Doarpskrante Aldeboarn,
jiergong 24, maart 2016

Aldeboarn Speelt Buiten! van start met Pannakooi!
In de Tuorkemjitter van september 2015 hebben we het dorp geïnformeerd over het project
“Aldeboarn Speelt Buiten!”.
Inmiddels is er achter de schermen hard gewerkt en het is
tijd voor goed nieuws. Even terugblikken: de aanleiding
van het initiatief was de vervanging van de kabelbaan in
de speeltuin. Maar we hebben ons gericht op het
speelklimaat voor kinderen tot 12 jaar in het hele dorp. In
het project wordt samengewerkt door de Boarne, de
Finne, de Gemeente Heerenveen en een aantal
dorpsbewoners die zich hebben gemeld naar aanleiding
van onze oproep in september.
Er is een uitgebreid projectplan opgesteld (beschikbaar op aanvraag).
De speeltuinvereniging, de scholen en andere partijen in het dorp
hebben allen “eigen geld” ingebracht. Dit was al een behoorlijk
bedrag maar lang niet genoeg voor al onze wensen. Een veilig
speeltoestel kost al gauw tussen de 6.000 en 9.000 euro
(gecertificeerd en professioneel geïnstalleerd). Dus de hoogste tijd
om te gaan “zoeken” naar geld. Diverse fondsen zijn aangeschreven
voor een bijdrage aan het plan.
De centrale speeltuin en de twee schoolpleinen zijn “openbare”
speelvoorzieningen. Toegankelijk voor iedereen die wil spelen met
vriendjes en vriendinnetjes. We willen zorgen dat er op deze drie
locaties zo gevarieerd mogelijk kan worden gespeeld. Daarnaast
wordt verder in het dorp gekeken om nog een aantal ideeën/wensen
te realiseren: onder andere een buiten-dam-competitie (aanleg
dampleintje), verbetering van voetbalveldjes en avontuurlijk
buitenspelen.
Afgesproken is dat de inkomsten uit fondsenwerving worden verdeeld naar inbreng van eigen
(cash) geld. Omdat de Speeltuin en de Boarne al langere tijd bezig waren met sparen en
verschillende acties, was hun bijdrage hoger dan die van de Finne. Toch willen we proberen om ook
wat extra’s toe te voegen aan het plein/speelveld van de Finne. Daar gaan we ons best voor doen!
We zijn nu een half jaar verder en kunnen verheugd meedelen dat we onze eigen inleg al hebben
verdubbeld! Het wachten is nog op een antwoord van een aantal fondsen waarvan we ook een
bijdrage hebben gevraagd. Dit betekent dat we kunnen starten met fase 1 van het project:








Aanschaf/plaatsing van 2 nieuwe toestellen in de speeltuin (verrassing!)
Vervanging speeltoestel grote plein van de Boarne
Verplaatsen van tafeltennistafel van Speeltuin naar de Finne (vrijwilligers Finne)
Verplaatsen Twister van gemeentepleintje naar de Finne (NL doet – reeds gedaan)
Verplaatsen Hinkelpad van gemeentepleintje naar de Boarne (vrijwilligers Boarne)
Klein klim/klauternet kleine plein van de Boarne
Plaatsen van een tijdelijke Pannakooi (6 – 8 weken) op het pleintje naast de Finne

Na deze eerste fase komt natuurlijk fase 2. 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? Laat het ons weten. In april/mei zullen we een bijeenkomst
beleggen.

Hulp gezocht:
We kunnen nog wel een aantal mensen gebruiken.
We zoeken nog een paar timmermannen, we
hebben nog een klusje voor minikraantje, iemand
die kan straten?, een schilder voor een
promotiebord, hulp bij het openingsfeest in juli,
hulp bij onze communicatie en PR. Het is prachtig
om samen aan een mooi speeldorp te werken voor
onze jeugd. En samenwerken loont! Hoe meer we
zelf kunnen doen, hoe meer geld er over blijft om
te investeren in ons dorp. Dus pak de telefoon en
laat van je horen.

Aldeboarn Speelt Buiten
Namens het speeltuinbestuur: Anke, Enna, Gerneus, Laure, Marijke, Grethe en Andreas
Contactpersonen Aldeboarn Speelt Buiten!:
Marijke Brouwer, 0612448167 en email: marbrouwe@hotmail.com
Laure Spriensma, 0620042026 en email: laurespriensma@hotmail.com

Belangrijk nieuws!!!!!
Van een betrouwbare bron hebben wij vernomen dat er een probleem is met de Prikwei, en wel met het
geasfalteerde gedeelte.
De gemeente, toen nog Boarnsterhim, heeft de asfaltlaag berekend op de belasting van verkeer dat 30km/uur
rijdt.
Nu blijkt dat in de praktijk niet te kloppen. Bijna iedereen scheurt over de Prikwei. Misschien wel logisch als je
vanuit het Lege Midden komt, maar het gebeurt ook vanaf de Folkertsma Herne.
Dat gejakker kan dus niet meer volgens onze betrouwbare bron. Volgende week vrijdag wordt de Prikwei
afgesloten voor onbepaalde tijd, opdat de wegenbouwer in alle rust de weg kan scannen. Men vreest namelijk
voor een zogenaamde ‘sinking hole’, een groot gat in de weg dat plotseling ontstaat door slijtage van de onderlaag,
uiteindelijk door de te grote belasting door het te harde rijden.
Dus: de snelheid , die in het hele dorp trouwens 30 km/uur is, houdt U daaraan! Laat dat gas los! En U hoeft dan
niet meer keihard te remmen voor de kruising, spaart uw remschijven!
Wilt U meer inlichtingen over de stand van zaken betreffende het asfalt van de Prikwei, bel vanaf volgende week
vrijdag het speciaal daartoe opengestelde nummer: 06-44633238. En voor alle zekerheid het nadrukkelijke
advies: rijdt vanaf nu niet harder dan die 30km/uur.
Het is namelijk altijd verstandig om de gepoetste kant van de auto boven te houden en mooi; en met zo’n ‘sinking
hole’ weet je het maar nooit. Zou toch zonde zijn, die schade.
Wees verstandig; 30 kilometer per uur! in het hele dorp! mh

Passie in Boarn
Zaterdagavond 26 maart is er van alles te doen in Aldeboarn!
Op naar Pasen zeg maar.
Misschien vind je nog even tijd om een kort samenzijn in de Doelhôftsjerke
mee te maken om 19.30 uur.
In ongeveer 3 kwartier willen we op eigentijdse en uitdagende wijze het
raadselachtige gebeuren van het Kruis van Christus tegenwoordig stellen
en tegenover en naast het mysterie van de waanzin van deze wereld
stellen. Maak het mee, gun je zelf een moment van Passie en Pasen. Of je nu
gewend bent in een Kerk te komen of niet: heel hartelijk welkom!
ds. Piet

Floralia in de straten van Aldeboarn!?
Nog even, en we kunnen "de bloemetjes weer buiten zetten".......!! Letterlijk gezien dan! Nog even de "ijsheiligen"
afwachten!
Altijd fijn, om weer naar uit te kijken, na een wat sombere, kale wintertijd.
De Viooltjes zijn overal te koop. Zij kunnen wel tegen een nachtvorstje.
Het wordt een traditie, dat men met viooltjes langs de deuren komt,
voor een goed doel: Thalente! Hopelijk zijn er veel verkocht.
Wat blijven die lieve, vriendelijke plantjes toch altijd maar weer "in de
mode"! Als kind haalde ik ze al, achterop bij mijn Vader op de fiets, van
de markt!! Vaak namen we
ook Primula's en
Madeliefjes mee. Later
zaaiden we ze zelf.
Verder in de tijd volgen de
Geraniums (Pelargonium)
en de Fuchsia's.
fuchsia
Dat doet mij dan weer
denken aan de
"Floraliaplantjes". Het is al weer jaren geleden, dat overal, op de scholen,
plantjes werden uitgedeeld aan de jeugd, aan het begin van de zomer.
Het was dan de bedoeling dat, met of zonder hulp van de ouders, deze thuis
viooltjes
werden verzorgd, om op te groeien tot prachtige planten. In September
mochten de kinderen de planten dan weer meenemen naar school, om te tonen wat er van geworden was. De mooiste
planten kregen een prijsje. Meestal ging dat gepaard met een leuke uitstalling ervan en activiteiten op het gebied van
bloemschikken e.d. Vele ouders en belangstellenden kwamen dan even een kijkje nemen. Ik herinner mij, dat we dat
een aantal keren in de benedenzaal van de Waag hadden. Het gebouw was toen nog geen Oudheidskeamer.
Geleidelijk aan is dat opgehouden. Wel werden er in een bepaald jaar, toen de Tuinclub zoveel jaar bestond, jonge
Lijsterbesstruikjes uitgedeeld aan de schooljeugd. Vandaar dat je overal in het dorp, deze struiken met rode bessen nog
ziet staan!!!!

Zou het nu eens niet leuk zijn, als iedereen wat viooltjes of andere plantjes
(al of niet voor het goede doel!) ging aanschaffen en die, voor het huis, ging
uitplanten? Aan de muur, in potten op de grond of in de tuin? Misschien wil
Plaatselijk Belang, Oranje Nationaal of Het Nut daar wel bij helpen om dit te
organiseren en wat prijzen daarvoor uitloven. Aldeboarn wordt daarbij een
Fleurig dorp, waar voorbijgangers, zoals de "bootjesmensen", fietsers en
wandelaars ook van meegenieten. Men zal dan zeggen: "Wat is Aldeboarn
een Bloemrijk dorp!!!" Rond de gondelvaart heeft men soms, aan de Weaze,
potten met chrysanten bij de deur staan! Wat lijkt dat prachtig! Een
voorbeeld!
Dit zijn wat "spinsels", van een hele oude Boarnster, die o zo graag haar dorp
mooi wil houden, waaraan iedere inwoner zijn steentje (plantje....!) kan
bijdragen! Ook voor de jeugd heel leerzaam, zoals toen, met de
Floraliaplantjes.

meizoentje

Anns

Bridgeclub “De Toer”Aldeboarn
Wie had ooit gedacht dat ik me druk zou maken om een spelletje kaarten.
Maar soms loopt je pad een bepaalde richting uit en zit je in een flow en deze keer betreft het de bridgeclub van
Aldeboarn.
Wist u dat er maandag ‘s avonds wel 64 mensen hun hersens pijnigen met een fanatiek spelletjes bridge spelen in It
Fryske Hynder.
In het najaar van 2014 heb ik me opgegeven om een beginners-cursus te volgen o.l.v. de bekende bridgemeester Ids
Hemminga onder het mom van:
13 kaarten vast kunnen houden en de plaatjes herkennen van klaver, ruiten, harten en schoppen, dan komt de rest
vanzelf.
We zijn nu begin 2016 en spelen een leuk spelletje mee, alhoewel het best op de kop aankomt, maar dat houdt de geest
gezond en ik had niet gedacht er zoveel plezier aan te beleven.
In de herfst van 2016 start er weer een nieuwe cursus.
Denk er maar eens over na, het is zeker de moeite waard en een goede investering.
Aldus geschreven.

Concert Concordia Disney
Zaterdag 16 april zal muziekvereniging Concordia haar jaarlijkse
concert verzorgen met het thema Disney.
Het korps staat sinds 2 jaar onder leiding van dirigent Gert van
Veldhuizen. Zij zullen dit in samenwerking doen met het eigen
jeugdkorps De Boarnster Blazers, welke onder leiding staat van
dirigent Geertje Sybesma. De vereniging is er bijzonder trots op dat zij groeiende is en dat zij deze
avond een jeugd – en een groot orkest kan presenteren. Veel bekende stukken zullen de revue
passeren zoals: Frozen, Jungle Book, Alladin, Planes en vele andere voor iedereen bekende Disney
melodieën.
Aanvang is 20.00 u. in de Doelhôftsjerke. Entree voor volwassenen is 5 euro, voor de jeugd 2,50 en
kinderen tot 8 jaar hebben gratis toegang. Dinsdag 5 april start de voorverkoop in de
Doopsgezinde kerk te Aldeboarn van 18.30-19.30 uur of kunt u kaarten bestellen via concordiaaldeboarn@hotmail.com.
Na afloop van het concert is er een nazit met een borrel in het café It Fryske Hynder.

Open avond Boarn yn ‘t ljocht
Lokatie: It Fryske Hynder

Op maandag 22 februari j.l. waren de inwoners van Aldeboarn van harte welkom om de open avond bij te wonen
van de werkgroep Boarn yn ‘t ljocht. Het doel van deze avond was om de gemeenschap actief te betrekken in de
nieuwe verlichting van ons dorp. Aanwezigen waren dorpsgenoten, vertegenwoordigers van de gemeente
Heerenveen, technische lichtexperts, specialisten in de openbare ruimtes en de werkgroep.
De avond wordt geopend door Rixt Wind (gemeente Heerenveen) waarbij de visie en missie van het lichtplan
wordt uitgelegd. Daarna neemt An de Wrede (werkgroep) het woord en legt uit welke werkzaamheden de
werkgroep heeft uitgevoerd. Naar voren komt onder andere dat de dorpskern van Aldeboarn een uniforme
sfeervolle uitstraling zal krijgen. Rixt geeft verdere uitleg over de verschillende lampen die zijn meegenomen naar
deze avond. In de professionele lichtwereld worden dit armaturen genoemd.
Voor zowel gemeente Heerenveen als de werkgroep is het belangrijk dat de inwoners meebeslissen over het
uiteindelijke lichtplan. Kaarten per buurt liggen op tafel en klaar om van feedback voorzien te worden. Ook zullen
de enquêtes, die zo’n anderhalf jaar zijn afgenomen, worden meegenomen in de uitvoering naar een nieuw
lichtplan. De verandering van verlichting op gebouwen betreft particuliere woningen. Tevens is er een uitje naar
Deventer gepland om met eigen ogen de werking van verlichting op particuliere panden van deze Overijsselse
stad te bewonderen. Een uitnodiging voor de eigenaren van de panden volgt binnenkort.
De werkgroep is enthousiast aan de slag om Aldeboarn op de kaart te zetten. Mochten er dorpsgenoten zijn die
hun steentje willen bijdragen dan kan instappen altijd. Meld u zich hiervoor aan bij Wietske van der Schaaf of via
boarn2018@gmail.com.
De feiten op een rij:
- Boarn yn ‘t ljocht is een initiatief om Aldeboarn te voorzien van nieuw licht. De leidraad hierin is: “Licht
waar het moet, donker waar het kan”;
- Pijlers zijn veiligheid , beleving , innovatie, milieuverbetering;
- Lichtpunten zullen op sommige plaatsen verdwijnen, terwijl andere plaatsen meer/anders zullen worden
verlicht;
- Verlichting zal geplaatst worden op volgorde van veiligheid, panden daarna onder bomen;
- Door onderdeel te zijn van de Tjustermienskip, heeft Boarn de ambitie om het mooiste verlichte dorp van
Fryslân te worden;
- Boarn yn ‘t ljocht maakt onderdeel uit van Feel the Night - Kulturele Haadstêd fan Europa 2018;
- De uitvoering van het lichtplan zal in 5 fases worden uitgevoerd;
- Geplande datum bezichtiging lichtplan Deventer zal in de avonduren zijn op 19 april.
De werkgroep zal u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang en geplande evenementen rondom het
lichtplan “Boarn yn ‘t locht”.

De EKA bezig?
Ja, de EKA is op verschillende fronten bezig.
Het oplaadpunt voor elektrische fietsen bij It Fryske Hynder wordt voorzien van
een officieel bordje en daarbij wordt het vermeld op de site van de fietsersbond.
Het andere, grotere project, is het dak van De Jister voorzien van nieuwe
zonnepanelen. De panelen die er nu op liggen zijn verouderd en hun rendement
is fors afgenomen, dus daarvoor een nieuwe omvormer, de oude is stuk,
aanschaffen is geen optie.
Totaal kunnen er 108 zonnepanelen op het dak van De Jister, aan de zuidzijde.
Een ideale stand.
De kosten, zo’n 30 duizend euro, wil de EKA bijeen brengen door de zogenaamde Postcoderoos. Een ieder,
die het milieu een goed hart toedraagt, uit hetzelfde postcodegebied en de directe postcodes eromheen, kan
één of meerdere panelen adopteren. Door de investering van 300 euro per paneel kan het project vorm
krijgen. En degene die een paneel adopteert krijgt via die regeling een leuk rendement op hun ingelegde geld
van in ieder geval 8%. Namelijk door korting op hun energiebelasting.
Hoe het precies in elkaar steekt en wat de voorwaarden zijn, daarover wordt U nog nader geïnformeerd, een
volgende keer in deze krant. En er komt nog een informatieavond over dit project.
Andere zaken die de aandacht hebben van de EKA:
- energie-bezuinigings-tips in en om de woning
- betere verlichting – energiezuinig – bij de grote betonbrug
- begeleiding bij het mogelijk maken van zonnepanelen op de daken van de tennis- en de voetbalkantine
- het inventariseren van de woningen die geschikt zijn voor zonnepanelen mh

Aldeboarn Hartveilig
Beste Dorpsgenoten / Lezers van de Tuorkemjitter,
Elke dag overlijden 35 mensen aan de gevolgen van een hartstilstand in Nederland. Jong, oud, vrouw of man,
het kan iedereen overkomen. In de meeste gevallen is er iemand in de buurt op het moment dat de
hartstilstand plaats vindt. Deze persoon kan het leven van het slachtoffer redden.
Als vuistregel geldt dat elke minuut dat er niets wordt gedaan, de overlevingskans met 10% afneemt. Een snelle en
adequate reactie van omstanders kan de overlevingskans van een hartstilstand aanzienlijk verhogen. Ook de inzet van
een AED kan een groot verschil maken.
Bij een hartstilstand geldt dan ook: elke seconde telt.
HartslagNu is een oproepsysteem dat vanuit de Meldkamer (112) reanimatie-burgerhulpverleners oproept als er in
hun buurt een hartstilstand plaatsvindt. Deze burgerhulpverleners worden opgeroepen om te starten met de
reanimatie of om een aangemelde AED op te halen en in te zetten.
In Aldeboarn zijn momenteel 20 reanimatie-burgerhulpverleners actief en zijn er 3 AED’s aangemeld. Nu is ook de 4 de
AED 24/7 bereikbaar voor de burgerhulpverleners, dankzij de aanschaf van een
AED met buitenkast op het volgende adres; Jac Knolstrjitte 18.
Stichting Fryslân Hartveilig heeft als doel heel Friesland hartveilig te maken door
zoveel mogelijk reanimatie-burgerhulpverleners en AED’s aangemeld te krijgen op
het systeem van HartslagNu.
Ze roepen iedereen, die in het bezit is van een geldige reanimatiecertificaat, of via
het werk BHV-er is op om zich aan te melden als burgerhulpverlener. Ook
particulieren en/of bedrijven die in het bezit zijn van een AED maar deze nog
binnen hebben staan kunnen zich hierop aanmelden. Wellicht een idee om deze
met een buitenkast ook 24/7 beschikbaar te stellen voor de hulpverleners en het
dorp waardoor Aldeboarn nog Hartveiliger wordt.
Daarnaast kan iedereen die nog niet kan reanimeren eerst een 3 à 4 uur durende cursus volgen. Kijk voor meer
informatie over het aanmelden of het volgen van een cursus op www.fryslanhartveilig.frl
Voor overige vragen/informatie kunt u terecht bij Harm Jan Beeuwkes, 0566-653674

Geef een kind een kans en geef u op
Open staan voor de noden van anderen is ons Nederlanders niet vreemd. We geven gul bij akties en is
onze hulp nodig of wordt deze gevraagd dan staan we vooraan. Grenzen bestaan dan niet. Nee is niet te
koop.
Al meer dan 50 jaar zorgt Europa Kinderhulp er voor dat plm. 1500 kinderen uit Europa tweeënhalve week
vakantie kunnen vieren in Nederland. Kinderen die niet gewend zijn aan rust en regelmaat zoals dat voor onze
kinderen heel normaal is. Begrepen worden en dat er naar je geluisterd wordt is voor hen geen
vanzelfsprekendheid. Hiervoor doet Europa Kinderhulp een beroep op u. Europa Kinderhulp vraagt geen
financiële bijdrage maar uw aanmelding als gastgezin.
In de regio Friesland zijn we op zoek naar families die een kind uit Frankrijk, Duitsland, België of Nederland een
rustperiode willen geven. Even uit de rauwe, troosteloze werkelijkheid naar een arm om de schouder of een aai
over de bol.
De periode die de kinderen in Friesland zullen verblijven is per land verschillend. Voor de Duitse kinderen is de
periode, net als vorig jaar, tweeënhalve week. Voor de kinderen van de Franse groep (Croix Rouge)geldt een
vakantie van 2 weken terwijl de Nederlandse kinderen 10 dagen bij hun gastouders zullen verblijven.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen: 9 juli - 22 juli en 23 juli - 11 augustus
Duitse kinderen: 11 juli - 29 juli, 15 juli - 1 augustus en 18 juli - 5 augustus
Belgische kinderen: 18 juli - 5 augustus
Nederlandse kinderen: 25 juli - 3 augustus
Meer informatie vindt u op www.europakinderhulp.nl. U kunt ook een mail sturen naar
friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt u contact opnemen met Joke de Vries, 0582573612, 0644016461.

Lêste kâns om nei de CHAOS yn Boarn!
Op snein 3 april om 15.30 oere wurde de twa ienakters:
“Belje Dokter¨ en “Dus...hy sûpte….”
spile yn It Fryske Hynder, mei nei ôfrin in 'teaterdinee'.
Dinee opjaan op telnr.: 0566-631333.
De spilers ha der al
twa útfierings
opsitten en wa't de
resinsje yn de
Ljouwerter Krante
fan 19 maart lêzen
hat, wit dat de CHAOS kompleet wie!
It 70-jierrich jubileum slute wy ôf op snein 3 april en de Krite
hopet mei it 75jierrich jubileum krekt sa te brûzjen!
Net stinne en der hinne: der binne noch in pear kaarten!
It bestjoer.

Uitnodiging jaarvergadering UVV Aldeboarn
Op de eerste woensdag na Pasen - 30 maart 2016 - houden we de jaarvergadering in De Jister. Er
is een officieel gedeelte met jaarverslag, financiën, bestuurswisselingen, en na de pauze een
gastspreker: Sietske Ypenga- Keulen over UILEN “VAN ÛLEBOERD EN ÛLEWAPPER”.
Dit ûnderwerp stiet sintraal en dêr wurdt nijsgjirrige ynformaasje trochhinne frissele. Ulen binne heimsinnige,
mysterieuze en fassinearjende fûgels. Se stean foar wiisheid, mar ek foar dommens en dea. En wat wurdt mei in grutte
ûle bedoeld?
Verhalen en wetenswaardigheden worden afgewisseld met gedichten van onder andere Diet Huber, schrijfster en
illustratrice (1924-2008). Een bekend gedicht van haar uit 1953 was ‘Tutte mei de linten , bûsfol sinten…’.
Belangstellenden zijn altijd welkom!
Datum:
Woensdag 30 maart 2016
Plaats:
Doarpshûs De Jister
Tijd:
Aanvang 20:00 uur; vanaf 19:45 ontvangst koffie thee
Het jaarverslag 2015 is opvraagbaar, zie website aldeboarn.uvvnoord.nl.

Jaarvergadering De Laatste Eer Aldeboarn
Datum
Aanvang
Locatie

Donderdag 14 april 2016
20.00 uur
Hotel It Frysk Hynder

Agenda
Opening.
Notulen en jaarverslag door de secretaris.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Verslag penningmeester.
Rapport kascommissie.
Benoeming lid kascommissie.
Resultaten www.dle-aldeboarn.nl
Verslag materiaal.
Dhr. Hendrik de Vries van De Kistemakker
Een presentatie en verhalen over het edele beroep van grafkistenmaker.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Het belooft een interessante avond te worden. Dus KOMT ALLEN!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De basilisk, it meunster fan Boarn
De basilisk, dy’t neffens in leginde eartiids yn
Aldeboarn west hat, kaam op 19 en 20 febrewaris
werom yn it doarp.

Dit kear ferskynde er yn It Fryske Hynder, wêr’t de
Lytse Krite de toanielfoarstellings fan ‘De basilisk, it
meunster fan Boarn’ spile.
Fjirtjin Boarnster bern, en de basilisk fansels, spilen
har rol mei entûsjasme. It publyk seach hoe’t
haadpersoan Janneke offere wurde moat oan de
basilisk. Har freondinnen wolle Janneke rêde en derfoar soargje dat it meunster fan Boarn gjin
slachtoffers mear meitsje kin. Mar hoe? Want de
basilisk oansjen kin gjinien oerlibje…
In spannend aventoer foar Janneke, de freondinnen
én de basilisk, dat mei in echte knal! ta in goed
ein brocht wurdt. No ja, net foar de basilisk, dy’t
troch de bern ferslein wurdt. Dy lit him net wer
sjen, hoera!
Alle spilers, frijwilligers en oare meiwurkers wolle
wy nochris tank sizze foar harren meiwurking.
Oant in oare kear!
Groetnis De Lytse Krite

Herdenking in Aldeboarn van burgemeester Van Baerdt van Sminia
Op 15 april 1945, op de dag dat Friesland werd bevrijd, werd burgemeester Van Baerdt van Sminia (1901-1945)
door de Duitsers nabij Sandbostel doodgeschoten.
Op 15 april 1948 is er, ter nagedachtenis aan hem, een raam onthuld in de Doelhofkerk. De onthulling werd
gedaan door zijn beide zonen Frans en Hobbe. Het raam is ontworpen door Johan Groenestein (1919-1971) en
vervaardigd in het atelier Bogtman te Haarlem.
Sinds 2006 is het raam officieel een oorlogsmonument en geadopteerd door de beide Boarnster scholen. Ieder
jaar wordt er een bloemlegging verzorgd door de leerlingen van groep 8 van de beide scholen. Ook dit jaar zal dat
weer gebeuren. Op donderdagmiddag 14 april a.s. om 13.00 uur vindt in de Doelhofkerk.
Was het de laatste jaren gebruikelijk dat tijdens de plechtigheid gedichten werden voorgedragen die de kinderen
van groep 7 en 8 zelf hadden geschreven, dit jaar wordt daar van afgeweken.
Om de kinderen bewuster te maken van wat er in de 2e wereldoorlog is gebeurd, zullen zij twee presentaties
houden. Eén groep kinderen zal informatie verzamelen over burgemeester Van Baerdt van Sminia en een tweede
groep zal zich bezig gaan houden met Aldeboarn in oorlogstijd. Beide groepen maken van hun resultaten een
presentatie. Tussen de presentaties door vindt de bloemlegging plaats onder het Van Sminiaraam en wordt er
een minuut stilte gehouden. Lykele van der Ven zal de symboliek in het Van Sminia raam belichten en de
plechtigheid begeleiden. De plechtigheid wordt rond 14.00 uur afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.
Iedereen is van harte welkom om deze herdenking bij te wonen!

Snypsnaren út it Boarnster Museum

Snypsnaren
út it
Museum

Dit kear wat in oar ferhaal, graach woe ik jimme wat
freechje. Ferline wike krigen wij fan Wokke de Zee –
de Ruiter út it Hearrenfean, in boek mei allegearre
ferskes fan it Boarnster sjongkoar de “Harmonie”. In
famyljelid fan har man, Focko de Zee dy yn Lochem
wennet hie dat boek en fûn dat it better thús hearde
yn Boarn. Wij binne der ek tige wiis mei foar it museum.
It bysûndere deroan is, dat it boek hielendal sels mei de hân makke is troch Sjouke de
Zee, in Boarnster berne op 25 april 1874, sa goed at ik wit yn de wenning oan de
Wjitterings wei 14, wer’t no Krako wennet.
De Zee hat gemeentesekretaris fan Raarderhim en ek boargemaster fan Veendam
west.
Mar hij wie altyd bot belutsen by Boarn en sa hat hij ek it betingkingsboekje skreaun
oer it 200 jier bestean fan de toer yn 1936. En in boekje oer syn útfanhûzjen op de
pleats by pake en beppe op Jinswâlde, in pleats dy’t der no net meer is, mar stien hat
deun tsjin de pleats fan Schukken oan.
Dy man hat ek dit boekje alhiel mei de hân en kroantsje penne makke.
Neffens it opskrift is it sjongkoar oprjochte op 17 novimber 1895.
We ha mar in pear dingen fan dat koar, dat is dit boek en de oankundiging fan in
konsert:
Programma feestelijke bijeenkomst Mannenkoor “Harmonie”
te Oldeboorn op zondag 11 april 1897 bij H.J.Meijer
Meijer hie in kafé yn de Andringastrjitte, op it plak wert no in dûbele wenning in bytsje achterút stiet.
Us fraach oan jimme is, at der ek noch lêzers fan de Tuorkemjitter binne dy noch wat witte oer dat sjongkoar
De HARMONIE, as dat der ek oars noch wat bewarre is lykas foto’s en programma boekjes.
It is al lang lyn, mar miskien komt der mei it himmeljen noch wat foar it ljocht.
We witte ek net hoe in ko in hazze fangt!
Hâns Brandsma, Fredesstein 6

Het Roemenië Project
Al verschillende keren hebben we in dit mooie blad geschreven over 35 jongeren uit Wolvega en Aldeboarn in een
samenwerkingsproject van 28 april tot en met 7 mei in Remeti
Roemenië. Ondertussen is de set-up gedaan voor het project:
voorbereidingen getroffen, werkzaamheden in gang gezet,
werkzaamheden gepland. Ook hebben we al een eerste
teambuilding gehad, en er komt er nog één waarin de deelnemers
elkaars krachten meten en zo de krachten bundelen voor dit
goede doel.
We hebben onszelf als doel gesteld om zowel in Wolvega als in
Aldeboarn 12.500 euro op te halen, opdat we na aftrek van allerlei
kosten 15.000 euro in totaal overhouden voor het project zelf.
Natuurlijk betaalt iedere deelnemer een eigen bijdrage. Op dit
moment staat de teller op 11.000 euro! Het benefietconcert op 12
maart heeft liefst 1570 euro opgebracht: een hele leuke avond met talent uit Aldeboarn. Nogmaals allemaal dank!
Er zijn nog een paar acties te gaan. Zo gaan een paar jongeren op 9 april de Afsluitdijk af skeeleren en wie niet zo
goed kan skeeleren gaat dat fietsen (maar dan heen en weer). We laten ons sponsoren (ja, ik ga ook fietsen).
Zaterdag 26 maart gaat een autowasactie van start! Carwashcleanservice op het Doelhôf van 14.00 tot 16.30 uur.
Het is dus mogelijk om je auto op zijn paasbest de Pasen in te sturen voor het goede doel!
En tenslotte als afsluiting komt er op vrijdagavond een heel gezellig sponsordiner op vrijdag 15 april in het
Andringahûs. Dit zal een verrassend 3 gangen menu geven inclusief welkomstdrankje en koffie na voor slechts 20
euro per persoon (verdere drankjes zitten niet inbegrepen). Met jeugdige bediening wordt dit een heel gezellige
avond. Opgave kan bij familie Rozeboom (tel. 653765).
Voor wie nog extra bij wil dragen: Giften kunnen gestort worden op NL38RABO0348302509 t.n.v diaconie
Protestantse Gemeente Aldeboarn, onder vermelding project Roemenië 2016 (ANBI proof, dus aftrekbaar van de
belastingen). Tijdens het benefietconcert is een bedrag van 40 euro voor de kerk gevonden, maar de rechtmatige
eigenaar is inmiddels gevonden.
ds. Piet

De 2 fan Boarn – 21 en 22 april 2016
De ‘” 2 fan Boarn”, een wandeltweedaagse voor jong en oud, is dit jaar op
donderdag 21 april en vrijdag 22 april. De routes zijn ongeveer 5 km. en 10 km.
Verkoop startkaarten
Op maandag 18 april van 18.30-20.00 in It Fryske Hynder. Inleg €4. Bij het kopen van kaarten moet je
doorgeven welke afstand je wilt lopen. Dit in verband met het bestellen van de medailles. Ben je niet in
de gelegenheid om kaarten te halen vraag het dan even aan iemand anders.
Start- en aankomsttijden
Beide dagen wordt er gestart om 18.30 bij O.B.S. De Boarne.
Aankomst: Doelhof, je moet uiterlijk 21.30 binnen zijn.
Deelnemers 6 en 7 jaar
Geen deelnemers jonger dan 6 jaar. In verband met de veiligheid en de routes is het niet toegestaan
jongere kinderen mee te nemen in kinderwagens/buggy’s/op fietsjes etc. Kinderen van 6 en 7 jaar
moeten onder begeleiding lopen. Dit moeten de ouders zelf regelen. Als de begeleiders ook een
medaille willen hebben moeten ze een startkaart kopen en uiteraard beide dagen lopen.
Kinderen van 6 en 7 jaar die 1 dag lopen – alleen op vrijdag 22 april.
Deelnemers 8 jaar en ouder - lopen verplicht 2 dagen.
Honden
Mede omdat de routes ook wel eens door een stuk weiland gaan is het meenemen van honden
niet toegestaan.
Veiligheid
Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers en de pijltjes. Blijf op de paden. Er wordt gezorgd voor veilige
oversteekplaatsen.
Afval
Laat geen afval achter in de natuur.
Deelname is op eigen risico. Noteer de data alvast in de agenda en vergeet niet om startkaarten
te halen op maandag 18 april.
Voor meer informatie: Nynke Postma (631959) of Gerrie Oosterbaan (631768).

Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente
Aldeboarn
Zo. 27 mrt.

ochtend: ds. P. Rozeboom

Zo. 3 april

ochtend: ds.mevr.G. Martens, Bontebok
avond:
Zangdienst met verzoeknummers
Organist: Gert Gaitsma

Zo. 10 april

ochtend: ds. P. Rozeboom
middag: Special voor jonge gezinnen, 15.00 uur

Zo. 17 april

ochtend: ds. P. Rozeboom
avond:
ds. P. Rozeboom, Leerdienst

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

Agenda
zaterdag
zaterdag
woensdag

zondag
woensdag
dinsdag
vrijdag
Donderdag
donderdag
Vrijdag
zaterdag
Maandag
dinsdag
woensdag

donderdag
vrijdag

26 mrt. Passie in Boarn
Doelhôftsjerke 19.30 uur
26 mrt. Autowasactie Roemenië Project
Doelhôf, 14.00 tot 16.30 uur
30 mrt. UVV Jaarvergadering met als
gastspreker Sietske Ypenga-Keulen,
verteller.
In dorpshuis De Jister, aanvang 19.45 uur
3 april Boarnster Krite Toaniel spilet Chaos
yn it Fryske Hynder
15.30 oere mei teaterdiner.
5 april Open Eettafel in de Jister, om 12.00 uur
opgave vooraf bij Tine 631836
(of 63 2425 Dorpsteam)
5april Breicafé “De Goede Steek”
in het Andringahûs van 9.30 – 11.00 uur
8 april Algemene Ledenvergadering G.V. Hercules
Aldeboarn, It Fryske Hynder, 20.30 uur
14 april Herdenking burgemeester Van Baerdt
van Sminia, Doelhôtsjerke, 13.00 uur
14 april Jaarvergadering De Laatste Eer Aldeboarn
It Fryske Hynder 20.00 uur
15 april Sponsordiner Roemenië Project
Andringahûs
16 april Concert muziekvereniging Concordia
met het jeugdkorps Boarnster Blazers
Doelhôf}tsjerke 20.00 uur
18 april Voorverkoop Twa fan Boarn
It Fryske Hynder, 18.30 tot 20.00 uur
19 april Breicafé “De Goede Steek”
in het Andringahûs van 9.30 – 11.00 uur
20 april Open Eettafel in de Jister, om 12.00 uur
opgave vooraf bij Tine 631836
(of 63 2425 Dorpsteam)
21 apr. Wandeltweedaagse De 2 fan Boarn
22 apr.

In hândruk sa warm, efkes in earm
om ús hinne.
Safolle leafde en stipe oan ús jún.
In gebed, brief, kaart of blommen,
wat it ek sy, wie ús in treast yn
dizze slimme tiid.
Wy wolle jim betankje foar it
meilibjen, dy wy mochten ûntfange
tiidens de sykte en nei it
ferstjerren fan myn man, ús heit
en pake.

Jouke van der Wal
Wy fûnen it fyn om te fernimme
hoe leaf hy by jim allegear wie.
Saapke, bern en bernsbern

Overleden
Anna Dijkstra – Aikema

85 jaar

Anne van Zinderen - de Vries 93 jaar
Cor de Boer

76 jaar

Op 25 februari 2016 is onze
buurtgenote
Anna Dijkstra-Aikema overleden
Wij wensen familie en vrienden veel
sterkte met dit verlies
Buurtvereniging Mei-inoar ien
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Oud Papier
Donderdag 31 maart vanaf 18.30 uur
Zet U de oude grijze container met
papierstikker bij de weg?

Concordia

Verschijningsdata
Tuorkemjitter
Kopy
16 april
21 mei

Uiterste
bezorging
22 april
27 mei

