wandeltocht en in de wijk 

Nijlân een gezellige high tea. 



Caro Kroon

In het kader van de Kulturele Haadstêd is Caro Kroon gevraagd om een 
Reisproject uit te voeren. Caro Kroon is beeldend kunstenaar, theaterma-
ker, regisseur, performer en trainingsacteur. Ze is oprichtster van SPOONK. 
SPOONK bestaat uit Spoonk-producties voor theatervoorstellingen en acts 
en SPOONKlab: een bruisend laboratorium voor creativiteit en een kweek-
plaats voor talenten. SPOONKlab is een erkend leerbedrijf voor diverse 
opleidingen in het noorden (Friesland College Leeuwarden, Noorderpoort 
College Groningen, Cibap Zwolle) en biedt jongeren een stageplek op het 
gebied van design, kunst, mode, dans, muziek en theater.  

eerste kennismaking met het dorp 

Caro Kroon ging aan de slag in het dorp Nijlân in Súdwest Fryslân. Vanuit 
De Reis2018 is er contact gelegd met dorpsbelang en het bestuur van Aaipop, 
het Friestalige muziekfestival dat jaarlijks op Tweede Paasdag georgani-
seerd wordt in Nijlân. De mannen van Aaipop zijn direct enthousiast en 
willen hun festival graag beter op de kaart zetten. Maar al snel blijkt dat er 
meer leeft in Nijlân. In een gesprek met bewoner Sytse ten Hoeve kwamen 
Caro en Metsje veel te weten over de historie van het dorp. 

Nijlân is gebouwd in de ingepolderde Middelzee. Het dorp ontstond rond 
het jaar 1275. In 2000 vierde het dorp uitbundig zijn 725-jarig bestaan. Nu 
telt het dorp ongeveer duizend inwoners. Van oudsher is Nijlân een echt 
boerendorp, maar het beschikt inmiddels, door de gunstige ligging aan de 
A7, over een groot bedrijventerrein. Het oudste deel van het dorp rondom 
de Nederlands Hervormde Kerk is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 
Rondom de kerk ligt een kerkhof, dat wordt afgebakend door een gracht. 
Dit is het meest pittoreske deel van het dorp. De kerk dateert uit de 16de 
eeuw en is in de jaren tachtig van de vorige eeuw grondig gerestaureerd. 
Het dorp heeft een multifunctioneel centrum De Mande, met daarin een 
basisschool, sportzaal, jeugdhonk en vergaderruimten. Het voetbalveld en 
de tennisbanen liggen hier vlakbij. Daarnaast herbergt Nijlân een eetcafé 
en een huisartsenpraktijk. Via het dorpskrantje It Nijlân worden de inwo-
ners van het plaatselijke nieuws op de hoogte gehouden.

Caro: “De samenwerking met Nijlân 
was heel gastvrij, warm en welwillend en het 

eindresultaat was echt overweldigend. 
Het is zo mooi om te zien dat mensen beseffen 

dat dit dus wel kan in Nylân, terwijl de 
mensen hier eerst best sceptisch over waren. 
Mensen zijn zich niet bewust van wat voor 
bagage ze eigenlijk hebben, wat er allemaal 

in het dorp is aan cultuur. Het viel mij bij de 
eerste ontmoeting al op wat een muzikaal dorp 

Nijlân is. Met de Reis wordt de kwaliteit van 
het dorp boven tafel gebracht.”



Tresoar op De earste Trimen

Basisschool De Earste Trimen is ook actief betrokken in het project. Dorps-
bewoners leveren glazen potjes in bij school, die door de kinderen versierd 
worden en als lantaarns langs de weg zullen staan tijdens de tocht. Binne 
Reitsma van Tresoar verzorgt voor groep 7 en 8 een les op de school over de 
historie van Nylân. Hiervoor heeft hij oude en nieuwe foto’s opgezocht van 
specifieke gebouwen en plekken uit het dorp. De kinderen vertellen wat 
ze wel of niet herkennen. Met een oude en een recente kaart van het dorp 
laat Binne zien hoe het dorp zich ontwikkeld heeft. De kinderen mogen op 
de oude kaart aangeven waar hun huis staat. Daarnaast heeft Binne in een 
speciale leskist allerlei oude voorwerpen mee. Hij wil de kinderen meege-
ven wat de waarde is van spullen. Bij veel voorwerpen hoort een verhaal en 
daarom is het belangrijk om deze voorwerpen te bewaren voor later, zodat 
de verhalen niet verloren gaan. De kinderen nemen een voorwerp van thuis 
mee en schrijven er een verhaal bij. De voorwerpen en verhalen worden op 
school tentoongesteld in speciale vitrines en zijn tijdens de theatrale wan-
deltocht te bezichtigen. De kinderen kijken er naar uit om de tentoonstel-
ling aan hun familie te laten zien. 

De kracht van het dorp

Caro Kroon had een tweeledig doel met het project. Ten eerste wilde ze de ge-
meenschapszin in het dorp versterken en mensen weer met elkaar verbinden. 
Uit de gesprekken met het dorp bleek dat hier behoefte aan was. Er zijn veel 
verschillende clubjes in het dorp, met ieder zijn eigen aanhang, maar met wei-
nig onderlinge verbondenheid. Jan Lammersen van het dorpsbelang vertelt ook 
dat er veel nieuwe mensen in Nijlân zijn komen wonen, die nog geen binding 
hebben met het dorp. Met het Reisproject wil Caro de mensen weer bij elkaar 
brengen. Daarnaast wil ze de mensen er bewust van maken welke krachten en 
talenten er in het dorp zijn en wat ze met elkaar kunnen bewerkstelligen. 

jankfodde Nijlân

Het begint allemaal op een druilerige zaterdagmiddag in november . In 
haar ‘Alles wa’st nedich hast is leafde’ – caravan nodigen Caro Kroon en 
Sander Veen de bewoners van Nijlân uit om hun hart luchten over hun dorp. 
Wat vinden zij prachtig aan hun dorp? Wat zouden ze nog graag willen? De 
verhalen worden gebruikt voor de eerste smartlap van Nijlân. Het lied wordt 
prachtig uitgevoerd door bewoner èn zangeres Nelly Gerbrandy tijdens de 
informatieavond voor de bewoners over de Reis2018. Op deze avond wordt 
er onder leiding van Frans Schepens en Caro Kroon samen met de bewoners 
gebrainstormd over de mogelijke invulling van de Reis. De opkomst is niet 
groot. De mensen zijn ook nog wat afwachtend. Lukt dit wel in een dorp 
als Nijlân? Moeten dan niet weer dezelfde mensen als altijd het werk doen? 
Toch worden er veel leuke ideeën geopperd. Dit resulteert in het plan om 
een theatrale wandeltocht door Nijlân te organiseren, waarin alle talenten 
getoond konden worden. 

Aan de slag

Mensen melden zich spontaan aan om mee te doen aan deze tocht. Leo en 
Janny Köhlenberg willen graag een spinetconcert verzorgen. Jennie de Vries 
en Sietske Kanselaar gaan de twee oude zeuren Tryntsje en Sibbeltsje uit 
Nylân Leeuwarden spelen. Tijdens een wandeling door het dorp stuit Caro op 
de leegstaande huisjes in de Roordastraat. Het lijkt haar prachtig wanneer de 
fanfare vanuit de huisjes muziek maakt: met toeters hangend uit de ramen. 
De dirigent vindt het een mooi idee, maar helaas is het niet uitvoerbaar. De 
muzikanten zouden te ver uit elkaar staan en elkaar niet kunnen horen. Het 
korps komt met het idee om een erehaag te maken. De huisjes zullen dienen 
als expositie van gedichten, geschreven door Jennie de Vries en Janny Köhlen-
berg. Uiteindelijk zijn er ruim 80 vrijwilligers betrokken bij het project. 
Sietske Kanselaar ontpopt zich al snel als initiator. Met haar betrokkenheid en 
vele contacten is zij de spin in het web voor de organisatie van het project. 

sanne zit op basisschool De Earste Trimen. 
Zij vond het zingen bij de caravan het leukst. 

Ze heeft ook een tompoes gegeten. Haar broertje zat 
in een van de ossen. Hiervoor moest hij drie keer 
repeteren. Hij vond het heel leuk om op te mogen 

treden. Hij had niet in de gaten dat er zoveel mensen 
waren gekomen om te kijken. 

Er zat iemand anders voor hem in de os en die 
vertelde hem dat de mensen eraan kwamen! 

Hij heeft ook meegedaan met de expositie  
in de school. 



geluidskunstenaar Koas van der Wal zal al improviserend de geluiden ma-
ken bij het verhaal. Caro wilde ook graag een engelenkoor in de act. Helaas 
kan het gospelkoor van Nijlân niet meedoen, omdat ze moeten repeteren 
voor een groot concert. Gelukkig wil het vrouwenkoor FromUs uit Dronryp 
meedoen. 

Een andere legende is die van de twee ossen. Aan het pad naar de kerk staat 
een beeldhouwwerk van Anne Woudwijk. Dit kunstwerk beeld de legende 
over het ontstaan van de kerk uit. Het verhaal gaat dat hier in de Middel-
eeuwen twee ossen aan elkaar waren gebonden. Precies op de plek waar de 
dieren stonden is de kerk gebouwd. Het kunstwerk bestaat uit twee stenen, 
die het leven en de dood uitbeelden. Caro maakt samen met de kinderen 
van groep 7 en 8 van de basisschool een act over de ossen. Met hulp van 
Caro en een stagiaire van Spoonk maken de kinderen van groep 7 en 8 van 
basisschool een spannende touwtrekscène, waarin de strijd tussen de os-
sen wordt gesymboliseerd. Van karton worden twee grote ossen gemaakt, 
waar de kinderen in kunnen zitten. Anderen kinderen spelen bloemen en 
vlinders in de wei. 

een vurige theatrale wandeltocht 

Het programma begint ’s morgens met een workshop graffiti spuiten voor 
de kinderen uit het dorp bij het jongerencentrum De Pallet. Er staat een 
straffe wind, waardoor alle spullen verhuisd moeten worden naar een 
andere plek. Tegen het eind van de ochtend staat er een hele rij kinderen 
fanatiek te spuiten. Onder begeleiding van de mannen van Graffiti Platform 
Leeuwarden worden er heuse kunstwerken gemaakt. ’s Middags gaan de 
heren zelf aan de slag om aankleding te maken voor het Aaipop festival. 
Eén van de kunstwerken is een eerbetoon aan de overleden dichter Tsjêbbe 
Hettinga.  

Aan het einde van de middag vinden de doorlopen plaats van alle theatrale 
activiteiten. Caro Kroon vliegt van de ene naar de andere locatie. Ondertus-
sen is de productie bezig om alle puntjes op de i te zetten. Bij de herberg 
oefenen de kinderen hun act met de touwtrekkende ossen op de muziek van 
Carmina Burana. De jongens zitten in de kartonnen ossen en de meisjes 
spelen bloemen en vlinders. Bij de Bloedvaart test beeld- en geluidskun-
stenaar Koas van der Wal de sfeergeluiden die hij maakt bij het verhaal ‘It 
Meunster fan de Bloedfeart’. Hiervoor heeft hij allerlei voorwerpen mee-
genomen. In zijn atelier heeft hij de geluiden uitgeprobeerd, maar hij zal 
vooral moeten improviseren, want vandaag is de eerste keer dat hij samen 
met verteller Cor Kooistra op locatie repeteert. Ze hebben wel eerder het 

Marije Kooistra: “Ik vind het 
heel erg mooi. Het huiskamerconcert 
was heel sfeervol. En het is bijzonder 

dat de geschiedenis van Nijlân erin zit. 
Mijn vader vertelt het verhaal over het 

Monster in de Bloedvaart. Dat is een 
verhaal dat speelt en het is leuk om dat 
nu zo te horen. En met al die geluid en 

lichteffecten is het prachtig.”

Mythes en legenden 

Nijlân kent vele mythes en legendes. Een daarvan is het verhaal van Het 
Monster van de Bloedvaart. 
Het verhaal gaat over een boerenvrouw, Pytsje Sjoerds, die door haar man 
op pad wordt gestuurd om de huur te betalen. De doodsengel krijgt van de 
Heer de opdracht om Pytsje Sjoerds te gaan halen. Haar tijd was gekomen. 
Wanneer hij Pytsje treft, schrikt zij zo van zijn gestalte dat ze op de vlucht 
slaat. Helaas struikelt ze, knalt ze met haar hoofd tegen een paal aan en 
belandt ze in het water. De doodsengel neemt Pytsje mee naar de hemel. 
De dorpsbewoners zijn ondertussen op zoek naar Pytsje. Wanneer ze bij de 
vaart aankomen, zien ze dat deze bloedrood gekleurd is. Van Pytsje wordt 
niets teruggevonden. Daarom wordt het nu de Bloedvaart genoemd. Som-
mige mensen zeggen dat Pytsje het slachtoffer is geworden van het monster 
van de Bloedvaart. De doodsengel is nog meerdere malen gezien en wordt 
gezien als het monster. In de winter blijft er altijd een wak open waar het 
ongeluk gebeurd is en zijn er verschillende luchtgaten te zien. 
Cor Kooistra heeft hier een beeldend verhaal van gemaakt, dat hij tijdens 
een act in een bootje op het water zal vertellen aan het publiek. Beeld- en 



verhaal samen doorgenomen, zodat Koas zijn geluiden af kon stemmen op 
de stem van Cor. “Ik moet goed luisteren naar wat Cor doet en zegt en met 
mijn geluiden de spanning opbouwen. Samen zetten we een hele wereld 
neer.” Cor vertelt het verhaal vanuit een bootje in de vaart. Het kost enige 
moeite om het bootje stil te houden, maar uiteindelijk lukt het om de boot 
met stokken vast te zetten. Het engelenkoor is ook gearriveerd. Dit zijn de 
vrouwen van het koor FromUs uit Dronryp. Driestemmig begeleiden zij het 
verhaal met het lied ‘Cantus Inaequalis’. Ook zij repeteren vandaag voor het 
eerst op locatie en vinden het best spannend om zonder dirigent en muzi-
kale begeleiding op te treden. In de Roordastraat vindt nog een doorloop 
plaats met het korps van Excelsior. Daarna kunnen de medewerkers een 
warme maaltijd krijgen in de herberg: heerlijke ossenstaartsoep en verschil-
lende stamppotjes. Jan Lammersen van het dorpsbelang is heel benieuwd 
hoeveel mensen er die avond zullen komen. Het weer lijkt in ieder geval mee 
te zitten. De dag ervoor hebben ze met de kinderen van de basisschool het 
dorp schoongemaakt. Hij stelde voor de grap voor om die oude koffers die 
als promotie voor het project in de bomen hingen ook op te ruimen, maar 
dat mocht natuurlijk niet van de kinderen!  
 
De betrokkenen hebben het idee dat het project nog niet echt leeft in het 
dorp. Dat er te weinig over gesproken is en dat er waarschijnlijk niet veel 
mensen op af zullen komen. Maar niets is minder waar! Vanaf 19.00 uur 
loopt de herberg vol met publiek. Daar kunnen de mensen eerst oude beel-
den van Nijlân van bewoners en uit het Fries Film Archief bekijken. Al snel 
blijkt dat er veel meer mensen komen dan verwacht was en is er in de her-
berg geen plaats meer. Iedereen verzamelt zich buiten bij de caravan,waar 
Ome Cor en Tante Poes het publiek verwelkomen met smartlappen en 
tompoezen. Daarna wordt het publiek door twee hofdames naar de verschil-
lende activiteiten begeleid. De oude zeuren Sibbeltsje en Tryntsje komen uit 
de wijk Nijlân in Leeuwarden en zijn op bezoek in het dorp om het spekta-
kel te bekijken. 
De eerste act met de touwtrekkende ossen is een groot succes. Met de licht-
effecten ziet het er heel spannend uit. De kinderen nemen trots hun applaus 
in ontvangst. Daarna gaan de toeschouwers naar de kerk voor een optreden 
van Nelly Gerbrandy. Dan valt pas echt op hoeveel mensen er vanavond 
ondanks de kou op de been zijn: de kerk zit tjokvol. Daarnaast mogen een 
aantal groepjes naar een exclusief spinet huiskamerconcert van Leo Köhlen-
berg. In zijn knusse huiskamer staan maar liefst drie instrumenten: een 
klavecimbel, een piano en een spinet. Leo vertelt iets over de instrumenten 
en de barokmuziek die hij gaat spelen. Een van de bezoekers vertelt dat hij 
het heel bijzonder vindt om hierbij te zijn: “Dit krijg je anders nooit te zien”. 

Bij de act ‘It Meunster fan de Bloedfeart’ verzamelt het publiek zich rondom 
de vaart. Ome Cor deelt kleedjes uit, terwijl het publiek vol spanning in het 
donker zit te wachten. Als de vaart wordt aangelicht, waant het publiek zich 
in een andere wereld. Kor vertelt het verhaal van Pytsje Sjoerds en iedereen 
zit ademloos te luisteren. De mensen moeten lachen om de geluiden die Koas 
maakt bij het verhaal. Hij borrelt in het water, doet kwekkende eenden na 
en stampt en hijgt wanneer Pytsje op de vlucht slaat. Na deze voorstelling 
gaat het publiek naar de basisschool De Earste Trimen, waar de kinderen een 
expositie hebben gemaakt naar aanleiding van een lespakket van Tresoar. In 
de Mande konden de mensen onder genot van een warme drank een bezoek 
brengen aan een tentoonstelling van het werk van kunstenaars uit Nijlân. De 
hofdames begeleidden vervolgens het publiek naar de Roordastraat waar Ex-
celsior een muzikale erehaag vormen. In de huizen die gesloopt gaan worden, 
hangen gedichten achter de ramen die mensen doen stilstaan bij de betekenis 
van tijd, geborgenheid en rijkdom. In de Botniastraat verblijft een poëtische 
zwerver die de mensen een gedicht cadeau doet voor onderweg. Hierna lopen 
de mensen terug naar de herberg, waarbij ze onderweg creatief handwerk 
mogen bewonderen in het huis van Sietske Kanselaar. Bij de herberg ont-
vangen Ome Cor en Tante Poes het publiek voor de slotact. Samen met Nelly 
Gebrandy zingt het dorp ‘de jankfodde fan Nylân’. 
De avond is een groot succes. Op basis van het aantal gebruikte koffiekopjes 
in de Mande blijkt dat er zo’n 250 mensen op de wandeltocht zijn afgekomen. 

Cor Kooistra: “It is allegearre  
goed kommen en de kompliminten út it 

doarp lige der net om. Foar mysels jildt dat 
ik mei nocht oan myn ferhaal wurke ha. 

Trochdat it ek nochris geweldich oppimpt 
is troch Koas en it ingelekoar waard it ek 

foar my mear as it ferhaal allinne. 
Ik ha it hiel moai fûn om mei Koas gear  

te wurkjen.”



De Reis2018 ging verder in de wijk Nijlân in Leeuwarden. Nijlân ligt aan de 
zuidwestkant van Leeuwarden net buiten de rondweg en grenst aan het Van 
Harinxmakanaal. Het grootste deel van de wijk is opgebouwd in de jaren 
zestig. Nijlân is een rustige wijk met veel groen, waar veel ouderen, alleen-
staanden en echtparen zonder kinderen wonen. 
Op 14 februari werd de eerste verbinding gelegd tussen dorp en stad met 
een Valentijnsbericht van de Ossen uit het dorp Nylân aan Us Mem. Midden 
in de nacht versierde Caro Us Mem met roze harten. Helaas waren de versie-
ringen bij daglicht al verdwenen. Gelukkig waren er al wel foto’s gemaakt. 

Tresoar op Het Palet

Net als in het dorp Nijlân verzorgt Binne Reitsma van Tresoar een les over 
de historie van de wijk aan groep 6 en 7 van basisschool Het Palet in de Floris 
Versterstraat. Binne heeft weer allemaal foto’s en verschillende kaarten 
verzameld. De kinderen krijgen een vragenlijst over de wijk. Wat is er veran-
derd aan de wijk? Welke straatnamen horen bij elkaar? In welke straat woon 
jij en waar komt deze straatnaam vandaan? De kinderen gaan met behulp 
van een oudere kaart van de wijk op onderzoek uit. Binnen vraagt de leer-
lingen of er ook een dorp is dat Nijlân heet. Hier hebben veel kinderen nog 
nooit van gehoord en ze vinden het best een gek idee dat een dorp dezelfde 
naam heeft als hun wijk. Op dinsdag 18 juni gaat Binne naar de school om 
samen met de kinderen de tentoonstelling in te richten met de voorwerpen 
die de kinderen van thuis hebben meegenomen. 

Taart en Tranen in de wijk 

In de wijk Nijlân legt De Reis2018 contact met de voorzitter van het wijkpa-
nel, IJmie Tjallingii, die adviseert over de wijze waarop de organisatie de be-
woners kan betrekken bij het project. Op woensdag 5 juni staan Caro, Thijs 
en Sander met de ‘Taart en Tranen’-caravan bij het winkelcentrum op het 
Willem Alexanderplein. Samen met de bewoners willen ze een Jankfodde 
over de wijk maken. Er zijn niet veel mensen op de been en in de caravan is 
het eigenlijk te warm. Daarom gaan de stagiaires van Spoonk met taart op de 
mensen af om ze te vragen wat er mooi is aan de wijk en wat ze liever anders 
zouden zien. Deze gesprekken zijn de basis voor de liedtekst. 

Trektocht naar Nijlân 
leeuwarden

Videoclip jankfodde 

Van de Jankfodde in het dorp Nijlân is 
ook een mooie videoclip gemaakt in 

de caravan van Ome Cor en Tante Poes. 
Deze is te zien op 

YouTube: http://www.youtube.com/
watch?v=B0l4KVRvdgs



Op woensdag 12 juni is er een gezellige high tea georganiseerd in het atelier 
van Spoonk in de oude LTS Piter Jelles Nijlân. Bewoners zijn met flyers uitge-
nodigd om te komen. De opkomst is niet groot, maar wel enthousiast. De 
bezoekers zijn onder de indruk van de theatrale ruimte waar een heerlijke en 
verzorgde high tea voor hen klaar staat. De mensen voelen zich erg welkom 
door de vrolijke stagiaires die veelvuldig thee schenken.  
Het eerste programmaonderdeel is een lezing door Bert Looper, directeur 
van Tresoar. Hij vertelt over het ontstaan van de wijk en noemt het een van de 
mooiste wederopbouw wijken van Nederland: “Deze wijk is een monument 
voor wat er in Nederland narde oorlog gebouwd is”. Mensen weten een derge-
lijke wijk niet altijd op waarde te schatten. Hij zegt dat het belangrijk is dat 
bewoners zich verbonden voelen met de wijk en zich er voor inzetten, zodat 
het zijn karakter behoudt en leefbaar blijft. De voorzitter van het wijkpanel 
vertelt over het Wijk Actieplan, dat gericht is op het opknappen van de wijk en 
al in volle gang is. 
Na de lezing zorgen Ome Cor en Tante Poes voor amusement. Zij zingen lie-
deren als ‘De glimlach van een kind’ van Willeke Alberti en ‘Droomland’ van 
Paul de Leeuw. Het publiek zingt uitbundig mee of zit wiegend te luisteren. 
De sfeer zit er goed in. De kers op de taart is première van de jankfodde van de 
wijk Nijlân. Alle bezoekers krijgen de songtekst uitgedeeld en zingen voor-
zichtig mee. Sommige mogen ook een bijdrage leveren op een muziekinstru-
ment. De tekst begint met het ‘gemopper’ van de bewoners over de rommel en 
de scholieren, maar gelukkig zijn er ook veel positieve dingen over de wijk te 
zeggen en blijkt ‘het zo fijn een Nijlander te zijn’. 
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aantal dorpen in Fryslân. De Reis2018 is een zoektocht 
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zichtbaar te maken. Samen met de bewoners kijken we naar 
maatschappelijke vraagstukken in hun eigen omgeving. 

Het doel is het versterken van de gemeenschapszin. 
Wat leeft er? Hoe zien de inwoners hun toekomst? 

Met cultuur helpt De Reis2018 de toekomst te verbeelden. 
Eerdere Reisprojecten werden uitgevoerd in Het Bildt, 

Jistrum, Ritsumasyl, Noordwolde, Smalle Ee, Haskerdiken 
en op de Slachtedyk. 




