
 

Zaterdag 19-04-2014 in  Boazum 
www.lytsedoarpenrintocht.nl 

Aanvang: 21.00 uur
(geen voorverkoop)

www.itdielshus.nl

paaszondag 20 april

It Dielshûs Wommels
paaspop: 

Special Treatment

In slaap vallen
met de Matthäus
Tien kinderen van koren Martijn 
van Dongen uit Baard zingen in 
Martinikerk Bolsward
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Olympisch paard in 
actie in Bears
Drieduizend bezoekers bij 
hengstenshow van familie 
Van der Lageweg
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Vlaskamp-jier set
yn Mantgum útein
In bysûnder boek, in eksposyje 
yn it museum yn Wommels en in 
tunendei yn Mantgum
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Tinke kostet neat, 

mar smyt faak

wol wat op

10 april 2014 • 49ste jiergong • Nûmer 7Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

Wanneer u kiest voor 
kwaliteit 

en 
betrouwbare service

nnepanelennnepanelen
Gigant

ZZ

0517-452022

Wanneer u kiest voor 
kwaliteit en 

betrouwbare service

0517-452022

 Tjessingawei 8, Hilaard

 M 06 - 55 56 44 08  

 T 058 - 251 93 78

www.pedicurepraktykclara.nl

P E D I C U R E P R A K T Y K

Uw voeten in goede handen
m e d i s c h  p e d i c u r e

40 jaar Zwembad 
De Klomp

 
 

  Start voorverkoop
ma 14 april

 
Inschrijven kan ook 
online via website

 
Tarieven in prijs 

verlaagd!
 

Buiten zwemmen
is beter zwemmen

 
www.zwembaddeklomp.nl           

kamstrasteenhandel.nl

t. 0515 333 432

Monsamabuorren 1
Hinnaard

N
ofl

 ik
 E

as
te

re
in

 -
 0

51
5 

33
1 

29
0 

w
w

w
.n

ofl
 ik

ea
st

er
ei

n.
nl

ZATERDAG 17 MEI
SATURDAY NIGHT 
FEVER PARTY
Met ABBA Tributeband

ZATERDAG 
19 APRIL

ZAAL OPEN: 22.00 UUR 
‘HOOKED ON RED!’

Nofl ik Easterein

‘HOOKED ON RED!’

RESTAURANT PARTYCENTRUM

Vanaf 22.00 uur.
Voorverkoop 
gestart!

WEER EEN 

OUDERWETS 

FEESTJE!

Grote actie voor verbouw 
Radboudtsjerke Jorwert
Jorwert - Stichting Nijkleaster 
start een grote actie om de Rad-
boudtsjerke in Jorwert te verbou-
wen. De belangstelling voor de 
activiteiten van het nieuwe pro-
testantse klooster-in-wording is 
zo groot dat er meer ruimte in de 
kerk gemaakt moet worden. Daar-
voor wordt in de monumentale 
voorkerk van Jorwert een tweede 
verdieping (De Ferdjipping) aan-
gebracht.
 
Nijkleaster heeft nu de Voorkerk 
van de Radboudtsjerke in gebruik. 
Die ruimte is te klein. Daarom 
wordt een tweede verdieping aan-
gebracht, waardoor er  een ruim 
extra kamer beschikbaar komt, 
die voor verschillende activiteiten 
gebruikt kan worden door Nij-
kleaster én door de bewoners van 
Jorwert.
De totale verbouwing van de Rad-
boudtsjerke kost ruim 156.000 
euro. Uit bijdragen van de pro-
vincie Fryslân, verschillende 
vermogensfondsen en door eigen 
inbreng is inmiddels ruim 100.000 
euro binnen.  Er wordt nu een actie 
gestart om de resterende 50.000 
binnen te halen.

Tijdens de actie vraagt Nijkleas-
ter aan belangstellenden om 1000 
euro  te investeren in de verbouw 
van de kerk van Jorwert. Als sym-
bool van deze gift krijgen de gevers 
het kunstwerk van Han Reeder 
cadeau. Dit krijgen ze tijdens een 
besloten bijeenkomst in de kerk 
van Jorwert, waaraan onder meer 
Han Reeder, Geert Mak en Henk 
Kroes meewerken. Geert Mak zal 
tijdens die bijeenkomst spreken 
over het thema ‘Sinds God ver-
dween uit Jorwert’.
De verbouwing wordt betaald door 
Stichting Nijkleaster. Dit gebeurt in 
nauw overleg met de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken, de eigenaar van de 
Radboudtsjerke. De eigenaar heeft 
als eerste besloten de actie te steu-
nen. De Stichting geeft een donatie 
van  2000 euro voor het project.

Paasweekeinde
Nijkleaster viert dit jaar een bijzon-
der paasweekeinde. Op zaterdag 19 
april wordt in het klooster-in-wor-
ding op verschillende manieren 
stilgestaan bij het thema ‘rouw’. Op 
Paaszondag is er een paaswake om 
zes uur ’s ochtends, een ontbijt, een 
wandeling en een paasviering. 
Zoals de nacht bij kerst hoort, zo 
hoort de vroege morgen bij het 
Paasfeest (paaswake). De dienst 
begint ’s morgens om zes uur in 
het donker met een vuur buiten 
de kerk. Daarna gaan de bezoe-
kers naar binnen om de verhalen 
te horen over de opstanding van 
Christus. In de vroege ochtend is 
de paasviering nog ingetogen en 
mysterieus. Tijdens de paasviering 
(9.30 uur) vieren we Pasen opgeto-
gen en uitbundig. Voor de zaterdag 
is opgave nodig. Op zondag is 
iedereen van harte welkom. 

Buitengewoon overnachten in Weidum

Weidum - Wie over de Dekemawei 
bij Weidum rijdt kan ze eigen-
lijk niet missen. Drie opvallende 
‘houten woonblokken’ staan als 
blikvangers in het landschap, op 
het terrein van hotel-camping 
It WeidumerHout. Het gaat om 
drie luxe hotelkamers, die vanaf 
Pasen in gebruik worden geno-
men. Eddy de Boer en Geke van 
der Hem, de eigenaren van It Wei-
dumerHout, noemen de kamers 

‘rooms-with-a-view’ of ‘Outside-
inn’. Het zijn kamers met een 
geweldig uitzicht. Wie ’s mor-
gens de gordijnen openschuift 
kan genieten van prachtige ver-
gezichten met aan de horizon de 
kerktorens van Jellum en Weidum.

,,Een enorme glaswand garandeert 
het buitengevoel in deze room-
with-a-view”, staat op de website 
van It WeidumerHout. ,,Hellest 

bûten nei binnen”, aldus De Boer. 
De nieuwe hotelkamers, geschikt 
voor twee personen, zijn luxe en 
bieden veel comfort.  Het is vol-
gens de eigenaren een speciale 
beleving om daar de nacht door te 
brengen. Met de uitbreiding komt 
het aantal hotelkamers op dertien. 
Het is de bedoeling dat komende 
winter nog twee bijzondere rooms-
with-a-view op het terrein van It 
WeidumerHout worden geplaatst. 

De bijzondere hotelkamers van It WeidumerHout staan garant voor het buitengevoel.


