
In soad minsken 
hawwe har goede 
gewisse te tankjen 
oan harrren minne 

ûnthâld
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Op ’e Skille is in útjefte 
fan Utjouwerij Bokma

Al sechstich jier
efter it oargel
‘Under it spyljen bliuwe de 
toetsen hingje. De gemeente wit 
der fan en sjongt troch’  

pagina 5>

150 jaar Christelijk
onderwijs in Tzum
Tweespalt tussen gerefor-
meerden en hervomden werd 
pas na zestig jaar opgelost
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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

Fierljepper wurdt
kroechbaas Winsum
‘It is allegearre hiel 
sfearfol. Ik bin net fan 
doel dingen te feroarjen. 
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Let op: lage btw nog tot 1 juli

,,Nee, nee nee! Jim binne hjir net 
wolkom!” IIsmeunsters hâlde 
prinsesse Anna tsjin en har hel-
per Kristof mei syn elân Sven. Yn 
it Berneiepenloftspul BIS wol Anna 
har suske Elza werom helje nei it 
keninkryk Arendelle. Mar Elza wit 
hoe gefaarlik har toverkrêft is en 
wol bliuwe yn it iispaleis dat se 
foar harsels makke hat. Of dat goed 
ôfrint.... Tongersdei wie de premjêre 
fan de 25e edysje fan BIS en it wie 
in grut feest dêr’t folle bern ferskate 
rollen hiene yn in lange rige fan 
spektakulêre kostúms - ûntwerper 
Anneke Hogeveen pakte royaal út 
yn har lêste jier. It waar wie prach-
tich - dat flak foar de generale de 
hurde wyn de ferklaaitinte te pak-
ken hie, wie fuortendalik fergetten. 
It artistyk team is deryn slagge fan 
de fjirtich bern akteurs te meitsjen 
dy’t net allinnich dûnsje en sjonge 
kinne, mar ek mei krêftige útstrie-
ling emoasjes oer bringe kinne. Se 
wienen o sa oertsjoege fan it boads-
kip fan harren stik Friezz: allinnich 
wiere leafde ûnttaait in beferzen 
hert. 

Foto: Johan van der Klaauw.

Anna smeekt har suske Elza: kom werom nei Arendelle

Restauratie monumenten voltooid 
Easterlittens – Voor de molen 
Wieuwens nabij de Skrinserdijk 
in Easterlittens is eikenhout ge-
bruik dat dateert uit 1689. Den-
drochnologisch onderzoek, waar-
bij met behulp van aanwezige 
jaarringen de ouderdom van de 
boom kan worden vastgesteld, 
heeft dat uitgewezen. Het onder-
zoek vond plaats op de universi-
teit van Berlijn.

De Stichting Behâld, die zich sterk 
maakt voor het in stand houden 
van monumenten in Littenseradiel, 

vierde op donderdagmiddag 4 juni 
de afronding van diverse projec-
ten. Een daarvan was de restauratie 
van de molen Wieuwens. Met het 
opknappen van de spinnenkop-
molen aan de Frjentsjerterfeart was 
een bedrag gemoeid van 78.000 
euro. 
Halverwege de negentiende eeuw 
stonden er in de omgeving van 
Easterlittens bijna veertig molens. 
Daarvan is Wieuwens als enige 
overgebleven. Al die andere 
molens vielen ten prooi aan de 
slopershamer. 

Niet alleen de molen bij Easter-
littens, ook de molen Rispens bij 
Easterein en molen Langwert bij 
Winsum zijn opgeknapt. Daarnaast 
werden de kerktoren in Spannum, 
de Poarte van Uniastate in Bears, de 
brug bij Wjelsryp, de Amerikaanse 
windmotor bij Itens en museum 
It Tsiispakhús in Wommels geres-
taureerd. Gezamenlijk hebben de 
restauraties 675.000 euro gekost.
Het museum is overigens nog geen 
eigendom van de Stichting Behâld. 
De planning is dat het kaaspakhuis 
nog dit jaar wordt overgedragen.

De molen Wieuwens by Easterlittens.


