Doarpskrante Aldeboarn,
jiergong 24, april 2016

Programma 4 mei-herdenking
18.00 uur
19.20 uur

Vlaggen halfstok
Begin Stille Tocht bij ingang begraafplaats
Bloemlegging op de Canadese Oorlogsgraven
door kinderen van OBS Akkrum
Bloemlegging op graven R.Kleefstra,
C. Eenshuistra, J.van Dijk
door kinderen van de OBS en CBS
Stille tocht naar de Terptsjerke
Fanfare Concordia uit Aldeboarn speelt ondertussen een aantal koralen
Bloemlegging bij gedenkteken voor oud Burgemeester P M van Baerdt van Sminia
door kinderen van CBS ds. Hasperschool

19.58 uur
20.00 uur

Wiebe Hanzen speelt de taptoe
Na de 8 slagen: Twee minuten stilte
Bloemlegging bij het verzetsmonument door een vertegenwoordiger van de gemeente Heerenveen
Bloemlegging door andere aanwezigen
Declamatie van een gedicht door Anneke Wiersma-Vellinga
Wilhelmus (couplet 1 en 6) ter afsluiting
Dankwoord door de voorzitter van het 4-mei comité.
Samenroeper: G. Haagsma 0566-652148
Voor donaties bankrekening Bankrek. 3483.57.540 t.n.v. 4-mei comité Utingeradeel

Ben Ali Libi, is een gedicht van Willem Wilmink over de goochelaar Michel Vellema, alias Ben Ali Libi. Hij werd op
5 januari 1895 geboren in Groningen en is op 2 juli 1943 in Sobibor vermoord. Tijdens de oorlog woonde hij in
Amsterdam en daar werd hij tijdens een razzia in juni 1943 opgepakt. Zijn zoon werd op tijd gewaarschuwd en kon
onderduiken.
Jules Schelvis overleed op 2 april j. l. en werd 90 jaar. Hij werd samen met zijn vrouw op 26 mei 1943, óók tijdens een
razzia in Amsterdam, opgepakt en naar Westerbork gebracht en werd op transport naar o.a. Sobibor gezet. Van de
30.000 Nederlandse joden overleefden er slechts 18 mensen.
Pas na veertig jaar kon hij schrijven en vertellen over de schrijnende situatie in de kampen die hij had meegemaakt,
veelal op scholen. Alleen hun joodse achtergrond was de reden voor razzia’s: het oppakken en vermoorden van…
“Dat het niet wéér gebeurd”

Ben Ali Libi / Willem Wilmink

Voorgedragen door: Joost Prinsen ! (zie: internet)

Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,
dus keek ik er met verwondering naar:
Ben Ali Libi, de goochelaar.

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Er stond al een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij de kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar.

In’t concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar.

Toen vonden de vrienden van de weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijde joods-bolsjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.

En altijd als ik een schreeuwer zie
met altijd een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.
Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.

Willem Wilmink (Enschede 25-10-1936 † 2 augustus 2003) was neerlandicus, dichter, tekstschrijver voor bijv.
Sesamstraat, Klokhuis, De film van ome Willem, Stratenmaker op zee show, maar hij schreef ook vele bekende liedjes.
Op internet kunt u meer informatie vinden over zowel:
Ben Ali Libi/Michel Vellema, zijn kleindochter Katy Huisma-Vellema, Jules Schelvis, Willem Wilmink,
(de documentaire: “Willem Wilmink, dichter in de Javastraat”) en Joost Prinsen.
shb

Herdenking Burgemeester van Baerdt van Smina
Donderdagmiddag 14 april jl. vond de jaarlijkse Van Sminia herdenking plaats in de Doelhôftsjerke. Onder het Van
Sminia gedenkraam legden vier leerlingen van de beide basisscholen, te weten Roos Beeuwkes, Tigo van der Bij, Sanne
Trampe en Jitske Spoelstra, namens de leerlingen van de groepen 8 een bloemstuk. Beide scholen hadden een
presentatie voorbereid. OBS de Boarne deed dat over de Oorlogstijd
en de bevrijding. Hierbij werd ook aandacht geschonken aan het
monument op Soarremoarre en de daar omgekomen bemanning van
de Wellington die daar is neergestort. De leerlingen van CBS de
Finne hadden een presentatie gemaakt over het leven van
burgemeester Van Baerdt van Sminia. De symboliek in het
gedenkraam werd uitgelegd door Lykele van der Ven. Naast de
kinderen van de groepen 7 en 8 waren er ook een aantal
dorpsbewoners die deze plechtigheid hebben bijgewoond. Er werd 1
minuut stilte in acht genomen en het geheel werd afgesloten met het
zingen van het 1e couplet van het Wilhelmus, op het orgel begeleid
door de heer Volberda. De presentatie kon op de schermen worden
getoond door de medewerking van Jelly van der Hout.
Op de foto de vier jongeren die de bloemlegging hebben verzorgd. De
foto is gemaakt door juf Marianne Westra van CBS de Finne. (LvdV)

Clubkampioenschappen voor turnsters van G.V. Hercules
Aldeboarn/Akkrum-Nes
Afgelopen vrijdag, 1 april, waren de clubkampioenschappen voor de
turnselectie. In de gymzaal van de brede school in Akkrum lieten de jongste
turnsters eerst hun kunnen zien op de brug, vloer, balk en sprong. De
meiden turnden mooie oefeningen en werden allemaal op hun eigen niveau
beoordeeld. Rond half 7 waren de oudere turnsters aan de beurt. Ook zij
turnden op dezelfde onderdelen. De meiden van D- en E-niveau turnden hun vloeroefening op de
airtrack, wat een spektakel!
De medailles werden als volgt verdeeld:
Niveau D5:
1. Marijn Nijboer

Niveau H (A-2 selectie):
1. Berber de Heer

Niveau D4:
1. Femke Haanstra
2. Malou Blom
3. Sophie van Marle

Niveau F:
1. Sanne de Groot
2. Berrit Alkema

Niveau D2/D3:
1. Floor van Marle
2. Alie Haanstra
3. Nika Nagel

Niveau E:
1. Nynke Annema
2. Jeanine van der Meulen
Niveau D:
1. Melissa Brouwer

De wisselbeker voor verplichte oefenstof ging naar: Femke Haanstra
De wisselbeker voor de A2 selectie ging naar: Berber de Heer
De wisselbeker voor keuze oefenstof ging naar: Melissa Brouwer

Chaos yn Boarn
In rûne tafel, fiif stuollen, in skimerlampe en twa (spegele) swart-wyt skilderijkes. De húskeamer
fan de foarsitter fan de jubilearjende toanielferiening . Santich jier bestiet de feriening. Hoe
tafallich. De foarsitter (August de Jong) is nochal yn presys man, en dat is sêft útdrukt. Dizze
controlfreak hat de fergadering yn alle lytse details taret, en set sels de kofjekopkes op de
millimeter presys yn it gelid. Dan komme de oare bestjoersleden binnen. Anke, spile troch Bea
Grotenhuis, yn tige drokke kwebbeltante dy’t mei alle winen mei waait. Dan Jitske Koopmans as
Baukje, sy is de frou fan Hein, dy’t al jierren lang de regisseur fan de feriening is. Wopkje Groenhof debutearret by de
Krite as spylster. Sy set Cornelia del, in nij bestjoerslid, ymport sis mar. En Ingrid Riemersma dy’t as Durkje hieltyd
besiket it wurd te krijen, mar se krijt de kâns net... Al fry gau rint de fergadering út de hân. Cornelia nimt it heft yn
hannen en komt mei foarstellen om te fernijen. Dizze foarstellen falle net goed by de oaren en liede ta it ôfheakjen fan it
iene nei it oare bestjoerslid. En at Durkje dan einliks har sechje dwaan kin en fertelt dat it jubileum pas in jier letter is,
binne de rapen hielendal gear. De slapstick scéne oan it ein is grappich en sa kin it publyk mei in goed gefal oan de kofje.
Nei it skoft wurde de saken letterlik en figuerlik 180 graden draait. Sa wol it publyk, as ek de ynhâld fan “Dus… hy
sûpte”. “Belje Dokter” foar it skoft wie foaral om te laitsjen. Mar de fjouwer froulju dy’t it stik nei it skoft spylje, sette it
publyk wol oan it tinken. It stik begjint noch loftich en fleurich. Dochs is de spanning al fielber as der opmerkingen
makke wurde oer de noch net oanwêzige Aukje (Jenny Dijkstra). Je fiele it: dêr is wat mei. Boerinne en mem fan
fjouwer bern Janne (Aly Cnossen), rebirthing therapeute Hermien (Lutske de Roos) en frou fan piloot Jan Henk, Fenna
(Afke Krikke) wolle it foaral gesellich hâlde en it net te bot oer it ferline ha. Mar Aukje, dy’t rjochter wurden is, wol
krekt skjin skip meitsje mei it ferline en it ien en oar útprate. Sa komme wy stadichoan efter de wierheid fan wat der op
it eksamenfeest mei Aukje bard is en wat de rol fan de oare trije froulju deryn wie. As Aukje fuort is, prate de oare trije
har sels skjin (“it wie net ús skuld…”). En oan it ein wit Janne de oandacht fan dit penibele ûnderwurp ôf te lieden mei
de opmerking: “Dus Fenna, dyn heit sûpte…”.
De Krite hat mei dizze kombinaasje fan twa ienakters sjen litten wat se kinne, en wat se al santich jier lang dien ha. Dat
dy santich jier net altyd like soepel ferrûn binne, ha we lêze kinnen yn de foarige Tuorkemjitters. It wie somtiden echt
chaos, “Belje Dokter” kinne we derom misskien wol yn bytsje autobiografysk neame. Mar hoe dan ek, in lokwinsk foar
de Krite mei dit jubileum is seker op syn plak. Jim ha Aldeboarn al hiel wat noflike jûnen besoargje en ik winskje jim ta
dat jim der noch lang mei trochgean kinne. Halbe van der Wal

Gondelnieuws
Via de Tuorkemjitter houden wij, als bestuur van Oranje Nationaal, u graag op de hoogte van onze bezigheden en
plannen. In deze Tuorkemjitter onder andere aandacht voor de sponsoravond van afgelopen 7 april.
Deze avond is gehouden om ook deze ploeg betrokkenen bij de Gondelvaart eens te bedanken. Uiteraard doen we dit
jaarlijks door middel van een kaart. Maar dit mocht ook wel eens uitgebreider. Zoals de voorzitter van Oranje Nationaal
prachtig omschreef, er komt elk jaar weer een laatste vrijdag van augustus, maar zonder jullie bijdrage, zou dat een
vrijdag zijn zonder Gondelvaart. Deze avond werd er niet alleen gedacht aan de inwendige mens, maar ook hebben we
geprobeerd een stukje inspiratie mee te geven. Hier werd invulling aangegeven door Reinoud van Assendelft de
Coningh. Jarenlang verbonden aan de Efteling. Dat laatste kwam dan ook uitgebreid aan bod, maar ook grappige
anekdotes en opmerkingen kwamen voorbij. Ook de link met de Gondelvaart en het bedrijfsleven werd goed gemaakt.
Een van de belangrijkste dingen was wellicht wel de opmerking, doe het met passie, elke dag weer. Gelukkig doen we
dat en dat kun je zien op 26 augustus 2016, de mooiste vrijdag en de laatste vrijdag van augustus!
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 mei. 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 maart is niet geraden. We gaan dus voor de herkansing. We plaatsen dezelfde foto
nog een keer en helpen je op weg. Iets met schaatsen…… Succes!
Voor de agenda of op de kalender:
11 mei voorbespreking
Tot slot:
Wil je je aanmelden voor de jaarmarkt? Dit kan via Jan Dantuma en hij is bereikbaar op het volgende e-mailadres:
braderie@gondelvaartaldeboarn.nl

Kom eens kijken in de (volks)moestuinen!!
Wanneer jullie, op een mooie zomerdag, een wandeling door de Bossingel en
de Vlindertuin hebben gemaakt, neem dan ook eens een kijkje bij de "buren",
die in de moestuinen, er vlakbij, druk bezig zijn. Er is haast altijd wel iemand,
met zaaien, poten, schoffelen en vooral ook oogsten doende. Want dat laatste
is toch uiteindelijk de bedoeling. Er is niets lekkerder, dan groente en fruit,
vers geplukt uit eigen tuin. Tevens is het een gezonde en ontspannende
bezigheid. Ook voor de sociale contacten, want er valt altijd wel wat te
praten met de andere nijvere tuinierders.
En wat te denken van de insecten, zoals bijen en natuurlijk de vlinders, die er
rond zwermen op zoek naar een lekker hapje of zitten te zonnen op een
groenteblad. Wat kun je daar ook van genieten!
Ook is het zo belangrijk, te zien hoe die groenteplantjes opgroeien. Van een
heel klein zaadje tot iets lekker eetbaars.
Onlangs vernam ik , dat iemand van middelbare leeftijd , voor het eerst zag,
hoe de spruitjes groeien aan de koolstengel.....!!!! Nooit zien groeien op het
veld....!!
Inderdaad een heel interessant gezicht, al die
kleine kooltjes stijf gerangschikt langs de
steel...!!!
Als je dat, van kindsbeen af, hebt kunnen zien,
dan vind je dat heel gewoon. Maar, zijn er niet
veel meer soorten groenten, waarvan menigeen
niet weet, hoe het eigenlijk groeit?
Denk maar eens aan de Witlof, ook wel Brussels
lof genoemd. Omdat het in deze Belgische
hoofdplaats het eerst is gekweekt. Reeds in het
midden van de 19e eeuw!! Hoe is dat mooie witte
stronkje eigenlijk gegroeid? Voor mij persoonlijk
iets extra's, want het was mijn examenopgave bij
het vak "practisch groentekweken".
De witlofplant is familie van de Cichorei. Ook dus
familie van de Paardenbloem. Ja, ook van de
Andijvie!! De wilde Cichorei is een vrij hoge
plant, met blauwe samengestelde bloemen. In
Heerenveen,bijv. groeien ze veel in de bermen.
Van de wortel werd vroeger namaakkoffie
Cichorei
gemaakt, vooral in de oorlog.
Wanneer we het zaad van deze planten op rijtjes uitzaaien in de tuin, groeien
er lange peenvormige wortels aan. In het najaar worden die gerooid. Het loof
wordt er dan afgesneden, tot 5 a 6 cm, vanaf de wortel. Er blijft dan een
"kern"of "knop"over. Nadat we een kuil hebben gemaakt, van ong. 30cm.
diep, zetten we deze afgesneden wortels hierin, keurig naast elkaar. Dekken
dat weer toe met ong. 30cm. zandachtige aarde. Die kernen gaan nu weer
uitlopen en vormen de bekende witlofstruikjes. Omdat er geen licht bij komt
blijven ze wit. Zelfs nadat we ze van de wortel hebben afgesneden kunnen
we de aarde er weer opleggen. Grote kans, dat ze weer uitlopen, maar dan
met lossere bladeren, die ook goed eetbaar zijn. Wisten jullie dat wel? In het
klein kunnen we dit "trekken" van de witlof zelf ook doen, in huis, in een bak
of grote emmer.
Ook de Asperges zijn meestal wit.( tegenwoordig ook wel groen....)
Kennen jullie de Asparagusplant als kamerplant? Al een hele ouderwetse
plant, met heel fijn blad. Dit werd vroeger vaak gebruikt in bruidsboeketten.
Wel nu, dat is de zelfde plant als waar de Asperge aan groeit! Ook deze
worden op rijen geteeld. Hieraan groeit niet een penvormige wortel maar
een zgn. wortelstok, dwars in de grond. In het voorjaar wil de plant weer
uitlopen . Dat gebeurt vanuit die wortelstok. De knoppen hieraan trekken
door de opgehoogde aarde naar het licht. Die uitloper wordt dus de Asperge,
die wij zo lekker vinden. Maar omdat we ook deze planten hebben
"aangeaard" blijven ze wit. Zodra het topje boven de aarde uitgroeit, is het
tijd om ze te rooien. Anders wordt het groen en minder mals (vind ik!).

Nu kom ik weer op mijn
"stokpaardje" terecht...... "educatie
voor de jeugd"!!
Naast de natuurlessen, ook aandacht
besteden aan de groenten, kruiden en
vruchten!
Vooral door het zelf kweken en zien
opgroeien. Een grote landelijke
supermarkt doet daar ook al wat aan.
Maar begin gewoon eens met wat
tuinkers te zaaien in een klein bakje,
op de vensterbank. Het leukst is in de
vorm van een eigen letter. Of een paar
bonen opplanten. Vroeger deden we
dat in een natte spons!! Hoe groeit
zo'n kiemplantje op? Goede
herinneringen bewaar ik aan de
schooltuintjes in mijn jeugd. Ieder
zijn eigen hoekje, achter de school.
Heerlijk!!!! Trots kwam je dan thuis
met de eerste "oogst". Later op de
voormalige
Landbouwhuishoudscholen!
Groenten kweken voor de
kooklessen!! Maak er, op school,
maar eens een lesbrief van of een
leskoffer!

Bonenplant

De landelijke IVN (natuureducatie)
kan daar bij helpen!
Zou er in Boarn ook nog een plekje
zijn voor een jeugdtuin? Niet alleen
een speeltuin, maar ook een
kweektuin? Naast natuureducatie ook
tuineducatie?
En misschien willen de Boarnster
moestuinkwekers de jeugd ook wel
eens laten zien, wat zij zoal kweken in
hun groenten- en fruittuinen? Dan
zullen ze, in elk geval, altijd weten,
hoe de spruitjes groeien....!!!
Anns

Nijs fan de Boarnsjongers
Witte jim noch fan foarich jier? Us prachtige konsert? Dat dogge we nochris!
Op freed en sneon 20 en 21 maaie jûns om 20.00 oere is it wer safier, yn de Doopsgesinde tsjerke oan de
Andringastrjitte. In útfoering (better: útfiering) fan ús moaie koar mei in protte nije ferskes, muzikale gasten en in
spesjaal optreden fan….och heden, hie ik it hast ferteld….
Wurde jim/ jo nijsgjirrich? Gau kaartsjes helje! Om de priis hoecht it net oer gean (tinke wy). En dan kin je de oare deis
sizze dat je der by wiene, dat de pannen hast fan it dak fleagen en dat it in prachtige jûn wie!!
Foarferkeap is op tongersdei 28 en freed 29 april fan 19/20 oere yn de Doopsgesinde tsjerke.
Of tillefoanysk by Gerrie Oosterbaan 0566 63 1768 of 06 12 43 51 36.
In kaartsje kostet 8 euro en dan krije jo der in kopke kofje of tee by mei wat lekkers.
Graach oan’t sjen!!
It bestjoer fan De Boarnsjongers

12 mei: Bijeenkomst “Aldeboarn Speelt Buiten”
Inmiddels € 39.000 beschikbaar voor het project!
Op de foto (11 april jl.) nemen Marijke en Laure de cheque van €5.000 van de
Rabobank in ontvangst. Het was een mooie ervaring om in het kantoor van
Rabobank Heerenveen Zuid-Oost met 35 collega’s onze bijdrage in ontvangst te
mogen nemen. De fondsenwerving gaat dus voorspoedig. Onze eigen inleg van
€15.000 hebben we inmiddels kunnen verhogen naar bijna €39.000. We wachten
nog op de beslissing van 2 van de
10 aangeschreven fondsen.
De eerste opdracht met een waarde van € 24.295,30 is gegund aan
Luduq. Een leverancier/installateur van speeltoestellen. Dit betreft de
eerste fase van het project. Eind mei worden er nieuwe
toestellen/spelaanleidingen geplaatst in de speeltuin en op het plein
van de Boarne.

Wil je meepraten over hoe we de rest van het geld gaan
besteden? Kom dan op 12 mei a.s. om 20:00 naar It
Fryske Hynder.
Alle belanghebbenden en geïnteresseerden zijn welkom. We willen het graag hebben over de plannen voor de openbare
ruimte van het dorp: Realisatie van het Dam- en Spelletjesplein (Damclub, PF Herne), Verbeteren van het voetbalveld
Noordkant (Jeugdvoetbal), bepalen van de plaats voor een avontuurlijke Meiden-ontmoetings-plek en andere
(nieuwe?) ideeën die in het dorp leven. Let wel: het project richt zich op het buitenspelen voor kinderen tot en met 12
jaar. Uitgangspunt voor de keuze van ideeën is het door de kinderen gemaakte Inspiratieboek.
Ben je benieuwd? Wordt vriend van onze facebookpagina (Aldeboarn Speelt Buiten) of zoek contact met Laure of
Marijke. Wil je meedenken, meedoen, heb je nog wensen/ideeën? Kom naar de bijeenkomst op donderdag 12 mei,
20:00 in het Hynder.

Aldeboarn Speelt Buiten

Namens het speeltuinbestuur: Anke, Enna, Gerneus, Laure, Marijke, Grethe en Andreas.
(Marijke Brouwer, 0612448167 en email: marbrouwe@hotmail.com
Laure Spriensma, 0620042026 en email: laurespriensma@hotmail.com)

Aldeboarn voor Voedselbank Heerenveen
Wat:
Wij houden een actie voor de Voedselbank in Heerenveen
Waarom:
Iedereen wil toch graag een lekkere en gezonde maaltijd!
Hoe:
U kunt geld doneren
Waar:
In de melkbus die staat in de Ynbring of in de Kerk
Wanneer:
De melkbus staat van 6 t/m 14 mei in de Ynbring en op 5 mei (Hemelvaartsdag), 8 mei en 15 mei in de Kerk.
En dan:
Dit geld wordt gebruikt voor het samenstellen van een voedselpakket in de maand juni.
Dus:
Kom in actie en GEEF!
Na afloop van de actie vermelden we in de Tuorkemjitter de opbrengst van deze actie.
Diaconie Protestantse Gemeente Aldeboarn

Untknoping damkompetysje
Op tiisdei 5 maart stiene de lêste kompetysjewedstriden op it program.
Yn de 2e en 3e klasse wiene de beslissingen al earder fallen, mar yn de 1e
klasse stie de kreaker Durk Smidstra-Henk Dykstra op de list.
Ferline jier besliste Smidstra yn de lêste omgong it pleit troch winst op
Dykstra, mar dat soe dit jier net genôch wêze. Dan soe der noch in
beslissende match plak fine moatte. Op neutraal terrein, tusken Boarn en It
Hearrenfean yn. Miskien by Ebbelaar yn De Deelen?
Safier is it net klommen. Durk gie it gefjocht oan, mar Henk parearde de
oanfal en gie sels op jacht nei de sege.
Dat waard Durk tefolle en nei de 32e set smiet hy de hândoek yn de ring en lokwinske syn
tsjinstanner mei de winst en it kampioenskip!
By de tredde klassers foel it sterke optreden fan Yneke Goerres op.
Hja regearde mei strakke hân en pas yn it lêst liet se tsjinstanners wat tichterby komme. Mar har 1e
plak hat nea yn gefaar west.
It twadde plak fan Henk Lolkema toant oan dat it dam-gen noch wol oanwêzich is. Takommend jier
meie beide it in treedsje heger prebearje.
Fierder falt op dat Wim Bethlehem goed meikomme kin yn syn earste jier. Foar Peke Hoekstra en Jo
Dekker wie dit in jier om der in bytsje yn te kommen.
Nei syn degredaasje ferline jier liet Ysbrand Walstra de twadde klassers sjen, dat hy noch wol in
poepke damje kin. Sietze Jelsma stiet te popeljen om it plakje fan syn heit yn de earste klasse oer te
nimmen. Underoan stiet âld-kampioen Kees Lolkema, dy’t ferline wike de droege woarst
kompetysje wûn fan syn neef Piet Brouwer!
By de 1e klasse hiene Hessel Heida en Gerrit Reitsma it dreech. Troch in goeie einspurt gie Hessel
Gerrit noch krekt foarby!

1e klasse:

1. Henk Dijkstra
2. Durk Smidstra
3. Klaas Spinder
4. Jorrit Brolsma
5. Piet Jelsma
6. Johan v.d. Brink
7. Meine Veld
8. Hessel Heida
9. Gerrit Reitsma

16-28
16-24
16 -21
16 -18
16 -13
16 -12
16 -10
16 -09
16 -09

Jeugdklasse B:
1. Sebastiaan Witteveen
2. Michelle Witteveen
3. Gian Andringa
4. Fardau Mulder
5. Martine Hofstra
6. Marijke Henning
7. Ralph Grotenhuis
8. Maaike de Jong
9. Amy Vink
10.Jorrit Hofstra

18 -32
18 -30
18 -24
18 -21
18 -20
18 -20
18 -10
18 -10
18 -7
18 -6

2e klasse:

1. Ysbrand Walstra
2. Sietze Jelsma
3. Piet Brouwer
4. Sjoerd Wagenaar
5. Klaas de Jong
6. Hendrik Greydanus
7. Kees Lolkema

18 -23
18 -22
18 -21
18 -19
18 -18
18 -13
18 -10

3e klasse:

1. Yneke Goerres
2. Henk Lolkema
3. Gerrit Reitsma
4. Tiemen Cloo
5. Jan de Ruiter
6. Hendrik Kleefstra
7. Wim Bethlehem
8. Meine Kleefstra
9. Germ vd. Krieke
10.Hennie Orie
11.Peke Hoekstra
12.Jo Dekker

Jeugdklasse A:

1. Yneke Goerres
2. Sjirk Boonstra
3. Max Henning
4. Tyno Andringa
5. Sjouke W. Schukken

22 -37
22 -36
22 -29
22 -24
22 -23
22 -20
22 -19
22 -19
22 -17
22 -15
22 -15
22 -10

20 -36
20 -29
20 -23
20 -10
20 – 2

Dongsket *)
Soms ha je dat. Fan dy wiken dat er fan alles mis giet. In wet fan Murphy-wike. Sa’n wike hie ik ôfrûne wike eins wol
wat. It begjin op snein wie bêst genôch. SC Heerenveen en VV Oldeboorn winne beide mei 4-2 en middeis bin ik op in
gesellich jierdeifeestje by freonen west. Moandeis ek net sa folle oan de hân, jûns nei in gearkomst fan Pleatslik Bilang.
Dêr komt ûnder oaren oan de oarder dat it parkearen yn Boarn sa njonkenlytsen wol tige problematysk is. Te min
romte as te folle auto’s, dat lit ik hjir mar efkes yn it midden. Mar dat it parkearprobleem sa’n pakwei
fjouwerentweintich oeren letter by it Andringahûs úteinlik de oarsaak fan in ferfelend akkefytsje is, dat hie ik doe net
tinke kind. Ik gean der hjir fierder net op yn, de minsken dy’t it oangiet witte wol wat ik bedoel.
Werom nei myn wike. Tiisdeitejûns sil ik nei hûs fan alwer in jierdeifeestje. En bam, ynienen stroffelje ik oer in
richeltsje as soksawat en foar dat ik der erch yn ha lis ik op de grûn. It is goed beteard, gjin grutte skea, dankewol. Dan
tongersdei. Ik moat nei in gearkomst yn de buert fan Swol. Mei de auto. Ik stean foar in read ljocht te wachtsjen.
Ynienen getoeter. Is myn auto súntsjes efterút rôle en hat de auto achter my rekke. No ja, brân is erger tink ik dan mar.
Fansels is it dan wol noflik dat je fersekere binne... Jûns smoar ik hast yn in Grouster nútsje. Alles bêst, mar smoare yn in
Grouster nútsje, dêr sit ik net op te wachtsjen. As it no noch in Boarnster nútsje wie…
En dan freed, myn frije dei (koekedei sa’t myn pakesizzer seit). Ik sil moarns wat gel yn it hier dwaan. Ik til it deksel fan
de pot, mar de pot bliuwt hingjen en lazert dernei op de grûn. Alles ûnder de gel, lokkich is de pot noch hiel, mar wol
hast leech. En dan kry ik in appke. Fan Halbe, as ik wol wer in stikje oer de Krite skriuwe wol. Bytsje jammer dat soks
via de app moat. Hy kin my dochs gewoan rjocht yn de eagen sjen en my op de man ôf freegje. En dan no pas, op it lêste
momint... Ik bin der gau klear mei. Ik ha him werom appt: doch it mar lekker sels, âlde. Sa, dan wit hy wer’t hy oan ta is.
En boppedat, nei sa’n wike sil it skriuwen fan in stikje ek wol misgean…
Dennis
*) Los zijschot op boerenwagen bij vervoer van mest. As de Tuorkemjitter de boerewein is, dan rydt dy soms mei
dongsket en soms sûnder…. Mei oare wurden: ferskining fan dizze kollum wurd net garandearre…

Fiif jier de Lytse Krite
De Lytse Krite is ûntstien yn 2011. Der wie gjin
jongereinploech mear en skoalbern woenen graach ek spylje.
In eigen stik, krekt as de grutten. Op eigen inisjatyf bin ik begûn
mei it sykjen fan spilers fan 8 oant 12 jier en in oefenromte. It
stik hie ik sels skreaun. Ik ha Wiebe Jager en Frank Volberda
foar it dekor frege en Jan Meester/Sieger Rinsma foar it ljocht.
We koenen yn de Finne en it Medium oefenje. Dêr soe ek de
foarstelling te sjen wêze, mar troch it kapot friezen fan de
kachel, gong dat net troch. It mearke: De Glystergeast, mei 15
spilers (Famke,Wilma, Marion, Hidde, Djurre, Iris, Kyra,
Hantsen, Geja, Maud, Emma, Gertrude, Karin, Anita en Tygo)
waard letter opfierd op freed 30 maart yn it Andringahûs. (It
Fryske Hynder hie gjin poadium mear) Spitich genôch mar ien
kear spile, mar wol in sukses. D’r is ek noch in Nederlânske
ferzje fan it stik.
Yn 2013 hawwe we it stik: de Myte fan Perseus, (7 spilers;
Arjen, Ids, Jisk, Amber, Femke, Geja en Gertrude) foar it earst op
in nei poadium yn it Fryske Hynder spile. Ingrid Riemersma wie
de ynstekker en Nick Bangma soe mei helpe mei it dekor mar
fûn it ljocht/lûd moaier. Mei Frank, Ingrid en Wiebe de namme
betocht: De Lytse Krite. (Eartiids wie der in Lytse Krite yn
Boarn, sei Hein Akkerman. Fandêr.) Dit stik is basearre op de
myte en troch my skreaun.
Yn 2014 it mearke: Trije helden en it elvepoeier. Ek wer
troch my skreaun. No mei ferskes derby. 14 spilers fanôf 6 jier
spylje it stik mei folle wille wer op it toaniel.(Nova, Eveline,
Daan, Ilse, Mirjam, Froukje, Lieke, Kyran, Jannah, Sarah, Folkert,
Amy, Danielle en Gertrude) Frank en Lieuwe Wester meitsje

wer in prachtich draaiber dekor en Wiebe skildert/tekent in
lânskap, kastiel en in heksehûs. Nick docht it ljocht mei Sieger.
Dizze kear is ek it sjong groepke: Happy Smile derby belutsen.
Jettie de Wilde is no de ynstekker, en it sminken wurd dien
troch Eline en Amerins Jeeninga en Sandra de Haan.

2015 – Oz! In moaie produksje
nei in eigen bewurking fan it
berne-iepenloftspul. 16 bern!
(Tijno, Lieke, Eveline, Nova,
Iris, Danielle, Fardau, Anna,
Sjouke Wietse, Sarah, Ridzert,
Amy, Froukje, Jocelien, Sinne
en Ilse) ha mei nocht en wille
hjir oan mei wurke. Ek it
jeugdkorps hat noch in bydrage
levere mei it nummer: Over the
rainbow, makke troch Kyra
Vink. Jannie Meijer komt by de
dekorploech en hat ek de
poster fersoarge. Boukje
Brugman is nei by de smink.
It fiifde stik fan my: 2016 –
De Basilisk, it meunster fan
Boarn. In âld ferhaal oer de
skiednis fan Boarn, mei ferskes
derby. 14 spilers fanôf 8 jier.(
Tijno, Yneke, Eveline, Sanne,
Bjorn, Nova, Iris, Fardau, Anna,
Sjouke Wietse, Sanne Tr. Amy,
Ilse en Froukje) In nije skilder
foar it dekor, Suze Gerritsma.
In moai lânskip en
Andringahûs, in skoalle en in
húskeamer. In drakekop en
konfettiebommen as ferrassing
yn it stik, wat wolle jo noch
mear? Dit stik is ek wer op it
toaniel fan it Fryske Hynder
spile.
De Lytse Krite is in Fryske
bernetoanielferieniging foar
bern fan 8 oant 12 jier. Ek bern
dy’t gjin Frysk prate dogge mei
wille mei, net allinne om it
spyljen mar ek om it Frysk wat
better te learen.
De toanielstikken binne
allegearre troch my skreaun en
de measten binne ek útjûn
troch it Stuft of Uitgeverij Vink.
It is it berntsje fan it Boarnster
Kritetoaniel wurden, mar de
spil dy’t om de Lytse Krite
hinne draaid binne Frank
Volberda, Jettie de Wilde en
iksels, Aly Cnossen.

Workshop Mozaïeken tijdens de Voorjaarsmarkt van de Superrr

gaat dus altijd door.

Op zaterdag 7 mei kunt u een prachtige spiegel mozaïeken (26 x 26 cm). De
kennismaking met deze hobby is zo voorbereid dat u in plm. een uurtje tijd een
prachtig werkstuk maakt. Bij opgave vooraf kunt u tijdstip en kleurstelling
kiezen en bent u zeker van een plekje en materiaal. Starttijden: 13:00, 14:00, 15:00
en 16:00, Aantal deelnemers per starttijd = maximaal 6. Opgave vóór 1 mei bij
Laure Spriensma (mail laurespriensma@hotmail.com of even appen 06-20042026).
Voor meer info: in de Superrr hangt een voorbeeld en uitgebreide een beschrijving.
Geschikt voor iedereen. Kinderen tot 10 jaar onder begeleiding van volwassene
(leuke moeder-dochteractiviteit). De activiteit vindt binnen plaats: in de garage van
Sander Scheper (bij warm weer) of in de kantine van de Superrr (bij koud weer) en

De website van Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn (EKA)
De EKA heeft nu zijn eigen website: kooperaasje.nl/aldeboarn. Hier vind je alles wat
je moet weten over onze energiecoöperatie:
- ons bestuur
- onze doelstellingen
- onze projecten
- hoe je ons kunt bereiken
- hoe je lid van ons kunt worden
- hoe je via ons klant kunt worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD),
waarvoor wij wederverkoper van groene stroom en CO2 gecompenseerd gas zijn
- nieuws, bijvoorbeeld de aankondiging van een informatie-avond.
Klant worden van NLD is heel eenvoudig en is in 10 minuten geregeld. Op de EKA website ga je via “Overstappen” naar
de website van NLD en je meldt je aan als nieuwe klant. Je vult een aantal gegevens in, inclusief je huidige stroom- en
gasverbruik. NLD verzorgt alle administratieve handelingen en je krijgt snel stroom en gas van onze eigen
energieleverancier! En vergeet niet EKA aan te kruisen als wederverkoper. Dan krijgen wij een deel van de winst, €75,per klant per jaar, van NLD terug!
Een aantal bestuursleden is al overgestapt en zij helpen je graag als je er niet uit komt. R. Stellingwerf

Één zwaluw
Ik heb met mijn jongste zus in het voorjaar altijd een
soort wedstrijd: wie het eerst een zwaluw heeft
gezien. In de regel wint zij, ze woont immers in mijn
geboorteplaats Hendrik Ido Ambacht (vlakbij
Rotterdam). De natuur daar en hier schelen
gemiddeld een dag of tien. Ze heeft dus al een
voorsprong. Maar dit jaar heb ik gewonnen! Ik zag de eerste boerenzwaluw bij de Deelen al met Pasen tot mijn grote
verbazing. Daarna pas weer op de Afsluitdijk tijdens de skeeler en fiets sponsor tocht voor Roemenië. Ik heb nu pas
twee keer gewonnen van mijn zus: één keer was ze verliefd, en dit jaar is ze volgens mij te druk.
Aan ons huis – Plexat – komt straks de huiszwaluw. Ik heb van deskundigen begrepen dat die kleine vogeltjes naar
hetzelfde huis terug komen! Ze vliegen dus duizenden kilometers ergens in Afrika en komen dan een half jaar later op
dezelfde plaats terug. Wat voor navigatie dat is? Dat is een fascinerend wondertje. Het versterkt iets in mij. Ik wil leven
van de verwondering. Daar fleurt het leven van op. Daar wordt het niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk zomer van.
Warmte onder elkaar door de middelmaat van de sleur voorbij te leven.
Groeten van ds. Piet

Orgelconcert door Evert van de Veen in de Doelhôftsjerke

“Moeilijk kiezen in Aldeboarn” Zo luidde de titel van de lovende recensie in de Leeuwarder Courant over het
orgelconcert van organist Evert van de Veen op 6 juni 2015 op het Van Dam-orgel in de Doelhôftsjerke.
“Sprankelende barok of intieme en charmante muziek, waarmee de doortastende Van de Veen en Van Dam goed uit de
voeten kunnen, voortreffelijk zelfs” en “Bachs koraalvoorspel ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ met een prachtig
doorkomende dulciaan vormde het hoogtepunt. Totdat we Gerber hoorden. En Carl Philippe Emanuel Bach. Opeens was
het moeilijk kiezen in Aldeboarn. Dit Van Dam-orgel hoort erbij…en is een bescheiden concertserie waard” zo besloot de
recensent.
Als Boarnsters wisten we dat natuurlijk al, goed dat ons muzikale monument uit 1779 haar stem blijft gebruiken en
mensen tot ver buiten ons dorp raakt! Niet veel bedenktijd was er nodig voor Evert van de Veen om te besluiten terug
te keren naar Aldeboarn. En wel op 21 mei aanstaande, aanvang 20:00 uur. We hopen op moeilijke keuzes.
www.evertvandeveen.nl

Roemenië Project

Nog één keer een update van het Roemenië Project vóór ons vertrek!

Op 28 april stappen we namelijk in de bus voor het project dat
gehouden wordt tot en met 7 mei. Uit Aldeboarn 19 jongeren en 7
stafleden, en uit Wolvega 15 jongeren en eveneens stafleden. In totaal
zijn we dus met 48 deelnemers. In ongeveer 24 uur rijden we naar
Remeti, dat is een 3 ½ uur vanuit Hongarije over de Roemeense grens
heen. Daar verblijven we op 800 meter hoogte in een mooi en ruig
berggebied. Puur en ongerept in zeer eenvoudige huizen. In het begin
kunnen we de douches, die aangepakt moeten worden, niet
gebruiken. Dus kunnen we ons in de beek wassen: lekker fris. Uit je
comfortzone! In 6 ploegen wordt er gewerkt: laminaat leggen, muren
binnen en buiten sauzen, schuren en schilderen van houtwerk, paden
aanleggen. Voor een technisch team is er ander werk zoals: goten
aanleggen, een vloer egaliseren en ander reparatie werk van beton,
goten monteren. En dan is er nog een kookteam. Er is ook nog
mogelijkheid om in de stad Oradea mee te lopen met het kinder en
sociaal werk van de stichting. Genoeg te doen dus!
Het gaat in de voorbereidingen heel goed. Ondertussen staat de
thermometer op 14.000 euro, en we verwachten over de 15 mille heen te gaan, evenals in Wolvega. Dat
betekent dat we een mooi bedrag kunnen achterlaten voor voortzetting van renovatie werk. Iedereen die
ons geholpen heeft: alvast hartelijk dank. Denk aan ons tijdens het project alsjeblieft. We willen na
terugkomst natuurlijk graag verslag doen. Er is op zondag 24 april nog een uitzwaaidienst van de
deelnemers in een Alternatiene Dienst in de Doelhôftsjerke. Thema: de verbouwing. Om 10.00 uur begint
deze dienst, tevoren staat er al koffie en thee klaar. Welkom in een creatieve zondagochtend vulling!
ds.Piet

Op de vélocipède langs de Friesche Elfsteden

Snypsnaren
út it
Museum

De Fietselfstedentocht wordt
sinds 1912 georganiseerd.
Op Pinkstermaandag gaan
ook dit jaar maximaal 15.000
fietsers die tocht maken.
Aanvankelijk had de tocht als
naamsaanduiding Elfsteden Rijwieltocht. Maar in 2009 heeft
men, uit toeristische overweging, de naam gewijzigd. Zo
sloot men ook meer aan bij de andere elfsteden projecten die
liepen. Maar al 15 jaar voordat de eerste georganiseerde
tocht werd gefietst, waren er twee jongens uit Aldeboarn die
dit kunststukje al hadden uitgevoerd.
Het is zondag 16 mei 1897 als ’s morgen om 04.15 uur
E.K.Hooisma en H.P.Poppes, beiden 17 jaar oud, vertrekken
voor een tocht langs de 11 steden. Ze doen dat op de
vélocipède. Een ander type fiets als wij vandaag gewend zijn.
Het is deze dag ongeveer 15 graden en de lucht is betrokken.
Als ze ’s avonds om 23.30 uur weer thuis zijn hebben ze alle
11 steden bezocht. Als bewijs hebben ze een brief bij hen
waarop de plaatsnamen staan vermeldt en de naam van
degene die in de plaats heeft getekend (zie hiernaast). Een
paar opmerkelijke namen die we op de lijst tegenkomen zijn:
Simonides, de smid in Hindelopen en w.g. Doopers in
Stavoren. Schijnbaar zijn ze in Stavoren naar de
Doopsgezinde kerk of pastorie gegaan. Met uitzondering van
die van Workum, zijn alle namen nog goed leesbaar. Als er op Pinkstermaandag a.s. Boarnsters de Fietselfstedentocht
rijden, weet dan dat in 1897 twee 17 jarige dorpsgenoten jullie zijn voorgegaan onder andere omstandigheden en met
ander materiaal maar langs dezelfde Friese elf steden. (Lykele van der Ven)

Klussendag Watersportvereniging Aldeboarn
Zaterdag (2 april 2016) stond weer de jaarlijkse klussendag van Watersportvereniging Aldeboarn op het programma.
Een aantal leden heeft, onder leiding van de (onmisbare) havenmeester Johannes Groen, ervoor gezorgd dat de haven
weer gebruiksklaar is voor het nieuwe vaarseizoen. Zo zijn de steigers schoongemaakt en daar waar nodig een aantal
verrotte planken vervangen, werd het groen grondig gesnoeid, het verenigingsgebouw van binnen en buiten gesopt en
gepoetst en de vlaggenmast voorzien van een nieuwe wimpel etc.
Naast het “harde werken” was er ook voldoende tijd om na het lange winterseizoen weer even gezellig bij te praten
onder het genot van een hapje en drankje.
Op 13 april is het al weer 25 jaar geleden dat deze verenigingshaven officieel werd geopend en om die reden konden de
leden voor rekening van de vereniging gratis hun brandblusser laten nakijken. Van deze mogelijkheid werd door
diverse leden dankbaar gebruik gemaakt.
Op 21 april staat de ledenvergadering op het programma. Bent u nog geen lid maar heeft u enige affiniteit met de
watersport, en wilt u misschien lid worden dan kunt u contact opnemen met Johannes Groen, tel. 0566-631633.
Ook als u nog op zoek bent naar een ligplaats, bent u bij hem aan het juiste adres.
Er zijn nog een (beperkt) aantal ligplaatsen beschikbaar.

Roemenië Project
Het is bijna zover: van28 april tot en met 7 mei gaat een groep jongeren samen met een aantal jongeren uit Wolvega en
begeleiding naar Roemenië. U heeft hier in vorige Tuorkemjitters over kunnen lezen. Wij kunnen u meedelen dat het
streefbedrag van € 12.500 inmiddels ruim is gehaald. Onze hartelijke dank gaat uit naar onderstaande bedrijven die
ons gesteund en gesponsord hebben.
Marathon Vereniging Gersloot, Diaconie PKN St. Johannesga, De Ynbring, Noordelijk Schade Taxatie Bureau Akkrum,
Knol Akkrum, Ark en Reau, Mts. De Kam, Autoherstel Mid Friesland, Atelier ZigZag, Fam. Bouma (Heerenzijl), Auto
Service Mulder, APK Station Aldeboarn, Buro Andringa, K.I.G. Heerenveen, Schilderbedrijf Tjeerd Keekstra, Twirre
Ontwerpt, It Keallekampke, Melkveebedrijf I. de Goede, Melkveebedrijf O. Boonstra, Loonbedrijf Brak, Timmerbedrijf
Jelle Wierda, Apollo Engineering, Kaasboerderij De Deelen, Henswoude (fam. G.A. Bouma), De Greidpleats (fam. Joh.
Bouma), Melkveebedrijf Zwaagstra, Melkveebedrijf Stek, Camping De Pôlle (fam. Huisman), Westerink Industriële
Diensten Wolvega, Paardenopfokbedrijf De Burd (fam. Talen), Tjitze en Sjoukje Bouma-Romkema, Melkveebedrijf
Miedema, Timmerbedrijf Klaas Brandsma, Melkveebedrijf Sonneveld, Melkveebedrijf J. van der Hout, Melkveebedrijf P.
Heida, Melkveebedrijf Lute Hoekstra, Melkveebedrijf Romkema, Melkveebedrijf J.J. Huitema, Fam. G. van Norel,
Melkveebedrijf Roelevink, Huitema Huisslachtingen, Autobedrijf Dragstra, Groeneveld en Top Heerenveen en
Melkveebedrijf Jansma.
Daarnaast willen wij iedereen bedanken voor het meewerken aan de acties die gehouden zijn voor dit project. Om nog
even uw geheugen op te frissen: de oliebollenactie, de flessenactie, verkoop kalenders 2016, het benefietconcert in de
Doelhoftsjerke, het autowassen, de filmavond, de sponsorloop over de Afsluitdijk, het glazen huis, de marché gourmand
en tenslotte het driegangen diner als afsluiter van de actieperiode.
Tenslotte bedanken we nog de volgende bedrijven voor hun steun:
Wobma voor het beschikbaar stellen van het rijdend materiaal; It Polderhûs voor het gebruiken van hun keuken en de
inzet van de kok; Fietgen Olie voor het beschikbaar stellen van 100 liter brandstof en tenslotte Leppehiem voor het
beschikbaar stellen van het podium.
Met de vriendelijke groeten van alle mensen die naar Roemenië(Remeti) gaan.

U ziet een verdacht persoon, U belt de politie, wat wil de politie dan weten?
De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk om op het uiterlijk te letten.
Schrijf op wat u zag:
 Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
 Kapsel
 Postuur (dik of dun)
 Kleding (kleur en soort)
 Leeftijd (schatting)
 Tas of rugzak (kleur en soort)
 Haarkleur
 Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken
 Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en KENTEKEN).
De politie komt liever een keer voor niets dan een keer te weinig!
Het komt nog te vaak voor, dat tijdens een buurtonderzoek ( na een inbraak) er toch buurtbewoners zijn die iets gezien
hebben, maar toch maar niet gebeld hebben, omdat ze dachten dat het niet belangrijk was. Dat is erg jammer en een
gemiste kans.

Bellen met de politie
Spoed en melden verdacht gedrag
Voor doven en slechthorenden

112
0900-8112

Geen spoed
Voor doven en slechthorenden

0900-8844
0900-1844

Agenda
donderdag
vrijdag
donderdag
dinsdag
woensdag
woensdag
vanaf
zaterdag
woensdag
donderdag
dinsdag
woensdag
dinsdag

21 apr. Wandeltweedaagse De 2 fan Boarn
22 apr.
28 apr. Vertrek naar Roemenië
3 mei Breicafé “De Goede Steek”
in het Andringahûs van 9.30 – 11.00 uur
4 mei Open Eettafel in de Jister, om 12.00 uur
aan/afmelden tot dinsdag 12.00 uur
bij Tine 631836
4 mei Herdenking, bloemlegging vanaf 18.00 uur
m.m.v. schoolkinderen, begraafplats Akkrum
6 mei Aldeboarn voor Voedselbank Heerenveen
7 mei Voorjaarsmarkt Superrr
o.a. Mozaieken
11 mei Voorbespreking Gondelvaart
12 mei Bijeenkomst ‘Aldeboarn speelt buiten’
20.00 uur It Fryske Hynder
17 mei Breicafé “De Goede Steek”
in het Andringahûs van 9.30 – 11.00 uur
18 mei Open Eettafel in de Jister, om 12.00 uur
aan/afmelden tot dinsdag 12.00 uur
bij Tine 631836
31 mei Breicafé “De Goede Steek”
in het Andringahûs van 9.30 – 11.00 uur

Colofon
Kopij-adres: Hetebrij, Prikwei 12, 8495 NG Aldeboarn

Kerkdiensten
van de Protestantse Gemeente
E-mail: detuorkemjitter@hotmail.com
Advertentie-adres:
Wietske Pippel, Easterboarn 3, 8495NB
Aldeboarn
Aldeboarn
Zo. 27 mrt.
ochtend: ds. P. Rozeboom
E-mail: tuorke.adv@hotmail.com
Postabonnementen: Hâns Brandsma, Fredesstein 6, 8495 HM
Zo. 3 april
ochtend: ds.mevr.G. Martens, Bontebok
Aldeboarn
avond:
Zangdienst met verzoeknummers
tel. 0566-632025 Bankrek.nr. NL 05 RABO 0348 3231 82
Organist: Gert Gaitsma
Kosten € 18,- per jaar
Redaktieleden: Marianne Hetebrij tel: 0566-631270
Zo. 10 april
ochtend: ds. P. Rozeboom
Saapke Hoekstra-Balsma tel: 0566-631624
middag: Special voor jonge gezinnen, 15.00 uur
Halbe v.d.Wal tel: 0566-631457
Wendy Tijsma tel: 0566-631807
Zo. 17 april
ochtend: ds. P. Rozeboom
Uitgever: Stifting de Tuorkemjitter
avond:
ds. P. Rozeboom, Leerdienst
Druk: VV Oldeboorn

Verschijningsdata
Tuorkemjitter
Kopy
21 mei
18 juni

Uiterste bezorging
27 mei
24 juni

Bedankje
Achte doarpsgenoten!
Lâns dizze wei woenen wy
eltsenien hertlik tanksizze, foar
alle omtinken, nei oanlieding fan ús
diamanten (60e)houlik.
Wy hawwe in prachtich feest hân
en binne tankber ,dat wy dit
allegearre meimeitsje mochten.
Nochris tige tank!
Jan en Annie de Ruiter
Ek nammens bern en bernsbern

De Fietstocht van het NUT
De tocht wordt gehouden op
woensdag 25 mei, dus niet op vrijdag!
U krijgt hierover nog nader bericht
Gevonden op de Prikwei:
Een fietsslot
Eigenaar kan zich melden bij de
redactie

Oud Papier
Donderdag 28 april vanaf 18.30 uur
Zet U de oude grijze container met
papierstikker bij de weg?

Concordia

Boarnster Museum
Steun ons Boarnster Museum met Uw
gift!
NL 96 RABO 0137 1214 07

