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Popke’s comeback yn notaristún yn Jorwert
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

Foar hûs, yn it sêfte jûnsljocht, 
arbeid zje allerhanne minsken om: 
,,Ja, dêr lizze de folkstúntsjes, ik ha 
sûnt koart ek wer in stikje bou. Dêr 
wie ik mei ophâlden doe’t ik mei Jor-
wert begûn, te drok. En no’t ik opnij 
yn Jorwert begjin, ha ik ek opnij in 
stikje bou. Apart no?” Wy binne op 
besite by Popke van der Zee, hy hat 
niget oan in protte dingen en dielt 
dit graach mei oaren, de ûnderwizer 
sit noch earne yn him ferstoppe: ,,Ik 
bin earder mei it prachtige wurk as 
learaar ophâlden om my yn alle frij-
heid ferrasse te litten troch wat der 
op myn paad komt. En dat slagget 
aardich.” De measte Friezen kenne 
him dan ek as akteur. 

Popke van der Zee út Mantgum 
makket dit jier syn comeback yn 
de Jorwerter tún. Nei fjirttjin jier 
stapt er de Notaristún wer binnen 
as akteur: ,,Nei Foar dy, nei dy frege 
de organisaasje achter De Tocht van 
Morgen oft ik by harren yn it ensem-
ble spylje woe. Hiel wat oars dan as 
ik op dat stuit die, mar it wie hiel 
ûntspannen om yn sa’n entûsjaste 
gesellige groep te spyljen. En wat 

ik nea tocht hie, hjirnei skille Tjerk. 
Om te freegjen oft ik ek yn Jorwert 
meispylje woe. Ik sei dat er my it 
stik wol tastjoere koe, mar net folle 
letter betanke ik him foar it oanbod 
en sei dat ik der fanôf seach. Tjerk 
frege oft we dêr oer prate koene en 
sjesa; ik doch mei. It is in moai stik, 
mei in moaie rol foar my.”
Sân kear earder die Popke mei 
oan it Jorwerter iepenloftspul, de 
lêste kear yn Ik wol spylje. Sa ken 
er regisseur Tjerk Kooistra ek, dy’t 
doe as spiler mei die: ,,Ik koe him 
op ôfstân en tocht ‘dy is sa drok, 
kin ik dêr wol oer’? Mar earlik, dat 
fernimme je hielendal net. Ik bin 
fernuvere oer syn fyzje op it repetys-
jeproses, it regissearjen en it stik. Hy 
is onvoorstelbaar skerp, kin ûntset-
tend snel tinke en is echt fan it mei 
mekoar útfinen, dat past my as in 
jas. En wat kin dy jonge ek skriuwe, 
yndrukwekkend. Koartsein, ik genyt 
der enoarm fan. Somtiden fielt it 

wol gek om wer yn Jorwert op ‘e 
planken te stean, it fielt krekt as wie 
de ferkearing út mar binne je dochs 
wer by elkoar kaam.”
Doe’t Popke yn maart it kafee 
binnenstapte foar de tradisjo-
nele startjûn wie er fuortdaliks al 
bliid ferrast: ,,Ik kaam boppe en 
tocht ‘Jemich, wat in minsken’. 
Fantastysk sa’n grut ferskaat oan 
frijwilligers as der oan it Jorwerter 
iepenloftspul meiwurkje. De sfear 
wie fuort goed.
Tjerk en Ekko dogge it ek goed. 
Einlings kin dat fansels net, twa 
kapteins op ien skip, mar it hat 
my noch noait stoard en it sprekt 
elkoar ek net tsjin. Dapper fyn ik it 
ek fan harren, en de lêskommisje, 
dat sy dit stik útsocht hawwe. It 
Foarfal is foar iderien in útda-
ging om foarm te jaan. It ferget in 
ongelovelijke skerpte fan elts.”

Kaarten: www.iepenloftspuljorwert.nl. 

It Pealtsje fan Easterlittens 
blijft nog jaar in eigen dorp

Easterlittens – ‘It Pealtsje fan Eas
terlittens’ blijft nog een jaar in het 
eigen dorp. De thuisploeg pro
longeerde de titel en won voor de 
zesde maal het Iepen Frysk Kampi
oenskip Jeu de Pelote. Op vrijdag
avond 30 juni werd onder slechte 
weersomstandigheden in de finale 
gewonnen van Leeuwarden. Ook 
vorig jaar ging de finale tussen 
Leeuwarden en Easterlittens. 

Het team van Littens had dit jaar 
tot de pauze een riante voorsprong 
van vijf tegen twee. In de tweede 
helft kwam Leeuwarden echter 
sterk terug en moest Easterlittens 
zelfs nog even tegen achterstand 
aankijken. Na een spannend slot 
ging de thuisploeg er met de winst 
vandoor. De eindstand was 10-8.      
Veel toeschouwers hebben op It 

Plein in Easterlittens onder ver-
schillende weersomstandigheden 
naar spannende en minder span-
nende wedstrijden gekeken.  Vooral 
de opkomende jeugd van Baard en 
Winsum deed van zich spreken. 
Van Baard kwamen er twee keer 
een vader en zoon in actie.  
In de tweede week zorgde Mantgum 
bijna voor een sensatie door Win-
sum te verslaan, maar door missers 
aan de opslag van Mantgum kwam 
Winsum als winnaar uit de bus. In 
de halve finale ging de eerste par-
tij tussen Easterein en Leeuwarden. 
Easterein ging goed van start, maar 
enkele omzettingen in het perk van 
Ljouwert werden Easterein nood-
lottig. De tweede partij ging tussen 
de buurdorpen Winsum en Easter-
littens. Hier kwam Easterlittens als 
winnaar uit de strijd.  

Roelof Oostra wint thuiswedstrijd in Mantgum
Mantgum - Op zondag 2 juli won 
Mantgumer Roelof Oostra in 
zijn eigen dorp de loop over 15 
kilometer. Hij verbeterde het par-
coursrecord met bijna een minuut. 
Nummer twee Rob Bos uit Mids-
land gaf bijna vijf minuten toe.  Bij 
de dames won Judith van der Meer 
uit Dronrijp de 15 kilometer voor 
Inge van Schaik uit Leeuwarden. 
Het parcours ging vanuit Mant-
gum langs de Zwette naar Boazum 
en via Easterwierrum weer terug.
De recreatieloop Rûnom Mant-
gum is in 2015 begonnen met als 
insteek sportief bezig zijn, plezier 
beleven aan hardlopen en men-
sen enthousiast te maken voor het 
hardlopen. Daarom organiseert 
Rûnom Mantgum ook een Kidsrun 
waar maar liefst 130 kinderen aan 
meededen. Dertig nieuwe hard-
lopers uit Mantgum en omgeving 
startten in april met de trainingen 
en namen deel aan de 2½ en de 5 
kilometer. In totaal waren er 400 
deelnemers die genoten van aan-
genaam hardloopweer en mooie 
hardlooproutes. 

De 10 kilometer werd bij de man-
nen gewonnen door Lieuwe 
Palstra uit Bolsward die plaatsge-
noot Murk Keekstra een minuut 
voorbleef. Bij de dames was het 
spannender. Sietske Dijkstra uit 
Groningen had na 10 kilometer 
een voorsprong van elf seconden 
op Liesbeth Steenbergen uit Sneek. 
Gearard Posthumus uit Heeren-
veen won de 5 kilometer voor 
Koen Blaauw uit Groningen en 
bij de dames was Vera Keidel uit 
Augustinusga de snelste voor 
Samantha Hettinga uit IJlst.
De 2½ kilometer had een gemengd 
deelnemersveld. Er deden 
beginners aan mee, maar ook 
getalenteerde kinderen en ervaren 
hardlopers die de kortere afstand 
prefereren. Néya Schuhmacher van 
10 jaar uit Stiens liep maximaal en 
bleef Hetsche Boonstra uit Boa-
zum ruim voor. 
Bij de heren was er een felle strijd 
om de ereplaatsen. Tom Bodde uit 
Slochteren won voor het twaalfja-
rige hardlooptalent Maxwell Bayer 
uit Huizen. Roelof Oostra in actie.

Expositie schilderijen Anneke
Greidanus in bieb Wommels

Wommels - In de bibliotheek in 
Wommels is in juli en augustus 
een expositie van schilderijen van 
Anneke Greidanus te bewonderen. 
Anneke woont in Tywerthiem in 
Wommels en is sinds 2002 werk-
zaam binnen kunstatelier Bascule 
Art in Sneek. 
Anneke werkt meestal naar voor-
beeld of thema en weet daar op 
een eigen manier uitdrukking aan 
te geven. Het gaat dan om origineel 
gebruik van vorm, kleur en compo-
sitie. Opvallend is het grote aantal 
kleurnuances die de kunstenares 
door het mengen van de kleuren 
tevoorschijn tovert. Anneke vindt 
het spannend om nieuwe technie-
ken aan te leren en met nieuwe 
materialen aan de slag te gaan. Haar  

favoriete onderwerpen zijn de 
natuur, dieren en mensen.
In 2011 is Anneke genomineerd 
voor de Special Award, een kunst-
wedstrijd voor mensen met een 
beperking. Ze heeft in de afgelo-
pen jaren aan diverse exposities 
meegedaan.
Bascule, een onderdeel van Onder-
nemend Talant, is een winkel met 
kunstuitleen en ateliers in een 
monumentaal pand in het cen-
trum van Sneek. Daar kunnen 
cliënten van Talant hun creativiteit 
kwijt en zich verder ontplooien. 
De gemaakte producten worden 
verkocht in de winkel of worden 
uitgeleend in kunstuitleen Bas-
cule Art. Meer informatie: bascule.
talant.nl

Merkekuier Húns en Leons op 14 july
Húns - Op freed 14 july organisearret de merke kommisje Húns Leons foar 
de fjirde kear de Merkekuier om Húns en Leons hinne. De kuier fan acht 
kilometer giet troch it Fryske greidelân yn gearwurking mei Natuurmonu-
menten. De tocht set om  19.00 oere útein by doarpshûs De Murdhoun in 
Húns. Opjefte: merke.huns.leons@gmail.com

Popke van der Zee út Mantgum werom yn de notaristún. Syn lêste stik wie 
Ik wol spylje! yn 2003.   Foto: Piet Douma. 

 ‘Wer troch de greiden farre’ haalt 10.500 euro op
Easterein – Het crowdfundings
project onder de naam “Wer 
troch de greiden farre” heeft 
het als doel gestelde bedrag van 
10.500 euro opgehaald. 

Zes weken lang is er actie gevoerd.  
Verschillende lokale ondernemers 
hebben zaken beschikbaar gesteld 
en meegewerkt, bijvoorbeeld 
praamvaren met een groep, toch-
ten met paard en wagen, kerktoren 

beklimmen en tegoedbonnen voor 
uit eten. Ook kon er symbolisch 
meters vaart worden gekocht. 
Het doel van de actie is om uit-
eindelijk de Hartwertfeart, 
Kleasterfeart (van Bolsward naar 
Hidaard), de skippersbuorrenfeart 
en de Sebeare langs Easterein te 
hekkelen en weer bevaarbaar te 
maken. Dit is nu bijna niet meer 
mogelijk door de vele plantengroei 
in de sloten. Ook zullen de vaarten 

door het dorp Easterein worden 
aangepakt en komen er steigers in 
Hartwert, Hidaard en Easterein. 
De totale kosten voor het project 
bedragen ca. 70.000 euro. De res-
terende gelden komen uit diverse 
subsidiebronnen. 
Een werkgroep gaat nu verder 
om het plan aan te besteden. 
De bedoeling is dat er in het 
najaar begonnen wordt met de 
werkzaamheden.


