
De slimste 
pleagen foar in 

skipper binne in lek 
skip en in lilk wiif
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Op ’e Skille is in útjefte 
fan Utjouwerij Bokma

Wethâlder rint
Alvestêdetocht
‘In Joustra is hjir fl okken yn ’e 
tsjerke. Jo witte dochs wol dat 
Sonnema út Dokkum komt’  
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Een terugblik op
het voetbalseizoen
‘Op in bepaald stuit hie ik mar 
njoggen spilers fan de seleksje 
oer. Dat is net op te fangen’
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Workshops en cursussen vilten
in kleine groepen onder 

professionele begeleiding
w w w. f i l t v i l t w e r k . n l 

Tongerwei 4, Baard

skilder nedich
www.skilder.nl
schilder nodig

Dekorbou yn tún
notaris Jorwert
Tolvetûzen spikers nedich
om 400 m2 hout op syn
plak te hâlden
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Let op: lage btw nog tot 1 juli

Dobbe Dagen in Mantgum
Mantgum - De gezamenlijke on-
dernemers van De Dobbe in 
Mantgum brengen eind mei weer 
wat extra fl eur en gezelligheid 
in het dorp. Na het grote succes 
van de viering van het vijfjarig 
bestaan van het winkelcentrum 
vorig jaar, is besloten opnieuw 
een paar sfeervolle en gezellige 
Dobbe-dagen te organiseren. 

Op vrijdag 29 mei vanaf 9.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag 30 mei 

van 9.00 tot 16.00 uur staan er ter 
gelegenheid van De Dobbe Dagen 
bij de winkels leuke kraampjes met 
veel voordelige aanbiedingen. Op 
vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur ver-
zorgt muziekkorps De Harmonie 
van Weidum een sfeervol muzikaal 
optreden op De Dobbe. Ook de 
kinderen worden niet vergeten.

Historisch kleed na 70 jaar terug in kerk Bears
Bears – In 1946, nu bijna zeventig 
jaar geleden, werd de consistorie-
kamer van de Mariakerk in Bears 
vernieuwd. Een vloerkleed, dat daar 
al jaren lag, werd overbodig en werd 
verkocht aan mevrouw Heringa 
in Deinum.  35 jaar later betaalde 
zij met het kleed het naai- en ver-
stelwerk dat mevrouw Belgsma uit 

Grou voor haar deed.  Daarmee 
kwam het kleed terecht in Grou. 
Na enige jaren verhuisde het kleed 
naar de zolder. Tijdens een verjaar-
dagsfeest met familie uit Weidum 
kwam de herkomst weer ter sprake 
en Belgsma besloot het kleed na 70 
jaar weer te schenken aan de kerk 
in Bears.Het bestuur van Uniastate 

is erg blij met deze historische gift. 
Op donderdagmiddag 21 mei halen 
bestuur en medewerkers van Unias-
tate het oude kleed, in ruil voor een 
fl es berenburg, weer op uit Grou. 
Zij doen dit op feestelijke  en his-
torische wijze met een oude schuit 
en varen daarmee vanuit Bears over 
Reduzum naar Grou en terug. 

Nettsjinsteande it rûzige waar wie de belangstelling foar de Keunstrûte Littenseradiel ek dit jier wer grut. Op 
krapoan fyftich lokaasjes yn de gemeente wiene keunstners aktyf. Sa wie Doet Boersma (foto linksboppe) fan de 
Kunstacademie Friesland en Galerie Doet út Ljouwert delstrutsen yn de garaazje fan Menno Walinga yn Winsum. 
De garaazjehâlder waard op it wite doek fêstlein. Doet krige yn Winsum goed fjouwerhûndert besikers. Yn Itens wie 
wurk fan de Skildersklub Leppehiem út Akkrum te besjen. Ien fan de eksposanten wie Janke van Dijk-Lemstra (86). 
Hja is berne yn Itens en hat har bertehûs skildere. Neist har op de foto sit Marten Klevelman (84). Hy skildert be-
nammen lânskippen. Yn Jorwert wie Douwe de Bildt ien fan de dielnimmers fan de groepseksposysje op de boppe-
seal fan it kafee. Op it skilderij op de foto stiet syn heit Klaas de Bildt, dy’t fersoarge waard yn St. Jozef yn Ljouwert. 
,,As ik op besite kaam seach er my earst erchtinkend oan. Mar nei in pear tellen kaam der dan ynienen it glimke 
fan herkenning. Dat momint ha ik mei de tillefoan fêstlein en nei syn dea skildere”, fertelt De Bildt.

Protte belangstelling foar Keunstrûte Littenseradiel


