
Mear kânsen foar
blommen en bijen
Marten de Boer út Itens is op 
syk nei draachflak foar syn 
ekologysk bermenplan
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Nij skânsrekord
foar Winsum
Bart Helmholt mei foar de 
twadde kear de Sulveren Pols 
definityf mei nei hûs nimme
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Spulwikekrante yn
dizze Op ‘e Skille
Mei wer prachtige ferhalen en 
skitterende foto’s fan in net te 
ferjitten feestwike 

bylage>

Wa’t farre wol, 
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Skûtsje Grutte Pier Jorwert 
promoveert naar A-klasse
Jorwert – Het skûtsje Grutte Pier 
uit Jorwert zeilt volgend jaar in 
de A-klasse van de IFKS. Met een 
derde plaats in de B-klasse mag 
schipper Lucas Bouma promo-
veren. De promotie is bijzonder, 
want vorig jaar kwam Grutte Pier 
nog uit in de C-klasse en werd 
met een tweede plaats in het eind-
klassement promotie naar de B-
klasse afgedwongen.

Bouma (42) maakte vorig jaar met 
het skûtsje Grutte Pier zijn debuut 
in de IFKS. Het skûtsje is eigendom 
van Sikke Heerschop uit De Meern. 
Eerder nam de Jorwerter veekoop-
man met zijn regenboog zeilboot 
deel aan de Sneekweek. Maar de 
overstap naar het skûtsjesilen is 

hem zo goed bevallen dat een 
terugkeer naar de Sneekweek er 
voorlopig niet in zit.
Van de zes wedstrijden in de 
B-klasse won Grutte Pier er dit jaar 
één. Bouma eindigde een maal op 
de tweede plaats, een maal werd 
hij derde, twee keer vierde en hij 
kwam een keer als vijfde over de 
eindstreep. 
Volgens Bouma hoort Grutte Pier 
thuis in de A-klasse. ,,We witte dat 
we yn dy klasse mei dwaan kinne”, 
zo zegt hij. Dit jaar stond er voor 
Grutte Pier vaak te weinig wind om 
voluit te kunnen zeilen. ,,It skûtsje 
is geschikt foar wat mear wyn. It 
is wat swierder as de oare skûtsjes 
en kin wol wat mear wyn hawwe”, 
aldus de schipper uit Jorwert.

Bouwbedrijf koopt gemeentewerkplaats
Mantgum – Klaversma Bouwbe-
drijf uit Mantgum heeft de ge-
meentewerkplaats in dit dorp 
gekocht. De komende jaren moet 
Klaversma het terrein nog delen 
met de gemeente Littenseradiel. 
Tot 1 januari 2018 huurt de ge-
meente de grote loods met een 
kantoordeel en het opslagterrein 
terug van de aannemer.

Littenseradiel verkoopt de werk-
plaats, omdat de gemeente gaat 
herindelen op 1 januari 2018. Tot 
het moment dat de gemeente her-
indeelt gaat ook Klaversma al een 

deel van het terrein gebruiken voor 
zijn aannemersbedrijf. De aanne-
mer, die nu nog gevestigd is aan De 
Wal, wil zich vanaf 2018 volledig 
vestigen op de plek van de gemeen-
tewerkplaats. Om dit mogelijk te 
maken moet het bestemmingsplan 
gewijzigd worden. Hierbij is nu al 
afgesproken dat het bouwvlak niet 
vergroot wordt. Dit betekent dat 
er in de toekomst niet een groter 
deel van het terrein bebouwd mag 
worden. 
Wel vindt het college dat het 
mogelijk moet zijn om een 
bedrijfswoning bij het bedrijf te 

bouwen. De groenstrook rond het 
perceel blijft behouden. Naast het 
gebruik door de gemeente, blijft 
ook de brandweerkazerne op het 
terrein. Veiligheidsregio Fryslân 
maakt afspraken met de aannemer 
over een huurovereenkomst. 

Naam nieuwe school
in Winsum bekend bij
start nieuw schooljaar
Winsum - De kinderen en leer-
krachten van de christelijke 
basisschool ‘De Stapstien’ en de 
openbare basisschool de ‘Mied- 
skoalle’ in Winsum gaan het 
komende schooljaar feestelijke 
van start. De Stapstien en de Mied- 
skoalle gaan als een school verder. 
Bij de start van het nieuwe school-
jaar, op maandag 18 augustus, 
wordt ’s morgens om half negen 
de naam van de nieuwe school 
onthuld. De naam is gekozen 
door een delegatie van ouders en 
leerkrachten.

Sân debutanten en trije kear
twa susters op Frouljus PC
Weidum – De bêste tolve partoe-
ren fan de froulju komme wo-
ansdei 20 augustus yn aksje op 
de Frouljus PC yn Weidum. Ek dit 
jier is der wer in saneamde ‘stjoe-
rde’ lotting, wêrby de twa favorite 
partoeren elkoar pas op it ein fan 
de dei treffe. It giet om it partoer 
fan Lisette Wagenaar, Leontien de 
Graaf en Fenna Zeinstra en it win-
nende partoer fan ferline jier, Iris 
van der Veen, Sjoukje Visser en 
Manon Scheepstra. 

De Frouljus PC wurdt foar de 38ste 
kear holden. Foar de froulju is it de 
wichtigste keatspartij fan it jier. Der 
wurdt keatst om sulveren leppels en 
foar de keninginne is der in sulve-
ren frouljusteken mei yn de sirkel in 
tillegraaf.
De earste tsien jier waard de Froul-
jus PC op snein holden, altiten 
tagelyk mei de earste klas-partij 
(no Haadklasse) yn Menaam. Om 
mear publyk te lûken waard troch 
de organisearjende feriening Nije 
Kriich út Weidum besletten nei 
woansdei te gean. Dat hie in posityf 
effekt op it tal besikers. De lêste jier-
ren binne dat der  sa’n 1300 en de 
belangstelling nimt noch altiten ta.
De partij hat sa syn eigen tradys-
jes. Ien derfan is dat de winnende 
froulju daliks nei de finale op 
it fjild, noch foar de offisjele 

priisútrikking, de krânsen om krije. 
Dêrfoar wurdt in berop dien op de 
winners fan de PC yn Frjentsjer. 
Seremoanjemaster is Jan Sui-
erveld (65), dy’t yn de jierren 
santich fan de foarige ieu it idee 
foar de Frouljus PC lansearre. Sui-
erveld fertelt dat der dit jier yn 
Weidum sân debutanten binne. It 
giet om Pytrik Visser út Seisbier-
rum, Lilijan Kingma út St. Anne, 
Anoek Tolsma út Dronryp, Sietske 
Okkema út Easterein, Nieke Wate-
ler út Minnertsgea, Jelien Pompstra 
út Easterein en Elly Hofman út 
Dronryp. De mem fan Elly, Lipkje 
Hofman-Reitsma (eartiids Mant-
gum) hat twa kear de PC wûn en 
twa kear de preemje. Dat wie yn de 
perioade 1982-1985.
Op de Frouljus PC fan dit jier 
komme trije kear twa susters yn 
aksje. It giet om de susters Jelien 
en Anke Marije Pompstra, Wiljo 
en Nynke Sybrandy en Leonie en 
Fenna Zeinstra. Leonie hat oant no 
trije kear de PC wûn en wie ien kear 
keningin. Fenna hat twa kear de 
partij yn Weidum wûn en wie twa 
kear keningin.
Kommende moandeitejûn om acht 
oere is yn it doarpshûs yn Weidum 
de lotting fan de Frouljus PC. Foar 
de earste kear ferskine de dielnim-
mende partoeren yn keatstenu.

Freulewinner yn de koets troch it doarp

Trije glunderjende winners fan de Freule. Nei ôfrin mochten de jongeskeatsers fan Hijum-Feinsum yn de koets 
troch Wommels. Letter folge noch de huldiging yn it eigen doarp. Yn de finale wûn it partoer mei grutte oermacht 
fan St. Jabik. Mear oer de Freule op side 5 en op www.skille.nl 


