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Maarten Rodenhuis uit Stiens slaagde erin tenniskampioen 
van Friesland te worden in de leeftijdscategorie t/m 12 jaar. In 
het toernooi, gehouden rond Hemelvaart, op het tennispark 
van de Bontekoe, was hij de sterkste van alle deelnemers. 

In de finale en halve finale stond hij in totaal maar acht games af. 
Maarten was als hoogst geklasseerde van de deelnemers als eerste 
geplaatst. Je moet het dan nog wel waarmaken. Dat deed hij met 
overtuiging. Onder leiding van o.a. zijn trainer Emiel de Graaf is 
hij zover gekomen. Zelf stopt hij erg veel tijd in de sport. Bijna 
elke dag trainen en ook nog competitie. Dat laatste doet hij voor 
De Bontekoe. Hij speelt in het zondag-jeugdteam dat in de lande-
lijke competitie uitkomst. Naast de clubtrainingen, traint hij ook 
in tennisteam het Noorden, meestal in Groningen of Drachten. 
De meest talentvolle jeugdige tennissers uit de drie Noordelijke 
provincies krijgen hier extra aandacht en begeleiding.  Maarten is 
met tennis begonnen bij TV Stiens en is daar ook nog steeds lid.
De beker voor de winnaar en de wisselbokaal krijgen een apart 
plekje in huize Rodenhuis l

Uk & Puk in Leeuwarderadeel
In de gemeente Leeuwarderadeel start, als eerste gemeente in Friesland, een cursus Uk en Puk 
voor gastouders. Een twintigtal gastouders hoorde op de informatieavond van 19 mei hoe ze met 
behulp van Puk en talloze tips van een cursus van vier avonden de ontwikkeling van hun 
“kinderen” nog meer kunnen stimuleren dan ze nu al doen. 

Voor de 14e keer vindt 30 mei 
het laagdrempelig korenfesti-
val Stipelrûnte plaats. 

Een bijzondere dag waarop rond 
65 koren acte de présence geven 
op diverse locaties, verspreid over 
de Gemeente Menameradiel. De 
koren verzorgen ieder twee optre-
dens op verschillende plaatsen. 
Liefhebbers van koorzang komen 
volledig aan hun trekken door 
deelname van allerlei soorten ko-
ren, van klassiek, pop en smart-
lappen tot shanty. Door de locaties 
per fiets te bezoeken -daarvoor 
ligt er een prachtige fietspaden-
net- proeft u ook van de cultuur-
historie van Menameradiel. Voor 
wie dit proefje naar meer smaakt, 
hebben de gezamenlijke dorpsbe-
langen een boekwerkje uitgege-

ven, waarin de zeer rijke historie 
en de ontstaansgeschiedenis van 
het landschap beschreven zijn. 
In Berltsum worden wandelex-
cursies georganiseerd (start vanaf 
Kruiskerk in Berltsum, tijden: 
12.00 - 12.40 uur en 15.00 - 15.40 
uur) en er wordt verteld over de 
geschiedenis van de tuinbouw. 
Bovendien zijn er in de Doops-
gezinde Kerk vrij toegankelijke 
workshops: "Meer en minder met 
je stem" en "Podiumpresentatie". 
In Marsum kan het Poptaslot 
worden bezichtigd en op verschil-
lende plekken kunt u bij kunste-
naars binnen lopen. Natuurlijk is 
er onderweg voldoende gelegen-
heid voor een hapje en een drank-
je. De dag begint in alle locaties 
om 10:00 uur en de gezamenlijke 
afsluiting vindt plaats om onge-

veer 16.30 uur in het Hemmema-
park te Berltsum (bij slecht weer 
Kruiskerk).
De Stipelrûnte wordt georgani-
seerd voor SAKO Friesland. De 
uitvoering ervan is in handen van 
Keunstwurk, samen met een com-
missie bestaande uit leden van de 
Berltsumer Cantorij "Belcanto" 
en het Berltsumer Mannenkoor 
"Sjongendewiis". 

Stipelrûnte - Korenfestival
Zaterdag 30 mei 2015 vanaf 
10:00 uur Ioannis Teatertsjerke 
Wier, Koepelkerk, Kruiskerk en 
Doopsgezinde kerk Berltsum, 
Salviuskerk Dronrijp, Pontius-
kerk Marsum, Protestantse Kerk 
Menaam, Ingelum en Bitgum en 
Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V. 
in Bitgum. Gratis toegang l

Korenfestival Stipelrûnte in Menameradiel

Maarten Rodenhuis, tennis-
kampioen van Friesland

Sara Sietzema vertelde als be-
leidsmedewerker van de ge-
meente Leeuwarderadeel hoe 
belangrijk het VVE-programma 
(Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
is en dat er gestreefd wordt naar 
volledige harmonisatie van peu-
terwerk en kinderopvang, waar 
gastouders een belangrijke rol in 
vervullen. De gemeente subsidi-
eert dit project dan ook van har-
te. Ook de bibliotheek en de GGD 
sluiten bij dit project aan.
Het project wordt omarmd door 
Gastouderbureau Annegré en 

Sisa Kinderopvang en men ver-
wacht dat dit voorbeeld gevolgd 
zal worden in heel veel andere 
gemeenten. 
Cursusleider Stientje Terpstra 
legt uit hoe de pop Puk gebruikt 
kan worden. Dat de kinderen 
vanaf hun geboorte werken aan 
hun ontwikkeling is bekend. In 
de cursus wordt geleerd hoe dat 
natuurlijke proces op eenvoudige 
manier gestimuleerd kan wor-
den. “Hun spelen is gewoon le-
ren”, aldus Stientje. “En dat gaat 
beter met gewone spullen dan 

met kant-en-klaar materiaal.”In 
tien thema’s gaat Puk daarbij 
helpen want Puk beleeft van al-
les en dat nodigt de kinderen uit 
tot spelen, praten, bewegen en 
nog veel meer. Puk staat centraal 
in veel dagelijkse dingen. Na de 
cursus beschikt men over de pop 
Puk en een map met ideeën. Op 
dinsdag 16 juni start de cursus 
en de vervolgavonden zijn ge-
pland in september, oktober en 
november. Nadere informatie is 
te verkrijgen via info@sisakinder-
opvang.nl.l
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Bôle fan de wike:

Beste Bôle 
fan 2.80  foar 2.25

Broadsje fan de wike:

Hurde broadsjes
4+2 fergees

Spesjaliteit fan de wike:

Molestien (in donkere sûkerbôle)

fan 2.95 foar 2.35

Dizze aksje is jildich fan 26 maaie o/m 6 juny

Gebak fan de wike:

Ierdbeibroadsjes
4 foar 4.25

Nico & Aeltsje de Groot
De Echte Bakker
It Achterbosk 5, Stiens. Tel. 058-257 1341

Aanbiedingen zijn geldig van 25 t/m 30 mei�[BBQ actie]

Brolsma, , keurslager
Langebuorren 13, 9051 BD Stiens

Tel. 058-2571271,

info@brolsma.keurslager.nl

www.brolsma.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

varkenshaassaté met GRATIS 

satésaus

4 stokjes

6

95

MAALTIJD VAN DE WEEK = 5,98 PER PORTIE

Buikspekreepjes

met ananas in ketjapsaus

LEKKER MET WITTE RIJST

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gegrilde 

SPARERIBS

500 gram

6

95

DINSDAG 

VLUGKLAAR-

PRODUCTEN

4 E GRATIS

WOENSDAG GEHAKTDAG

ALLE SOORTEN IN 

DE RECLAME

TIP: STROGANOFF 

GEHAKT

DONDERDAG KOOPJE

BAMI of NASI +

Babi Pangang

1 kilo+500 gr

9

95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 botermalse

BIEFSTUKKEN

6

95

SPECIAL

Steak bearnaise

100 gram

2

45

Aanbiedingen zijn geldig van 26 mei t/m 30 mei

ALOPECIA - CHEMOTHERAPIE - HAARUITVAL

Berino Care
Grou

Wij zijn ook gespecialiseerd in het aanmeten van borstprotheses en lingerie

Biensma 28, Grou

Hoofdvestiging Grou
Berino the art of Beauty

Berino MCL
Informatie centrum 
06-30345422

INFORMATIE AVOND
Maak vrijblijvend kennis met de wereld van 

haarwerken en haaraanvullingen.
van 18:30 - 21:00 uur 

vrije inloop

Donderdag 18 juni

Vergoeding zorgverzekeraar
Bij hoofdhuidproblemen en 

haaruitval maken we een 
hoofdhuidanalyse 
d.m.v. een scoop 

(hoofdhuid camera)

Actie geldt van 25 mei t/m 6 juni 2015!

Vraag naar de voorwaarden.

21% KORTING OP GORDIJNEN

BTW VRIJE WEKEN!
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De Echte Bakker met Ster

Open Huis route 
29 en 30 mei 
Zoals u recentelijk uit diverse publicaties hebt kunnen  lezen, 
trekt de woningmarkt weer aan. Wet- en  
regelgeving zijn aangepast en klaar voor de toekomst. 

Het scheefwonen in de huursector is aangepakt, waardoor ook de 
verstokte huurders zich inmiddels op de koopmarkt begeven. De 
hypotheekrente staat op een historisch laag peil, waardoor het ko-
pen van een huis nu heel interessant is. Bovendien hebben veel 
huiseigenaren hun Te Koop staande woning in prijs verlaagd.
Inmiddels hebben de Rabobank en de ING bank aangegeven hun 
hypotheekrente te gaan verhogen, in navolging van de rentever-
hoging in Duitsland. Bovendien worden per 1 juli een aantal wijzi-
gingen doorgevoerd i.v.m. hypotheekverstrekking. 

Wijzigingen per 1 juli 2015
• Lagere hypotheekverstrekking voor hypotheekrentes < 3,5% 
•  De kostengrens voor een hypotheek met NHG wordt vanaf 1 juli 

2015 verlaagd van 265.000 euro naar 245.000 euro. Kon je tot 1 
juli 2015 nog een huis kopen van 250.000 euro (het maximaal 
hypotheekbedrag van 265.000 euro), vanaf 1 juli mag je nieuwe 
huis nog maar 231.132 euro kosten. Je maximale hypotheek is 
dan 245.000 euro.

Voor Toering Makelaardij reden om eind deze maand een Open 
Huizenroute te houden op een vrijdagavond en zaterdag (29 en 
30 mei). De deelnemende woningen vindt u op pagina 10 in deze 
editie van de Stienser. 

Ik nodig u van harte uit een kijkje te komen nemen. 
Nanne Toering, Toering Makelaardij   

Parkethuis Stiens staat voor kwaliteit, vakmanschap en service

Kurk maakt vloer stiller, 
warmer én veerkrachtig
Een mooie ruimte verdient een mooie vloer, want een vloer is 
sfeerbepalend voor de inrichting van een woning. Bij de keuze 
daarvan is het vooral belangrijk om ook rekening te houden 
met comfort, slijtvastheid en duurzaamheid. Bij Parkethuis 
Stiens weten we daar alles van en wij wijzen u graag op de 
eindeloze mogelijkheden die er momenteel zijn met kurk.
Een nieuwe vloer is een keuze voor jaren en dat kunt u daar-
om beter in één keer goed doen. Parkethuis Stiens staat voor 
kwaliteit, vakmanschap en service. Welke sfeer u ook wilt cre-
eren, er is altijd wel een bijpassende vloer. Van de ambachtelij-
ke vloeren, zoals parket tot de meer moderne zoals laminaat, 
kurk of marmoleum. 

Wicanders kurkvloeren
Naast allerlei soorten houten vloeren en laminaat, heeft Par-
kethuis Stiens ook een ruime keuze in kurkvloeren, eventueel 
te leggen in combinatie met een houten parketvloer. Kurk is 
een sfeervol product met een natuurlijke tekening, dat in alle 
mogelijke kleuren en motieven geleverd kan worden. Door de 
natuurlijke eigenschappen is kurk ideaal voor vloeren, omdat 
het geluid isoleert, het hele jaar lang een optimale vloertem-
peratuur biedt en een comfortabele ondergrond is om op te 
lopen. 
Onze Wicanders kurkvloeren zijn comfortabel door de natuur-
lijke flexibiliteit van het materiaal. Het is zachter dan hout 
en harder dan tapijt. Kurk is een uiterst efficiënte natuurlijke 
geluidsdemper. Het dempt geluid binnen een ruimte wanneer 
iemand op de vloer loopt en werkt ook als geluidsisolatie tus-
sen de vloer en de onderliggende kamers.
Wicanders vloeren zijn energiebesparend, door de natuurlijke 
thermisch isolerende eigenschappen van kurk. De vloer voelt 
zelfs op blote voeten prettig aan en bieden gedurende het hele 
jaar een optimale vloertemperatuur en dat draagt bij aan het 
wooncomfort.
Voor deskundig advies welke vloer het meest geschikt is voor 
uw woning, neemt u vrijblijvend contact op met Parkethuis 
Stiens. In onze showroom kunt u alle mogelijkheden rustig 
bekijken. Van elke vloer hebben we diverse voorbeelden.

Parkethuis Stiens
Seeduker 12, 9051 VB Stiens 058 257 5925
 www.parkethuisstiens.nl l

Verloskundige praktijk Stiens 10 jaar 
1 juni 2005 werd verloskundige praktijk Stiens e/o geopend, de eerste 
thuisbevalling was 5 dagen daarna op 6 juni. 

Geslaagde ‘’bevrijdingsbraderie” bij Albert Heijn
Maandag 5 mei is er voor de eerste keer een braderie gehouden op de parkeerlocatie van Albert 
Heijn in Stiens. Bedrijfsleider Jelle Hiemstra is altijd wel in voor iets nieuws en had in 
samenwerking met Herman gaarman een 20 tal standhouders uitgenodigd om deze feestdag 
ook op deze manier in Stiens te organiseren. 

Ondanks de harde wind waren alle standhouders op komen dagen, en het zonnetje scheen wellustig. 
Gezellig druk, en de sfeer was opperbest te noemen. Van gerookte paling tot kleding, en van kip van het 
spit tot potten en pannen, alle branches waren vertegenwoordigd. “Hartstikke leuk”, zegt Jelle Hiemstra. 
‘’Het hele dorp lijkt uitgestorven, alle winkels zijn dicht, maar hier is het een en al activiteit, zo zie ik het 
graag’’. ‘’Je moet het aantrekkelijk maken voor de mensen uit Stiens en omgeving, en ervoor zorgen dat 
niet alles naar de stad vertrekt’’.  ‘’Tot nu toe hebben we geluk met het weer, het ziet er voor de rest van 
de dag niet geweldig uit...’’. Niets was minder waar, want buienradar gaf aan dat er flinke buien onderweg 
waren. Herman Gaarman zag zich daardoor genoodzaakt om in overleg met standhouders en Hiemstra iets 
eerder te stoppen, om op deze manier schade te ontlopen. Iedereen kon hiermee leven, en zo kon het ge-
beuren dat er iets eerder werd gestopt dan dat de bedoeling was. Niet heel erg, iedereen had een leuke dag 
gehad, en begrip voor de situatie. Volgende keer weten we dat het wordt gewaardeerd en zoals Hiemstra 
al zei:  ‘’Het is zeker voor herhaling vatbaar, dan zal ik in overleg met Paulusma iets beter weer plannen”. 
Overigens beviel het de standhouder van ‘kip aan het spit’ zo goed, dat hij vrijdag 26 mei weer bij de Albert 
Heijn staat, dus kom gerust weer even langs l

De eerste 9 maanden heeft 
Marloes alleen gewerkt maar 
in maart 2006 kwam Gelske bij 
verloskundige praktijk Stiens 
werken en tot op heden vormen 
zij een standvastig team, de 3e 
persoon rouleert. De praktijk 
begon aan huis waardoor er een 
gezellige huiskamersfeer werd 
gecreëerd welke in 2011 werd 
meegebracht naar het Gezond-
heidscentrum aan de Griene Lea-
ne 5 te Stiens.
In 2008 heeft Marloes de oplei-
ding voor echografie gevolgd en 
later Gelske ook, de afgelopen 2 
jaar sloot Marloes de opleiding 
medische echo's succesvol af. 
Een praktijk zou niks zijn zonder 
manager, Thiemo Bras, hij regelt 
alle externe contacten, telefonie 
en de boekhouding. Verloskun-
dige praktijk Stiens, een mooie 
praktijk die actief is op social 
media en vaak activiteiten or-
ganiseert waaronder het mama 
café met fotoshoot en ook zwan-
gerencafé waarbij er prenatale 
voorlichting word gegeven. 
Wat leveren wij? Kwalitatief goe-
de geboorte zorg van preconcep-
tie zorg tot aan de na controle. 
Alle echo’s worden zelfstandig 
in de praktijk gemaakt. Verder 
hebben we een nauwe samen-
werking met de gynaecologen in 
het MCL, wat ervoor zorgt dat er 
goede risicoselectie plaatsvindt. 
Wij zijn ervan overtuigd dat ie-
dere geboorte weer een wonder 

is en op basis daarvan werken 
wij. Het is erg bijzonder om tij-
dens dit mooie, intieme moment 
aanwezig te zijn. 

Feestweek:
Maandag 1 juni 2015 bestaat ver-
loskundige praktijk Stiens e/o 
10 jaar, daarom zal er tijdens de 
spreekuren een fotopresentatie 
te zien zijn over de afgelopen 
10 jaar. Tevens is er iets lekkers 

voor de zwangeren, partners en 
kinderen die voor het spreekuur 
komen en uiteraard voor het ge-
zondheidscentrum. 

Graag willen wij zo doorgaan 
naar de 25 jaar toe, samen met 
alle inwoners van de 4 Middelsee 
gemeentes. We hopen nog veel 
baby's te mogen verwelkomen in 
de komende jaren, want hier ligt 
ons hart l



Laat het zwembad 
niet verzuipen!

Blikkelân 17 9074 CM Hallum  |  tel. (0518) 431449

Maak kans op prachtige prijzen bij de verloting
Kijk voor meer informatie op www.desawnstjerren.nl

4DAAGSE XXL
DINSDAG 26 MEI T/M VRIJDAG 29 MEI
Activiteiten Zwembad 
De Sawn Stjerren 2015

26 mei 
Start verlotingsactie
26 juni 
Mini Triathlon 
Familie estafette
10, 11 en 12 juli 
Trampoline speciaal
28 augustus 
Avondzwemmen
12 september 
Laatste plons
badeendjesrace

• ZWEMMEN
• FIETSEN 
• WANDELEN

Volg het zwembad op: Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door:

Admin|Agras

BOMMETJEACTIE OP FACEBOOK!
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Sport pagina AgENdA
Hijum
Korfbal, op het korfbalveld
30 mei 10.00 uur M.N. en W. B1 - Drachten/Van der Wiel B3

Stiens
Straatvoetbal, sportpark it Gryn
Voor leden en niet leden uit Leeuwarderadeel en Menameradiel
3 juni   13.30-15.30.00 uur  E pupillen jongens en meisjes 
 15.30-17.30.00 uur  D pupillen jongens en meisjes

Kaatsen, kaatsveld
29 mei 17.00 uur Ledenpartij  jeugd
31 mei 13.00 uur Ledenpartij  senioren

Ferwert
Kaatsen, kaatsveld
30 mei 12.00 uur Bouwbedrijf Van der Werff Spikerpartij 

Blije
Kaatsen, kaatsveld
30 mei 13.00 uur Federatie: d.e.l. alle jeugdcategorieën

Hallum
Kaatsen, kaatsveld
31 mei 12.00 uur Arjen Hoekstrapartij senioren en jeugd
3 juni 16.00 uur Federatie: afd.competitie welpen en pupillen

Prachtige parkoers van de Stienserloop
Ideaal hardloopweer troffen de hardlopers die woensdagavond deelnamen 
aan de Stienserloop in Stiens.

Zaterdag  16 mei moest cSL aantreden tegen telstar. Voor beide ploegen stond er niets meer op het 
spel, de Meeuwen is al kampioen en geen van beide ploegen kon meer degraderen.

CSL was de ploeg die het scherpst begon aan de wedstrijd. Binnen 10 minuten stond het 4-1. Hierna kwam 
Telstar beter in de wedstrijd, bij 5-5 stonden de ploegen weer naast elkaar. Hierna bleven beide ploegen 
om en om scoren tot 8-8. In de laatste minuut voor rust wist CSL nog 2 keer te scoren. Na rust scoorde CSL 
3 maal op rij zodat het 13-8 stond. Dit verschil bleef zo gedurende de rest van de tweede helft. 3 minuten 
voor tijd werden Robin, Douwe, Larissa en Cynthia gewisseld. Dit omdat ze hun laatste thuiswedstrijd 
speelden in het eerste van CSL. Hierna werd er nog 2 gescoord zodat de eindstand 20-14 was l

De start/finish was bij de sport-
hal/zwembad It Gryn prachtige 
accommodatie waar in de kan-
tine kon worden ingeschreven 
en was er voldoende kleed/dou-
chegelegenheid. De start/finish-
boog  en de verzorgingwagen 
en tijdwaarneming konden be-
schikken over genoeg ruimte op 
het parkeerterrein. De route die 
organisator Jan v.d.Wal  had uit-
gezet ging natuurlijk langs de Ee 
en over rustige landwegen, met 
onderweg twee verzorgingspos-
ten met drinken en na de finish 
bouillon, vruchtendrank, thee, 
water en fruit. 
De meeste deelnemers komen 
uit het noorden van Friesland. 
Zo waren de loopgroepen van 
Stiens, Ferwert en Leeuwarden 
aanwezig en ook van de SV Fries-
land waren er veel lopers omdat 
deze loop meetelde voor hun 

clubcompetitie. Jan v.d.Wal en de 
SV Friesland kunnen terug zien 
op een geslaagde Stienserloop.

De volledige uitslagen komen op 
de site www.svfriesland.nl

UItSLAgEN: 14.250 meter. 1e 
Koos Jelmer de Vries Leeuwarden 
53.35  2e Herman Regnerus Gronin-
gen 56.16  3e Daan v.d.Geest Stiens 
59.06  4e Thomas Straathof Leeu-
warden 1.00.54  5e Frank de Ruiter 
Sneek 1.01.03  Vrouwen: 1e Marjan de 
Ruiter Sneek 1.01.03  2e Marijke Terp-
stra Stiens 1.14.56  3e Berber Rijpstra 
Stiens 1.15.36 4e Baukje v.d.Burg Koa-
rnjum 1.15.51 5e Tiny Wouda Kollen 
1.16.34
10.600 meter: 1e Albert v.d.Ziel 
Berlikum 40.49  2e Simon Regnerus 
Marrum 41.02  3e Marco Leeverink 
Bolsward 42.09  4e Jaap Vink Beet-
gum 42.33 5e Marinus Jilke Bornewird 

42.57  Vrouwen:  1e Marit Houtsma 
Ried 48.27 2e Trienke Zijlstra Britsum 
49.31  3e Dineke Dankert St.-Anna 
49.56 4e Saakje Regnerus Broekster-
woude 54.03  5e Sabine Bomas Gyt-
sjerk 54.40
7600 meter.: 1e Elger Spijksma Gou-
tum 32.15  2e Bouwe v.d.Steeg Leeu-
warden 32.56  3e Hendrie v.d.Werf 
Bolsward 33.35  4e William Teins-
ma Stiens 34.56 5e Dikkie v.d.Werf 
Bolsward 35.49  Vrouwen: 1e Lydia 
Klessens Leeuwarden 32.55  2e Akke  
Marije Marinus Bornwird 35.50  3e 
Miranda Hornstra Wergea 38.09 4e 
Henrieke v.d.Weg Hallum  42.19  5e 
Lidewey Jorna Tzum 44.06
3200 meter: 1e Yvonne Sissing Leeu-
warden 16.33  2e Dieuwke v.d.Honing 
Leeuwarden 16.33   3e Wietske 
v.d.Woude Hallum 18.06   4e Casper 
Beek Stiens 18.08 5e Gerben Minnema 
Stiens  18.23 l

CSL wint laatste thuiswedstrijd van het seizoen

Mooie resultaten in Arum op dressuurwedstrijd
donderdag 14 mei was een succesvol dagje voor de pony- en paardenclub van Vrouwenparochie.

Lisl Miedema kwam uit met 2 
pony’s in de klasse L1 en M1. Met 
name de combinatie met Armani, 
een schimmel, wist ze 2 prachti-
ge winstpunten te behalen, 192 
en 189 punten, goed voor een 
eerste prijs in de L1. Een puike 
prestatie, deze combinatie startte 
voor het eerst in deze klasse. 

Jacobien Ferwerda kwam aan de 
start in de B klasse met de elegan-

te pony Robin’s son en pakte ook 
twee winstpunten door 189 en 
188 punten te scoren. Deze pun-
ten waren goed voor een eerste 
en tweede prijs. Seanna Duinstra 
en haar zwarte pony waren goed 
voor 169 en 177 punten.
Lisl startte met haar vos Amarin-
ka in de M1. Ondanks dat er geen 
winstpunten werden behaald, 
was de ruiter tevreden met de 
prestatie van haar Amarinka. 

Leah van der Veen startte met 
haar paard Vitho in de B klasse ze 
behaalde 181 punten een eerste 
prijs en 176 punten.

Zaterdag 30 mei worden de dres-
suur- en springwedstrijden in 
Sint Annaparochie verreden bij 
camping De Blikvaart. 
Een thuiswedstrijd voor onze le-
den van de pony’s en paarden! l

Ledenpartij KV Klaine Izak 
en KV het Centrum een feit
Op zondag 17 mei werd er in Froubuurt gekaatst. In verband 
met het begin van de samenwerking werd er een partij 
georganiseerd voor de leden van KV Klaine Izak Froubuurt 
en KV het centrum Alde Leie.

Bij de heren waren er in totaal zes parturen. Zij kaatsten in twee 
poules en de winnaars van de poules kaatsten tegen elkaar in de 
finale. De finale ging tussen Rick Spoelstra, Dennis Poelstra, Henk 
van Sinderen en Gert Jan Jensma, Ale van der Galiën en Sietse 
van der Weg. Het partuur van Rick Spoelstra ging nipt ten onder 
tegen het partuur Jensma. De finale werd op een stand van 5-4 
beslist. De dames  kaatsten in tweetallen er waren vier parturen. 
Daardoor werd er in een poulesysteem gekaatst. Bij de dames ver-
liepen de partijen vlot. De laatste omloop ging tussen de parturen 
Melanie v.d. Mossel met Emma Zuidema en Dukke Torensma en 
Sietske Monsma. Beide parturen hadden de vorige twee partijen 
gewonnen.Op een stand van 5-0 werd de partij beslist in het voor-
deel van het partuur Melanie v.d. Mossel en Emma Zuidema. Zij 
hebben de krans aan de muur hangen. De prijzen werden gespon-
sord door De Voedingsadviseur uit Sint Annaparochie die ook dit 
maal lekkere pakketten heeft samengesteld. Bedankt daarvoor l

Prokkel-wandelestafette in Stiens
talant organiseert op woensdag 3 juni een Prokkel-wandel
estafette in Stiens. de wandelaars kunnen tijdens de estafette 
op een leuke manier kennismaken met talant. 

Op alle deelnemende locaties is iets leuks te zien, te doen of te 
beleven. Kinderen krijgen een stempelkaart die zij aan het einde 
van de route kunnen inleveren voor een leuke verrassing. Wande-
laars zijn welkom tussen 13.00 -15.00 uur op de Hege Stins aan de 
Gysbert Japicxstraat in Stiens. Tijdens de estafette krijgen zij een 
impressie van de zorg en ondersteuning van Talant. Het eindpunt 
van de estafette is op de Ieleane 10 waar de wandelaars verwel-
komd worden met muziek en een hapje en drankje. 
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en 
zonder beperking. Door het hele land worden er in de week van 
1 t/m 6 juni activiteiten georganiseerd om mensen bij elkaar te 
brengen en samen iets leuks te doen l 

Blikkelân 17 9074 CM Hallum  |  tel. (0518) 431449



Airco en onderhoud
Hoe moet je eigenlijk omgaan met de airconditioning van je auto? Vergt dat veel 
onderhoud, hoe gaat het in zijn werk?

Kijk de airco regelmatig na
Het is verstandig de airco elk jaar te laten nakijken en om het jaar te laten bijvullen. In 
de regel is meer onderhoud niet vaker nodig dan eens in de 5 jaar.
-  Laat regelmatig de interieur-/pollenfilters vervangen, bijvoorbeeld tijdens het uitvoe-
ren van een grote beurt.

-  Voor het onderhoud maakt het niet uit of je de airco veel of juist heel weinig gebruikt. 
Met regelmatig onderhoud voorkomt je dat hij stuk gaat. Een airco repareren of vervan-
gen is namelijk een dure aangelegenheid.

-  Het koudemiddel moet geregeld worden aangevuld; een drooglopende airco gaat zeker 
stuk. Een slecht werkende airco heeft bovendien een negatief effect op het brandstof-
verbruik l

Contractreparateur voor alle
verzekeringsmaatschappijen
Haal- en breng service
Gratis vervangend vervoer
4 jaar Eurogarant Garantie
Autoruiten
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Auto pagina
In de Stienser zal maandelijks de Autopagina verschijnen. 

Naast de advertentiepagina plaatsen wij ook 
redactioneel nieuws, dat u bij ons kunt aanleveren. 

De Stienser heeft sinds dit jaar een oplage van 28.000x en 
wordt volledig in kleur gedrukt.

 
Heeft u belangstelling voor een advertentie op deze pagina, 

dan kunt u contact met ons opnemen.
Ook als u vragen heeft, kunt u met ons bellen (0518-411330) 

of mailen (advertentie@stienser.nl)

Het warme weer komt eraan, ga goed voorbereid de weg op 

Een goed werkende airco zorgt ervoor dat u letterlijk het hoofd koel houdt en 
daarmee alert blijft. Dit is wel zo veilig in het hedendaagse drukke verkeer en 
al helemaal indien u met de auto op vakantie gaat.

Maak direct uw afspraak bij

Opel Meriva 1.4 Turbo 120 pk
‘11, grijs metallic, 97.424 km

c 12.500
Citroën C3 1.6 HDI collection

‘12, wit, 113.245 km

c 8.900

Peugeot 207  1.6  88kw
‘10, antraciet metallic, 72.580 km

c 8.900
Peugeot 208 1.2 Vti 12v 60kw

‘12, zilvergrijs metallic, 42.682 km

c 11.400

Audi A4 Avant 2.0 TDI-V 103kw S-line, diesel, 2006, grijs met.,
171.887 km, 5drs, cv, el  navi, trekh., l bekl., cr contr.  ........ e  9.490,-
Chevrolet Aveo 1.4 16V 74kw, benz., 2009, blauw met.,
65.110 km, 5drs, cv, el voor, rcd, airco .................................. e  4.999,-
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, benz., 2010, grijs met., 5drs
54.411 km, cv afst. airco, el. voor, rcd, dakrails ................... e  5.950,-
Ford Ka 1,2 Titanium 51KW, 2010, benz., d grijs met., 3drs.
60.506 km, cv afst, airco, lm15, mistl v, el voor, rcd ............ e 6.150,-
Ford Focus Wagon 1,6 TI-VCT 92kw First Edit, benz., 2012, bl. met. 
95.147 km, 5drs, clima, el rond, st verw, pdc, navi,  ............ e 14.350,-
Kia Cee’D 1.6 CRDI 16V VGT 94kw, diesel, 2013, d.grijs met.,
71.019 km, 5drs, navi, cr contr., pdc, lm, a uit cam, led v ... e  17.900,-
Mazda 2 1,4 80pk Touring, benz., 2005, zwart met., 5drs ...
96.056 km, cv afst, el voor, airco, rcd stb .............................. e  4.950,-
Opel Agila 1.2 16V Twin Port 59kw, benz., 2006, zwart met.,
71.491 km, 5drs, cv afst., el voor, el spiegels ....................... e  3.999,-
Opel Agila 1.2 Edition Automaat, benz., 2011, grijs met.,
48.711 km, 5drs, cv, airco, lm, rcd stb, el spiegels .............. e  11.450,-
Opel Corsa 1.2 16V Business, benz., 2007, blauw met. 5drs,
95.437 km, el voor, el spiegels, airco, cr contr., rcd stb. .... e  5.900,-

Peugeot 206  XS 1,4  55kw, benz., 2003, zwart met. 3drs ...  
121.623 km, lm, leder bekl, el ramen, climatr, ...................... e 2.999,-
Peugeot Expert 1.6 HDI 66kw L1 H1 3 pers, diesel, 2011, wit 
87.289 km, A-deurtjes, tussenschot, airco, cv afst. ............ e  11.315,-
Renault Clio 0,9 TCE 90 Expression pack intro, benz., 2013, zwart met.
61.724 km, 5-drs, airco, lm16, trekh, navi, cr contr, mistlv  e 12.750,-
Seat Althea 1,9 TDI 77KW Stylance, diesel, 2006, d. grijs met.,  
162.625 km, 5drs, cv, clima ctr, el rond, lm 17, trekh.. ......... e  6.400,-
Suzuki Alto 50kw, benz., 2010, d. grijs met.,  
48.407 km, 5drs st. bekr.. .......................................................... e  4.999,-
Suzuki Splash 1.2 Comfort, benz., 2011, grijs met., 5drs,
35.928 km, cv afst., airco, el. voor, el. spiegels, rcd stb.. ... e  8.850,-
Toyota Aygo 1.0 12V Comfort, benz., 2010, zwart met., 3drs,
63.414 km, cv, el. voor, rcd.. .................................................... e  5.400,-
Toyota Rav 4  2,0 110kw  4-WD, benz.,2004, geel
162.831 km, 3-drs, cv, airco, afnb th, rcd stb, mistl v, ......... e  6.499,-
Volkswagen Golf 1.9 TDi 77kw Comfortline, diesel, 2007, d. grijs met., 
121.912 km, 5drs, cv afst, el voor, el spiegels, climatic. ..... e  8.350,-
Volkswagen Golf 1.6 TDi 77kw Highline BMT, diesel, 2012, 
152.059 km, zwart met., 5drs, cv, navi, lm 16, climatr ......... e  13.950,-

Zit de auto die u zoekt niet tussen ons aanbod? We gaan graag voor u op zoek!

Mûnewei 2 Ferwert, tel. 0518-412323  •  www.autobedrijfvandermeij.nl

Autobedrijf van der Meij bv



deStienser.nl 7

dE SLAgER
Kalfsstoofje van sucade
Eindelijk, de zomer is in aantocht. De wisseling van de seizoe-
nen doet onze zintuigen prikkelen, ook onze eetbehoeftes, 
tenminste, die van mij. Maar sommige gerechten zijn altijd 
goed, die passen overal bij, in ieder seizoen. Stoofvlees van 
het kalf past precies in ons alles-of-niets-weer. Je kunt mij 
echt wakker maken voor een stoofpotje van kalfs-sucade. Ver-
trouwd kalfsvlees, van onze eigen weiderij natuurlijk, dan 
weet ik zeker dat het goed is. Kalfsvlees is superzacht, is licht 
van smaak en doet het goed bij zowel koude als warme dagen. 
En zo’n stoofpotje is ideaal voor in het weekend, wij weten 
nooit met z’n hoevelen we zijn, dus iedereen kan zomaar meë 
eten. Stokbroodje en een lekkere salade erbij en je hebt in een 
handomdraai een feestje aan tafel. 

1 kg kalfssukade (van een dikbilkalf)
boter
1 ui
1 wortel
1 prei 
2 tomaten, ontzaad
2 aardappels in blokken
verse tuinkruiden: tijm, rozemarijn, salie 
peper 
zout
350 ml rode wijn
350 ml water

Het vlees kruiden met zout en peper. Laat de boter uitbruisen 
in de koekenpan en geef het vlees een mooi kleurtje. Door 
het te bakken verbinden de suikers zich met de eiwitten, zo 
wint het aan smaak. De ui, wortel, prei en tomaten in stukken 
snijden en in een droge koekenpan bakken, blijven omschep-
pen tot ze licht verkleuren. Dan alles samenvoegen totdat het 
vlees onder staat. Nagaren in de oven op 85 graden, geef het 
gerust 2 uur de tijd. Of echt heel zachtjes in een pan op het 
vuur, kan ook, maar voorkom absoluut dat het vlees gaat ko-
ken, dan wordt het taai.             

Piet Brolsma, Keurslager te Stiens

Cor Tolsma 
winnaar op 
La Louviere
Er werden 255 duiven ingekorfd. 
Vanwege de slechte weersom-
standigheden kon er op zater-
dag niet worden gelost. Zondag 
was het aanmerkelijk beter en 
met helder weer en een lekker 
windje uit het westen werden de  
duiven 7.45 uur gelost. Cor Tols-
ma klokte zijn eerste duif om 
11.38.04 uur met een snelheid 
van 14.25.493  en werd hiermee 
winnaar in verenigingsverband.  
Hij klokte 3 duiven bij de eerste 
10. Louis Nagel werd met een 
snelheid 14.22,294 tweede. Het 
was al met al een mooie wed-
vlucht, alle duiven waren mooi 
op tijd op hun hokken.
Uitslag: C. Tolsma 1,3,10,11,12,16,
30,34,41,43,45,52,55,61,70,79,83. L. 
Nagel 2,4,6,9,18,21,23,24,36,38,44,4
6,47,66,68,73,74,75,76,77. A. Hogen-
huis 5,17,20,25,37,42,69,80. A. Drost 
7,13,19,32,33,40,50,63,67,71,8. 
B. Wassenaar  8,28,29,54,56. M. 
Vlaskamp 14,22,51,58. H.M. Pos-
tuma 15,27,35,39,53,57. B. Wiersma 
26,59,72,78. R. Groot  31,62. P. Bron 
48,65. K. Buwalda 49,60,64,84,85.
W. De Jong 82 l

DTD na 0-2 achterstand 
alsnog naar 3-3 
de eerste van de tweeluik tegen dwingeloo was bij dtd thuis. 

Het was Dwingeloo dat brutaal de aanval zocht en binnen drie-
entwintig minuten stonden de mannen van Stef Hansma tegen 
een 0 – 2 achterstand aan te kijken. Gelukkig voor DTD was dat 
het sein om jezelf terug te vechten in de wedstrijd. Drie minu-
ten na de 0 – 2 was het Hendrik Harm Kingma die de 1 – 2 liet 
aantekenen. Gelijk in de eerste minuut na de pauze gaat Thys de 
Jong op links sterk door, hij bereikt Steffen Hansma die diagonaal 
de 2 – 2 binnenschoot. De fraaiste treffer komt ook op naam van 
Steffen Hansma. Hans Simon Kingma is de aangever, de bal komt 
nog vrij hoog aan maar Steffen weet als geen ander de bal zo te 
beroeren dat de keeper kansloos is op de lob. Het thuispubliek 
ging letterlijk uit hun dak. Dwingeloo komt nog langszij door een 
penalty, maar zoals trainer Stef Hansma al memoreerde was DTD 
de morele winnaar. Vol vertrouwen gaat de bus met aanhang zon-
dag richting Dwingeloo l

De D1 pupillen van DTD  kampioen van de tweede klas.

Langstestraatloop van Nederland 30 mei 2015
de SV Friesland uit St.-Jabik is 1 april  1980 opgericht door Josefien en Jan Kooistra en bestaat 35 
jaar. Een unieke vereniging op hardloopgebied, bijna wekelijks zijn ze betrokken bij een prestatie-
loop ergens in Friesland, groningen of drenthe. de club is een groot succes en telt ± 700 leden.

Het 35 jarig bestaan willen ze niet 
ongemerkt voorbij laten gaan, de 
Groate Kerk is afgehuurd waarin 
muziek is tijdens het loopevene-
ment De Langste Straatloop van 
Nederland die de lopers over de 
gehele Oudebildtdijk laat lopen 
en hun een keuze laat wat van af-
stand ze willen gaan lopen. 

Vanaf St-Jabik - St.-Anna - Frou-
buurt - Ouwe-Syl, Nije-Syl, Koe-
dyk, Ouwe-Syl dan de gehele Ou-
wedyk naar Dykshoek en via de 
Griene Dyk naar St.-Jabik. Dit is 
de 35 km route, anderen slaan 
eerder af. Jan v.d.Hoek verzorgd 
het uitzetten van de routes. 

De start is zaterdag 30 mei om 

17.00 uur bij de Groate Kerk in 
St.-Jabik. Het inschrijven kon via 
www.inschrijven.nl maar ook 
aan de start in het Jabikshuus, 
een bijlokaal van de Groate Kerk. 

Iedere deelnemer krijgt enkele 
consumptiemunten voor een ver-
snapering in De Groate Kerk.
De start is in de feestelijk ver-
sierd straat naast de kerk waar 
een boerenkapel is uitgenodigd 
om hier te spelen. 

In de kerk is ook muziek en de 
geluidsondersteuning wordt ver-
zorgd door Christiaan Valk van 
www.ikwilparty.nl Natuurlijk 
hoort bij zo’n feestelijke loop 
een hapje en drankje. Dat kan 

en er zal een doorlopende “derde 
helft” zijn. Dus geen handjesge-
schut met de organisatie maar 
gezellig met elkaar genieten van 
een goed verzorgde loop, muziek 
en ontspanning. 

In het gymnastiekgedeelte van 
sportcentrum "De Fijfskaar” is 
kleed/douchegelegenheid. Ook is 
daar parkeerruimte maar verder 
in het dorp is parkeergelegen-
heid genoeg. Iedereen mag aan 
deze loop deelnemen.

Natuurlijk worden startnummers 
en tijden genoteerd die komen 
samen met de fotoreportage en 
verslag op de site www.svfries-
land.nl l

Vrijdag 15 mei werd het buitenbad van Stiens geopend met de eerste plons. De 
winnaar van deze plons werd Simon Walta. Hij ontving als prijs de wisselbeker 
en het prachtige badlaken. Er kan vanaf nu dus naast het binnenbad ook weer 
in het buitenbad worden gezwommen l

Eerste plons buitenbad Stiens



Beheer de Skalm overgedragen
Op maandag 18 mei zijn de deuren van cultureel centrum de Skalm in Stiens geopend door Wil 
(Wmo-bedrijf zorggroep Alliade). In de afgelopen periode is er intensief gewerkt aan de ontvlechting 
van het beheer & exploitatie van het gebouw uit de activiteiten van de Stichting Welzijn Middelsee.

Wil helpt bij onder meer zelfstandig wonen, een zinvolle dagbesteding of baan, bij (re-)integratie op de 
arbeidsmarkt of andere ondersteuning in de samenleving. Samen met gemeenten, de persoon zelf en 
diens netwerk zoekt Wil steeds naar creatieve oplossingen op maat. Al jarenlang wordt er in Stiens op deze 
manier gewerkt op de kinderboerderij ‘Doniastate’ en in de winkel van Wil, ‘De Singelier’. In de komende 
periode zal Wil nog ondersteund worden door Full Service Facility (FSF) uit Grou op die onderdelen waar 
dat van pas kan komen. FSF heeft o.a. ervaring met buurthuizen in Leeuwarden. De nog op te richten stich-
ting De Skalm zal het verdere beheer en exploitatie vorm gaan geven. Op 27 mei organiseert de gemeente 
Leeuwarderadeel samen met Wil en FSF een informatieavond voor alle huidige gebruikers l

Showband Takostu naar Kaatsheuvel
Op zondag 31 mei a.s. zal de showband takostu Stiens voor de derde keer deelnemen aan de Efte-
ling taptoe in het centrum van Kaatsheuvel. 

INGEZONDEN

Mijn kinderen zitten (nog) op een topschool!

Mijn kinderen zitten op een goede school. De klassen zijn niet te 
groot, en er is voldoende individuele aandacht voor alle kinderen. 
Volgens de onderwijsinspectie is de school groener dan groen! Op de 
muur van de school prijken allerlei mooie certificaten en keurmer-
ken. De school is zelfs sinds kort een Trijetalige PLUS skoalle. En daar-
mee is deze school één van de slechts 35 officiële Vroeg Vreemde Taal 
Onderwijs scholen in Nederland. De leerkrachten hebben veel geïn-
vesteerd in groepsdoorbrekend onderwijs, waardoor leerlingen een 
individuele leerlijn kunnen volgen. Er wordt gewerkt met innovatieve 
leermiddelen zoals Ipads en Snappet tablets, en de kinderen werken 
aan mooie maatschappelijke projecten. 
Mijn kinderen gaan graag naar school, behalen goede resultaten, kun-
nen goed met elkaar opschieten en ze hebben respect voor elkaar.

Kortom, als ouders hebben wij niets te klagen! 

Er is alleen één probleem. Op deze school zitten volgens de norm te 
weinig leerlingen. De school staat namelijk in een klein dorp onder 
de rook van Leeuwarden, en daardoor is er weinig aanwas van nieuwe 
leerlingen uit het dorp zelf. En helaas doet de kwaliteit van het onder-
wijs in het geheel niet ter zake. De school wordt vanwege het lagere 
leerlingenaantal bedreigd met sluiting!

En dat zou zonde zijn! Uit onderzoek (Long-term effects of class size, 
Peter Fredriksson e.a., IZA Discussion Paper No. 5879, juli 2011) is ge-
bleken dat leerlingen die op de basisschool in een kleine klas hebben 
gezeten, daar in hun hele schoolcarrière de vruchten van plukken. 
Gemiddeld genomen gaan kinderen uit kleinere klassen later meer 
verdienen. En omdat ze daardoor meer belasting gaan betalen worden 
extra kosten van de kleinere klassen later ruimschoots terugverdiend. 

Ik vind deze gang van zaken onbegrijpelijk. En als ouder kan ik er 
weinig aan veranderen. Ik kan wel vertellen hoe trots ik ben op deze 
school! En voor ouders uit Leeuwarden en omgeving die vinden dat 
de basisschool van hun kind(eren) te grote klassen heeft en te weinig 
individuele aandacht geeft, wil ik vragen om eens vrijblijvend contact 
op te nemen met de Otto Clant Skoalle in Boksum (058-254 13 14). 
Dan kunt u vast wel eens een ochtend of middag meekijken. Dan kunt 
u zelf ervaren wat ik geprobeerd heb hierboven te omschrijven l 

Evelien Adema, Boksum

De gemeente publiceert alle 

wettelijk  verplichte mededelingen 

op www.officielebekendmakingen.nl, 

gemeenteblad Leeuwarderadeel. Deze 

tekst is leidend.

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1
Postadres: Postbus 24
9050 AA Stiens
Telefoon: (058) 257 66 66
Fax: (058) 257 40 40
E-mail: info@leeuwarderadeel.nl
www.leeuwarderadeel.nl

Openingstijden
Maandag- tot en met vrijdagmorgen
van 8.30 - 12.00 uur en dinsdagmiddag 
van 14.00 - 17.00 uur.

Het gemeentehuis is telefonisch
bereikbaar: 
Maandag, woensdag, donderdag
van 8.30 - 16.00 uur.
Dinsdag van 8.30 - 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

Gebiedsteam 
Leeuwarderadeel
T: 058-5853790

E: info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl

Burger Service Punt

T: 06-29820137

E: bsp@welzijnmiddelsee.nl

Week 22

■ Vergadering kleine welstandscommissie 
De eerstvolgende openbare vergadering is op  woensdag 27 mei van 11.30 
tot 13.00 uur in het gemeentehuis. 
Zowel aanvrager als belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn. Het          
streven is zoveel mogelijk plannen af te handelen, soms is een uitgebreidere 
toetsing noodzakelijk, dan wordt het plan afgehandeld in de grote commissie 
van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda ligt op dinsdag 26 mei bij cluster 
Vrom, ook staat de agenda op de website. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Geertsma, clus-
ter Vrom, telefoon (058)2576645 of per mail t.geertsma@leeuwarderadeel.nl. 

■ Kavel te koop in Stiens – Brêgeleane
Hierbij biedt gemeente Leeuwarderadeel een kavel te koop aan voor wo-
ningbouw (1 vrijstaande woning). De mogelijkheden voor bebouwing staan 
beschreven in het bestemmingsplan “Stiens – Brêgeleane”, zie www.ruimtelij-
keplannen.nl. De ligging van de kavel is globaal aangegeven op onderstaande 
kaart.
• Prijs € 150,- / m² inclusief BTW, kosten koper;
• De oppervlakte van de kavel bedraagt ongeveer 750 m²;
•  Aan de aspirant koper wordt een koopovereenkomst voorgelegd. Er is geen 

mogelijkheid tot  optie;
•  De aspirant koper dient te onderzoeken of hij de aankoop van de grond en de 

bebouwing kan financieren. In de koopovereenkomst is géén ontbindende 
voorwaarde van financiering opgenomen.

•  U kunt uitsluitend per brief reageren, te richten aan Gemeente Leeuwardera-
deel, Cluster VROM dhr. D.J.  Kuipers, postbus 24, 9050 AA  STIENS;

• Uw brief dient op vrijdag 5 juni in ons bezit te zijn;
• Bij meerdere gegadigden wordt er geloot.
 

■ Onherroepelijk bestemmingsplan
•  Het bestemmingsplan Stiens – Brêgeleane (2 woningen) ligt ter inzage bij 

cluster VROM vanaf 13 mei 2015.
Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld, waardoor het plan op 
13 mei 2015 onherroepelijk is geworden. 

■  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Leeuwarderadeel 2015

Het college van burgemeester en wethouders,  gelet op artikel 3:42 van de 
Algemene wet bestuursrecht, maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 23 april 2015 de verordening  voorzieningen huisvesting onder-
wijs gemeente Leeuwarderadeel 2015 heeft vastgesteld. De verordening en 
de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden ter inzage bij de 
centrale balie van het gemeentehuis en zijn ook op de website in te zien. Deze 
verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2015, 
onder gelijktijdige intrekking van de verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gemeente Leeuwarden 2014.

■ Ontvangen sloopmelding
•  Harnsterdyk 7 en 7A te Stiens (2015-32), het verwijderen van asbesthoudende 

golfplaten. 

■ Aangevraagde omgevingsvergunning
•  Brédyk te Jelsum, kadastraal bekend gemeente Jelsum, sectie E, nr. 1237 

(2015-33), het herbouwen van het station in Jelsum met inbegrip van de di-
recte stationsomgeving zoals authentiek hekwerk, bestrating, verlichting en 
perron.

•  Helling 9 te Stiens (2015-34), het plaatsen van een uitbouw aan de garage. 
Deze publicaties bieden de gelegenheid de procedure te volgen, bezwaren 
kunnen in dit stadium niet worden gemaakt.

■ Verleende omgevingsvergunning
•  Pim Mulierwei 34 te Stiens (2015-30), de bestaande uitweg op het achtererf 

(gelegen aan de Perzenstrjitte) te veranderen. Verzenddatum 18-05-2015.
Het (ontwerp) besluit en de mogelijkheid tot inspraak, zienswijze, bezwaar of 
beroep is na te lezen op de site http://zoek.officielebekendmaking.nl/ onder 
gemeenteblad, Leeuwarderadeel. Tevens kunt u het dossier inzien in het ge-
meentehuis.

■ Gevonden en verloren voorwerpen 
Verloren voorwerpen: 
-Zwarte herenbeurs met diverse pasjes. 
-Blauwe koker met zonnebril. 
-Autosleutel Suzuki.

 

 

 

Globale 
ligging 

ca. 750 m² 

Voor deze editie is ook de jeugd-
band van Takostu uitgenodigd. 
De shows die in Kaatsheuvel op-
gevoerd worden, zijn voor be-
langstellenden te zien op donder-
dag 28 mei a.s. in de sporthal van 
Stiens. Voor de showband Takos-
tu is het inmiddels bijna normaal 
om deel te nemen aan de grotere 
taptoes in Nederland, maar voor 
de jeugdband is het een nieuwe 
ervaring. De eerste taptoe erva-

ring buiten Stiens was de taptoe 
in Wommels en vorig jaar mocht 
de jeugdband deelnemen aan de 
taptoe in Emmer Compascuum. 
Nu gaan deze jonge leden(9 tot 
14 jaar) voor het eerst samen met 
de showband naar een taptoe in 
het zuiden van het land. Dat is 
voor veel ouders en familie reden 
om Takostu in Kaatsheuvel aan te 
moedigen en daarom is er zelfs 
een extra bus voor supporters in-

gehuurd. Zondagmorgen 31 mei 
zullen de drie Birwa bussen vanaf 
het Takostu clubgebouw naar 
Kaatsheuvel afreizen. Donder-
dagavond 28 mei is de generale 
repetitie in de sporthal in Stiens. 
Om 19.00 uur zal de jeugdband 
haar show laten zien en aanslui-
tend zal ook de showband voor 
ouders en overige belangstellen-
den haar show tonen. Iedereen is 
van harte uitgenodigd  l

i n g e z o n d e n
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AgENdA
Stiens
 24 mei 21.00 uur The Blue Mondays in De Kern
 26 mei  14.00-15.30 uur Informatie bijeenkomst mantelzorgers 

in kantine Doniastate
 28 mei  19.00 uur Generale repetitie Jeugdband en showband 

Takostu in Sporthal
 30 mei  11.00-17.00 uur Open dag Radio Middelsé aan de 

Wythûsterwei 4 
 t/m juni  Expositie Jessica Jetten in pand aan de Smelbrêge 16a 
 10-14 juni Stienzer Keatsdagen, Kaatsveld aan de Uniawei
  t/m 15 juni Expositie Leerlingen Edgar de Cruijer in Hege Stins  
 vrijdags  20.00-00.00 uur Radiocafé Radio Middelsé.

Britsum
 28,29,30 mei Dorpsfeest

Alde Leie
 31 mei 15.30 uur Pardouce in dorpshuis Us Gebou
 mei t/m aug. woe. en zat. 13.00-17.00 uur Museumwinkel de Grutter

St. Annaparochie
 30 mei    11.00-17.00 uur Kofferbakverkoop in het centrum.
 t/m 14 juni    Thuisexpositie Hendrik Elings, Oudebildtdijk 202.

Wier
 30 mei    10.00 uur Stipelrûnte korenfestival in Ioannis Teatertsjerke

Berlikum
 30 mei    10.00 uur Stipelrûnte (gemeente Menameradiel)
 t/m 21 juni    Expositie Hiske Wiersma en Piets Althuis, Kleasterdyk 32.

Hallum
 26 t/m 29 mei   4daagse XXL in zwembad De Sawn Stjerren
 t/m 2 juli  Expositie Rita Bakhuysen in Basics 37 Brasserie
 t/m 26 juli  Expositie Alie Kielstra in Kweldercentrum Noarderleech

Ferwert
 29 mei    20.30 uur The Woodyband in It Heech
 t/m juni  Expositie schilderijen van Hinke van Loon

Hegebeintum
 t/m 29 juni  Expositie Paul van Gent en tentoonstelling Chinees en 

Japans aardewerk en porcelein in Bezoekerscentrum.

Boksum
 30 mei    19.00 uur Spetterende musical en muziekavond in 

Dorpshuis It String

Leeuwarden
 30 mei    10.00-17.00 uur Braderie in winkelcentrum Bilgaard. 

Info: www.gaarmanstiens.nl
 t/m 28 juni    13.00-17.00 uur zaterdag en zondag. Lente-expositie: 

Verbeeldingskracht in galerie Efterom Oan'e Dyk 20 
Snakkerburen

Agendapunten kunt u mailen naar: redactie@stienser.nl
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Trimdiel Keunstrûte
Op zaterdag 19 en zondag 20 september van 13.00 tot 17.00 
uur vindt voor de 8e keer de trimdiel Keunstrûte plaats.

Wij willen een oproep doen aan kunstenaars in de gemeente Leeu-
warderadeel, zowel professioneel als amateur, om zich op te ge-
ven voor deelname aan de Trimdiel Keunstrûte 2015. De Trimdiel 
Keunstrûte wil uitdrukkelijk een podium bieden aan alle kunst-
disciplines, dus zowel beeldende kunst - zoals bijv. schilderkunst, 
beeldhouwkunst, fotografie, grafiek - als muziek, poezie, etc. Aan-
melden kan tot uiterlijk 15 juni.
Sinds enkele maanden is inmiddels de site cultuurregiostiens.nl 
in de lucht. Het aanmelden voor de kunstroute dient u digitaal 
te doen, via de site cultuurregiostiens/trimdiel keunstrute waar u 
het aanmeldingsformulier kunt invullen, of schriftelijk:
Trimdiel Keunstrûte
Uniawei 19, 9051 BB Stiens
U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegezonden

Op cultuurregiostiens.nl heeft u nu ook de mogelijkheid om uzelf 
als (amateur-)kunstenaar meer bekendheid te geven. Dit kan door 
middel van een omschrijving van uw activiteiten en wellicht ver-
melding van tijden van bezichtiging.
Voor eventuele vragen kunt u mailen (svdweij@planet.nl) of bel-
len (058-2571314) Kultuerried Ljouwerteradiel hoopt op een groot 
aantal deelnemers l

Spetterende 
Musical- en 
Muziekavond
Op 30 mei 2015 om 19.00 uur 
wordt het project ”Ljocht en 
Lûd” van toneelvereniging de 
Stringpraters en dorpshuis It 
String op een feestelijke ma-
nier afgerond.

Samen met ouders, leden van 
de toneelvereniging, de feest-
commissie en andere creatieve 
inwoners van Boksum nemen 
de leerlingen van de “Otto Clant-
skoalle” u mee naar 'Het geheim 
fan Hústernoard'. Ook kunt u 
genieten van eigentijdse muziek 
gespeeld door het jeugdkorps 
van Advendo Deinum, Boksum, 
Blessum onder leiding van Anne 
Groothof. Naast dit alles is er een 
feestelijke ingebruikname van 
het nieuwe licht en geluid. Komt 
Allen. De toegang is gratis l

de Waddenzee is het enige natuurlijke Werelderfgoed dat ons land rijk is. Een plek op aarde van 
onschatbare waarde voor miljoenen trekvogels. 

Op zaterdag 30 mei gaan gidsen van It Fryske Gea en de bemanning van 'MS Zeehond' van 13.30 tot 16.00 
uur het wad op voor een heerlijke vaartocht bij laag tij. Snuif de zilte zeelucht op, laat u verwonderen door 
de rijke vogelpracht en de pure schoonheid van het Wad rond Ameland. We varen tijdens de tocht langs 
een zandbank met zeehonden. Een ontdekkingstocht op een schelpenbank in zee is inbegrepen. De boot 
ligt aan de kop van de pier van Holwerd. Aanmelden kan tot een week voor aanvang door een mail te stu-
ren naar info@robbentochten.com onder vermelding van uw naam en aantal volwassenen/kinderen. Deel-
name is voor leden en niet-leden van It Fryske Gea. Vergeet uw fototoestel, verrekijker en laarzen niet l

Foto: Hans Pietersma 

‘The Woodyband’ @ huiskamer-
theatertje It Heech  Ferwert 

Hoe vaak gebeurt dat nu, dat alles even lekker klopt, dat het 
moeiteloos klikt? Het overkwam de vijf mannen van the Woody-
band. 

Min of meer toevallig bij elkaar gekomen in een ambitieus studio-
project rond de legendarische folkzanger Woody Guthrie (1912-1967) 
merkten ze dat het samenspelen bijna als vanzelf ging, dat hun stem-
men zich met elkaar vermengden alsof ze nooit anders hadden ge-
daan. Vijf doorgewinterde muzikanten, ieder met zijn eigen achter-
grond en ervaring met één gezamenlijke liefhebberij, de liedjes van 
Woody. Nu de opnames zijn afgerond en de band ook nog een aantal 
keren live heeft gespeeld (oa in ‘Noarderwyn bij Omrop Fryslân) be-
kroop hen het gevoel dat het toch wel zonde zou zijn om er niet nog 
eens een keer op terug te komen, akoestisch, in kleine zaaltjes, mini-
theatertjes en op festivals. The Woodyband  reserveert  de maanden 
april en mei 2015 voor optredens. Een uniek concert van deze gele-
genheidsformatie in het kleinste huiskamertheatertje “It Heech” in 
Ferwert dus.

Vrijdagavond 29 mei 2015 aanvang 20.30 uur, deurtje open 20.00  uur
Huiskamertheatertje It Heech Boumaloane 1 Ferwert
Toegang tot dit optreden is alleen mogelijk na aanmelding via tel. 
0518-721020, 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com
Zie ook: www.woodyband.nl www.pinupsanddowns.com/concerts-
more l

Waddenexcursie van It Fryske Gea

Dorpsfeest Britsum 2015
We beginnen op de donderdagavond 28 mei vanaf 20.00 uur met de voorverkoop van de kaarten en 
munten, tijdens deze avond is er uiteraard muziek.

Op de vrijdag 29 mei beginnen we met 55+ ochtend, 's middags is er pannenkoeken eten met de kinderen 
en daarna de kinderspelen. 
Om 17.30 uur houden we een zeepkisten-race. 's Avonds treedt vanaf 22.00 uur op: de wel bekende mu-
ziekband Barcode in de feesttent op De Terp!
Zaterdag vanaf 10.00 uur is er kaatsen georganiseerd door KF It Partoer. Voor de kinderen is voor vertier ge-
zorgd. Tijdens het matinee vindt een spectaculaire rollatorrace plaats. Als knaller wordt de zaterdagavond 
afgesloten door 538 DJ’s on Tour met als DJ’s de heren Rick Romijn en Menno de Boer in de feesttent op 
De Terp. 

Zie de advertentie op pagina 14  l



OPen Huis
vrijdagavOnd 29 mei van 19.00-21.00 uur

zaterdag 30 mei van 10.00-16.00 uur

www.toeringmakelaardij.nl

Machtig mooi wonen in Noord West Friesland

Waling Dykstrastraat 43A   VROUWENPAROCHIE

Vraagprijs € 269.000,-

Willem Lodewijkstraat 2 SINT ANNAPAROCHIE

Vraagprijs € 179.000,-

E.C. Slimstraat 38  SINT ANNAPAROCHIE

Vraagprijs € 129.500,-

Lemoenappel 2  SINT ANNAPAROCHIE

Vraagprijs € 239.000,-

Ingelumerdyk 10  BITGUMMOLE

Vraagprijs € 250.000,-

Langestraat 22 BITGUMMOLE

Vraagprijs € 239.000,-

Van Harenstraat 51 SINT ANNAPAROCHIE

Vraagprijs € 224.000,-

Monnikebildtdijk 13 OUDEBILDTZIJL

Vraagprijs € 149.000,-

Fogelsang 13   SINT ANNAPAROCHIE

Vraagprijs € 379.000,-

Monnikebildtdijk 45   OUDEBILDTZIJL 

Vraagprijs € 99.000,-

Marten Koopalstrjitte 14 INGELUM

Vraagprijs € 149.000,-

De Kolk 2 OUDEBILDTZIJL

Vraagprijs € 169.000,-

Oudebildtdijk 380 NIJ ALTOENAE

Vraagprijs € 99.500,-

Oudebildtdijk 1222  WESTHOEK 

Vraagprijs € 339.000,-

Tj. Thijssenstraat 12 OUDEBILDTZIJL

Vraagprijs € 149.000,-

Vijfhuisterdijk 11 HALLUM

Vraagprijs € 274.000,-

Netarisappel 45  SINT ANNAPAROCHIE

Vraagprijs € 214.000,-

Oudebildtdijk 1080   WESTHOEK

Vraagprijs € 124.000,-

Tj. Thijssenstraat 22  OUDEBILDTZIJL 

Vraagprijs € 149.500,-

DEELNAME
OPEN HUIS

DEELNAME
OPEN HUIS

DEELNAME
OPEN HUIS

DEELNAME
OPEN HUIS

DEELNAME
OPEN HUIS

DEELNAME
OPEN HUIS

DEELNAME
OPEN HUIS

DEELNAME
OPEN HUIS

LET OP! OPEN HUIS
VRIJDAG 29 MEI VAN 19.00 TOT 21.00U EN ZATERDAG 30 MEI VAN 10.00 TOT 16.00U

Nu is het ideale moment 
om een woning te kopen:

Per 1 julie 2015 verlaging NHG grens 
van € 265.000,- naar € 245.000,-, dus 

vanaf dat moment mag je lening maximaal 
€ 245.000,- bedragen om een hypotheek 

met NHG af te kunnen sluiten.

De eerste signalen zijn er dat de rente gaat stijgen.

www.toeringmakelaardij.nl

W. Dykstrastraat 43A Vrouwenparochie

Vraagprijs 269.000,-

W. Lodewijkstraat 2 St.-Annaparochie

Vraagprijs 179.000,-

Oudebildtdijk 380 Nij Altoenae

Vraagprijs 99.500,-

Van Harenstraat 51  St.-Annaparochie

Vraagprijs 224.000,-

Netarisappel 45 St.-Annaparochie 

Vraagprijs 214.000,-

 Marten Koopalstrjitte 14  Inglum 

Vraagprijs 149.000,-

Langestraat 22  Bitgummole

Vraagprijs 239.000,-

E.C. Slimstraat 38 St.-Annaparochie

Vraagprijs 129.500,-

Oudebildtdijk 1080  Westhoek

Vraagprijs 124.000,-

Oudebildtdijk 1222  Westhoek

Vraagprijs 339.000,-

Tj. Thijssenstraat 12  Oude Bildtzijl

Vraagprijs 149.000,-

Monnikebildtdijk 13 Oude Bildtzijl

Vraagprijs 149.000,-

Ingelumerdyk 10  Bitgummole

Vraagprijs 250.000,-

De Kolk 2 Oude Bildtzijl

Vraagprijs 169.000,-

Fogelsang 13  St.-Annaparochie

Vraagprijs 379.000,-

Tj. Thijssenstraat 22  Oude Bildtzijl

Vraagprijs 149.500,-

Vijfhuisterdijk 11  Hallum

Vraagprijs 274.000,-

Lemoenappel 2 St.-Annaparochie

Vraagprijs 239.000,-

Monnikebildtdijk 45  Oude Bildtzijl

Vraagprijs 99.000,-

DEELNAME OpEN HuIS DEELNAME OpEN HuIS DEELNAME OpEN HuIS

DEELNAME OpEN HuIS

DEELNAME OpEN HuIS DEELNAME OpEN HuIS DEELNAME OpEN HuIS

DEELNAME OpEN HuIS

Op ’t Fintsje 8  Alde Leie

Vraagprijs 99.000,-

Van Albadaweg 5 Oude Bildtzijl

Vraagprijs 145.000,-



cOLUMN
Alledaagse hersenspinsels uit de kop van Femke Jaarsma (1977). 
Creatieve duizendpoot, moeder van Lena (2012) en partner in crime 
& life van fotograaf Erikjan Koopmans.

Vleesch noch visch
Soms kan ik er vlees noch vis van maken. Waarvan? De we-
reld. Mensen. Alles eigenlijk wel. Maar voor nu houd ik het 
even heel dicht bij huis. De keuken. Die van mij om pre-
cies te zijn. Ik houd nogal van koken maar bak er niet al-
tijd wat van. Bescheiden als ik ben geef ik dat eerlijk toe. Ik 
ben vooral van het experimenteren. Een beetje klooien met 
potten en pannen zeg maar. En dat geklooi resulteert niet 
zelden in zwartgeblakerde (maar wel zelfgemaakte!) cruesli. 
Een ovenschotel met nog bevroren vis. Of een gerecht met 
dat heel hippe quinoa van nu maar dat dan werkelijk ner-
gens naar smaakt.

Dus... ik ben verre van een keukenprinses en al helemaal 
geen perfect house wife. (Ook geen desperate one trouwens maar 
da's een heel ander verhaal.) Maar, en daar gaat het volgens 
mij om, ik heb er wel lol in. Een beetje klungelen in de keu-
ken. En wanneer ik echt even niet meer weet wat ik zal ma-
ken, kijk ik simpelweg in de (koel)kast en laat ik me inspi-
reren door wat daar te vinden is. Oké, een zo goed als lege 
koelkast is best een uitdaging, ook voor mij, maar de mijne 
is eigenlijk haast nooit echt leeg. Zelfde geldt voor de voor-
raadkast. Ding heet ook niet voor niets zo hè?

En wat doe ik dan in geval van nood? Waarbij de definitie 
van de noodtoestand is: én geen inspiratie én geen zin of tijd 
om naar de supermarkt te vliegen om (extra) ingrediënten 
in te slaan. Hoewel ik toe moet geven dat ik dan ook nog 
wel eens – in geval van extreem hoge nood hoor – mijn toe-
vlucht zoek tot een patatje of een gebakken visje. (Als hoofd-
gerecht ja.) Maar wil ik toch echt zelf koken, dan vind ik 
altijd wel een kliekje – overgebleven broccoli ofzo – en maak 
daar bijvoorbeeld een hartige taart mee. Want hé, ik heb 
altijd bladerdeeg in de vriezer, er slingeren vaak wel wat 
tomaatjes rond en natuurlijk zijn er eitjes; die zijn wat mij 
betreft onmisbaar in de keuken. En zo staat er in een hand-
omdraai (binnen 45 minuten en dat vind ik best vlug) een 
redelijk gezonde hap op tafel. Best lekker ook nog. Meestal.

Waarmee ik maar wil zeggen dat koken niet moeilijk hoeft 
te zijn, niet veel tijd hoeft te kosten en dat je met wat sim-
pele basisingrediënten (en kliekjes, the magic word) een heel 
eind kunt komen. En dat zonder vlees of vis. Want dat kan 
ook best wel eens. Als het u blieft... l 

www.beidehands.nl
www.verwoordinbeeld.nl
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Merke Skingen-Slappeterp
de jaarlijkse merke van Skingen-Slappeterp knalt weer los op 
29  mei. drie dagen feest in de tweelingdorpen. 

De merkecommissie hebben weer een vol en veelzijdig program-
ma weten te maken. Vrijdag gaan ze los met de spellen en zes-
kamp, met tussendoor eten uit de grootste pan van het Noorden. 
Zaterdag wordt  de kv “Ontspanning” georganiseerde kaatspartij 
met zachte bal gekaatst, voor het hele dorp.
's Middags om half twee is er een kindershow met o.a goochelen, 
jongleren, buikspreken met Sander van circus Salto! Ook kinderen 
uit omliggende dorpen zijn van harte welkom, de entree is gratis.
Verder is er die dag nog het stavenvangspel en na de pannenkoe-
ken is er een speurtocht op de fiets met muziek van “acoustic 
click” na.

Zondag is weer de jaarlijkse K.N.K.B wedstrijd Heren 50+ d.e.l met 
verliezersronde, onder leiding van  KV “Ontspanning”.
En met een jeu de boules competitie op de nieuwe baan, levend 
bingo en het stavenvangspel wordt het erg gezellig op het kaats-
veld. 

Kijk voor het volledige programma op 
www.schingen-slappeterp.nl bij activiteiten l

Onder het motto: ‘Laat het 
zwembad niet verzuipen!’ 
organiseert het openlucht-
zwembad de Sawn Stjerren te 
Hallum in samenwerking met 
de Activiteitencommissie en 
Wandelcommissie Hallum de 
4daagseXXL. 

In de week van 26 t/m 29 mei 
aanstaande kan jong en oud mee 
doen met de Zwem4daagse, de 
Fiets4daagse en/of de Wandel-
4daagse in en rondom Hallum.
Deelnemers aan de Zwem4daag-
se zwemmen elke dag 20 baan-
tjes. Kinderen tot 10 jaar mogen 
10 banen zwemmen. De zwem-
tijden zijn van 7.00 tot 8.30 uur, 
van 13.00 tot 14.00 uur en van 
17.00 tot 20.00 uur. Voor de 
fietsers zijn er elke dag routes 
van 10/15km en 20/25km. De 
wandelaars kunnen 5 km of 7,5 
km lopen. Starttijd van de Fiets-
4daagse en de Wandel4daagse 
is vanaf 13.30 tot 19.00 uur bij 
het zwembad. Deelnemerskos-
ten zijn €8,- per vierdaagse-on-
derdeel. Voor de sportievelingen 
die vier dagen willen zwemmen, 
fietsen én wandelen is er een 
speciaal tarief. Twee van de drie 
onderdelen kosten €12,-. En de 
deelnemers die aan alle drie vier-
daagses mee willen doen, beta-
len €14,-. Ook kunnen mensen 
één dag meedoen. Dit kost €3,50 
per dag per onderdeel. De totale 
opbrengsten zijn bestemd voor 
Stichting Zwembad Verbetering.

Op zaterdag 23 mei a.s. van 
09.00 tot 13.00 uur kunnen 
de eerste deelnemers zich in-
schrijven voor de 4daagseXXL 
bij de SPAR in Hallum. Ook 
heeft de SPAR speciaal voor de 
4daagseXXL een unieke aanbie-
ding voor de deelnemers; een 
goedgevulde verrassingstas t.w.v. 
€10,-  voor maar €2,-. Deze op-
brengst is ook voor Stichting 
Zwembad Verbetering. Daar-
naast worden er nog diverse ac-
tiviteiten bij het zwembad geor-
ganiseerd tijdens de 4daagseXXL. 
Op dinsdag 26 mei kunnen de 
deelnemers zich inschrijven 
voor welke onderdeel van de 
vierdaagse ze gaan volbrengen. 
Keuze uit: zwemmen, fietsen en/
of wandelen. Van 16.30 tot 17.00 
en van 20.00 tot 20.30 voorron-
des RECORDSHOW met de spel-
len: Luchtkanon, Vlotvaren en 
Hoogste Plons.

Open dag bij Radio Middelsé
Altijd al eens willen weten hoe het toegaat bij een radiostation 
of hoe een radioprogramma wordt gemaakt? 
dan krijg je nu de kans.

Op zaterdag 30 mei organiseert Radio Middelsé, in het kader van “De 
Week van de Lokale Omroep”, een open dag. Tijdens deze dag is de 
studio voor alle belangstellenden geopend van 11:00 tot 17:00 uur. Er 
zal informatie gegeven worden hoe je een radioprogramma maakt, 
hoe de studio werkt, er is een kleine expositie van oude audio appara-
tuur, je kunt een verzoekplaatje aanvragen en deze zelf aankondigen 
tijdens de live radioprogramma’s of je kunt je eigen vereniging of 
club promoten. Ook zal er live muziek zijn. Tevens kun je terecht om 
te informeren naar de advertentiemogelijkheden die ons radiostation 
te bieden heeft of om je aan te melden als donateur. Kortom reden 
genoeg om even een bezoekje te brengen in onze studio aan de Wy-
thûsterwei 4 in Stiens. Een hapje en drankje staan klaar.
Radio Middelsé zendt uit op 105,3 MHz in de ether en op 96,1 MHz op 
de kabel en natuurlijk zijn we wereldwijd via internet te beluisteren 
via www.radiomiddelse.nl of download de tuneinapp op je gsm en 
mis niks! l

Afscheid 
juf Anke
Na bijna 30 jaar op de peuter-
speelzaal werkzaam te zijn 
geweest neemt juf Anke Boon 
afscheid als leidster van de 
peuters.

Dat is een hele aderlating voor 
de kinderen, de ouders en het 
team peuterleidsters, maar we 
gunnen het haar van harte.Jaren 
is Anke het boegbeeld geweest 
van Stichting Welzijn Middelsee 
in Stiens. Vele kinderen heeft zij 
onder haar hoede gehad en bege-
leid naar een goede start op de 
basisschool. Een vracht aan erva-
ring verliezen we dus, maar ook 
een zeer betrokken collega met 
een groot hart, die altijd voor 
iedereen klaarstond. Op donder-
dagmorgen 28 mei omlijsten we 
haar afscheid met een feestelijk 
programma voor peuters en ou-
ders. Daarna zijn vanaf 11.15 
uur ook andere belangstellenden 
welkom, dit op obs de Twilling.
Bedankt voor je tomeloze inzet 
juf Anke! l

‘Laat het zwembad niet verzuipen!’

Woensdag 27 mei staat in het 
teken van 25 jaar Badmeester 
Geert. ’s Morgens van 07.00 tot 
09.00 ONTBIJT met badmeester 
Geert voor de ochtendzwem-
mers. Vanaf 15.00 tot 16.30 is 
er weer SPELENKERMIS voor de 
kids. Rond het bad zijn er diver-
se attracties. Badmeester Geert 
trakteert deze middag voor de 
kinderen op suikerspinnen. Om 
16.30 is er een optreden van 
DOUBLEE met een komische en 
acrobatische zwembad-act.Vanaf 
18.30 tot 20.00 uur is er live mu-
ziek en is er de mogelijkheid om 
badmeester Geert te feliciteren. 
Hier zijn ook (oud)personeelsle-
den en (oud)bestuursleden voor 
uitgenodigd. Om 20.00 nogmaals 
een optreden van DOUBLEE. En 
vanaf 20.30 is er Diplomazwem-
men Speciaal. Hiervoor proberen 
wij de eerste A-diplomazwem-
mers van Geert in 1990 opnieuw 
te laten diploma zwemmen. Op 
donderdag 28 mei zijn er van 
16.30 tot 17.00 en van 20.00 
tot 20.30 voorrondes RECORD-
SHOW met de spellen: Was Op-
hangen, Buikschuiven, Overall 
Hangen. Op vrijdag 29 mei is de 
uitreiking van de diverse medail-
les en wordt de opbrengst voor 
Stichting Zwembad Verbetering 

bekend gemaakt. Van 19.30 tot 
21.00 wordt de Finale van de 
RECORDSHOW 2015 gespeeld. 
Deze dagen is Cor’s Snacktent 
ook weer geopend. Vanaf 17.00 
uur kunt u weer komen snacken! 
Kijk voor actuele informatie op: 
www.desawnstjerren.nl l



Prijs: 0.70 euro per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter – lettertekens of spaties.  Uw 
opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is 
ingevuld. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer (excl. btw) 2.25 euro ex-
tra. U heeft de mogelijkheid om de bon uit de krant in te leveren met verschuldigde be-
drag bij de Primera, Ljipstrjitte 2e Stiens, tijdens openingstijden. Of toe te sturen naar: 
Brandsma Offset Ferwerd, Hoofdstraat 35, 9172 MN Ferwert, u kunt dan uw verschul-
digde bedrag overmaken op IBAN: NL86 INGB 0005 1815 70. De inhoud van de tekst 
valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor dinsdag 17.30 uur.

naam:

straat:

datum:

telefoon:

postcode/woonplaats:

paraaf:

#0.70
1.40
2.10
2.80
3.50
4.20
4.90
5.60
6.30
7.00

#

Aankomen - afvallen - vitaliteit - sport-
voeding - huidverzorging. Onafh. dis-
tr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor 
afspraak: 058-2574097.

René Schaap Stiens. Bestrating en tuin-
onderhoud. tel: 06-16249659 email: info@
reneschaapstiens.nl

Wijbenga ginnum Stalling voor uw cara-
van, camper, boot, oldtimer en agrarisch 
landbouwmachines. Voor info bel: 0519-
339232 www.stallingencamperverhuur.nl

te koop gevraagd: Gouden sieraden en 
oude munten zilveren guldens e2,- p/s zil-
veren rijksdaalders e4,50 p/s gouden tien-
tjes e190,- p/s voor sieraden, even bellen 
06-45305706

tK op bestelling Huberts legkippen wor-
den zaterdag 30 mei thuis bezorgd, Ferwer-
da Stiens 058-2573159

gitaarles: Leer in 10 lessen gitaarspe-
len. Akkoorden, liedjes, toonladders voor 
solo's,optreden. Mijn voorbeelden: Jimmy 
Hendrix, John Mayer, Clapton, Beatles, Sto-
nes, alle singer/songwriters, Top2000.
Email: annovanderwerf@hotmail.com Tel: 
06-21665040 in Stiens

Op vr, za en zo-middag staat de koffie of 
thee weer klaar "Yn de tun" aan de Stien-
zer Hegedyk 2 Tel. 06-21497155

tai chi in St. Anne vanaf maandag 1 juni 
19.30 uur is er Tai Chi-les aan de Nieuwe-
bildtdijk 294 www.taichiweb.org 0518-
402942

Ondersteuning met Biofotonen therapie 
bij gezondheidsproblemen. hetlichtrijk.nl 
0518-402942

Michel de Vries rijksgediplomeerd uur-
werkmaker. Gespecialiseerd in Antieke 
klokreparaties. Vrijblijvende prijsopgaaf 
vooraf. Tel. 058-2895130 Seeduker 5a 
Stiens

Deze week in de Kultuurfabriek aanbie-
dingen van 1000 LP's en DVD speelfilms 
voor e 0,50 p.st. en nog veel meer andere 
leuke koopjes! Kom eens sneupen op de 
Leyester Hegedyk 27b te Alde Leie di.t/m 
za. van 11.00-16.00 u. Pinnen?Nee!

Stalling 'De Bildtpollen' in Oude Bildtzijl 
heeft nog enkele plaatsen vrij. Uw caravan, 
camper, oldtimer, vouwwagen e.d. zijn 
welkom Tel. 06-22551358

de Stienser
v r a a g  e n  a a n b o d

AAnbiedingen

Van Harenstraat 66 • Sint Annaparochie •  (0518) 400410
Hoofdstraat 13 • Ried • (06) 29910675

BROOD v.d. WEEK
Roggestoet slof 

e1,25

Maandag:  Krentenbollen 4 + 2 GRATIS
Dinsdag:  Brooddag 3 + 1 GRATIS
Woensdag: Puddingbroodjes 4 voor e 3,50 
Donderdag:  Broodjesdag 5 witte of bruine broodjes voor e1,- 

Vrijdag & Zaterdag: 6 Sneeuwwitjes e4,95  

 Kwarktaartje e6,50
 Pane Disaronno e2,50
 

Nu ook foto's op Canvas bij 

Brandsma Offset Ferwerd
www.drukkerijbrandsma.nl

 Info:
bel (06) 55 123 787 / (058) 2671247 
mail: jemanicleaning@hotmail.com

◆  Schoonmaken 
(dagelijks)

◆  Glazenwassen/
gevelreiniging

◆  Houtwerk/goten en 
damwand reinigen

◆ Reinigen zonnepanelen

www.jemanicleaning.nl

.Natuurlijke  en biologische voeding  
.Voedingssupplementen 

.Homeopathie en Fhytotherapie etc 
.Glutenvrije producten 

.Ruim assortiment theeën 
.Zuivel, brood & groente en fruit  

.Schoonheidsverzorging, cosmetica 
.Edelstenen en cadeau artikelen 

.Bezorging mogelijk  
.Complementaire therapeuten  

.Partner van www.bewustwinkelen.nl  

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag : 
10.00-12:00 uur / 13.00-18.00 uur  
Zaterdag:  
10.00 –12.00 uur/13.00 -16.00 uur.  

Voor al uw: 

 

Adres:  
Warmoesstraat 6. 
9076DN. 
Sint Annaparochie 

www.ophetgoedespoor.nl  

.Natuurlijke  en biologische voeding  
.Voedingssupplementen 

.Homeopathie en Fhytotherapie etc 
.Glutenvrije producten 

.Ruim assortiment theeën 
.Zuivel, brood & groente en fruit  

.Schoonheidsverzorging, cosmetica 
.Edelstenen en cadeau artikelen 

.Bezorging mogelijk  
.Complementaire therapeuten  

.Partner van www.bewustwinkelen.nl  

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag : 
10.00-12:00 uur / 13.00-18.00 uur  
Zaterdag:  
10.00 –12.00 uur/13.00 -16.00 uur.  

Voor al uw: 

 

Adres:  
Warmoesstraat 6. 
9076DN. 
Sint Annaparochie 

www.ophetgoedespoor.nl  

Voor al uw: Natuurlijke en biologische voeding 
• Voedings-supplementen •  Homeopathie 

en Fhytotherapie etc. • Glutenvrije producten 
• Ruim assortiment theeën • Zuivel, brood & 

groente en fruit • Schoonheidsverzorging,  
cosmetica • Edelstenen en cadeau artikelen 
• Complementaire therapeuten • Bezorging 

mogelijk • Partner van www.bewustwinkelen.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 
10.00 - 12.00 u.
13.00 - 18.00 u.
Zaterdag: 
10.00 - 12.00 u.
13.00 - 16.00 u.

.Natuurlijke  en biologische voeding  
.Voedingssupplementen 

.Homeopathie en Fhytotherapie etc 
.Glutenvrije producten 

.Ruim assortiment theeën 
.Zuivel, brood & groente en fruit  

.Schoonheidsverzorging, cosmetica 
.Edelstenen en cadeau artikelen 

.Bezorging mogelijk  
.Complementaire therapeuten  

.Partner van www.bewustwinkelen.nl  

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag : 
10.00-12:00 uur / 13.00-18.00 uur  
Zaterdag:  
10.00 –12.00 uur/13.00 -16.00 uur.  

Voor al uw: 

 

Adres:  
Warmoesstraat 6. 
9076DN. 
Sint Annaparochie 

www.ophetgoedespoor.nl  

Adres:
Warmoesstraat 6
9076 DN
St. Annaparochie

www.ophetgoedespoor.nl

Langebuorren 4 • Stiens • (058) 84 35 342
Buorren 10 • Berltsum • (0518) 461406

Uitvaartvereniging 
'De Laatste eer' Stiens

Secretaris: S. Bijma
tel. 058 - 257 3363

Uitvaartleider: J.P. de vries
tel. 058 - 257 50 64 /06 - 50 23 89 22

www.delaatsteeerstiens.nl

‘DE KLUSSENIER DOET HET!’ 
Ook voor:

MMADvert 
2015 copyright 
Intellect.eigd. 

Eetcafé De Molen

Vrouwbuurtstermolen 2

9077 SW Vrouwenparochie

T: (0518) 403333

Moederdag
Iedere moeder die komt eten bij 

ons krijgt een bloemenbon* 
van ‘t Blommeskuurtsy St. Jabik

www.blommeskuurtsy.nl

*   Na betaling ontvangt u een tegoedbon t.w.v. 10 euro,            
gratis af te halen boeket bij ‘t Blommeskuurtsy.

www.eetcafedemolen.nl

❤
Tevens Braderie/markt 

Nationale Molendag 
zondag 10 mei 11.00-17.00 uur

Wij zijn open!

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Wij zijn vanaf vandaag 
6 dagen geopend.

Van dinsdag t/m zondag!

www.eetcafedemolen.nl

Inschrijven:
www.kofferbakverkoopstanna.nl

KOFFERBAK
VERKOOP

St Annaparochie

Zaterdag 
30 mei 2015

van 11.00-17.00 uur
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dE SMOUt-MAKKER
VAN dE MAANd 
Mijn eerste afspraak als 'smout-makker' 
met mevrouw Groenewoud-Feenstra. 

Ik heb in mijn Friese woordenboek nagekeken wat 'smout-
makker' is en of ik daar wel aan voldoe. Smout = luw/knus; 
makker = maker en een 'smoute prater' is een gezellige pra-
ter. Vrij vertaald zal het wel gezelligheid-maker zijn.  M.a.w. 
het is denk ik de bedoeling dat ik gezelligheid schep voor een 
ander. In dit geval voor mevrouw Groenewoud. Ben ik hierin 
geslaagd? Ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk wel zeker om-
dat me dat door mevrouw meerdere malen is verzekerd. Ze 
heeft duidelijk genoten maar laat ik bij het begin beginnen.
Door de redactie van het Nunderke is bedacht dat het mis-
schien een aardig idee zou zijn dat familie/vrienden of be-
zoekers van het Skilhiem zich zouden kunnen opgeven om 
af en toe een paar uurtjes met een bewoner of een bezoeker/
bezoekster van het dagcentrum een activiteit buiten Skil-
hiem te ondernemen.  Als voorbeelden werden genoemd een 
tuincentrum bezoeken of naar Holwerd naar de Pier of naar 
Lauwersoog om samen een visje te eten enzovoort.  Omdat ik 
meteen enthousiast was gaf ik mezelf direct op. 

Van de week ben ik dus naar Skilhiem gegaan en heb me-
vrouw Groenewoud gevraagd of ze met me naar het tuincen-
trum in Leeuwarden zou willen. We kenden elkaar helemaal 
niet en dus was het logisch dat mevrouw de reden en de be-
doeling van dit uitje wilde weten. Wie bijvoorbeeld het ui-
tje had geregeld, hoeveel de kosten waren, wie er allemaal 
meegingen, waar het precies van uitging, hóe we gingen en 
wanneer. Op de vraag hoeveel mensen er mee gingen ant-
woordde ik dat we samen zouden gaan en dat we met mijn 
auto gingen.  Uiteindelijk zei ze dat het haar wel leuk leek 
maar dat haar agenda thuis lag en ze dus niet kon zeggen of 
ze vrijdagmiddag wel zou kunnen. O ja en dat haar dochter 
ook ervan moest weten want zij regelde meestal alles.Toen ik 
mevrouw vroeg of ze in Skilhiem woonde vertelde ze dat ze 
er eigenlijk was om wat te helpen (hoewel dat niet veel was 
gaf ze volmondig toe) maar dat ze wel met andere mensen 
praatte. Toen ik afscheid nam vertelde mevrouw me dat ze 
wel wat dementeerde maar heel goed wist wat ze zei en deed. 
Vandaag is het dus zover. Ik meld me om kwart voor 1 bij het 
dagcentrum en mevrouw Groenewoud en ik  lopen gearmd 
naar de auto. De auto en de kleur worden goedgekeurd en 
we vertrekken. Mevrouw Groenewoud zit niet om woorden 
verlegen en zij is dus een 'smoute prater”. Ze vertelt me over 
haar leven, haar 2 dochters en haar nakomertje de zoon. 
Waar ze wonen en hoeveel kinderen en kleinkinderen ze 
heeft. Wat háár achtergrond is en wat het was van haar man. 
Dat haar jeugd erg prettig is geweest, dat haar moeder haar 
stimuleerde om te leren en dat ze dat door heeft gegeven aan 
haar kinderen. Over het dementeren en het omgaan met deze 
ziekte en haar overtuiging dat het in haar genen zit maar dat 
zij zo gelukkig is er behoorlijk goed mee om te kunnen gaan. 
Dit in tegenstelling tot haar moeder. Dat heeft ze jammer 
gevonden en daardoor is ze ook vastbesloten er zolang het 
kan goed mee te leven. Dat ze er wel eens op aangesproken 
wordt wanneer ze iets wéér verteld en dat ze dan doodge-
moedereerd zegt dat ze het waarschijnlijk nóg wel eens zal 
vertellen.  Inmiddels zijn we bij de Intratuin aangekomen en 
mevrouw is verrukt over de keur aan bloemen en planten en 
dat haar dochter heeft gezegd een paar planten uit te zoeken 
voor haar bloemenbak buiten. Dat hebben we serieus aange-
pakt en  samen grondig overlegd en uiteindelijk worden het 
een Hortensia voor bij de voordeur en drie plantjes voor in de 
bloemenbak. We bespreken ernstig de mogelijkheid van de 
aanschaf van een zak potgrond en hoewel ze enigszins twij-
felt besluit ze toch maar zo'n zak te kopen. 't Is natuurlijk 
nooit wég. Ze is blij verrast wanneer ik haar daarna koffie 
met wat lekkers aanbied en hebben we samen zitten genie-
ten van cappuccino met een punt appeltaart. Ze vertelt dat ze 
samen met haar man wel naar Intratuin is geweest maar dat 
het wel erg is veranderd. Het is enigszins verwarrend welke 
planten voor binnen en welke voor buiten zijn, maar we ko-
men er samen prima uit.  Om kwart over 3 na een rondje 
Leeuwarden heb ik mevrouw Groenewoud weer afgeleverd 
bij het Skilhiem. Ze bedankte me heel hartelijk maar niet al-
leen zij heeft genoten, ik ook. 
Ik zou geweten moeten hebben hoe belangrijk het is om 
zomaar eens een paar uurtjes eruit te zijn en  te genieten. 
Ik ben in feite geen vrijwilligster in Skilhiem. Ik denk daar 
geen tijd voor te hebben of voor te kunnen nemen maar op 
deze manier zo af en toe eens iemand mee te nemen naar 
zo'n tuincentrum dat is erg leuk en het wordt enorm gewaar-
deerd. Er is een wereld aan keuzes en ik heb het nu aan den 
lijve ondervonden hoe blij je iemand kunt maken.  Ik kan het 
dan ook absoluut een ieder, die zo af en toe een paar uurtjes 
tijd heeft, aanbevelen l                                           

Martine de Vries

Foto van de maand mei van "Fotoclub 8-88"

4 Foarút voor volwassenen 40+
“Ieder maand iets anders, je kijkt er gewoon naar uit, geweldig!” 
“Ik leef er iedere week weer naartoe.” ”dit is een aanrader voor 
iedereen die op een andere manier wil sporten.” “door de 
variatie voel je ook dat je de spieren in het hele lichaam 
gebruikt en op deze manier wordt het nooit saai.” 

Dit is een kleine selectie uit de reacties van de deelnemers die nu al 
deelnemen aan het bewegingsprogramma van 4 Foarút. Dit program-
ma is in januari 2015 gestart op de zaterdagmorgen, maar wegens 
succes komt daar na de zomervakantie ook de woensdagavond bij. 

Werkwijze
Na aanmelding volgt er een oriënterende fittest bij Bakker 
Training|Therapie in het Gezondheidscentrum. Er wordt gekeken 
naar de fysieke mogelijkheden en beperkingen opdat er op niveau 
gesport kan worden. Gedurende een aantal weken ben je op zaterdag-
morgen of woensdagavond minimaal vijf kwartier aan het sporten 
met een zeer gevarieerd aanbod van sporten op verschillende sport-
locaties, onder leiding van sportdocent Hotze Rusticus in samenwer-
king met Bakker Training|Therapie. Het plezier in het sporten staat 
voorop, maar je leert verschillende technieken en tactieken en er 
wordt in een opbouwend schema gewerkt aan de lichamelijke en de 
geestelijke conditie. De lessen worden ook weer afgesloten met een 
fittest om de vooruitgang zichtbaar te maken. 

Lijkt het je wat om een aantal weken op zaterdagmorgen of woens-
dagavond vijf kwartier lekker te sporten? Wil je tijdens het sporten 
werken aan je geestelijke gezondheid? Weet je niet of het voor jou 
geschikt is? Of wil je direct meer inlichtingen? Wacht de volgende be-
richtgeving af medio juni of… kijk eens op www.4foarut.nl of …vraag 
inlichtingen via mailadres info@4foarut.nl of bel naar 06-10901944 l

de foto van de maand mei van 
"Fotoclub 8-88", die deze keer 
her thema "portret " had, is 
gemaakt door Sjoerd 
Hogerhuis op het Flayelfeest, 
dat jaarlijks wordt gehouden in 
Nieuwehorne. 

Het kindje is gekleed in ouderwet-
se dracht en zit in een ouderwetse 
kinderwagen. Opvallend zijn de 
sprekende ogen van het meisje en 
het tegenlicht dat op het mooie 
kapje op haar hoofd valt.

Heeft u de jubileum-expositie 
van de Fotoclub in het gemeen-
tehuis aan de Ljipstrjitte in 
Stiens al bezocht? 
Dat kan nog tot eind juni dit jaar 
op maandag t/m vrijdag van 09.00 
tot 12.00 uur, en op dinsdag ook 
van 14.00 tot 17.00 uur.

Fotowedstrijd
De Fotoclub organiseert en foto-
wedstrijd voor alle inwoners van 
de Gemeente Leeuwarderadeel, 
met als onderwerp " wonen, wer-

ken en recreëren in Leeuwardera-
deel". U kunt maximaal 3 foto's 
inzenden.
Afdrukken, niet groter dan 13 x 
18 cm, met vermelding van naam 
adres, woonplaats en telefoon-
nummer, alsmede de plaats van 
opname, kunt u sturen naar C. 
Knies, Uniawei 21 te Stiens.
Digitaal in JPEG stuurt u naar: fo-
towedstrijdf8.88@gmail.com. 

De inzending sluit op 31 augustus 
2015 l

Standhouders  
Braderie Hallum 
gevraagd
Woensdag 10 juni wordt er in 
Hallum weer een braderie geor-
ganiseerd. We maken er weer 
een gezellige middag/avond van. 
Maar natuurlijk hebben we wel 
standhouders nodig!! Standhou-
ders kunnen zich opgeven via 
www.huurkraam.nl l

Kofferbak-
verkoop 
St. Anne
Zaterdag 30 mei 2015 van 
11.00 tot 17.00 uur is er weer 
een Kofferbakverkoop in het 
centrum van St Annaparochie.

U kunt zich nog inschrijven via 
www.kofferbakverkoopstanna.
nl l

Gezellig een bakkie 

Hallum heet 11stedentocht 
fietsers van harte welkom op 
2e Pinkersterdag!

Doarpsbelang Hallum verzorgt 
dan de koffie en thee voor de fiet-
sers en andere belangstellenden 
tijdens de fietselfstedentocht bij 
Garage Bremer aan de Ljouwer-
terdyk. De gehele opbrengst gaat 
naar het openluchtzwembad De 
Sawn Stjerren in Hallum. Dus 
kom gezellig een bakkie doen! l



de Stienser
F a m i l i e b e r i c h t e n

Rouwadvertenties* 
kunt u woensdag voor 17.00 uur aanleveren via advertentie@stienser.nl

dankbetuiging 
kunt u dinsdag voor 12.00 uur aanleveren via advertentie@stienser.nl

geboorte, verloving, bruiloft, verjaardag of een jubileum, 
bij elke blijde gelegenheid in de familie- of relatiesfeer hoort ook een blij bericht! 
Wilt u uw familie, vrienden en relaties op de hoogte brengen en informeren? Dan 
kunt u dinsdag voor 12.00 uur aanleveren via advertentie@ stienser.nl

Meer info 
www.destienser.nl of telefonisch (0518) 411330
*   De Stienser verschijnt  vanaf zaterdags met een uitloop naar dinsdag. Wij kunnen een exacte 

verspreiding niet garanderen.

Kramer’s 
Grienwurk 

Hallum
Túnûnderhâldsbedriuw

M. Kramer
Noordermiedweg 5
9074 LM Hallum
till. 0518 - 431994  
mob. 06 - 10226783

Foar al jo ûnderhâld
 ek foar it hageknippe!

2 3 4

Formido Stiens, 
Seerob 3 • Tel 058 257 1292 • stiens@formido.nl

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave
T (0511) 47 77 88 - M (06) 22 42 86 03

www.gevelrenovatiebraaksma.nl

voor het vakkundig 
opknappen van uw 
gevel of woning, 

straalwerk, impregneren 
en renovatievoegwerk

Behandeling van 
chronische pijnklachten 

van spieren en pezen 
(o.a. schouderklachten, 
tennisarm en hielspoor) 

Nieuw: 5 sterren praktijk!

Brêgeleane 72 • 9051 PN Stiens 
Tel: 06-51995626

Lid NVMST

 www.shockwavefriesland.nl

R o u w d r u k w e r k
met aandacht voor uw persoonlijke wensen

Ook in het weekend.
Bel voor meer informatie.

Hoofdstraat 35 Ferwert (0518) 411330 • bof@planet.nl 

DeStrunery in Stiens
Mooie spulletjes verkopen? Huur dan een 

marktkraam (op A of B lokatie) bij 
De Strunery vanaf €15,- per week. 

Wij verkopen jouw spullen. De opbrengst is 
voor je zelf. De huur kan op elk moment van 

de week ingaan.

Schrijf jezelf in op www.strunery.nl
Het leukste is, je ziet gelijk welk product je verkocht 
hebt, zodat je kan bij vullen. Zowel contant als bank-
transactie gelijk bijgeschreven of uitbetaald, je hoeft 

nergens op te wachten.

Ook verhuren wij winkels voor langere tijd!
Vraag naar alle info 

Lange Buorren 37 te Stiens
Tel.: 058 257 3949, email: info@strunery.nl

DOARPSFEEST 
BRITSUM

Locatie: Feesttent op ‘de Terp’ 
Voor het volledige programma kunt u kijken op: C www.facebook.com/fcbritsum

Organisatie: Stichting Feestcommissie Britsum i.s.m. café/bar de Tuolle

Donderdag 28 mei: voorverkoopavond 
Voorverkoopavond voor vrijdag- en zaterdagavond: 

kaarten à a 10,00 en munten voor a 1,80

Tent open: 20.00 uur. Entree: gratis. 
Tijdens deze avond is er een verrassingsoptreden.

Vrijdag 29 mei: 

BARCODE
Tent open: 20.30 uur. Entree: a 12,50

Zaterdag 30 mei: 
538 DJ’s on Tour

met DJ’s Rick Romijn & 
Menno de Boer

Tent open: 20.30 uur. Entree: a 12,50 

599

49

SES Mega Bellenblaas 
Maak gigantische bellen met deze mega

bellenblaas van SES. Vanaf 5 jaar. 869-2251

SES Twist & Jump Teken met stoepkrijt het 

speelveld uit met verschillend gekleurde vormen, 

en voer daarna de opdrachten uit met dit coole 

stoepkrijt spel! Vanaf 5 jaar. 653-2242

SES Spray Chalk Met dit spuitkrijt en 

bijgevoegde stencils kun je een eigen creatie 

maken op de stoep. Afwasbaar met water en 

bezem. In geel, roze en blauw  verkrijgbaar.

Vanaf 5 jaar. 653-2221 (Geel) 653-2228 (Roze) 653-2224 (Blauw)

599

499

per  stuk

Kom voor nog meer buitenspeel-
goed naar                   in Ferwert

Pijnacker
huishoud ■ textiel ■ speelgoed ■ drogist 

Hoofdstraat 46, 9172 MP Ferwert

Hemelvaartspartij 
in Froubuurt
Jongens d.E.L. + Herkansing

Winnaarsronde:
1e:  Hielke Beijering Hijum, Sander Gerbrandy 

Hommerts, Djurre Seerden Franeker.
2e:  Wesley Vriesema  Minnertsga, Anton Buwal-

da Schettens en Klaas Pier Folkertsma Wons.
3e:  Gerrit Dijkstra Anjum, Menno Galama Tjerk-

werd en Jort Norder  Franeker.

Herkansing
1e:  Wieberen Bruinsma Engelum, Tycho de Groot 

Menaam en Lennard Terpstra  Dronrijp.
2e:  Willem van Abbema Schettens, Hein Jooste-

ma Berltsum en Menno v.d. Weide Koarnjum.
3e:  Tom Gerard Cats Menaam, Jan-Ytse van der 

Beek Engelum en Arnout Meijer  Wommels l

Leeuwarderadeel-
partij Britsum
Op 16 mei organiseerde KF It Partoer weer 
de traditionele Leeuwarderadeelpartij te 
Britsum. Alhoewel de temperatuur voor 
kaatsbegrippen aan de lage kant was, was 
er toch redelijke deelname. Er werd fel 
gekaatst om de door Sponsor Broekens 
Mechanisatie beschikbaar gestelde tracto-
ren en cadeaubonnen.

Prijswinnaars:
Heren (5 partuur):
1e prijs Hielke Miedema, Wim Henk Nicolay en 
Anneus Oostenburg
2e prijs Jelmer Bijlsma, Hendrik van der Meer 
en Arjen de Groot
Dames (4 partuur):
1e prijs Janny Hamstra, José Draaisma
2e prijs Aukje Wiersma, Manon Sandhuizen l
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KERKdIENStEN
Skilhiem, Stiens
woensdag 27 mei  15.30 u. ds. J.C. Overeem
De Hege Stins, Stiens
zondag 31 mei  09.30 u. ds. J.C. Overeem,  

belijdenisdienst m.m.v. United
St. Vitus, Stiens
zondag 31 mei  09.30 u. ds. D.A.J. Scholtens 
Doopsgezinde Gemeente, Stasjonswei 3, Holwerd
zondag 31 mei 09.30 u. ds. R.B. Workel
Geref. Kerk en Herv. gemeente Britsum, Koarnjum en Jelsum 
zondag 31 mei  09.30 u. D. de Boer, openluchtdienst  

m.m.v. De Nije Bazún in de haven te Britsum
Heilige Jacobus de Meerdere Parochie, St.-Annaparochie
zondag 31 mei  09.15 u. pastoor Jan Romkes van der Wal, 

Eurcharistieviering 
P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie
zondag 31 mei 09.30 u. ds. J. Lindeboom, Minnertsga
Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl
zondag 31 mei  09.30 u. ds. dhr. L. van der Ven, Aldeboarn
Gereformeerde kerk, Oude Bildtzijl
zondag 31 mei  09.30 u. ds. G. Muilwijk, St. Annaparochie
Protestantse Gemeente Mariëngaarde, Hallum
zondag 31 mei  09.30 u. ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers,  

doopdienst in de Hoekstien
R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden
zaterdag 30 mei 19.00 u. pastores P. Stiekema & G. Kamsma
 Eucharistieviering
zondag 31 mei  09.30 u. pastores P. Stiekema & Vitus kinder- & 

jeugdkoor 1e H. Communie, Eucharistieviering 
Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden
zondag 31 mei  11.00 u. pastor G. Kamsma,  

Woord- & Comm. viering 
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Leeuwarden
zondag 31 mei 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn 
 16.30 u. ds. H.M. Veurink, Franeker/Sexbierum
Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden
zondag 31 mei 10.00 u. br. G. Huisman
De Salvator evangelische gemeente, Archipelweg 133, Leeuwarden
zondag 31 mei 10.00 u. Nicolas van Amerom
Prot. gemeente De Fontein, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden
zondag 31 mei 09.30 u. ds. Alfons van Vliet
Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz.
zondag 31 mei  09.30 u. ds. J.C. Overeem,  

De Hege Stins, Stiens
Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek
Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, info op Kerkelijk gebied
Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging 

Oplage: 
De Stienser verschijnt iedere week op zater-
dag in een oplage van 28.000 exemplaren.

Verspreidingsgebied
•  Gemeente Leeuwarderadeel: Stiens, Fein-

sum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum en 
Alde Leie

•  Gemeente Ferwerderadiel: Marrum, Hal-
lum, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, He-
gebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, 
Jislum en Wânswert.

•  Gemeente it Bildt: Westhoek, Sint Annapa-
rochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, 
Sint Jacobiparochie en Minnertsga

•  Gemeente Menameradiel: Skingen, Bok-
sum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, 
Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, 
Wier, Bitgum en Bitgummole

•  Leeuwarden: Valeriuskwartier, Westeinde, 
Sonnenborgh, Vogelbuurt, Bonifatius, Ren-
gerspark, Transvaalbuurt en Vossepark

•  Gemeente Dongeradeel: Hantumhuizen, 
Ternaard, Hantumeruitburen, Hantum,        
Hiaure, Holwerd, Waaxens, Brantgum, 
Foudgum, Raard en Bornwird

Verspreiding 
FRL Leeuwarden, tel. (058) 2154157

Bewijsnummers
Op aanvraag tegen administratie-/
portokosten

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd 
(Druk- en zetfouten voorbehouden)

E-mail:
advertentie@stienser.nl
redactie@stienser.nl

Adverteren
Aanlevering
Advertenties kunt u digitaal aanleveren per 
e-mail. Graag als JPG-, EPS-, TIFF-, of PDF-
bestand.
De opmaak van uw advertentie voor deze 
krant wordt gratis voor u verzorgd.

Sluitingstijd
Advertenties dienen voor dinsdag 12.00 uur 
aangeleverd te worden per e-mail: adver-
tentie@stienser.nl of ingeleverd te zijn bij 
Brandsma Offset Ferwerd.

Fouten door ons gemaakt in incompetente 
advertenties hoeven door de uitgever niet te 
worden gecompenseerd. Voorkom fouten en 
lever een correctievrije PDF aan op het juiste 
formaat (de afmeting van het PDF-document 
dient gelijk te zijn aan het overeengekomen 
advertentieformaat).

Kopij
Aanlevering
•  Persberichten, sportverslagen en aankon-

digingen van activiteiten kunnen worden 
aangeleverd in een Microsoft Word file en 
gemaild worden naar: redactie@stienser.nl. 

•  Foto’s of illustraties gedownload van inter-
net zijn soms ongeschikt voor plaatsing in 
de krant. Zorg ervoor dat de afbeeldingen 
in het uiteindelijke formaat een resolutie 
hebben van minstens 300 dpi. (min. 1 mb) 
in jpg, tiff, psd files.

•  Bij te veel kopij selecteert de redactie op 
nieuwswaarde, dit geldt voor zowel sport-
verslagen als overige berichten.

•  Ondernemers die zakelijk nieuws heb-
ben, kunnen zich melden via redactie@
stienser.nl of telefonisch contact opnemen 
met Brandsma Offset Ferwerd, tel. 0518-
411330.

•  De redactie behoudt zich het recht tekst in 
te korten of artikelen te weigeren.

•  Ingezonden reacties worden met naam en 
plaatsnaam vermeld en de redactie behoudt 
zich het recht reacties te weigeren. Als een 
ingezonden reactie niet wordt geplaatst, 
dan wordt dit per mail gecommuniceerd.

Sluitingstijd
Kopij dient voor woensdag 9.00 uur op de 
redactie aanwezig te zijn via redactie@stien-
ser.nl.

Colofon

Dodenherdenking
Aangezien het 70 jaar na de 
bevrijding van nazi-duitsland 
is werd er extra aandacht be-
steed aan de Stienser slachtof-
fers: tamme Zijlstra, Folkert 
tolsma en Arjen Heslinga. 

In de kerkdienst, die vooraf-
ging aan de herdenking, werd 
stilgestaan bij de betekenis van 
vrede. Ds. Workel gaf in zijn 
preek aan dat de overleden Stien-
ser jonge mannen het slachtof-
fer zijn van oorlogszucht. In de 
volle St.Vituskerk had de familie 
van de slachtoffers een speciale 
plaats. Zij hadden reeds in april 
een uitnodiging gekregen om de 
herdenking en de dienst bij te 
wonen. Hier werd door zo’n 30 
nabestaanden gehoor aan gege-
ven. Na de dienst vertrok men 
onder begeleiding van tromme-
laars van Takostu naar het mo-
nument naast het gemeentehuis. 
Daar werd na het taptoe twee 
minuten stilte in acht gehouden. 
De familie en overige bezoekers 
werden daarna in de gelegenheid 
gesteld om bloemen te leggen bij 
het monument. De toespraak 
van gemeentesecretaris Harrie 
Siegersma ging in op de actuali-
teit om aan te tonen dat er we-
reldwijd nog lang geen vrede en 
gerechtigheid heerst. Naast het 
monument stonden grote foto’s 
van de drie overleden mannen. 
Deze ingelijste foto’s werden 
nadien cadeau gedaan aan de fa-
milie. Na de herdenking kon de 
familie samen met het IKW, de 
dominee en Siegersma koffie-
drinken in het St.Vitushûs l

Kerkdienst in de open lucht
Kerkdienst in de open lucht op het plein van het Poptaslot in 
Marsum, georganiseerd door de ZWO commissie van de PKN 
gemeente van Marsum, Engelum, Beetgumermolen en Beetgum. 

Voorganger in deze dienst is ds. Fokje Haversmidt en er is medewer-
king van Brassband Looft den Heer en kinderen die het Pinksterver-
haal spelen. Ook is er kindernevendienst voor de kinderen van de 
lagere school leeftijd. Voorafgaand aan de dienst 0m 9.30 uur is er 
koffiedrinken met cake. De dienst begint om 10.00 uur l

Openluchtdienst 
in de haven van 
Britsum
de gezamenlijke kerken van 
Britsum, Koarnjum en Jelsum 
organiseren a.s. zondag, 31 
mei, een openluchtdienst in 
de haven van Britsum, met als 
thema “Veilige haven”.

Voorganger is ds. Doekle de 
Boer uit Leeuwarden. De muzi-
kale begeleiding wordt verzorgd 
door brassband De Nije Bazún. 
De dienst begint om 9.30 uur. 
U bent van harte uitgenodigd!   
(wel graag zelf een stoel meene-
men) l

Streekambassadeurs Noardwest Fryslân 
presenteren plan voor Europese platte-
landsontwikkelingssubsidie (LEADER)
 

Vandaag presenteerden zeven streekambassadeurs uit de Streek-
wurk regio Noardwest Fryslân hun nieuwe LEAdER-ontwikkel-
strategie ‘werk maken van burgerinitiatief’ 2015-2022. 

Deze zgn. ‘LEADER-ambassadeurs’ reikten het rapport uit aan ge-
biedsgedeputeerde Hans Konst. Met dit investeringsprogramma dingt 
de regio Noardwest Fryslân mee naar € 2,45 miljoen euro financiële 
steun vanuit het Europese subsidieprogramma LEADER met mogelij-
ke verdubbeling door de Provincie. Daarnaast mikt de regio ook op co-
financiering door gemeenten en private partijen. Hierdoor kan voor 
initiatieven vanuit het gebied een investeringsvolume ontstaan van 
€7 miljoen euro. De regio Noardwest Fryslân heeft te maken met uit-
dagingen op het gebied van economie en leefbaarheid en een terug-
lopende bevolking. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren in de streek 
blijven? Hoe behouden we werkgelegenheid voor de regio? Welke 
kansen zijn er voor bedrijvigheid?
De ontwikkelstrategie beschrijft hoe burgerinitiatief werk kan maken 
van zorg, welzijn en  onderwijs. Daarnaast kansen voor nieuwe ver-
dienmodellen voor landbouw, cultuur(historie) en bedrijvigheid. Bij-
voorbeeld de opkomst van nieuwe internetbedrijvigheid in de regio. 
De ontwikkeling van de cruise-haven Harlingen biedt bijvoorbeeld 
nieuwe kansen voor bedrijvigheid net als Werelderfgoed Waddenzee. 
Ook de ontwikkeling en toepassing van nieuwe watertechnologie in 
samenwerking met Wetsus en de Watercampus geeft werkgelegen-
heid. Dit gaat samen met innovatiekansen voor de landbouwsector in 
Noardwest Fryslân. De gepresenteerde LEADER-strategie kan helpen 
bij het realiseren van nieuwe verdienmodellen, zoals zilte teelten of 
het scheppen van verbindingen tussen offline en online bedrijvigheid.
 
Een plan voor en door de streek
De ontwikkelingsstrategie is in nauwe samenwerking tussen inwo-
ners, zeven ambassadeurs en Streekwurk Noardwest Fryslân tot stand 
gekomen. Het subsidieprogramma LEADER staat voor 'samenwerking 
voor plattelandsontwikkeling' en dat gaat ook uit van de kracht van 
de inwoners in de regio. Om te komen tot de ontwikkelingsstrategie 
organiseerde Streekwurk Noardwest Fryslân in samenwerking met de 
ambassadeurs drie Noardwest Kafee’s en werden inwoners uit de re-
gio geïnterviewd. In totaal waren zo’n 300 inwoners betrokken.
 
Streekwurk Noardwest Fryslân
Streekwurk Noardwest Fryslân is een initiatief van de gemeenten 
het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, 
Menameradiel en Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en Provincie Frys-
lân. De partijen werken via de streekagenda samen aan projecten op 
het gebied van zorg en vergrijzing, leegstand van woningen, econo-
mische ontwikkeling, duurzaamheid en toerisme. Ons doel? Samen 
werken aan een bruisend en toekomstbestendig Noardwest Fryslân. 
Meer: www.fryslan.nl/streekagendanoardwest l



Geldig van dinsdag 26 mei t/m zondag 31 mei  
Alleen geldig bij Jumbo Kooistra in Stiens. St. Vitusplein 3-5
 

Jumbo Kooistra Stiens

 250

Stokbrood wit
Vers uit eigen oven
per stuk

van 0,98

059

Jumbo Drinkyoghurt
Diverse smaken
per pak à 1 liter

van 0,89

049

                        
Kijk voor meer aanbiedingen op: www.jumbo.com/aanbiedingen

Hamburgers
Voorgebraden
per pak à 5 stuks

van 4,00

Openingstijden:
Zondag 1e Pinksterdag  Gesloten
Maandag 2e Pinksterdag 12.00 - 17.00 uur
Dinsdag en Woensdag   08.00 - 20.00 uur
Donderdag en Vrijdag  08.00 - 21.00 uur
Zaterdag   08.00 - 20.00 uur
Zondag   12.00 - 17.00 uur

Openingstijden:
Maandag: Koningsdag 08.00 - 17.00 uur
Dinsdag en woensdag 08.00 - 20.00 uur
Donderdag en vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 20.00 uur
Zondag 12.00 - 17.00 uur

Seeduker 12, Stiens 
058-257 59 25 
www.parkethuisstiens.nl

Open: di. t/m vrij. 13.00-18.00 uur
 do.avond 19.00-21.00 uur
 zaterdag 10.00-16.00 uur

Designed by Nature
met het comfort van kurk
• comfortabel
• warmte(geleidend)
• geluiddempend
• super sterk
• diverse 'looks' (stone, hout, beton e.a)

Ervaar het zelf in de showroom


