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Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

Dêr’t neat fan oan is,
komt ek gjin praat fan

Emigratie

Sukses

Zomerdorpshuis

Echtpaar Westerveld verruilt
pastoriewoning Wjelsryp voor
huis in de Dordogne

Blommen foar trije
kampioensteams fan
folleybalferiening Covos

Vaders uit Spannum hebben
eindelijk weer meer tijd voor
hun kinderen
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Koninklijk lintje als cadeautje van de inwoners van Kûbaard
Kûbaard – Het is mooi dat het de
koning heeft behaagd een onderscheiding toe te kennen aan Saskia Eringa-Rijpma uit Wommels,
maar haar gevoel geeft aan dat
het koninklijk lintje een cadeau is
van de inwoners van Kûbaard. ,,Ik
krij de ûnderskieding fan it doarp.
Dat docht my goed”, zegt Saskia.
Door Hinne Bokma
Al woont ze nu in Wommels, dat
ze benoemd is tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau heeft ze te danken aan haar vrijwilligerswerk in
Kûbaard. Het is een lange rij van
activiteiten. Saskia was in de periode 1989-1993 bestuurslid en van
2006-2010 secretaris van Dorpsbelang Kûbaard. Ze maakte vijf
jaar deel uit van de redactie van de
dorpskrant, was in 1996 lid van
de reüniecommissie van de basisschool in Kûbaard, was vier jaar
(1998-2002) penningmeester van
het schoolbestuur van De Reinbôge, was tien jaar vrijwilliger bij de
kaatsvereniging en drie jaar (20022005) vrijwilliger bij de Spulwike in
Littenseradiel.
Vanaf 2002 is ze kerkrentmeester van de PKN-gemeente en in
2016/2017 vrijwilliger bij de oliebollenactie. Vanaf 2002 is ze
wijkcoördinator voor het Diabetesfonds in Kûbaard, was in 2007/2008
lid van de reüniecommissie van
diverse Kûbaarder verenigingen,
was commissielid voor de presentatie bij het tv-programma ‘Doch it
foar dyn doarp’ van Omrop Fryslân
en is momenteel nog voorzitter van
de begrafenisvereniging De Laatste
Eer in Kûbaard en voorzitter van de
Stichting Wiek in Kûbaard. In de

Saskia en Auke Eringa werden gehuldigd door de inwoners van Kûbaard.
periode 2014-2017 was Saskia vrijwilliger bij de Kerstcommissie in
Kûbaard en in 2016/2017 was ze
lid van de restauratiecommissie van
het kerkorgel in Kûbaard.
Naast al die activiteiten werkt ze
als diëtiste in het ziekenhuis Antonius in Sneek. In het ziekenhuis

stonden op vrijdag 26 april plotseling haar man Auke en de kinderen
voor haar neus. Ze kwamen haar
ophalen voor een dagje-uit. Toen
ook haar collega’s aandrongen om
toch maar mee te gaan, begon ze te
twijfelen. ,,Dit klopt net. Doe krige
ik it troch. Moarns hiene wy it oan

					
de keukentafel der noch oer hân:
hjoed wurde de lintsjes útrikt.” Zelf
had ze niet op zo’n lintje gerekend.
In Kûbaard is er met man en macht
aan gewerkt om de koning ervan
te overtuigen dat Saskia Eringa een
onderscheiding had verdiend. Dat
viel niet mee, zo vertelde voorzitter

Foto: Hinne Bokma
Wiebe van der Werf van Dorpsbelang Kûbaard. ,,Freegje mar ris
wat oan by in ambtner. It is net
gau goed.” Uiteindelijk ging de
gemeente Súdwest-Fryslân akkoord
met de aanvraag. Van der Werf
noemde Saskia een vrijwilligster
van de buiten categorie.

Underskieding doarps- en toanielman Folkert Sijbrandij
Hidaard – Doarpsbelang Hidaard
wie der al in skoft mei dwaande,
mar dit jier slagge it dan om âlddoarpsgenoat Folkert Sijbrandij
yn it sintsje te setten. Folkert (59)
waard ôfrûne freed yn de Martinitsjerke yn Snits keninklik
ûnderskieden. Hy waard beneamd
ta Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
,,Hiel bysûnder. Dit ferwachtest eins

net. It oerkomt dy gewoan”, sa seit
Folkert. Hy sjocht it as wurdearring
foar al syn wurk, dêr’t er it doarp
Hidaard yn meinommen hat. Al
wennet er no yn Boalsert, hy is noch
in protte yn Hidaard te finen, dêr’t
er syn soan helpt op de pleats.
Fan 1985 oant 1992 wie Folkert
bestjoerslid/foarsitter fan Doarpsbelang Hidaard, fan 1998 oant
2014 wie er redaksjelid fan de
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Hidaarder doarpskrante en hy wie
16 jier lid fan de feestkommisje yn
it doarp. Op it stuit is er noch foarsitter fan de begrafenisferiening De
Laatste Eer yn Hidaard.
Folkert is in toanielman yn ieren
en sinnen. Hy is bestjoerslid fan
de toanielferiening, is fanôf 2007
doarpskabaretier en spile de haadrol yn de musikal Simsom. Dêrneist
is er skriuwer fan de suksesfolle

teaterproduksje Elk Sines oer
doarpskafee De Klieuw by Hidaard.
Sûnt 2014 is er skriuwer/oersetter
fan Muziektheater IJlst. Fan 1998
ôf is er foarsitter fan de Slachteadviesraad, dy’t belutsen is by de
Slachtemaraton. Fierder hat Folkert tsien jier kasrmaster west by
de feekeuring yn Warkum en bestjoerslid/foarsitter fan it CDA yn de
eardere gemeente Littenseradiel.
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