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By de Tysker yn Easterwierrum

21, 23, 24, 27, 29 & 30 Juny 2018
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High fi ve fan Alvestêderinners foar skoalbern

De dielnimmers fan de Alvestêdekuiertocht waarden yn Easterwierrum oanmoedige troch de skoalbern. De kuiderders joegen de 31 bern fan de iepenbiere basisskoalle De Fôlefi nne in high fi ve. It 
wie de earste etappe fan de Alvestêdetocht. Dy gong fan Ljouwert nei Sleat. De moarns kamen de rinners troch Weidum, Easterwierrum en Boazum. De Alvestêdetocht duorre oant sneon, doe’t de 
dielnimmers nei 207 kilometer yn Ljouwert feestlik ûnthelle waarden.               Foto’s: Hinne Bokma

Freule digitalisearret stapke foar stapke kaartferkeap
Wommels – Stichting de Freu-
lepartij Wommels set de earste 
stappen op wei nei digitalisea-
ring fan de kaartferkeap. Sûnt 
dizze wike hat de Freulepartij in 
eigen webside. Keatsleafhawwers 
kinne tenei ek digitaal kaarten 
reservearje. De kaartferkeap by 
Warenhuis Van der Velde bliuwt 
lykswols sa as it wie. Op moan-
dei 23 july set de kaartferkeap 
dêr útein.

Troch Hinne Bokma

De Freule giet mei de tiid mei. It 

digitaal reservearren en fi a iDEAL 
beteljen fan bank- en tribunekaar-
ten wurdt de kommende jierren 
fi erder útwurke. Lykas by de PC it 
gefal is, sil it oer in tal jierren by de 
Freulepartij fêst ek mooglik wêze 
digitaal sitplakken út te sykjen en 
oan te klikken en dat in pear minu-
ten letter de bestelde kaarten út de 
printer rôlje. ,,Sa fi er is it noch net. 
It is wol de takomst”, seit pong-
hâldster Anke Strikwerda fan de 
Stichting de Freulepartij. 
Neist it bestellen fan kaarten fi a de 
webshop of oan de toanbank by 
Van der Velde is it al in tal jierren 

mooglik kaarten te reservearjen 
troch jild op de bankrekken fan 
de Freulepartij oer te meitsjen. Dat 
bliuwt foarearst sa. 

Frijwilligers
By it útsykjen fan de plakjes op 
de tribune leit de earste kar by 
de frijwilligers en sponsoren fan 
de Freulepartij. Dan is it de beurt 
oan de minsken, dy’t op moan-
deitemoarn ier foar de doar fan de 
winkel van Van der Velde sitte en 
dêrnei wurde de kaarten, dy’t digi-
taal en fi a de bankrekken besteld 
binne, ferparte.

De opbou fan it Freulefjild is gelyk 
oan oare jierren. De A- en B-tri-
bune beskikke oer kûpstuoltsjes, 
de twa oare tribunes ha sitbanken. 
De lotting fan de Freulepartij is op 
sneon 4 augustus.
Op de webside www.defreulepar-
tij.nl stiet alle ynformaasje oer de 
kaartferkeap. Dêr is ek it ferhaal fan 
de Freulepartij, dy’t sûnt 1903 yn 
Wommels ferkeatst wurdt, te fi nen. 
En wa’t witte wol hoefolle dagen, 
oeren, minuten en sekonden der 
nei de kommende Freuledei op 8 
augustus noch te gean binne, kin 
ek op de side terjochte.


