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Reactie van "je" redactie
Naar aanleiding van het opheffen van' de Twilling' willen wij als
redactie onze hoofdredacteur Ynte Dragt op deze pagina in de
schijnwerper zetten.
Natuurlijk weten wij als geen ander dat het dorpsnieuws met elkaar
gemaakt wordt. Een hoofdredacteur kan niet zonder redactie, zonder
kopij geen dorpsnieuws, zonder drukkers en insteeksters geen boekje,
en zonder bezorgers geen gezellig leesvoer voor bij de koffie .......... .
Zo heeft ieder zijn/haar bijdrage geleverd, en dat al vele jaren lang.
Wij als redactieleden willen Ynte op deze speciale pagina in het
zonnetje zetten en hem bedanken voor het enorm vele werk wat hij
heeft verzet voor 'de Twilling'.
Ynte ... immer kalm en rustig, altijd alert en vooruit kijkend. Op elke
vergadering de koffie klaar.
ledere maand weer avonden puzzelen om alles zo mooi op de
pagina's te krijgen, foto's bijwerken, beloofde kopij achterhalen,
bellen en mailen voor meer info en nieuws etc. Een hele klus en dat
iedere maand weer!
Petje af Ynte ! !
Wij gaan onze maandelijkse vergaderingen in de Topkantine vast en
zeker missen.
Jij gaat straks tijd overhouden dat is wis en zeker.
Ynte ..... BEDANKT ! !
Jouw redactie:
Zwanet, Afke, Michella, Geartsje en Ruurd
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Najaarsactiviteiten in MFC lt Harspit
Rocknight Oppenhuizen:
Op zaterdag 18 oktober treedt in lt Harspit voor u op: Rock Addiction en
Boys named Sue.
Rock Addiction, met een zangeres die haar roots
heeft in Oppenhuizen, is een band die nummers
speelt van ACDC, Metallica en andere prachtige
rocknummers. Vanaf 21.00 uur barst dit concert
los.
Vervolgens is het de beurt aan Boys named Sue. Gegarandeerd spelen die het
dak van lt Harspit eraf. Dat deden ze al twee keer eerder in ons eigen
dorpscafé.
Deze avond dus twee topbands voor de liefhebbers van steviger muziek.
De entree bedraagt € 9.00!!! En in de voorverkoop slechts € 7.50!!
Reserveer alvast je kaarten door te bellen met lt Harspit (559666) of stuur een
e-mail naar mfcitharspit@home.nl

De Andersons
Liefhebbers van theater kunnen hun hart ophalen op 13 september.
Dan komt het theatergezelschap De Andersons naar MFC lt Harspit.
Zij gaan hun nieuwe show uitproberen in ons dorpshuis: Een try out.
Dit stuk is geschreven door Arjan Lubach, bekend van o.a. de wereld draait
door.
Muziektheater van hoog professioneel niveau .
Deze voorstelling gaat door heel Nederland in 2014 en 2015 en het is lt Harspit
gelukt om als enige in Friesland deze try out te krijgen!
Entree is € 14.50 per persoon.
Komt allen want dit is echt de moeite waard!

Najaarsagenda lt Harspit
15 oktober 2014
25 oktober 2014
8 november 2014
15 november 2014
21 november 2014
22 november 2014
29 november 2014
13 december 2014

Kindertheatervoorstelling
Optreden Gerrit Breteler
Jan Arentz en Marijke Geertsma (jubileum)
Redito
Fordivedaesje
Fordivedaesje
Sinterklaasfeest
Vechtgala 'War of the Vikings'
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90 jier Z.O. U.
lt wie prachtich waar, in moa i stevich koeltsje ut it noardnoardwesten en sa no
en dan in sintsje.
Dankommen op de Brekken op sneontemoarn wie te sjen dat it bestjoer alles
knap foarmekoar hie. In tinte, in aggregaat, genoch ferlingsnoeren foar de
boatsjebesitters mei Senseo en stofsûger, 10 polyvalken oan de steger, fjouwer
laser-pica's, in pream mei in friezer fol kald drinken, in startskip, en in steger fol
mei boaten fan dielnimmers. Seis in wettertaksy wie ynsetten om dielnimmers
en publyk nei de Brekken te bringen. Noch in skûtsje fan Overwijk foar de
asylsykjende silers mei tassen fol droege klean en genoch plak om te sitten en
in ûntfangst mei farske kafje.
lt wie dringen foar de sleper om te sjen wannear je starte koene en yn hakker
poule je yndielt wiene. Al ridlik gau koene de earste fan trije wedstriden utein
sette. De rûte wie net al te yngewikkeld, fijn foar us as nije skippers. Neidat
elkenien nei de A-, B-, Csilerij wer op de steger
aankommen wie, stie der
yn de tinte in enoarme
panne mei hearlike
grientesop en farske
beleinde broadsjes foar us
allegear klear. Dit alles
waard oanbean troch
Sieger en Trees. De panne
rakke skjin leech want
elkenien hie fansels sin oan wat neidat de earste wedstriid sylt wiene.
Dêrnei wie it tiid foar de twadde searje wedstriden. De sylbroeken en de
wanten wer oan en it wetter wer op. Oan de ein fan de middei seagen je de
kleur op de gesichten fan elkenien mar reader wurden. De sfear wie opperbêst
en de terhalen sterk. Tsjin 7 oere koe der barbecuet wurde, ek fersoarge troch
Sieger. ltsmakke allegear hearlik toaral nei in dei yn waar en wyn. Tsjin njoggen
oere wie it tiid foar de jonges fan Downhili die der in machtich stik muzyk
makke ha. lt bliuwde noch lang gesellich.
Snein wie tsjin healwei tolven hast elkenien wer presint. De poules wiene
bekend, de wyn justjes krêftiger as in dei earder en de sinneder moa i by. lt wie
in prachtige spannende silerij! De start fan de A-klasse waard live ferslein troch
Wolter. Ek hat de beste man noch gesellich op de treksek oan it spyljen west.
4

DeTwilling

jmü -juli 2014

(ferfolch: '90 jier Z.O. U.')

De jeugd hat op sneon en snein ek in wedstriid sylt yn de laser-pico, geweldich
om te sjen hoe behindich as dizze jonges en fammen mei dizze boaten '
boartsje'.
Oan de ein fan de middei wie der de priisutrikking. Prachtich om al die blije
reade koppen te sjen. Ik wol hjir fierder gjin nammen neame mar wol noch al
efkes termelde dat Theo Faber beneamd is ta earelid fan de Z.O.U. hy krige in
prachtige sulveren spjelde opprikt troch de foarsitter en ik tink dat it dik en dik
fertsjinne is nei al die jierren.
Al mei al, in tige moa i sylwykein fan us 90-jierrige klupop us eigen prachtige
wedstrydwetter op de Brekken.
Bestjoer fan de Z.O.U. bedankt foar de geweldige organisaasje en op nei de
folgjende 90 jier !!
G.H.

Sjoch fierderop yn dizze Twilling foor de utslaggen

De Helpende Han
Vrijwilligerswerkgroep
Contact: Mevr. S. Brouwer
Bastwei 46/A tel. 559607
Bgg.
559943
559054

S. Osinga
E. Smit (na 18.00 uur)
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De Twilling en Top & Twel Actief
Het Top & Dorpsnieuws en later de Twilling is altijd erg belangrijk
geweest voor Top & Twel Actief. Alle activiteiten die door Top &
Twel Actief voor de inwoners van Top & Twel werden georganiseerd,
werden altijd bekendgemaakt via de Twilling.
Hoe hadden we, voor het tijdperk van Topentwelonline, de Kinderdisco; de
intocht van Sinterklaas; de lampionnenoptocht; de Kerstmarkt; het
Koffieconcert; het touwtrekken; de Tûne-race; de Spokentocht; de
Vrijetijdsbeurs; de Crisisbingo; Halloween; de Survival; de Jaren '60, '70, '80
Disco; de Trekkerbehendigheidswedstrijd; Brûzjend Wymbrits en dergelijke
moeten aankondigen zonder de Twilling?
Nu de laatste Twilling verschijnt willen we de jarenlange goede samenwerking
tussen de redactie van de Twilling en het bestuur van Top & Twel Actief bij
deze toch nog even benoemen.
Vanaf nu zullen we onze mededelingen via Topentwelonline (onder het kopje
'Cultuur') bekendmaken en tevens via aanplakbiljetten.
Het bestuur van Stichting Top & Twel Actief

BRIDGEVERENIGING "TOPS IN TWEL" ZOEKT NIEUWE LEDEN
Onze bridgevereniging heeft op dit moment 24 leden en zou best wat aanwas
kunnen gebruiken, dus als u een beetje leuk wilt bridgen, meldt u aan bij het
secretariaat: Cor Koenst tel. 559415, e-mail: c.koenst9@kpnplanet.nl.
We spelen 2 wedstrijden per maand op maandagavond in lt Harspit in
Oppenhuizen van 19.30 tot 23.00. Per avond 6 tafels met 4 spellen dus 24
totaal, 8 wedstrijden in september tot december, met een Kerstdrive en 8
wedstrijden in Januari tot en met April.
We zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond, hetgeen betekent
dat de contributie slechts € 12.50 per jaar bedraagt.
'

Einduitslag 1e helft 2014:
Marga & Hans met 56,4%
Annie & Lolet met 54,5%
Wel gefeliciteerd, een goede zomer gewenst en
tot september!
Sonja Ozinga
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Onderhoud
Reparatie en
Restauratie van uurwerken

UW HORLOGE EN KLOK IN VAKKUNDIGE HANDEN BIJ

Broerstrjitte 31

8625 JA Oppenhuizen

Tel.: 0515-55 99 48
e-mail: uurwerkmakerij@home.nl
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SCHILDER · SPUITER
Je/Ie Baanstra - 06 53 33 48 18
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Slagerij de Jager
Oppenhuizen tel. 0515 559262

Voor al uw vleesactiviteiten:
-vele vleesspecialiteiten
-barbecue & salades
-gourmet /fondue
-kado artikelen
Slagerij de Jager, meer dan vlees alleen!!!
.J
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TSJERKEPAED 2014
ledere zaterdag van 5 juli tot en met 13 september van 13.30- 17.00
Mevrouw Neeltje Steensma uit Jou re exposeert
haar zelfgemaakte IKONEN!

r--·

--------------·--------~

!Zondagavonddiensten 2014: 29 juni, 13 juli, 27 juli en JO augustus

1

L________________________________ ____________ J

Zondag 5 oktober 2014 16.00 uur
Fryske Folkband Reizger

I Als PC Uitwellingerga van -de Stichting Alde Fryske Tsj~rken bedanke~--~
i wij de Redactie van de TWILLING voor haar jarenlange enthousiaste inzet!

J

_ _ _ _ _ _ ___.!
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Inwoners praten over de toekomst van zorg en vrijwilligerswerk

'Gemeenten, ondersteun lokale initiatieven!'
Heb oog voor mensen, niet voor systemen en processen. Kijk eens naar wat er
allemaal al gebeurt in de dorpen en wijken. Sluit hierbij aan en vind niet
opnieuw het wiel uit. Laat het initiatief over aan de inwoners en ondersteun
dit. Organiseer zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk lokaal. Zorg dat je
vrijwilligers goed ondersteunt en niet overbelast.
Dit zijn een paar uitkomsten van de tien bijeenkomsten die Sudwest-Fryslan en
Littenseradiel dit voorjaar op verschillende plaatsen organiseerden. De
gemeenten wilden graag van inwoners weten wat hun ideeën en zorgen zijn
over de toekomst van de zorg.
'Mei-inoar kinne wy it'
Op 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal taken bij op het
gebied van werk, zorg en jeugd. Gemeenten moeten deze taken uitvoeren met
minder geld dan dat er nu voor beschikbaar is. "Omdat we zo weinig mogelijk
op de zorg willen bezuinigen, zoeken we de besparingen in een nieuwe en
efficiëntere manier van werken", aldus wethouder Sjoerd Tolsma. "We hebben
dat niet van de ene op de andere dag voor elkaar, maar ik denk dat het kan. Mei
-inoar kinne wy it. We wonen in een gebied waar mensen oog hebben voor
elkaar en zich ook inzetten voor elkaar."
Voorzieningen
Uit de bijeenkomsten bleek dat inwoners van de twee gemeenten over het
algemeen tevreden zijn over de voorzieningen in hun eigen woonplaats en de
regio. Wel heeft een groot aantal mensen zorgen over het openbaar vervoer.
Kleine plaatsen zijn slecht bereikbaar en dat wordt er niet beter op.
Digitaal
Over het gebruik van digitale middelen, zoals iPads, beeldtelefoon, Skype,
Facetime, zijn de meningen verdeeld. De meeste inwoners zien het als een
waardevolle aanvulling op de bestaande zorg. Zij noemen wel dat er altijd een
combinatie van persoonlijk contact en digitale middelen moet zijn. Anderen
wijzen het volledig af. Zij maken zich zorgen over de beveiliging van gevoelige
informatie en vinden het bovendien niet geschikt voor de generatie ouderen
die altijd zonder digitale middelen heeft geleefd.
Wijkplatform en dorpsbelang
Op de vraag hoe we mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en
mensen die iemand willen helpen het beste bij elkaar kunnen brengen, gaven
de meeste aanwezigen als antwoord dat dit zo lokaal mogelijk moet.
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(vervolg: 'Gemeenten, ondersteun lokale initiatieven!')

Dus binnen een buurt, wijk of dorp. Ze zien daarbij een rol voor wijkplatforms en
dorpsbelangen . Ook noemde een groot aantal mensen dat dit heel goed
ondersteund kan worden met digitale middelen. Ook de dorpskrant kan er een
belangrijke rol in spelen .
Bijzondere lokale initiatieven
Wethouder Tolsma was blij verrast over de uitkomsten van de bijeenkomsten .
"Wat mij opviel was de enorme bereidheid van onze inwoners om de schouders er
onder te zetten. In hun eigen dorp of buurt zijn er al allemaal bijzondere
initiatieven om de mensen die dat nodig hebben te ondersteunen. Van een
boodschappenbus tot een maatjesproject in verpleeghuizen, van samen koken en
eten tot intensieve samenwerking met de kerken. De belangrijkste boodschap die
ik meegekregen heb: 'Gemeente ondersteun onze eigen initiatieven en verder
redden we ons er wel mee'. Die ondersteuning kan voor elke wijk of elk dorp net
even anders zijn. De gebiedsteams die straks in de gemeente aan de slag gaan,
kunnen en moeten hier op inspelen."
Gebiedsteams
In Sudwest-Fryslän en Littenseradiel werken straks verschillende lokale
gebiedsteams. Ze komen bij mensen thuis om zo goed te kunnen inschatten welke
zorg en ondersteuning nodig is. Inwoners hoeven niet meer naar
gemeenteloketten of loketten van andere instanties. Naast dat inwoners
ondersteuning krijgen via thuisbezoeken, kunnen ze in de buurt terecht bij een
gebiedsteam met al hun vragen over werk, zorg en jeugd.
Samenwerken
Veel aanwezigen vinden dit een prima ontwikkeling. Ze benadrukken het belang
van vertrouwen en deskundigheid. Ook moet een gebiedsteam volgens hen goed
samenwerken met bijvoorbeeld scholen en huisartsen. Ook moet het gebiedsteam
snel werken en een einde maken aan bureaucratie en formulieren. Inwoners
vinden het over het algemeen goed dat een gebiedsteam spreekuur houdt in
bijvoorbeeld een wijkgebouw. Ook noemen ze zorginstellingen en serviceflats,
gezondheidscentrum of een gebouw in de buurt van een supermarkt of school als
goede locaties.
Vrijwilligers
Het idee dat vrijwilligers vanaf 1 januari 2015 meer zorg op zich moeten nemen
was een belangrijk onderwerp van discussie tijdens de bijeenkomsten. Moeten er
heel veel vrijwilligers bij? Kunnen de vrijwilligers het allemaal wel aan? Vervangen
we betaalde krachten zoveel mogelijk door vrijwilligers?
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(vervolg: 'Gemeenten, ondersteun lokale initiatieven!')

Overbelasting

Inwoners hebben uiteenlopende ideeën om overbelasting van vrijwilligers te
voorkomen en mensen enthousiast te krijgen en houden om iets voor een
ander te doen . Tolsma: "Het is mij wel duidelijk geworden dat we geen leger
aan vrijwilligers hoeven te rekruteren. Het gaat vooral om het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod. De roep om een soort vrijwilligerscoördinator in
het gebiedsteam kwam vaak voorbij."
Daarnaast noemde een aantal mensen het nut van een cursus nee-zeggen voor
vrijwilligers. Ook moet er voldoende achtervang zijn. Om vrijwilligers betrokken
te houden, moeten er ook kortdurende klussen zijn. De meeste mensen hebben
geen behoefte oftijd om iedere week een heel aantal uren te investeren, maar
willen best één keer per maand of een paar keer per jaar iets voor een ander
doen .
Positief meedenken

Tolsma: "Tijdens de bijeenkomsten merkte ik dat inwoners positief meedenken
over oplossingen en dat in hun eigen omgeving ook al toepassen. We weten
met z'n allen dat niet meer alles kan en dat we samen verantwoordelijk zijn
voo r elkaar. Het geeft me veel vertrouwen dat we het mei-inoor voor elkaar
krijgen."
Meer informatie: www.littenseradiel.nl en
www.sudwestfryslan.nl onder Mei-inoar.

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN OOK IN DE ZOMER IN SNEEK

SNEEK- Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die
voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor
terecht bij Goedkope Keuringen op 20 juni en vervolgens eens per maand in de
Groene Kruis Winkel, Bolswarderbaan 3d .
Prijzen (incl. BTW): senioren € 30,00, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en
taxipashouders € 50,00.
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
Voor overige data, informatie en een afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau van Goedkope Keuringen, tel.: 085-48 83 616. Zelf een datum
plannen kan via www.goedkopekeuringen.nl
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-Timmerwerk
- Nieuwbouw en verbouwingen
-Tegelwerk
G.Haagsma
Noardein 95
8625 TH Oppenhui:z.en

-Badkamer en sanitair
- Keukenmontage,onderhoud en renovatie
-loodgieterswerk, centrale verwarming

mob 0611 26 2927
0515 55 96 72

bgg

e•mail

geert@gruttegeert.ni

:~ Licht of geluid nodig?

, ,

Luidsprekers, versterkers, mengtafels,
'<r
microfonen~ muziekcomputer, bekabeling, verlichting,
effecten, rookmachines, spiegelbol.len.

Voor grote en kleine zalen.
Tel: 0515 -4314ï0 EmaiL richard@vyc.nl

Bouwbedrijf

Jachtwerf

Nieuwbouw /verbouw

Botenbouw:
Nieuwbouw/reparatie
Betimmering en
schilderwerk
Winterstalling
Helling tot 12 ton
Doe het zelf loods

Restauratie
Materialen

Scheepszakenexpertise
Taxaties van schepen
Technische rapporten
Restauratiebegeleiding

Gerard en Team
Lytse Sudein 3
8624 TS Uitwellingerga
0515-559000 I 06-51791527
Openingstijden :
-Vanaf 12.00 uur
-Woensdag gesloten

www. dewette rpleats. n I

Kring loop1Dinkel
Stichting De Draei
Tegenover gemeentewerken
Open maandag t/m vrijdag
8.30 tot 16.oo uur

De Draei 16 -f

Meubels
Kleding
Speelgoed
Keukengerei
Boeken enz.
··-~1

ATSMA

I

~

I

1

8621. CZ Heeg
051.5-442442

ATSMA SIERBETON
Innovatielaan 17 , 8466 SN Nijehaske (Heerenveen-west)
tel: 0513-62 88 88 fax: 0513-62 11 79
www .atsmasierbeton .nl
info@atsmasierbeton .nl

BETON
;

;L--·-'{j"··--.

Bruikbare goederen die
bij u overbodig zijn, kunt
u bij ons inleveren.
Eventueel kunnen wij het
bij u ophalen

openingstijden: ma. t/m vr. 7.00 -16.00 uur

Gespecialiseerd in het vervaardigen
van betonnen straatmeubilair en

Ll ____ is-it-i_e n_._~e_.:_.r-e~e_;~_:_:_:_vc_e~_t_:;_:_e'_~:_g_ni-et_g_e_w_e_n_s_t.
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Nieuws voor de zwemliefhebbers van de Gravinnepoei
We kunnen weer volop genieten van de zo mooie Gravinnepoel, want het
strandje hebben we een opknapbeurt gegeven, de zandbak en nog veel meer.
Kortom het waterplezier kan losbarsten, zeker wanneer het weer ook
meewerkt.
Voor wie en hoeveel kost het
Zoals u waarschijnlijk allen weet is de zwemgelegenheid exclusief bedoeld voor
betalende leden uit onze beide dorpen en mag u familie en vrienden ermee
naartoe nemen, wanneer u er zelf bij bent.
Mocht u gebruik maken van de Gravinnepoei maar nog geen lid zijn, meld u dan
aan bij de secretaris/penningmeester van de Gravinnepoel.
Een gezinsabonnement kost voor het hele seizoen van 1 mei t/m 30 september
slechts € 14,00 en geeft u dagelijks recht op vrije toegang van 9:00- 21:00 uur.
Contributie: We vinden het erg prettig wanneer u de contributie alvast
overmaakt en niet wacht tot er iemand voor langs komt.
U kan het overmaken naar: Zwemver. De Gravinnepoei te Oppenhuizen
bankrekening: NL 78 RABO 0359 5780 39
Vermeld uw straat en huisnummer in de omschrijving aub.
Ideeën?
Mocht u eens met ideeën rondlopen wat er volgens u eens gedaan zou kunnen
worden op de Gravinnepoel, stuur dan een email of bel. Zo heeft er daar een
jaar of wat geleden eens een trouwpartij plaats gevonden en een
buurtbarbecue ..... .
Medewerkers Gravinnepoei
Momenteel kunnen we wel hulp gebruiken van vrijwilligers. Bijvoorbeeld
toezichthouders. Mensen die de boel daar wat in de gaten houden en
zwerfafval in de daarvoor bestemde afvalbakken willen doen. Maar ook
wanneer u de ledenadministratie zou willen doen ofterreinonderhoud, zoals
enig snoeiwerk enz. Meld u aan!
Met vriendelijke groet,
Zwemvereniging "de Gravinnepoel"
Andries Tuinstra- secretaris /penningmeester en ledenadministratie
06-46311984- dagelijks vanaf 9:15 uur
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De Twilling RIP
Earlik is earlik, doe't "topentwelonline" har oppenearre en ik by it lêzen fan us
doarpsnijs hiele artikels oerslaan koe, seach ik eins it swurk al driuwen. lt is
spitich, mar wy moatte der ek net al te dramatysk oer dwaan. lt is sa't it giet mei
alle dingen, op in kear is it oer. Spitich ja, want der binne aanst in protte
minsken dy't it misse sille, benammen sy, dy't net de beskikking ha oer ynternet.
(Hoefolle soene dat trouwens wêze? Ik kin wol ien oftwa, mar dan häldt it ek
op). Foar dy minsken kin tentonline nea in terfanging wêze en at de webside
noch mear saken oernimt fan de Twilling makket dat foar harren gjin ferskil.
Lykwols, it digitale doarpsnijs past by de tiid fan hjoed de dei. Dêrmei giet Top
enTwel de deiblêden foar, dy't alles op alles sette om in printe krantenoch yn
stän te hälden, mar tagelyk wol ynsjogge dat sy it sûnder digitale edysje net
utsjonge sille.
Hawar, de frijwilligers, dy't troch de jierren hinne mei in soad ynspanning
kwaliteit levere ha, hoege harren seis gjin ferwyt te meitsjen . Oan harren hat it
net lein. Sy hawwe in tige weardefolle bydrage levere aan us mienskip en kinne
sizze, "it wie moa i sa lang at it duorre, mar no is't oer"!
Oan al dy minskenen benammen de hjoeddeiske redaksjein wurd fan tank en
de bêste winsken fan in trouwe lêzer.
t.b.

1(flrstmarkt fJ'op

d fJ'we{2014

Jtet (ij/ij misscfiien nog een fiee( einá weg, maar tocfi
worát er afweer voorzicfitig gesproR§n over áe 'l(frstmarlij ..... .
:Noteer aCvast in uw agenáa:
1/rijáag 12 áecem6er
Zateráag 13 áecem6er
'Weáerom za( áe 'l(erstmarlij Jfuis-aan-Jfuis pfaatsvináen in éfweaegea
Jfouá%pentweConfine in áe gaten: Onáer liet /?.sJpje 'Cuftuur' vinát u %p ei éfwe(
fl._ ctiif. Zoára áe inselirijving voor áee(nemers 6egint worát áit via %pentweConfine
6eR§nágemaalij.
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Einsteinstraat 10
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Verbouw
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Restauratie

I

Renovatie

I

Onderhoud

I Sneek I T (0515) 4155 17 I F (0515) 4149 90 I E info@bouwbedrijfvandermeersn eek.nl

Patchwork & Quiltcentrum

Galerie de Ganzerik
biedt u een ruime keuze aan cursussen, stoffen en materialen

ledere eerste vrijdag van de maand, 13.30- 15.30 uur: Quiltcafé
Elke woensdagmorgen 10.00-12.00: Inloopbeef

Let op: aangepaste openingstijden:
Dinsdag & Donderdag: 12.00- 16.00 uur
Woensdag: 10.00- 16.00 uur
Elke éérste vrijdag van de maand &
de daaropvolgende zaterdag
12.00- 16.00 uur
*Check altijd de website voor actuele openingstijden

Leijepoel 2, 8625 HT Oppenhuizen
0515 559976 www .galeriedeganzerik.ni
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Pedicurepraktijk Vovèrzo!!
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Het is zomer!!
En hopelijk mooie-tenen-slipper-weer.
Het wordt weer tijd om de voeten en nagels in top conditie te brengen en de
nagels te laten stralen, dit kan door een simpelJakje of door nail-art.
Maak snel een afspraak voor een voetverzorgingsbehandeling en/of nail-art.
Vriendelijke groeten en tot ziens
Hinke Nieuwhof-Schriemer
Naardein 70, 8625 TK Oppenhuizen
Tel 06-22803948

Jarichstrjitte 2 Oppenhuizen

00
WELEDA

tel: 06-17 17 63 88

e

www.salontiptop.nl

eccelente
COSMETIC
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(vervolg : Medicatie of alternatief)

spijsvertering, want die werkt nu eenmaal beter als je ontspannen bent . Ook
een simpele methode die helpt is om samen de buikademhaling te oefenen. Als
onze ademhaling verbroken wordt en te hoog komt te zitten dan wordt ook de
verbinding met onze gevoelens (die in de buik zetelen) verbroken en raken we
buiten onszelf. Voo r het beter functioneren van de hersenzenuwcellen kunne n
magnesium, omega-3, vitamine B6, gingko biloba, ginseng en zelfs vitamine C
helpen. Let wel, ga daar niet zelf mee experimenteren . Ook kan aanpassing van
voeding helpen . Een natuurgeneeskundig therapeut kan uittest en waa r je kind
gebrek aan heeft en wat het lichaam op het moment het meest nodig heeft via
een bic-energetische diagnose.
GeertjeSwart (geertjetopS@hotmail.com)
Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde
TopS, Sneek (Industrieterrein Houkesloot)
www.helenopnatuurlijkewijze .nl
M: 06-29 11S 607

De Twilling
Voor mij persoonlijk is het altijd Top- en Dorpsnieuws gebleven .
Ik heb er een kleine 20 jaar mee omgestoeid. Van knippen en plakken met
schaar en lijm. Van typemachine naar computer en printer. Van stencilmach ine naar digitale drukpers. Dat het nu ophoudt te bestaan is een gevolg van
deze tijd . Met de intrede van het internet, welke in het begin een zegen was.
Er werd steeds meer digitaal aangeleverd wat heel wat werk minder betekende. Maar toen de site Top enTwel online haar intrede deed betekende dit dat
de Twilling met "oud nieuws" kwam.
Het is jammer dat het verdwijnt, Het heeft toch jaren lang een bestaansrecht
gehad, maar het is ingehaald door de tijd.
Oud redacteur Klaas de Vries

~
Aldereinreiske.......

1

Op 11 septimber is it wer safier!! Alle SS+ Top en Twelsters binne
wer wolkom om op utnoeging fan dcarpsbelang in gesellige middei te
belibjen op it wetter. Set dizze datum alfêst mar yn de aginda!

lI
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•
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In deze rubriek willen wij Top & Twellaten genieten van al onze heerlijke I
geheime recepten. Speciaal voor de laatste Twilling hebben wij de koks van Hart
van Friesland en De Wetterpleats gevraagd naar hun favoriete recept. Met
deze culinaire hoogstandjes wordt het dus smullen deze zomer in Top & Twel.
Maar wilt u het zich helemaal gemakkelijk maken dan bent u natuurlijk ook
altijd van harte welkom in beide restaurants!

Kokkerellen in Top &Twel
Naam recept: Schnitzel Hart van Friesland
Voor hoeveel personen: 1 persoon
Bereidingstijd: 15 minuten
Waar komt het recept vandaan: "Rijke fantasie"
Waarom is het recept bijzonder: Gemakkelijk, lekker en de koelkast ruimt
mooi op
Wanneer of bij welke gelegenheid eet je het: Wanneer je grote trek hebt
Afzender: Tijs Visser (Kok bij Hart van Friesland)

Ingrediënten
-

1 schnitzel per persoon
ei, paneermeel, zout en peper
gebakken aardappelen, ui, champignons,
gerookt spek, paprika, kaas

Recept
Schnitzel paneren d.m.v. ei, zout, peper en paneermeel en bakken in de
koekepan .
Om en om bruin, daarna aardappeltjes, spekjes en groentemix aanbakken .
Schnitzel in de ovenschaal, hierover het aardappel-groentemengsel en als
laatste bedekken met kaas.
nu nog 10 minuten in een voorverwarmde oven van 180 C.

lekkerite!
Zie ook de pagina hiernaast
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Kokkerellen in Top & Twel
Naam recept: Kai phad med mamuang (Kip met cashewnoten)
Voor hoeveel personen: 4 personen
Bereidingstijd: 30 minuten
Waar komt het recept vandaan: Thailand
Waarom is het recept bijzonder: Lekker en snel klaar
Wanneer of bij welke gelegenheid eet je het: Wanneer je grote trek hebt
Afzender: Gerard Scheerder (Kok bij De Wetterpleats)

Ingrediënten
-

2 kipfilets (gesneden in lange en dunne reepjes)
1 kleine wortel (gehalveerd en dun gesneden)
8 champignons (dun gesneden)
1/2 rode paprika (dun gesneden)
1/2 ui (in dunne repen gesneden)
2 lente-uitjes (grof gesneden)
1/2 eetlepel soja saus
1/2 kopje cashewnoten
1 eetlepel suiker
2 tenen knoflook
2 eetlepels zonnebloemolie
1/2 theelepel vissaus (nam plaa)(of naar keuze)

Recept
Verwarm de zonnebloemolie in een wok of pan en bak de knoflook tot het licht
goudbruin is. Bak de kip op een gematigd vuurtje tot dat deze gaar is.
Voeg de paprika,champignons,uien en gesneden wortel toe en bak deze
ongeveer 2 minuten mee. Voeg de vissaus, suiker en soja saus toe.
Voeg dan de lente ui en de cashewnoten erbij. Roer alles goed door elkaar en
laat het nog 3minuten op het vuur staan. Serveer de khai pad med mamuang
met witte rijst.

Tip : voor de vegetarische variant, kunt u de kip vervangen door tofu en de
vissaus vevangen door extra soja saus. En houd u van wat pittiger voeg dan een
spaansepeper toe.

lekkerite!
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De JUnk organlsefn i verschillende: cursuss.en
Ffi·@S voor beginnGrs. en Q9vord.tmhm~ voor
Fries· en nigf Frie<stallgeo .. U kunt e en cursus
volgen in ~én van de grot0 plaats~m bij u in
dê buurt maa.r wij kunn@n ook een cursus in
uw eigen dorp organiseren .
Mear ynfermaasJe?
N~em c.ontaet op.met J~:<iti:tUi Valk: '>!a.n de
cutiusorgani~>afi ~, teL OSS 234.:W1!f.of j.:~ra.lk@ atuk. nL
Hel \ll)lledig:e·cursusaanbod vindt u oo:k. OJH:ln.:t:e
webilte www;.afuJI.•nL
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Top
Persoonlijk vakmanschap en kwaliteit
Noardeîn 74 Oppenhuîzen • T: (0515} 559071 • W: www.tophairfashîon.nl

Het team van TopHairfashion
bedankt alle medewerkers van De Twilling
voor de fijne samenwerking van de afgelopen jaren.

Mastercolorist

Erkend
leerbedrijf
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Assessor
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Geart van der Meer
In aantinken oan Toppenhuzen

TJU TJU TJU
As ik aan myn bernetiid yn Toppenhuzen tink, dan maat ik ek faak tinke aan
de taal dy't we dêr praten. Mem hat har hele libben dêr wenne, dat dy si I wol
it suverst de taal praten hawwe fan de earste helte fan de foarige ieu. Dy taal
wie fansels Frysk, mar wol in apart soarte Frysk. Sa hie se it oer 'weizen' (mei
in lngelse w) as se 'hoazzen' (kousen) bedoelde. En ek neamde se plakken as
Warns en Harns sa: Weins en Heins. Ek foarmen dy't je earder yn de
Sûdwesthoeke ferwachten, learde ik fan har, lykas 'stullen' foar 'stuollen' en
se sei 'dat durret te lang' dêr't ik na sizze soe 'dat duorrette lang'. In 'ljurk'
wie bij har in 'lurk' (leeuwerik) en 'ljocht' en 'Ljouwert' wienen bij har 'lacht'
en 'Lauwert.' En 'leaver net' (liever niet) wie 'lauwer net'.
En dandy nuvere lûden om bepaalde beesten te roppen, foar as se fuorre
waarden, mar dat wienen wol wurden dy't rûnom yn Fryslan brûkt wurde,
trouwens. Sa lokken wij einen mei 'hysp hysp hysp' en einen neamden wij dan
ek wol 'hyspen'. Bargen moasten lakke wurde mei 'kuos kuos kuos', en ek dy
waarden wol de 'kuoskes' neamd. Keallen röp heit altyd mei in nuver heech
lûd mei 'tju tju tju' en ûnderwilens sloech er dan mei in stok op de rane fan de
tröge om. Ik hear it noch. Trouwens, dat ferskynsel fan 'ropwurden' sjogge jo
oeral op 'e wrald: foar suver alle fee en hûsdieren besteane sokke ropwurden,
dy't fan streektastreek ferskille kinne. lt bekendste foarbeeld is grif 'poes'
foar kat. Hinnen waarden fansels roppen mei 'kyp kyp kyp'- en gean mar
troch: yn it Frysk Hanwurdboek steane wol mear as 100, mar dan wurdt dit
stik te lang.
len ding noch- jim kenne miskien noch dat berneferhaaltsje fan dat aldwyfke
dat in houten duitsje fûn dêr't se in baarch foar kocht, dy't earst net yn 'e
skuorre woe ... mar lang om let wie it 'huorre huorre huorre, de baarch wie yn
'e skuorre.' Dat 'huorre huorre' is in 'jaachwurd', om beesten aan te driuwen,
lykas ek 'hui' foar kij dy't ophelle wurde. Mar ik ken it ek as jaachwurd foar
wat aars. As it winters begûn te krökjen (licht te snijen dus), dan woenen wij
as bern graach in soad snie om yn te boartsjen . Jim moatte rappe fan 'huorre
huorre' sei mem dan, dan komt der mear snie. No ... dat gongkrektas mei in
gebed: soms holp it, mar soms ek net ...
No noch even dat 'tju tju tju'- dêr haw ik in bysûnder aantinken oan. Ik sil
sa'n acht jier west hawwe, yn 1952, doe hie heit bij de 'Bollesturt', bij dy ald
wynmotor dus, in pear keallen yn 't lan rinnen. Knilles fan Kees en Jel en ik
20

nieuwbouw • verbouw • restauratic • reparatie
. ·. beddjventetrei~ B~êg~fittne uitweHÎrtg~rga:·.·
Leyesle~~w~i 4h telefoon (ó515) 55 Si 1·1
mobiel: (06) 2558 2.083 .fax (0515) 55 82 59

wwW~jl~nting.nl . ·
Installatiebedrijf Veldhuizen
Sander Veldhuizen
Gerben Nannesstraat 30
8603 ET Sneek
Mobiel: 06-30085897
Website: www.installatiebedrijfveldhuizen.nl
Email: info@installatiebedrijfveldhuizen.nl

Gas, Water, Riolering, Verwarming, Sanitair, Elektra, Dak en Zinkwerk

Lytse Sûdein 27
- - - - - - - . . . . . , 8624 TS Uitwellingerga
Tel.: 0515-559869
Mob.: 06-22466412

E-mail: info@sippieschilders.nl

~~~~~~~~~~~Website: www.sippieschilders.nl

"Het bedrijf voor al uw RVS-producten:
Zoals RVS-werk voor uw boot, trapleuningen,
hekwerken, meubelen en dergelijke.
Alles wordt voor u op maat gemaakt
Voor vragen:

06-5136 6668
www.rvsontwerp.nl

overwijk ·
SC h eeps b
•··· · OUW
IJzersterk in staalwerk!
Cascobouw en reparatie/restauratie van stalen schepen,
div. ijzerwerk.
Overwijk Scheepsbouw vof
Leyesleatswei 1
8624 HW Uitwellingerga

Telefoonnummer: 0515-558104
Mobiele telefoon: 06-41316392
www.overwijkscheepsbouw.nl
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(Ferfa/ch : 'Geart van der Meer, In aantinken aan Tappenhuzen ')

moasten dêr elke middei mei trije folie baarnamers hinne roeie om te
kealleboarnen en 'tju tju tju' te äljen. Wij wienen bern, en dus rûn it faak op
healwiis dwaan en mäljeien ut, ynpleats fan rêstich roeien. Op in kear, wij
wienen mei us trijen dy kear, en Knilles siet achteryn, siet ik mei dy oare (wa,
dat wit ik net mear) op de mestelbank en we prebearren elkaar yn 'e reiden te
roeien. Ik wie aan it ferliezen, dat ik stiek myn riem sa djip en steil yn 't wetter,
dat dy fan de roeipinne öfskeat en ik oer de räne fleach en op 'e kop yn de
blabze en wetterplanten bedarre, mei de fuotten noch boppe it wetter ut. De
baat glied troch fansels, dat Knilles koe mij mei deselde gong bij de fuotten
gripeen aan board takelje.
Meideskrik frij dus- mar o, mei al dat wetter yn Top en Twel, wat hie dat ek
faak misbeteare kinnen. Mar 'tju tju tju' hat dêrnei tenei foar mij altyd ferbûn
west mei kealleboarnen, roeien, en blabze ...

TOP'63 Fl in de Bekerfinale
De F1 pupillen van TOP'63 kunnen terugkijken
op een mooie voetbaldag in Groningen, waar
op zaterdag 1 juni de finales van het
bekertoernooi plaatsvonden. Op Sportpark De
Esserberg werd van de A junioren tot en met
de F pupillen gestreden om de KNVB Beker in
diverse poules. In totaal waren er zo'n 1300
jeugdvoetballers aanwezig verdeeld over 104
teams.
De F1 van TOP was vooraftoch wel een
tikkeltje gespannen, omdat de jongens niet wisten wat er zou komen . Maar
eenmaal in het veld werd er gestreden als leeuwen. De teams waren erg aan
elkaar gewaagd, maar helaas gingen de eerste twee wedstrijden verloren.
Tegen Wilper Boys F1 uit De Wilp verloor TOP nipt met 2-3 en tegen ASVB F2G
uit Blijham werd het 1-3. De laatste wedstrijd wist TOP wel te winnen. Met veel
inzet en strijd werd WKE F2 uit Emmen met 4-2 verslagen .
De derde plaats leverde een mooie beker op, die nu beurtelings een week bij de
spelers thuis staat en vervolgens een mooi plekje in de TOP-kantine krijgt.
Bovendien kregen alle spelers als aandenken een medaille. Het was een
geweldige ervaring voor jong en oud. Hopelijk mag de TOP-jeugd dit nog een
keer meemaken.
21
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Massage, Resonantie en Magneten
Een verslag over de toepassing en dit ook nog lekker dicht bij huis

Ik bracht ik een bezoek aan Coby Dijkstra-Tuinstra aan de Naardein 93. Coby
heeft daar een praktijk aan huis. Een massagepraktijk. Hoe ze daarmee in
aanraking kwam is een verhaal apart. Voor één van haar kinderen werd ze ooit
begeleider van een sportteam. Ze kreeg de volgende instructies mee. Bij kramp
in het been aan de voet trekken en helpt dat niet dan een zak ijs erop. Dat leek
Coby wel erg simpel. Het was 'de trigger' om zich te verdiepen in de materie.
Nu is Coby Manueel Praktizijn. Een overkoepelende term voor alle diploma's
die ze heeft behaald zoals sportmassage, shiatsu en voetreflextherapie.
Hieronder valt ook de algemene therapeutische vorming, waarbij je leert over
anatomie, fysiologie en pathologie. Tel daarbij nog de certificaten met
betrekking tot kennis en toepassing van de segmentaal therapie (hoe huid,
spieren, botten en organen elkaar segmentaal via neurale verbindingen
beïnvloeden) en kennis over de werking van het hormoonstelsel in ons
lichaam, dan kom je tot de conclusie dat het best veel is.
Ongeveer 3 jaar is Coby voor dit alles aan de studie geweest. Ze werkte
inmiddels al als masseur bij de sauna in Joureen daar heeft ze grotendeels
haar praktische ervaring opgedaan. Toen ze er klaar voor was, is Coby gestart
met haar praktijk aan huis waar ze maximaal 3 klanten per dag behandelt. Dat
is voldoende gezien de andere dingen die haar ook bezig houden. Daarbij is een
goede massage best intensief voor een therapeut.
De klachten van klanten kunnen een fysieke basis hebben maar ook een
emotionele grondslag. In een gesprek met de klant probeert Coby daar zicht op
te krijgen en ze kan het verschil ook voelen aan de spieren. Wat de grondslag
ook is, deze is bepalend voor hoe ze gaat behandelen. Een sporter die zijn
spieren komt onderhouden vraagt een steviger aanpak dan wanneer er sprake
is van emotionele blokkades natuurlijk. Coby is voorzichtig met pathologische
diagnoses. Dat is niet haar pakkie-an. Ze kijkt meer vanuit de anatomie en weet
dan best veel. Soms ook eenvoudige tips en trucs. Evenwicht is belangrijk in
het lichaam en daarom geeft ze ook wel eens wat tips op het gebied van
voeding en supplementen.
Voor dit belangrijke evenwicht in een lichaam heeft Coby meer dingen in huis.
Naast massages wordt er in de praktijk namelijk ook gewerkt met frequentietherapie en onlangs is ze gestart met het aanbieden van sieraden met een
magnetisch werking. Deze nieuwigheid was voor de redactie van De Twilling de
aanleiding om eens wat nader te informeren.
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* Kraanverhuur
* Grondverzet

* Walbeschoeiing I steigers I havens
* Sloop- en rioleringswerken
Lytse Sûdein 8, 8624 TT UITWELLINGERGA,
info@atsmabv.nl
Tel: 0515-559589-06-53637442
www.atsmabv.nl
Fax: 0515-559151

JACHTBOUW IN HOUT
Naardein 97
8625 TH Oppenhuizen
Telefoon: 06-45434801 I b.g.g. 0515-559395
Website:
www.hofstra-jachtbouw.nl
Email:
gerrit.hofstra@home.nl

Overwijl< sl<ûtsjeveillutlr
Beleef een onvergetelijke dag op het water met de
skC~tsjes van de familie Overwijk!
Voor informatie, prijzen en boekingen neemt u contact op met:

Overwijk skûtsjeverhuur
Buorren 14
8624 TN Uitwellingerga

Mobiele telefoon: 06-55178833
E-mail: info@overwijk -skutsjeverhuur. nl

www.overwijk-skutsjeverhuur.nl

De nieuwe Dacia Lodgy
Nu in de showroom
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(vervolg: 'Massage, Resonantie en Magneten')

Voor de frequentietherapie maakt Coby gebruik van 2 apparaten, de "Moleculair
asciilation Resonance Instrument" (afgekort M.O.R.I.) en de Mihealth. Beide zijn
apparaten die elektromagnetische trillingen kunnen afgeven op verschillende
frequenties. De achterliggende gedachte is dat iedere cel zijn eigen
resonantiefrequentie heeft en dat bij klachten de natuurlijke frequentie is
verstoord. Wanneer cellen weer in hun eigen frequentie gaan trillen met behulp
van deze apparaten wordt het zelfherstellende vermogen van het lichaam
geactiveerd en kan een ziekte of klacht verminderen of verdwijnen . Ook kunnen
bepaalde frequenties bacteriën en virussen zwakker maken en uit elkaa r laten
vallen met beterschap tot gevolg.
Coby heeft goede ervaringen met de therapie. In een handboek kan ze allerlei
klachten opzoeken en de daarbij vermelde frequenties in het apparaat
programmeren. De klant krijgt, ontspannen liggend, plaatjes onder de voeten en
polen in de handen waardoor de geprogrammeerde subtiele stroomfrequenties
door het lichaam worden gezonden. Een pijnloze behandeling. Omdat er
afvalstoffen loskomen is de klant na de (eerste) behandeling vaak moe en me rk
je pas na meerdere behandelingen het effect.
Bij ziektes die veroorzaakt worden door virussen of bacteriën, zoals Lyme,
Pfeiffer of een koortslip e.d. kan je in een 'rechtstreeks gevecht' de ziektemakers
doden . Bij bijvoorbeeld een cyste in het lichaam kan je de cyste aanpakken en
laten verdwijnen en met andere frequenties de aangedane organen sterker
maken. Bij stress en spanning kan iemand ontstressen door diegene 'uit zijn
hoofd' te halen en te aarden. Bij sporters kun je de spieren ontspannen en
daarmee de prestatie verbeteren of blessures voorkomen. Frequentietherapie
wordt ook ingezet bij chronische ontstekingen, sneller herstel na een operatie
en bij hu id problematiek. Als voorbeeld, decubitus-plekken herstellen door de
Mihealth vaak al in 2 weken door maar een paar behandelingen.
De apparaten zijn dus heel breed te gebruiken. Het verschil tussen de MORI en
de Mihealth is dat de laatste ook een zendvermogen heeft. Je hoeft deze dus
niet eens aan te raken voor de behandeling. Mensen vragen weleens "Hoe groot
is het bereik?" vertelt Coby . Maar het gaat om jezelf. Hoe groot is jouw bereik!
Elk mens heeft een 'Bodyfield' (een magnetisch veld) om zich heen en dit heeft
niets te maken met het wel of niet geloven in deze materie. Soms zie je zelfs dat
de mensen die het meest sceptisch zijn de beste resultaten behalen. Coby doet
regelmatig combinatiebehandelingen waarbij zowel frequentie therapie als
massages worden aangeboden.
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(vervolg: 'Massage, Resonantie en Magneten')

En sinds kort is Coby dus ook distributeur/verkooppunt van Magneetsieraden.
Dit zijn mooi vormgegeven armbanden,
kettingen, ringen enz. waarin een
magneet is verwerkt. In een aantal
modellen zit ook koper. Coby vindt dit
een mooie aanvulling op haar praktijk.
De magneten in de sieraden helpen de
cellen in een lichaam te resetten. De+
en de- (polen) komen weer beter in
balans. De doorbloeding wordt
bevordert waardoor afvalstoffen beter
worden afgevoerd. Het immuunsysteem
wordt sterker waardoor je sneller hersteld . Het helpt ontspannen en geeft
energie.
De Magneetsieraden worden voor allerhande aandoeningen ingezet, zoals
da rmaandoeningen, spierpijn, migraine, hooikoorts, artrose, gynaecologische
problemen enz. Maar bijvoorbeeld ook bij kinderen met ADHD. Ouders
merken vaak gelijk verschil wanneer hun kind
een armbandje om krijgt. Coby kwam ermee in
aanraking in haar privékring en was onder de
indruk van de werking. Dit wilde ze haar klanten
niet onthouden vandaar dat ze de sieraden nu
ook aanbiedt in haar praktijk.
Zorgvuldig zijn is je taak als zorgverlener aldus
Coby. Met alles wat ze aanbiedt in haar praktijk
gaat ze zorgvuldig om. Coby: "Ik houdt altijd de
vraag van de klant in mijn achterhoofd. Als ik
geen perspectief zie voor de klant zal ik dat altijd
zeggen".
Coby is met haar praktijk aangesloten bij de NVST (een professionele
beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op
het lichaam werken). Voor de behandelingen worden geen vergoedingen
gegeven vanuit de zorgverzekering. Voor meer informatie over behandelingen
en de kosten kan je altijd bij Coby terecht.
Voor mezelfvond ik het een interessante en leerzame middag. Bedankt Coby!
Zwanet Kragt
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Beste Redactie,
Wij hebben als school met plezier meegewerkt aan het schrijven van teksten
voor De Twilling. De samenwerking met de redactie is altijd erg plezierig
verlopen. We vonden het fijn dat we via de Twilling de mogelijkheid kregen om
te vertellen welke bijzondere gebeurtenissen er op school hadden
plaatsgevonden. We bereikten hiermee ook een doelgroep die niet direct aan
school verbonden is.
We weten dat in het digitale tijdperk het ook nog gewaardeerd wordt om een
papieren versie voor je te hebben liggen, die je kunt doorbladeren.
Op school komen we daardoor ook nog twee keer per jaar met een papieren
versie van de schoolkrant. Ook de kinderen van ons leerlingenpanel geven aan
dat ze het leuk vinden om een schoolkrant door te bladeren. Helaas, de Twilling
kunnen we niet meer doorbladeren ...
Wat betreft het vervolg op De Twilling, we gaan op zoek naar nieuwe
mogelijkheden om een breed publiek binnen Top enTwel te blijven bereiken.
We bedanken de redactie en alle vrijwilligers van De Twilling voor hun inzet in
de afgelopen jaren.
Namens cbs lt Harspit,
Klaas Jan Visser

Tsjerkepaad 2014
Ook deze zomer zijn onze kerken op zaterdagmiddag geopend in het kader van Tsjerkepaad,
editie 2014. ledere zomer zijn rond de 250 kerken
in Friesland op zaterdag toegankelijk voor
iedereen die daar belangstelling voor heeft. Het is
een mooie gelegenheid om al deze monumentale
gebouwen eens van binnen te kijken.
Ook de onlangs gerestaureerde Johanneskerk in Oppenhuizen opent weer haar
deuren. Vorig jaar was dat niet mogelijk in verband met de verbouwing en de
restauratie. In de Hermeskerk te Uitwellingerga is een expositie te zien van zelfgemaakte iconen van mevrouw Neeltje Steensma uit Jou re. In beide kerken zijn
vrijwilligers aanwezig die u het een en ander over de kerk kunnen vertellen.
De kerken zijn in de periode van 5 juli tot en met 13 september iedere
zaterdagmiddag geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur.
25
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Z.O.U. jubileumweekend, de uitslagen:
Nabuiken van een overdadige barbecue op de klanken van Down Hili zo werd
het 90 jarig jubileum van de ZOU gevierd. Met veel nieuwkomers en verassende
winnaars was het ZOU weekend weer een belachelijk groot succes. Hier en daar
was er een aanvaring of werd een bovenboei meegenomen maar de omval
beker kon gelukkig in de tas blijven, iedereen bleef overeind. Het was dan ook
prachtig weer om te zeilen, te barbecueën en te dansen. De langste dag kon
niet beter gevierd worden.
Door ongelukkige omstandigheden raakten Jan 0. en Fokko v/d M. in deCpoule maar met een afgetekende overwinning lieten ze zien daar niks te zoeken
te hebben. In de B-poule wonnen Marten v/d V. en Atze A. met een straatlengte
voorsprong. In de A poule lieten Durk F. en Ruurd V. zien onoverwinnelijk te
zijn. Durk die jaren lang niet meer had meegedaan liet zien dat hij het nog niet
verleerd heeft. Grote klasse! 13 September is alweer de volgende activiteit met
de ZOU overzee.

r-----

AGENDA MFC IT HARSPIT
1juli
30 augustus
13 september
18 oktober

Telefoon:
E-mail:
Website:

lfvsio . .

Musical Groep 8
Jubileum 35 jaar volleybalvereniging T&T
Muzikale Theatervoorstelling De Andersons
Rocknight met Rock Addiction en Boys named Sue

mfcitharspit@Jwme. nl
wwwitharspit. nl of 'like' ons op Facebook
Fysiotherapie in ~Fe It Harspit. Afspraken kunnen

i . ,,~»·~ 0515-531832 of via mail: infc@fysiowymbrits.nl.
--------------------
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Staalbouw - adviesbureau
N.W. Koster
•

Graaf Adolfstraat 36, 8606 BT Sneek

•

Merkelstrjitte 32, 8625HZ Oppenhuizen

Telefoon 0515-432135 Fax 0515-418445
Telefoon 0515 559345
Email: adv.burokoster@adviesburo-koster.nl

Gemiddeld 1.000 bezoekers per dag:

WWW.TOPENTWELONLlNE.NL
De nieuws- en informatiesite van Oppenhuizen

I

Uitwellingerga e.o.

Hebt u een tip of wilt u een nieuwsitem doorgeven? Meld dit dan bij de
redactie via ons mailadres: info@topentwelonline.nl.
Alvast bedankt, Redactie Topentwelonline

Samen zijn we de coöperatieve Rklbobank.
De Rabob:mk binkiert niet voor aMKkelhoujer;. maar voor k.'ant en
'"merleving.t\lslidvar: de RalJobank he2ft u een >tem 'n 'let tJefzid van

de bar~k é!l ir"' dev;ijz:e waarop ·~ve O!U.e samer\f:e,..'itlJ s?.me1 sterker makNt

rabobank.nl/5neek··zwf
Samen sterker

Rabobank

BAKKERIJ T JALSMA
Uw specialist in
brood, koek en banket

Noardein 22 Oppenhuizen Tel. 0515- 559218
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Een 11 Wist u dat rubriek" voor niet computeraars I
Welke "highlights" stonden er zoal op de site van Topentwelonline?
Op de sirenemast bij It Harspit is onlangs een ooievaar gesignaleerd. Niet
geheel toevallig is dat huurwoningen in de nabije omgeving worden
opgeknapt. Woningcorporatie Elkien wil de kwaliteit van de woningen
dusdanig verbeteren dat deze nog zo'n 25 jaar goed te verhuren zijn.
Mogelijk dat in de toekomst onze gevleugelde vriend met de lange snavel
weer eens wat vaker een bezoekje kan afleggen in de omliggende straten.
LoodZ88 fan Nienke v/d Veen hat har 1-jierrich bestean fiert. Yn dit earste
jier hawwe in soad minsken it paad nei de skipsloads oan de Buorren fûn
en harren ferrasse litten troch it bûtengewoane oanbod fan unike en
bysûndere artikels. Artikels dy't harren eigen ferhaal fertelle en dêrmei faak
grutte yndruk meitsje.
De skrik sloech de bern fan groep 8 om it hert; ier en betiid stienen se
klear om op kamp nei Skiermuontseach te gean mar der kaam gjin bus!
Aidergelakst wienen de aiders stressbestindich en koenen der halje-trawalje
in oantal auto's en seis in buske foar alle reisguod regele wurde. De ploech
is noch krekt op tiid by de boat bedarre.
De fûgelobservaasjehutte oan de Sudwei kin wol wat ûnderhald brûke; de
trep en in stik as wat planken binne stikken. Om de wurden fan ien de
bes i kers te brûken: "It sjocht der net ut". Mar in telefoantsje nei
Steatsbosk-behear hat gelokkich effekt, meikaarten sil de hiele hutte
opknapt wurde
It Rasterhoffpark is tige geskikt foar in loopke mei de hûn en dêr wurdt
troch de Top&Twelsters ek graach gebrûk fan makke. Foar de baaskes is it
bytiden lykwols in toer om dêr te kommen; óf it sintelpaad del en dus in
hiel ein om óf by it 'yllegale' paadsje flak njonken de Broersleatsbrêge del
knoffelje. Boubedriuw v/d Meer hat de oplossing; in pracht fan in leuning
dy't eltsenien help biedt om feilich nei ûnderen of nei boppen te kommen.

Uiteraard zijn de twee kapsalons in Top&Twel de leukste in onze omgeving.
Dit jaar is TopHairfashion aan de Noardein zelfs genomineerd in de
'Verkiezing van de Leukste Kapsalon' van de gemeente Sudwest-Fryslan.
Na een flinke opknapbeurt en een weekje garageverkoop is de winkel van
Bakkerij Tjalsma weer geopend. De bakkerswinkel aan de Naardein kan de
tand des tijds weer kan doorstaan.
Tagelyk mei de start fan it swimseizoen fan De Gravinnepoei (1 maaie)
hawwe de froulju harren earste baantsjes wer swommen. Hja seagen der
earst al wat tsjinoan want it waar wie huverich en it wetter like o sa kald.
Earlik sein wienen Anja, Douwina, Elbrich, Elizabeth, Hendrika, Margriet en
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Rymke net de earste swimmers fan dit seizoen. Mefrou Goedemoed is yn
dit gefal harren grutte foarbyld; sy swimt fan de earste oant de lêste dei
fan it swimseizoen alle dagen twa baantsjes.
Arlan Jongsma (Merkelstrjitte) foei fan't wike dik yn 'e prizen by de
kleurewedstryd fan de Welkoop yn Snits. Har kleurplaat wie fierwei de
moaiste en dêrom goed foar de earste priis; in pracht fan in baarters
traktor. Boppedat ek noch ris in oranje fuotbal, wat fansels hielendal 'hot'
is.
It duorre de bern fan groep 3 ojm 7 lang genoch ear't it safier wie om op
skoalreiske te gaen. De aldste bern hawwe ommers al op kamp nei
Skiermuontseach west en groep 1 en 2 mocht nei de boarterstun yn Snits
ta te boartsjen. It wachtsjen waard beleanne; twa bussen fol bern binne nei
it Dolfinarium yn Harderwyk, it grutste seedierepark fan Europa west.

De constructiewerkzaamheden voor de nieuwe hal bij Douma Staal aan de
rand van Oppenhuizen zijn vorige week begonnen. Inmiddels staat een deel
van het geraamte al. De nieuwe hal wordt binnenkort door een strook
groen langs de Braeresloot aan het zicht onttrokken. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan omwonenden.
In een lang lint passeerden de wandelaars van de Mar-athon Sneek onze
dorpen. De meesten nog vol goede moed ensoepele tred; de wandeltocht
van 42 kilometer rond het Sneekermeeris dannog maar enkele kilometers.
Toch gaat de route niet voor niets door Uitwellingerga want 'de lus' bij de
brug over het Prinses Margrietkanaal zorgt er voor dat de marathon de
vereiste afstand van 42 kilometer en 195 meter krijgt.wandelaars werden
alvast aangemoedig doordie langs de kant van de weg stonden en onder de
1600 lopers werden ook enkele dorpsgenoten gespot.
De Zeilvereniging Oppenhuizen-Uitwellingerga (Z.O.U.) bestaat 90 jaar en
dus heeft het traditionele zeilweekend op de Brekken dit jaar een extra
feestelijk tintje meegekregen. Naast het zeilen was er een gezamenlijke
lunch en werd er gebarbecued. De feestavond werd afgesloten met een
optreden van de plaatselijke band Downhill. Ook voer er dit jaar een
watertaxi die de deelnemers naar de Brekken bracht. Voor de kinderen
waren er activiteiten georganiseerd . Aan alles was gedacht en het weer
werkte perfect mee.
TTOL Mei/Juni 2014
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Soos 'Biiuw Warber' programma 2014/2015
Op 2 oktober 2014 beginnen we weer met onze Soos. De zomer is dan weer
voorbij, waarin we andere dingen hebben kunnen doen. Als Soos hebben we
weer een afwisselend programma voor u. We komen om de veertien dagen
bijeen, te beginnen dus op 2 oktober, 's middags om 14.00 uur tot 16.00 uur.
Het is bij ons gezellig en warm in lt Lokaal achter de Johanneskerk in
Oppenhuizen. Zo nodig wordt u opgehaald en weer thuis gebracht.
2 oktober

Bingo

16 oktober

Jan de Jong vertelt over bijenvolken; 'Het grote nut van
deze diertjes'

30 oktober

Herman Postma over zijn reizen en de natuur

13 november

Elja van der Meer vertelt over haar werk bij 'Talant'

27 november

Sinterklaas "diner"

11 december

Kerstfeest

8 januari

Bingo

22 januari

Anne Ferwerda; 'Dieren in het veld' (ook film)

5 februari

Mevr. H. Post-Knol vertelt over schilderijen (Rembrandt)

19 februari

Gerrit en Els vertellen over 4 weken reizen door Texas (met
dia's)

5 maart

J. Jongsma vertelt over emigratie; "Friezen om utens'

19 maart

Spelmiddag

3 april

Slotmiddag met gezellige broodmaaltijd en soep vooraf

Knip het programma uit, dan weet u waarmee de Soos u "Warber" houdt!
Namens het bestuur:
Voorzitter:
Ate Dijkstra
Siebren Wijnja
Secretaris:
Penningmeester: Sieb Hofstede
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559289
559315
559793

Watersportcentrum 'HART VAN FRIESLAND'

Restaurant
AAN HET WATER
Eastwei 8 Uitwellingerga 0515-559444
www.hartvanfriesland.nl- appartementjenodig.nl

Trouwenenzo ....
Trouwrecepties, vetjaardagen, jubilea, etc.

Feestenenzo .. ..
Toneel, cabaret, bedrijfsfeesten, etc.

Zalenenzo ....
Verenigingswerk, bijeenkomsten, etc.

Spo rtenenzo . ...
Volleybal, badminton, etc.
Voor informatie en boekingen: m.f.c. "It Harspit".
P.Walmastrjitte 8a, 8625HE Oppenhuizen. Tel. 0515 .559666
E-mail: mfcitharspit@home.nl, Beheerder: J.H.Jager.
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Dank aan alle vrijwilligers
Van voetbalverslagen naar dorpsnieuws
Door internet en sociale media bereikt het nieuws ons tegenwoordig binnen
luttele minuten, soms zelf seconden. Wereldnieuws, lokaal nieuws of nieuws
van familie en vrienden. Goed nieuws en helaas ook slecht nieuws.
Voor het lokale nieuws gaat De Twilling nu plaats maken voor Topentwelonline.
Velen hebben hun weg al richting de dorpswebsite gevonden en degenen die
misschien De Twilling gaan missen, zullen daar hun weg ook wel in vinden.
Voor anderen, de niet-internetters, zal het verdwijnen van De Twilling een
gemis zijn. Dat blijft spijtig en helaas ook het enige smetje. Op Topentwelonline
blijft De Twilling overigens nog wel enige tijd actief. Daar zullen wij nog kopij op
plaatsen voor zolang dat duurt.
In een andere tijd groeide op initiatief van v.v.TOP'63 het dorpsnieuws uit tot
een hele belangrijke schakel in onze dorpen. Dat was niet mogelijk geweest
zonder de inzet van vele vrijwilligers in diverse functies. En in de afgelopen 42
jaar zijn dat er heel veel geweest. Ondoenlijk om ze te benoemen allemaal,
want dan vergeten we er vast een paar en dat willen we niet. Wel willen wij
iedereen heel erg bedanken die zich heeft ingezet voor het TOP-nieuws, TOP en
Dorpsnieuws en later De Twilling. Jullie inzet is heel belangrijk geweest voor
onze dorpsgemeenschap. Laten we dit niet vergeten.
Ook heel veel dank aan alle adverteerders. Zonder jullie bijdrage was het niet
mogelijk geweest ons dorpsblad zo lang gratis huis-aan-huis te bezorgen in Top
enTwel en omstreken. Ook dat mogen we niet vergeten.
Uiteraard vinden we het jammer dat het stopt. Jarenlang vooruitstrevend,
maar nu zijn we ingehaald door de tijd en daar hoeft niemand zich voor te
schamen. Met plezier hebben wij De Twilling voor onze dorpen gemaakt en
met opgeheven hoofd gaan we weer onze eigen weg.
Als laatste groeten wij alle trouwe lezers van De Twilling. Dank voor uw
vertrouwen in ons!
Ynte Dragt,
Namens de redactie en medewerkers van De Twilling
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PAADWIZER
1-1-2
Algemeen alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)
Politie Fryslän Antwoordnummer 6062, 8900 VC Leeuwarden
0900-8844
Wijkagent B. van Rooy (bareld.van.rooy@friesland.politie.nl)
058 2132000
Sensoor Fryslän (telefonische hulpdienst)
WMO-Loket, Infocentrum voor Welzijn, Wonen, Zorg en
Dienstverlening, Markstraat 12, 8601CT Sneek
Ouderenadviseur (Timpaan), Stationsstraat 5, Sneek
Thuiszorg Zuidwest Friesland, Hemdijk 16
Uitleendepot/-winkel, Bolswarderbaan 3, Sneek
geopend van 9.00- 17.00 uur
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest. Friesland .
Hospice "De Kime",
Westhemstraat 46, 8608 BG Sneek.
GGZ Friesland
Dokterswacht Sneker huisartsen
Sneker Taxicentrale, taxi- en ziekenvervoer
Antonius Ziekenhuis Sneek
Dierenambulance De Meren

489000
421313
461100
415313

430604
058 2848700
0900 1127112
411111
488888
06-53712098

Dorpshuis MFC lt Harspit, beheerder Jan Hendrik Jager
559666
Gemeente Sûdwest Fryslän, bezoekadres: Marktstraat 15, Sneek 489000
Website: www.gemeentesudwestfryslan. nl
Email: info@gemeentesudwestfryslan.nl
Woningcorporatie Elkien
0513-635735
Protestantse Gemeente, Ds. O.M. Hasper
0515-781008
Koster P. van der Meer
559402
De Laatste Eer, Uitvaartverzorging J ..tE. de Boer & Zn
411000
Gonneke Haaksma Uitvaartzorg en begeleiding
558683
Doarpsbelang, secr. Aljosja Akkerman
750261
Welzijn, secr. Geartsje Hoekstra
559791
Fysiotherapie in MFC lt Harspit
info@fysiowymbrits.nl of 0515-531832
Fysiotherapie Hans Dijkstra I Leo ter Haar
460450- 422812
Maaltijdvoorziening 'Van Smaak' Drachten
088-5115400
M.B.v.O. (Meer Bewegen voor Ouderen) secr. mw. G. Raadsveld 559510
Soos 'Biiuw Warber', secr. S. Wijnja,
559315
Koersbal, contactpersoon J. Rypkema
559224
Vrijwilligers De Helpende Hän, contactpersoon Sjoerdje Brouwer 559607
b.g.g
559054
Mocht dit lijstje niet volledig of fout zijn, dan graag een e-mail naar:
dorpsnieuws@hotmail.com
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HOEKSTRA
*

Nieuwbouw

*

Renovatie

*

Onderhoud

*

Gevelrenovatie

leyesleatswei 6
8624 HW UITWELLINGERGA
Tel: 0515-559628
Mobiel: 06-54743854
Fax: 0515-559912
E-mal·1 : ·mfo©hoekstra-bouwbedrijf.nl

