
Veel boerderijen uit
zeventiende eeuw
Speurwerk van Paul Borghaerts 
uit Easterein levert bijzondere 
resultaten op
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Jubileumfeest fan
swimbad Wommels
Mei fjirtich jier fan fernijen en 
ferbouwen hâldt De Klomp de 
holle boppe wetter
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In libben yn teken
fan de swimsport
Fan swimles yn De Klomp 
nei de “paralympische 
spelen?”
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Earm libje om ryk 

te stjerren is 

gekkemans dwaan

19 juny 2014 • 49ste jiergong • Nûmer 12Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

Uw haar 
onze zorg!
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40 jaar
jubileumfeest

zaterdag 28 juni
middag en avond 

toegang grati s
www.zwembaddeklomp.nl

                   Het zwem ABC...                      Buiten zwemmen                         is beter zwemmen

Twee keer in de week 

een half uur les, 

indien gewenst vaker.

Kinderen leren bij Zwembad De Klomp zwemmen 
op een kindvriendelijke manier. De groepen zijn 
klein en er is veel aandacht voor elk kind. 
Én… buiten zwemmen is beter zwemmen! 
Een lagere omgevingstemperatuur en de golfslag 
dragen bij aan goed en veilig leren zwemmen.

In De Klomp maken we uw kind stap voor stap 
vertrouwd met het water. Gedurende het zwem 
ABC traject leert uw kind de elementaire  
zwemtechnieken. Door de logische opbouw wordt het 
bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger.

Kom leszwemmen bij Zwembad De Klomp:
	 •	Dichtbij	huis
	 •	Leerlingvolgsysteem
	 •	Rechtstreeks	contact	met	zwemonderwijzers
	 •	Altijd	kijkles
	 •	Kleine	groepen

Voor meer informatie kijk op zwembaddeklomp.nl

zwembad de klomp

Beurtschip keerde na 100 
jaar terug naar Kromwâl

Britswert – De vrachtmotorboot 
Jonge Bouke, die honderd jaar 
geleden op Kromwâl van de 
scheepshelling gleed, keerde voor 
een dag terug naar het buurtschap 
bij Britswert. De boot is al een 
jaar of vijftien het eigendom van 
de Engelsman Graeme Heap. 

Ter gelegenheid van het bijzondere 
jubileum stak hij met het vaartuig 
het Kanaal over en op 16 juni was 
hij op Kromwâl. De boot droeg 
de afgelopen decennia de naam 
Azolla, maar de eigenaar onthulde 
bij de jubileumviering de nieuwe 
naam: Oude Bouke.
Bouke was de jongste zoon van 
plaatselijke beurtschipper Rients 
Bakker, die in 1914 opdracht had 
gegeven tot de bouw van de boot. 
Hij voer er beurtdiensten mee naar 
Leeuwarden, Sneek, Bolsward en 
Franeker. Bakker was ook kaashan-
delaar en voorin de kajuit van de 
boot had hij een speciale afgeslo-
ten ruimte laten bouwen waarin de 
kaas vervoerd kon worden.
Later verkocht Bakker de boot en 

schakelde hij over op de vrachtwa-
gen. Na veel omzwervingen kwam 
het bijna vijftien meter lange beurt-
schip terecht in Engeland. Graeme 
Heap is nu eigenaar van de boot. 
Hij bewoont het vaartuig. Toen hij 
hoorde van het bijzonderde jubi-
leum besloot hij naar Friesland te 
komen.
De Jonge Bouke is gebouwd door 
scheepswerf Van der Werf op 
Kromwâl.  Ruim drie eeuwen zijn 
daar boten gebouwd, aanvanke-
lijk houten schepen, later ijzeren. 
In 1890 volgden Hans en Gerben 
hun vader Symen Gerbens van der 
Werf op. Na een jaar vertrok Hans 
en ging Gerben alleen verder. Zijn 
beide zonen Ids en Symen kwamen 
in de zaak. Naast pramen bouwden 
ze roefschuitjes en voor de plezier-
vaart maakten ze tjotters. De werf 
legde zich ook toe op de bouw van 
motorboten en jachten. De Jonge 
Bouke is daar een van.  In de jaren 
zestig van de vorige eeuw ging de 
werf defi nitief dicht. Het perceel 
werd verkocht en de timmerschuur 
werd bij de woning getrokken.

It Wilhelmus klinkt op it Concours Hippique yn Baaium

It Wilhelmus klinkt foar Bert de Rooij mei Gallant Reality en Gallant Phantasy. Se waarden op 7 juny kampioen yn 
de Hackney klasse fan it KNHS kampioenskip Regio Noard. Foar it earst waard der in CH hâlden yn Baaium. Of
der in ferfolch op komt is noch net wis. De útfi ering fan dit Concours wie yn elts gefal wol in grut sukses.

Het bijna 15 meter lange beurtschip kreeg bij zijn doop een nieuwe naam: 
“Oude Bouke”

Foto: Johanna Faber

Opgave bij:
 kfbaerd@xs4all.nl 

06-17550884 (Gerrit)
06-38239866 (Thomas)

Sluiting opgave: 
vrijdag 20 juni 19.00 uur 
inleg: €10,- per partuur

Senioren vrije 
formatie heren (a/b) 

en dames vanaf 16 jaar

Prijzen:
 bbq-paketten

Zondag 22 juni 2014 - 11.00 uur


