Doarpskrante Aldeboarn,
jiergong 24, maaie 2016

“Ite om de Boarn” voor Stichting Thalente
Op 4 juni a.s. organiseert Stichting Thalente een benefietmuziekfestival incl. een eterij met een uitgebreide selectie van
o.a. heerlijke (streek)gerechten. Het festival begint om 16.30 uur en vindt plaats langs de Boarn. Aan de ene kant het
podium met afwisselende muzikanten en aan de andere kant lichtjes, kraampjes met de heerlijke gerechten en
natuurlijk een drankje. Er zijn optredens van Roelof & Arie, Homeless, Dj Hobmaster, Gyna en als afsluiter de band Tuff
Luck. Deze artiesten treden geheel belangeloos op. Het evenement wordt verder gesponsord door ondernemersvereniging Bornego, Kaasboerderij De Deelen, DinieKookt, Buro Andringa, Moeke de Bruin, Catering Marius,
Melkveebedrijf De Skâns, Maatschap de Kam, Bob’s vleeskoerier, Familie Zwaagstra, Harm en Idske vd Bij en Ark&Reau.
De kosten voor dit spektakel zijn 25,= euro en voor de kids t/m 12 jaar 7,50 euro. Voor hen staat er een poffertjeskraam
waar zij onbeperkt poffertjes kunnen eten.
Natuurlijk kunt u ook komen om alleen van de muziek en de sfeer te genieten… de kosten bedragen dan 15,= euro.
De opbrengst komt ten goede aan Stichting Thalente. De Stichting wil hier graag voor Isiaiah54 te Durban
zonnepanelen aanschaffen. Het huis zit nl vaak zonder stroom en warm water. (zie ook www.thalente.nl)
Opgave (eten) dient i.v.m. inkopen vooraf te gebeuren en kan t/m 1 juni via info@thalente.nl , bij Cafe Moeke de Bruin
of telefonisch bij P. Algera 0623250000.
Vooraf is het zeker een aanrader de open dag te bezoeken van Melkveebedrijf De Skâns en kinderopvang ‘t
Keallekampke aan de Beetsterdyk 1. Ook hier wordt u van 11.00 tot 16.30 uur met open armen ontvangen.
Hopelijk tot 4 juni!!!

Iepen dei greidbuorkerij VOF de Skâns en Agrarysk bernedeiferbliuw it
Keallekampke
Wolle jo ek ris sjen op ús molkfeebedriuw? Wy ha kij en kealtsjes, greidefûgelbehear, berneopfang en
bûtenskoalse opfang (BSO). Op sneon 4 juni oansteande sette wy de doarren wiid iepen foar jong en âld.
Sjoch by de kij yn it lân, meitsje in toertochtsje troch ús griene greiden mei greidefûgels en ûntdek de griene
kant fan bernedeiferbliuw it Keallekampke! Restaurant Het Spijshuys út Boarnburgum sil in stikje echt
Skânser kowefleis klearmeitsje. Deputearre Johannes Kramer fan de Provinsje Fryslân sil dizze dei ek
oanwêzich wêze. Werom? Dat wolle we noch efkes stilhâlde…………
De iepen dei begjint om 11 oere en om 16.30 slúte we de doarren wer. Dernei kinne jo oanskowe by it
evenemint “ite om de Boarn”, organisearre troch Stichting Thalente.
Bliuw fia de facebook-pagina fan VOF de Skâns op de hichte fan it lêste nijs.
Graach oant sjen op sneon 4 juni!
Linda en Marten Dykstra, Beetsterdyk 1, 8495 NC Aldeboarn

Oproep, Oproep
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die tijdens de zwemvierdaagse met een
drijfstaaf op de steigers willen staan.
Wij willen de zwemvierdaagse organiseren in de week van 4 tot en met 7 juli.
Bij te weinig opgave van vrijwilligers zijn wij genoodzaakt de zwemvierdaagse niet door te laten gaan i.v.m.
de veiligheid van de kinderen die mee zwemmen.
U kunt zich opgeven als vrijwilliger bij:
Betty Hobma, telefoonnummer: 0566-631812
Annie Spinder, Telefoonnummer: 0566-631831

Gezocht: nieuw redactielid
“Mijn” eerste Tuorkemjitter was die van april 2007. Na negen jaar zal die van juni 2016 de laatste zijn, althans de laatste
waaraan ik als redactielid zal meewerken. Na zoveel jaar vind ik het tijd om te stoppen. Dat betekent natuurlijk wel dat
de redactie van de Tuorkemjitter op zoek is naar versterking.
Ik kan u vertellen dat het redacteurschap van de Tuorkemjitter voor wat betreft de tijdsinvestering enorm meevalt. 10
keer per jaar een vergadering om de binnengekomen kopij door te nemen en een paar keer per jaar overleg met het
bestuur van de stichting, die de Tuorkemjitter uitgeeft. En als je het leuk vindt om zelf wat te schrijven, dan is dat
natuurlijk prima, maar dit geen harde verplichting. Want uiteindelijk zijn het de mensen, verenigingen, clubs uit het
dorp die de kopij leveren. Het is goed om vast te stellen dat er de laatste jaren steeds voldoende kopij binnenkomt om
de dorpskrant goed te vullen.
Mocht u of jij belangstelling hebben om zitting te nemen in de redactie van de Tuorkemjitter, neem dan contact op met
een van de redactieleden (zie de colofon elders in dit blad).
Met vriendelijke groet, Halbe van der Wal

Nieuws uit de vlindertuin
Voordat ik mijn "groene schrijfpen" voor een paar maanden ga neerleggen, nog even wat over onze vlinders.
De afgelopen maanden heb ik jullie proberen enthousiast te maken, voor al wat leeft en groeit in en rond ons dorp. Ik
hoop, dat jullie het ontdekt hebben! Ook in jullie eigen tuin, vlak bij huis...!!!! Hebben jullie het mooie bord gezien, in de
voortuin van It Andringahûs? Daarop wordt iedereen uitgenodigd, een kijkje te nemen in onze eigen VLINDERTUIN!
Misschien zullen jullie, bij een bezoekje, niet een
groot aantal vlinders kunnen waarnemen, maar
men wil jullie vooral ook laten zien, welke planten
en struiken belangrijk zijn voor vlinders, maar ook
voor insecten, zoals de bijen. Wat advies dus, bij
het aanplanten van deze gewassen. Mocht je
nieuwe planten in de tuin willen zetten, denk dan
ook aan onze fauna. Waar kunnen we hen mee van
dienst zijn....!!!!!! Dat kan voor het zelfde, nietwaar.
Elke eerste Maandagmiddag van de maand zijn
een aantal vrijwilligers van de IVN afd. "De Lege
Midden" daar druk bezig, om de tuin aantrekkelijk
Kleine nachtpauwoog
te houden, voor mens en dier. Zij willen wel graag
wat hulp erbij hebben! Lijkt het je leuk, om mee te werken: Kom eens langs en doe mee!!!! Altijd welkom!! Natuurlijk
wordt er ook gepauzeerd met koffie en thee!!!
Wil je eens wat meer over de vlinders aan de weet komen, kom dan op 22 Juni a.s. naar It Andringahûs in Boarn. Vanaf
20.30 uur wordt er een lezing over VLINDERS gehouden door vrijwilligers van de Vlinderwerkgroep in Fryslan. Daarna
gaat men naar de vlindertuin, achter dit gebouw. Hopelijk zijn de nachtvlinders dan actief geworden en komen ze op
het licht, achter een gespannen laken, af.
We denken bijvoorbeeld aan de Nachtpauwoog en De Pijlstaartvlinders .....!! Prachtige vlinders!!!
Op meegebrachte stoeltjes kan men dat in alle rust gaan waarnemen.
Voor leden van de IVN is het gratis, anderen betalen 2.50 euro. ( koffie en thee inbegrepen.). inlichtingen bij Reinie
Piersma, tel.0566840503. Of kijk op IVNdelegemidden.nl.
Dit is een prachtige kans voor de Boarnsters, om eens wat meer over vlinders en insecten, vlak bij huis, te horen en te
zien. HARTELIJK WELKOM!!!!
Ik wens jullie allen een fijne, zonnige, groene zomer toe, hoor!!! Tot September, hopelijk!
Anns

De 2 fan Boarn 2016
Maandag 18 april was de kaartverkoop in It Fryske Hynder, zelfs deelnemers uit Jirnsum, Grou, Tijnje e.o.
Trainen voor de Slachte en gezellig even naar Aldeboarn. Routes bedenken, uitzetten, extra pijltjes gemaakt.
Vergunningen van Staatsbosbeheer en van de gemeente Heerenveen.
Was voorheen een melding alleen nodig nu moesten Gerrit, Folkert, Wiebe en Nynke online een cursus
verkeersregelaar volgen en moesten alle routes worden gemaild en duidelijk worden aangegeven waar de
verkeersregelaars staan. Ondanks dat lopen op eigen risico is, is de cursus verplicht. Maar liefst 3 mensen
waren er mee bezig bij de gemeente. De inlogcode kwam niet zo snel, zonder inlogcode geen cursus, maar op
dinsdag 19 april was iedereen geslaagd en was er groen licht van de gemeente.
Op donderdag 21 en vrijdag 22 april, de 14e 2 fan Boarn.
Vroeg in verband met de vakanties. Op vrijdag de Koningsspelen en mensen die op vakantie gingen, maar
toch 130 deelnemers aan de start voor routes van ongeveer 5 en 10 km., hetzelfde aantal als in 2015.
Niet iedereen kan beide dagen maar dan loopt er iemand op donderdag en de ander op vrijdag.
Alle medewerking van de boeren, sommigen vinden het zelfs jammer als wij niet bij hen langskomen.
Het was koud maar bleef gelukkig beide dagen droog (wat een mazzel, op zaterdag hagelbuien!)
Iedereen (sommigen al om 18.00) verscheen vrolijk aan de start voor de 1e stempel bij De Boarne.
Ook “meester” Henk met kleinzoon aan de start. Henk hoeft geen gymnastiekles meer te geven, zodat hij nu
ook een keer kon meelopen. De kinderen die hij voorheen lesgaf hielden hem in de gaten, ze wilden graag
eerder finishen. Meester Henk had het tempo er flink in….. De 4 deelnemers uit Jirnsum waren zeer sportief
bezig, op de fiets naar Aldeboarn. De fietsroute was toch iets langer dan gedacht. Snel een startstempel, fiets
parkeren en wandelen. De volgende dag toch maar met de auto. De vaste vrijwilligers weer van de partij,
“oude” rotten.

Routeplanners Folkert Hobma en Gerrit Hofstra hadden weer gezorgd voor verrassende routes, dat vergt
veel tijd. Om 18.30 verzamelen achter het lint, weggetoeterd door Folkert, een mooi plaatje. Uiteraard
stukken lopen door de weilanden en op vrijdag door De Deelen (de 10 km. lopers).
Voor het eerst kwamen de wandelaars van de 10 m. op donderdag door Nes. Uiteraard werden daardoor
“echte” Boarnsters opmerkingen over gemaakt maar gelukkig was de Boarnster Toer nog in zicht.
Op donderdag was de 1e 5 km. loper er al om 19.45. Een aantal fanatieke jongens hebben het parcours van de
10 km. op donderdag zeer snel afgelegd, dezelfde als vorig jaar, bij Nynke en Gerrie inmiddels bekend. De 2e
dag gingen ze wat meer van de natuur genieten………. zeiden ze. De eerste dag 3 stempels en er zijn 4 hokjes,
daar zitten sommige kinderen toch wel een beetje over in. Bij de finish dus 2 stempels, een praatje en oant
moarn.
Op de 2e dag onderweg het traditionele appeltje voor de dorst, ook dit jaar aangeboden door de Superrr.
Geweldig, heerlijke appeltjes. Een extra stempelpost erbij, maar liefst 5 stempels. Bij Bram de Kam mocht
iedereen door de stal lopen, leuk en educatief. Bram was enthousiast en had voor iedereen een pakje drinken
geregeld. Aan het eind van de route was er nog een onverwachte oversteek nodig, maar gelukkig brachten de
vrijwilligers met een plank redding. Leuk maar ook spannend voor sommige deelnemers, maar met hulp van
de galante vrijwilligers lukte dat prima. Daarna door de Bossingel richting finish. Na de laatste stempel, de
welverdiende medaille met het logo van de 2 fan Boarn bij It Fryske Hynder. Daarna moe maar voldaan naar
huis, onder de warme douche, of nog even naar It Fryske Hynder of een ijsje halen. Wandelaars, boeren en
vrijwilligers, heel erg bedankt. Tot volgend jaar, de 15e keer, toch een soort “jubileum”. Jullie horen nog van
ons,
Namens de kuierwurkgroep, Gerrie Oosterbaan

Het eerste wapenfeit van de EKA
De plaatsing van de officiële plaat bij het fiets-oplaadpunt bij It Fryske Hynder is
een feit!
In samenwerking met de heer Jan Mulder van het etablissement is het plaatje
besteld, en door Cor en Johannes van de EKA aangebracht.
Op de site van de fietsersbond is dit oplaadpunt nu aangemeld, zodat iedereen
weet dat je aldaar je elektrische fiets van stroom kunt voorzien! Onder het genot
van een kopje koffie of een drankje, met wat lekkers erbij?
De zonnepanelen op de Jister, of wel het vervangen daarvan, heeft nog steeds
onze aandacht. Wij willen dit zo spoedig mogelijk realiseren. Twee
bestuursleden zijn daarom op cursus, om beslagen ten ijs te komen en van alles
op de hoogte te zijn.
Want er komt nogal wat bij kijken, bij de toepassing van de postcode-roosregeling. Voorwaarden, administratie, etc.
En kijk eens op de website: kooperaasje.nl/aldeboarn. mh

In memoriam ANNE(Oane)
Veel Boarnsters en import-Boarnsters zullen "it âlde swembad" kennen: of te wel Wide Boarnsein.
Menigeen heeft daar zijn eerste zwemlessen genoten, en goede herinneringen aan dit mooie plekje van Aldeboarn
overgehouden.
Elk jaar zo rond mei/april verscheen er een campertje om daar de zomer door te brengen, en zo rond september/
oktober was het plekje weer verlaten. Op de camper stond de tekst "it each rekket noait sêd". Reizen was z'n lust en
leven en overwinteren in Spanje een must. Zo met het verstrijken der jaren werd de gezondheid minder en het risico
dat Anne niet terug zou keren werd steeds groter.
In de nacht van 8 op 9 april blies hij z'n laatste adem uit in zijn geliefde Spanje. Genoten van het leven en vrede met de
eindigheid ervan.
Vaak als je langs zijn plekje reed, ging onwillekeurig het hoofd even naar links (of rechts) om te kijken of z'n camper er
ook stond, of dat het hek open was. Ook zullen we het jaarlijkse kratje bier tijdens het gondelen missen en uiteraard
was er ook altijd wel tijd voor een praatje.
Oane,....hij is niet meer, we zullen hem missen, de buurtbewoners van Taco's Each.

Kaboutervoetbal bij VV Aldeboarn
Hallo allemaal,
Na de komende zomervakantie starten we weer met de training van een nieuwe groep minipupillen, de
zogenaamde kabouters. Dit seizoen zijn we begonnen met 4 kabouters en deze groep bestaat inmiddels uit
12 kabouters. Het overgrote deel van de huidige minipupillen stroomt door naar de F- pupillen, wat
natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling is. Er wordt op een speelse manier getraind waarbij de
grondbeginselen van het voetbal worden bijgebracht aan uw zoon of dochter. De huidige kabouters zijn
stuk voor stuk superenthousiast en hebben zelfs al een paar wedstrijdjes gespeeld tegen kabouters uit
omliggende dorpen! Natuurlijk is het mogelijk om eerst eens een aantal keren mee te trainen om te
“snuffelen” aan deze mooie sport.
Voor wie: jongens en meisjes vanaf 4,5 jaar tot 6 jaar
Wanneer: elke woensdag van 16:00 tot 16:45
Kosten 40 euro per jaar.
www.vvoldeboorn.nl

Uitnodiging: 23 juni om 16:00 Concert en Open Les AMV
Na een succesvol muziekjaar hebben we een prachtige groep jonge muzikanten! Ze willen graag laten
horen en zien wat ze dit jaar hebben geleerd. Orkest, koor en dansgroep bestaat uit 11 leerlingen van
groep 4 en 5 van de basisscholen in Aldeboarn. Volgend schooljaar mogen ze verder op keyboard en/of
blokfluit. Muziekdocente mevrouw Louiza Saitova van de Rinkelbom (Ateliers Majeur) en
ondergetekende nodigen u van harte uit op donderdag 23 juni van
16 :00 - 17:00 uur in de gemeenschapsruimte van IBS de Boarne.
Pake’s, Beppe’s, Opa’s, Oma’s, broertjes, zusjes en andere
belangstellenden zijn van harte welkom!
Volgend schooljaar is er weer een mogelijkheid om te starten met
muziekles. De lesdag zal waarschijnlijk op donderdag blijven en we
gaan proberen e.e.a. goed af te stemmen met deelname aan
gymnastiek en jeugdtennis. Op de site van Atelier Majeur staat meer
informatie. Het programma duurt in principe twee schooljaren en
ons programma is geschikt voor kinderen met leesniveau vanaf eind
groep 3. Voor gezinnen met een smalle beurs is er de mogelijkheid
om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit het
jeugdcultuurfonds. Meer informatie? Kijk op www.ateliermajeur.nl of neem contact op met Laure
Spriensma (aanmelden voor volgend schooljaar: 0620042026 of laurespriensma@hotmail.com).

Friese Kampioenschappen Turnen G.V. Hercules
De meeste individuele plaatsingswedstrijden ‘toestel
turnen’ zijn dit seizoen alweer afgerond.
Bij diverse niveaus gaan er meiden door naar de Friese
kampioenschappen! Het eerste FK was op 16 april
(niveau F&H). Vier meiden mochten in Makkum op zowel
Balk, Brug, Sprong als Vloer hun kunnen laten zien. Ilse
van der Schaaf was geblesseerd en kon helaas niet
meedoen. Vera van Rooijen turnde goed op haar Balk- en
Vloeroefening. Minder ging het op Sprong en Balk
waardoor ze onderin het klassement eindigde. Sanne de
Groot draaide op een paar misstapjes na een goede
wedstrijd en was zelf tevreden met haar 5e plaats. Berrit
Alkema turnde zeer gelijkmatig. Een jurybeslissing werd,
na protest door juf Jitske, aangepast. Berrit eindigde op een mooie 4e plaats. Voor de FK’s in mei en juni
wensen we de deelneemsters alvast veel plezier en succes toe!
Op www.gv-hercules.com staan meer wedstrijdverslagen.

Het jeugdcentrum wordt weer jeugdcentrum
Het Medium heeft een onzekere tijd achter de rug en deze is helaas nog niet voorbij. De
veranderingen door de alcoholwet en de eerste waarschuwing aan ons adres. En onze grootste zorg
"mogen we open blijven?". Op deze vraag hebben we nog geen antwoord gekregen! We zijn
meerdere malen met de gemeente in gesprek geweest, maar helaas kunnen zij geen duidelijkheid
geven. Maar voor ons als bestuur is het overduidelijk... Er moet wat gebeuren en wel zo snel
mogelijk. Het pand is niet meer te redden, maar we moeten er met zijn allen toch voor kunnen
zorgen dat de activiteiten en een plek voor de jeugd blijft bestaan.
Als bestuur hebben we vele mogelijkheden bedacht, organiseer je eigen bar, themafeestjes etc. We
willen het medium graag overdragen aan de jeugd. Hiervoor is het jeugdcentrum ten slotte. We zijn
met de huidige bezoekers in gesprek, het is tijd dat zij een andere plek zoeken. Vanaf september
starten we met een proef: "Geen alcohol in het Medium als er geen toezicht is". We kunnen het
risico op een boete niet meer lopen, plus dat er altijd iemand achter de bar moet staan die er op toe
ziet, dit is voor ons als bestuur helaas niet meer haalbaar. Deze proef zorgt ervoor dat er geen direct
toezicht nodig is en de jeugd kan bouwen aan haar eigen plek. Er zijn veel tegens en veel voors te
verzinnen... Zullen ze het zelf gaan meenemen? Wie let er dan op!? Natuurlijk houden wij een oogje
in het zeil en mensen die hieraan mee willen helpen zijn van harte welkom! Natuurlijk mag er door
18 plus bij toezicht wel een alcoholisch drankje worden gedronken. Op deze manier kan het
Medium vaker open en is toezicht niet noodzakelijk!
Eén ding, het medium is er voor de jeugd. De meeste lezers zullen dit herkennen en erkennen dat
het Medium een belangrijk onderdeel is geweest van de eigen jeugd, wij vinden het dan ook
belangrijk dat de huidige jeugd en de jeugd van de toekomst dit ook mag en kan meemaken. Onder
de jeugd verstaan wij jongeren onder de 20 jaar.
We starten met de proef vanaf september tot en met november. Waar zullen we opletten? Eigen
redzaamheid van de jeugd, opkomst, leeftijd. Welke tijden zijn geschikt en wat wil de jeugd met het
Medium.
Ideeën en hulp zijn van harte welkom! Wil jij ons
verder helpen neem dan contact op met Ingrid
Riemersma ingridriemersma@gmail.com.
Het eerst volgende feestje staat gepland op 18
juni! Medium Pop! Een evenement voor jong en
oud! Met als hoofd act Wild Romance! Dit wil je
zeker niet missen! Kaarten zijn in de
voorverkoop te verkrijgen bij moeke de bruin!
Groeten het Medium bestuur
Arnold, Arnold, René, Jan Hendrik, Jeroen en Ingrid.
Tot 18 juni!

Gondelnieuws
Via de Tuorkemjitter houden wij, als bestuur van Oranje
Nationaal, u graag op de hoogte van onze bezigheden en
plannen. In deze Tuorkemjitter alvast een blik vooruit, richting
zaterdag 27 Augustus.

Helikoptervluchten boven Aldeboarn
Altijd al eens over jouw eigen huis willen vliegen? Of Aldeboarn
vanuit de lucht willen zien? Dit jaar kan het tijdens de
Gondelvaart! Op zaterdag 27 augustus komt er een helikopter
naar Aldeboarn. Deze zal vanaf de ijsbaan helikoptervluchten
boven ons dorp verzorgen.
Voor een bedrag van € 37,50 p.p. kun je al mee voor een rondvlucht van 6 minuten. Per vlucht kunnen er 4 personen
mee.
Mocht je deze unieke ervaring willen meemaken, meld je dan vanaf 1 juni aan via de website
www.helikoptervlucht.nl/Gondelvaartaldeboarn
Hier kun je een voorkeur voor een dagdeel aangeven en eenvoudig betalen via Ideal. Uiteraard geldt: vol = vol.
Tevens zijn er twee ferryvluchten beschikbaar. Vanaf standplaats Kootwijkerbroek kun je met de helikopter meevliegen
naar Aldeboarn. De omgekeerde route kan ook, als de helikopter terugvliegt. Een enkele reis duurt ca. 40 minuten kost
€ 250,- p.p. Er is per vlucht ruimte voor 3 passagiers. Vervoer van/naar Kootwijkerbroek is op eigen gelegenheid.
Ben je enthousiast geworden, geef je dan snel op!

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 18 juni. 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 was niet geraden. De herkansing van april ging beter, dank voor de vele
reacties! Het juiste antwoord had moeten zijn, Anne Bergsma! Uiteindelijk is er uit de goede
inzendingen een winnaar gekozen, namelijk Dhr. Rooks! De rollade wordt bezorgd!
Gefeliciteerd!

Hulp of ondersteuning nodig – Vraag het aan Mei – Elkoar!
Een Update van het project Mei-Elkoar.
Heeft u een hulpvraag of hebt u ondersteuning nodig stel uw vraag via het mailadres: meielkoar@gmail.nl. of neem
contact op met de projectgroep.
Welke vragen kunnen dit zijn? Bijvoorbeeld: ik heb hulp nodig bij mijn administratie/belasting; klein naaiklusje; gras
maaien; ommetje maken; boodschappen doen enz.
Het is al weer een poosje geleden dat we een bijeenkomst hebben gehad met vrijwilligers die bereid zijn om aan dit
project mee te doen.De vragen ‘Wat vind je leuk om voor een ander te doen’ en Wat heb je nodig dat je zelf niet kunt’
staan daarbij centraal.
Door mensen en groepen uit het dorp te verbinden is er verantwoordelijkheid voor en met elkaar. Iedereen kan wel
iets, waarmee je een ander blij kunt maken. Mensen vanuit hun talent in hun kracht zetten om Mei Elkoar er voor
elkaar te zijn. En dat is nu precies wat de projectgroep voor ogen heeft.
De Vrijwilligers zijn er klaar voor!
PS: een goed lezer zal het opvallen dat er een naamswijziging is: Mei Inoar is nu Mei – Elkoar; dit heeft ermee te maken
dat een buurtvereniging de naam Mei- inoar-ien voert.
Projectgroep bestaat uit:
Annie Spinder
Akke Melessen
Roelie Schiere
Grytsje Waringa

tel. 06 46430980
tel. 06 230 10317
tel. 0566 631214
tel. 0566 631630

Thuis van Project Roemenië
Al een heel poosje staat er in iedere verse editie van de
Tuorkemjitter wel iets over het aanstaande Project
Roemenië. Het is dus niemand ontgaan. Maar nu sluiten we
de cyclus: het is geslaagd en wel achter de rug!

daaraan, dus in de echt wel koude beek.

Met 48 personen togen wij naar het bergdorpje Remeti in de
Roemeense bergen. Twee busjes apart als kwartiermakers
en leveranciers van gereedschappen en materialen. En een
touringcar 28 uur onderweg met de andere 42. Aangekomen
waren de opmerkingen niet van de lucht bij dit primitieve
huis Mahanaim zoals het heet: “het valt mee” tot en met
“verschrikkelijk”. Er was ons gewaarschuwd: je gaat uit je
comfortzone. Dat is gelukt. Het bereik van je smartphone
nihil, de simpele douches die sporadisch warm water
hebben kon je links laten liggen wegens werkzaamheden

Er werd gewerkt in 5 ploegen van 6 of 7 jongeren uit zowel Wolvega als Aldeboarn. Dat mixte heel leuk: nieuwe
vriendschappen ontstaan. Laminaat leggen, schuren en schilderen, muren schoonmaken en sauzen, paadjes leggen.
Daarnaast een technisch team voor douchecabines, vensterbanken maken, goten monteren en ander werk. En een
kookploeg: alle dagen lekker, gevarieerd gegeten. Toen we het werk overdroegen aan de stichting, die hier elke zomer
voor 1500 kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen een vakantieweek organiseren (de week van hun leven!) zeiden
de voorzitter en directeur: wij zijn niet een stap maar meerdere stappen vooruit geholpen!
We wisten eigenlijk niet hoe het verder moest met dit zo bijzondere werk, dankjewel!
Daarnaast gingen jongeren in groepjes naar Oradea, om mee te lopen in het sociaal maatschappelijk werk van de
stichting. Daarvan terugkomend bleken ze echt iets meegemaakt te hebben. Vele emoties bij het vertellen van het
verhaal van ouderen in werkelijk miserabele omstandigheden en een inkomen van niets of bijna niets. Indrukwekkend
dat een oude vrouw dan de gekregen reep chocolade nog verdeelt ook onder de jonge gasten, die ze echt verwelkomt.
Een beetje hulp maakt het verschil voor deze mensen. Een voorbeeld zijn zulke mensen voor ons: delen van het
schamele wat je hebt als medicijn van dank en verwondering.
Wij hebben van de Wolvegaaster en Boarnster gemeenschap heel veel steun en meeleven ontvangen. Daarvan is nog
een behoorlijke som geld over. Dat geld zal ook geïnvesteerd worden aan dit zo goede doel, maar dit wordt nader
uitgewerkt. Dus: wordt toch nog vervolgd. De enorme hulp, de grote en kleine giften: alles heeft geholpen. Jullie
sponsoring, het zingen, meehelpen organiseren, het vele vele vele: allemaal heel hartelijk dank. Het is onmogelijk
iedereen te helpen. Maar je mag het zo zeggen, zoals de voorzitter van de stichting het zei: jullie hebben geholpen aan
het laten groeien van het koninkrijk van het licht! Een prachtig project waarvan de deelnemers eigenlijk allemaal
zeiden: ik zou zo weer mee gaan.
ds. Piet

Plankenkoorts
25 juni is de derde keer dat Plankenkoorts-Deuntje voor een Duumke georganiseerd wordt.
Amateur muzikanten en zangers kunnen hier aan deelnemen. Ook de jeugd is zeer welkom, zeker
bij het middagprogramma! Dit jaar kunnen voor het eerst tekenaars/schilders mee doen. Zij
kunnen de muzikanten of het dorp natekenen/schilderen. Ze volgen gewoon het programma.
11.00 uur - 13.00 uur : in de wei muziek maken, afsluiten met een lunch. 14.00 uur -18.00 uur:
muziek maken op stress vrije plekjes in Aldeboarn. Afsluiten met diner aan het water. Eindtijd
21.00 uur. Kosten : 40,00 hele dag (excl. terras consumpties). Zonder diner: 20,00 Alleen Deuntje:
2,00 support bijdrage.
De bewoners aan de oever van de Boarne ontvangen weer een verzoek de
muzikanten even op het bankje voor hun huis te laten zitten voor een
deuntje of 3.
Geeft U toestemming: plaats het SUPPORT papier voor het raam van uw
woning.
Bedoeling is dat U de muzikanten beloont met een duumke (koekje) of een
opgestoken duim.
Voor opgeven en meer info: ardy_proot@hotmail.com. kijk ook op Google
ardy proot plankenkoorts

Heit is werom!
Sa’t de measte Boarnsters grif wol lêzen hawwe, stie der op 30 april in stikje fan
journalist Bonne Stienstra yn de Ljouwerter, oer Toekie de Groot har heit, master de
Groot.
Oene Veltman dy’t no yn de Like wennet, hat nei oanlieding hjirfan, opskreaun wat hij
belibbe hat mei de befrijing fan Aldeboarn.
In ferslach hoe hij dat meimakke hat, as jonkje fan 10 jier.
Hjir dat ferslach fan Oene Veltman. hb

Snypsnaren
út it
Museum

‘Myn suster, doe 12 jier, siet yn desimber 1944 by Master de Groot yn’e klasse. Sy hat sjoen dat Ymkje Bethlehem-Vis
(1912 – 2007 ) op it glês tikke en master warskôge dat de Dútsers him ophelje soene. Ik wit net better dan dat de
Dútsers oan Ymkje frege hiene wêr’t master De Groot wenne. Sy hat de Dútsers nei syn hûs stjoerd en hat master, sa gau
as it koe, warskôge.
Ymkje wenne tsjinoer de skoalle op Tsjerkebuorren 33, wy op Tsjerkebuorren 27.
Master is fia it koalehok en de efterdoar útnaaid nei de buorkerij fan Kees Dijkstra (no famylje Volberda). Dêr hat hy
boereklean oandien en is mei in skeppe op’t skouder it lân yn rûn, krekt as wie hy in arbeider. Jûns by’t tsjuster is hy by
de Braksdyk mei in skou oer de Boarn fearn en sa nei de Bûnte Pleats op Warniahuzen rûn, dêr’t famylje wenne. (Ik
tink dat hy oer de polderdyk lâns de Swette rûn is, want oer de Beetsterdyk wie net fertroud en dwers troch it lân mei it
hege wetter wie net mooglik)
Fan Warniahuzen is hy nei Warstiens gongen. Nei't master net fûn wie, waarden syn frou en de fjouwer dochters op in
rychje tsjin de skoallemuorre setten. Dêr ha sy lang stien. Wy seagen der nei en hoopten dat de Dútsers mar net sjitte
soene, it wie bot benaud.
Yn myn Rapportenboekje sjoch ik, dat ik septimber 1946 by Master De Groot yn’e klasse kaam oant de grutte fakânsje
yn july 1948. Master hat ús dit yndertiid oer syn ûntsnapping ferteld.
Sneontemiddei 14 april 1945 kaam ik foarhûs en seach, dat der foar it Postkantoar in Dútser efter in mitrailleur stie.
Brêgedraaier Sake Wijnstra kaam op in drafke oanrinnen en rôp dat hy in karke ha moast want de brêge soe opblaasd
wurde. Mei it molkekarke fan Sipke de Boer toffele hy efkes letter nei hûs. Noch gjin oere letter ha de Dútsers de grutte
brêge en de Swettebrêge springe litten. Dy middeis wie de iennige kear dat ik benaud foar de Dútse soldaten west ha.
Sa’t dy mannen doe troch de buorren rûnen en ús oanseagen! As jonges stiene wy altyd foaroan. Doe’t de klokken út de
toer helle waarden, doe’t de frachtauto fan Louw Visser ophelle waard, as der yn’e Boarn einen sketten waarden.
Snein 15 april stiene wy mei in pear jonges foar it hûs Tsjerkebuorren 45. Ynienen wie der in lûd, dat wy nea earder
heard hiene. It wiene de metalen rupsen fan de gefjocht weinen fan de Canadezen. Sy rieden Boarn yn en bleaune stean
yn Doelhôf. Foto’s fan dat momint hingje no yn it museum fan Gerrit Haagsma yn Boarn. Wy wiene befrijd !
Middeis rûnen de mannen fan de BS mei wapens yn de buorren. Ik sjoch noch grienteman Klaas Veenstra, net sa grut
fan stik, mei in gewear oar it skouder rinnen. Sy hellen de NSB minsken fan hûs. Dy minsken waarden earst opsluten yn
de garaazje fan dokter Terpstra. Jûns, mei hiel Boarn der by, is it spul mei hynder en weinen nei Akkrum brocht.
Ik sjoch noch dat in frou swaaide nei alle Boarnsters. Dy frou wie in echte, sy hie twa soannen oan it Oastfront ferlern.
Letter wie der in geweldige sfear yn Doelhôf. Timmerlju wiene al mei de brêge dwaande. Yn dy drokte seach ik ek dat
master De Groot wer yn Boarn wie. Master is der wer, rôpen wy !’
Mei freonlike groetnis, Oene Veltman

Hond naar de Kerk?
Hoewel er in het algemeen in Aldeboarn geen hond naar de kerk gaat, denkt
mijn hond er kennelijk anders over. Vorige week nam hij de poten op
liefdespad. Hij had zijn kans schoon gezien toen de deur even open had
gestaan om zijn neus achterna te gaan. De (bijna) buurmeisje-hond was
loops, zoals je dat zegt, dus hij erachteraan. Hij kwam tot aan de Boarn waar
een andere hond te zwemmen was en de baas daarvan nam hem maar mee.
Zo kwam onze Sjep – o sorry, ik had hem nog niet voorgesteld – bij de
voormalige Gereformeerde Kerk keurig aan een touwtje te zitten. Hond bij
Kerk kortom. Logisch, zul je zeggen, waar anders gaat de hond van een domi
heen?
Ondertussen waren Margreet en Henk al aan het rondfietsen om aan al het
geloop een einde te maken. Bij mij rinkelde de telefoon ondertussen van allerlei gealarmeerde dorpsgenoten, die het
euvel op facebook zelfs al gelezen hadden. Ik zeg alle dorpsgenoten dank voor zoveel oplettendheid. Het loopt hier als
een vuurtje rond kennelijk, en dat alles bij Pinksteren. Eind goed al goed. Onze hond slaapt weer rustig op zijn oude dag,
maar ik denk nog wat na over dat vuur. Ik houd eerlijk gezegd wel van Heilig Vuur. Van mij mogen er meer honden naar
de Kerk lopen.
Met vriendelijke groet van een trotse hondenuitlater, ds. Piet

Ds. Klaas Terpstra; een verhaal achter een grafzerk
Aan de zuidzijde van de Doelhôfkerk op rij I nummer
8 en 9 liggen de graven van Klaas Terpstra en zijn
vrouw Tjitske Piersma. Zo op het oog niets bijzonders.
Maar schijn bedriegt. Achter de grafzerk van Klaas
Terpstra zit een indrukwekkend verhaal.
Wie was Klaas Terpstra
Klaas wordt geboren op 6 maart 1901 in Foudgum.
Zijn ouders zijn Gosse Klazes Terpstra en Feikje
Gerrits de Boer. Op 16 november 1931 trouwt Klaas
op het gemeentehuis in Aldeboarn met Tjitske
Piersma, dochter van Hein Piersma en Tjitske
Walinga. Deze laatste twee waren geboren in IJlst en
hadden zich als bakker gevestigd in Aldeboarn. Hun
bakkerij/winkel was op D 87, nu Weaze 48. Hun
graven vinden we ook aan de zuidzijde van de
Doelhôfkerk. Rij I nummer 6 en 7.
Onderwijzer
We schrijven 1919. Klaas is dan als onderwijzer met
een tijdelijk dienstverband, verbonden aan de
Christelijke school van Akkrum (nu Ds.
Hasperskoalle). Na een half jaar wordt het tijdelijk
dienstverband omgezet in een contract voor
onbepaalde tijd. Dit valt samen met de opening van de
nieuwe school in Akkrum. Tot 1926 blijft Klaas aan de
school in Akkrum verbonden. Inmiddels heeft hij
kennis aan Tjitske Piersma, die hij vergezeld op een
reis naar Ballum (Am) waar Tjitske heeft
gesolliciteerd als onderwijzers. Tjitske krijgt de
benoeming en zal later het eerste vrouwelijke hoofd
van die school worden.
Predikant
In 1926 schrijft Klaas zich in aan de theologische
faculteit van de universiteit van Leiden. In 1931
studeert hij af. En als hij aansluitend ook slaagt voor
het kerkelijk examen, kan hij beroepen worden. Op 13
oktober 1931 trekt hij in bij zijn aanstaande
schoonouders Hein en Tjitske Piersma. Op 16
november 1931 trouwen Klaas en Tjitske. Het
huwelijk wordt voltrokken op het gemeentehuis dat
toen nog in Aldeboarn stond (1932 verplaatst naar
Akkrum). Omdat Klaas een beroep naar de gemeente
van Drimmelen had aangenomen, hebben zij zich
diezelfde dag laten uitschrijven en zijn ze verhuist
naar Drimmelen (N.Br). Na Drimmelen, volgen
Rottevalle/Drachtstercompagnie (1935-1937),
Landelijk secretaris van de Vrijzinnig Christelijke
Jeugdcentrale in Utrecht (1937-1940), Godlinze (Gr)
1940-1943 en vanaf 3 oktober 1943 tot 14 april 1945
was hij verbonden aan de gemeente in Olst (Ov). Het
echtpaar kreeg 5 kinderen, waarvan de eerste, een
meisje, op 27 mei 1934 levenloos werd geboren en is
begraven op het kerkhof van Oud-Drimmelen (N.Br).
Drama in Olst
Het is zaterdag 14 april 1945. Daags daarvoor was
Olst bevrijd. Klaas is alleen thuis. Zijn vrouw Tjitske is
bij de familie Lok in Drachten, waar op dat moment
ook Hein en Gosse verblijven. Mevrouw Lok is een

zuster van Tjitske haar moeder. Klaas heeft op het
gemeentehuis een afspraak met burgemeester Anton
Gerrit Æmile ridder van Rappard (1907-1970). Klaas
wil over twee zaken met hem spreken. Ten eerste wil
Klaas afspraken maken over het voorkomen van een
“bijltjesdag” in Olst. Daarnaast wil hij op zondag 15
april een dankdienst houden in het kader van de
bevrijding. Het waren deze twee onderwerpen waar
het gesprek met de burgemeester over zou moeten
gaan. Omdat het even duurde, ging Klaas het
gemeentehuis uit om op het gemeentelijk
informatiebord de laatste bekendmakingen te lezen.
Dit werd hem fataal. Vanuit Welsum probeerden de
Duitsers Olst met mortiervuur te beschieten en zoveel
mogelijk te vernielen. Aan die kant van de IJssel was
men nog niet bevrijd. Een granaatscherf trof Klaas die

Het graf van Klaas en Tjistke op rij I nr. 8 en 9 aan de zuidkant
van de Doelhôfkerk van Aldeboarn

op slag dood was. Hij stierf op 44 jarige leeftijd in
bevrijd gebied door een Duitse granaatscherf. De
verslagenheid in Olst was heel groot. Klaas was een
geliefd man in Olst. Dat blijkt ook uit de opbrengst van
een collecte voor vrouw en kinderen, die spontaan in
Olst wordt gehouden. Deze bracht het voor de tijd
enorme bedrag van f 7000, - op. Tjitske zijn 41 jarige
vrouw bleef achter met vier kinderen.
In Friesland
Op het moment van het drama waren Tjitske en
kinderen niet in Olst. Olst lag in de zogenaamde IJssel
linie en het was te gevaarlijk om in de pastorie te
blijven. Mede ook omdat de pastorie dicht bij het
station lag en het station regelmatig onder vuur kwam
te liggen. Daarom werden, in het laatst van de oorlog,
de kinderen ondergebracht bij familie in Friesland.
Feikje zat vanaf 1944 in Beetsterzwaag. Haar zus
Tjitske zat toen in Aldeboarn bij een broer van haar
moeder. Gosse en Hein werden naar de ouders van
Klaas in Bakkeveen gebracht. Later zijn Gosse en Hein
naar de familie Lok in Drachten gegaan. Daar was hun
moeder ook op het moment dat zich in Olst het drama
met Klaas afspeelde.

Het bericht wordt overgebracht
Samen met de familie Terpstra woonde ook de toen
25 jarige Menno (zijn geboortenaam was Mintsje)
Strikwerda in de pastorie.
Strikwerda was godsdienstonderwijzer en een soort
van ‘hulpprediker’. Later zal hij ook predikant
worden. Op 20 januari 2016 is hij op 95 jarige leeftijd
overleden. Het is Strikwerda die van de kerkenraad
van Olst opdracht krijgt om naar Drachten te fietsen
en daar de “Jobs tijding” over te brengen. Zo kon het
gebeuren dat Tjitske en de kinderen pas 2 dagen later
hoorden wat er zich in Olst had afgespeeld.
Begraven en herbegraven
Klaas werd begraven op de begraafplaats van
Olst/Den Nul (Ov) en is herbegraven op 27 juni 1946
in Aldeboarn. In het grafregister staat als opmerking

“Oorlogsslachtoffer zie historisch bestand”. Tevens
staat opgetekend dat bij ruiming van het graf de
Oorlogsgravenstichting in Den Haag dient te worden
ingelicht. Tjistke is in 1945 naar Drachten verhuisd.
Zij wordt dan o.a. parttime lerares aan de
huishoudschool in Akkrum. In 1954 gaat ze als lerares
in Borger wonen om in 1959 opnieuw in Drachten
terecht te komen. Tjitske overlijdt in Amsterdam op
12 december 1985 en wordt gecremeerd. De urn met
haar as wordt in een apart graf naast dat van haar
man bijgezet. In het grafregister wordt namelijk
vermeld “asbus”
Graven, je kijkt en loopt er aan voorbij.
Maar ieder graf heeft een verhaal. En soms is het goed
dat verhaal door te geven. (Lykele van der Ven)

(Bovenstaande is een uittreksel van een uitvoeriger verhaal geschreven t.b.v. de familie)

Op de Vélocipède langs de Friesche Elfsteden.
Er kwamen reacties op mijn bijdrage vorige maand. Ik noemde als één van de 17 jarige fietsers; H.P.Poppes. Het moest
zijn M.P.Poppes. Murk Poppes werd geboren op 22 december 1879 en was later bakker op Westein. Hij liet de woning
(bouwstijl: Amsterdamse School) Weaze 51 bouwen. Murk zijn zoon Meine had later een winkel en installatiebedrijf
(Doelhof 2). (Lykele van der Ven)

De Slachte marathon op 4 juni wurdt foar de 5e kear rûn.
De Fjouwerdaagse fan Nijmegen wurdt foar de 100e kear
organisearre.

In hiel protte sukses !!
foar alle Boarnster rinners
dy’t ek dizze kear wer mei dwaan sille

Agenda
dinsdag
woensdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
zaterdag
woensdag
donderdag
zaterdag

31 mei
1 juni
4 juni
4 juni
15 juni
18 juni

Breicafé “De Goede Steek” in het Andringahûs van 9.30 – 11.00 uur
Open Eettafel in de Jister, om 12.00 uur aan/afmelden tot dinsdag 12.00 uur bij Tine 631836
Iepen Dei VOF de Skâns en It Keallekampke vanaf 11.00 uur
Ite om de Boarn – St. Thalente Benefietmuziekfestival incl. eterij 16.30 uur, aan de Boarn
Open Eettafel in de Jister, om 12.00 uur aan/afmelden tot dinsdag 12.00 uur bij Tine 631836
Medium Pop, Hoofd act Wild Romance vanaf 19.00 uur voorverkoop kaarten bij Moeke de
Bruin
22 juni Lezing over vlinders door Vlinderwerkgroep Fryslan, 20.30 uur Andringahûs
23 juni Concert en Open Les AVM, 16.00 uur, Gemeenschapsruimte van IBS de Boarne
25 juni Plankenkoorts, voor de derde keer; meer informatie: elders in dit blad

Geboren:

Kerkdiensten van de
Protestantse Gemeente Aldeboarn
Zo. 29 mei

ochtend: ds. P. Rozeboom 11.00 uur

Zo. 5 mei

ochtend: ds. P. Rozeboom Heilig Avondmaal
avond: Kuiertocht door de kraanlannen

Zo. 12 mei

ochtend: ds. E. v.d. Sluis, Joure
avond:
????

Zo. 19 mei

ochtend: ds. J. Bakker, Veenwouden
avond:
????

Yfke,

dochter van Johan en
Antsje de Jong,
zusje van Jetske

Overleden:
It is leger yn ús strjitte no ’t ús fleurige
buortgenoate
Sietske Dijkstra – de Vries
der net mear is.
Stoarn op 25 april 2016.
Sij is 87 jier wurden.

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

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

Oud Papier
Donderdag 23 juni vanaf 18.30
uur halen wij uw oud papier op.
Zet U de oude grijze container
met papierstikker bij de weg?

Concordia

Buert Nij Libben

Overleden:
Minke Breeuwsma – Fijnia

85 jaar

Verschijningsdata
Tuorkemjitter
Kopy
18 juni

Uiterste bezorg.
24 juni

Vakantie
24 september
30 september

