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Van de Redactie
Beste dorpsgenoten de zomertijd is weer ingegaan dat betekent weer langer licht
‘s avonds en ook de lente is begonnen. Als ik uit het raam kijk zie ik weer lammetjes in de wei en bloeiende narcissen; om met Knilles te spreken “It hâld net op!”.
We hebben voor jullie weer een krantje weten te vullen met gevarieerd nieuws en
verhalen, een fijne puzzel ook voor de kids.
En wilt u er op uit dan kunt u wandelen in Reid of de vele open ateliers bezoeken
bij de Keunstrûte, luisteren naar koorzang in Winsum of met de kids naar het
Berne Iepenloftspul in Easterwierrum.
De foto op de voorkant is gemaakt door Dirkje de Jong, de lammetjes in de wei
bij Folkerts in Lollum en de foto op de achterkant is van Jolanda Breidenbach, de
omlegging van de Lathumerfeart bij de Mulders in Waaksens.
Veel leesplezier en blijft u bijdragen insturen, de volgende Twa Doarpen verschijnt begin juli.

Voor actueel nieuws uit de dorpen kijk op: www.lollum-waaksens.nl
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Last van depressieve gevoelens?
ZIT JE NIET
LEKKER IN JE VEL?

Loop je in relaties steeds
tegen dezelfde dingen aan?
Maak dan een
afspraak voor een
kennismakingsgesprek!
Kijk voor meer info op www.craniofriesland.nl

Ervaar wat deze
therapie kan doen voor
uw chronische pijn!

Anna Amels

Praktijk voor
CRANIOSACRAALTHERAPIE & PSYCHOTHERAPIE
voor volwassenen, kinderen en baby’s
Praktijkadres Leeuwarden:
Marowijnestraat 10 Leeuwarden
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Praktijkadres Waaksens:
Buorren 17 Waaksens

T 06 - 29 427 770
E amelsanna@gmail.com
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• Belastingzaken
• Administratieve
dienstverlening
• Jaarrekeningen
• Financiële adviezen
• Bemiddeling aan- en
verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL Witmarsum
tel. 0517-531488
fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nl
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De klos
Douwe en Dirkje Akkerman - Hendriks

Even voorstellen, wij zijn Douwe en Dirkje Akkerman-Hendriks. Samen met Justin, Jaimy en Jurre wonen wij op de Waaxenserweg 9 in Lollum. We hebben dit
huis in juli 2014 gekocht en met behulp van vele handige handen hebben we het
huis eerst helemaal leeg geslagen, vervolgens weer opgebouwd en wonen we
hier nu met plezier.
Douwe is geboren en opgegroeid op de Polle in Waaxens. Na de LTS is hij gaan
werken-leren bij Roge Metselwerken in Bolsward en hier werkt hij nog steeds.
Ik (Dirkje) ben geboren in Wommels en heb hier tot mijn 18e gewoond. Daarna
zijn we naar Lollum verhuisd waar ik nog 3 jaar heb gewoond. Na de mavo heb
eerst 1 jaar SPW gestudeerd, daarna heb ik een jaar Cibap gedaan en vervolgens ben ik de opleiding Grafische Vormgeving in Drachten gaan volgen. Na
mijn eerste stage van een half jaar ben ik gaan werken-leren bij ZeeDesign in
Witmarsum en daar werk ik nog steeds. Tussendoor heb ik 8 jaar in Witmarsum
gewoond.
Justin heeft dit jaar de opleiding Winkelmedewerker afgerond en gaat binnenkort
de opleiding Junior Accountant volgen. Gamen is zijn grote hobby.
Jaimy zit op het Nordwin College en wil graag Pake Jan achterna en is zijn vrije
tijd dan ook vaak bij Pake op de trekker te vinden.
Jurre gaat 3 dagen in de week naar de kinderopvang in Witmarsum. Zijn grote
hobby: SPELEN.
In 2013 zijn Douwe en ik weer bij elkaar gekomen en hebben we besloten om samen met Justin en Jaimy te gaan samenwonen in Lollum. In februari 2016 werd
dit na veel geklus een feit en we hopen hier nog lang te wonen.
De klos rolt verder naar
Lubbert en Gerrie de Boer - Sijbesma
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It

hâldt net op

Wy hawwe de moaie krysttiid wer hân; wy hawwe de jierwiksel wer hân, mar it is
alle dagen noch drûch waar, op in hagelbui nei. En sa is it hjoed, freed 6 jannewaris, ek. De sinne komt hjoed op om tsien menuten foar njoggenen en ferlit ús offisjeel wer om kertier foar fiven. Mar it is al even earder, want der komt bewolking
fanút it westen mei oar waar. It is hjoed echt kâld, sis mar pikelkâld. Mei dy wyn
fannacht hat it fiif oant tsien graden ferzen. Der kin wer in kat oer it iis. Mar sa’t ik
sei, der komt oar waar oan, fan ’e jûn al, mei snie, iisrein en mei de temperatuer
krekt ûnder nul. Dêrmei sjippeglêde diken, koade oranje as warskôging. Mar yn
de rin fan sneon giet dat ek wer oer. Middeis om fiif oere wie it al wer fjouwer
graden boppe nul.
It is hoed moandei 16 jannewaris; alwer in goeie wike om. De sinne komt fan ’e
moarn op yn in prachtige skjinne loft, alwer tsien menuten earder as in wike lyn,
wer op ’e weromreis nei ús simmertiid. Mar safier is it no noch net. De wyn sit fan
’e moarn wol yn it easten. Dêr moat of kin de echte winter weikomme, mar sa’t de
waarberjochten hjoed binne, de kommende wike noch net. Soe de wintertiid fan
2017 dochs wer in kwakkelspultsje wurde? It kin, mar it kin ek wol net. It kin noch
in folle moanne winter wurde.
It is no snein 22 jannewaris, de sinne is der folop by, mar hy kin de temperatuer
mar krekt boppe nul krije mei dizze súdeastlike wyn. Juster noch wol, doe waard
it noch 5 of 6 graden boppe nul mei hast gjin wyn. Dan fiele wy de maityd hast
wer, en sa as de waarberjochten foar de kommende dagen binne, rêstich winterwaar, mar op it iis libbensgefaarlik - de iisbaan koe fan ’e middei, mar oars
hielendal neat. De wetterfûgels hawwe kwalik yn ’e gaten dat it wintertiid is. Se
sitte yn groepen byinoar. Se sitte op plakken dêr’t noch hielendal gjin iis lein hat.
De fûgelgryp hat hjir ek net west. Ek de jagers hawwe de lêste tiid fan desimber
it lân net yn mocht omdat Fryslân net hielendal frij west hat fan de fûgelgryp en
der hjir in ferfiersferbod jilde.
It is no snein 29 jannewaris. Oant juster, sneon de 28ste, hat it wat winterich
west. De jeugd en ek de fanatike âlderen hawwe in pear kear dochs even
ride kinnen, mar hjoed is der fan winter
gjin sprake mear. En sa’t de berjochten
binne, de hiele kommende wike ek net.
Wy hâlde it yn ’e gaten. Mar tink derom,
kommende snein is it wol fiif febrewaris
en dan is de sinne ek alwer safolle tichterby kommen, en de dagen binne alwer
goed tsien menuten langer. Allegear posityf. Hjoed snein hat ek de fûgeltelling west en wa lieten har it measte sjen? Dat
wienen de mosk, it gielboarstke en de klyster en dat wie hjir ek sa.
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Dy fûgelwrâld, it is sa moai.
Dit moat ik ek noch even fertelle. By Ernst yn de jongfeestal stiet in kninehok.
Dêr hat ien fan syn jeugd in knyn yn en der leit altyd wat foer op. No sit der al fan
begjin desimber ôf in readboarstke yn ’e buert fan dat kninehok. Hy komt op dat
foer ôf, mar hy hat noch leaver in stikje waldkornbôle, en dat krijt er alle dagen
fan my, dat wit er. Sadree’t ik moarns de lisboks yn kom, dan komt er by my. Hy
is o sa wif, mar hy pakt it my dochs hast út ’e hannen.
Dat wie der even tuskentroch. Hjoed, snein 5 febrewaris, is it waar goed; de temperatuer is goed 6, 7 graden. De sinne wie der wol, mar wy hawwe him net sjoen.
Lykas de berjochten al wienen foar de foarbije wike, fan winter wie gjin sprake.
Mei dizze temperatueren fan 6, 7, en 8 graden, soms sels 9, binne de groepen
einen samar útinoar en sykje sy allegear har partner en ferdiele se har en sykje
se elk har plakje.
Mar de ferwachtingen foar de kommende wike, it liket op ’e ein fan ’e wike kleare
winter. Wy hoege net oan de ein fan ’e wike te wachtsjen; op tiisdeitemiddei falle
de earste snieflokken al. De temperatuer leit om en de by de 0 graden en mei eastsúdeastewyn is it roetkâld. Mar gelokkich komt sneontemoarn goed alve oere
de sinne derby. Wy wisten wol dat om dizze tiid de sinne alwer fan moarns acht
oere oant middeis seis oere skine kin, mar de lêste fjouwer dagen wol achter in
graugriis wolketek. Mar dêr net fierder oer; hy is der wer.
Ek de kommende dagen, mar it bliuwt mei dy noardeaste hurde wyn kâld en nachts wat froastich en salang’t der wat iis op it wetter leit, keppelje de einen wer.
It is hjoed tiisdei 14 febrewaris, Falentynsdei, in bysûndere dei, foar alles wat yn de natoer libbet en dêr hearre wy sels ek by. It feroaret, de waarme lucht komt deroan. Mei sudewyn komt it ek oer Fryslân. Fan ’e moarn,
woansdei, om acht oere, stiet de termometer op 2 graden en middeis om ien oere stiet er al op 17 graden by
ús achterhûs. Maitydswaar. Wat seach ik fan ’e middei?
De twa bercheinen, de bûnte ein mei syn reade snavel,
yn de feart tusken Westra en Venema, mar mear noch.
It is tongersdei 16 febrewaris; wy hawwe korpsrepetysje. Sa seit Durk, de ljippen binne der wer, en dat is
ek sa. Ik hie fan ’e middei ek al in keppel sjoen boppe
Folkert Bruinsma syn lege fjouwere (wetterplasse). Tagelyk witte wy: de maityd komt der echt oan, en dat is
ek sa, mar ècht maityd is dochs noch wat oars.
It is hjoed snein 26 febrewaris. Ek dizze goed wike is alwer foarby mei alle soarten waar. Ek in hiele moaie dei, mar ek dagen sûnder sinne mei hurde wyn, en
ek noch even stoarm, mar de temperatuer bliuwt goed en dêrom, de einen jouwe
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oan dat de kuorren yn ’e beam moatte. De trije moannen dat it echt winter wêze
kin, binne wer om, en wat hat dizze wintertiid ús brocht? Dit hjir daliks achteroan:
it hat net echt winter west, meastal te hege temperatueren. De iisbaan hat al ris
in pear kear hurd west, der hat in pear kear op riden wurde kinnen, mar dat wie it
dan. De grutte feart hat net ien kear hielendal ticht lein.
Mar wat sifer moat sa’n dochs echt
winterskoft hawwe? Ik tint dat wy it
dêr noait hielendal oer iens wurde.
Om de gedachte hjiroer allegear wat
yn de mjitte te kommen sis ik in seis,
mar elk mei en kin dat ek foar himsels
dwaan.
It is hjoed moandei 27 febrewaris fan
’e moarn seach ik by Rienk en Jikke
foarhûs twa reidhintsjes en fan ’e
middei seach ik yn de Tsjommerfeart
in dûkerin (‘fuut’) swinnen. Doe’t er
my seach, wie er fuort, en sa komt alles wer werom yn ús moai stikje natoer. It is alwer hast tiid dat de kopij ynlevere
wurde moat, en dan, oare kear mear. Knilles Rusticus

Utslach fan it stimburo (Lollum)
De Twadde Keamer-ferkiezing maart 2017 hat de folgjende útslach yn Lollum jûn.
Meiinoar 222 kiesgerjochtigen fan 18 jier ôf hawwe harren stim útbrocht. Wèr
fjouwer jier om; dat bringt ek syn ferskowings mei.
Sa krige de
VVD			
32 stimmen
		PvdA			 6
		PVV			19
		SP			20
		CDA			90
		D66			18
		ChristenUnie		 9
		Grien Links		13
		SGP			 1
		PvdD			 7
		50Plus			 5
		VNL			 1
		
Forum Democratie
1
Knilles Rusticus
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Nijs fan de damklup “De Rûge Wolf’

en it plan om it Frysk damjen de wrâld oer te krijen.
Yn Lollum wurdt Frysk damd, dat is damje werby as ek rjochtút en oerdwers slein
wurde mei. Yn Fryslân wurdt dit spultsje al mear as 400 jier spile en sa no en
dan wiene der tiden dat ek yn it bûtenlân dit damjen ûntdutsen waard. It waard
doe oars neamt omdat men net wist wer as it weikaam. Sa neamden se it yn
Frankryk yn de 18de ieuw Babyloanysk damjen, omdat it nochal betyzjend wie.
Bûten Fryslân neamden se it ek wol Molkwarder damjen, want Molkwar wie lykas
in doalhôf, en sa is it spul ek.
Yn de lânnen runom de Eastsee
hjitte it Maquern en ek wol Makvaer,
âlde ferwizingen nei Molkwar (De
Molkwarders wie yn dy tiid seelju
en sprutsen sa harren wenplak út.)
It spultsje waard yn ferskate plakken
noch lang spile, sels de wrâldkampioen ynternasjonaal damjen Alexander Georgiev út Sint Petersburg is der as bern grut mei wurden.
Mar net oeral koe dit damspul stân hâlde, omdat it op in grutter boerd spile waard
en ek it slaan tige yngewikkeld wie. Oeral waard nammentlik op it skaakboerd
damd. Sa hiene de Frânsoazen mar betocht om wol it grutte boerd te hâlden
mar ôf te sjen fan dat frjemde rjochte en oerdwerse slaan; in nij spul ûntstie sa,
it Poalsk damjen, dat sich letter ûntwikkele ta it hjoeddeistiche ynternasjonaal
damjen. Lykwols wie men der wol ridlik gau efter dat dit in remisespultsje wie.
Yn al dy lânnen wie en is men it oer ien saak wol iens, it Frysk damjen is fan alle
manieren fan damjen it yngewikkelst en it moaist om te spyljen.
Grutmasters
Om it Frysk damjen openij de wrâld oer
te krijen ûnstie 10 jier werom it idee om
troch in bysunder toernoai it spul kasjet
te jaan en nei in heger plan te tillen. Sa
begûn yn 2009 yn it âlde stedhûs fan Frjentsjer it earste grutmastertoernoai foar
de sterkste fjouwer dammers.
Viif jier letter kamen der foar it earst
dammers fan bûten Fryslân by, tige
sterkste tinksporters dy foar it earst op
syn Frysk damden.

Alexander Shvartsman en Jean Marc Ndjofang
© Guus van de Sande

Fryslân Open
Fan ien oantemei fiif maart haw wy ús njoggende edysje te pakken hawn mei
sprekkende spilers, sa as wrâldkampioen fluchskaken Vasyl Ivanchuk út Oekra-
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Het bedrijf voor al uw AUTOMATISERING, zowel hardware als software

- Complete systemen
- Losse componenten
- Aanleggen netwerken

- Software
- Maatwerk software
- Internetpagina’s

Ook kunt u bij ons terecht voor het vaste onderhoud van uw netwerk en
systemen, hier kunt u denken aan het updaten, opschonen, het maken van
een back-up en het uitbreiden van uw systemen.
Voor verdere informatie en tarieven:
Jorritsma Automatisering
Ald Haven 13
8823 SR Lollum
Tel: 0517-469071
Mob: 06-23688811
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ïne, wrâldkampioen checkers Michele Borghetti út Itaalje, wrâldkampioen ynternasjonaal damjen Alexander Shvartsman út Ruslân, Afrikaansk kampioen Jean
Marc Ndjofang út Kameroen en fierder ek spilers út Litouwen, Dútslân, Tsjechië
en België.
De earste trije dagen wie it Frylân Open 2017, dan spylje op twa grutte sylskippen
fan de Tallship company út Frjentsjer alle spilers yn deselde groep. De fjouwer
sterkste ynternasjonale en fjouwer sterkste Fryske spilers spylje dernei harren
grutmastertoernoai. De winners hjirfan wie yn de ynternasjonale groep, âld-Nederlânsk kampioen Hans Jansen fan Amsterdam en yn de Fryske groep ús eigen
lid Foeke Tiemensma fan Frjentsjer.

Foeke Tiemensma by it WK FRYSK!
© Stifting WFD

Ivanchuk yn it lêst fan de striid tsjin Jansen
© Stifting WFD

FRYSK!
Omdat it Frysk damjen nochal lêstich is om goed te spyljen binnen der net safolle dammers dy oan it prachtige einspul takomme. Yn it einspul mei elts mar in
hântsjefol skiven komt it spul lykwols hielendal
ta bloei, der kin djip rekkene wurde mar it bliuwt
oppassen foar loksetsjes en tûkelteammen. In
lyts foardiel moat dan ombûgd wurde ta winst.
En mei dammen (wolven) op it boerd is it hielandal oppassen. Om eltsenien dochs der oan
ta kommen te litten binne wy yn Frjentsjer ek
begien mei in einspultoernoai, hjirby hawwe
beide spilers elts mar fiif skiven. Dit is ûndertusken folwûksen wurden mei in eigennamme
FRYSK! en ferskate lânnekampioenskippen.
Yn it toernoai fan Fjentsjer wurdt it lêste kwalifikaasjetoernoai spile en de lêste dei in echt
wrâldkampioenskip foar 16 spilers. De winner
fan dit WK-FRYSK! waard Taeke Kooistra fan
Hartwert.

Taeke Kooistra, kampioen FRYSK! 2017
© Elizabeth Westra
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KH 2018
Tidens it grutte evenemint Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa sil yn de wike
fan 3 oantemei 10 augustus it earste wrâldkampioenskip Frysk damjen spile wurde. Wolle jim it sels ris spylje? Dan binne jim fan herte wolkom om ris op de klup
del te kommen, wy spylje fan oktober oantemei maart yn it doapshûs op eltse tongersdeitejûns. Mar thús spylje kin fansels ek, der binne twa moaie apps makke,
‘Fries Dammen’ en ‘FRYSK’. Dy binne fergees te downloaden.
Mear ynformaasje oer de ynternasjonalisearing fan it Frysk damjen fine jo op
www.frisiandraughts.com Waaksens, Marten Walinga

Nieuws van de DA
Beste dorpsgenoten,
We zijn weer in volle gang met de voorbereidingen voor de
dorpsfeesten. We hebben dit jaar weer gekozen voor een thema en dat wordt “Goet Foud!”. Dus we verwachten veel foute
outfits tijdens de feesten.
Ook staat dit jaar weer volleybal op de planning dus er kan weer volop getraind
worden! Verder zijn we nog druk bezig met het regelen van leuke muziek en
activiteiten. Zet daarom alvast 20, 21 en 22 juli in de agenda. Wij hebben er al
weer zin in!
		
Groetjes, de DA

Pub quiz
Op vrijdagavond 10 februari organiseerde de D.A. in samenwerking met Anneke
v.d. Vries in het dorpshuis de Nije Haven een pub quiz voor iedereen. Om 20.00
uur waren er 32 personen die zich opgaven, zij mochten in groepjes van 4 aan
een tafel gaan zitten waar zij een vragenlijst kregen met 65 vragen op papier en
10 geluids fragmenten.
Na het startsein kon ieder groepje beginnen met het invullen van de vragen die
bestonden uit verschillende categorieën waar onder sport, film en Disney vragen
en werd er af en toe gepauzeerd om muziekfragmenten af te spelen. Er werd
fanatiek en met veel plezier gestreden om de ereprijzen want ja wie wil niet de
eerste prijs met zijn ploegje verdienen?
Na een avond van hersen breken en veel plezier moesten we stoppen want iedereen was klaar met het beantwoorden van de vragen en hebben we (met een
drankje) gewacht op de uitslag. Na een korte pauze kwam de uitslag, eerst kregen we de antwoorden op de vragen en werd er al snel een top 3 bekend ge-

15

maakt en prijzen uitgereikt. De eerste prijs werd gewonnen door ploeg Google
die werd vertegenwoordigd door:
v.l.n.r. Durk Willem Bakker, Ramona Akkerman, Suzan Veenje en Geale Veenje.
We hebben een gezellige
avond gehad en hopen iedereen bij de danslessen op 25
maart en 1 april en de Bingo
op 7 april weer te zien (gezellig). Raadpleeg het boekje of
de website van De Nije Haven
voor verdere activiteiten in het
dorpshuis.
Groeten Pieter Draaisma
D.A. Lollum-Waaksens

Parkeeroverlast in
uw dorp of wijk?
Parkeeroverlast, harde muziek, vernieling, loslopende dieren. Dit zijn allerlei vormen van overlast waarvan u hinder kunt ondervinden. Soms is dit een eenmalige
situatie, maar als de overlast aanhoudt of regelmatig voorkomt, kunt u dit melden
bij Team Handhaving Publiek Domein.
Hoe kunt u melding van overlast doorgeven?
U kunt uw overlastmelding doorgeven via het digitale overlastformulier. Deze
vindt u op onze website www.sudwestfryslan.nl of u vult het formulier direct in via
de Súdwest-Fryslân app voor mobiele telefoons.
U kunt uw overlastmelding ook telefonisch aan ons doorgeven. Dit kan via algemeen nummer 14 0515
Wat gebeurt er met uw melding?
Wij proberen om iedere melding binnen drie werkdagen te behandelen. In de
meeste gevallen onderneemt Team Handhaving Publiek Domein zelf direct actie
of doet dit samen met de politie.
In uw dorp
Onze handhavers doen hun ronde door onze gemeente. Dat doen ze in de auto,
maar ook te voet, op de fiets of met de boot. Ze dragen een speciaal uniform. Zo
zijn ze gemakkelijk herkenbaar.
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Indeling handhavers per gebied
Dorpen rond Workum: Jan Boersma
Dorpen rondom Witmarsum en Makkum: René Kuipers
Dorpen rondom IJlst: Leo Rinia
Meld geweld, bedreiging, gaslucht, ammoniaklucht of brandlucht altijd direct bij
de politie of brandweer.
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team
Handhaving Publiek Domein via algemeen nummer 14 0515

Mogen wij ons voorstellen?
Jeugdgezondheidszorg. Aangenaam!
Wij van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân richten
ons op de gezondheid en veiligheid van kinderen. Om precies te
zijn op een gezond en veilig opgroeien van alle kinderen vanaf de geboorte tot de
leeftijd van 18 jaar. We volgen de gezondheid van alle Friese kinderen van 0 tot
18 jaar. We stimuleren gezond leven en een positieve opvoedstijl
In uw regio (Zuidwest Friesland) doen we dat vanuit Sneek, met Consultatiebureaus in Bolsward, Koudum, Makkum, Mantgum en Wommels.
Alle zorg bieden wij aan op vrijwillige basis. Bij JGZ staan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en assistenten voor u en uw kind klaar. Ieder
van deze medewerkers brengt zijn/haar eigen deskundigheid in.
Tijdens een bezoek aan Jeugdgezondheidszorg kijken de medewerkers samen
met u, hoe het met uw kind gaat en hoe het zich ontwikkelt. Er is aandacht voor
het opgroeien en opvoeden van uw kind. Naast lichamelijk onderzoek verzorgen
wij vaccinaties, volgens het landelijke Rijksvaccinatieprogramma. Tot uw kind 4
jaar oud is, komt u voor afspraken met JGZ op het consultatiebureau in de buurt.
Daarna komt u medewerkers van de JGZ tegen op de scholen: basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Meestal gaat dat “vanzelf” maar
soms zijn er momenten dat u vragen of twijfels heeft. Naast de vaste contactmomenten kunt u bij ons terecht voor advies.
De volgende keer besteden we aandacht aan de wijze waarop wij zorg bieden op
het consultatiebureau bij u in de buurt.
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Team Wommels

Van links naar rechts:
Rineke Benjamins,
doktersassistente
Jantsje Anema,
jeugdverpleegkundige
Pieter Paul Dirksen,
jeugdarts
Irene Zijlstra,
jeugdverpleegkundige

Verslag 46e Wunseradiel biljartkampioenschap 2017.
In het tot biljartarena omgebouwde dorpshuis te Lollum hebben 173 biljarters gestreden om een kampioenschap in dit jaarlikse grootste biljartevenement
van het Noorden. Belangstellenden konden zich
inschrijven voor de klasse waarin ze volgens hun
moyenne thuishoorden. Dat varieerde van de laagste (7e) klasse voor spelers met een moyenne van
0,00 tot 0,60 tot de hoogste (Extra) klasse voor spelers met een moyenne van 11,00 to 20,00. Omdat
de top in Friesland dun is werden de spelers van de
hoofdklasse (7,00 tot 11,00) samengevoegd met extra klasse.
Alle biljarters werden ingedeeld in poules die op
9 biljarttafels werden gespeeld.
De spelers van de 2e t/m 7e klasse konden zich in de
eerste ronde plaatsen in de winnaars- of verliezersronde. In de 2e week plaatsten
de poulewinnaars zich rechtstreeks voor de finale. De 1e klasse en hoofd/extra
klasse werd gespeeld volgens een ranking over 4 wedstrijden.
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Vrijdagavond en zaterdag streden de winnaars in 14 finales voor het kampioenschap in hun klasse.
De volgende spelers mogen zich kampioen 2017 noemen:
7e klasse verliezers:
Albert Feenstra, Exmorra, moy 0,64.
7e klasse winnaars:
Joram Dijkstra, Waaksens, moy 0,79.
6e klasse verliezers:
Gabe Reinsma, Exmorra, moy 0,74.
6e klasse winnaars:
Douwe Postma, Exmorra, moy 0,89.
5e klasse verliezers:
Sietse de Vries, Arum, moy 1,19.
5e klasse winnaars:
Jan Postma, Tjerkwerd, moy 1,22.
4e klasse verliezers:
Ruurd Bekema, Abbega, moy 1,91.
4e klasse winnaars:
Trienus de Jong Jzn, Lollum, moy 1,50.
3e klasse verliezers:
Rinze Veenstra, Bolsward, moy 2,58.
3e klasse winnaars:
Cato de Jong, Heeg, moy 2,24
2e klasse verliezers:
Henk Visser, Zurich, moy 3,88.
2e klasse winnaars:
Folkert Bruinsma, Lollum, moy 4,21.
1e klasse: 		
Frank Tichelman, Kubaard, moy 9,09.
Hoofd/Extra klasse:
Marcel van der Woude, Leeuwarden, moy 18,00.
Voor elke klasse was er behalve een fraaie beker ook een extra prijs voor de
hoogste serie en voor het hoogste partijmoyenne.
Marcel van der Woude maakte met 128 caramboles de hoogste toernooiserie en
eindigde met een moyenne van 22,50.
De 6-koppige commissie o.l.v. Joop de Jong kan terugzien op een geslaagd kampioenschap met dank aan de vele sponsors en de prima verzorging van Dorpshuis de Nije Haven.
Alle uitslagen, foto’s en prestaties zijn terug te vinden op de website van het
dorpshuis: http://www.dorpshuisdenijehaven.nl
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Keunstrûte Littenseradiel
20 en 21 mei 2017
In de gemeente Littenseradiel wonen en werken
veel kunstenaars. Om hun werk meer bekendheid te
geven is er een weekend lang open atelier.
De achtste Keunstrûte vindt plaats op zaterdag 20
en zondag 21 mei van 11:00 tot 17:00 uur. Meer dan 90 deelnemers stellen op
34 locaties hun ateliers en werkplaatsen gratis open voor publiek, geven workshops of exposeren hun werk in kerken. Naast schilderijen en beelden is er een
grote diversiteit aan werk te zien van professionele kunstenaars en enthousiaste
talentvolle amateurs. Ook poëzie, verhalen en sacrale dans komen aan bod.
Een goed startpunt is de overzichtstentoonstelling “Rode Editie” (Adres: De Omrin 22a, 8831 ZD Winsum) met werk van alle deelnemende kunstenaars, ook
voor informatie. Alle bezoekers maken dit jaar kans op een uniek schilderij van
Lieneke van der Kwaak uit Winsum door deelname aan de gratis loterij: “Win een
kunstwerk!”.
De Keunstrûte voert u door schilderachtige Friese dorpen en buurtschappen in
de uitgestrekte “greidhoeke” gemeente Littenseradiel. Onderweg is er voldoende
gelegenheid voor een drankje, hapje en weidse vergezichten. Het is teveel om
hier te noemen maar op de website www.friesekunstroute.nl vindt u alle informatie over de deelnemende kunstenaars en de adressen, ook is daar de folder 2017
te downloaden. De overzichtelijke folder, met
routekaartje, is ook op diverse plaatsen binnen
de gemeente en bij VVV punten te krijgen of bij
de deelnemende kunstenaars.

Uit Waaksens doet Greet Leuven mee aan
de keunstrûte. In haar atelier aan De Bieren
is een expositie te zien van haar schilderijen,
schalen en objecten van diverse materialen.
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PUZZEL 2 !
Nu een andere puzzel, die ook heel leerzaam is.
Zoek de plaatsnamen.
Bijvoorbeeld: Ze hoeft slechts even in de zon te
zitten en (9) BRUINISSE.
Het getal tussen de haakjes geeft het aantal letters van de plaatsnaam aan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ik vertrouw die jonge tandarts nog niet zo, ik denk dat ik naar de
(6)
Vreselijk wat een regen, het begint echt te (6)
Met de nieuwe voorzittershamer kan hij de vergadering goed (6)
De hond haart erg uit. Alles zit onder de (5)
Het hoofd van de gladheid bestrijdingsdienst zei: ik kan niet
overal strooien, omdat ik met een tekort aan (8)
Kijk die kangoeroe eens, wat springt(6)
Die auto is zeker net gepoetst, je ziet hem (7)
Weet jij wat je chef verdiend? Nee, hij praat nooit (8)
Het slotwoord van een gebed is (4)
Na de schietpartij in de herberg, lag achter de tap de (9)
Als mijn fiets kapot is (5)
Doordat deze palen uit Leeuwarden komen, zijn het (13)
Is dat de koningin? Ja hoor (5)
Hier staat de supermarkt boven op een berg, je moet daar de
boodschappen (9)
Het kleine hotelletje kreeg Lange Jan op bezoek. Hij is echt een
(10)
Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn (8)
De storm bracht veel schade aan de fruitbomen. Er was veel (9)
De verkoper gaat langs alle huizen. Kijk daar is (8)
Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar nu scheel
de het weinig of hij (6)
Ma reist graag en is dus vaak naar familie. Gisteren ……… haar
kleinkind (9)
Naast hazen en konijnen, zijn hier ook veel herten. Als je goed
kijkt zie je daar een (10)
In de kledingzaak kwam een man van 260 pond een pantalon
kopen. “Het spijt me” zei de verkoper, “ zo’n………heb ik niet.(11)
Met z’n zessen in een MINI gaat nog, maar je kunt er geen (11)

21

24.
25.

Het was rustig, opeens begonnen ze te (6)
De spar stond in de mist, maar de boswachter zag de (9)

Veel succes toegewenst!!
De antwoorden kunt u inleveren bij Sijke Hendriks
of mailen naar : sijkehendriks@live.nl
Oplossing vorige puzzel 1:
1. Kampen 2. Beschuit 3. Boterham 4. Ventiel 5. Kalebas 6. Zwartkijker
7. Scholekster 8. Karton 9. Handschoen 10. Centrum 11. Driehoek
12. Duizendpoot 13. Eindpunt 14. Eksteroog 15. Evenaar 16. Kanarie
17. Heb ik fout genoteerd, dus deze vervalt 18. Bangkok

GROENTETUIN
Altijd al een groentetuin willen hebben? In de groentetuin in Waaksens
komt een strook vrij. Belangstellenden kunnen zich melden bij Epke Twijnstra, e-twijnstra@home.nl.
Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens
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Pietje Bell en de Binde fan ‘e Swarte
Hân is de titel van het stuk dat de Stichting Berneiepenloftspul Easterwierrum
dit jaar ten tonele brengt.
In de dorpen tot ver in de omgeving van
Easterwierrum drong de afgelopen weken tot de inwoners steeds meer door dat er iets op til was in de gemeente, want
overal verschenen handafdrukken in schoensmeer op deuren en ramen van allerhande gebouwen en auto’s. Het blijkt dat de 33 kinderen die sinds januari al
aan het repeteren zijn, zich al helemaal lid van hun Binde fan ‘e Swarte Hân
voelen, ook buiten de repetities om.
De kinderen zijn in het stuk voor een groot deel deel echt bendeleden.
Tekst- en muziekschrijver Peter Sijbenga uit Reduzum nam Pietje Bell, de held
van de bekende kinderboeken wel als basis, maar hij schreef een compleet
nieuw stuk waarin nog veel meer jeugdhelden van het branieschopperige, creatieve type figureren. Oliver Twist, Pippi Langkous, Dik Trom, Suske de Rat en
Sietske en Hielkje.
De regie is dit jaar voor het eerst in handen van Romke Gabe Draaijer en Sjoerd
Blom, Joke Krist tekent voor het instuderen van de songs, Coco de Haas en Trieneke Verbeek zijn verantwoordelijk voor de dans en de ontwerpers van het decor
en de kostuums zijn Jan-Eric Venema respectievelijk Wolly Prins.
De kinderen werken onder hun leiding haast een half jaar intensief aan het stuk.
Ze leren spelen, zingen, dansen, sommigen spreken voor het eerst Fries en het
is boven alles een fantastische sociale leerervaring voor ze.
Pietje Bell is het 27e stuk voor BIS. De première is op donderdag 22 juni.
Spitigernoch dogge dit jier gjin bern út jim
doarp mei, mar wy hoopje al dat jimme mei
man en macht komme te sjen, sadat de bern
in prachtige middei as jûn hawwe en it oare jier
ek audysje dwaan wolle!
Hertlike groetnis en wy hoopje oant yn juny yn
Easterwierrum!
Nammens it BIS-bestjoer,
Ria Kraa (06 51281792)
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KIDS
CORNER
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Puzzel
mee !

20 mei 2017 Wandeltocht “Ronde van Ried”
Voor het tweede achtereenvolgde jaar organiseert de Activiteiten Commissie van
Dorpshuis de Rede te Ried een wandeltocht in de omgeving van Ried. Ontdek op
een gezellige en sportieve manier de mooie omgeving van Ried. De route loopt
o.a. over een gedeelte van het Jacobspad, langs de slenk van de Middelsee,
langs de weg van het voormalige klooster Sanctea Mariënberg, langs terpen en
het schitterende weide- en bouwland van NW-Friesland.
De wandeltocht is bedoeld voor alle niveaus wandelaars.
Start 39
Start 30
Start 22
Start 8

km.
km.
km.
km.

09.00 – 09.30 uur
10.00 – 10.30 uur
11.00 – 11.30 uur
12.00 – 12.30 uur.

Startlocatie:
Gymnastiekzaal
		Peinserweg
		
8811 HD Ried
		
De kosten bedragen € 7,50 p.p. (kinderen tot 12 jaar
€ 5,00). De opbrengst van deze loop komt geheel ten
goede aan de ver- en nieuwbouw van dorpshuis De
Rede.
•
Honden – mits aangelijnd – mogen mee.
•
EHBO aanwezig
U komt diverse keren terug op de startlocatie alwaar gezellige zitjes klaar staan
zodat u de voeten even rust kunt geven en kunt genieten van een kopje koffie/
thee o.i.d. . Ook zijn hier toiletten aanwezig.
U kunt zich opgeven via de site www.rondevanried.nl of www.dorpshuisried.nl.

Muzikaal spektakel in Winsum
Op zaterdag 20 Mei raast er een muzikale trein met vele
musicalnummers door de MFC ‘de Helling’ te Winsum.
Beleef de reis mee met 25 enthousiaste vrouwen van het
popkoor Blinder o.l.v. Baukje Hoogstins
Instappen in Chicago en pas weer uitstappen op eindstation Hair. Hou de krantenberichten en aanplakbiljetten in
de gaten, mis deze trein niet!
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UIT ONS ARCHIEF
25 jaar geleden
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Doe en no!
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Molen Meerswal / Marswal
Beste Mensen van Lollum - Waaksens.
Bij deze doe ik een oproep om informatie over de oud bewoners van de
watermolen “Meerswal / Marswal” en
omgeving daarvan te Lollum. Ik ben
de jongste zoon van Bertus Tacoma en
Janke Bonnema en mijn vader was de
laatste molenaar (1959) aldaar. Heel
graag wil ik verhalen ontvangen over
de familie Bonnema van voor of tijdens
de oorlog. Natuurlijk zijn interessante gebeurtenissen van latere periode ook welkom. Als het lukt met een datum erbij. Ook ben ik op zoek naar tekeningen of
schilderijen van een oudoom van mij, B. Bonnema (Bindert) die leefde van 1895
tot 1977. Het kan ook zijn dat er nog brieven, gedichten of voorwerpen zijn van
welke Bonnema dan ook. Heb al heel veel gegevens en foto’s en de bedoeling
is om een boek te maken hierover. Alvast bedankt voor de moeite, Henk Tacoma
(geboren te Lollum).
Mijn adres is: H. Tacoma, Hikkaarderdijk 32, 9177GA Jislum.
Mail: siebe_henk@zonnet.nl

VAN BEEKHUIZEN
TWEEWIELERS

U kunt bij ons terecht voor de volgende
merken: Alba, Bikkel, BSP, Pointer,
Kreidler, Puch, Gazelle, RIH, Batavus, Burgers & Trenergy.
Wist u dat u uw fiets voor reparatie niet naar IJlst hoeft te brengen, maar in
Waaksens kunt neerzetten. Wij nemen uw fiets dan mee naar IJlst en brengen
de fiets gerepareerd weer bij uw thuis. Ook kunnen wij de fiets bij u komen
ophalen. Deze haal & brengservice bieden wij u gratis aan.
Graag tot ziens in onze winkel aan de:

GALAMAGRACHT 34, 8651 EC IJLST Tel: 0515-531664 / 06-41320816
Openingstijden: dinsdag-vrijdag: (9.00-17.30) & zaterdag: (9.00-16.00)
Buiten openingstijden op afspraak voor geopend

www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
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In femke
Geboren: 12 december 2016
Sybrecht dochter van Rients en Sjoeke
Bêste minsken, Wij wolle eltsenien betankje foar de lokwinsken, kaartsjes,attinsjes en blommen dy’t wij krigen hawwe mei
ús 60 jierrige trouwdei. It wie geweldich.
Doede en Houkje Bruinsma-Langhout

Beste dorpsgenoten van Lollum en Waaksens, we komen 24 juni weer langs
tegelijk met het oud papier. Zouden de mensen van buiten de dorpen ons even
willen bellen als zij iets op te halen hebben, tel. 0517 469107. Het gaat om led- en
spaarlampen, fittingen, TL Buizen, batterijen, accu’s, kleine electrische apparaten etc. Joop en Durkje de Jong

AGENDA
Datum		Onderwerp				Plaats		Tijd
zat 29 apr
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
vrij 12 mei
Jeugd 10-14 jaar. #Volleybarbecuueee De Nije Haven 19:00
zat 27 mei
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 24 juni
Ophalen oud papier + Wecycle		
Beide dorpen 09:00
Activiteiten agenda website: www.dorpshuisdenijehaven.nl/agenda.html

DE TWA DOARPEN in 2017
nr. 169 uiterste inleverdatum kopij 14 juni - verschijnt begin juli
nr. 170 uiterste inleverdatum kopij 13 september - verschijnt begin oktober
nr. 171 uiterste inleverdatum kopij 15 november - verschijnt begin december
Punten voor de agenda en kopij en foto’s voor De Twa Doarpen kunt u mailen
naar: twadoarpen@hotmail.com

ADVERTEREN

Dat kan voor € 14,- per keer hele pagina of € 7,- per keer halve pagina.
De Twa Doarpen verschijnt 5 keer per jaar.
Opgave bij Pietsje Sieperda: pietsjesieperda@hotmail.com
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Huisartsen van Wûnseradiel:
Huisartsenpraktijk, De Tsjasker 9, Witmarsum
0517-531281.
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
Dr. B. Dierick, ds. Touwelaan 13A, Makkum
0515-23170
Huisartsen van Littenseradiel:
Dr. Meerdink, Van Sminialeane 45, Wommels
0515-331331
Dr. Hoepman, van Eysingaleane 10, Easterein
0515-331488
Huisartsenpost Sneek
De avond, de nacht, het weekend
en tijdens feestdagen kunt u voor
spoedeisende hulp terecht op de
huisartsenpost in het Antonius
Ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601
ZK Sneek. De huisartsenpost werkt
uitsluitend op telefonische afspraak.
U kunt bellen met 0900-112 7 112 (€0,10 pm). Dit nummer is alleen voor
SPOEDGEVALLEN. Wilt u meer weten over de dokterswacht dan kunt u kijken
op www.dokterswacht.nl

AED Hoe te Handelen?:
Als de AED in een van onze dorpen nodig is dan is het
belangrijk om direct 112 te bellen. Als er contact met 112
is wordt er via een sms systeem een bericht gestuurd naar
vrijwilligers. Zij worden dan via de sms naar de AED of
patiënt gestuurd. 112 bellen is dus het belangrijkst om
te doen. De vrijwilligers kunnen reanimeren en de AED
bedienen maar hebben altijd de hulp van de ambulance
nodig.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Lutske de Jong via: lutske@planet.nl
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