Doarpskrante Aldeboarn,
jiergong 24, febrewaris 2016

Beste dorpsgenoten / lezer(s) van de Tuorkemjitter,
Zonder uw steun is het niet mogelijk om er 10 keer per jaar voor te zorgen dat er een Tuorkemjitter bij u in de
brievenbus valt.
Ondanks inkomsten die we mogen ontvangen van adverteerders en verenigingen uit ons
dorp en omliggende plaatsen, lukt het niet om zonder uw bijdrage deze krant te maken.
Wij hopen derhalve dat u ons ook dit jaar weer zult steunen, zodat we met veel
enthousiasme een dorpskrant kunnen blijven maken.
U kunt uw financiële bijdrage overboeken naar het IBAN-bankrekeningnummer
NL05 RABO 0348 3231 82 ten name van De Tuorkemjitter te Aldeboarn en onder
vermelding van “Vrijwillige bijdrage”.
Hartelijk dank namens het bestuur ‘Stifting de Tuorkemjitter’ Aldeboarn.
Sonja Hoekstra (Penningmeester)

Ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de vereniging Oranje Nationaal.
Deze wordt gehouden op Vrijdag 11 maart 2016 om 20.00 uur in Hotel It Fryske Hynder.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
20.00 uur
20.15 uur
21.15 uur
21.30 uur

Ontvangst in Hotel It Fryske Hynder
Start ledenvergadering
Pauze
Spreker: Eeltje van Halderen.
Over de veiligheid in het dorp tijdens de Gondelvaart.
Sluiting ledenvergadering

22.30 uur

Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen ledenvergadering 2015
Samenvatting jaarverslag Oranje Nationaal 2015
Financieel verslag van de penningmeester
Verslag kascommissie (J. Talma en S. de Haan)
Benoeming nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar:
Kandidaat:
- Jitske van der Wal
- Allijan de Kam
9. Bespreking feesten 2016

10. Rondvraag
11. Sluiting officiële gedeelte
Na de pauze: Thema Veiligheid

Eeltje van Halderen, senior medewerker risicobeheersing Brandweer Fyslan, neemt jullie mee in de borging van de
veiligheid tijdens deze evenementen. Waar moet je op letten en wat te doen bij calamiteiten en excessen. Wat kunnen
we zelf voorkomen en waar dienen we rekening mee te houden? Laat jullie inspireren zodat ook dit jaar weer
“vlekkeloos” mag verlopen!
Namens bestuur, Oranje Nationaal, Gondelvaart Aldeboarn

NLDoet – opknapbeurt Bossingel
Zaterdag 12 maart a.s. gaan vrijwilligers (in het kader van NLDoet) de Bossingel snoeien. Zij
kunnen nog wel wat hulp gebruiken, o.a. voor het opruimen van de takken, welke gebruikt
zullen worden om houtwallen aan te leggen.
U kunt zich nu alvast aanmelden op:
www.NLDoet.nl - klussen zoeken – postcode invullen – klus 'Bossingel' aanklikken
of gewoon op 12 maart om 9.00 uur 's ochtends melden bij de Wiksel (bij de ijsbaan).
De koffie staat klaar! Ook tussen de middag wordt voor een natje en droogje gezorgd!
Bestuur NUT-Aldeboarn

Ode aan onze bossingel en het Fluitenkruid
De vorige keer had ik het over de houtwallen en bossingels.
Wat mogen wij ons gelukkig prijzen, dat wij in ons dorp een echte
"Bossingel" hebben....!!!!
Menig Boarnster maakt er wel eens een wandelingetje doorheen. Sommigen
zelfs geregeld, om de hond uit te laten. De IVN heeft een jaar of wat geleden,
meerdere keren een korte avondexcursie erin gehouden. Want...er is meer te
zien, aan flora en fauna, dan je zult denken!!
De geschiedenis van dit stukje natuur, zal wel niet bij iedereen bekend zijn?
Het behoorde oorspronkelijk bij de Andringastate, gelegen aan het Doelhof.
Bij de aanleg van de rondweg, werd dit gebiedje afgesloten van de tuin
achter wat nu het Andringhûs is.
Intussen was het eigendom van de Gezusters Kuiper, woonachtig in de
woning, waar nu Tetty Dijkstra woont. Minke Kuiper heeft, indertijd, de
bossingel met het binnenliggende land toevertrouwd aan de Boarnsters. De
Mij, tot nut van het algemeen (het Nut!) kreeg het beheer hierover. Later
eigenaar. Er werd toentertijd een nieuwe ijsbaan aangelegd op dat stuk land.
Dus... Boarnsters... ga er behoedzaam mee om...!!!! Want het is van ons
allemaal!!
Natuurlijk kun je er in de Boarnster Aldheidskeamer "Uldrik Bottema" veel
meer over horen!
Eerstdaags zien we, verspreid over de hele singel, groepjes Narcissen en een
enkele Tulp staan. Die zijn er, jaren geleden, geplant door de vroegere
Master de Groot, schoolhoofd van de openbare lagere school. Deze Master
heeft veel gedaan voor ons dorp! Vandaar dan ook dat er een straat naar hem
vernoemd is. Ook was het een tuinliefhebber. Zo vermeerderde hij zelf de
bolletjes van de Narcis en de Tulp. Om ze dan over de hele bossingel uit te
planten.
Ik weet niet, hoe ze, na al die jaren, er bij staan.
En zo hebben vele Boarnsters, met liefde voor de singel, de beplanting
bijgehouden, door te snoeien, te maaien en nieuwe aanplant te plaatsen.
Onlangs is nog een enthousiaste groep vrijwilligers bezig geweest, om de
paden goed begaanbaar te maken. Langs die paden groeit van alles. Straks
bloeit het Fluitenkruid weer volop. Dit "Hollands Kant" (zo genoemd door de
bekende Jac. P. Thijsse), maakt dan, dat we er met heel veel plezier doorheen
wandelen!! (trouwens... diegenen die, langs de Boarn naar Akkrum rijden of
wandelen, kunnen dat daar ook zien !!!!).
Fluitenkruid houdt van halfschaduw. Dus is de singel een ideale plaats voor
ze. Waarom heet het Fluitenkruid? Omdat de kinderen vroeger, fluitjes van
de stelen maakten. Een holle steel van deze plant werd van onderen
dichtgeknoopt en halverwege een snee overlangs erin gemaakt, zo werd het
een natuurlijk fluitje.
Het hoort tot de familie van de Schermbloemige, evenals de Peen , Dille,
Zevenblad en Berenklauw. Juist die spierwitte schermen geven het idee van
kant. Aan het eind van de bloei moeten ze vaak wel even gesnoeid worden,
want anders hangen ze te ver over het pad heen.
Ook het Speenkruid, met zijn botergele, glanzende bloemetjes, kan de bodem
, in het voorjaar, bedekken. Zij vermeerderen zichzelf met kleine knolletjes
tussen de wortels.
De bodem, onder de struiken is op vele plaatsen bedekt met lange uitlopers
van de Klimop. Soms kruipen de stengels omhoog, bij de dikkere stammen
op. Ook in de winter geven ze een groene "stoffering" in de singel. Aan het
begin van de wandeling, zien we een aantal Hazelaarboompjes. De katjes
zullen, om deze tijd, nog wel bloeien, om later in de tijd hazelnoten te dragen.
Kijk dus maar goed om je heen, wat er allemaal is te zien! En stellig horen we
dan ook wel de zangvogels hun voorjaarsroep fluiten. Zo'n houtwal is ook
vaak een tussenstation voor de trekvogeltjes. Allerlei mezen, vinken ,
groenlingen, roodborstjes en merels en soms een groepje koperwieken,
vinden er wat voedsel, rust en....maken er soms hun nestje. De vogelwacht
heeft daar ook wel aan meegewerkt, door nestkastjes op te hangen, samen
met de schooljeugd.

Wat is het waardevol, om in je jonge
jaren vertrouwd te raken, met alles
wat groeit en bloeit in de natuur,
maar ook dicht bij huis en school!!! Je
hebt daar je hele leven plezier van!

Speenkruid in bloei

Ik herinner mij, dat een Boarnster
familie, verschillende malen, een
picknickfeestje, achter in de bossingel
hield, met de kinderen. Met het
uitzicht op het wijde, laagveenland,
vol met ganzen, en later de kievit en
de grutto, met de Deelen aan de
horizon. Misschien kunnen zij het
zich nu nog wel herinneren.....? Een
leuk idee!
Ook in de winter, als er druk
geschaatst kan worden op de ijsbaan,
beschut door het struikgewas van de
singel, is het er goed toeven!! Er is
altijd wel wat waar te nemen in de
natuur.
Hopelijk ontdekken jullie dat
allemaal.
Ik heb vernomen, dat er weer hard
gewerkt wordt, door een aantal
noeste vrijwilligers, om door
snoeiwerk het struikgewas weer wat
open te maken. Misschien was het
wat, om van een gedeelte van het
snoeihout een zgn, Houtril te maken,
waarover ik in een vorig stukje
schreef. Bijvoorbeeld achter in de
singel, zodat allerlei dieren daar
gebruik van kunnen maken.
Dus... dit keer een ode aan dit
kostelijke stukje natuur, wat een
beetje van ons allemaal is.
En... combineer dat dan eens met een
kijkje in de Vlindertuin, achter het
Andringahûs. Het ligt vlak bij elkaar.
Ook altijd vrij toegankelijk. Maar.....
wees er zuinig op... als was het je
eigen tuin!!!!
Anns

As jim dit lêze hat de Lytse Krite it stik: De Basilisk, it meunster fan Boarn spile. It stik is basearre op in âlde leginde. Hjir
noch it ferhaal wat “âlde Jacoba” fertelt oer de Basilisk.

De Basilisk fan Aldeboarn
Hast wolris heard fan de Basilisk? Dat is in meunster dy’t libbet ûnder de
grûn, en minsken ferbrânt troch it fjoer út syn eagen. Yn Aldeboarn is dat ek
bard. Hoe krekt? Dat wit gjin ien. Mar ik wit it no, en do aanst ek.
Hiel lang lien, sa rûn de midsieuwen, wenne der in glêsblazer yn Aldeboarn.
Hy wenne mei syn frou en dochter yn it sintrum fan it doarp. No wie it sa: nei
sân jier glêsblaze, moasten je it achtste jier de saak ticht litte. Gjin fjoer
brâne, alles mei rêst litte. Oars koe der wolris kwea fan komme, want se
seagen it glêsblazen oan foar hekserij. Mar de glêsblazer woe der neat fan
witte. Hoe moast hy dan oan syn bôle komme? Nee hear, it achtste jier gong
hy gewoan troch mei syn wurk.
Njonken de glêsblazer waard in put groeven. De wurkmannen hienen it
dreech. Hoe djipper se kamen hoe benauder se it krigen. It foel ek net mei
om troch dy swiere grûn te kommen. Dagen, wiken en moannen wienen se
oan it wurk. Einliks rôp ien: ”Wetter!” Mar fuort dernei: “Helje my derút!” No
wie it sa dat der net allinne wetter tefoarskyn kaam, mar ek in ferstikkende
damp. De wurkmannen kokhalsden, spuiden en foelen del. Beswike fan de
dampen. Dat wie núver? In groep mannen besocht dit fierder te ûndersykjen.
Mei harren mûle bedutsen ferdwûnen se wer yn de put. De froulju en bern
bleaunen boppe op harren wachtsjen. Soenen se wol werom komme? De
mannen begûnen fierder te graven. Djipper. Noch mear stank. Mar doe...It
wetter begûn te boarreljen! Rare lûden galmje troch de put. Der kaam wat
omheech. In meunster mei stikels op syn kop, in grutte reade mûle mei
útstekkende tosken en noasholten wêr’t reekwolken útkamen. De mannen
seagen nei syn grutte fel giele eagen. Se woenen wer omheech klimme mar it
wie al te let. Ut de eagen kaam in fjoerstream dy’t nei harren hert grypte en it
fertarde, sadat der allinne noch mar in hoopke jiske oerbleaun. Ien man wie
al hast boppe, hy seach efterom nei de mannen dy’t ien foar ien fersline
waarden troch it bist. Hy besocht noch om te helpen, mar it bist hie him yn
de gaten en klom him efternei. Hy koe noch krekt oer de râne fan de put
springe. Mar it spitige wie, dat de froulju en de bern dy’t by de put stienen, it
bist lyk in de eagen seagen. Ek sy waarden ien foar ien fersline troch it bist.
Doe’t it bist boppe de râne fan de put kaam, begûn it te jammerjen en draaide
sich om en ferdwûn wer yn de put. Net ien hat him wer sjoen?
De minsken fan Aldeboarn lieten de put mei rêst en seagen de glêsblazer net

mear oan. It wie dôchs syn skuld dat
dit meunster hjir kaam wie?
No hie de glêsblazer in feint dy’t
fereale wie op syn dochter. Op in dei
frege hy oan de glêsblazer of hy mei
syn dochter trouwe mocht. Mar de
glêsblazer joech allinne tastimming at
hy dat meunster yn de put ferslaan
koe. De feint en de dochter betochten
in plan. At it bist no ris yn syn eigen
eagen sjen koe, dan soe hy sichsels
ferneatigje. De dochter en de feint
gongen nei de put. Mei in blyndoek
om en in spegel yn syn hân liet de
feint him sakje yn de put. Hy fielde al
gau dat er by it meunster wie. Hy hold
syn adem yn, de spegel foar him út. In
fjoerstream kaam oer him hinne, in
gebrul en in oergryslike stank. En doe
wie it stil, it waard kâld. De stank wie
fuort. Hiel foarsichtich helle hy de
doek foar syn eagen wei. En wat hy
doe seach? Neat...Yn de fierste djipte
fan de put dreaun in boltsje fan glês
dat noch brânde. Hiel stadich doofde
it fjoer. De dochter rôp nei de feint:
“Bist der noch?” De feint klom út de
put en omearme de dochter en sei:
“Wy binne frij”.
Nimmen hat de Basilisk noch sjoen,
mar somtiden kinne je mar better út
de buert bliuwe fan in stjonkende put.
Skriuwer: Aly Cnossen

Passage Akkrum/Aldeboarn
www.passagevrouwen.nl
“Het Byzantijnse Rijk en Iconenschilderkunst”
Het Byzantijnse Rijk begon zijn bestaan in 330 n. C. toen de Romeinse keizer
Constantijn de Grote de oude stad Byzantium inhuldigde als de nieuwe
hoofdstad van het Romeinse Rijk. ***Byzantium heette voortaan
Constantinopel***. Deze stad werd het nieuwe centrum van de christelijke wereld. Tot het jaar 1453 bleef het
Byzantijnse Rijk voortbestaan met afwisselende tijdperken van bloei en verval. Tussen de 4 e en de 6e eeuw ontwikkelde
zich, met diverse invloeden, een nieuwe op het christendom geïnspireerde kunst: De BYZANTIJNSE. Van deze
schilderkunst is de iconenschilderkunst een zeer belangrijk onderdeel. Deze religieuze schilderkunst heeft zich over de
gehele christelijke wereld verspreid. De icoon, in feite een erfgoed van het gehele christendom, werd bij de definitieve
scheuring van de kerken van ROME en BYZANTIUM in 1054!! het erfgoed van de Orthodoxe (Grieks/Russische) kerk.
Zeer wezenlijk voor iconen is: … degene die afgebeeld is, is ook aanwezig!
Deze lezing (met dia’s) is op woensdag 23 maart om 19.45 uur in het Andringahûs in Aldeboarn en wordt verzorgd
door Mevr. S. Benus uit Drachten.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: sippiecnossen@gmail.com of tel. 0566-631490.

Damclub Ontspanning
De kompetysje is alwer in tydsje ûnderweis en der begjint wer wat tekening yn de
striid te kommen.
Dat is it moaie fan de sport, elts jier wer nije kânsen.
Nei de simmer fan oare prakkesaasjes start eltse dammer wer mei folle moed in nij
damseizoen.
Op ús club wurdt al jierren damme op trije nivo’s.
Yn de 1e en 2e klasse meast 10 dammers en de rest yn de tredde klasse. De lêste
jierren spilen der meastal gjin 10 dammers mear yn de 3 e, mar dit jier spylje der mar
leafst 12 dammers wykliks harren potsje.
Us jeugdige talint, Yneke Goerres, regeart mei izeren hân en lit sa no en dan in remise
ta. Op it twadde plak weryntreder, Henk Lolkema, dy’t it damjen noch net ferleard
hat.
Oare nijkommers, Wim Bethlehem en Peke Hoekstra, steane keurich yn de
middenmoat, mar
Jo Dekker hat noch wat opstartproblemen.
Yn de 2e klasse stiene 8 dammers op de list, mar spitich genôch hat ús eare-lid Henk de Jong dit jier wat fysike
swierrichheden en komt it damjen op it twadde plak.
Dêrom spylje de twadde klassers trije kear tsjin mekoar.
Troch it ferskil yn wedstriden falt der oer de einstân net in sinnich wurd te sizzen!
By de 1e klassers falt op dat Johan van der Brink der wolris wat better foarstien hat. No hat hy ek wat minder
wedstriden spile, dus….
Boppe oan stiet Henk Dykstra, mar hy fielt de azem fan Durk Smidstra yn’e nekke en ek troch syn oerwinning fan
ôfrûne tiisdei, docht Klaas Spinder wer mei om’e titel.
Sa as elts jier ha we ek wer gongdamme. Op 5 jannewaris stie de wedstryd op it programma, mar de izel ferhindere dat.
In wike letter wiene der wer 32 dammers presint, dy’t op kommando fan
gong-master Ysbrand Walstra harren trije partijen damden. Yn de pauzes hie Jorrit Brolsma in moaie kwis foar ús en
wie der sels in optreden fan de Look-a-like fan George Baker, Hindrik Greydanus.
Hy song syn grutste hit: Una Paloma Blanca.
Nei it bekind meitsjen fan de útslaggen slúte foarsitter Durk Smidstra om 10.30 it offisjele gedeelte fan de jûn.

Tussenstanden Onderlinge Competitie Damclub Ontspanning 15 – 16
Eerste Klasse

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

11 – 19
11 – 17
11 – 15
11 – 12
13 – 10
11 - 8
10 - 6
10 - 5
8- 4

Tweede Klasse

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

Jeugdklasse A
1. Yneke Goerres
2. Sjirk Boonstra
3. Max Henning
4. Tijno M. Andringa
5. Sjouke W. Schukken

12 – 22
12 – 18
12 – 12
12 - 8
12 - 0

16 – 20
12 – 18
16 – 18
14 – 13
12 – 12
11 - 8
15 - 7

Jeugdklasse B

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

Derde Klasse

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

13 – 22
13 – 22
13 – 16
13 – 16
13 – 15
13 – 14
12 - 7
12 - 6
13 - 6
13 - 4

17 – 29
16 – 25
15 – 21
16 – 19
15 - 16
16 -15
13 – 11
13 – 10
16 – 10
12 - 8
14 - 8
13 - 4

Doch it foar Aldeboarn wordt Mei-inoar Aldeboarn
Wat houdt dit in en waarom Mei-inoar:
We willen de leefbaarheid en sociale samenhang in ons dorp vergroten door mensen met een vraag en met een aanbod
te verbinden. Ieder talent kan hiervoor worden gebruikt.
Voor wie is Mei-inoar bedoeld:
Voor iedereen, jong en oud. Iedereen kan meedoen.
Voor dit project zijn we druk bezig om subsidies en gelden bijeen te krijgen om te kunnen starten.
De vrijwilligers die zich reeds hebben aangemeld via de vragenlijst Doch it foar Aldeboarn krijgen een persoonlijke
uitnodiging, belangstellenden zijn ook van harte welkom.
We willen dan graag onze plannen voorleggen.
Waar en wanneer:
Datum: 14 maart 2016. Waar: Dorpshuis De Jister, Skoallereed 2. Tijdstip : 20.00 uur.
I.v.m. catering willen we weten hoeveel mensen er komen, je kunt je aanmelden bij één van de werkgroepleden vóór 7
maart.
Annie Spinder
tel. 06 46430980
email: annie@spinder.me
Akke Melessen
tel. 06 230 10317
email: akke.melessen@kpnmail.nl
Roelie Schiere
tel. 0566 631214
email: s.schiere@upcmail.nl
Grytsje Waringa
tel. 0566 631630
email: y.waringa@hetnet.nl

G .V. Hercules brengt mensen in beweging voor de 11e Poiesz
Jeugd Sponsor Actie
Wij zijn super blij dat G.V. Hercules weer mag deelnemen aan de Poiesz Jeugd Sponsor Actie,
daarom moedigen wij iedereen aan om Jeugd Sponsor Munten te sparen door boodschappen te
doen bij Poiesz. Elke club of vereniging heeft een verlanglijstje. Bovenaan het verlanglijstje van G.V.
Hercules staat dit jaar: aanschaf van een 2e Airtrack! (een opblaasbare springbaan) optimaal voor
turnsters en ook ideaal voor de jongste jeugdleden.
De bedoeling is om dit met de opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie te realiseren. Wij moedigen mensen daarom
aan om hun boodschappen te doen bij Poiesz en Jeugd Sponsor Munten te sparen. Door de munten in de koker te
stoppen van G.V. Hercules helpt u al mee. Extra munten worden uitgegeven bij extra aanbiedingen, zodat klanten van
Poiesz supermarkten tegelijkertijd euro's voordeel krijgen op hun boodschappen. Via de Facebookpagina van Poiesz
kunnen mensen ook op ons stemmen en aan het einde van de Jeugd Sponsor Actie krijgen de 50 verenigingen met de
meeste stemmen 500 extra sponsormunten. Onder de stemmers worden elke week 5 Poiesz waardebonnen verloot
t.w.v. € 100,Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker worden gestopt van G.V. Hercules, hoe meer sponsorgeld aan het eind van
de actie door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het sponsorgeld komt ten goede aan onze jeugdleden.
Deze munten worden gratis verstrekt bij de kassa van alle Poiesz supermarkten. De koker voor de Jeugd Sponsor
Munten van G.V. Hercules is te vinden bij de Poiesz supermarkt in Akkrum. De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag
8 februari t/m 3 april 2016 bij Poiesz supermarkten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
G.V. Hercules via ons mailadres info@gv-hercules.com Website: www.gv-hercules.com

De nacht van de nacht
24 oktober 20.00 uur was het zover: de eerste nacht van de nacht in Aldeboarn was aangebroken! De nacht van de
nacht bestond al veel langer, maar het is nog nooit in Aldeboarn gevierd. Om 19.45 uur verzamelden we op het
parkeerterrein bij de kerk, en om 20.00 uur vertrokken we. Maar waar naartoe eigenlijk? We liepen samen met een
boswachter door de bossingel. Onderweg zijn we enkele keren gestopt om onder andere te luisteren naar eventuele
geluiden van dieren. Bijna gelijk hoorden we al grote groepen ganzen, ook al komen die ‘s nachts niet vaak voor. Toen
we bij de eerste hoek aangekomen waren heeft de boswachter een verhaal verteld over dat licht eigenlijk helemaal niet
goed is om ‘s nacht aan te houden/ hebben, omdat de dieren hierdoor verblind kunnen worden. En dan kunnen ze
worden overreden en dat moeten we zeker niet hebben. En zo hebben we nog veel meer geleerd. Toen we terug
kwamen bij de vlindertuin waren daar 2 korven met vuur. Daar kwam nadat iedereen chocomelk had gekregen iemand
die een verhaal ging vertellen over de sterren, de zon, de maan, andere planeten en onze aarde. Jammer genoeg waren
er best wel veel wolken dus konden we de sterren en planeten niet zien. Het ging over de oerknal, over sterrenstelsels
en melkwegstelsels, maar het ging ook over dat de aarde over ongeveer 2 miljoen/ 2 miljard jaar misschien wel ten
onder gaat. Ondertussen mocht je marshmallows roosteren boven het vuur of spekjes eten. Toen het verhaal afgelopen
was en de marshmallows bijna op waren, ging iedereen zo langzamerhand wel naar huis.
Janny Maaike Goerres

Chaos yn Boarn!
(“Belje Dokter¨ & “Dus hy sûpte”)
By it Boarnster Krite Toaniel rint alles ynt hûndert. It hie sa moai
wêze kinnen…….. Mar set in pear froulju byelkoar, doch der in konflikt
by, in bytsje ôfgeunst en noch in snufke argewaasje en dan wurdt it
chaos!
Yn “Belje Dokter”sil it bestjoer fan de toanielferiening om 'e tafel om
te praten oer it jubileumstik. Der moat fansels in hiele soad regele
wurde om it santichjierrige bestean fan de feriening te fieren.
Kees, de nije foarsitter, hat him hiel, hiel, hiel…….no ja, sis mar
ekstreem punktueel taret op dizze gearkomste, dy't by him thús
hâlden wurde sil.
Kees is de iennige man yn it selskip en hat it smoardrok om de oare
bestjoersleden- fjouwer froulju- yn it gareel te hâlden.
Absurde sitewaasjes, in foarsitter dy't finaal trochdraait en fjouwer bekfjochtsjende froulju, dat wurdt ien grutte chaos!
Spilers: August de Jong; Bea Grotenhuis; Jitske Koopmans; Wopkje Groenhof en Ingrid Riemersma.
Mar chaos of net, it jubileumstik komt der! Yn “Dus hy sûpte” komme fjouwer froulju nei fiifentweintich jier wer
byelkoar. Se ha in reüny, gesellich no? Mar ek dizze fjouwer froulju soargje derfoar dat it net sa'n hiel gesellich feestje
wurdt…….Der moat noch âld sear oprakele wurde en dat soarget derfoar dat de bitterballen troch it kafee fleane sille!
Wér fjouwer fruolju, wér chaos!
Spilers: Afke Krikke; Alie Cnossen, Jenny Dijkstra en Lutske de Roos.
Regy: Anja Steegstra
Dekor: û.l.f. Wiebe Jager/Lieuwe Wester
Grime: Tietie Braam
Ljocht en lûd: Sieger Rinsma/ Nick Bangma
Binne jo nijsgjirrich wurden, om ús santichjierrich jubileumjier mei te meitsjen, kom dan op 18 en of 19 maart om
20.30 oere nei It Fryske Hynder; of op snein 3 april de middeis om 15.30 oere en dan kinne jo/jim ek noch nei dy
lêste foarstelling genietsje fan in teaterdinee. (it diner opjaan by It Fryske Hynder: telnr. 0566-631333 foar eigen
rekken).
De foarferkeap fan de kaarten is op freedtejûn 4 maart:
foar stipers om 19.00 oere en 20.00 oere foar netstipers.
Nei 4 maart kinne jo kaarten reservearje by Obe Kuipers telnr. 0566-631863/ 0613467297 tusken 16.00 en 19.00
oere.

Dongsket *)
Ik warskôgje foarôf: dit wurdt wat in frjemd stikje. Jim kinne it no noch oerslaan. No ja, dan sels mar witte. Ik sit op it
toilet. Mei in tydskrift. Dat is net sa bysûnder, ik sit wol faker op it toilet mei in tydskrift. Moat kenne, we libje yn in frij
lân. Mar dit toilet sit yn in iepenbiere romte, in personielskeamer fan in skoalle foar fuortset ûnderwiis, dat idee. Dêr
sitte twa jonge mannen yn dyselde keamer. Kreas yn’t pak, mar sûnder strik. Nije jonge kollega’s dy’t ik net ken of sa,
tink ik. Se prate wat en drinke kofje. En ik sit op it toilet myn ding te dwaan en te lêzen. Ik fyn dat seker hiel gewoan om
dêr te sitten en dy mannen ek. Gelokkich stjonkt it net, dat is wol in moaie bykomstichheid yn dizze sitewaasje. As ik
myn ding dien ha, sil ik toiletpapier pakke. O jee, dêr leit allinne mar in rôle tape, wit je wol, dat jo brûke kinne by it
skilderjen om de rúten of soksawat ôf te plakken. En it is smelle tape: jo kinne grif wol betinke wat dêr bart as jo soks
brûke as toiletpapier…
Gelokkich sjoch ik efkes fierderop gewoan toiletpapier lizzen. Ik moat dêr efkes foar oerein, it leit sa’n oardel meter fan
my ôf. Hawar, it slagget úteinlik en ik kin de boel himmelje. Foardat ik trochspiel sjoch ik noch efkes efterom. Mar dêr
gean ik fierder net op yn….
“Gaan uw kinderen straks ook naar deze school?” freget ien fan dy mannen my, krekt as sjoch ik dêr út as ik noch bêrn
fan sa’n 12 jier ha soe. Oan de oare kant, ik kin dat fansels ek as in kompliment beskôgje. “Nee” siz ik, “ik werk hier”.
Oeps, dy mannen binne âlders, besikers fan de iepen dei, âlders fan potinsjele nije leerlingen en leerlingen binne fansels
it besteansrjocht foar in skoalle. Gjin reklame dat meiwurkers yn de baas syn tiid op it toilet wiidweidich sitte te lêzen.
Ik freegje my op dat stuit net ôf wat dy mannen yn de personielskeamer moatte, want ja se binne gjin personiel. It is like
sjenant as ûnlogysk, mar dat is wol faker sa mei dreamen. Wol apart dat je sa’n dream sa lang ûnthâlde en ek noch yn
details. Soe dat wat sizze oer de dream of oer my sels? Hawar, ik wol myn holle dêr ek net langer oer brekke. Ik moat
nei it toilet en ik nim in tydskrift mei, en ik sil de doar op slot dwaan….
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…

Ferfolch fan de skiednis fan De Boarnster Krite
17 febrewaris 1997
Het amateurtoneel doet ook aan seks.
In pakkende kop yn it 'Nieuwsblad van het Noorden' oer
it toanielstik yn Boarn. De Krite spilet Lysistrata, in Gryks
drama yn musikalfoarm dêr 't de froulju it sa
njonkenlytsen fertikke om noch plat te gean foar de
hearen, salang as sy trochgean mei oarlochfieren . “Al is
it sturtsje noch sa heech, 's nachts bliuwt it ledikant wer
leech”. Myrrhyne narret har mantsje troch in striptease
del te setten, mar hy mei nearne oankomme. “Lit se mar
foar peal stean”, seit Lysistrata.
De musikal waard spile mei sa’n 23 spilers en spylsters
ûnder musikale begelieding fan Jan van der Heide en regy
Gerry Hylkema.
Sa waard yn '97 ús 50 jierrich bestean fierd mei in
resepsje, kâldbuffet en de opfiering fan de musikal.
Bestjoersgearkomste 9 juni 1998 by Gerrie
Oosterbaan
De lêskommisje besteande út Herman Emmelkamp,
Teatse Holtrop en Hein Akkerman hat in kar dien. De kar
is fallen op “Fjouwerspan” fan Alan Ayckbourn. Wiesje
Jansma kin it stik wol, se hat it noch nea earder
regisseare dat se hat der wol nocht oan. Pieter Poepjes
wol it lûd en ljocht wol dwaan.
It Reiske
Hein hat nei it kafee op 'e Ulesprong belle. In
kâld/waarm buffet kostet ƒ15,00 de man. Der kin ek
noch sjitten wurde; men kin der darte.
Bestjoersgearkomste 19 jannewaris 1999
Klean: De klean fan Lysistrata binne by Hinke de Vries. Se
wol se wol kwyt. Ferkeapje? Ja. Wy wolle der op syn
minst ƒ500,00 foar barre.
Bestjoersgearkomste 3 maaie 1999
Wy binne útnoege om te spyljen yn ‘e Lawei foar de
Fryske Krite. Wy sille ƒ800,00 freegje. Laura Boon fan de
Fryske Krite Drachten seit dat dat te min is yn ferbân mei
de auteursrjochten. Wy dogge it no foar ƒ1100,00.
Bestjoersgearkomste 9 septimber 1999
It reiske:
Grietje Waringa hat wol in goed idee. Mei syn allen nei
Meekma yn Ljouwert. Hjir wurdt Beerenbuch makke, der
is in winkeltsje en men kin der ek lekker ite. Dit liket
elkenien wol wat.
Ljouwerter mids febrewaris 2001
Ingrid Wagenaar: “Sykte, in stjêrgefal, te min spilers, gjin
regisseur: it lân lei der ferline jier mâl hinne. Mei in soad
entoesjasme, nije spilers (guon waarden sa fan ‘e dyk
plukt), nije minsken foar ljocht en lûd, twa rûtinearre
spylsters as regisseurs en in knap stik mei in aktueel
tema slagget it om de fuotten wer ûnder it gat te krijen.
Op 17, 23 en 24 febrewaris sil it heve.
Spile wurdt “De Goate” fan Ton Davids.”
Spilers: Albertina van der Wal, Pieter van Steinvoorn,
Obe Kuipers, Lutske de Roos, Grietje Kleefstra, Henny
Rinsma en Afke van der Berg.

Regy: Grietje Kleefstra en Alian Akkermans.
Wy hawwe ôfskied nimme moatten fan ien fan us trouwe
spilers, Jochum Snoek.
Jierferslach 1999/2000
Dan ha wy ek noch 4 jongereinleden, Henny Rinsma,
Akke-Gé Valk, Corry Eyzinga en Albertine van der Wal.
Sels betocht, it stik, de dûns, de klean en alle omballings
foar “DANCING IN THE DARK”. It is tige slagge. Derneist
hie Siemy, de mem van Henny skilderijen makke en dy
waarden dêr ferkocht. De helte fan de opbringst gie nei
de jongerein.
Jierferslach 2001/2002
Toanielspyljen hat in protte te meitsjen mei it delsetten
fan karakters en it soe ek frjemd wêze as de wiere
karakters yn in toanielploech net ris botse.
Nei in tal tûkelteammen is it bestjoer op demissjonêr
setten en Evert Fokkema en Alian Akkermans stelden
harren beskiber as “formateurs”om in hiel nij bestjoer te
beneamen.
Jierferslach 2003/2004
De jongerein hat ûnder lieding fan Sonja Knoppers tsien
drama-lessen folge en Henny Rinsma hat in tal bern út
groep 7 en 8 tsien drama-lessen jûn.
Mei it stik “Rêst, Frede en Flinterman” binne wy mei 230
punten en in earste priis oer nei de 'Klasse By Utstek'
gien. Dêr stienen wy mei twa oare selskippen op it earste
plak.
Ljouwerter 5 febrewaris 2005
“Boarnster toneeluitvoering voor een lege, kale zaal”
De brânwacht besoarge persoanlik in brief by Jitske
Fokkema, dat by de kritefoarstellings net mear as 60
minsken op ‘e boppeseal mochten. De parse waard
ynljochte en nei krisisberie (de hiele middei wie it in
kommen en gean fan sjoernalisten), is alles op syn
poatsjes te lâne kommen en ha wy de sneins noch in
foarstelling opfierd foar ûngefear sa’n 40 minsken.
13 april 2007
60 jierrich jubileum Boarnster Krite.
'De Ferflokten', in spektakelstik oer in doarp earne yn de
Oekraïne, dat al 200 jier ferflokt is mei sa 't it liket, in
ivichduorjende dommens. Dit wurdt opfierd yn de loads
fan Sybe en Jikke Hylkema yn ‘e mande mei it shantykoar,
in lûkoargelband, in streetdancegroep fan Hercules, en
liveband “De hufters”, allegearre út Boarn. Dit stik is twa
jûnen achter elkoar spile en hat hege eagen opsmiten
foar de kriich ûnder regy fan Grietsje Kleefstra.
1 febrewaris 2008
'Leafde en oare misferstannen' wurdt opfierd yn de
menistetsjerke. It doel wie twa kear mar der wie sa folle
fraach nei kaarten dat it is nei de twadde kear ek noch ris
delsetten is op 9 febrewaris.
“Fûgels” opfierd op 26 en 27 maart 2010. Yn de hal fan
Piet Jelsma. Flak foar de útfierings kaam der in
tillefoantsje fan de brânwacht. Wy mochten de útfierings
yn de hal net opfiere. Lokkich ha wy trochset en de bêste

man útnoege om ris te sjen wat der oan mankearde. No,
dat wie net folle. Der moasten wat brânblussers by en
twa BHV-ers.
It wie in wier teater, al stapten jo de Lawei binnen; ek
dizze produksje wie
regissearre troch Grietsje Kleefstra en in boppeslach.
Jierferslach 2011/2012
Yn de “De Finne” is de jeugd drok dwaande mei “De
Glystergeast”, skreaun en regissearre troch Aly VinkCnossen. Der diene 15 bern oan mei.
2011
Op 25 maart en ja, gjin grap, op 1 april, dêrnei nochris in
kear op 2 april waard De Nepert, opfierd yn de loads fan
Ark en Reau. In stik
fan Molière ûnder fakkundige lieding fan Grietsje
Kleefstra. 15 spilers wienen der nedich om dit stik te
behappen. Yn 'e klasse By Utstek waard in twadde priis
behelle mei 242 punten.
Jierferslach 2012/2013
Der binne ek minsken dy't al jierren ferbûn binne mei de
Krite.
Hein Akkerman: 50 jier lid
Grietsje Kleefstra: 40 jier lid,
Grietsje Waringa: 40 jier lid (offisjeel 41 jier)
Doe kamen de útfierings yn 't sicht. It kealle swier dit
jier…. It swit bruts ús út. Elke wike stienen wy by de nije
kroechbaas op ‘e stoepe om him mar waarm te hâlden.
Op it lêst is der mar besletten om yn de Menistetsjerke te
spyljen. Mar dêr moast in poadium yn en dat kostet in
soad jild. Yn it Fryske Hynder siet in poadium, dat wy
wer werom. Al mei al is it toch ek wer slagge. Wy ha
gelok hân, want 3 dagen nei de lêste foarstelling is de
kroechbaas útnaaid.
Jierferslach 2013/2014
Op 27 septimber 2013 binne wy, nei in bestjoerskrisis
mei in nij bestjoer begûn.
Op 4 oktober ha wy de earste gearkomste hân. Alde
saken dy’t noch rûnen ha wy ôfhânnele.
Sa is der troch Grietsje en Alian in nij húshâldlik
reglemint makke; it âlde wie net te finen of is nea makke.
De Lytse Krite wurdt ûnderdiel fan de Grutte Krite mei in
eigen bestjoer/kommisje.

Rûnom de brêchjes april 2014. Gjin stik en gjin
regisseur wie regele, dus der moast wat oars komme: Op
ferskate plakken wie wat te besjen. By Moeke de Bruin in
monolooch; in jankfoddekoar fan krite leden yn de
eardere Griffermearde tsjerke; yn de skuorre fan famylje
S. Jansma in part út in earder spile toanielstik: de
Ytkeamer; by de Famylje Roel Hofstede yn de loads
spilen de jeugdleden; Bea Grotenhuis as Akke Radsma by
Wiebe de Jager yn de skuorre en by It Fryske Hynder
Mindert Wynstra in ferhaleferteller; Wa hie dat no tocht,
foarstellings, betocht út need, dat dy sa goed útpakke
soenen.
Jierferslach 2014/2015
It slagget net om ien foltallich bestjoer te krijen. Obe
Kuipers hat oanbean ús bestjoer te fersterkjen as
algemien lid. Hy hâldt him ûnder oare dwaande mei it
argyf, om dit op oarder te krijen. (Fandêr dit oersjoch
fan de skiednis fan 70 jier Boarnster Krite Toaniel!)
Ús foarstellings fan 20, 21 en 21 maart koenen net
trochgean. Persoanlike omstannichheden en sykte ha der
foar soarge dat wy de útfiering útstelle moasten nei 30 en
31 oktober en snein 1 novimber 2015.
De sneins koe men ek oanskowe foar it teaterdiner; In
ploechje fan sa’n 20 minsken sieten om ‘e tafel. Wy ha
spile: “Swart Is Sa Tryst” oersetten yn it Frysk en
regissearre troch Anja Steegstra.
De Krite krige €1500,00 fan de Rabobank foar it
oanskaffen fan in nij dekôr. It is oeral yn koarte tiid del te
setten. It spul kin sa'n 4 meter de loft yn. Der is in karre
by kocht weryn it spul prachtich op te slaan is en te
ferfieren.
En……………….no is it hast safier: ús 70 jierrich
jubileum fiere wy op 18 en 19 maart en 3 april. (sjoch
aginda foar tiid en plak).
De Krite brûst wer en dat wolle jo/jim toch
meimeitsje?
Elkenien is wolkom! Oant sjen!
It bestjoer fan It Boarnster Krite Toaniel.
Afke Krikke; Bea Grotenhuis; Bert Sikkema; Obe Kuipers en
Alian Akkermans.
PS: Noch efkes foar de leafhawwer: freed 18 maart wurde
der platen spile, opjûn troch de leden fan De Krite, yn
Musyk yn bedriuw by Omrop Fryslân.

Fanút it hert
“Fanút it hert” is de nieuwe naam van het kerkblad. De Doelhôftsjerke geeft
namelijk elke maand een krantje uit waarin we onze activiteiten onder de
aandacht brengen. Op dit vernieuwde blad prijkt nu deze naam met bijgaande
foto. Een paar maanden geleden zijn we op zondag na een bijeenkomst in de tuin
op het kerkplein gaan staan in deze hartvorm en vanuit de toren zijn we
gefotografeerd. Dit is onze missie! Vanuit ons hart willen we er zijn voor het hele
dorp. Ik zeg het soms zo: de kerk is de enige organisatie die er is voor haar nietleden. Dat klinkt misschien wel cryptisch. We bedoelen ermee, dat geloven ons
feitelijk zegt, dat je er niet zo maar bent. Nee, je wilt een goede buur zijn voor
iedereen, ongeacht zijn of haar overtuiging. Dus is de kerk er voor iedereen. Heel
gewoon, vriendelijk nabij.
Vriendelijke groet, ds.Piet.

Telefoongids 1931

Snypsnaren
út it
Museum

Hjir de tillefoangids fan Aldeboarn út
1931, mei noch mar 17 minsken en
bedriuwen dy’t doe in tillefoan hiene.
Aldeboarn wie doe haadplak fan de
gemeente Utingeradiel, dus it gemeentehûs en boargemaster Maas
binne oanslúten.
De Bottema’s dy’t der op steane is beide kearen deselde, mar noch net
as De Spar, dat soe Bottema yn 1932 begjinne. It bedriuw stie op it plak
dêr’t no de Broekhústerwei begjint, dus tusken de broers van der Wal
yn. Mei de oanlis fan de wei, is it gebouw ôfbrutsen en kaam De Spar
oan de Súdkant.
Elgersma siet oan it begjin fan it Lycklema’s Leantsje en Poppes wie
bakker op it Westein, dêr’t Kooistra letter siet.
Goud en zilverwerken Sijtema is nei de Gordyk ferhúze. hb.

Grenspaal is in restauratie
Als u van Aldeboarn naar Nijbeets rijdt zal het u wellicht zijn opgevallen dat de
historische grenspaal, op de grens van Opsterland en de voormalige gemeente
Utingeradeel uit 1865, niet meer aanwezig is. Reden hiervan is dat hij door de
gemeente is weggehaald om te worden gerestaureerd. Zodra hij na restauratie weer
geplaatst zal worden zal daar aandacht aan worden geschonken. Op 11 maart 2015
heeft de Aldheidskeamer de staat van de grenspaal voor het eerst onder de aandacht
gebracht van de gemeente Opsterland en de gemeente Heerenveen. Bijna een jaar later
is de restauratie onder handen. (LvdV)

Het Roemenië Project
Van 28 april tot en met 7 mei gaat een groep jeugd samen met jeugd uit Wolvega met begeleiding op
werkvakantie naar Roemenië. Daar gaan we een vakantiehuis voor kansarme kinderen en jongeren
renoveren. Ondertussen staat onze thermometer van opgehaald geld op 6300 euro. Maar we gaan graag nog
even door met een paar leuke acties!
Vrijdagavond 4 maart wordt het Andringahûs veranderd in een bioscoop en er zullen twee films worden
afgespeeld: voor de kinderen Piratenplaneet om 19.00u en National Treasure (16+) om 21.00u.
Piratenplaneet
Een legendarische schatkaart leidt tot een zoektocht naar het grootste fortuin in
het heelal. Door verschillende melkwegstelsels speurt de vasthoudende Jim
Hawkins naar de piratenschat van de legendarische Kapitein Flint. Bereid je voor
op spanning en sensatie als de regisseurs van de 'De Kleine Zeemeermin' en
'Aladdin' het tijdloze verhaal van Robert Louis Stevenson, Schateiland, een
fantastische draai geven voor een hele nieuwe generatie. Een belevenis waarvan
het hele gezin keer op keer zal genieten..
National Treasure
Benjamin Franklin Gates komt uit een familie vol
schattenzoekers. Alle familieleden hebben hetzelfde
levensdoel gehad: het vinden van een oorlogsbuit die na
de Revolutie door de Founding Fathers werd verstopt. Ben staat op het punt om
de schat te vinden, maar wordt verraden door twee vrienden die de schat zelf
willen hebben. Om de schat zo snel mogelijk te vinden, moet Ben eerst een goed
bewaakt document stelen, wat helaas tot gevolg heeft dat ook het FBI hem op de
hielen zit.
Entree is 5 euro en daar krijg je dan twee consumpties bij. Voor meer informatie,
stuur een mailtje naar hindrikpb@live.nl of neem contact op met Ytze Ybema of
Hindrik Boonstra.
Zaterdagavond 12 maart
Benefietconcert
Een grandioos benefietconcert op zaterdag 12 maart om 20.00
uur in de Doelhôftsjerke met de Boarnsjongers o.l.v. Marcus
Veenstra en Twalûd o.l.v. Klaske Deinum. Verschillende mensen
begeleiden op gitaar en piano en Rixt Zandberg zingt solo. Een
verrassend en gezellig avondje uit met heerlijke ontspannen
muziek. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Pieter van Steinvoorn (P.F.
Herne 31) voor 10 euro per stuk . Daar zit de koffie bij
inbegrepen.

Gondelnieuws
Via de Tuorkemjitter houden wij, als bestuur van Oranje Nationaal, u graag op de hoogte van
onze bezigheden en plannen. In deze Tuorkemjitter de uitnodiging en de agenda voor de
ledenvergadering van 11 maart aanstaande.
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 maart. 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 Petra Braam. De rollade is gewonnen door Anet Braam! Deze wordt
gebracht!

Thalente Nieuwtjes
Acties Zuid Afrika:







Schooltje gebouwd bij de Little Ones on the Bluff PreSchool. Hier krijgen de allerarmste kinderen les die
wegens financiële redenen niet naar een reguliere school kunnen. 40 kinderen krijgen hier dagelijks les.
Thalente zorgt dat de kinderen een uniform hebben en dat ze overdag iets te eten krijgen. Er zullen binnenkort
nog schoolspullen worden aangeschaft.
Babybox aangeschaft voor Isiaiah54. Dit is een soort brievenbus waar mensen hun baby in kunnen leggen. Dit
omdat jonge tienermoeders vaak geen uitweg zien en dan de baby’s bij het riool of bij het vuilnis leggen.
Meestal overleven deze baby’s dat niet.
Nieuwe uniformen aangeschaft voor de kinderen van Isiaiah54.
Extra bijdrage gegeven aan Isiaiah54 om met de kinderen kerst te kunnen vieren, incl. een hapje, drankje en
een cadeautje.
Binnenkort zal er voor The White House community een professionele wasmachine worden aangeschaft. Hier
verblijven 20 zwaar gehandicapte kinderen en 30 bejaarde mensen die geen woonplek hebben.

Acties Nederland:
Bingo, Borrel, Bak snert Bal gehakt
Op zaterdag 2 januari hebben we een Bingo gehouden in café Moeke de Bruin.
Onder het genot van een Borrel, Bak snert en Bal gehakt, genietend van live muziek door Roelof en Arie, elkaar een
goed nieuwjaar wensen. Het bleken dé ingrediënten voor een gezellige avond te zijn!
Naast de nieuwjaarswensen hebben we ook teruggeblikt op het afgelopen jaar. Marten en Renate hebben een
presentatie gehouden. Afgelopen zomer hebben zij vrijwilligerswerk gedaan bij onze projecten in Zuid-Afrika. Een
indrukwekkend verhaal wat ze vertelden!
Een geslaagde avond met een mooie opkomst en een opbrengst van bijna €500,-!
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd willen wij hartelijk danken!
Viooltjesaktie 19 maart as!
Begint bij u het voorjaar ook alweer te kriebelen? Kan uw tuin na de winter ook wel wat kleur gebruiken? Wegens het
succes van de afgelopen jaren, houden we ook dit jaar weer een viooltjesactie. En wel op zaterdagochtend 19 maart.
Die dag zullen we in Aldeboarn bij de deuren langs gaan om deze kleurrijke plantjes te verkopen. Hopelijk tot dan!
Vrijwilligers gevraagd
Ook vrijwilligerswerk doen bij de projecten van Thalente in Zuid Afrika? Zowel bij Isiaiah54 als bij The White House
zitten ze te springen om hulp. Neem rustig contact met ons op via info@thalente.nl! Thalente helpt je graag hierbij!!
Leuke dingen
Begin januari dit jaar werden we verrast met een gift van € 500 van de diaconie van de Protestantse gemeente in
Didam.
Leden van die gemeente brachten de afgelopen zomer een bezoek aan ”De Ynbring”. De toen aanwezige vrijwilliger
heeft de Didammers kennelijk zodanig enthousiast gemaakt over het werk van Thalente, dat dat heeft geleid tot deze
prachtige gift.
Wij zijn hier heel blij mee, net zo blij als met de maandelijkse bijdrage die wij krijgen van “De Ynbring”. Deze bijdrage is
maandelijks tot nu steeds hoger dan € 100,--. Dank aan de vrijwilligers die de winkel runnen, maar ook aan de
inbrengers en de kopers.
Donateur worden? Dat kan via www.thalente.nl of via de mail info@thalente.nl

Agenda
woensdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
zaterdag

Collecte- opbrengst
2 mrt. Open Eettafel in de Jister, om 12.00 uur
opgave vooraf bij Tine 63183
(of 63 2425 Dorpsteam)
4 mrt. Filmavond in het Andringahûs
Roemeniëproject, 19.00 en 21.00 uur
8 mrt. Breicafé “De Goede Steek”
in het Andringahûs van 9.30 – 11.00 uur
11 mrt. Ledenvergadering Oranje Nationaal
It Fryske Hynder 20.00 uur
12 mrt. NLdoet, in de speeltuin, 10.00 uur
Bossingel wordt gesnoeid. 9.00 uur bij
De Wiksel

De opbrengst van de jaarlijkse collecte
van de Hersenstichtig was dit jaar
weer iets hoger n.l. € 526,82.
Iedereen hartelijk dank hier voor.
Elly Jager collecte organisator
Hersenstichting.

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

zaterdag
maandag
woensdag
vrijdag
zaterdag

dinsdag
woensdag
woensdag

donderdag
vrijdag

12 mrt. Benefietconcert voor Roemenië m.m.v.
Boarnsjongers, Twalûd en Rixt Zandberg
Doelhôftsjerke 20.00 uur
14 mrt. Vergadering Mei-inoar Aldeboarn
De Jister 20.00 uur
16 mrt. Open Eettafel in de Jister, om 12.00 uur
opgave vooraf bij Tine 63183
(of 63 2425 Dorpsteam)
18 mrt. 70 jierrich Jubileum
19 mrt. Boarnster Krite Toaniel spilet chaos
om 20.30 oere yn it Fryske Hynder en op
snein 3 april de middeis om 15.30 oere
mei teaterdiner. Sjoch ek op FB
Boarnster Krite Toaniel
22 mrt. Breicafé “De Goede Steek”
in het Andringahûs van 9.30 – 11.00 uur
23 mrt. Passage “Het Byzantijnse Rijk en
Iconenschilderkunst”
in het Andringahûs, 19.45. uur
30 mrt. UVV Jaarvergadering met als
gastspreker Sietske Ypenga-Keulen,
verteller.
In dorpshuis De Jster, aanvang 19.45 uur
21 apr. Wandeltweedaagse De 2 fan Boarn
22 apr.

Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente
Aldeboarn
Zo. 20 febr.

Zo. 6 mrt.
Wo. 9 mrt.
Zo. 13 mrt.
Zo. 20 mrt.

ochtend: ds. R. v.d. Woude, Drachten
avond: dhr. L. van der Ven,
Wereldgebedsdag thema ‘Ontvang Mij als een kind’
Met muzikale begeleiding van fam. Westra uit Grou
ochtend: dhr. L. Le Pair, Roden
avond: Scheppend geloven(creatief)
avond: ds. P. Rozeboom
Biddag voor het gewas en arbeid
ochtend: ds. P. Rozeboom
avond:
Jeugddienst
ochtend: ds. P. Rozeboom
Palmpasen
avond: Scheppend geloven(creatief)

Colofon
Kopij-adres: Hetebrij, Prikwei 12, 8495 NG Aldeboarn
E-mail: detuorkemjitter@hotmail.com
Advertentie-adres: Wietske Pippel, Easterboarn 3, 8495NB Aldeboarn
E-mail: tuorke.adv@hotmail.com
Postabonnementen: Hâns Brandsma, Fredesstein 6, 8495 HM Aldeboarn
tel. 0566-632025 Bankrek.nr. NL 05 RABO 0348 3231 82
Kosten € 18,- per jaar
Redaktieleden: Marianne Hetebrij tel: 0566-631270
Saapke Hoekstra-Balsma tel: 0566-631624
Halbe v.d.Wal tel: 0566-631457
Wendy Tijsma tel: 0566-631807
Uitgever: Stifting de Tuorkemjitter
Druk: VV Oldeboorn

Geboren:
Johannes Tjitze,
zoon van Siebren en Geeske
Miedema-Bouma,
broertje van Harry en
Sjoerd Jan

Overleden
Hendrik van der Krieke,

55 jaar

Einde aan de zomerkuier
15 jaar lang was er de mogelijkheid
om op woensdagavond in de maanden
juli en augustus een dorpskuier te
maken. Lykele van der Ven trad op als
gids. Wat als Simmer2000 eenmalig
georganiseerd zou worden, is
uitgegroeid tot een 15 jaar durende
traditie.
Ruim 500 mensen hebben op die wijze
kennis kunnen maken met ons dorp en
zijn boeiende geschiedenis. Aan deze
traditie komt een eind. Dat betekent
niet een einde aan de kuier, want op
verzoek is die nog altijd te
organiseren. Hebt u een familiereünie
of wilt u als vereniging of met uw
collega’s van uw werk een kuier door
het dorp, even een telefoontje naar
631920 en het wordt geregeld.

Oud Papier
Donderdag 3 maart vanaf 18.30 uur
Zet U de oude grijze container met
papierstikker bij de weg?

Concordia

Verschijningsdata
Tuorkemjitter
Kopy
19 maart
16 april

Uiterste
bezorging
25 maart
22 april

