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Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

Men moat net
alle aaien ûnder
ien hin lizze

Kraambezoeken

Under de Toer

Damkampioen

Met vertrek domineesechtpaar
gaan inwoners Iens, Kûbaard en
Spannum appeltaarten missen

Der is in spesjale rol wei lein
foar de minsken fan Talant. ‘Dit
mei jimme net misse.’

Marten Walinga waard yn
Waaksens troch syn doarps
genoaten yn it sintsje setten
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Burgerlijke stoutheid in Mantgum leidt tot nieuwe revolutie
Mantgum – Geert Mak sprak van
‘burgerlijke stoutheid’ en in de
dorpskrant van Mantgum werden
ze met een knipoog een ‘stelletje
onverlaten’ genoemd. Uiteindelijk viel het allemaal wel mee en
is er alleen maar lof voor de actie van een groepje Mantgumers,
die de verlichting op het station
uitschakelden om zo aandacht te
vragen voor het belang van duisternis voor mens en dier en de
schoonheid van de nacht. ,,Er is
zelfs baanbrekend werk verricht”,
zo oordeelt spoorwegbeheerder
ProRail.
Door Hinne Bokma
Bij de feestelijke ingebruikname
van de nieuwe verlichting, op
woensdagavond 12 september,
sprak Geert Mak van een nieuwe
revolutie. Er wordt in Mantgum
een nieuwe balans gevonden tus
sen licht en duisternis en er is
een revolutie gaande in de waar
dering en bescherming van het
landschap. Hij sprak van voor
uitgang met respect voor de
omgeving, respect ook voor alles
wat niet telbaar en meetbaar is,
maar wel van essentieel belang
voor mens en dier.
Commissaris van de Koning
Arno Brok was uitgenodigd om
samen met Nynke-Rixt Jukema
de nieuwe verlichting officieel in

De feestelijke ingebruikname van de verlichting op het perron. Commissaris van de koning Arno Brok en architect
Nynke-Rixt Jukema verrichtten samen de openingshandeling. 				
Foto: Stefan Verkerk.
gebruik te stellen. Jukema trom
melde in november 2015 een
paar mensen op om samen met
haar de verlichting op het Mant
gumer station uit te schakelen.
Op de lantaarnpalen plakte ze
stickers van de stichting Feel the
Night, zodat de dader snel kon
worden getraceerd. Er kwam een

telefoontje van de politie. ,,Fier
ders net, wy hiene ek neat stikken
makke”, vertelt Jukema.
Jukema is architect. Tijdens haar
studie viel het haar op dat er altijd
veel aandacht is voor licht en dat
er nauwelijks wordt stilgestaan bij
het belang van de duisternis voor
mens en dier. Om mensen bewust

te maken van de schoonheid van
de nacht, de duisternis en de stilte
richtte ze Feel the Night op. Ze
zat destijds in het bestuur van
de Doarpsmienskip Mantgum en
had al een paar keer het probleem
van de felle verlichting op het sta
tion aangekaart. Ze trok aan de
bel bij de gemeente Littenseradiel

en zocht contact met spoorwegbe
heerder ProRail, echter zonder het
gewenste resultaat.
Daarom kwam ze in actie op
het treinstation. Dat hielp, de
mensen bij ProRail werden wak
ker geschud. In mei 2016 kwam
een projectleider naar het sta
tion. ,,Doe’t ik fertelde oer de
biodiversiteit, oer de gefol
gen fan it ljocht foar minsken
en bisten, foel it kwartsje”,
aldus Jukema. Daarmee was de
nieuwe verlichting echter nog
niet gerealiseerd. ,,It hat noch
wol oardel jier duorre. Der wie
gjin jild en nimmen fielde him
der ferantwurdlik foar. It hat
foar ProRail ek in in learpro
ses west. Hoe kinne se sa gau
mooglik ynspylje op maatskip
like fraachstikken.”
Mantgum is nu het eerste ‘don
kere’ toegankelijke station van
Nederland. ProRail heeft beslo
ten ook op alle andere stations de
verlichting aan te passen. Tjebbe
Ruskamp Projectleider stations
bij ProRail vindt dat Jukema
baanbrekend werk heeft verricht.
Mantgum staat volgens hem sym
bool voor de manier waarop
ProRail verbinding heeft gezocht
met omwonenden en slechtzien
den. Door het licht gelijkmatiger
over het perron te verdelen is
tegemoet gekomen aan een wens
van slechtzienden.

Gjin flinters yn de búk foar presintator Aant Hofstra, jou him mar stevige garaazjerock

‘Grutte fariaasje makket Greidhoek’ Festival sa sterk’
Wommels - Der wurdt fan him sein dat er in hiel protte wit fan muzyk.
Der binne net folle minsken te finen dy’t jierliks safolle muzykbands
besykje as Aant Hofstra út Wommels. It tal bands leit earne tusken de
100 en 120 yn’t jier. Dat se him altiten freegje om as presintator op te
treden op it Greidhoek' Festival yn Wommels is dêrom sa raar net. En
Aant docht it mei in protte wille. ,,It is yn Wommels Low Lands yn it
lyts”, sa jout er oan.

Troch Hinne Bokma
Sels makket Aant gjin muzyk.
Noch sterker: hy kin gjin noat
lêze. Mar dat wjerhâldt him der
net fan om fan muzyk te geniet
sjen. ,,Ik bin in grut leafhawwer
fan live muzyk. En dan foaral fan

stevige muzyk. Metal, hard rock
en blues rock.” Wat dat oanbelan
get sjocht er út nei it optreden fan
Canshasker Pi op it swimbadter
rein yn Wommels. ,,Canshaker Pi
sil jimme allegearre omfier blaze
mei harren rammeljende garaazje
rock”, stiet yn de festivalkrante.

Aant sil wol oerein bliuwe. ,,It is
my net gau te lûd.” Foar wa’t it mei
meitsje wol: de rockband begjint
om 22.10 oere te spyljen.
Foar wa’t dat allegearre wat te mâl
giet is de wat rêstiger muzyk fan
Lucky Fonz III in opsje. Neffens
de mannen fan it festival is hy op
it stuit de bêste sjonger/ferske
skriuwer fan Nederlân. ,,Je krije
der flinters fan yn ’e búk.” Oft dat
by Aant barre sil is de fraach.
Der is op 22 septimber op it festival
wer in grutte fariaasje oan muzyk.
Dat makket neffens Aant it Wom
melser festival sa sterk. ,,Minsken

komme yn oanreitsing mei ferskate
muzyksoarten. It is ferassend.” Fer
rassend kin neffens de presintator
ek it optreden fan Lester Blackfield
wurde. It is de winner fan de Kleine
Prijs van Friesland. Hiel bysûnder is
neffens Aant ek de komst fan Leafs.
Dan sprekke je dat op syn Ingelsk
út, want Leafs is it pseudonym fan
de 16-jierrige Jahmil Dapaloe út
Almere. ,,It is it raptalint fan Neder
lân. Hy wie op Low Lands en op it
festival op Flylân”, fertelt Aant.
Wat Aant sa oansprekt is dat sawol
bern as âlderen harren fermeitsje
op it festival. ,,It is in sosjaal

barren. It is foar de minsken dy’t
net yn de gelegenheid binne
om nei in grut festival te gean in
unike kâns om dochs in festival te
besykjen”. Dat in hiel soad mins
ken net fan de bands heard hawwe
is net slim. ,,It makket it allinne
mar leuk.”
Aant syn grutte winsk is in optre
den fan de band Bintangs op it
festival yn Wommels. De band
bestiet al fyftich jier en der spi
let noch ien fan de oarspronklike
besetting. Op 13 oktober komme
se yn it Bolwerk yn Snits. ,,Ik bin
der”, seit Aant Hofstra.

De Profylfoto
fan Klaas
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