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Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

Grut is de man dy’t
syn bernehert net
kwytrekket

4 mei

Elfstedentocht

Koningsspelen

Herdenking in Easterein krijgt
steeds meer diepgang en trekt
steeds meer jongeren

Very Stroet uit Wommels zwemt
een eindje mee met Maarten van
der Weijden

In goed moarnsmiel, al dûnsjend
de spieren opwaarmje en dan gau
oan de slach
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Keatsseizoen set yn Weidum kâld en wiet útein

Alvestêdekuiertocht
Boazum - Op 8 maaie begjinne de
kuierders yn Ljouwert wer oan de
fiifdaagse tocht lâns de alve stêden.
De earste deis lizze de dielnimmers 49 kilometer ôf en komme se
troch Boazum en Easterwierrum.
De kuierders moatte it dit jier lykwols sûnder koeke fan de gemeente
Littenseradiel dwaan. Mei it ferdwinen fan de gemeente kaam der ek
in ein oan dizze tradysje.

Brânwacht Wommels
Wommels – De brânwacht fan
Wommels hat op sneon 21 april yn
Berltsum de provinsjale wedstriid
op syn namme skreaun. Der diene
tsien korpsen oan dizze wedstriid
mei. It gong om in oefening, wêrby
it mis gong mei in F16.

Gouden Spiker

Der wurdt wer keatst. Lyk as oare jierren sette it seizoen útein yn Weidum, dêr’t foar de 67ste kear de Bangmapartij holden waard. De winst gong nei Sint Jabik.
Yn de finale, fanwege it minne waar hiene in protte minsken in waarmer plakje opsocht, wiene Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Renze Pieter Hiemstra te sterk
foar it partoer fan Ljouwert, dat bestie út Feiko Broersma, Jouke Bosje en Hans Wassenaar. De einstân wie 5-4 en 6-4. De tredde priis gong nei it partoer fan Easterein, dat bestie út Doede Rients Okkema, Bauke Dijkstra en Jan Schurer.
Foto Henk Bootsma

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…
Burgwerd - In de Greidhoeke zijn
ter gelegenheid van de viering van
de verjaardag van de koning vier
mensen onderscheiden. Op donderdag 26 april werden zij met
een smoesje naar het gemeentehuis gelokt en werden daar verblijd met een koninklijk lintje.
Hanne Hein-van der Hoek (70)
uit Burgwerd is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Ze was zes jaar algemeen bestuurslid, secretaris en later voorzitter
van de Liberaal Joodse Gemeente
Arnhem, vijf jaar lid van de groep
vrijwilligers die overledenen verzorgen en de begrafenis begeleiden
en ze leverde een bijdrage aan de
totstandkoming van de nieuwe
Sidoer (gebedenboek). Ze maakte
deel uit van het hoofdbestuur van
het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en was secretaris
en voorzitter van de Progressief
Joodse Gemeente Noord-Nederland. Vanaf 2005 is mevrouw Hein
docente Jodendom bij de cursus
Theologische Vorming in Sneek en
is ze medeorganisator van de viering van Onafhankelijkheidsdag
van Israël in Friesland. Vanaf 2016

is ze bestuurslid van dorpsbelang
Burgwerd.
Ultsje Wiersma (65) uit Wommels werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Wiersma
is vanaf 1990 betrokken gemeentelid bij de toenmalige Hervormde
Kerk in Wommels. Hij was vijf
jaar kerkvoogd en heeft zich ingezet voor de totstandkoming van de
band tussen de kerk van Wommels
en de partnergemeente in Sibiu in
Roemenië. Vanaf 2010 is Wiersma
vertaler van de kerkdienst in het
Engels voor een Ethiopisch gezin.
Wiersma is vanaf 2001 bestuurslid/voorzitter van de Feriening
Kollektyf Wynmûnebesit in Wommels en Iens (FKWWI) en is vanaf
2015 voorzitter van de Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK).
Hij vertegenwoordigde in de
jaren 2002-2006 en 2012-2017
het CDA in de gemeenteraad van
Littenseradiel. Sinds 2002 is hij
mede-organisator van het loopevenement ‘Slachterin’.
Voor zijn jarenlange inzet voor
de dorpen Húns en Leons kreeg
Sas Jepkema (71) uit Leons een
koninklijke onderscheiding. Ook
hij werd benoemd tot Lid in de

Orde van Oranje Nassau. Jepkema zet zich al 37 jaar in voor
de leefbaarheid in de beide dorpen. Hij beheert de archieven en
organiseert biljart- en kaartactiviteiten in het dorpshuis in
Húns. Jepkema is al vele jaren
actief in diverse geledingen van
de kaatsbond KNKB. Als adviseur en secretaris van de Ring van
Leeuwarden, een vereniging van
kleinschalige
ondernemingen
rond Leeuwarden, heeft Jepkema
de website gerealiseerd, de promotie verzorgd en een open dag
georganiseerd.
Ook Tineke Eringa-Dijkstra (75)
uit Burgwerd werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze was vier jaar (1980-1984)
secretaris van het bestuur van de
Landbouwschool in Witmarsum,
vier jaar secretaris van de christelijke basisschool ‘It Skûlplak’ in
haar woonplaats. Eringa is sinds
1984 koster van de Johanneskerk in Burgwerd, was twaalf jaar
ouderling, vijf jaar scriba en is
momenteel weer voorzitter van
de kerkenraad. Vanaf 1993 is ze
bestuurslid van de Stichting Sneek
1940-1945.

Spannum
De
brassband
Greidebrass út Spannum hat op
sneon 21 april yn Oerterp op
it Gouden Spiker Festival foar
amateurbrassbands de Gouden
Spiker wûn. De brassband út ’e
Greidhoeke, dy’t alle wiken oefent
yn it doarpshûs Us Gebou yn
Spannum, stiet ûnder lieding fan
Marco Middelburg. Jelke Boonstra
fan Greidebrass waard útroppen ta
bêste solist fan it konkoers.

Net ien útfaller Lytse Doarpen Rintocht

Net ien útfaller en allegearre bliere gesichten. Mei troch it prachtige waar is
de trettjinde edysje fan de Lytse Doarpen Rintocht in sukses wurden. Start
en finish wiene yn Boksum. Der wiene 868 kuierders: 188 rûnen 40 kilometer, de rest die de tocht fan 25 kilometer.Takom jier is de Lytse Doarpen
Rintocht op sneon 11 maaie. Start en finish binne dan yn Ried. Foto: Marten
Lijcklema.

