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Kolofon

‘Bidden dat er niet te strenge winters komen en stook de kachel niet te hoog op’
Restaurearre Hardorff-oargel yn Kûbaard yn gebrûk naam
Kûbaard - It monumintale Har-
dorff-oargel yn de Victortsjerke te 
Kûbaard is nei in yngripende res-
tauraasje op 13 july opnij yn ge-
brûk naam. It tsjerklik muzykyn-
strumint yn Kûbaard is it âldste 
noch komplete oargel fan de fer-
neamde Ljouwerter oargelmakker 
Willem Hardorff (1815-1899). Hy 
boude it Kûbaarder tsjerke-oargel 
yn 1856.

Troch Durk Hibma

De iepening barde op in ludike 
wize. Achter yn de tsjerke wie in 
sabeare blaasbalge opsteld dy’t 
betsjinne waard troch trije gelegen-
heidspûstetrapers, boargemaster 
Johanneke Liemburg fan Litten-
seradiel, dûmny Henk Bakker fan 
de streekgemeente Kûbaard-Span-
num-Iens en keunstskilder Martin 
Sijbesma fan Kûbaard.
 ,,Een orgel is een fantastisch inge-
wikkeld instrument. Vanuit de 

kerk is maar een klein deel zicht-
baar, maar achter het prachtige 
front staan in de grote kast wel 730 

pijpen van metaal en hout”, sa sei 
Theo Jellema, oargel-adviseur en 
begelieder fan de restauraasje, yn 

syn taspraak. Benammen it front 
neamde hy unyk en tige seldsum. 
Meastentiid bestiet sa’n front út 
trije trochrinnende tuorren. Yn 
Kûbaard hâldt de middelste toer 
healweis op en jout de romte oan 
in grut middenfjild mei dêrûn-
der de útbylding fan in strieljend 
rizende sinne as metafoar fan de 
kommende nije dei.
De jongste restauraasje is yn twa 
fazen útfierd mei in tuskentiid fan 
goed tweintich jier. It ôfrûne heal-
jier is it hiele binnenwurk yn de 
wurkpleats fan oargelmakker Bak-
ker & Timmenga te Ljouwert ûnder 
hannen naam. Ien fan de wichtich-
ste yngrepen hat neffens Jellema 
west dat in pear registerwizigingen 
by de restauraasje fan 1924 wer 
ûngedien makke binne. In tal pipen 
is ferfongen en werom pleatst nei 
de eardere posysje. Dêrtroch hat it 
oargel syn oarspronklike klankbyld 
werom krigen, libben en strieljend. 
,,Het orgel klinkt weer zoals de 

maker Hardorff het heeft bedoeld”, 
sa sei Jellema.
Ien fan de grutste bedrigings foar 
in monumintaal tsjerke-oargel is 
neffens de adviseur in strange win-
ter. De kachel wurdt fiks opstookt 
en en dêrtroch droegje materialen 
as hout en lear hurd út. Syn advys 
wie dan ek: ‘Bidden dat er niet te 
strenge winters komen en stook de 
kachel vooral niet te hoog op’. Theo 
Jellema liet de oanwêzigen noch 
genietsje fan de moaie klank dy’t 
de âlde Hardorff werom krigen hat.
Fierder hat de skilderskombinaasje 
Auke Bloemhof (Hartwert) en Laas 
Sijbesma (Easterein) it skilderwurk 
fan de oargelkas en -kreake foar syn 
rekken nommen. De restauraasje 
fan it Kûbaarder tsjerke-oargel hat 
sa’n 125.000 euro koste. Mei troch 
de rynske stipe fan de provinsje 
Fryslân, de gemeente Littenseradiel, 
ferskate fûnsen en de eigen (tsjerk-
like) mienskip fan Kûbaard koe de 
finansiering rûnbreide wurde.  

Under tafersjoch fan de tsjerkerintmaster Remmelt Kooistra (l) besykje de 
gelegenheidspûstetrapers (fan links nei rjochts) Johanneke Liemburg, Martin 
Sijbesma en Henk Bakker lucht yn de sabeare blaasbalge te pompen.

SDS krijt FC Dordrecht op besite
Easterein – SDS krijt op sneon 5 augustus FC Dordrecht op besite. Mid-
deis om 17.00 oere spilet it earste fan SDS op de Skoalleseize yn Easterein 
in oefenwedstriid tsjin Dordrecht. De klub is op trainingskamp yn Frys-
lân. Op 3 augustus wurdt yn Rottevalle tsjin in regioteam spile. Dordrecht 
komt út yn de Jupiler League (earste divyzje). Trainer is Gerard de Nooijer. 
Yn it ôfrûne seizoen einige de klub op it njoggentjinde plak. SDS komt út 
yn de tredde klasse. Foar it kommende seizoen set de training fan it ear-
ste útein op 1 augustus. Nei de wedstriid tsjin Dordrecht wurdt der op 19 
augustus út noch oefene tsjin it earste fan Heech, op 22 augustus thús tsjin 
Bolsward en op 26 augustus tsjin AVC, út yn Seisbierrum. Op 2 septimber 
folget de bekerwedstriid tsjin Tsjummearum.

Earste priis mei lof foar Wilhelmina
Easterein - De kristlike fanfare Wilhelmina út Easterein hat op it Wereld 
Muziek Concours (WMC) yn Kerkrade mei 92,17 punten in earste priis 
mei lof behelle. In prachtige prestaasje, dêr’t de Eastereinder korpsleden 
bliid mei binne. Neffens de sjuery wie de Belgische fanfare De Leiezonen 
krekt efkes better en dy waard beleane mei 92,77 punten. It WMC, de 
Olympische Spelen foar korpsen en fanfare’s, wurdt ien kear yn de fjouwer 
jier yn Kerkrade holden.

Fryske bern damje yn Ytaalje
Lollum – It Frysk damjen begjint oer de grinzen hyltyd populêrder te wur-
den. Fiif jonge beoefeners fan de tinksport sille fan 23-26 july nei Ytaalje 
om it dêr op te nimmen tsjin in ploech mei fiif Ytaljaanske bern. Ien fan 
de Fryske dammers is Marten Algra út Lollum. De oare fjouwer komme út 
Blauhûs. De bern binne al in skoft drok oan it trenen ûnder lieding fan 
Jappie de Jong (Blauhús) en Liuwe Westra (Lollum).

Geert Mak terug naar Jorwert
Jorwert – Geert Mak keert terug naar Jorwert. Hij betrekt de voormalige 
pastorie aan de Sluytermanwei in het dorp. De schrijver, die in 1996 veel 
succes had met zijn boek Hoe God verdween uit Jorwert, woonde eerder 
in het dorp. In februari van dit jaar verscheen van dit boek een Friese edi-
tie. Mak woont nu nog in Bartlehiem. De pastorie, een rijksmonument, is 
onlangs gerestaureerd. 

Parkeren Freule 
Wommels - Woensdag 9 augustus 
vindt in Wommels de Freulepartij 
plaats. Dit brengt jaarlijks dui-
zenden bezoekers met zich mee. 

De organisatie heeft dit jaar 
vier parkeervelden beschikbaar, 
waarvan één in de Wetterwyk in 
Wommels, te weten It Stalt en De 
Homeie. Bewoners van deze straat 
roepen wij op de avond voor de 
Freulepartij hun voertuig alvast 
aan de goede kant van de weg te 
parkeren zodat ’s ochtends direct 
geparkeerd kan worden. 
Verder kan verkeer vanuit Leeu-
warden parkeren aan de kant van 
Kûbaard en verkeer uit Leeuwarden 
aan de zijde van de Hottingawei. 
Verkeer uit de richting van Eas-
terein kan parkeren nabij it Skrok. 
Verkeersregelaars leiden het ver-
keer deze dag in goede banen. De 
Hottingawei, De Terp en it Bosk in 
Wommels zijn gedurende de dag 
afgesloten vanaf 07.00 uur.

‘Minsken wolle rekke wurde’
Iepenloftspul Jorwert bringt dit 
jier it stik It foarfal foar it fuot-
ljocht, in Jorwerter bewurking 
fan it boek Het wonderlijke voor-
val met de hond in de nacht fan 
Mark Haddon. It ferhaal giet oer 
in jonge fan 15. Hy hat it syn-
droom fan Asperger, in foarm fan 
autisme. Yn dizze searje sette wy 
de kommende wiken in part fan 
it iepenloftspul yn it ljocht.

Troch Janneke de Boer

Heech yn ‘e beammen kraaie de 
roeken; fierder is it stil yn de Jor-
werter notaristún. Neist de grutte 
houten flier is it ek noch leech 
yn de tún, inkeld Ekko de Bakker 
spaant dêr op dit stuit om: ,,Yn 
ferbân mei de spesjale skerms dy’t 
wy brûke sille, repetearje wy dit 
jier langer binnen. Dat is wol sa 
effisjint.” 
Ekko, al sa’n tolve jier belutsen by 
it Jorwerter iepenloftspul, doelt op 
de bysûndere dekôrstikken dêr’t 
dit jier mei wurke wurdt: fiif ryd-
bere LED-skerms, fan yn totaal 
tsien meter breed. 
,,Dizze ridende skerms binne nef-
fens ús hiel passend by it stik. Se 
foarmje in part fan it dekôr, mar 
noch folle wichtiger, se nimme de 
taskôger ek mei de holle fan Chris-
tiaan yn. De autistyske jonge kin 
de wrâld om him hinne net filterje, 
wy litte mei byld de gaos yn syn 
holle sjen. In gewoane treinreis 
is foar Christiaan al hiel heftich. 
Alles wat er ûnderweis tsjinkomt, 
it lânskip, de minsken, it stasjon, 
de reklame’s, kin er, troch in man-
nichfâld oan ympresjes, eins gjin 
plak jaan. It foarfal jout ynsicht 
oer hoe’t it foar sa’n jonge is, al 
wolle wy net dé autist delsette, 
want dy bestiet net.”

Grutsk
Ekko, tegearre mei Tjerk Kooistra 
regisseur en dernjonken dekôrûnt-
werper, oer syn belutsenens by it 
iepenloftspul: ,,Ik fyn it fantastysk 

om hjiroan mei te wurkjen. Jorwert 
is in wichtich part fan myn libben 
wurden, boppedat helje ik der in 
protte foldwaning út en is de gear-
wurking mei Tjerk fan it begjin ôf 
oan hiel bêst. Mei it stik dat wy dit 
jier spylje fiel ik soks noch ster-
ker. De spilers binne hiel dreaun, 
it ferantwurdlikheidsgefoel is grut. 
Krekt as jout it ûnderwerp in ekstra 
needsaak om it goed te dwaan. In 
diel fan de sjarme fan Jorwert is ek 
dat je yn sa’n lyts doarpke komme, 
in tún ynrinne en dan yniens yn 
in middelgrut teater stappe; it is 
in feest om by te wêzen en ik bin 
dan ek grutsk op alle moaie din-
gen dy’t wy hjir dogge.”
It ferhaal fan Mark Haddon kaam 
in skoftlyn al op Ekko syn paad: 
,,Wilens in lange reis harken wy it 
harkboek yn ‘e auto. En wêr’t wy 
oars om de oardel oere in pitstop 
hiene, koene wy, twa folwoekse-
nen, twa pubers en ús soan fan 
in jier as njoggen, no allegear net 
wachtsje om te hearren hoe oft it 
ferhaal ôfrinne soe. Hiel bysûn-
der. Dêrnei bliuwt soks yn je holle 

spûkjen en is it de fraach hoe’t 
je sa’n ferhaal yn Jorwert fertelle 
kinne. Wat dogge je mei de spi-
lers, de styl, it dekôr en de muzyk? 
Je pankoekje dêr skoften mei om. 
Wat my it measte rekket yn It foar-
fal is de leafde fan âlders foar 
harren bern, en de ûnmooglikens 
dêrfan. Miskien wol om’t je sels 
heit binne. Ik tink dat ús taskô-
gers ek rekke wurde wolle. Troch 
de muzyk, it ferhaal of de foarm. 
Dit hoecht net perfoarst hiel grut 
te wêzen of hiel grappich, dit lêste 
binne de besikers trouwens ek faak 
al rillegau wer fergetten. Se helje 
faakris de heftigere stikken út it 
ferline oan as de moaiste yn har-
ren ûnthâld.”
www.iepenloftspuljorwert.nl

Ekko de Bakker: ‘De gearwurking mei Tjerk is fan it begjin ôf oan hiel bêst.’  
                   Foto: Piet Douma.

14 OKTOBER 2017
Tickets voorverkoop e 17,50

Tickets aan de kassa e 20,-
Zaal open: 
21.30 uur

Tribute Night

Met: U2 Zen Garden  
uit Italië en in het 
voorprogramma 

tribute Anouk; The Relic

MFC DE HELLING
Skâns 12, 8831 XS Winsum / www.mfcdehelling.nl


