
Hoe’t de wyn waait 

kinne wy net feroarje, 

mar de stân fan de 

seilen wol
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Barre Krystkuier
Zo zullen de troepen van Napoleon 
zich in de Russische winter vast ook 
gevoeld hebben
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Briljanten echtpaar
Verschil tussen Húns en Kûbaard 
was groot, van een open naar 
gesloten gemeenschap
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Storm
Over het algemeen viel de 
schade mee, maar op Hidaardersyl 
sneuvelde wel een dikke boom
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SchoonheidssalonJoke P r a k t i j k  v o o r 
h u i d v e r z o r g i n g 

De Dobbe 3a, 9022 BE Mantgum. Tel. (058) 250 16 18 
Lid ANBOS  •  www.schoonheidssalon-joke.nl

Onze website is vernieuwd!

Open dagen - 26 en 27 januari

Culturele Hoofdstad 2018 begint ook in Bears met verhalenvertellers 
Bears - Het is vrijdagavond 26 ja-
nuari klokslag 19.00 uur. De deu-
ren van de tsjerke  en de poarte 
van de Uniastate in Bears zijn 
voor u geopend. 

Het is de voor-openingsavond van 
de dag waarop Leeuwarden een jaar 

lang de culturele hoofdstad van 
Europa zal zijn.
Zowel in de kerk, in de poarte 
maar ook in de luchtspiegeling 
staan vijf vertellers klaar om u 
hun verhaal te vertellen. Verha-
len die u zullen boeien omdat zij 
gaan over beroemde inwoners van 

de dorpen Jellum en Bears. Ook 
mooie en soms roerende anekdo-
tes over bijzondere mensen die 
door de jaren heen een bezoek 
hebben gebracht aan de tsjerke en 
luchtspiegeling in Bears. Maar ook 
verhalen uit de geschiedenis van 
onze dorpsomgeving.

De vertellers, de dorpsbewoners 
Janke Singelsma, Daniël Span en 
Jan Kalma alsmede van Uniastate 
de rondleiders Adriaan Pots en Jaap 
Woudstra zullen, afhankelijk van 
het aantal bezoekers, tegelijker-
tijd of soms na elkaar hun verhaal 
doen. Omdat de verhalenavond tot 

22.00 uur doorgaat zal iedereen in 
staat zijn naar alle vijf de vertel-
lers te luisteren en zo meegenomen 
kunnen worden in het heden en het 
verleden van onze omgeving.
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Vrijheidsbeeld en piemelfontein duiken op in Easterein

skilder nedich
www.skilder.nl
06 - 53360461

Het zes meter hoge Vrijheidsbeeld uit Sneek en de piemel van ‘lultiplex’ uit Workum doken op Oudejaarsdag op in Easterein. De Oudejaarsploeg van Easterein had ze een plekje gegeven voor café-
restaurant No� ik Easterein. Het Vrijheidsbeeld, gemaakt van polyester, was ontvreemd bij Sytsa Antiek op het bedrijventerrein De Hemmen in Sneek. De ‘piemelfontein’, een initiatief van teatergroep 
De Paupers uit Workum, stond eerder in een weiland bij de provinciale brug in Workum. Ook waren er door de Oudejaarsploeg enkele spandoeken opgehangen. Op een daarvan stond de tekst: 
,,Al zouden ze ons verpauperen in Easterein, onze vrijheid als gemeenschap blijf stijf overeind.”             Foto: Henk Bootsma


