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Jo moatte earst
in angel ha, foar’t jo
in fisk fange kinne
Hardlopen wordt
steeds populairder

Poiesz neemt het
stokje over van Plus

Avontuurlijke reis
dokterszoon Baard
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Record aantal deelnemers
voor prestatieloop Halve
Marathon van Tzum

Supermarktketen hoefde niet
zo lang na te denken over
een vestiging in Mantgum

Drie studenten doen voor
goede doel mee aan rally
door de woestijn naar Dakar

Nog even en er kan in Baaium weer gekerkt worden
Baaium – Het is al bijna 27 jaar
geleden dat er voor de laatste
keer in de kerk in Baaium werd
gepreekt. De kerk was in slechte
staat en het was niet langer verantwoord kerkdiensten in het
gebouw te houden. Maar dat verandert. De Baaiumer kerk wordt
gerestaureerd en volgend jaar kan
de Protestantse Gemeente Wjelsryp-Baaium er weer terecht. Een
probleem is nog niet opgelost:
waar laten de kerkgangers hun
auto?
Door Sikko Bruinsma
Het schip vormde de eerste fase
van de totale restauratie. In 2005
volgde de toren. De restauratie bevindt zich momenteel in de derde
fase, het opknappen van het interieur. Auke Deinum uit Wjelsryp zit
in de restauratiecommissie en heeft
alle vertrouwen in een goede afloop. ,,Op 1 jannewaris 2012 moat
it klear wêze. Dat is in betingst foar
de subsydzje dy’t wy ûntfange meie
fan de provinsje. We sitte moai op
skema, yn de tsjerke stiet it fol mei
steigers. Dat komt wol goed.”
Met het opknappen van het interieur is 375.000 euro gemoeid. Om
de financiering rond te krijgen is
net als bij het opknappen van het
schip en de toren een aantal fondsen aangeschreven. Bovendien is er
een beroep gedaan op de bevolking

Auke Deinum, lid van de restauratiecommissie, in de kerk in Baaium.		
van Wjelsryp en Baaium. Ook de
kerkvoogdij van Wjelsryp-Baaium
moeten bijspringen.
Op dit moment is het nog niet
duidelijk wie na de restauratie de
eigenaar wordt van het gebouw.
Er zijn twee optie. Of het gebouw
blijft eigendom van de protestantse
gemeente Wjelsryp-Baaium of het

gebouw wordt overgedragen aan
de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
De stichting staat niet afwijzend tegen over het plan. ,,Der wurdt oer
nei tocht. It sil fêst in diskusjepunt
wurde.”
Over de toekomstige activiteiten
in het kerkgebouw wordt al druk
gefilosofeerd. ,,Der binne in soad

Meer foto’s op www.skille.nl
betingsten, lykas ien kear yn ‘e moanne in tsjerketjinst. Fierder rouen troutsjinsten, mar ek konserten fan korpsen en koaren. Dizze
tsjerke hat in moaie akoestyk. Der
wurdt ek tocht oan in eksposysje ,
in musical of soks sa wat.” De kerk
in Baaium kan voor diverse doeleinden worden bezocht, maar er

zijn ook grenzen. ,,Der leit in hof
rûnom de tsjerke, jo kinne dus net
alles in tsjerke organisearje.“
De situatie in de kerk was op een gegeven moment zo dat het plafond
op het orgel rustte. Vraag is hoe
het er met het orgel voor staat na
zo’n lange rustpauze. ,,Ik haw der
gjin ferstân fan, mar neffens deskundigen is it oargel noch yn goeie
steat. It is no ôfdekt en sil dit jier
ek noch hielendal neisjoen wurde.”
Het fraaie plafond, de muren, de
vloeren, het orgel, het hoort allemaal bij de opknapbeurt die wordt
gedaan door Bouw- en Restauratiebedrijf de Jong uit Workum.
De gemeente van Wjelsryp-Baaium is
volgens Deinum enthousiast. ,,Ja, we
hearre allinich mar entûsjaste lûden.
Ik tink dat benammen de âlderen it
prachtich fine sille.” Er zit aan het
positieve verhaal ook een minpuntje, weet Deinum. ,,As de tsjerke wer
brûkt wurde sil , dan moat der wat
dien wurde oan de parkeersituaasje
by de tsjerke, want die is hopeleas.
Der is alris praat oer de folkstûntsjes
neist de tsjerke, om der parkeerplakken fan te meitsjen, maar der sille se
yn Baaium oars oer tinke. Hoe dan
ek, der wurdt noch oer neitocht.”

Melkveehouder Lytsewierrum mag eindelijk uitbreiden
Lytsewierrum – Melkveehouder
Piet de Jong uit Lytsewierrum
mag dan eindelijk officieel beginnen met de bouw van twee stallen
aan de Ivige Leane. Met de goedkeuring van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad van
Littenseradiel het licht op groen
gezet voor de uitbreiding van het
bedrijf.
Alleen FNP-raadslid Welmoed van
der Werf stemde tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Zij
vindt dat een megastal, zoals die
gebouwd wordt aan de Ivige Leane
in Lytsewierrum niet thuishoort in
het landschap van Littenseradiel.
Het bedrijf van De Jong wordt uitgebreid met twee grote stallen. De

Jong houdt vierhonderd koeien,
die nu veel te krap behuisd zijn. De
uitbreiding van zijn bedrijf is nodig
om de koeien meer ruimte te geven,
om het dierenwelzijn te verbeteren.
In de raadsvergadering van december verzette ook de fractie van SAM
zich tegen de uitbreiding van het
bedrijf. In de vergadering van 24
januari kwam SAM met een motie,
waarin werd voorgesteld een werkgroep in te stellen, die zich de bouw
van megastallen in de gemeente
moet begeleiden. De andere raadsfracties voelden niets voor de motie. Wel werd afgesproken dat een
delegatie van de raad een afspraak
zal maken met De Jong om te praten over de inpasbaarheid van zijn
bedrijf in het landschap.

PARTYCENTRUM

‘NOFLIK BERGSMA’
EASTEREIN

De bouw van de nieuwe stallen aan de Ivige Leane is inmiddels in volle gang.
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