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Snein 13 augustus
Boksum: 9.30 oere
Ds. H. Strubbe
Britswert: 11.00 oere
Ds. R. Nummerdor
Burchwert: 11.00 oere
Ds. R. Praamsma
Easterein: 9.30 oere
Ds. R. Praamsma
Kûbaard: 9.30 oere
Mefr. T. Reichman
Leons: 11.00 oere
Ds. J. Hilverda
Reahûs: 9.30 oere
Pastoar P. van der Weide
Tsjom: 9.30 oere
Ds. A.E. de Jong-Wiersema
Winsum: 9.30 oere
Herfoarme tsjerke, ds. J. Hilverda
Anna Tsjerke, dhr. B. Smedes
Wjelsryp: 9.30 oere

Ds.J. Reehorst
Wommels: 9.30 oere
Ds. C. Corporaal
Wytmarsum: 10.00 oere
Menniste gemeente, ds. F. Visser

Sneon 19 augustus
Reahûs: 19.30 oere
Pastoar P. van der Weide

Snein 20 augustus
Baaium: 9.30 oere
Ds. J.G. van den Boogaard
Baard: 9.30 oere
Ds. G. Wessels (mienskiplike tsjinst)
Boazum: 10.00 oere
Ds. M. Hulzebos
Deinum: 9.30 oere
Ds. D. Scholten
Easterein: 9.30 oere
Ds. R. Praamsma

Hilaard: 11.00 oere
Ds. R. Praamsma
Tsjom: 9.30 oere
Ds. E.P. Muilwijk-Huis
Waaksens: 9:30 oere
dhr. H. Giliam 
Wommels: 9.30 oere
Ds. R. Veenboer
Wommels: 14.30 oere
Nij Stapert, ds. E. van der Veen

Tiisdei 8 augustus
Wommels: 20.30 oere
Passantenhaven, Lêze foar de 
Freule mei Bonne Stienstra
 
Woansdei 9 augustus
Wommels: 9.00 oere
Freulepartij

Tongersdei 10 augustus
Easterein: 20.00 oere
Martinitsjerke, oargelkon-
sert Ab Weegenaar

Sneon 12 augustus
Winsum: 13.30 oere
Fierljeppen, Frysk kampioenskip

Woansdei 16 augustus
Jellum/Bears: 13.00 oere
Sportfjild, revâns-Freule

Sneon 19 augustus
Baard: 12.00 oere
Ielrikjen, iepen kampioen-
skip Littenseradiel

Wommels: 10.00 oere
Keatsfjild, Alle de Jong partij

Snein 20 augustus
Wommels: 11.00 oere
Keatsfjild, skoaljonges 
frije formaasje

Moandei 21 augustus
Weidum: 20.00 oere
Doarpshûs, lotting Frouljus PC

Tiisdei 22 augustus
Easterein: 20.00 oere
Skoalleseize, oefenswed-
striid SDS1-Bolsward 1

Woansdei 23 augustus
Weidum: 11.00 oere
Keatsfjild, Frouljus PC

Freed 25 augustus
Easterlittens: 19.30 oere
Sportfjild, oefenwedstriid VV 
Oosterlittens- Beetgum 

AGINDA

Dierenartsenpraktijk It Griene Hert
De Lange baan 1, 8731 DZ  
Wommels,  Tel: 0515-331387  
Fax: 0515-332454
Telefonische boodschappen  
van 8.00-9.00 uur. Behandeling 
gezel schapsdieren uitsluitend 
volgens afspraak.

BISTENDOKTER

TSJERKETSJINSTEN

In Jorwerter debút: ‘Best oanpoatsjen’
Iepenloftspul Jorwert bringt dit 
jier it stik It foarfal foar it fuotl-
jocht, in Jorwerter bewurking fan 
it boek Het wonderlijke voorval 
met de hond in de nacht fan Mark 
Haddon. It ferhaal giet oer in jon-
ge fan 15. Hy hat it syndroom fan 
Asperger, in foarm fan autisme. 
Yn dizze searje sette wy de kom-
mende wiken in part fan it iepen-
loftspul yn it ljocht.

Troch Janneke de Boer

Sa no en dan in slok ferfrissend wet-
ter, de harsens eefkes kreakje litte 
en fierder mei de repetysje: Bauke 
Klaas Haanstra wúrdt Kristian 
wilens it spul en dit is neffens de 
jonge akteur: ,,Best oanpoatsjen”.
Bauke, achttjin jier jong, hat krekt 

de foarstellings fan Petticoat 
(Muzt) achter de rêch. Hjir meie 
de spilers fjouwer jier achterinoar 
meidwaan: ,,Yn it earste jier krijst 
in lytse ensemble rol, it twadde jier 
in grutterenien plus ferantwurdli-
kens oer in part fan it dekôr en yn 
it tredde en it fjirde jier krijst yn it 
generaal in grutte rol. Dit wie foar 
my it fjirde en dus lêste jier, dat 
wie wol efkes dreech nei de lêste 
foarstelling. Ik kaam yn ‘e kunde 
mei Muzt wilens in sylkamp, hûn-
dert jier lyn. Immen dêre siet al by 
Muzt. Doe’t ik it myn âlders foar-
lei, fûnen dy dat ek in goed plan. 
Sy wisten ek wol dat ik gek op 
soks wie, dus zo geschiedde. Foar 
de rol fan Kristian ha ik tegearre 
mei noch twa oare jonges audysje 
dien, yn Jorwert keazen se my út. 
Kommende septimber begjin ik 
op de toanielskoalle yn Utert. De 
earste twa jier krije wy de basis: 
spulteory, sang, teaterteory en ek 
skermjen, foar de reaksjesnelheid. 
Nei twa jier kinst dy spesjalisearje. 
Wat my it moaiste ta liket is dat 
je in soarte fan allrounder wurde, 

ek al is dat mar in bytsje minsken 
tabedielt. Dat je bygelyks in Grykse 
trageedzje spylje kinne mar ek sear-
jes en abstrakter wurk, krekt lykas 
Jeroen van Koningsbrugge. Ik wit 
yn alle gefallen wol dat ik spyljen 
en kreëarjen bliuwe wol.”

Kristian 
De rol fan de autistyske jonge is it 
debút fan Bauke yn de Jorwerter 
Notaristún: ,,Ik fyn it hjir mach-
tich; it is leuk, wy hawwe as spilers 
in protte ynspraak en wy fiele ús 
allegear oe sa ferantwurdlik. Je 
wolle minsken mei in ferhaal as 
dizze net foar de holle stjitte, je 
wolle de taskôger net sear dwaan. 
Mar je moatte wol in foarm fine. 
Ik bin yn myn rol as autist oars 
as dyn buorjonge, dyn neefke 
ensafuorthinne. Wy sykje yn It 
Foarfal echt nei lykwicht. Ik fyn 
it in fermoeiend proses, net yn de 
sin fan ‘ik bin der klear mei’, mar 
om immen mei in stoarnis yn it 
autistysk spektrum goed del te 
setten; dat is swier. Fysyk en men-
taal. Boppedat hawwe in protte 
minsken kunde oan immen mei 
autisme, dat makket it wol ekstra 
spannend. It is in hiel moai stik, 
en bysûnder ek datst de wrâld 
fanút Kristian sjochst. Wy hawwe 
in moaie foarm fûn om dit 
ferhaal te fertellen en losse spyl-
fraachstikken op abstrakte wize 
op; dat is in hiele leuke syktocht 
mei ús allen.”

Klaas Haanstra.    Foto: Piet Douma

Nij Stapert borduert de Kop fan Bob 

Griet Rodenhuis, Tine de Vries, Jetty Hilverda en Bonnie Hiemstra út Nij Sta-
pert yn Wommels borduere dizze simmer oan de Kop fan Bob. Op in grut 
stik steigerdoek komme de kontoeren fan de holle fan Bob Ross, skilder en 
festivalsymboal fan it Greidhoek’ Festival, te stean. Om’t dit jier it tema fan 
it festival ‘Make love, not wâl’ is, komt der op it festivalterrein in grutte ‘wâl’: 
in muorre dy’t  perfekt is as keunstgalery. It doek mei de Kop fan Bob wurdt 
makke foar de Borduurmuur, ien fan de wurken op ‘e muorre. Keunstner Paul 
Smit sette it patroan op it doek, de froulju borduere de linen en it publyk kin 
op 9 septimber fan 16.00 oere ôf op it festival trochborduere op harren wurk. 
Faaks komme de froulju sels ek even te sjen.

Wikseljend sukses foar 
Fryske dambern yn Ytaalje
Aosta - Ein juli wie der yn it No-
ard-Ytaljaanske Aosta in freons-
kiplike moeting tusken damploe-
gen út Fryslân en Ytaalje. Beide 
tiims bestiene út fiif bern, en de 
"ynterland" wie sa opset dat sa-
wol de Ytaljaanske fariant fan it 
damspul oan bod kaam as ek de 
Fryske. Dy lêste wie dan wol yn 
in wat ienfâldiger ferzje, mei de 
namme FRYSK!, in foech einspul 
fan fiif tsjin fiif houtsjes. 

Hoewol't der yn it foar stevich 
oefene wie, koene de Friezen yn it 
Ytaljaanske spul gjin potten brekke, 
ek al stie it der yn it middenspul 
soms net iens sa raar op. Mar de 
ûnderfining fan de Ytaljaanske 
bern yn har eigen spul joech hjir 
dúdlik de trochslach. Der wiene fiif 
omlopen, en dus 25 partijen, en 
mar ien dêrfan waard wûn. It wie 

Marije Frankena út Blauhús dy't dy 
ear tafoel. Likegoed waard hjir de 
tuskenstân 0-5.

De fiif partijen FRYSK! wiene span-
nender. Al wiene de Italjanen goed, 
de Friezen wiene better. De earste 
omloop waard wûn troch it Fryske 
tiim, de oare beiden waarden kamp 
(elk 2,5 punt), de fjirde waard 3,5 
- 1,5 foar Fryslân, en allinnich de 
lêste wisten de Ytaljanen te winnen 
mei 3-2 (mei in skitterjende kom-
binaasje yn 'e lêste pot fan Jacopo 
Anania tsjin Marije Frankena).  De 
einstân mei FRYSK! waard dêrmei 
3-2, mar de totale ynterland gong 
wol mei 3-7 ferlern. De Fryske 
ploech bestie út Marten Algra (Lol-
lum) en de Blauhústers Marije 
Frankena, Jurgen Popma, Willem 
Kroon en Nynke Brouwer. 

Spulwike-jubileum fiert mei pankoeken

Krapoan seishûndert bern en hûndert lieders op it plein by de Helling yn Winsum. It wie de slotdei fan de Spulwike. 
It wie in feestlike slotdei, want de Spulwike bestiet 45 jier. Ien fan de ûnderdielen fan it jubileumfeest wie mei-inoar 
pankoeken ite. Memmen hiene sa’n 3000 pankoeken bakt. It wie de lêste Spulwike yn de gemeente Littenseradiel. Om 
de takomst fan it feest feilich te stellen is de Spulwike útein setten mei in Freonen-aksje. Foar 25 gûne yn’t jier kinne 
minsken freon wurde.  Noch gjin freon. Mear ynformaasje is te finen op www.spulwike.frl 

Frouljus PC in Weidum
Weidum – Foar woansdei 23 augus-
tus stiet yn Weidum de 41ste 
edysje fan de Frouljus PC op it 
programma. Oan de belangryk-
ste keatspartij foar froulju dogge 
tolve partoeren mei. It giet hinne 
om 11.00 oere. Der wurdt keatst 
om sulveren leppels en de kenin-
ginne mei in jier passé op de 

wikselpriis ‘Sulveren Frouljusteken 
mei Tillegraaf’. 
Ferline jier wûn it partoer fan Sjou-
kje Visser, Ilse Tuinenga en Manon 
Scheepstra. Tuinenga waard útrop-
pen ta keninginne. De lotting fan 
de Frouljus PC moandeitejûn 
21 augustus yn it doarpshûs yn 
Weidum.


