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Vuelta
Mantgumer fysiotherapeut 
Kevin Spithorst mocht in keuken 
van wielerploeg Sunweb kijken
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Ringrijden
Met meer deelnemers dan in 
voorgaande jaren was Donia’s 
Ringrijderij in Wommels geslaagd
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Ook stalling mogelijk

Grutte oanrin fan frijwilligers soarge foar romte op de begrutting
De Lytse Fjouwere yn Itens kin wer jierren foarút

Itens - In prachtich stikje mien-
skipssin. Doe’t der frijwilligers 
nedich wiene om by de ferbou 
fan it doarpshûs De Lytse Fjou-
were yn Itens de hannen út ’e 
mouwe te stekken wie der safolle 
flecht op ‘e koai dat der jild op 
de begrutting frij makke wurde 
koe foar oare saken. It doarphûs 
is noch moaier wurden dan it 
stiftingsbestjoer earder foar ea-
gen stie. ,,Wy kinne wer jierren 
foarút”, seit stiftingsfoarsitter Be-
rend de Leeuw út Itens

Troch Hinne Bokma

Op sneon 23 septimber waard 
it opknapte doarpshûs offisjeel 
iepene troch boargemaster Johan-
neke Liemburg fan Littenseradiel. 
Dêrmei waard in projekt ôfslet-
ten, dat in jier as fjouwer lyn útein 
setten is. Der waard doe in plan 
makke en foar finansjele stipe en 
der waard kontakt socht mei it 
gemeentebestjoer fan Littensera-
diel. De gemeenterie gong akkoart 
mei it útstel fan boargemaster en 
wethalders om 37.500 euro be-
skikber te stellen. De provinsje 
kaam mei itselde bedrach oer de 

brêge en mei jild fan ferskate fûn-
sen kaam der meiïnoar 120.000 
euro oan subsydzje beskikber foar 
de ferbou. Sels lei de doarpshûs-
stichting 50.000 euro op tafel, 
sadat der yn totaal foar de ferbou 
fan it doarpshûs 170.000 euro bes-
kikber wie.

Oannimmer
Foar de útfiering wie de yn-
rjochtingskommisje der fan út 
gongen dat it wurk folslein troch in 
oannimmer útfierd waard, frijwil-
ligerswurk wie net yn de begrutting 
opnaam. ,,Op in stuit wiene der 
fyftjin frijwilligers aan it wurk. Dat 
joech romte op de begrutting”, sa 
fertelt foarsitter Berend de Leeuw 
fan it doarpshûs. Yn goed oerlis 
mei oannimmer Jan Tjalling de 
Boer út Tersoal gongen de frijwil-
ligers oan de slach.
Yn it kafee is de flier fernijd, binne 
de muorren oan de binnenkant 
en de solder isolearre. De yn- 
gong is fernijd, besikers geane 
tenei troch in isolaasjeslûs. As ear-
tiids de bûtendoar iepen gong, dan 
waarden de gasten oan de bar trak-
tearre op in flinke poarsje kâlde 
lucht. Fierders is de keuken fernijd 

en binne de toiletten opknapt. De 
eardere trochgong nei it wenhûs 
neist it doarpshûs is ôfsletten. 
Yn de seal fan it doarpshûs, dat 
yn 1982 boud is, is ûnder oare de 
ferljochting en lûdsynstallaasje fer-
nijd en alles op ’e nij ferve. ,,Dan is 
it wurk klear en komme de earste 
liken út de kast”, fertelt De Leeuw. 
,,Sa kaam oan it ljocht dat de koe-
pel yn it doarpshûs wetter troch lit 
en dat it by de garderobe lekt.” 
,,Wy binne finansjeel wol aardich 
sûn. Alle jierren krige it doarpshûs 
subsydzje fan de gemeente Litten-
seradiel”, stelt foarsitter. ,,Der is 

gjin behearder, wy wurkje folslein 
mei frijwilligers en ha gjin persoa-
nielskosten.” Op it stuit binne der 
sa’n 35 frijwilligers, dy’t it doarps-
hûs draaiende hâlde. 
It doarpshûs wurdt in protte brûkt. 
De toanielspilers, de yogaklub, de 
darters, biljarters, sjongers en kaar-
ters meitsje der gebrûk fan. 
Dan binne der noch de aktivitei-
ten van Fjouwer Doarpen Docht 
(FDD) en de feestjes en partijen. 
De lêsten allinne foar minsken, 
dy’t op de ien of oare wize in 
relaasje ha mei ien fan de fjouwer 
doarpen.

Tidens it iepeningsfeest wie der in belangrike rol foar it trombone-orkest, dat ûnder lieding fan Mr. pBone út Eindhoven foar ien kear in optreden fersoarge. 

Marco Hoekstra út
Easterein direkteur
fan keatsbûn KNKB
Easterein – Marco Hoekstra (41) 
út Easterein is beneamd ta di-
rekteur van de Koninklijke Ne-
derlandse Kaatsbond.  Hy folget 
Geert Faber op, dy’t mei pen-
sjoen giet.

Marco Hoekstra is op it stuit noch 
wurksum as beliedsadviseur by de 
Bond Friese VogelWachten. Hy is 
dêr ek ferantwurdlik foar de wurk-
sumheden op it bûnsburo fan de 
BFVW. Hy is haadtrainer by fuot-
balferiening SDS en is in grut 
keatsleafhawwer. Yn 1993 wûn er 
foar Easterein in twadde priis op 
de Freule yn Wommels. Ek hat er 
ferskate kearen as coach fan een 
partuer fan de keatsferiening Eas-
terein in priis wûn.  Marco begjint 
op 1 januari 2018 mei syn wurk by 
de KNKB. 


