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    Nijs fan de 

 

 
 

 

 

 
 

Yn in hjerstnûmer fan de Tuorkemjitter koene jim lêze:  

“Yn jannewaris sil in doarpsgenoat ús wat fertelle oer einekuorren, in tema, dat goed 

by ús doarp past.” 

 

Dizze bijienkomst hat no plakfûn en it 

wie in tige slagge jûn. 

De doarpsgenoat wie Cor Snoeij, dy’t ús 

op meinimmende wize fertelde oer de 

âlde tradysje fan it einekoer meitsjen. 

It die bliken, dat it meitsjen fan in moaie 

koer noch net sa ienfâldich is en we 

krigen ek te sjen hoe’t dit yn syn wurk 

giet. 

Cor sels is al as jonkje ûnder de yndruk 

rekke fan it einekuorren meitsjen by in 

omke en woe it sels ek leare. 

It hat lykwols sa’n 50 jhier duorre foar’t it der ek werklik fan kaam. 

 

 

Om it goed te learen en it behâld 

fan dizze tradysje te stypjen is Cor 

ek lid fan “De Strampel”, in 

feriening dy’t him dêrfoar ynset 

en belangstellenden opliedt. 

It wie en gesellige jûn wêr’t we ek 

noch wat fan opstieken en mei in 

ferrassing ta slot.  

De meibrochte einekoer waard 

troch Cor Snoeij ferlotte en de 

lokkige winner wie Joukje 

Tjepkema. 

Wa’t tinkt, dizze club soe ek wol 

wat foar my wêze, is fan herte 

wolkom en kin ek earst in kear “op proef” komme om te sjen of’t it oansprekt.  

 

        Helga Folkertsma
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Werken met Snoeihout 
 
Ik vervolg mijn vorige stukje nog even, om door te gaan over het snoeihout. 

In Akkrum wordt gevraagd om buigzame takken van de Wilg. Men bouwt daar een nieuw ooievaarsnest!! Om mooi 

vlechtwerk te maken, heeft men wilgentwijgen nodig. 

Ik dacht : "Zie.... ook zij kunnen weer gebruik maken van afgezaagde takken!!". 

Stellig komt er in Akkrum voldoende wilgenhout binnen, zodat we, hopelijk, komende zomer 

de ooievaars op hun nest zien zitten. 

Vroeger waren er verschillende ambachten, waarbij gewerkt werd met takken. In het klein 

hebben we dat vaak gedaan met Pitriet! Mandjes, theebladen enz. werden in elkaar gevlochten. 

Mooi werk was dat! In Noordwolde was er zelfs een speciale school voor. Het vlechtambacht 

werd daar veel beoefend. Nu is daar een mooi museum, waar de oude vlechttechnieken 

bewonderd kunnen worden. Nog steeds kunnen in en bij dit dorp de bekende rotan- en 

manoumeubels gekocht worden. Met een lekker kussen erin, zitten ze prima!! 

Rondom een boom, in de tuin, kan ook een bankje gemaakt worden van twijgen. 

Vroeger had haast iedere boer wel een Houtwal. Hier heeft men het over een "Bossingel". 

Wij mogen in Aldeboarn genieten van "onze" Bossingel, rondom de ijsbaan. Vele 

dorpsgenoten maken er een wandelingetje doorheen, met of zonder hond. Maar.... kijkt men dan ook wel eens goed rond, om te 

zien, wat er allemaal groeit? Of luistert men naar het vogelgezang? 

In de Fryske Wâlden zien we de houtwallen nu nog veel. Niet alleen als beschutting en 

landafscheiding, maar alles uit die wallen kan worden benut! Mag ik er eens een paar 

noemen? 

De ondergrond is vaak begroeid met bramenstruiken. Door de stekelige takken een goed 

afweermiddel tegen vee e.d. Vooral toen het prikkeldraad nog niet was uitgevonden. De 

vruchten worden dankbaar geplukt. Ook de lange uitlopers kunnen, naast stro en in het 

Zuiden wilgentenen, gebruikt worden voor het vlechten van bijenkorven. 

In "onze" bossingel staan een paar Eikenbomen. Dit is hard hout, geschikt om te timmeren, 

maar ook veel als brandhout gebruikt. Spat niet op het vuur! 

Ik trof er paddenstoelen aan, die specifiek bij eiken groeien. Gemakkelijk loopt men daar aan 

voorbij...!! Ook Elzenhout wordt in de kachel gebruikt, doch de Mid-winterhoorn, in het 

oosten van ons land rond de kerst nog te horen, is vaak van dit hout gemaakt. Twee helften 

van de stam worden verbonden door die uitlopers van de bramenstruiken. De Hulst is ook een 

veelvoorkomende struik in de houtwallen. Ze blijven in de winter mooi groen. De 

vrouwelijke struiken geven mooie rode bessen. Maar wisten jullie, dat de takken hiervan gebruikt werden om de schoorsteen te 

vegen? 

Hier en daar staan er wat Berken te stralen met hun witte stammen. Op de boerderij werden van de takken dorsvlegels gemaakt 

en van de dunnere takjes een bezem. 

Om in onze eigen groentetuin terecht te komen.... de erwten en bonen en de gekweekte Lathyrus, worden ondersteund door het 

zgn. rijshout. En bonenstaken voor de snijbonen. 

Natuurlijk mogen we de Wilgen niet vergeten, ik noemde ze hier en daar al even. 

De wilgentenen waren vroeger zeer belangrijk. Je had dan de zgn. Knotwilgen en het 

Geriefhout. De naam zegt al, dat het groeide ten gerieve van de mensheid. Het Rijshout 

speelde een belangrijke rol bij de oeververdedigingen. Dat geriefhout ontstond, door de 

wilgenstruiken geregeld af te snoeien, zodat het korte gedrongen struiken bleven, waar 

mooie lange twijgen aan groeiden. Vooral bij de grote rivieren zien we in en langs de 

uiterwaarden veel wilgenbosjes. Een wilg houdt van een vochtige grond. 

Uit armoede moest er 

gesprokkeld worden, o.a. 

voor de ovens van de 

bakkers. Februari wordt 

nog steeds 

"Sprokkelmaand" 

genoemd. Maar.... kijk het hele jaar met eerbied naar de 

bomen en vooral de houtwallen. De mensen hebben al een 

eeuwenoude relatie met de bomen.  

Voor de komende tijd een gedicht van Olaf Hoenson : 

 

"Vertrouw op de loop der dingen, 

zoals de kale bomen in de winter, 

vol vertrouwen wachten op de lente, 

die hun bladknoppen doet ontluiken ". 

                                        Anns 

       

 
Hulst 

 
 

Eik 

 
 
Els 



 

 

Jeugd sponsor Actie Poiesz – Concordia Aldeboarn 
 
Oproep: Zou u van maandag 8 februari tot en met zondag 3 april 2016  Concordia willen 

sponsoren als u boodschappen haalt bij de Poeisz in Akkrum? Op deze manier helpt u ons 

met sparen voor nieuwe instrumenten voor onze jeugd. 
 

Van maandag 8 februari tot en met zondag 3 april 2016 is er de jaarlijkse Jeugd Sponsor 

Actie bij de Poiesz in Akkrum. Concordia Aldeboarn mag dit jaar voor de tweede keer 

deelnemen aan deze actie. 

Daar zijn we blij mee, want het geld dat de actie oplevert, kunnen we goed gebruiken. Wij zijn trots op ons jeugdkorps, de 

Boarnster Blazers, en alle leerlingen die  hard repeteren om daar ook deel van uit te maken. Sinds 2 jaar verzorgt Concordia 

ook drumlessen aan 4 zeer enthousiaste drummers.  

Onze leden hebben een instrument van Concordia in bruikleen. Door de toestroom van jeugdleden, dreigt er een tekort aan 

instrumenten 
 

Twee jaar geleden heeft Concordia met de Jeugd Sponsoractie een cheque in ontvangst mogen nemen van € 1106,00. Daar 

zijn, met andere donaties erbij, 1 euphonium en 2 bugels van aangeschaft. 

Het doel van de actie is om ook dit jaar geld in te zamelen voor nieuwe blaasinstrumenten en/of een nieuw drumstel. Met uw 

hulp gaan we zeker een heel eind komen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

   

Namens de jeugdleden en de jeugdcommissie van Concordia, 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Afscheid juf Minke en juf Anke, Peuterspeelzaal "de Bernejister"  
 

Al 30 jaar lang heeft juf Minke alle kinderen in Aldeboarn hun 

eerste ervaringen met de (peuter)-school bijgebracht.  

Half Aldeboarn heeft nog warme gedachten bij hun allereerste 

juf! Maar er is een tijd van komen en gaan. Helaas voor 

Aldeboarn geeft juf  Minke vanaf januari 2016 de peuters van 

Tjalleberd les.  

Dit komt omdat het werk van SISA in Aldeboarn 

overgenomen is door Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). 

Ook juf Anke gaat met SISA mee naar Tjalleberd, ook zij 

heeft zich de afgelopen 2 jaar met hart en ziel ingezet. Samen 

trouwens met de vrijwilligers, waarvan we er één 

noemen...Richtje de Goede, al  zo'n 20 jaar! Super bedankt! 

We zullen Minke en Anke hier in Aldeboarn missen. We 

wensen jullie veel succes in Tjalleberd. Daar zijn de kinderen 

vast net zo lief als in Aldeboarn! 

 

Namens de oudercommissie, 

Marloes Zwaagstra en Bernice Bouma 

 
2016 is een ‘goed subsidiejaar’ 
 

Het Rijk en de provincie Fryslân hebben verschillende subsidies voor het energiezuinig maken van huizen en bedrijfspanden 

en het verwijderen van asbestdaken. Om het overzicht te bewaren, hebben we ze hieronder voor u op een rijtje gezet.  
 

1. Subsidieregeling verwijderen asbestdaken: 
doel: versnellen verwijderen asbestdaken 

doelgroep: particulieren en (agrarische) bedrijven, non profit organisaties en overheden (soms) 

producten: minimaal 35 m² asbestdak. 

plafond: € 10 mln in 2016. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. 

subsidie: € 4,50 per m
2
 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. 

looptijd: meerjarige regeling vanaf 1 januari 2016 tm 1 januari 2020.  

aanvragen: vanaf 4 januari 2016 09.00 uur 

meer info: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - asbest 

2. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 
doel: minder gas en meer duurzame warmte in huizen en bedrijfspanden. 

doelgroep: particulieren en zakelijke gebruikers zoals bedrijven MKB, woningcorporaties 

producten: de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels (kleine apparaten).  

plafond: € 70 mln in 2016. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. 

subsidie: bedrag afhankelijk van soort apparaat en energieprestatie. 

looptijd: meerjarige regeling vanaf 1 januari 2016 tm 31 december 2020.  

aanvragen: vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op 

volgorde van binnenkomst. 

meer info: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - ISDE  

3. Friese energiepremie 
doel: energiezuinig wonen. 

doelgroep: particulieren. 

producten: isolatie dak, muur, vloer, HR++ glas, zonneboiler, warmtepomp, laagtemperatuurverwarming. 

plafond: € 3,5 mln. 

subsidie: bedrag afhankelijk van aantal maatregelen, max. € 2.800. 

looptijd: tot subsidiepot leeg is. 

aanvragen: vanaf 4 januari 2016. 

meer info: Provincie Fryslan - Friese energiepremie  

Wijkmanagement gemeente Heerenveen 

 
Bovenstaande is nuttige informatie voor de Boarnsters. Als je isolatiemaatregelen overweegt is dit misschien een mooie 

gelegenheid, geven deze subsidiemogelijkheden jou net dat zetje dat je nog nodig hebt. Want je weet het, een geïsoleerd is een 

zuinig huis en comfortabeler. 

Kijk eens op de volgende sites:  

 watisjouwzonwaard.nl geeft informatie over zonnepanelen, of jouw dak er geschikt voor is. 

 energieinbeeld.nl geeft gebruik weer in kWh, m3 en CO2 op basis van postcodes.    mh red.  

 

https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde?ns_source=google&ns_mchannel=cpc&ns_campaign=%7bcampaign%7d&ns_linkname=%7badgroup%7d&gclid=Cj0KEQiA496zBRDoi5OY3p2xmaUBEiQArLNnK8aXKrWP4AxsM0Va_-obEpBZzjdY4_yjxJy7qswTFDYaAlHa8P8HAQ
http://www.snn.eu/friese-energiepremie2016/


 

Gondelnieuws 
 

Via de Tuorkemjitter houden wij, als bestuur van Oranje Nationaal, u graag op de hoogte van onze bezigheden en plannen. 

 

Voorzittersbijeenkomst  

11 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse voorzitters-bijeenkomst bij Moeke. De avond werd deze keer ondersteund door 

een mooie toelichting van een van onze slepers. Sander Kamminga gaf een duidelijke toelichting op de rol en 

verantwoordelijkheden van een sleper.  

Voorafgaand aan dit verhaal is August begonnen met een terugblik op 2015, pluspunten die hij benoemde waren; prima sfeer 

in het dorp en onder de bouwploegen, veel vrolijkheid en super weersomstandigheden. Een belangrijk punt dat besproken is 

tijdens de bijeenkomst, is de plek van de jury. Afspraak is dat er een tweede locatie komt zodat de terugweg ook vanuit een 

ander zichtpunt/locatie bekeken kan worden. Ook hebben we uitvoerig stil gestaan bij de bouwvoorschriften. We hebben de 

avond afgesloten met een tweetal stellingen en een kleine nazit.  
 
 

It Boarnster Bekje 

Natuurlijk in het gondelnieuws de rubriek 'it Boarnster Bekje'. Wie is deze Boarnster? U kunt het 

antwoord invullen op onze website www.gondelvaartaldeboarn.nl. Hier kunt u de foto ook 

beter bekijken. Als u het juiste antwoord raad, kunt u een lekkere rollade winnen, aangeboden door 

Oranje Nationaal, met dank aan Bob's Vleeskoerier.  

 

Deelnemen kan tot en met 20 februari. Als er meerdere juiste antwoorden worden gegeven, wordt een 

winnaar uitgeloot. De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende uitgave van de Tuorkemjitter.  

 

Winnaar Boarnster Bekje vorige keer  

Het 'bekje' van december is geraden, namelijk ds. Piet Rozeboom. De rollade is gewonnen door 

Sieuwke de Kam! Deze wordt gebracht!  

Voor in de agenda: 

Vrijdag 11 maart 2015 Ledenvergadering Hotel Frysk Hynder aanvang: 20.00 uur 

  

 

 

Inkopen 
 

Veel mensen uit Aldeboarn gaan naar de stad om hun kerstinkopen te doen.  

Dit jaar voor wel drie dagen. 

Je rijdt met je auto naar de stad. Kost benzine of diesel. 

Je moet de auto parkeren. Kost parkeergeld. 

Je komt bij de winkel aan, rijdt 2 keer het parkeerterrein over om een parkeerplek te vinden. 

Dit kost tijd. Dan moet je wachten totdat er een kar vrijkomt. Ze zijn allemaal in de winkel. 

Dus wachten. 

Dan is het filelopen in de winkel. Je kunt bijna niet bij de artikelen komen en moet steeds vragen: 

"Mag ik er even bij? 

Dus kost het veel tijd om je kar vol te laden. 

Dan loop je op de kassa's af en moet je in de lange rij aansluiten. Ook dit kost weer veel tijd. 

Als je eindelijk alles in de auto hebt en weer naar huis rijdt, denk je: "Kan dit ook anders? 

Ja, dat kan anders. Weet je wat ik gedaan heb?  

Op de fiets naar de Superrr, geen autokosten en parkeergeld. 

Een kar staat buiten al op me te wachten. 

Even bij de boeken kijken, ik heb straks tijd om in een nieuw boek te beginnen. 

Dan loop ik voorbij het brood, de groente en alle anderen artikelen die ik nodig heb. 

Onderweg een kopje warme chocolademelk en een stukje krentenbrood. 

Bij de kassa zijn er twee mensen voor me, dat gaat dus snel. 

Een personeelslid doet de boodschappen voor me in een doos en brengt die later bij mij thuis. 

Ik fiets rustig naar huis en even later worden de boodschappen ook gebracht. Ik hoef ze alleen maar  

in de kast te zetten. Ik maak een kopje thee en begin in een nieuw boek. 

Is dit geen goed idee voor alle Boarnsters om dit ook zo te doen????? 

Boodschappen doen bij de Superrr, in eigen dorp. 

Groeten van een BBer, (Boarnster Boodschapper) 

 

  

file:///C:/Users/Gea/Documents/Gondelvaart/PR%20en%20Communicatie/Publiciteit/Tuorkemjitter%20Gondelnieuws/www.gondelvaartaldeboarn.nl


 

It ferfolch fan de skiednis fan de Boarnster Krite: 1950-1995 

 
Jierferslach 1950-1951 
‘Der wie te min dielname foar de Folk- en Gea-leargong, 

sadwaande koe dit net trochgean.’ 

21 novimber: sprekker A. Bokma oer syn reis nei Frankryk 

dy’t taljochte waard mei ljochtbylden! 

‘Under ien dak’ fan Fabricius waard mei krysttiid spile 

ûnder lieding fan A. Bottema–de Haan. Beide jûnen is der 

tige goed spile en de oanklaaiïnge wie yn ien wurd ‘ôf’.’ 

‘Twa hearen karmasters fan ‘e toanielkriich wienen 

oanwêzich om it wurk te beoardieljen. Hoewol de 

útbrochte krityk earst net ‘mals’ wie, letter bliek it better 

mei de behelle punten.’ 

 

6 febrewaris Fedde Schurer oer ‘De Fryske Taalstriid’ 

 

17 april: bûnte jûn, mei eigen krêften. Muzyk, 

foardrachten, sang en harsenskrabjen is der tige ynfallen. 

Steand waard it Frysk folkslied songen.’ Teake Adamse 

lies foar út wurken fan Eeltsje Halbertsma en dêrnei kaam 

Jac. De Vos op it poadium. Dizze droech foar in sels 

makke stikje ‘Jûnpraterij’ en dan as firtuoas in muzykstikje 

op de mûlharp, ta slot noch in foardrachtsje. Douwe 

Bethlehem deklamearret twa haadstikken út ‘Siderius de 

Granaat’. Spitich dat hy it hjir om de tiid by litte 

moast.’Siep Van Zinderen en Wieger de Vries songen in 

grienmank fan Fryske lieten. 

 

De krite hat 119 leden en 12 húsgenoatleden. 

Jierferslach 1966-1967 
Op twadde krystdei joegen wy de earste útfiering fan 

'Albedil' en op  sneon 6 jannewaris de twadde. 

Spilers wiene: Hiltsje Bakker-Vis, Bauke Bosma, Hein 

Akkerman, Wieger de Vries, Wytske de Jong-Walstra, 

Aaltsje de Roos-Veltman, Hottie de Roos en Titia 

Rodenburg. Op de slútjûn krigen wy 224 punten, earste yn 

'e ôfdieling men sprong gelyk nei de Eare-ôfdieling. It stik 

waard spile op 'e Jouwer, yn Nijbeets, St. Nyk, Twizel, 

Ljouwert en Tsjerkgaast. 

 

Earste krystdei 1967 en 6 jannewaris ha we “Underdak 

Frege” opfierd. Beide jûnen wie de seal grôtfol. 8 

jannewaris ha wy spile foar de âldsjes. It âlde stik 

“Odysseus yn Bjirmerhaven” is delset yn Boarn foar it 

personiel fan it bûterfabryk. 

 

20 april 1968 wie de slútjûn fan it Bûn. Wy kamen mei 

213 punten út‘e Kriich, in twadde priis, net al te bêst, mar 

wat wol je yn 'e Eareklasse. 

22 novimber It stik: “Hé is der ien?” hawwe wy opfierd  

foar  600 man yn de Lawei yn Drachten foar it Kristlik âld 

Selskip.  

It publyk wie entoesjast. 

 

29 desimber 1969  

Wy spilen dit jier it stik 'Harmeroalje'. Bauke Bosma hie 

de regy en Hein Akkerman wie ynstekker. En it like net 

bêst. Marten Dykstra rekke in wike foar de tiid op in jûn 

fan ‘e kaert. En hoe't wy ek besochten him mei 

harmeroalje op ‘e proppen te hâlden, it slagge net. It 

meagere mantsje Hein Akkerman ha wy goed yn it skûm 

set, sadat er lang om let in heale meter dikker wie en in 

man fan 25 jier âlder delsette koe. 

 

9 jannewaris 1971 
Ja, sjoch mar goed. It stiet der, 1971. It jier 1970 ha wy 

oerslein. Dat wie de earste kear sa ’t my foarkomt dat der 

net op twadde krystdei spile waard. Wy koenen it net klear 

krije, wienen te let begûn. 

Dochs ha wy doe in stik krigen mei in goede ynhâld: “Myn 

soannen” fan Arthur Miller. 

Oft de jeugd it stik begrepen hat? Ik wit it net. It probleem 

sil wol net ta de measten trochdrongen wêze. 

 

17 april 1971 De Klap Foel”. 231 punten yn de 

Eareklasse.”Wy krigen foar  in jier de beker mei nei hûs, 

wat wienen wy grutsk. 

 

30 oktober 1972 Bestjoersgearkomste bij W.J. de Jong 

–Walstra 
Dijkstra kaam mei it finansjeel ferslach en dat like net 

bêst. Der wie noch goed ƒ 20,00 yn kas. 

 

5 jannewaris 1974 spilen wy 'Mei de kompliminten fan de 

sjeik'. Beide jûnen, ek 12 jannewaris wie de seal goed 

beset. In kritysk ferslach fan de kar en it tal punten mei in 

twadde priis foel ús wat tsjin, 219 punten. Mar der blieken 

allinnich mar twadde prizen te wêzen, dêr't wy de heechste 

wienen, dat sa gongen wy mei de beker nei hûs. 

As ynstekker wie net Grietsje de Vries der by, mar Jeen de 

Roos. 

Grietsje wie yntusken troud mei Ynse Warringa en der 

kaam al gau in lytse poppe. 

Wy hawwe nog acht kear út te spyljen west. 

 

Woansdei 18 septimber 1974 
Op ‘e slútjûn hiene wy sjoen nei “Kiezige Kronkels” en 

wy ha besletten dit yn te studearjen. It is in stik yn 15 

taferielen, 8 yn it earste en 7 yn it twadde bedriuw. 

Setstikken sille makke wurde troch Jeen de Roos.  De 

útfieringen binnen op 4 en 11 jannewaris 1975. 

Jild wie der ek noch wol. Omdat wy mei it foarige stik nog 

ris in pear kear út te spyljen west hawwe;  der wie 

ƒ1500,00 yn kas. 

 

“Jow se de Romte” 

It stik waerd spile op 3 en 10 jannewaris 1976. Op de 

twadde jûn, foar trouden pûlen de minsken ta de doarren 

út. Neffens Jelke Tichelaar wienen der dy jûn 270 man op 

‘e seal. 

 

Septimber 1976 
 Der wie in skriuwen fan it Bûn fan Fryske 

Toanielselskippen  te spyljen op ‘e slútjûn. No sieten wy 

fansels mei twa fuotten yn ien hoas. Us eigen útfieringen 

binne altyd oan it begjin fan it jier en de slútjûn yn april en 

om no twa stikken te spyljen is wat tefolle fan it goede. 

We gean foar de slútjûn en litte ús eigen útfieringen 

fersoargje  troch in ploech fan bûten. It is fansels in reuze 

eare om op de slútjûn spylje te meien. 

Wy giene foar “Oer en tefolle” út it Ingelsk oerset en 

bewurke troch Bjinze Westra en de regy soe yn hannen 

wêze fan Thom van der Goot. 

Op 15 en 16 april wie it dan sa fier. It wiene foar ús ploech 

geweldige jûnen. Iepen doekjes ûnder it spyljen, wer bart 

dat faker? By toanielferienings amper nea. 

Op 23 april 1977 spilen wy foar eigen publyk. 



 

Nei de fakânsje binne wy mei 'Oer en Te Folle' op stap 

gien. Wy binne  der 17 kear mei út te spyljen west. 

 

Woansdei 29 maart 1978 
“En sa bin ik dan ien fan dyjingen dy út de Krite Aldeboan 

wei stapt. De jierren begjinne te tellen en men moat  op it 

lêst de moed hawwe om op te hâlden en jins taak oer  te 

dragen oan  jongerein. En der binne no twa jongeren yn it 

bestjoer kommen en ik hoopje dan mar dat se beide harren 

taak ek dwaan sille, want it is net allinne it toanielspyljen 

mar ek it bringen fan in stikje  kultuer, it heech hâlden fan 

de fryske taal. En sa nim ik dan no nei 25, 26, 27 jier (ik 

wit it net sa krekt mear) ôfskie fan de krite. Ik winskje 

jimme nog hiel folle súkses mei tank oan de freonskip dy 

’t ik fan jimme ûntfange mocht.” 

Wieger de Vries. 

 

Gearkomste 5 febrewaris 1981 
Oanwêzich it bestjoer fan de toanielferiening en it Fryske 

Krite Bestjoer. 

Alian Akkermans, Wytske de Jong-Walstra, Ike v. Tuinen, 

Lokke Dekker, Pim vd Torre en Hein Akkerman. 

Oan ‘e oarder is no it gean fan twa nei ien bestjoer. 

De gearstalling fan it nije kritebestjoer is: Foarsitter W. de 

Jong-Walstra, skriuwer H.Akkerman, skathâlder P. van der 

Torre, 2
e
 foarsitter J.Betlehem, lid A. Akkermans-Hofstra . 

Gearkomste begjin 1982 
Op in byienkomst fan spilers en bestjoer makke B.Bosma 

in opmerking oer de wize wêrop de rollen ferdield binne. 

Dat de rollen ferdield binne mei prikje lûken fûn hy net in 

sûne saek. Hij slacht foar in rolferdielingskommisje yn it 

libben te roppen weryn de regisseur sitte moat. Ek Herman 

Emmelkamp en Humalda sille frege wurde. 

 

Ledegearkomste 21 maart 1983 
Martsje Scholte hat as gastspylster mei Lelystêd yn it stik” 

It siet yn ‘e loft” fuort west nei Utrecht. 

 

Ledegearkomste 1 maaie 1984 
W. de Jong-Walstra giet ôf as bestjoerslid. 

 

Ledegearkomste 17 april 1987 
I.Dijkstra en J.Otter nimme in sit yn it bestjoer. 

 

Jierferslach 1992/1993 
Dit jier waarden twa stikken spile: 'De Magnetron' en 'Op 

bleate fuotten'. 

Nije spilers binne Tseard Snoek en Fenna Rixt Akkerman. 

It ljocht is no yn hannen fan Marja Vijn. Foar it earste stik 

wiene de rippetysjes thús bij Hinke de Vries en letter bij 

Ed Bakker yn de Yzeren Man. Hans Brandsma hie it noch 

wol ris heech sitten oer “dy frou fan it ljocht”. 

It bestjoer bestiet út: foarsitter Grytsje Kleefstra, skriuwer 

Jochem Snoek, ponghâlder Evert Fokkema, Herman 

Emmelkamp, Doede Mellema en stagaire R. de Jong. 

 

Jierferslach 1994/1995 
Wy binne sa stadichoan in fergaderploech wurden, sa drok 

ha wy it mei de tariedings foar it 50 jierrich bestean fan 

Oranje Nationaal, 

Dochs is der noch in stik foar it fuotljocht brocht yn 

gearwurking mei Akkrum: 'Rebecca'. Spylers wienen: fan 

Akkrum Douwe Beimers, Jikke Hylkema en Tjalling 

Miedema. Fan Boarn diene mei Hein en Fenna-Rixt 

Akkerman en Tseard Snoek. 

De útfierings hawwe wol fertuten dien, wy gongen út 

spyljen nei Spannum, Dokkum, Akkrum, Hilversum en 

Terherne. 

Fjirder ha op 8 febrewaris Jan Dijkstra, Alian Akkermans 

en Hein Akkerman meidien oan Taalstriid fan Omrop 

Fryslân. Ûnder lieding fan Grytsje Kleefstra en mei help 

fan it thúsfront ha wy it der goed ôfbrocht mei 54 punten. 

 

Wy steane mei elkoar foar in krachtproef foar Oranje 

Nationaal. 

Alle war wurdt dien om yn '95 de BOARNSTER 

FAMYLJESHOW del te setten. It korps, it koar, Twalûd, 

Hercules, de skoallen en Poadium Frij. Se komme 

allegearre yn't spier om dit jubileum stâl te jaan yn in 

grutte tinte, hierd bij Van Kammen. 

 

Wurdt ferfolge 
 

 

 

 

 
Vrouwen lezen de bijbel 

 

Het jaar 2016 is alweer een maand oud met een prachtig winters landschap. Maar er ligt nog een heel jaar voor ons met 

mogelijkheden en kansen. Jouw werk, jouw plek in de maatschappij doet ertoe en je mag doen, waar je plezier in hebt om te 

doen. Wat heb je als mens en dus ook als vrouw, 1000 en 1 mogelijkheden om goed te doen op het plekje waar je woont, wie 

er bij je in huis zijn, voor je buren en vul het zelf maar in. 

De bijbel leert ons, dat we goed moeten zijn voor alle mensen. 

Oeps, dan val ik nog al eens door de mand, maar ik wil het wel zijn. 

Heel concreet en ontspannen lezen we in de bijbel hoe we dit in de praktijk kunnen toepassen. 

We hebben allemaal valkuilen, maar we mogen elkaar bemoedigen en aansporen, zonder jezelf groter voor te doen dan je bent. 

Hierover gaat het op de volgende ‘Vrouwen lezen de bijbel’. 

Je bent van harte welkom op maandag 1 februari om 20.00-21.00 uur in het Andringahûs in de biljartzaal. De koffie/ thee staat 

klaar. 

 

Vriendelijk groet van Margreet Rozeboom 

  



 

Een Boarnster vol avontuur……….. 
 

De Meerpaal, gerund door Rink Jeeninga, is sinds 1993 als bedrijfje actief in Aldeboarn. 

Het volgende vertelt hij erover: 

Ik heb met mijn winkel in tweedehands scheepsartikelen en werfje jarenlang bij de vaste brug in de oude zuivelfabriek gezeten 

tot ik plaats moest maken voor de nieuwbouw t.b.v. bejaarden-woningen. 

Ik besloot toen in 2008 een volledig nieuwe switch te maken. Vanuit mijn andere hobby, klassieke campers van Hymer, heb ik 

toen de Meerpaal Camperservice opgezet. Als bedrijf de enige specialist ter wereld in Hymer S klasse oldtimers. Ik breidde dit 

in 2010 uit met verhuur van deze oldtimers. 

Toen kwam de nieuwe MRB (MotorRijtuigenBelasting) voor oldtimers en kon ik weer de deuren sluiten wegens enorm 

gestegen kosten door die vermaledijde wegenbelasting, ook de verkopen daalden daardoor enorm. November 2014 besloot ik 

het roer weer volledig om te gooien... 

‘s Winters voer ik namelijk al 12 jaar als schipper, dus niet als eigenaar, op zeiljachten in de Cariben en op de Middellandse 

zee. Ik dacht, dat kan ik ook op eigen kiel! 

In december 2014 en januari 2015 heb ik al mijn 8 campers verkocht en een prachtig zeiljacht in Genua gekocht. 

Ik ben hiermee tijdens een barre tocht naar Mallorca gezeild. Van daaruit heb ik afgelopen voorjaar, zomer en nazomer tot eind 

oktober met gasten succesvol rondgezeild. 

Het jacht wat ik heb gekocht is hetzelfde type jacht waar ik in de Cariben jarenlang op heb gezeild, een Gib'Sea 472. Een snel 

en comfortabel zeiljacht van 14.20 x 4.30 met 5 hutten en totaal 10 slaapplaatsen. Het schip is vrijwel volledig autonoom door 

zonne-energie en met 800 liter drinkwater en 250 liter diesel aan boord, is het mogelijk lang buiten de havens te verblijven, dat 

wordt dan vaak overnachten achter het eigen anker in baaien en fjorden, de zgn. Cala’s! 

Het schip leent zich uitstekend voor groepen en gezinnen. Maximaal 8 personen kunnen mee aan boord voor een heerlijke trip!  

Ik ben als schipper zeer ervaren en ken het gebied op mijn duimpje, daarnaast hou ik van lekker eten klaar maken en alle 

andere dingen die ons leven aangenaam maken. Ik voel me als een vis in het water. Het zeilen, mensen vermaken en een goede 

tijd geven, ze kennis laten maken met de natuur, de cultuur van het land, de vrijheid van het zeilen....., kortom het goede leven 

beleven daar is waar het om gaat. 
 

Rink vertelt dit alles vanaf de Wjitteringswei, bij de kachel.... 

De Spaanse weersverwachting geeft windstil weer aan en 20 graden aan boord in Valencia. 

‘Ik met kouwe botjes weer op weg naar mijn garage... Hymers onderhouden en restaureren gebeurt voorlopig ook nog vanaf de 

Bordego 9, dus ik ga maar weer ‘s aan ‘t werk…….’   

Voor meer informatie: www.meezeilcharters.nl, Boarnsters krijgen een leuke korting…….     mh 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht voor actie NL Doet! 
 
Zaterdag 12 maart is het weer NL Doet. Ook de speeltuinvereniging van Aldeboarn doet dit jaar weer mee aan de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. 
 

Wat gaan we doen? 

Er staan een aantal klussen op het programma: het oude zand uit 

de zandbak en het nieuwe zand erin, palen voor een schaduwnet 

bij de zandbak plaatsen, de toestellen schoonmaken en de paden 

onkruidvrij maken. 

Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, dus hierbij een oproep aan 

vrijwilligers om te helpen. 
 

Wanneer? 

We beginnen zaterdag 12 maart om 10.00 uur. Tussen de middag 

wordt de lunch verzorgd. Vele handen maken licht werk, dus we 

hopen op een mooie opkomst! 

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar: 

ankekoudenburg@hotmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de speeltuinvereniging 

 

Marijke Waringa 

Laure Spriensma 

Grethe Nijholt 

Enna de Haan 

Gerneüs Heerma 

Andreas de Boer 

Anke Steijsiger 

http://www.meezeilcharters.nl/


 

Oproep wijkagent: ‘Meld misdaad, desnoods anoniem’  
 
Voor het oplossen van misdrijven is de hulp van het publiek onmisbaar. De politie roept 

daarom op om altijd melding te doen van een misdrijf. Desnoods anoniem. Dat kan bij Meld 

Misdaad Anoniem via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of de website 

www.meldmisdaadanoniem.nl. Jaarlijks worden er meer dan duizend misdrijven opgelost 

dankzij tips uit de samenleving. 

 

Waarom doet niet iedereen melding?  

Uit angst voor wraak durven of doen mensen vaak geen melding. Want wat als de dader een 

bekende is? Wat als je hem tegenkomt? Je kunt daar soms echt van wakker liggen. Het kan ook zijn 

dat je er tegenop ziet om te moeten getuigen in de rechtszaal.  

         

In dat geval geldt dus: meld misdaad anoniem. Hoe anoniem is dat dan?  

Bij het melden via MMA is de melder ALTIJD onafhankelijk en onbekend. MMA ziet je 

telefoonnummer of IP-adres niet. Men vraagt niet naar de naam van een melder en wil die ook niet weten. Gesprekken worden 

niet opgenomen en de verwerking van de melding is beveiligd. 

 

Hoe verloopt zo'n gesprek? 

Stel: je vermoedt dat verderop in de straat een hennepkwekerij zit. Je belt 0800-7000 en vertelt je verhaal. De medewerker aan 

de telefoon neemt de melding op en vraagt zo veel mogelijk feiten. Alleen als MMA  jouw anonimiteit kan waarborgen en de 

informatie bruikbaar genoeg is voor de politie om ermee aan de slag te gaan, geeft MMA de informatie aan de politie door. Wij 

vergelijken de informatie met informatie in de politiesystemen. Misschien is er al eerder een inval gedaan, heeft de dader al 

eens vastgezeten, of zijn er via andere kanalen al soortgelijke meldingen gedaan. Hoe meer informatie, hoe groter de kans is, 

dat de politie actie onderneemt. Dat kan soms zelfs al na 1 melding.  

 

Kun je ook online melden bij MMA ?     

Dat kan. Melden hoeft niet per se via de telefoon, maar kan ook via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Rechts bovenin 

zit een grote, rode knop: ‘anoniem melden’. Als je daarop klikt, kun je lezen hoe online melden werkt, of je kunt direct 

doorklikken naar het online formulier. 

 

Welke zaken kun je bij M. melden? 

Bij MMA wordt geen  onderscheid gemaakt tussen ‘zware’ en ‘lichte’ criminaliteit. Van moord en verkrachting tot 

mishandeling, huiselijk geweld en drugshandel. Daarnaast kun je bij het meldpunt terecht met tips over bijvoorbeeld 

hennepkwekerijen, inbraken en illegale handel en opslag van vuurwerk. 

 

Waar is M. niet voor bedoeld? 

MMA is niet bedoeld voor situaties waar andere mogelijkheden voor zijn. Heb je met spoed politie nodig, dan bel je 112. Hoef 

je niet anoniem te blijven of is er géén spoed, bel dan de politie via 0900-8844. Ook is MMA. er niet voor aangiftes, klachten 

en meldingen van verkeersovertredingen of overlast en dergelijke.   

Lucas Haanstra, wijkagent 

 

 

 

 

Preek van de Leek 

 
Als ik familie of kennissen ontmoet, die ik al een tijdje niet gezien heb, en ze mij vragen 

waar ik nu dan helemaal woon, antwoord ik trots: in Aldeboarn. Meestal vragen ze mij dan: 

wat zeg je? Dat komt omdat ze, merkwaardig genoeg, niet eerder van dit prachtige oord 

gehoord hebben. Natuurlijk haast ik mij dan te vertellen, dat in de vroege Middeleeuwen 

Aldeboarn één van de twee hoofdplaatsen van Friesland was. Die andere, Dokkum kennen 

ze dan meestal weer wel: o, daar hebben ze Bonifatius gedood. Precies, kan ik dan 

antwoorden. Maar waar hij in Dokkum gedood werd, is hij in Aldeboarn gewoon aan land 

gekomen en heeft er rustig zijn missie kunnen voltooien. En zo hebben wij ondertussen, 

een slordige 14 eeuwen verder, bijkans 100.000 preken beleefd. En met die 100.000ste 

willen we eigenlijk iets speciaals gaan doen dit jaar. Ik weet nog niet wat, maar ik stel me 

voor misschien wel een preek van de leek. Juist: waarom zou iemand anders eens niet een 

keer een preek vers van de lever houden. Wij willen als kerk namelijk een kerk voor het 

dorp zijn. En daarom horen we graag naar wat u en jou beweegt. Wat je passie is. Wat je 

geloof is en wat juist niet. Vanuit ons hart er zijn met en voor elkaar. Juist: je begrijpt het 

al: dit wordt vervolgd. Preek van de Leek …… 

Vriendelijke groet van ds. Piet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron foto: 

www.politie.nl 

 

http://www.meldmisdaadanoniem.nl/
http://www.meldmisdaadanoniem.nl/


 

 

 

 

Nieuwsbrief Cotuș december 

2015 
 

Al  weer voor het zevende achtereenvolgende jaar onderhouden we contact met het 

dorpje Cotuș, enkele modderpaden verwijderd van de stad Tirgu Mureș, de hoofdstad 

van de Roemeense provincie Mureș. Om in Cotuș te komen, moet je wel het asfalt 

durven te verlaten, iets dat zeker in de wintermaanden nog niet zo eenvoudig is. 

Tijdens ons laatste transport hebben we ons weer gewaagd aan een bezoekje aan het 

schooltje. Het was glibberen en slippen, maar er lag (nog) geen sneeuw en dat scheelt 

een stuk.   

 

Cotuș is een klein dorpje met een dorpsschooltje van twee klassen en een kleuterklas. 

De 20 kleuters zitten met hun juf  in een apart gebouwtje aan de overkant van de weg. 

Ze hebben één lokaal waarin de kinderen tussen de 3 en 7 moeten “leren”, spelen, 

gymmen, maar ook eten. Het toilet is een hokje buiten, stromend water is er niet.  

De oudere kinderen, klas 1 tot en met 4, van ongeveer 7 tot en met 11 jaar, zitten in 

twee groepen met twee onderwijzers in het schoolgebouw. Dit gebouw bestaat uit twee 

lokalen en een kamertje voor de leraren. In het ene lokaal zitten de kinderen van klas 1 

en 4, in het andere lokaal de kinderen van klas 2 en 3. Ook hier is geen stromend water 

en is het toilet een hokje buiten.  

 

Er zitten 40 kinderen op school en net als de Nederlandse kinderen brengen zij de dag door met rekenen, taal (Hongaars én 

Roemeens), schrijven, creatieve vakken en gymnastiek. Wat een groot verschil is met de scholen in Nederland zijn de 

maaltijden. De meeste kinderen komen uit straatarme zigeunergezinnen en thuis is er geen geld voor een maaltijd. Sinds enkele 

jaren regelt de Roemeense overheid voor deze kinderen een ontbijt; een bekertje melk en biscuitjes van water en meel. Niet erg 

voedzaam maar wel vullend en zo kunnen de kinderen zich toch wat beter concentreren dan met een lege maag. Omstreeks 11 

uur komt er iedere schooldag de warme maaltijd. Bezorgd door een Roemeens bedrijf en keurig voor ieder kind ingepakt. 

Aardappels, vlees en groente en naar Roemeense gewoonte enkele plakken brood. Voor ieder kind is dit het dagelijkse 

hoogtepunt. Thuis eten ze meestal niet en al helemaal geen warme 

maaltijd.  

 

De financiering van deze 

maaltijden wordt mede 

door uw giften mogelijk 

gemaakt. Maandelijks 

maken we €500 over, 

waardoor de onderwijzers 

deze maaltijden kunnen 

blijven regelen. Helaas zien 

we dat de inkomsten voor 

dit project de laatste jaren 

teruglopen. Met het nodige 

kunst- en vliegwerk hebben we nog steeds geen nee hoeven te verkopen aan de 

kinderen van Cotuș. Bij de overgang naar het nieuwe bankrekeningnummer zijn we 

helaas opnieuw enkele vaste donateurs kwijtgeraakt.  

 

Lichtpuntje is dan wel dat we in het afgelopen najaar een gift ontvingen waardoor de 

kinderen van Cotuș een extraatje met Kerst kunnen krijgen. De onderwijzers regelen 

bij de kerstviering een cadeautje en wat lekkers, een speciale verrassing voor deze 

kinderen.  

***** 

 

 

Tot zover deze nieuwsbrief. 

Inlichtingen over deze actie kunt U krijgen bij de stichting Groningen, Friesland, Drenthe voor Roemenie, en weet U dat de 

opbrengst van de boeken die verkocht worden bij de Superrr ook naar de kinderen van Cotus gaat, daar zorgt Janske voor.  

Ook bij haar kunt U informatie krijgen. Misschien bent U wel benieuwd naar het nieuwe bankrekeningnummer, om financieel 

te helpen deze kinderen elke dag een maaltijd te bezorgen…. (mh red.) 

 

 



 

Nieuws van UVV                                            

 
UVV zit in de lift. Letterlijk en figuurlijk. 

Onder de vlag van UVV wordt al jaren gebiljart in het Andringahûs. Op woensdag en 

vrijdagmiddag begeeft een groep mannen zich naar de bovenverdieping om hun hobby 

te beoefenen. Het bereiken van deze verdieping kost deze mannen echter steeds meer 

moeite. Daarom heeft UVV de mogelijkheid  van een traplift onderzocht. Door 

medewerking plus een financiële tegemoetkoming van het Andringahûs heeft UVV dit kunnen realiseren. 

Eind december is de lift geplaatst. Er wordt met veel plezier gebruik van gemaakt. 

 

Eind september is op dinsdagmiddag een nieuwe groep biljarters gestart. Hier zijn nog een paar plaatsen 

beschikbaar. 

Inlichtingen: Tine Hemminga, e-mail tine@ti-id.nl of tel. 0566-631836 
 

Tai Chi 
Onze activiteiten zijn in het afgelopen jaar uitgebreid met Tai Chi voor senioren 55+. Dit is een 

bewegingsleer waarbij ontspanning en balans de uitgangspunten zijn. Door deze oefeningen verbeter je de 

algehele conditie en soepelheid. En hoe langer je hieraan werkt hoe leuker het wordt is de ervaring van de 

groep die heeft meegedaan aan de eerste kennismakingslessen. Bijna de complete groep wilde dan ook 

doorgaan. Onder leiding van Sjaak Terwindt zijn deze lessen begin januari weer gestart. Er zijn nog enkele 

plaatsen voor instroom in de periode tot en met maart.  

Inlichtingen: Janneke Reehuis, e-mail g.reehuis@upcmail.nl of tel. 0566-840424 

 

Koersbal  
In de Jister beoefenen op maandagmiddag iedere week 16-18 ouderen dit spel. Op een lange mat van twee 

meter breed en acht meter lang wordt geprobeerd een klein wit balletje te raken. Men gooit hierbij met een 

grote bal waarvan het gewicht niet helemaal in het midden zit. U kunt wel raden wat er gebeurt als dit niet 

met enige regelmaat wordt geoefend. 

 Als de groep om half twee binnenkomt hebben een paar vrijwilligers het materiaal al klaargezet. Nauwgezet 

wordt de score bijgehouden om aan het eind van het seizoen een winnaar te kunnen aanwijzen. Halverwege 

de middag wordt er thee gedronken. Al met al voor iedereen die meedoet of mee wil doen, een middag met 

een goeie invulling die ook nog erg gezellig is. Wilt u eerst kennismaken met dit spel, dan mag u vrijblijvend 

een middag langskomen.  

Inlichtingen dhr. H. Eijzenga tel. 0566-631734 

 

 

Woningbouw in Aldeboarn 

 

Bouwgroep Dijkstra Draaisma gaat deze zomer 8 woningen bouwen in Aldeboarn. Zes hiervan worden gebouwd aan de 

Jancko Douwamastrjitte, tegenover de ‘bejaardenflat’ en de overige twee  aan Swettebuorren. Het worden allemaal 

koopwoningen, waarvan er ook al 6 zijn verkocht en op één is een optie. Het is de bedoeling om maart/april met de 

bouw te beginnen en dat de woningen na de bouwvak opgeleverd worden. Er is nog een tussenwoning beschikbaar, met 

een prijs van  

€ 133.500,--. 

Architectonisch worden het gelijkwaardige woningen zoals die nu ook aan Fredesstein staan. hb 
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De Lytse Krite spilet ‘De basilisk, it 

meunster fan Boarn’ 
 

Op freed 19 en sneon 20 febrewaris is it wer 

safier: de toanielútfierings fan De Lytse Krite. 

Trettjin bern spylje dan it stik ‘De basilisk, it 

meunster fan Boarn’, skreaun en regissearre 

troch Aly Cnossen. 

It toanielstik is basearre op in âlde leginde. Dy 

fertelt dat der eartiids, yn de midsieuwen, in 

basilisk yn Aldeboarn west hat. In grut 

meunster mei in ôfgryslike kop en skerpe 

tosken en klauwen, dy’t graach minskefleis iet. 

Fansels is it mar in ferhaal en is de basilisk der 

net mear. Of… dochs noch wol? 

Beide foarstellings begjinne om 20.00 oere. 

Fansels hoopje wy wer op in soad publyk!  

Kaarten kostje € 5 it stik (bern oant 8 jier 

fergees) en kinne telefoanysk reservearre 

wurde by Jettie de Wilde, 0566-631751. Maile 

kin ek: jettiedewilde@hotmail.com. Fansels 

binne se ek oan de kassa te keap.  

 

Oant dan! 
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Kerkdiensten van de 

Protestantse 

Gemeente Aldeboarn 
 

De diensten worden gehouden in de Doelhôftsjerke, 

ochtenddiensten beginnen om 9.30 uur, avonddiensten 

beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. 

 
 

Zo.  31 jan. ochtend: ds. P. Rozeboom 10.00 uur

   Alterna10de dienst 

   Thema: ‘Alice in Wonderland’ 

Zo.    2 febr. ochtend:  ds. P. Pit, Drachten 

  avond: Filmavond  

   “Des hommes et des dieux” 

Zo.  14 febr. ochtend: ds. P. Rozeboom  

  avond: ds. P. Rozeboom 

   Valentijnsdienst 

Zo.  21 febr. ochtend: ds. P. Rozeboom 

  middag: 15.30 uur  

   Peuter en kleuterdienst 

 

Agenda 
 
 

Vrijdag   29 jan. Ledenvergadering TenisClub Oldeboorn

   20.00 uur Moeke de Bruin 

 

Maandag   1 febr. Vrouwen lezen de bijbel 

   20.00 – 21.00 uur Andringahûs 

 

Woensdag    3 febr. Open Eettafel in De Jister om 12.00 uur 

   Opgave vooraf bij Tine 631836 (UVV) 

   ( of 632425 via Dorpsteam) 

 

Maandag   8 febr. Start Sponsor Actie voor Concordia 
 

 

Woensdag  17 febr. Open Eettafel in De Jister om 12.00 uur 

   Opgave vooraf bij Tine 631836 (UVV) 

   ( of 632425 via Dorpsteam) 

 

Woensdag 10 febr. Ledenvergadering NUT, 

   20.00 uur De Jister,  m.m.v Halbe Klijnstra 

   Fietst door Europa 

 

Vrijdag  19 febr. Toanielútfierings fan De Lytse Krite 

Zaterdag 20 febr. 20.00 uur in It Fryske Hynder 

   
 

Vrijdag  11 mrt. Ledenvergadering Oranje Nationaal 

   It Fryske Hynder  20.00 uur 

 

Zaterdag              12 mrt. NL Doet in de Speeltuin. 10.00 uur 

  Opgave: ankekoudenburg@hotmail.com 

 

vrijdag                 18 mrt. 70 jierrich Jubileum 

zaterdag               19 mrt. Boarnster Krite Toaniel 

Overleden: 
 

 

Jouke van der Wal   68 jaar 

 

Dick van Leeuwen   82 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagochtend 31 januari: Alice in 

Wonderland 
Zondagochtend 31 januari houden we in de 

Doelhôftsjerke weer een  bijzondere dienst.   

Ons eigen Concordia zorgt voor swingende muziek bij 

wat een opgewekt thema is: Alice in wonderland. In een 

wondere wereld duiken we onder; we zien dat het vol 

wonderen om ons heen is! Neem je vrienden en 

vriendinnen maar mee. De  “aangeklede” koffie en zo 

staat vanaf 09.30 uur gereed. En om 10.00 uur beginnen 

we dan de dienst. 

  

Een gewaarschuwd mens telt voor twee 
 

De wijkagent laat ons weten: 

- Er komen klachten over parkeren in de Andringastrjitte in Aldeboarn. 
Dit door de week maar ook tijdens kerkdiensten. Men zou de auto dan op de stoep parkeren. 
Is het mogelijk een oproep in het krantje te plaatsen, dit NIET meer te moeten doen. 
Onze afdeling verkeer gaat hier n.a.v. de klachten op controleren en er kunnen dan boetes gegeven  
worden…. En voorkomen is beter dan genezen!-  

OUD PAPIER 
Donderdag 4 febr. vanaf 18.30 uur 

Zet U de oude grijze container met papierstikker bij de weg? 

Concordia 

Verschijningsdata Tuorkemjitter 
     Kopy   Uiterste bezorging 

 20 februari  26 februari 

 19 maart   25 maart 

Steun ons Boarnster Museum met Uw gift!  

NL 96 RABO 0137 1214 07 
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