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Jeu de Pelote
Nije rigeljouwing gemeente: ‘As in 
pear minsken roppe en raze ha wy
al mear dan 85 db’
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Bondspartij
Partuur van Winsum zorgt op 
Sjûkelân in Franeker voor bijzondere 
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De Dille aan De Swette by Easter-
wierrum is weer een geliefd 
plekje om aan te steken
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Angelusklokje pronkt weer 
op dak St. Margryttsjerke
Easterlittens - In Easterlittens kun
nen de kerkdiensten in de St. 
Margryttsjerke voortaan weer be
ginnen met het kleppelen van het 
Angelusklokje. Het unieke klok
torentje is volledig vernieuwd en 
staat weer op het dak van het kerk
gebouw. Vorige week werd het An
geluksklokje met behulp van een 
grote hijskraan terug geplaatst op 
zijn oorspronkelijke plek. 

Het is gebruikelijk dat de kerk-
dienst in Easterlittens wordt 
ingeluid met het kleppen van het 
Angelusklokje. Een van de kin-
deren mag in de dooptuin bij de 
preekstoel drie keer aan het touw 
trekken, waarmee het klokje boven 
het schip van de kerk in beweging 
wordt gebracht. Op dat moment 

weet heel Easterlittens dat de kerk-
dienst is begonnen. 
Zo’n anderhalf jaar heeft de St. 
Margryttsjerke het zonder klokto-
rentje op het dak moeten stellen. 
Het Angelusklokje verkeerde in 
slechte staat en moest worden 
gerestaureerd. Omdat er weinig 
meer te restaureren viel besloot 
de streekgemeente Lank Meamert, 
waartoe de kerk in Easterlittens 
behoort, het torentje volledig 
te vernieuwen. Dat kostte bijna 
20.000 euro. Klaas Wynia uit 
Easterlittens timmerde het hou-
ten gevaarte, Hankels Technisch 
Bedrijf bedekte het met lood 
en maakte de dakconstructie en 
schilder Eppie Veenstra uit Baard 
voorzag haan en windveer van een 
nieuwe laag bladgoud.

Ed Hankel en Willem de Boer op de nok van het dak bezig met het monte-
ren van het Angelusklokje.                Foto: Jaap Bonhof.                 

Viltkunstwerk Nij Baarderadiel klaar voor transport

Baard  Het kunstwerk ‘Leeuwar
den krijgt veel moois cadeau’ is 
klaar. Afgelopen weekend, tij
dens de Keunstrûte Littensera
diel, was het in het atelier van 
viltkunstenaar Truus Huijbregts 
aan de Tongerwei in Baard te 
bewonderen. Huijbregts kreeg 
bij het maken van het kunstwerk 
hulp van de kinderen van de ba
sisscholen van Nij Baarderadiel, 
het gebied van Littenseradiel dat 
is overgegaan naar Leeuwarden.

Het kunstwerk is een geschenk 
voor Leeuwarden en staat sym-
bool voor de tien dorpen, die 
nu deel uit maken van de Friese 

hoofdstad. Het zijn puzzelstuk-
ken, elk in de vorm van een dorp 
en die samen Nij Baarderadiel vor-
men. Ze zijn gemaakt van vilt en 
ze moeten de eenheid tussen de 
tien dorpen visualiseren. Op 7 
juni zal Nij Baarderadiel het kunst-
werk aanbieden aan de gemeente 
Leeuwarden. Het krijgt een mooi 
plekje in de ontvangsthal van het 
gemeentekantoor.
De puzzelstukken zijn opgebouwd 
uit handgevilte doeken. Vilt staat 
voor verbinding, losse wolvezels 
worden met elkaar verbonden tot 
een stevige stof. Met het kunst-
werk wordt de hoop uitgesproken 
dat het met de grote stad en de 

tien dorpen net zo zorgvuldig zal 
gebeuren. De boodschap aan 
Leeuwarden is om zuinig te zijn 
met al het moois wat Leeuwarden 
heeft gekregen. Volgens Huijbregts 
gaat het om een uniek landschap. 
Niet alleen in Leeuwarden, maar 
ook in de dorpen moeten de inwo-
ners zich daar bewust van zijn.
De 350 kinderen van de zes scho-
len in Nij Baarderadiel zijn vanaf 
het begin tot het einde bij het 
viltproject betrokken geweest. Ze 
gingen mee naar de schaapherder, 
hielpen bij het vilten van de wol 
en bij het kiezen van de kleuren. 
In het atelier van Huijbregts hing 
een beeldverslag van het proces.

Elektrisch autodelen in Baard en Wommels
Wommels – Inwoners van Baard 
en Wommels kunnen in juni 
kennis maken met de elek
trische buurauto. De auto’s 
worden gratis neergezet en de 
gebruikers betalen een kleine 
kilometervergoeding. Zo kun
nen ze ervaring op doen met 
elektrisch rijden en ervaren wat 
het is om een auto te delen.

Van 4 tot 18 juni staat de buur-
auto in Wommels en van 18 tot 
en met 30 juni in Baard. Het pro-
ject wordt uitgevoerd in het kader 
van de Elfwegentocht, waarbij het 
de bedoeling is dat heel Fryslân 
tussen 1 en 14 juli de benzine- en 
dieselauto laat staan om de kli-
maatverandering tegen te gaan.
 De Elfwegentocht is verrukt van 
het plan: ,,elektrische deelau-
to’s zijn de toekomst. Deelauto’s 
kunnen makkelijk de tweede 
auto van een gezin vervangen, 

en zo komt er meer ruimte voor 
groen op straat”. De Elfwegen-
tocht verwacht dat veel Energie 
Coöperaties de kans zullen aan-
grijpen, om na deze introductie 
daadwerkelijk een of meerdere 
deelauto’s aan te schaffen.
Vanaf maandag 6 mei stonden de 
twee elektrische auto’s bij energie 
coöperatie Garyp en Leeuwar-
den. Na twee weken verhuisden 
de auto’s door naar energieco-
operaties  Mei-inoar Grien in 
Aldeboarn en Ferwerderadiel. Van 
4 tot 18 juni staan de auto’s bij 
WEK in Wommels en wederom 
in Leeuwarden en de laatste twee 
weken voor de Elfwegentocht bij 
de energiecoöperaties in Baard 
en Ooststellingwerf. De groep 
mensen die de auto’s het meest 
enthousiast inzet, wint een auto 
om te gebruiken tijdens de Elf-
wegentocht van 1-14 juli.   
Van 1-14 juli reist heel Friesland 

fossielvrij om klimaatverande-
ring tegen te gaan. Het worden 
twee weken feest zonder een 
druppel diesel of benzine, waar 
honderden bedrijven, duizenden 
scholieren en bijna alle gemeen-
ten aan meewerken. 
Elfwegentocht wil laten zien dat 
duurzaam reizen nu al kan en zal 
de transitie naar fossielvrij voort-
bewegen versnellen. 

Viltkunstenaar Truus Huijbregts vertelt belangstellenden over het bijzondere project.

De folgjende krante, dy’t ferskynt op woansdei 13 juny, 

hat in eardere deadline. Oant tongersdei 7 juny kinne 

advertinsjes en kopij ynlevere wurde op info@skille.nl


