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Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

Men kin fan in rier
safolle net fergje as
fan in âld ko

Carrièreswitch

Voorjaar

Poppen

Leerkracht basisonderwijs start
in Wommels praktijk voor
natuurgeneeskundig therapie

Op camping It Krúswetter komen
gasten voor de rust: ﬁetsen,
wandelen en vissen

‘Dat is magy: in dea ding ta
libben bringe troch in simpel
gebaar as in lichemshâlding’
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Robots soarchje foar kreas Freulefjild
Wommels - Sûnt ferline wike wurdt
it gers op it fjild fan de Keatsferiening Wommels koart holden
troch twa ‘super slimme’ meanrobots. De ‘KF Wommels 1’ en ‘KF
Wommels 2’ kinne fia in app op
de tillefoan betsjinne wurde en
witte presys wat se dwaan moatte. De twa masines binne levere
troch Greidanus Tuin & Park út
Winsum.
Troch Hinne Bokma
Oare jierren waard it fjild twa kear
yn de wike meand troch in meiwurker fan in túnbedriuw. Dat is
no net mear nedich. ,,Op lange
termyn kinne wy wol jild op it
ûnderhâld fan it fjild besparje”,
sa jout foarsitter Douwe Kooistra
fan Keatsferiening Wommels oan.
,,Mar meane mei robots is ek foar
it fjild better. It gers wurdt konstant
koart holden.”
Ien robot kin it gers fan in fjild fan
5000 fjouwerkante meter bestrike.
Omdat it keatsfjild fan Wommels krapoan 8000 fjouwerkante
meter grut is binne der twa robots
nedich. It fjild is mei grinstriedden ôfskerme, sadat de robots net
it spoar bjuster reitsje kinne. Tidens
trainingen en keatswedstriden
hawwe de robots efkes lins. Dan
binne se yn harren hok.
De meanrobots binne fan it type
550 automower fan Husqvarna. Se
beskikke oer in yngenieus systeem
om stelderij tsjin te gean. Se ha

Dertiende editie Lytse Doarpen Rintocht
Boksum – De wandelaars gaan komende zaterdag 21 april op pad in
Boksum. Daar is de start en finish van de dertiende editie van de Lytse
Doarpen Rintocht. Er zijn twee afstanden: 25 en 40 kilometer. In de voorinschrijving hebben zich ruim vijfhonderd wandelaars aangemeld. De
organisatie gaat uit van in totaal zo’n achthonderd deelnemers. In 2006
organiseerden Hendrik en Hennie Miedema uit Wjelsryp en Rinse en
Renkse Miedema uit Hilaard de tocht voor de eerste keer. Ze willen de
mensen kennis laten maken met het groene hart van Friesland. De doelstelling van de tocht is om de kleine dorpen in de regio bekend te maken
bij de wandelaars. Eerder was de start en finish steeds in een dorp in Littenseradiel. Nu deze gemeente is opgegaan in drie grotere gemeenten is
de keus uit startdorpen groter.

Habtamu de Hoop presentator Klokhuis
Wommels – Habtamu de Hoop (19) út Wommels sil it NTR-jeugdprogramma Het Klokhuis presintearje. De earste opnames hawwe al west en
fanôf dit neijier sil Habtamu regelmjittich op de Nederlânske televyzje
te sjen wêze. Op in fakatuere by Het Klokhuis reagearren 1200 minken.
Habtamu waard útkeazen as nije presintator. Foar him komt in dream út.
Habtamu is sûnt novimber 2017 foar de PvdA riedslid yn Súdwest-Fryslân. En hy fuotbalt yn it earste fan SDS.

Gerard Greidanus (rechts) van Greidanus Tuin en Park en Fabian Storm van
Husqvarna bij de robots.
in saneamd GPS track en tracé
systeem. Foarsitter Kooistra jout
dieven net folle kâns. Komme de
robots bûten it fjild dan produsearje se in helsk kabaal en fia it
GPS-systeem binne se altiten te
trasearjen.
De robots passe harren wurk oan
oan de groei fan it gers en it waar. By
sinnich en waarm waar komme se
minder gau yn aksje as by groeisum
waar. De meanhichte kin oanpast

wurde. Sa kin der op de Freule, dit
jier op woansdei 8 augustus, op in
prachtige gersmatte keatst wurde.
It keatsterrein yn Wommels is it
twadde sportfjild yn de Greidhoeke, dêr’t in robot it wurk fan de
meanmasine oernommen hat. Yn
Jorwert hat de Stichting Sportontwikkeling Jorwert twa jier werom
by Greidanus in robot kocht om
it sportfjild te meanen. It foldocht
dêr poerbêst.

Murk Okkema Wommelser fan’t jier
Wommels – Murk Okkema is troch Doarpsbelang Wommels útroppen
ta Wommelser fan it jier. Doarpsbelang hat him yn it sintsje set fanwege
syn jierrenlange ynset foar de de Melody & Percussionband fan Euphonia. Dêrneist is er al 14 jier havenmaster. It behear fan de haven docht er
tegearre er mei syn frou.

Nieuwe afvalcontainers

Bogerman-plan levert positieve reacties op
Wommels – Het idee van Dorpsbelang Wommels om betaalbare
woonruimte voor jongeren te creeren in het straks leegkomende
schoolgebouw van Bogerman aan
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de Walperterwei in Wommels is
goed ontvangen.
Op de ledenvergadering van
dorpsbelang werd positief op het
plan gereageerd. Ook de aanwezige wethouder Maarten Offinga
van Súdwest-Fryslân reageerde
instemmend en nodigde de projectgroep uit om met de gemeente
te praten over de verdere uitwerking en het formuleren van de
voorwaarden, zodat het idee in de
markt kans van slagen heeft. ,,Wy
meitsje gjin plan, mar ûntwikkelje
in fyzje en fertrouwe der op dat de
gemeente it idee oernimt”, zegt
voorzitter Peter Meijlis van Dorpsbelang. Een marktpartij moet het
idee verder uitwerken.

In het oudste deel van het schoolgebouw, dat dateert uit 1920, is
ruimte voor twaalf wooneenheden, zogenoemde mini-units en
een gemeenschappelijke ruimte.
Op het terrein achter het hoofdgebouw is ruimte voor kleine
koopwoningen. Er zijn twee concepten bedacht. In het ene concept
gaat het om de vorm van een hofje,
in het andere concept wordt het
idee van vrijstaande huisje uitgewerkt. Voor beide concepten geldt
dat de woningen betaalbaar, duurzaam en energie-neutraal worden.
Op de facebookpagina Bogermanwommels 2.0 kan een stem op een
van de beide concepten worden
uitgebracht.

De inwoners van de dorpen, die bij de herindeling zijn verhuisd naar de
gemeente Súdwest-Fryslân, krijgen nieuwe afvalcontainers. In Littenseradiel
werden containers met een zogenoemde kraag aan de voorkant gebruikt.
Voor de inzamelvoertuigen van Súdwest-Fryslân zijn deze containers lastig
te legen. Daarom krijgen de inwoners nu ook een type dat al door SúdwestFryslân wordt gebruikt. Het gaat om de grijze, groene en papier-containers.
In totaal worden 4400 containers vervangen. Voor de operatie heeft de gemeente 107.800 euro uitgetrokken. De oude containers worden gerecycled.
De foto is gemaakt op de Terp in Wommels.
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