www.hartvanfriesland.nl

Eastwei 8, 8624 TG I Uitwellingerga I
Tel. 05155-559444, fax 0515-559544
E-mail: info@hartvanfriesland.nl

• Appartementen - Hotel
• Jachtcharter I Bootverhuur
• Ligplaatsen I Winterstalling
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Redactioneel: De omslag
Door de loskoppeling van v.v. TOP'63 zijn we met de Dorpskrant
vanaf begin dit jaar een andere weg ingeslagen.
Enige tijd geleden hadden we al gekozen voor een andere naam,
namelijk De Twilling. Ook de omslag wilden we moderniseren en het
resultaat ziet u deze maand voor het eerst. Het is een fullcolour
omslag geworden met een prachtige doorkijk op It Ges in het
centrum van onze streek. De praam en het skûtsje maken er een
sfeervol plaatje van. Het past bij onze dorpen Oppenhuizen en
Uitwellingerga, dus was de keuze achteraf niet eens zo moeilijk.
Het zal eerst wel even wennen zijn, maar wij hopen dat de nieuwe
omslag in de smaak zal vallen.
De foto is gemaakt en aan ons beschikbaar gesteld door Gonneke
Haaksma, waarvoor onze hartelijke dank. Verder ook onze dank aan
Ids Kuindersma voor de hulp en de adviezen bij de opmaak van de
omslag. De omslag is gemaakt door Grafisch Bureau Migg BV, dat
moesten we er nog even bij vermelden. Daarnaast vergeten we
uiteraard niet Anne Visser en Fokko van der Meer, de bedenkers van
de naam De Twilling. En als laatste ook onze dank aan de
adverteerders op de omslag voor de financiële steun, want zonder
deze steun was deze omslag niet eens mogelijk geweest.
Dorpskrant De Twilling valt nu onder de 'Mediastichting Top en Twel'.
Deze stichting is een initiatief van Dorpsbelang. Naast De Twilling
vallen ook de website www.topentwelonline.nl en De Paadwizer, de
informatiegids van Oppenhuizen en Uitwellingerga hieronder.
De Paadwizer hebt u deze maand in de brievenbus ontvangen. Op de
ledenvergadering van Dorpsbelang werd het eerste exemplaar
officieel uitgereikt aan onze Burgemeester Reitsma. We zijn best wel
trots op het eindresultaat. Dat De Paadwizer maar liefst 64 pagina's
telt is een verdienste van ons allemaal. Het geeft aan dat we rijke
dorpen zijn met zoveel verenigingen en bedrijven.
Wij verwachten dat u ons helpt met het actueel houden van De
Paadwizer, zodat we over een paar jaar weer met een vernieuwde
editie kunnen verschijnen. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden
via www.topentwelonline.nl of via het wijzigingsformulier achterin De
Paadwizer.
Het eerste exemplaar van De Twilling staat overigens weer gewoon
bomvol met dorpsnieuws, zoals u dat van ons gewend bent. Alvast
veel leesplezier toegewenst!
Ynte Dragt, namens de redactie van De Twilling
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Gebr. Sikma b.v.,

Elektrotechniek
Installatietechniek
Daktechniek

IJlst:
Lid van de
vereniging van
Nederlandse
Installatie
bedrijven

Roodhemsterweg 20
8651 CV IJlst
Tel. 0515-531416

BAKKERIJ TJALSMA.
Uw specialist in
brood, koek en banket

Noardein 22 Oppenhuizen Tel. 0515- 559218

Spuiter ij
Baanstro Hartkamp
Wij kunnen voor u spuitWerk verrichten
mbt houtkonstrukties, zoals:
-kozijnen
-deuren
-ramen
-planken
- plaatmateriaal
Graag maken wij voor u een prijsopgaaf.
Tel. : 0515-425279
Fax : 0515-413183
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Dorpsfeesten 14-17 juni 2007
Alvast een klein tipje van de sluier!!!!
•

Donderdagavond: Shanty Festival

•

Vrijdag overdag: Kinderfeesten als vanouds

•

Vrijdagnamiddag: Gondelvaart

•

Vrijdagavond: Van eigen bodem,
"De Resurrectionband"

•

Zaterdagmorgen : Gondelvaart start 11 .00u

•

Zaterdagmiddag : Swingcafe

•

Zaterdagavond : Lemon

•

Zondagmorgen : Kerkdienst met Koffie

Let op ons programmaboekje, dat begin juni bij u in de bus valt.

Bezorger Leeuwarder Courant
Het bezorgen van de Leeuwarder Courant op Plan De
Grachten en de Afkelansdyk wordt door Johan Bouma
gedaan.
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot:
tel. 559522 of tel. 06-14505821

3

De Twilling

mei 2007

Ferslach ledegearkomste Doarpsbelang Top 8L Twel
17 april 2007
Iepening
Wat wiene wy bliid mei sa'n grutte opkomst! In wolkom troch Gosse
foar alle minsken ut US doarpen, foar de baargemaster en riedsleden
fan de gemeente, en foar alle oare oanwêzigen.
De gebrûklike saken as de ferslachen wurde behandele, hjir binne
fjirder gjin op- of aanmerkingen.
Bestjoer
Jierferslach 2006-2007:
Dit ferslach hat eltsenien lêze kinnen yn it doarpskrantsje en op de
side, ek hjir binne gjin op- of aanmerkingen .
Bestjoersferkiezing en advys nije karbrief:
Shannon Siemonsma sil as 7e lid it bestjoer fersterke, in wolkom foar
Shannon en in applaus fan de oanwêzigen. De statuten fan it
dcarpsbelang binne fan 1986 en moatte nedich tsjin in ljocht halden
wurde. As bestjoer wolle wy hjir mei oan'e gong en miskien kinne wy
dan folgjend jier in nije karbrief yn it Frysk presintearje. Gosse freget
de oanwêzigen tastimming hjirfoar en dy wurdt tasein.
Ynformaasje Top 8r. Twel
Presintaasje "Mediastichting Top & Twel":
De finansjele skieding fan it doarpskrantsje sil dit jier offisjeel wêze.
It krantsje komt dan tegearre mei de website en de paadwizer yn de
eigen "Mediastichting Top en Twel" dy't fait ûnder it Doarpsbelang. It
doarpskrantsje hat in apkreazing krigen en Ynte Dragt presenteert us
de nije emslach fan De Twilling.
Offisjele iepening fan de website troch baargemaster Reitsma:
Dit is in wichtich momint. De website en de paadwizer wurde offisjeel
yn gebrûk naam ......... De baargemaster iepent de website troch mei
de mûs fan de kempjoeter op de digitale skjirre te drukken. Ek wurdt
him it earste eksimplaar oanbean fan De Paadwizer.
Top en Twel kriget de kompliminten fan de boargemaster. Neffens
him binne it prachtige doarpkes mei in prachtige skiednis. De
gemeente stelt it bysûnder op priis sa aktyf at de ynwenners en it
Dcarpsbelang fan Top enTwel binne!

Romte
Jan de Jong hat de lieding oer it leefberensprojekt. Hy dielt
plattegrûnen ut fan de ideeën fan Top en Twel. Hjir stiet ek de Top15 op. Jan jout in taljochting by de punten. It is wichtich dizze list elk
jier opnij te besjen mei de ynwenners. Gosse hat by de gemeente
oandacht frege foar herstrating no de riolearing sa min liket yn
sommige strjitten yn Toppenhuzen.
4
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(Vervolg: 'Fers/ach ledegearkomste doarpsbelang')

Jitske Tuimaka (sy begeliedt dit projekt fanut Wolkam) jout noch in
taljochting dat dit gjin plannen binnel It binne ideeën en dermei
wurdt oan de oanwêzigen frege: Fine jim it goed dat wy de
kommende tiid mei dizze ideeën oan it wurk geane en sa miskien
richting plannen komme? Gosse freget offisjele goedkeuring om troch
te gean en de oanwêzigen binne foar.

Wolwêzen, Projekt Halt-u-valt:
Hilly Dijkstra fertelt oer dit projekt wat hiel goed oanslut by it
leefberensprojekt wêr't krekt oer praat is. De alderein en Timpaan
(st. Welzijnswerk yn Snits) dagge mei aan dit projekt. It giet der om
de ûnfeilige plakken (sa as minne bestrjitting) fan Top en Twel yn
kaart te bringen. Dries Kuperus hat hjir foto's fan makke. Yn it skoft
kinne stikkers plakt wurde op de plakken dy't it wichtichst oan
fernijing ta binne.
Doarpshus, Stfm fan saken It Harspit:
Teake de boer fertelt oer 1t Harspit, dit gebou is 27 jier ald en maat
nedich opkreaze wurde . Sa binne dêr ideeën foar in jeugdhonk en in
eigen peuterspeelzaal. Dizze plannen wurde oan de han fan in
plattegrûn presinteert. Jim wurde op de hichte halden fan de fjirdere
gong fan saken!
Keunstwurk PM-kanaal
Miljam van Dun fertelt ut namme fan de Provinsje Fryslan oer dit
projekt. Omdat de farwei destiids ferbettere is, binne dêr 12
keunstwurken oan dizze route kaam. Dit binne keunstwurken fan in
skriuwer/ dichter yn kombinaasje mei in grafysk ûntwerper. Op 12
maaie is it keunstwurk by Twellegea iepene.
Martin Reints is de keunstner dy't foar it keunstwurk by Twellegea
soarge hat. Hy hat de folgjende utlis oer syn projekt.
Syn kar foei op dit plak omdat hy it akwadukt in unike paradoks fynt
mei it lanskip en de rykswei. It is in grut en dudlik projekt wurden
mar tagelyk beskeiden en "terughoudend" sadat it past yn dit
prachtige lanskip. De letters binne getten troch EFKO Beton en
ophangen troch Reitsma Bouw en Atsma Loonbedrijf. It keunstwurk
mei "verweerd" wurde en hoeft dus net poetst te wurden, it tsjinnet
as ûnderskrift by in ansichtkaart.

Sluting
Gosse bedankt de oanwêzigen foar hun ynbring en konkludeert dat it
in goeie jûn west hat! Sjoch foar it folsleine ferslach op:
www.topentwelonline.nl (link: Doarpsbelang)
Groetnis Dcarpsbelang Top & Twel
5
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Informatie over Thuishotel
Kent u Thuishotel al? En kennen de leden van uw veren1gtng
Thuishotel al? Thuishotel biedt een zeer uitgebreid aanbod van
diensten en cursussen. Ze worden uitgevoerd door professionele
dienstverleners die korting geven op de normale prijs aan de
Thuishotelleden .
Denk aan klussen in en rond het huis, tuinonderhoud, was- en
strijkservice, maaltijden en boodschappen aan huis, een cursus
ontspannen leven en bewegen of een cursus positief omgaan met
pubers.
Thuishotel is een zelfstandig merk van Thuiszorg Zuidwest Friesland,
ontwikkeld in samenwerking met diverse gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en bedrijven uit de regio Zuidwest
Friesland. Inmiddels heeft Thuishotel 22.000 leden
Voor organisaties en verenigingen is het mogelijk om nader kennis te
maken met Thuishotel door middel van een voorlichtingsmiddag of avond.
Wilt u lid worden of wilt u meer weten van Thuishotel dan kunt u
bellen met de infolijn: 0515-461234.
Informatie vindt u ook op: www.thuishotel.nl

Oankundiging fan

Stichting Alde Fryske
Tsjerken
Fan april oant augustus komme de muzikanten fan LJOUBJR en
NOVELLE en de skriuwer ARJAN HUT ûnder de namme
"TSJERKETOUR" de tsjerken del mei in programma fol muzyk en
poëzij. Op 29 july is Twellegea oan bar, sneintemiddei om 15.00
oere.
6

staalb~ouw

- adviesbureau
n. w. koster

0 graaf adolfstraat 36 8606 bt sneek
telefoon 0515-432135 .fax 0515-418445
0 merkelstrjitte 32 8625 hz oppenhuizen
telefoon 0515-559345
e-mai I: adv. bu rokoster@adviesburo-koster.nI

.E en groot assortiment

Ît'l:

• Tapl.jt en vinyl •· Vallen en vitrages
• Tafelkled~n en karpetten; • Deurm-.,tten,

Oude Koemarkt 38c • Grootzand 83 · l;l(>O l AV Sneek

OVERWIJK DECORATIES
Groothandel in decoratie en metaal artikelen
• Sfeer en decoratie-artikelen
• Eigen siersmederij
• Roestvrijstaal
Yndustriewei 13
•
.""etnf
8501 SN Joure
;N{oOt
tel: 0513-411825

/ie

Naai machi nes · St off en - Fourni t uren

Nauwe { Noorderhome 5-7 Sneek 0515 412495

~ ·

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
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BOKKEWYKEIN "JAN PIRAAT"
Yn deselde wike as kroanprins Willem Alexander is ek Jan "piraat"
Huisman 40 jier wurden en syn kollega dophokkers hawwe him
traktearre op in wier bokkewykein. Us Jan, noch altyd frijfeint, moast
ferklaaid as piraat yn de auto stappe en waard meinaa m nei Harns.
Der wachte de klipper "De Eendracht". Sile op it Waad wie it doel en
ûnder in stralende sinne barde dat ek.
Om't it net hurd waaide, koe de klipper in soad seil fiere, dat Ja n
moast flink switte om alles yn de mêst te krijen. Syn mate n holpen
fansels wol in bytsje.
Dernei wie it benammen relekse mei in bierke en in hapke.
Oernachte waard der yn de haven fan West-Skylge. Yn dizze
havenstêd is der ek yn april al genoch fertier, dat lekker ite en dernei
noch in pear bierkes yn de OKA 18.
Doe't eltsenien de kop der wer foar hie op snein moasten wy wer al
dy seilen omheech hijse en dobberden wy wer richting fêstelan. Sa
mooglik wie it waar noch better as op sneon. Om it prachtige wyke in
te besluten hawwe we Jan noch ferlost fan wat oersta llich
tûnmeubilêr en hawwe we rûn it kampfjoer yn Jan syn eftertûn noch
in lekkere pizza opiten.
Jelmer de Groot
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Lege flessen actie
Op woensdagmiddag 16 mei vanaf 17.00 uur komen we
langs om lege statiegeldflessen op te halen.
Met de opbrengst van de lege flessen willen we het
schoolplein opvrolijken.........
U mag de flessen ook op de stoep zetten als u
niet thuis bent!!
Namens alle kinderen van de basisschool
ALVAST BEDANKT!!!

'

Hartstichting
De jaarlijkse collecte tijdens de nationale hartweek van 16 tot en met 21
april in onze beide dorpen heeft dit jaar € 1.263,23 opgebracht. De
Nederlandse Hartstichting bedankt haar collectanten en de gevers voor dit
mooie resultaat.
D. Tjalsma

Nederlandse. Hartstichting

Bedankt,
Graag wil ik alle betrokken mensen uit het dorp op deze manier enorm
bedanken voor de overweldigende steun en hulp die ik heb mogen ervaren
na mijn ongeluk. Woorden schieten tekort om duidelijk te maken hoe het
voelt om dat te mogen ontvangen. Misschien is dat wel de bijzondere
kracht van wonen in een dorp, of meer nog: dit dorp!!
Een dorp met inwoners om trots op te zijn!
Nogmaals mijn oprechte dank!
Hartelijke groet,
Annemarie Honderna
8
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Dat jimme it efkes witte :
Op 29 september 2007 fan 14.30 oant 19.00 oere
organisearret doarpsbelang foar alle 55 plussers de
wolbekende, gesellige

Alderein-middei
Yn "It Harspit" mei ek ditjier wer in ferrassing
en fansels it breabuffet mei GR..... !
Harsensskrabber fan de moanne maaie
Hakker plaknammen binneut ûndersteande sinnen as wurden te he/jen??

1.

Gracht

2.

Prikbuurt

Jo ha in moanne de tiid om it goede antwurd te finen. Jo kinne dit maile
nei, dorpsnieuws@hotmail.com.
Ha jo de oplossing fûn, dan kin dit ek op us redaksje-adres yn de briefebus
gooit wurde. ft adres is Bonningastrjitte 13 yn ToppenhUzen.

De antwurden fan foarige moanne wiene ........... .

1

Bij herkauwende zoogdieren EI omkeren ....Gieten

2

Poezenbuurt................................•.............. Kat:w'ijk

Eerfolle fermelding
Betty Abma-Fabriek
-----------------------~
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Tamboer-Lyra-Majorettekorps
"Ardito"
Oppenhuizen-Uitwellingerga
Beste dorpsgenoten,
Heel erg bedankt voor jullie medewerking bij de Poiesz-actie. Door
het sparen van de actiemuntjes hebben jullie er mede voor
gezorgd dat wij op de Poieszgala-avond op 13 april met een
cheque van maar liefst € 847,- naar huis konden gaan.
Nogmaals bedankt namens Ardito.

Puzzelkrantactie
Onze sutelactie gaat weer van start!

Woensdagavond 6 juni
Voor € 2,50 hebben wij u aan te bieden:

Diverse puzzelboekjes
Diverse zomerkaarsen in potjes of glas
Set gel-balpennen
Set balpennen
Badkristal
Vooraf bestellen is mogelijk bij Hendrika Visser, Tsjerkebuorren 38,
tel. 559683. Nabestellingen zijn helaas niet mogelijk.
Het is fijn als u Ardito ook met deze actie wilt ondersteunen.

.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Verloting Koninginnedag 2007
••
De digitale camera is gewonnen door mevr. Anne Zwerver uit Sneek :
en de MP3 speler is gewonnen door ds. Ad Buis
:

•
•
•
•
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
(Meer overkoninginnedagleest u op pagina 23 en 24)
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JACHTWERF-M01-0RENHANDEL ·

H ..J. Popma
* Helling·e n tot 25 mrt.
* Levering.en inbouw van
nieuwe en gerev. motoren.
* Schilder- en stra~lwerk.
*ANWB boncls·jachtwerf·en
Bands bootmater hersteller.

*Verkoop en reparatie
buitenboordmotoren.
* Reparatie op alle gebied.
* Dei31er van International
Jachtverf.
* Verhuur ligplaatsen.

Eastwei 2 Oppenhuizen telefoon 0515- 559532
Vanuit onze kleine maar goed gevulde verfwinkel kunnen
wij u alle producten leveren voor uw schilder werkzaamheden aan JACHT of in en om HUISlil

OPGELET

TE HUUR
TANDEMASSER KAR
Maximale belasting 1500 kg.
Afmeting vloerplaat 2. 75m x 1.55m
prijs f 25 (incl. btw) per 24 uur
ook halve dagen en!of kleine ritjes mogelijk.
Voor informatie bellen:
A.Schraa telefoon 0515 - 559576

OPGELET

nieuwbouw • verbouw • restauratie • reparatie
bedrijventerrein Brêgefinne Uitwellingerga:
Leyesleatswei 4b telefoon ( 0 5 1 S) 5 S 8 2 41
mobiel: (06) 2558 2083 fax (0515) SS 82 59

www. jlanting.nl

Legiocare
PREVENTIEBURO
Atkelansdijk 1OA
8625 TD Oppenhuizen

tel:

05155581 34

fax:

0515 558162

www .legiocare. nl

legionella risicobeheersing
EPA adviezen
leveren duurzame energie

Sterk in Huiswerk.nl
•
•
•
•

~

NVM

~eJOn'~
MakelaardiJ~ ~

Aan en verkoop bestaande bouw
Aan en verkoop nieuwbouw
Taxaties
Huur en verhuur woningen en bedrijfsenroerende zaken
Kleinzand 8
8601 BH Sneek

T 0515 41 27 27
F0515414764
T privé: 0515 41 11 00

E info@sterkinhuiswerk.nl
I www.sterkinhuiswerk.nl
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Nieuws van MFC "It Harspit"
De afgelopen weken is door het dagelijks
Bestuur van It Harspit een enquête
gehouden om een beeld te krijgen wat onze
jeugd en hun ouders/verzorgers uit Top&
Twel en omstreken vinden van een
jeugdhonk op het terrein van It Harspit.
De meeste vragen in deze enquête waren zo
gesteld dat ze eenvoudig met "ja/nee/weet niet" beantwoord
konden worden. In een drietal open vragen, konden de jeugd en hun
ouders/verzorgers hun eigen ideeën naar voren brengen.
Uit het onderzoek is gebleken dat het merendeel van de jeugd en
ouders/verzorgers een jeugdhonk bij It Harspit een goed plan
vinden. 82 van de 92 ingeleverde formulieren van de jeugd is vóór
en 53 van de 55 ouders/verzorgers is ook vóór een jeugdhonk bij It
Harspit. De uitkomst van al onze vragen hebben we verwerkt in
overzichtelijke lijst met grafieken, deze kunnen bekeken worden via
de site www.topentwelonline.nl.
Vrijdagavond 11 mei zijn de "buren" van It Harspit uitgenodigd om
onder andere hierover van gedachten te wisselen. Van de 18 naaste
buren waren 11 aanwezig. Het is een goed gesprek geweest, waar
naar voren kwam dat men vooral bezorgd is over de overlast van
vertrekkende jeugd. Hierover zullen dus duidelijke afspraken moeten
worden gemaakt.
Met de plannen voor opknappen van verschillende ruimten zoals de
hal - toiletten - mienskipsromte - bar -vergaderruimte en keuken
zijn we nog steeds druk bezig . We hebben hierbij hulp van
Doarpswurk. Na de voorjaarsvergadering willen we onze plannen
voorleggen aan de gemeente Wymbritseradiel.
Er zal heel wat geld op tafel moeten komen om alles weer tiptop te
krijgen. Daarom gaan we binnenkort starten met een donateurs
actie: "Freonen fan it Harspit".
U krijgt van ons over een paar weken een formulier in de brievenbus
waarop u zich kunt aanmelden als donateur.
Ook zullen we een actie starten met reclameborden in de sportzaal.
Mocht u verder nog suggesties hebben dan zijn deze altijd welkom.
Namens d.b. M.F.C."It Harspit"
Tineke van der Sloep.
l1
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~an de Gymnastiekvereniging V &IC.
Tot ons genoegen kunnen wij melden dat wij er in geslaagd zijn een
nieuwe leidster voor onze vereniging te vinden.
Haar naam is Natasja Nieuwenhuizen . Zij is woonachtig te Jirnsum,
waar zij al geruime tijd gymnastiekles geeft.
Zij zal starten na de zomervakantie . De eerste les is op donderdag

23 augustus as.
De uren zien er dan als volgt uit:
Peuters, vanaf 3 jaar:
16.00- 16.45
Groep 1 en 2, kleuters :
16.45- 17.30
Groep 3 en 4:
17.30- 18.30
Groep 5, 6 en 7:
18.30- 19.30
Dames :
20.30 - 21.30
De dames zullen les krijgen van Johan Kuiper.

uur
uur
uur
uur
uur

Zoals reeds bekend bij onze leden, is onze (inval)leider, Johan
Kuiper, per mei gestopt met les geven.
Op donderdag 26 april was de laatste les voor de jeugd . Natuurlijk
werd Johan Kuiper tijdens deze les in het zonnetje gezet. De
kinderen hadden wat moois voor hem gemaakt of een kadootje
gegeven en van de vereniging ontving hij een kado.
Nogmaals bedankt Johan Kuiper voor je sportieve hulp de afgelopen
2 jaar!
Tot slot willen wij nog dringend verzoeken of er gegadigden zijn die
plaats willen nemen in ons bestuur. Wij zijn op zoek naar een
penningmeester en een algemeen bestuurslid.
Hierbij denken wij niet alleen aan dames, maar ook heren zijn van
harte welkom.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
_
'.,~. >1\:<
voorzitter, G.A. Bouma, tel. 559522.
.
" -• . ; ~- . ··~

prettige vakantie en hopen u volgend seizoen
weer op de gymlessen terug te zien .
Met sportieve groet,
Bestuur gymnastiekvereniging V & K.
12
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Pedicurepraktijk Vovéno
Het adres voor al uw voetproblemen.
De voeten weer uit de winterschoenen en in de slippers .... Dan zijn
mooie voeten gewenst!
De nagels kan ik voor u lakken of misschien kiest u voor nailart
(nagelkunst)
Hiervoor heb ik een cursus gevolgd er is van alles mogelijk van
alleen wat steentjes tot ware schilderijen. Aan u de keus.
Nailart inclusief een voetverzorgingsbehandeling nu nog
voordeliger.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Een tip voor moederdag, vaderdag of gewoon zomaar. Geef eens een
cadeaubon van de pedicure cadeau.
Met vriendelijke groeten
Hinke Nieuwhof-Schriemer
Tel. 06-22803948

Lid van Provoet ( landelijke organisatie voor de voetverzorger)
KvK 01118015

Sinds kort in onze dorpen!

WWW.TOPENlWELONLINE.NL
De nieuws- en informatiesite van Oppenhuizen en Uitwellingerga e.o.
Wij zijn erg benieuwd wat u van de website vindt. Uw reactie of
mening kunt u doorgeven via het reactieformulier op de site of
via het emailadres: redactie@topentwelonline.nl
Alvast bedankt, De Redactie
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'ONS' KUNSTWERK ONTHULD
Afgelopen zaterdag is op het aquaduct bij Uitwellingerga het kunstwerk
onthuld dat dichter Martin Reints en vormgever Jacques Peeters hebben
gemaakt in het kader van het project "Woordenstroom". Muziekvereniging
Euphonia kwam al spelende aanvaren op de praam "Ut 'e tiid" terwijl twee
balletdanseressen van het 'Centrum voor de Kunsten' in Sneek het
kunstwerk officieel onthulden (zie foto).
De uitvoering van het betonnen kunstwerk was in handen van ons eigen
Efko Beton en het geheel is op z'n plaats gezet door bouwbedrijf Reitsma
en Loonbedrijf Atsma. Het is de zesde van in totaal dertien
"Woordenstroom"-kunstwerken, die gerealiseerd worden langs de vaarweg
Lemmer-Delfzijl. Met dit project van de provincies Groningen en Fryslän, in
samenwerking met Rijkswaterstaat, wordt het jarenlange verbeteringswerk
aan de vaarroute afgesloten.

"HOREN EN ZIEN BIJ HET AQUADUCT"
De omgeving van het aquaduct bij Twellegea wordt bepaald door een
aantal kruisingen van wegen. Het kanaal volgt er de oude
Westerbrugsloot waar je honderdvijftig jaar geleden met een pontje
werd overgezet. Ongeveer op de plek van die overzet is een
draaibrug gemaakt voor het inmiddels verdwenen spoor van Sneek
naar Joure. En daar loopt nu de weg die over een prachtige, stoere
brug het kanaal kruist. Een stukje verderop gaat de nieuwe snelweg
evenwijdig met het oorspronkelijke spoor onder het water door. Het
zijn kruisingen van wegen, maar ook van periodes. Gek genoeg gaat
de snelweg bijna ongemerkt onder het landschap door.
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Loon- en Aannemersbedrijf
Grond- en Vvate:r werken

* 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

THUISZORG

!~~,!~~~!~~

1

volgen:~:~:~sten:

ZUIDWEST

Wij staan voor u klaar met de
•

IIUlSLAHD

Verpleging en Verzorging
(ook perwonsgebonden budget en nachtzorg)

•
•
•
•
•
•
•

Huishoudelijke Zorg
Kraamzorg (kraamzorg Friesland)
Jeugdgezondheidszorg
Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
Cursussen en themabijeenkomsten
Uitleen van hulpmiddelen
Gezondheid Service/Pluspakket
Informatie, advies en bemiddeling

Wilt u meer weten? Bel ons dan gerust

(0515) 461 100 of (0900) 06 07 (€0,10p/m)
www.thuiszorgzwf.nl

Alles draait om mensen, thuis!

Jachtservice

de Ankerpleats
Het adres voor onderhoud, reparatie,
inbouw en levering van:
•
•
•
•
•

diesel- en benzine motoren
keerkoppelingen & schroefassen
boeg- en hekschroeven
scheepselectra 12, 24 en 220 volt
onderdelen en accessoires

S. van Dijk, Horsewei 2, 852605 Boornzwaag
telefoon: 0515-558404

"lt harspit"

Sport?•..•
Buffet? ....
Bruiloft?....
. ?.....
ResepsJe
Kofjetafel?........
Gearkomste?•..•
Klub- of personielsfeest?....
It moat kinne yn "IT HARSPIT"

(ynljochtings: 0515-559666)
www.itharspit.nl
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(vervolg: "Horen en zien bij het aquaduct")

Voor een belangrijk deel bestaat het Prinses Margietkanaal uit een
vaargeul in de meren. Op de betrekkelijk wem1ge echte
kanaalstukken gaan de oevers een natuurlijk uiterlijk krijgen: ze
zullen glooiend worden. Maar precies het stukje kanaal waar de
snelweg onderdoor gaat, zal eruit blijven zien als een gewoon kanaal.
Want het aquaduct stelt zijn beperkingen aan wat er met de oevers
kan gebeuren. Het hoort tot de vele tegenstrijdigheden die deze
omgeving boeiend maken: de snelweg van onze tijd volgt de route
van een verdwenen spoorverbinding, en gaat nu voor een heel klein
stukje het kanaal conserveren.
Vormgever Jacques Peeters en ik vonden dat het in deze omgeving
zou passen op de opstaande randen van het aquaduct twee heel erg
lange regels tekst te zetten. Ons publiek gaat bestaan uit mensen die
er de omgeving waarnemen: vluchtig of aandachtig, bewust of
onbewust, tijdens de passage op een schip, in een auto, op een fiets
of wandelend, of gedurende het contemplatieve staren aan de
kanaaloever. Dat leidde tot de gedachte die twee lange zinnen over
'iemand anders' te laten gaan: iemand anders, die daar ook is of zou
kunnen zijn, en met wie de passant zich zou kunnen vereenzelvigen.
Ons werk moest de kracht van het vanzelfsprekende, haast
onopvallende krijgen. We willen de bezoeker van deze plek, die daar
rustig in het indrukwekkende landschap op wil gaan, niet storen met
ons commentaar maar hem alleen iets te lezen bieden op het
moment dat hij daar voor openstaat. De tekst is daarom
terughoudend in kleur en vormgeving. De letters zijn verdiept
aangebracht in betonnen platen. Ze beslaan niet de volle dertig
meter van de opstaande aquaductranden: het zijn geen opschriften
van het aquaduct maar onderschriften bij het landschap.
Aan de ene oever staat:
"Iemand anders kijkt naar de langzame tocht van de wolken boven
het wijde water en de grazige weiden"
Aan de andere oever:
"Iemand anders luistert naar de voortzoevende
vrachtwagens over de weg onder het water door"

auto's

en

Het landschap dat je ziet, is een ander landschap dan je hoort. De
tekst kan de voorbijganger opmerkzaam maken op het eigenaardige
van deze omgeving.
Martin Reints,

12 mei 2007
15
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EDITIE 2007
Op 25 en 26 mei staat de elfde editie van het Pieremachochelrock
festival gepland.
Ook dit jaar twee avonden . Dit kon eigenlijk ook niet uitblijven
gezien het succes van de vorige keer. Traditioneel is de aftrap voor
de bands uit eigen dorp.
Als gevolg van het roulatiesysteem is het deze keer om ± 21.30 uur
de beurt aan Bieach om het feest te openen. De mannen zijn de
laatste tijd druk bezig geweest met nieuwe nummers voor hun
tweede cd . Ze zullen ze zeker ten gehore zullen brengen .
Als de aanwezigen opgewarmd zijn door de muziek en misschien ook
door enkele versnaperingen betreed de groep Knoprot het podium.
Deze zullen zeker de feestvreugde verhogen door bekende covers in
een stevige sound verpakt de tent in te blazen.
Dit jaar is ook een jaar van afscheid .
Geradbraakt heeft aangekondigd dat dit hun laatste optreden
wordt. Na eerst een aantal jaren covers te hebben gespeeld zijn de
mannen, na het vertrek van bassist Ymer de Jager overgestapt op
een Frysktalig repertoire. Dit bracht hen zover dat ze twee keer op
het grootste Friese festival Aaipop in Nijland hebben gestaan. Het is
spijtig dat het ophoudt maar verschil van muzikaal inzicht hebben tot
deze uitkomst geleid. Het zou mooi zijn dat de tent afgeladen vol is
om dit laatste optreden mee te maken. Ik denk dat ze dit wel
verdienen .

De zaterdagavond is voor bands om utens.
Het eerste optreden staat gepland om ± 21.00 uur en wordt
verzorgd door de groep The Evils.
Waar het om draait: De Rock & Roll. Drie kerels, drie akkoorden,
vierkwartsmaat. Rock & Roll is cool. Want laten we eerlijk zijn, wie
zet in de auto stiekem niet "Trouble" van Elvis harder en begint mee
te brullen terwijl de snelheidsmeter in de gevarenzone staat? Smerig,
"in your face", hard, maar toch swingend, dat is wat Evils zijn:
"I know, it's only Rock&Roll, but we like it"
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STRAAL- EN COATINGBEDRIJF

HOOGHIEMSTRA

10 jaar onbezorgd varen met garantie.
Dankzij een uitgekiend onderhoudssysteem
i.s.m. International Paint bij gecertificeerd
Straal- en Coatingbedrijf Hooghiemstra BV.
Specialist in onderwaterbehandeling.
Skûtsjebezitters, particulieren, jachtbouwers e.a. kunnen terecht bij ons
bedrijf met drie conserveringshallen en een straalcabine van 8 x 30 meter.
Hooghiemstra ligt direct aan het Prinses MargrietkanaaL Onze accommodatie heeft een bootlift van max. 50 ton en een milieuvriendelijke afspuitplaats .

STRAAL- EN COATINGBEDRIJF HOOGHIEMSTRA
Brêgefinne 1 • 8624 TX Uitwellingerga
Tel. 0515- 559 586 • Fax 0515- 559 333
www.hooghiemstrabv.nl

·

www. fries Iand-post. ri I

Deze maand in

(friès and Post
Wymbritseradiel
centraal
Verkrijgbaar bij Talant
EEN UNIEKE UITGAVE:
Het Culinair Historisch Kookmuseum in Appelscha heeft
persoonlijke herinneringen aan een
eetmoment verzameld. Dat heeft
een schat aan kostelijke verhalen
en recepten opgeleverd.
Eetmomenten tijdens de oorlog.
feestdagen en bijzondere familiegebeurtenissen zoals geboorten.
huwelijken en overlijden. Compleet
met bijbehorend fotomateriaal.
Levendig. emotioneel. traditioneel.
verrassend en af en toe onthutsend.
Een document om te koesteren.
Voor € 24.50 te koop in de
boekhandel.
Telefonisch bestellen tijdens
kantooruren: 0515 -419653.
\1a internet www.miggmtdia.nl
ISBN-10: 90-808212-4-1
ISBN-13: 978-90-808212-4-8

www.miggmedia.nl

TAXIBEDRIJF
TJ. WIJNJ'A
BONNINGASTRJITTE 28
OPPENHUIZEN, TELEFOON 559227
STAAT DAG EN NACHT
VOOR U KLAAR
65+ goedkoper tarief

Verf, Behang,
Gordijnen en Zonwering

-==•

Hoekstra's
Decahome

Ma. t/m vr. van 9.00-18.00 uur, za. van 9.00-17.00
Donderdag koopavond
Oppenhuizerweg 5, 8608 AP SNEEK,

tel. 0515-415738

Bouwbedrijf

Jachtwerf

Nieuwbouw /verbouw

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

Restauratie
Materialen

Scheepszakenexp~

Taxaties van schepen
Technische rapporten
Restauratiebegeleiding

•
Uw Woning Makelaar tn
eigen dorp

••Germ Wijn ia

vas goed
www.germwijnia.nl
tel: 0515-559019
U vraagt, wij bemiddelen.
Makelaar in onroerend goed

.a

Woning aankoop
o9 Woning verkoop
ttl Bemiddeling
~ Taxatierapporten
~ Waardebepalingen

Douwestrjitte 13, Oppenhuizen, tel: 0515-559019
Fax : 0515-558109 info@germwijnia.nl
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(vervolg: Pieremachochelrock 2007)

Melanocaster
Popronde, Holland's grootste 'reizende' festival beschrijft hun als: a
raw Belgian up-tempo, old school, new wave band.
VPRO's 3voor12 Magazine: Pure Rock. De band staat voor het beste
van de 70 's garage-rock en klinkt tijdloos. De stem van de zanger
doet denken aan een combinatie van een jonge Tom Waits en dEUS
zanger Tom Barman. Dus zeer de moeite waard.
Circle J is de hoofdact van de avond. Deze mannen spelen stevige
punkrock.
Duidelijk zijn de invloeden van o.a. de Ramones, The Pogues, NoFX
en Bad Religion te horen
Ze klinken als: Flogging Molly, Dropkick Murphys, Real McKenzies.
Met de slogan in hun logo: 'See you all in heli' is het nu niet direct
een band voor een zondagsschool. Dit belooft dus een stevige en
feestelijke afsluiter te worden.
De Junkyard Dogs zijn geen onbekenden in onze dorpen. Diverse
malen hebben ze hier opgetreden in de kroeg, It Harspit en in 2003
stonden ze ook al op het Pieremachochelrockpodium. Ze spelen op
het kleine podium tussen de opbouw van de bands op het grote
podium. Daar de ene muzikant uit de metalscene komt en een ander
uit de bluesrock is er een leuke combinatie ontstaan. Toch is de
meeste muziek die de band speelt uit de jaren 70/80 rockscène. Zo
kan het dat je van het ene op het andere moment van danspas moet
veranderen, om van je nekspieren maar niet te spreken.
Al met al belooft het weer een muzikaal weekend te worden wat
eigenlijk niet gemist mag worden.
Tot ziens op het IJsbaanterrein!

Vrijdag 25 mei en zaterdag 26 mei a.s.
Locatie: IJsbaanterrein Oppenhuizen
Vrijdag, vanaf 21.30 uur,
Uit Top en Twel:
Bleach, Knoprot en
Geradbraakt (laatste optreden!)

Zaterdag, vanaf 21.00 uur:
The Evils, Melanocaster, Junkyard Dogs,
Cl rele J.

www.pieremachochelrock.ni
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DE RIDDERS VAN HET SOETENHOFJE
Het komt zelden voor dat man en vrouw sámen geridderd worden,
maar voor Joop en Riet Zappeij uit Uitwellingerga heeft het Hare
Majesteit behaagd een uitzondering te maken. Vrijdagochtend 27
april werden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Voor Joop Zappeij kwam het als een volslagen verrassing
maar zijn vrouw Riet had al zo'n donkerbruin vermoeden .....
De gemeente Wymbritseradiel had het echtpaar naar IJlst gelokt met
de smoes dat men nog een laatste inspraakronde van "lt Petear"
wilde houden met een lukraak gekozen aantal inwoners uit de
verschillende dorpen. Joop vertelt die uitnodiging prachtig te hebben
gevonden: "Ik moest verstek laten gaan bij de inspraakronde hier in
het dorp en vond het geweldig om op deze manie:r alsnog mee te
kunnen praten over een eventuele gemeentelijke herindeling." Maar
Riet rook onraad. "Ik dacht, het nette pak moet maar aan, je weet
maar nooit."
Eenmaal op het gemeentehuis werd ook zij echter flink gefopt toen
daar eerst doodleuk een verhaal over 1t Petear werd afgestoken en
vervolgens het bijbehorende filmpje werd vertoond. Net toen ze
dacht zich kennelijk toch vergist te hebben, kwam de burgemeester
binnen en zagen ze een grote groep vrienden, buren en familieleden
staan .
"Vanaf dat moment was het net een droom," vertelt Joop, die altijd
gezegd had niets van dit soort onderscheidingen te willen weten
maar het nu gewéldig vindt samen met zijn vrouw te zijn geridderd.
"Wat het vooral zo mooi maakt, is dat onze dochter Joyce dit
allemaal heeft bekokstoofd," vult Riet trots aan. Beiden zitten ze die
vrijdagmiddag glunderend tussen alle visite in de versierde tuin en
straat van hun mooie "Soetenhofje", en poseren geduldig voor een
foto op de website Topentwelonline.
Ze worden verlegen van al die aandacht, maar ze hebben de
onderscheiding méér dan verdiend. Beiden zijn al zo'n 25 jaar enorm
aktief in het vrijwilligerswerk. Ze hebben meer dan 30 pleegkinderen
grootgebracht, sponsoren buitenlandse kinderen die willen studeren,
schrijven met, en brengen bezoeken aan, ter dood veroordeelden in
de VS, en spannen zich geweldig in voor het vluchtelingenwerk. Het
is teveel om hier op te noemen wat ze allemaal doen en gedaan
hebben (op de website van de gemeente staat de hele lijst met
aktiviteiten van het echtpaar te lezen), maar wat er als rode draad
doorheen loopt is hun onvoorwaardelijke naastenliefde.
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Café Restaurant

Gerard en Geeske
Lytse Sudein 3
8624 TS tJitwellingerga
0515 ~ 559000 Mobiel: 06- 5179152'7

openingstijden
vanaf 12.00 uur
woensdag gesloten
www.dewetterpleats.nl

kringloopwinkel
stichting
tege~ver

de draei

getneentewerken
open maandDg t/m vrijd4g

8.30 lot 16.00 uur

meubels
kleding
speelgoed
keukengerei
boeken . eez.

de draei 16 f

8621 cz heeg
0515 - 442442

ATJ:l .

.J:nf~

bruikbare goederen
die bij u overbodig zijn,
kunt u bij ons inleveren.
eventueel kunnen -wij
het bij u ophalen

BETONNEN STRAATMEUBILAIR:

*

*
*
*

bielsen
bloembakken
sokkels
sierpalen

~~bN~~~--------------------~-------------ATSMA SIER-BETON

Greate Sudein 4, 8624 TW
0515~559654

Uitwelling~rga

.

openir:lgs~: ~ t/m "Vrijdag 7.00 - 16.30J.

VerkeeiS~ Op~eid~gscentrum Sneek
~·

~
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(vervolg: De Ridders van het Soetenhofje)

Zo is Joop Zappeij de laatste jaren dag en nacht in touw om te
proberen gezinnen van vluchtelingen te herenigen. Hij stuit daarbij
keer op keer op een muur van bureaucratie, en een dankjewel krijgt
hij meestal niet. Dus waar ze het dan voor doen?
Joop en Riet begrijpen de vraag niet zo goed. "Je kunt mensen in
nood toch niet in de steek laten ? Dit kwam gewoon op onze weg ."
Joop en Riet proficiat. Het hele dorp is hartstikke trots op jullie!
MdJ

Hallo lezers,
Wij hebben in maart een oproep gedaan wie er op onze honden wil passen
en wie de pony wil verzorgen.
Daar hebben twee meiden op gereageerd, waarvan wij de namen kennen.
Afgesproken was dat ze zich voor juni even zouden melden, maar tot dus
verre hebben we nog niks gehoord. Willen jullie je s.v.p. nog even bij ons
melden?
Vriendelijke Groet,
Fam 0. Bijstra,
Kappenburch 25 Oppenhuizen
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Mosken ferdwûn
In Amsterdam heeft stadsecoloog Martin Melchers een telling
uitgevoerd van de mussen in en om de stad. Waren er bij telling tien
jaar daarvoor nog 40.000 nu is dat aantal terug gelopen tot 5.000.
Een spectaculaire afname maar dat was al bekend en dat was ook de
aanleiding om ze weer te tellen. Al enkele jaren wordt er gedacht dat
die afname wordt veroorzaakt door verminderde nestgelegenheid in
moderne daken. Melchers denkt nu dat het komt doordat de
Sperwer de stad als jachtgebied heeft ontdekt.
Hé dat komt mij bekend voor. Vijftien jaar geleden toen ik op de
Lytse Sudein kwam wonen zaten hier veel mussen. Ik heb ze niet
geteld (ik ben geen dorpsecoloog) maar je zag en hoorde ze altijd.
Een jaar of vijf geleden waren ze weg. Het kan niet aan de
broedgelegenheid liggen want de daken in de omgeving zijn niet
veranderd en daar zitten wat oude pannendaken tussen. Wel is het
zo dat er 15 jaar geleden kippen werden gehouden in de omgeving
en mussen pikken daar een graantje van mee.
Toch denk ik dat ook hier de sperwer
de oorzaak is, de mussen zijn niet
weg maar ze zijn op. Ik zie al een jaar
· · of vijf regelmatig een sperwer. Die
komt onopvallend laag aanvliegen zit
even op een tak in de boom, voordat
je de kijker erbij hebt is hij meestal
weer weg. Er zit geen regelmaat in
zijn bezoeken en hij heeft ook geen
vaste plek. De sperwer grijpt zijn
prooi meestal bij verrassing. De mus is het langzaamste en meest
zichtbare zangvogeltje dus als een sperwer zich in een gebied vestigt
dan zijn ze het eerst aan de beurt. Een sperwerpaar met nest heeft
ruim tweeduizend kleine vogels per jaar nodig om te overleven
volgens de wetenschappers. Met een camera is geteld dat op een
sperwernest 400 mussen werden gevoerd aan de jongen.
Het gedrag van de merels rond ons huis is ook opvallend
gewijzigd. Voorheen zat het mannetje meermalen per dag op de nok
van het huis of hoog in een boom zijn territorium uit te bazuinen.
Onze tuin was van hem. Ook zag je de merels elke dag in het gazon
wormen oogsten. Nu blijven ze in en onder de struiken en het gazon
is no-mans land (no-merel land) geworden. Te gevaarlijk wegens de
sperwer ondanks de lekkere wormen. De merels op ons erf zijn weer
schuwe bosvogels geworden.
20
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Roofvogels zijn lang weg geweest vanwege het gebruik van vergiften
op de boerderijen en op het land. DDT bijvoorbeeld werd met de
flitspuit op de koeien geblazen dan had je geen last meer van
vliegen. Eind jaren zestig werden de lange termijn effecten van veel
vergiften bekend. DDT heeft een halfwaarde tijd van 15 jaar en blijft
dus nog zeer lang op het land en in de stal actief.
Bovendien cumuleert het gif zich in de voedselketen. Mussen pikken
de vergiftigde vliegen maar hebben daar geen last van. Sperwers en
ander roofdieren in de top van de voedselketen krijgen een veel
grotere dosis binnen, meestal hadden ze er zelf geen last van maar
wel de eieren en jongen. Roofvogels werden zeldzaam. Dertig jaar na
het verbod op het gebruik van persistente vergiften (DDT in 1972)
herstelt de populatie sperwers zich. Ze komen in een luilekkerland
van mussen, mezen en mer els die overvloedig aanwezig zijn en zich
nog aan moeten passen aan het gevaar. Geleidelijk aan zullen ook
duiven, · eksters en bijvoorbeeld het waterhoen aan de beurt komen ,
die zijn klein en licht genoeg om door een sperwer overmeesterd te
worden.
Zo zal er een nieuw evenwicht ontstaan in de natuur rondom onze
huizen. Een evenwicht tussen prooivogels en verkeer, katten en nu
ook roofvogels .
Jan- b

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds KINDERHULP, die
gehouden is van 23 t/m 28 april 2007, heeft in Top en Twel Euro
722,00 opgebracht. Hiervoor zijn 21 collectanten op pad gegaan en
bij supermarkt Attent zijn lege-flessen -bonnen ingeleverd ter waarde
van Euro 18,95.

(J

Het ingezamelde ge ld is bestemd voor
kinderen in Nederland die, meestal door
• •
problemen thuis, te maken krijgen met
Jeugdzorg. Kinderhulp financiert met de N A T, oN A AL JF oN o s
opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een 1/ i ~d e-r\1
p
klimrek bij een kindertehuis, een fietsje, het r..r"_;_;
' ;___;;::;__::;;_;___:....:..:.___:._,___.
lidmaatschap van een sportclub, of een weekje kamperen. Met deze
extra's geeft KINDERHULP deze kinderen een beetje gewoon geluk.
Collectanten en gevers . . .. hartelijk dank namens deze kinderen!

tAl

Hil Dijkstra .
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Sviatoslav
Voor de Nieuwsbrief van deze maand van de Stichting Sviatoslav
verwijzen wij deze keer naar onze website:
www.topentwelonline.nl.
In deze nieuwsbrief blikt Brechta Dijkstra nog
even terug op haar verblijf in Tadzjikistan.
Verder een verslag van Ilja Walinga over het
bezoek aan het HIV Kinderziekenhuis in Sint
Petersburg.
De Nieuwsbrief vindt u via de link 'De Twilling'

Persberichten over de volgende onderwerpen/activiteiten kunt
u lezen op www.topentwelonline.nl, via de link "De Twilling".
•
•

Verslag MS Fietstocht
Persbericht over Fries erfgoed

I

Frysk erfskip

De Redactie
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MET OF ZONDER VAT
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Bezorgen of Installeren € 5,-

BIERTAP HUREN!!! BIERTAP HUREN!!!
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Taxaties
Keuringen
Hypotheken
Bemiddeling aan- & verkoop onroerende zaken
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budgetmakelaars
Joop Hoekstra
Afkelansdijk 10A 8625 TD Oppenhuizen tel 0515 559714
Zuidend
14 8601 EL Sneek
tel 0515 438875

www.budgetmakelaars.nl
DNV gecertificeerd registermakelaar I
Taxateur onroerende zaken & bedrijfsmatig vastgoed
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STICHT ING
CERTIFICER ING
VBO MAKELAARS
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Beleef een onvergetelijke dag op het water met de
skûtsjes van de familie Overwijk!
Voor informatie, prijzen en boekingen neemt u contact op met:
Telefoonnummer: 0515-558788
Faxnummer: 0515-558649
Mobiele telefoon: 06-24205458

Boek-Het vof
Sjaerdawei 22
8625 HS Oppenhuizen

www.boek-het.nl

overwijk
scheepsbouw
IJzersterk in staalwerk!
Cascobouw en reparatie/restauratie van stalen schepen,
div. ijzerwerk.
Overwijk Scheepsbouw vof
Leyesleatswei 3
8624 HW Uitwellingerga

Telefoonnummer: 0515-558104
Faxnummer: 0515-558649
Mobiele telefoon: 06-41316392

www. overwijkscheepsbouw. nl
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Terugblik Koninginnedag 2007

li1~
~..,
~1i!P-.iliil!~
iE!I.lZ!'r:1:i·.l Dit jaar was Koninginnedag een zonovergoten maandag,
~

~

ij

rn;

om niet te vergeten. Het weer was echt super. Hierdoor
smaakte de oranjebitter echt wel zoet!

De tent van 3 x 6 meter is 2 keer weggewaaid, waarna er werd
gekozen voor een "kistentent". Het enthousiasme van de kinderen was
er natuurlijk niet minder om, dus werd er flink geschminkt. Ook het
poppentheater werd zeer goed bezocht. De zweef was natuurlijk weer
een megasucces en heeft welgeteld maar 2 ronden gedraaid met 1 leeg
stoeltje.
De organisatie van de rommelmarkt was dit jaar in handen van de
Zendingscommissie. Door hun uitstekende inzet en organisatietalent is
dit een groot succes geworden.
Een talent wat ons is opgevallen, is degene die veel geld voor de
Zendingcommissie binnengehaald heeft. We hebben het hier over de
toekomstige dorpsomroeper Sybout Reitsma.
De specialiteit was dit jaar uitbesteed aan de visboeren Doede, Henk,
Wiebren en visboerin Marije. De kibbeling, gerookte paling en zoute
haring was niet aan te slepen. Beroepsroker Doede moest alles uit de
kast halen om de palingen in topconditie te brengen om de hongerige
magen te kunnen vullen. Henk kibbeling was na twee uur al
uitverkocht. Wiebren kon iets rustiger aan doen, maar moest ook alle
zeilen bijzetten, om aan de vraag te voldoen.
In een gezellige entourage speelde Wijma & van der Werf de sterren
van de hemel, voorafgegaan door de niets onderdoende Anton van
Rooijen. Om 19.00 uur ging de tap dicht, waarna het Dsbaanterrein
langzaam leegliep en het bestuur met vrijwilligers kon beginnen met de
bekende werkzaamheden, namelijk: opruimen. Om 21.30 uur was het
terrein weer leeg en schoon.
Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde Koninginnedag 2007 en
wil alle vrijwilligers en de Zendingscommissie hartelijk danken voor hun
inzet. Zonder vrijwilligers is een evenement als dit niet te realiseren .
Bedankt.
Het bestuur van de Oranjevereniging Oppenhuizen & Uitwellingerga
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Beste bewoners van Oppenhuizen/Uitwellingerga
Wat hebben jullie je ingezet voor en tijdens de rommelmarkt op
Koninginnedag 2007.
Dit alles ten bate van een kindertehuis en een kleuterschool op WestTimor.
Jullie hebben massaal gereageerd op de uitnodiging om (oude)
waardevolle spullen bij de weg te zetten en anderen staken energie
in het ophalen van het aangebodene.
Opslagruimte werd aangeboden door de familie Wijnja en daar werd
uitgezocht gesorteerd.
Stralend weer op de ochtend van de dertigste april en wát een
mensen, jong en oud, op het ijsbaanterrein om de handen uit de
mouwen te steken! Volle containers werden geleegd en alles kreeg
een mooie overzichtelijke plaats.
Ver voor half twee 's middags stonden de eerste kijkers/kopers al
klaar en na de openingsmuziek en het "Wilhelmus" konden de
vrijwillige verkopers los. Wát een talent!
De opbrengst van zo'n C 4000,- heeft ons als bestuur van Yasap
Nederland sprakeloos doen staan. Wát een kapitaal, dat gebruikt zal
worden voor o.a. goed onderwijs aan de kinderen van West-Timor.
Veel, veel dank aan de grote inspirator achter dit gebeuren, de
zendingscomissie van de P.K.N.-gemeente in OppenhuizenUitwellingerga, maar ook aan alle andere medewerkers!
Kijk ook eens op www.yasap.nl
Namens Yasap Nederland,
Jannie Hofstee-Boersma.

Nieuws van de zendingscommissie:
We hebben een drukke tijd achter de rug; we mochten de rommelmarkt
op Koninginnedag organiseren ten bate van de stichting YASAP.
Dit hebben we met veel plezier gedaan en we kunnen tevreden
terugkijken op de afgelopen maanden met als afsluiting het
overhandigen van het geweldige bedrag van € 4000,00 aan het bestuur
van YASAP.
Hierbij willen we ook alle vrijwilligers bedanken die ons geholpen hebben
om dit mogelijk te maken.
24
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Zangconcours Joure
Jaarlijks organiseert de Bond van Zangkoren in Friesland een
concours.
Om ook dit eens te ervaren reden in file de 'Jankfodden" van
Kommer & Kwel op zaterdag 21 april naar de Oerdracht in Joure.
We hadden ons ingeschreven met vier nummers, waarvan de
eerste twee beoordeeld zouden worden door een professionele
jury en een publieksjury.
Een zeer officieel gebeuren wat de hele dag duurde en met maar
liefst 30 koren. Het gegiechel werd al snel in de kiem gesmoord en
al gauw dachten enkelen: 'Wat doen we hier'. Dus met knikkende
knieën richting podium. Maar ja, het kon niet anders ... door onze
uitstraling en vrolijke outfits kregen we bij voorbaat al een
gigantisch applaus.
Het eerste nummer (De schuit van blonde Arie) werd beoordeeld
met 48 en 49,5 punten.
Het tweede nummer (Huilen is voor jou te laat) werd beoordeeld
met 49 en 51 punten.
Dus een totaal van 197,5 punt wat goed was voor een tweede prijs
in categorie C (hier waren 6 koren ingedeeld).
Van de publieksjury kregen we maar liefst 359 punten.
De algemene opmerkingen van de jury waren (niet zozeer voor
ons alleen);
• veel vrouwenkoren,
• erg jammer dat er zo weinig uit het hoofd wordt gezongen,
• leuk dat enkele koren 'iets anders' toevoegden door hun acts,
ze juichen dat alleen maar toe,
eigenlijk niet acceptabel dat een dirigent achter de piano kruipt.
Na afloop bleek wel dat wij de vrolijke noot waren op deze lange
dag, samen met de Marwiven uit Grouw die een geweldig
spektakel neerzetten met Afrikaanse muziek.
Weer een ervaring rijker en met een tweede prijs, maakt Kommer
en Kwel zich op voor de volgende optredens.
(zie ook www.topentwelonline.nl)
Annamarie Bouwhuis
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WERELDMUZIEK MET EEN TWELLEGEASTER TOUCH
Wat hebben Johnny Logan (It's Another Day), Georgie Fame
(Sunny) , Billy Paul (Me And Mrs. Jones), Gary Braoker (No More
Fear of Flying), The Three Degrees (Dirty Old Man), Marcel Kapteijn
( You), Eddy Floyd (Knock on Wood), Mariska Veres (Venus),
Madeline Bell (I'm Gonna Make You Love Me), en Tavares (Heaven
Must Be Missing An Angle) met elkaar gemeen, behalve dat het voor
stuk voor stuk wereldsterren zijn? Antwoord: ze zijn allemaal dik
bevriend met Dolf de Vries, een muzikale virtuoos uit ons eigen
Uitwellingerga.
Dolf (Langebaen) heeft iets heel bijzonders gepresteerd. Hij heeft al
deze topartiesten bereid gevonden hun wereldhits opnieuw in te
zingen, maar dan in een heel ander, jazzy arrangement van hemzelf.
Al deze nummers staan op de vorige maand door Dolf en zijn vrouw
Jelly de Vries-Tuinstra in eigen beheer uitgebrachte cd "Another
Touch" . De vraag is natuurlijk, waarom deden die artiesten dat?
Deze num mers zijn wereldhits geworden omdat ze perfect in elkaar
zitten. Dus waarom zou je als artiest dan je naam lenen aan een heel
andere versie van dat nummer?
Het antwoord is duidelijk. Ze hebben allemaal een speciale band met
Dolf als persoon en een onbeperkt vertrouwen in diens fameuze
vakmanschap als pianist, dirigent, producer en arrangeur. De
persoonlijke band is zelfs zo sterk dat iemand als Johnny Logan
(tweevoudig winnaar Eurovisie Songfestival) overkomt naar
Nederland om drie dagen lang samen met Dolf op promotietour te
gaan langs diverse televisieprogramma's, waaronder het populaire
"J ensen".

Dolf de Vries met
Gary Braoker
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Edisonstraat 1,

tel.

0515-422055,

Sneek

STEEDS GOEDE OCCASIONS VOORRADIG

Jachtschilders
Onderhoud en reparatie
van Jachten
hout • staal • polyester

Leyesleatswei 1
8624 HW Uitwellingerga

Telefoon
Autotelefoon

(0515) 559079
0653390532

~·~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~
de
Friesche
ambachtelijke

IJliB~OIJ·

SLAGERIJ
DE JAGE.R

Wij verzorgen voor u:
• het lekkerste barbecuevlees
~ heerlijke en mooi opgemaakte saladeschotels
• feestelijke fondue/gourmet en steengrillschotels
tel/fax 559262 OPPENHUIZEN
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(vervolg: Wereldmuziek met een Twellegeaster Touch)

De muzikaal volkomen "gaaf" in elkaar zittende cd, waar Dolf
tweeëneenhalf jaar aan heeft gewerkt, is uniek en over
belangstelling van de media hebben Dolf en Jelly dan ook niet te
klagen . Behalve dat diverse televisie- en radioprogramma's er
aandacht aan besteedden, heeft o.a. de Telegraaf op zowel pagina
Privé als in het Stan Huygens Journaal artikelen aan Dolf en deze
bijzondere cd gewijd. De Leeuwarder Courant ruimde 1 mei
jongstleden zelfs een hele pagina in voor een verhaal over het leven
en werk van onze beroemde dorpsgenoot.
Wie meer wil weten over Dolfen/of de cd "Another Touch" (en over
een computer met internetverbinding beschikt) kan o.a. terecht op
de pagina van Dolf de Vries op www.topentwelonline.nl. Daar kunt u
ook fragmenten van de diverse nummers horen. De cd is te koop in
de winkel of op internet.
MdJ

Ooievaarsnest
Het Lytse Sudein heeft een ooievaarsnest geadopteerd. Bij Wander Hoen
staan twee hoge populieren die deze winter zijn gekandelaberd. Drie
weken geleden hebben ooievaars geprobeerd om op de twintig meter
hoge vork boven in de boom een nest te bouwen. Dat lukte niet; bij
sterke wind waaide de hele takkenbos er weer uit. Vervolgens is de buurt
met de pet rond gegaan en nu is er een solide platform gebouwd dat met
een hoogwerker boven op de boom is gezet. Of de ooievaars terugkomen,
is nog onzeker. Maar Wander heeft het er in ieder geval voor over dat hij
zijn auto dan twee maanden niet op de oprit zal kunnen zetten. En
bovendien: ook zonder ooievaars ziet het er leuk en landelijk uit. (JB)
Annamarie Bouwhuis voegt daar deze brief van
aantoe:
~~~~~~~~-~
"Op 'e Greate Sudein ha wy it ek besocht. Dat
wy net mear wolkom wienen yn us nêst waard
wol dudlik. Nei dat der in dakje (moai dakje
hear) makke wie foar op 'e skaarstien fan us
Franke-Pytsje-pleats, moasten wy wol fuort. Wy
binne drok dwaande my de ferhuzing, mar oft it
slagget. . . ik wit it net. Lytse Sudein wie us te
noardlik en de frou is ek net sa optein mei dizze
kea/e beam. Sy wol net iepen en bleat foar
eltsenien har aaikes utbriede. Wy kinne it
fansels altyd noch oerfitte oan de roeken.
Groetnis fan Eibert en de frou."
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Nieuws van TOP'63
Het reeds gedegradeerde TOP 1 sloot de competitie nog
enigszins waardig af met twee gelijke spelen tegen Arum
en ;81êat. Volgend seizoen speelt TOP 1 dus weer in de
6e klasse. Hopelijk komen er wat versterkingen bij,
zodat TOP met de nieuwe trainer Gerrie Hofstra weer
mee kan doen om de prijzen.
TOP 2 wilde graag bij de eerste drie eindigen van de ranglijst, maar
TOP pakt al weken nauwelijks een punt meer. Daardoor is de derde
plaats niet meer haalbaar en de kans op promotie verkeken .
TOP 3 moest de laatste weken heel wat wedstrijden inhalen .
Ondanks het zware programma heeft TOP het ritme te pakken en
worden er nog heel wat punten gepakt. Inmiddels is TOP
middenmoter.
Bij de ONS/TOP-jeugd werd het juniorenteam B3 kampioen. In dit
team spelen nogal wat TOP-spelers, dus een mooi resultaat. Bij de
pupillen zijn er hoge klasseringen voor de TOP Fl en TOP Dl, maar
een kampioenschap zit er niet meer in.

Eindstand Se Klasse A
1 VVI 1

22

17

2

3

53

66- 25

2 SC Flamingo 1

22

16

3

3

51

70-28

3 WWS1

22

13

5

4

44

55-23

22

12

6

4

42

45-26

5 Creil 1

22

10

3

9

33

40-44

6 De Walde 1

22

9

3

10

30

35-38

7 Arum 1

22

8

4

10

28

33-42

8

Espel 1

22

7

5

10

26

30-33

9

Sleat 1

22

6

4

12

22

28-48

10 SC Franeker 1

22

6

3

13

21

31-57

11 Hielpen 1

22

3

3

16

12

23-53

12 TOP'63 1

22

1

7

14

10

25-64

4

Nagele 1
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Uitslagen TOP'63
14 april
TOP'63 1-Sc Franeker 1
TOP'63 2-Heerenv. Boys 5
Foarut 3-TOP'63 3

28 april
0-0
2-1
6-3

2-9
1-1
2-0

TOP'63 1-Sieat 1
Hielpen 2-TOP'63 2
TOP'63 3-WWS 3

Oudega 2-TOP'63 2

3-4

TOP'63 3-Franeker 5 3-3

21 april
Arum 1-TOP'63 1

1-1

5 mei
Sc Jou re 5-TOP'63 2
TOP'63 3-Foarut 3

3 mei

20 april

4-4
4-3

24 april
TOP'63 3-SDS 5

3-2

12 mei
TOP'63 2-Sieat 2

Programma TOP'63
15 mei
TOP'63 F1 Olyphia Fl

16 mei
Lemmer Dl-TOP'63 Dl

0-2

19 mei
TOP'63 2-0udega 2
Tzum 3-TOP'63 3
Akkrum D2-TOP'63 Dl
TOP'63 D2-Zwaagwesteinde D3
Workum E3-TOP'63 El

Het programma en de uitslagen van alle TOP-teams en ONS/TOPcombinatie zijn te vinden op www.top63.com of via NieuwsTV
tekstpagina 258

ONS-TOP'63 B3 dikverdiend kamioen!!!
Zaterdag 28 april was het dan zover. De eerste kampioen van dit
seizoen werd bekend. ONS-TOP B3 werd door een ruime
overwinning op LSC 1890 B3 al drie wedstrijden voor het einde
onbereikbaar voor concurrent Zeerobben B2 dat het hele seizoen al
in de achtervolging was. Een fraai succes voor spelers, begeleiders
en trainers. Waaronder onze jongens: Dylan van der Zee, Stefan
Bruinsma, Maikel Oppenhuizen, Erik Visser en Enos
Postma. Een team dat het hele seizoen bovenin
draait en amper verliespunten heeft, verdient het
om kampioen te worden . Ook van TOP '63
gelukgewenst!
Super gedaan mannen .

•

?a#>
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OPPENHUIZEN-UITWELLINGERGA

Uitnodiging zeilwedstrijden Z.O.U. 2007
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli aanstaande organiseert de
Zeilvereniging Oppenhuizen-Uitwellingerga haar jaarlijkse
zeilwedstrijden op de Brekken.
De zeilwedstrijden worden gehouden in door Z.O.U. gehuurde
"Polyvalken"
Elk Z.O.U.-lid kan zich voor deze wedstrijden inschrijven waarna
geloot wordt wie in welke boot zal varen.
De kosten voor deelname zijn € 17,50 per persoon, per boot 2
personen welke een team vormen

Zaterdag 30 juni
- Ie start om 10.30 uur
Elk team vaart 2 wedstrijden voor kwalificatie in A, B of C poule
-Om 17.30 uur is er een Beerenburg ronde waar gestreden wordt om
de 1, Y2 , 'l4 fles Beerenburg.
Zaterdagavond als vanouds de gezellige barbecue

Zondag 1 juli
- Ie start om 12.00 uur.
Elk team vaart 1 fmale wedstrijd in de poule waarin hij/zij 1s
ingedeeld.
-prijsuitreiking om+/- 16.00 uur, voor elke poule zijn er een 1e en
2e en 3e prijs.
30

Onderhoud,
reparatie en
restauratie van uurwerken

UW KLOK IN VAKKUNDIGE HANDEli lU

0

.

Broerstrjitte 31
8625 JA Oppenhuizen

Tel.: 0515 - 55 99 48
e-mail: uurwerkmakerij@home.nl

Tevens antieke klokken met garantie

te koop !!
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05\5-559220

Reparatie en onderhoud
Verkoop alle nieuwe en gebruikte auto's
APK keuringstation
Schade herstel

mm

van-der Meulen
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GALERIE DE GANZERIK
Patchwork- en
Quiltcentrum
De Ganzerik heeft een ruime keuze
aan stoffen, boeken en materialen.
U bent van harte welkom I
Open woensdag t/m zaterdag van
9.30 tot 16.30 uur.
Juni, Juli en Augustus
van 13.00 tot 16.30 uur.
Adres: Leijepoel 2, 8625 HT Oppenhuizen
tel: 0515- 559976
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(ver·tolg Z.O.U.-wedstrijden 2007)

(Opgave voor deelname via onderstaande strook)
Deelname aan evenementen van de Z.O.U. zijn voor eigen risico.

Zou over Zee is gepland op
22 en 23 september 2007
~------------------------------------------------------------------------------------

OPGAVE STROOK Z.O.U.ZEILWEDSTRIJDEN 30 juni EN 1 juli 2007
merbij geef ik mij op als deelnemer voor de Z.O.U.-zeilwedstrijden
Naam: ...... ....... ..... ................. ..... ... .......... .. ....... .... ... .
Adres: .................................... ............ ........ .. .... .... .. . .
Handtekening: ........ .. .. ................................................ .
Betaald: € 17.50 p.p. I € 35.-(team) ja I nee
Deelname aan evenementen Z.O.U. zijn voor eigen risico

Deze strook inclusief inschrijfgeld
inleveren voor 28 juni a.s bij;
Jelle Visser, Greate Sudein 3, Uitwellingerga of
Fokko Lanting, Z. van Burmaniastrj. 1, Oppenhuizen
31
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PAEDWIZER
Algemeen alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)
1-1-2
Politie, wijkagent 8. van Rooy
0900-8844
Politie Fryslan Antwoordnummer 6062, 8900 VC Leeuwarden
t.a .. v. : B.van Rooy Team: 10
Email-adres bareld. van.rooy@friesland.politie. nl
S.O.S. telefonische hulpdienst Leeuwarden
058 2132000
RIAGG
417115
WMO-Loket, Infocentrum voor Welzijn, Wonen, Zorg en
Dienstverlening, Hoogend 6, 8601 AE Sneek
460786
THUISZORG Zuidwest Friesland, Hemdijk 16
461100
Uitleendepot/winkel, Bolswarderbaan 3, Sneek
415313
geopend van 9.00- 17.00 uur
Vrijwilligers Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland, hulp en
ondersteuning in de laatste levensfase zowel thuis als in hospice.
Maria Louisestraat 7, 8604 AV Sneek
436040
Dokterswacht Sneker huisartsen
09001127112
Snekertaxicentrale, taxi- en ziekenvervoer
411111
Antonius Ziekenhuis Sneek
488888
Taxibedrijf Tj. Wijnja Geen ziekenfondsritten
559227
lt Harspit, beheerder Douwina Bouwhuis
559666
Gemeentehuis Wymbritseradiel
534444
Aansluiting op alarmeringssysteem Inf.
534428
Centraal meldpunt gemeente Wymbritseradiel
534534
E-mail: meldpunt@wymbrits.nl
Woningstichting Welkom
578578
Protestanse Gemeente ds. A Buijs
559290
Koster P.F. van der Meer
559402
De Laatste Eer bode J.IE. de Boer
411 000
Doarpsbelang, secr. Baukje de Jager
558000
Welzijn secr. Geartsje Nijholt
559791
Fysiotherapie: lt Harspit
460450-422812
Maaltijdvoorziening Fryslän Menaldum/Heeg
0518 453535
M.B.v.O. meer bewegen voor ouderen secr. mw. G. Raadsveld
559510

559338
Soos Bliuw Warber, secr S. Wijnja,
559315
Ouderenwerkgroep secr. H. Dijkstra
559506
Vrijw. Wurkgroep De Helpende Hän contact pers Fam. Brouwer
559008
b.g.g
559224-559310
Mocht dit lijstje niet volledig of fout zijn, dan graag een telefoonlje naar:
Hil Dijkstra (559506) of G. Nijholt (559791)
32

BOUWBEDRIJF

HOEKSTRA

nieuwbouw • renovatie • onderhoud • gevelrenovatie
Lytse Sudein 6
8624 TI UITWELLINGERGA
Telefoon:0515- 55 96 28/0515-55 98 04
Mobiel: 06- 54 7 4 38 54
Fax:

0515 - 55 99 12

E-mail:

info@hoekstra-bouwbedrijf.ni

* Gevelreiniging
* Impregneren
* Voegenherstel
* Mineraal vochtstralen
* Schoorsteen renovatie

DE GEVELSPECIALIST
Geeft uw gevel een nieuw gezicht...

BRUID~BOUTIQUE

DE bruidsboutique van het noorden is gevestigd in een
schitterend pand in het hart van Sneek.
In een knusse omgeving die warmte uitstraalt, kunnen na
een eerste verkenning van ons brede assortiment uw
persoonlijke wensen en ideeën kenbaar gemaakt worden.
Onze ervaren verkoopsters staan u graag in een relaxte
sfeer terzijde.

Onze collectie bestaat uit vele nationale
en internationale topmerken, o.a.
Linea Raffaelli, Sincerity, Phil Collins,
Romantica, HR F'ashion, Weise, J
ExclusiefvoorFriesland Mon ...,....";;wv
Ook alle accessoires zijn
Lingerie, schoenen, hoeden,
sierraden haaraccessoires etc.

Kleinzand 145
8601 BG Sneek
Tel. 0515 43 37 38
Mob. o6 10 49 61 07

www.bruidsboutiquemarianna.nl
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