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Op de kaart
‘De ûndernimmers út Winsum 
ha oan de iepen dei in goed 
gefoel oerholden’
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Jubileum
 ‘ Wy binne minsken fan it doarp. 
Wy dogge it hjir yn Turns 
allegearre mei-inoar’
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200 JAAR 
BOUWBEDRIJF 
 BOOTSMA
7 generaties bouwen in Tirns

Folleybal
 ‘Wy stiene ien punt foar. Ik ha 
doe wat tiidrekt en dat wie 
genôch. Dus kampioen’
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Better hjoed de 
sinne fi ele as moarn 
’t reinwetter diele 
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Ook stalling mogelijk

Samen met viltkunstenaar Huijbrechts werken schoolkinderen aan kunstwerk

'Leeuwarden krijgt veel moois cadeau'

Baard – ‘Leeuwarden krijgt heel 
veel moois cadeau’. Het is de titel 
van een kunstwerk, dat 350 basis-
schoolleerlingen uit de tien dor-
pen van Nij Baarderadiel samen 
met viltkunstenaar Truus Huijb-
regts uit Baard maken. Het kunst-
werk is een geschenk voor Leeu-
warden en staat symbool voor de 
tien dorpen, die op 1 januari 2018 
overgaan naar de Friese hoofd-
stad. Met het aanbieden van het 
cadeau spreken de inwoners de 
wens uit dat de dorpen ook in de 
toekomst hun ‘eigenheid’ mogen 
behouden.

Door Hinne Bokma

Het kunstwerk bestaat uit tien puz-
zelstukken, elk in de vorm van een 
dorp. Volgens Huijbregts moeten 
de puzzelstukken, die gemaakt 
worden van vilt, de eenheid tussen 
de tien dorpen visualiseren. Het 
kunstwerk is drie bij drie meter 
groot. ,,De tien losse onderdelen 
vormen samen een geheel.” 
De puzzelstukken worden opge-
bouwd uit handgevilte doeken. 
Het gebruikte materiaal heeft een 
symbolische betekenis. Vilt staat 
voor verbinding, losse wolvezels 
worden met elkaar onlosmake-
lijk verbonden tot een stevige stof. 
Huijbregts hoopt dat het in de toe-
komst ook zo gaat met de grote 
stad en de dorpen eromheen. 
De inwoners van de tien dorpen 
hopen dat de herindeling net zo 
zorgvuldig gebeurt.
De boodschap aan Leeuwarden is 
om zuinig te zijn met wat de stad 

krijgt. Volgens Huijbregts wordt 
een prachtig landelijk gebied aan 
de Friese hoofdstad toegevoegd. 
,,Het is een uniek plattelands-
gebied met mooie dorpen.”  De 
viltkunstenaar hoopt dat de men-
sen zich bewust zijn van de waarde 
van het landschap. ,,Het is mijn 
taak om de mensen naar het land-
schap te laten kijken”, zo geeft 
ze aan. Met het project wil ze de 
schoolkinderen ook bewust maken 
van het bijzondere gebied, waarin 
ze wonen. ,,Het is niet verstede-
lijkt. We moeten er zuinig op zijn. 
De kinderen moeten dat ook besef-
fen, want zij zijn de toekomst.”

Schaapherder
De 350 kinderen van de zes scho-
len zijn vanaf het begin tot het 
einde bij het project betrokken. 
Ze gingen al naar de schaapherder, 
gaan straks zien hoe de schapen 
geschoren worden en daarna gaan 
ze met het vilten van de wol aan 
de slag. Daarnaast gaan de kinde-
ren tekeningen maken van iets dat 
ze gezien hebben in het landschap. 
Uiteindelijk krijgen zes tekenin-
gen, die beoordeeld zijn door de 
leerlingen van groep acht, een 
plekje op het kunstwerk.
Het kunstwerk kost 11.500 euro. 
Uit de pot van het Iepen Mien-
skipsfûns komt een bedrag van 
4600 euro, het Foarinoar Fûns van 
de gemeente Littenseradiel stelt 
5000 euro beschikbaar en de rest 
van het bedrag wordt gedoneerd 
door de 10 dorpsbelangen en 
Truus Huijbregts.

Expositie Keunstrûte
Tijdens de Keunstrûte vindt in 
het atelier van viltkunstenaar 
Truus Huijbregts in Baard een 
expositie viltkunst van meerdere 
kunstenaars plaats. Naast vil-
twerk van Huijbregts is er werk te 
zien van Cora Jongsma uit Assen.  
Beeldt Huijbregts met behulp van 
vilten blokken het landschap uit, 
Jongsma werd geïnspireerd door 
het ontstaan van het landschap. Ze 
bestudeerde oude kaarten, ging er 
op uit en had veel gesprekken met 
boeren en natuurbeheerders. Het 
resultaat is enkele kaarten van vilt.  
Het is de start van een reizende 
expositie. Tijdens de Keunsrûte 
houdt natuurboer Auke Strem-
ler uit Jorwert zowel op zaterdag 
als op zondag om 13.30 uur een 
lezing. 

Op ‘e Skille bliuwt sa’t it is
Noch goed sân moannen te gean, 
dan is it 1 jannewaris 2018. De 
gemeente Littenseradiel hâldt 
op te bestean, wurdt yn trije par-
ten knipt. Wat bart der mei Op 
‘e Skille? ,,Ferdwynt dy dan ek?” 
en ,,hat er noch wol. besteans-
rjocht?”, sa freegje besoarge 
ynwenners harren ôf. Hoe faak 
my yn de ôfrûne moannen net 
frege is hoe’t it yn de takomst 
mei de krante komt, is net nei te 
gean.  Moai, dat der safolle mins-
ken begien binne mei Op ‘e Skille. 
Dat docht my goed!

Faak wurdt ferûndersteld dat 
de krante it eigendom is fan de 
gemeente en dan ek op 31 desim-
ber ophâlde sil te bestean. Opheffe 
is net oan ’e oarder. De krante is 
partikulier eigendom, wurdt útjûn 
troch Utjouwerij Bokma. Yn 1999 
is er as moanneblêd oernaam fan 
de famylje De Boer út Kûbaard en 
sûnt 1 jannewaris 2000 ferskynt 
er twawykliks hûs oan hûs yn de 
Greidhoeke. Neist de 29 doarpen 
fan Littenseradiel giet er rûn yn 

Boksum, Tsjom, Burchwert, Lol-
lum en Turns.  Wa wit, miskyn 
komt der yn de takomst noch wol 
ris in oanlizzend doarp by.
It is net oan ‘e oarder dat de krante 
nei 1 jannewaris 2018 ferdwine 
sil. Op ‘e Skille bliuwt ferski-
nen yn deselde oplage (krapoan 
6000), yn itselde gebiet (tusken 
de fjouwer stêden) en yn deselde 
ferskiningsfrekwinsje (ien kear yn 
de fjirtjin dagen). Ynearsten feroa-
ret der dus neat. 
Wat wol feroaret binne de 
gemeentlike meidielings, dy’t 
no ûnder de kop ‘Gemeentenijs’ 
yn de krante te fi nen binne. De 
siden fan de gemeente Littensera-
diel ferdwine. It kin wêze dat de 
opbou fan de krante dêrtroch wat 
oars wurde sil. Mar de eftergrûn-
ferhalen, ynterviews, nijsgjirrige 
nijtsjes en allerhande agindasaken 
bliuwe ek yn de nije opset. Fan-
sels sille wy ek de trije gemeenten, 
dêr’t Littenseradiel aanst diel fan 
útmakket, folgje. 

Hinne Bokma

Bij de schaapherder maken de kinderen kennis met de schapen.

27 mei


