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Greidhoek’festival leit mei
spetterjende optredens de
basis foar in suksesfol ferfolch

Kinderkleding is hun passie.
,,We keapje in protte berneklean, it is hast ferslavend.”

Utstelde ﬁnale fan Greidhoekekompetysje yn Wommels
no yn heal tsjuster ferspile

Laatste Hurdrindei: ‘Het is een beetje stoppen op het hoogtepunt’
Kûbaard - Op 1 oktober gaat de
25e Hurdrindei van Kûbaard van
start. Het vijfde lustrum staat opvallend genoeg in het teken van
het afscheid. Na een kwart eeuw
zet het organiserende trio Ger van
Putten, Geart Douwe Slob en Harrie Vermeulen er een punt achter.
Niet alleen omdat er geen opvolgers werden gevonden, maar ook
omdat het mooi is geweest.

ruim twintig vrijwilligers wordt de
klus op de eerste zaterdag van oktober geklaard. ,,Zonder hen kunnen
we niks.”
De Hurdrindei is bedoeld om te
rennen, maar wandelen kan en
mag ook. ,,Da’s niet zo moeilijk.
Wie niet rent die wandelt. Het is allemaal heel ongedwongen.”

Koek en Zopie

Door Sikko Bruinsma

De organisatie heeft voor de laatste keer de ﬁnishlijn getrokken. Van links naar rechts: Geart Douwe Slob, Harrie
Vermeulen en Ger van Putten.
Permanente Commissie wilden
overnemen. ,,En als dat zo is moet
je er gewoon een punt achter zetten. We hebben wel eens mensen
gepolst, maar dat leverde niets op.
Ger is de man van het papierwerk
en daar is moeilijk iemand voor te
vinden. Harrie is de doener en daar
was sneller een praktisch mens
voor gevonden.”

De Hurdrindei begon destijds met
het versturen van briefjes naar de
loopclubs in de omgeving, om kenbaar te maken dat het weer zover
was. Tegenwoordig heeft de organisatie een eigen website, kubaarderhurdrindei.nl en kan men zich via
Internet inschrijven. Wat dat betreft
is er veel veranderd, maar de gezelligheid is gebleven. Het tweetal

Hokje in Wiuwert wordt sportaccommodatie
Wiuwert - „Net mear stinne, no
begjinne� was het motto van de
realisatie van de nieuwbouw van
een accommodatie op het sportveld te Wiuwert. Tot eind 2007
werd er in de dorpen Wiuwert
en Britswert steeds maar gepraat
over het sporthokje “Op ‘e Trije”
te Wiuwert. Het gebouwtje zou
grotendeels verrot zou zijn en er
moest nodig iets aan gedaan worden. Begin januari 2008 is er door
Dorpsbelang „De twa doarpen�,
welke eigenaar van het gebouw
is, een commissie gevormd, die
nieuwbouw van het sportaccommodatie zich tot doel stelde.

De 57-jarige Van Putten zou sowieso zijn gestopt en wil tijd hebben voor andere zaken, terwijl Vermeulen (64) in de toekomst een
wereldreis voor ogen heeft. ,,Het is
een beetje als stoppen op het hoogtepunt. Wellicht dat we het volgend
jaar zullen missen, maar op dit moment geeft het bij ons geen katerig
gevoel.”

Keatsskoalle De Greidhoeke start in 2012
Wommels - In februari 2012 gaat in
Wommels de Keatsskoalle De Greidhoeke van start. Doel is om meer jongens en meisje actief te laten kaatsen.
De Keatsskoalle is een initiatief van
Wichard Deinum en Jappie Wijnia
uit Wommels. Hun initiatief wordt
ondersteund door de Keatsferiening
Wommels en de KNKB. Trainingen
vinden plaats in groepen van maxiDe langste tent van Friesland staat op:

DE NACHT
FAN BOAZUM

maal acht spelers en staan onder
leiding van een gediplomeerde trainer. De wintertraining vindt plaats
in Franeker en vanaf april zal er op
het kaatsveld in Wommels getraind
worden. In de volgende Op ‘e Skille
meer aandacht voor de Keatsskoalle.

ZATERDAG 1 OKTOBER
2011

Kinderen laten bij de opening ballonnen op.
welke toegankelijk is voor mindervaliden, twee kleedkamers met doucheruimtes, een kleedruimte voor
de scheidsrechter en een opslagruimte voor het materiaal.
De totale kosten waren begroot op
220.000 euro. Dit is bekostigd door
de gemeente Littenseradiel, de provincie Fryslân en er zijn bijdragen
beschikbaar gesteld door fondsen
en stichtingen, bijdragen uit de eigen dorpen (van oud papierpot tot

een bijdrage van de stichting Wynmole), ledenacties van de verenigingen en zelfwerkzaamheid door
vrijwilligers.
De officiële opening van de nieuwe
sportaccommodatie vond plaats
op vrijdag 23 september. Burgemeester Johanneke Liemburg en
de schoolkinderen uit Wiuwert en
Britswert namen de opening voor
hun rekening.
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Eind 2010 blijkt dat alle vergaderingen, overleg, fondsenwerving en
bouwschetsen maken, hun vruchten hebben afgeworpen.
De bouwvergunning werd door de
gemeente afgegeven, waarna het
ontruimen en het slopen van het
oude gebouwtje in december kon
beginnen. Vanaf begin februari 2011
is met professionele ondersteuning
van bouwbedrijf Klaversma met de
bouw van het project begonnen,
aangevuld met zelfwerkzaamheid
door vrijwilligers. Het uiteindelijke
plan behelst een ruimere keuken,
een sportkantine/vergaderruimte,

noemt de Hurdrindei een ‘keutelloop’ waar mensen aan verschillende afstanden kunnen meedoen,
van 1,5 kilometer vooral bedoeld
voor de kinderen, tot een halve
marathon. Het is ook een parcours
waar de lopers voortdurend aan
één kant van de weg blijven en nergens hoeven over te steken. Veiligheid zit hoog in het vaandel. Met

Tuinaanleg
Oprit
Fundering
Sloopwerk

Commissielid Slob is herstellende
van een dubbele longontsteking.
Het woord is aan Van Putten en
Vermeulen en die vertellen met
enthousiasme over de Hurdrindei. Bijvoorbeeld over de Koek- en
Zopie keet die jaren geleden over
kwam naar Kûbaard. Een houten
bouwwerkje van vlak naar de oorlog en die staat opgesteld bij de
finish waar men een warme drank
kan kopen en waar rondom bankjes staan, waar men even gezellig
kan zitten. Dus, zou je zeggen, een
afscheid met pijn in het hart. ,,Zo
zien wij dat niet. Bij ons was de rek
er een beetje uit, we organiseerden
de laatste jaren toch ook wel een
beetje op de automatische piloot.
Bovendien zijn er meer dingen in
het leven en tijd kun je maar één
keer gebruiken.”
Geen mijlpaal in mineur derhalve
en deze nuchtere kijk op de gang
van zaken is nog versterkt omdat
er simpelweg geen mensen zijn gevonden die het stokje van de Niet

Voor de deelnemers is er een zelf
ontworpen herinneringsmedaille
en voor het allemaal zover is moet
eerst de Koek en Zopie keet weer
aan een grondige inspectie worden
onderworpen, want helemaal solide is het bouwwerkje niet meer.
Kortom, de Hurdrindei is ieder jaar
heel duidelijk aanwezig in het leven van Van Putten en Vermeulen.
,,Ja, het is ons kindje geworden en
natuurlijk is het jammer dat er geen
animo is om het voort te zetten.
Maar goed, kinderen moet je op
een gegeven moment ook loslaten.
We maken er een feestje van met
de vrijwilligers. Een etentje en een
beamer waarop we foto’s zullen
vertonen van de afgelopen 25 jaar.”

