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U kunt bij ons terecht voor APK, onderhoud en reparatie van uw auto onge-
acht merk of type.  Van contactsleutel tot aan band, alles is mogelijk, en dat 
tegen scherpe prijzen. En met een AA-Pechhulppas bent u een jaar lang 
verzekerd van mobiliteit. 

Uw airco zorgt in de zomer, en in de winter voor een aangenaam klimaat in 
uw auto en verhoogt de veiligheid. U kunt bij ons terecht voor service en   
reparatie aan uw airco zodat u op uw aircosysteem kunt vertrouwen. 

Een storingslampje in uw auto brandt? 

Met onze diagnoseapparatuur en gedegen kennis kunnen wij uw auto       
uitlezen en zorgen voor de juiste oplossing voor het probleem. 

Wij zijn  gecertificeerd als Lease Service Center. Daardoor mogen wij het 
onderhoud aan uw leaseauto voor u uitvoeren. Vraag naar de mogelijkheden 
voor u als leaserijder. 

AAUUTTOOBBEEDDRRIIJJFF  

BBOOSSMMAA  

YYtttt iinnggww eeii  44  WWoorrkkuumm    00551155--557799223344      ww ww ww..aauuttoobboossmmaa..nnll  
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Thuis als het kan, in het ziekenhuis 

als het moet. Welke zorg u ook nodig 

heeft, wij zijn er voor u. Antonius, 
voorheen Thuiszorg Zuidwest 
Friesland, biedt alle soorten  

zorg aan huis, zoals verpleging, 
persoonlijke verzorging, nachtzorg 
én gespecialiseerde zorg. 

Dankzij de korte lijnen met ons 
ziekenhuis kan er thuis heel veel.  
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen 
we u in ons ziekenhuis in Sneek. 

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis 
kunt blijven wonen óf eerder uit het 
ziekenhuis weer naar huis kunt. 

Ria Speerstra is wijkverpleegkundige 

in uw buurt

Welke zorg u ook nodig heeft, zorg-

team Workum Zuid is er voor u en uw 
naasten. Ria komt graag bij u langs 
voor een vrijblijvend gesprek. Want 
ook u verdient optimale zorg, precies 
op maat.

  0515 - 46 18 61   

 TeamWorkumZuid@thuiszorgzwf.nl

    mijnantonius.nl/thuiszorg

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan 
voor u klaar!
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Jan Feenstra
t u i n- e n b e s t rat i ng sbe dr i j f

Sier- en bestrating voor bedrijven en particulieren

Nu ook minigraver te huur!

Begine 52, 8711 BK Workum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geregistreerde mest aan- en afvoer 

Met geregistreerde mestopslag 

Alle basisproducten voor uw tuin 

zoals bemeste tuingrond, mijnsteen, tuingrond   

Auke Wiersma 

Trekweg 148A 

8763 MJ Parrega 

tel 0515 - 579731 

mob. 06 - 53331327 
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Van gasbesparing tot 

gasloos met een  
(hybride) Warmtepomp. 

Wildinghelaan 4, Wons 0515-579258
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Redaksje:
Suze Roskam    0515 579402
Wilma Rodenburg 06 23725006  
Enne Riemersma 0515 560132 
Aukje Galama 0515 579784
Baukje Schotanus 06 25506537  
Jolanda Terenstra     Lay out
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Redaksjeadres:
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Nederland: €17,50  
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NL19RABO 0372161456 op 
namme fan de Pinfisker.

Advertinsjes:
Adverteren in de Pinfisker?
Neem contact op met Enne 
Riemersma, Trekweg 68 8763 
MG Parrega
Tel: +31-614441442
E-mail: pinfisker@parregea.nl

Printwurk:  Hunia drukkerij
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Is de Pinfisker niet bij u bezorgd? 
Neem dan contact op met Wilma 
die zorgt dat u z.s.m. de nieuwste 
Pinfisker ontvangt! 06 23725006
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De Pinfisker seit: 

it wie wer in feestlike simmer

(frysk troch Jolanda)
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Graag zijn wij u van dienst met alle voorkomende 

tuinwerkzaamheden 

 
 Ontwerp         Koaidyk 11  

 Tuinaanleg     8724 LJ, it Heidenskip 

 Tuinonderhoud    tel. 06-57155821 

 Sierbestrating     www.hovenierevert.nl 

 
 

 

Hierbij de 3e Pinfisker van dit jaar. De zomer editie, en wat voor zomer. Wat hebben wij een 
geweldige zomer gehad. Wat een zon en soms “te” veel warmte. Toch was het heerlijk met alle 
ramen en deuren open. Mede dankzij het prachtige weer waren alle activiteiten ook zeer geslaagd. 
En dat waren er heel wat. Overal werd een feest van gemaakt. Tijd om weer eens goed bij te 
praten met mensen die je lange tijd niet of nauwelijks had gezien. Organisaties draaiden volop en 
wat was het leuk. Maar ook andere leuke verhalen werden ingeleverd. Deze Pinfisker staat dan 
ook boordevol verhalen en heel veel foto’s. Ook kregen we mooie foto’s voor de voorpagina, vaak 
gewoon gemaakt met de mobiel. Dus bent u onderweg in onze dorpen en ziet u iets leuks, maak een 
foto en stuur deze in. We plaatsen ze graag. 

Copy datum voor de volgende Pinfisker is 9 december, dus heeft u een foto, verhaal of Wisten jo 
dat.. Stuur het in!!

Hartelijke groet namens de redactie, Wilma
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BERNE
LIEKE TRIENKE JOANNA 

8 maaie 2022 
dochter fan Meine en Esther Cnossen-

Keuning  
suske fan Mette

LINA FILOU 
5 july 2022 

dochter fan Pieter Theo Weitenberg en  
Ilja Terpstra 

JELTE PIER  
7 augustus 2022 

soan fan Jouke Pier Kuipers en Jinke 
Rijpma 

broerke fan Annyk

TROUD
Douwe van der Zee en Anneke Jansen 

17 juni 2022

30 jier 
Anne en Alieke Hakvoort 

26 juni 2022

Daam en Minke Hazenberg 
18 september 2022

50 jier 
Piet en Eelkje Ouderkerken 

22 juny 2022 

STOARN
Attje Wiersma 

10 juli 2022

Lolle Schakel 
12 juli 2022

Piet Ouderkerken 
18 september 2022
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Fam. Joh. Plantinga
Mevr. T. Stremler-Stegenga
Fam. P. Poelstra
Fam. P. Ouderkerken
Fam. P. Hilhorst
Fam. A. Stremler
Fam. B. Couperus

Daarnaast hebben we enkele 
anonieme giften ontvangen. Ook 
willen we u bedanken voor de 
financiële bijdrage. 

Douwina de Jong
MBO Manager/ondernemer Horeca

Johannes Hazenberg
Master Marketing Analytics and Data Science.

De naam van de jonge 
dame was deze keer best 
wel moeilijk te raden. Er 
werden verschillende pogin-
gen gedaan. Er waren 2 die 
het goed hadden, het was 
Anneke Feenstra!

De winnaar is deze keer 
Annemarie Graafsma, gefe-
liciteerd. De prijs komt snel 
naar je toe.

U kunt het weer opnieuw proberen want hier is 
weer een nieuwe foto.

Ziet u wie dit is?? 

Stuur uw oplossing dan naar wilmaroden-
burg@home.nl 
of app of bel tel. 
06-23725006

Succes groetjes 
Wilma
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woe 12 okt Koersbal Gearhing 13.30 u

za 29 okt Muziekkafee De Ville. Jimmie Ster-
man 20.30u

zo 30 okt Jusutus, St Joriskerk te Dedzjum, 
15.00 u

za 26 nov Dilmavond Grutte Pier, Gearhing

8 okt Muziekfestival Gearhing

12 nov Maestro concert Gearhing

17 dec Kerstconcert St. Johannes de Doo-
perkerk 20.00 u

24 dec Kerstnachtdienst St. Johannes de 
Dooperkerk 21.00 u

vrij 4 nov Start Club voor de jeugd vanaf de 
middelbare school
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Vrijdag 17 juni 2022, op deze 
stralende dag zijn wij getrouwd. 
Wij hebben intens genoten en 
willen iedereen bedanken voor 
alle kaartjes en attenties die wij 
gekregen hebben! 

Hartelijke groeten, Douwe van 
der Zee & Anneke van der Zee - 
Jansen

Graag willen we iedereen 
bedanken die na het ongeluk 
van Eelco aan ons gedacht 
heeft. De vele kaarten, bloemen, 
appjes, etc. hebben ons zeer 
goed gedaan! Eelco is na zijn 
revalidatie in Bloemkamp en 
Beetsterzwaag alweer een tijdje 
thuis. Het oefenen gaat door, 
maar het is fijn weer in Parrega 
te zijn. Groet Eelco en Marian de 
Jong

Hartelijk dank voor de 
felicitaties die wij mochten 
ontvangen bij ons 50 jarig 
huwelijk en in het bijzonder 
Excelsior die voor ons 
kwam spelen, dit was een 
verrassing.

Groetjes Piet en Eelkje 
Ouderkerken.

Beste Dorpsgenoten,

Graag stellen wij ons aan jullie voor. 

Wij zijn Martijn Vermeer & Ymkje Zijlstra. Sinds 1 
augustus wonen wij op het prachtige plekje aan 
de Horstweg 10. Wij zijn, zoals ze dat noemen 
een ‘samengesteld gezin’. Om de week komen de 
kinderen van Ymkje (Jens 11jr), (Mirre 8 jr), (Twan 
5jr). Zij gaan in Easterein naar school en zullen na 
schooltijd om de week hier zijn. Martijn heeft twee 
dochters (Lotte 21jr), (Cato 17jr). Ook zij zullen 
regelmatig hierlangs komen. 

Martijn: 
Ik ben geboren in Amsterdam. Ben 48 jr. De 
afgelopen 16 jaar ben ik woonachtig geweest in 
Rotsterhaule. Ik werk als Grafische Medewerker 
bij Drukkerij Van der Eems in Easterein. ( 14jr). 
Hobby’s: Van alles wat! Hij vind het vooral heerlijk 
om in de tuin/ huis bezig te zijn. 

Ymkje: 
Ik ben geboren in Wommels. Ben 39 jr. Heb de 
afgelopen 11 jaar in Easterein gewoond. Ik werk 
al jaren als verkoopmedewerkster In Sneek, op dit 
moment bij Nelson Schoenen. Mijn hobby’s: (als 
ik tijd over heb) hou ik mij vooral bezig met ‘oude’ 
meubels/ woonaccessoires op te knappen. Ook 
Martijn helpt dan graag mee...  (hou marktplaats ed 
in de gaten) ;) 

Opmerkingen:
Het lijkt de kinderen leuk om kennis te maken 
met de kinderen uit het dorp. Kom gerust 
langs om te vragen of ze willen spelen! 

Jens: Houdt vooral van het buitenleven. 
En is gek met dieren. Is graag bezig met 
huttenbouwen, magneetvissen, voetballen, 
zwemmen. En speelt graag spelletjes op de 
playstation. 

Mirre:
Houdt erg van dieren. Vooral Honden en 
Paarden. Ze zal zo maar eens bij je aan de 
deur kunnen staan met de vraag of ze je hond 
mag uitlaten of paard mag rijden. Ze rijdt 
graag paard (Helaas lest ze momenteel niet) 
maar zou het geweldig vinden om weer te 
kunnen rijden (En dan het liefst eens samen met 
mem). Op dit moment zit ze op judo, wat ze ook 
erg leuk vindt. Ook zij speelt graag spelletjes op de 
playstation. 

Twan:
Speelt graag met andere kinderen. Ook gek met 
dieren. Hij speelt nog niet alleen buiten. Eerst maar 
eens zijn zwemdiploma’s halen. Speelt graag met 
playmobile, dinos, auto’s en zo nu en dan speelt hij 
spelletjes op mem haar tel. En kijkt graag mee als 
zijn broer en zus aan het Gamen zijn! 

Ook wij maken graag kennis met de bewoners uit 
het dorp. Ieder is welkom! 

Tot Ziens in het mooie 
Parrega! 

Martijn & Ymkje 
Jens, Mirre, Twan. 
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Jeugdclub 2022
Vrijdag 10 juni was het dan zover, clubkamp 2022. 
Met 8 jongens zijn we naar de kampeerboerderij 
in Appelscha gegaan. Eenmaal daar met z’n allen 
aan de macaroni en later op de avond pizza als 
hapje. 
Zaterdagochtend wakker worden door 
ochtendgymnastiek, even stevig ontbijten en met 
een volle maag starten aan de spelletjes. Het 
was echt prachtig weer dus helemaal los met 
het sponzenspel, ei gooien, beschuit fluiten en 
bananen pellen zonder handen. Wat natuurlijk 
ook niet mocht ontbreken is het voetballen en 
volleyballen. Na het tosti eten zijn we wandelend 
naar het dorp gegaan waar we twee uren lang 
konden klimmen en klauteren in het bos op grote 
hoogtes.  
Zaterdagavond heeft Allard de barbecue aangezet 
bij het kampvuur. Heerlijk eten en gezellig bij elkaar 
zitten waarna we in het donker nog naar het bos 
gingen om verstoppertje te spelen. 
Zondagochtend was het feest alweer voorbij. 
Opruimen, schoonmaken en moe maar voldaan 
weer in de auto naar Parrega. 
We willen alle jongens bedanken voor het leuke 
clubkamp en iedereen die altijd aanwezig was 
bij de vrijdagavonden. Daarnaast willen we 

in het speciaal het Dorpsbelang en de 
Oranjevereniging bedanken voor hun bijdrage 
om het clubkamp en de Jeugdclub mogelijk te 
maken! 
Vrijdag 4 november beginnen we weer 
met club, iedereen vanaf de basisschool is 
welkom!
Ook zoeken we nog bestuursleden, wil je 
een paar keer per jaar club op vrijdagavond 
organiseren? Kom dan bij één van ons en 
laat het weten. 
Groetjes het bestuur van de Jeugdclub
Allard Rodenburg, Doede Graafsma, 
Jelle Frank Plantinga, Marianne Abma en Anita 
Breeuwsma
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Start schooljaar 

Na een lange, heerlijke zomervakantie is het nieuwe 
schooljaar alweer een aantal weken onderweg; de 
‘kop is eraf’. Mooi om iedereen weer op school te 
kunnen begroeten en we hopen er een goed jaar 
met zijn allen van te maken. We zijn gestart met 81 
leerlingen en nagenoeg hetzelfde team. De verde-
ling van de leerkrachten ziet er in dit schooljaar als 
volgt uit: 

Groep 1/2: juf Deborah en juf Carlien 

Groep 3/4: juf Annet en juf Liesbeth 

Groep 5/6: juf Lotte en juf Hieke 

Groep 7/8: juf Gelbrich en juf Henrieke 

Iedereen een heel plezierig en leerzaam schooljaar 
toegewenst! 
Terugblik jubileum 

Maandag 4 juli jl. hebben we het 25-jarig jubileum 

van juf Liesbeth gevierd. ’s Ochtends was er 
een hilarische voorstelling van Tijl Damen, 
waar we erg om moesten lachen. We hebben 
juf cadeaus gegeven en van juf nog een heer-
lijk ijsje gekregen. Het was een erg leuke dag.  
Nogmaals gefeliciteerd juf en op naar de vol-
gende 25! 
Afscheid 

Aan het eind van het schooljaar hebben we af-
scheid genomen van groep 8. Voor Rinus, Ilse, 
Doutsen, Jasper, Silke, Jildou en Esmee zit de 
basisschool erop en zij gaan een nieuwe uit-
daging aan op het VO. Wij wensen hen allen 
veel succes en een hele plezierige tijd toe op 
hun nieuwe school. Zet hem op! Op dinsdag 11 
juli hebben deze toppers nog meegespeeld in 
de afscheidsmusical en daarna is er ‘officieel’ 
afscheid van hen genomen. 

Ook hebben we afscheid genomen van juf Elske. 
Zij werkt vanaf de zomervakantie op De Diken in 
Sneek. We wensen juf ook heel veel succes en ple-
zier toe op haar nieuwe stekje. 

Tot zover de berichten van CBS De Paadwizer

De afgelopen weken ligt er regelmatig hondenpoep in de zandbak van school. Dit is erg vies en 
onhygiënisch en maakt het spelen voor de kinderen een stuk minder aangenaam. Wilt u er met 
ons om denken dat honden onze zandbak niet als wc gaan gebruiken? Bij voorbaat dank
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We beginnen op woens-
dagmiddag 12 oktober om 
half twee met koersbal in de 
Gearhing.

Nieuwe leden zijn van harte 
welkom om samen met 
ons deze gezellige middag 
koersbal te spelen

Tot ziens Henk en Piet

PERSBERICHT 
JustUs zondag 30 oktober in de St. Joriskerk te Dedzjum 
Op 30 oktober treedt JustUs op in de St. Joriskerk te Dedzjum 
Chansonnier Justus Werle en pianist Hans Visser, met backing 
vocals Marieke en Antonia, richten zich met name op het iets 
oudere (50+) luisterpubliek. Het repertoire bestaat uit prachtige 
en sfeervolle Nederlandse, Engelse en Franse ballads en 
chansons. Van Ramses Shaffy tot Frank Sinatra, van Beatles tot 
Herman van Veen, Charles Aznavour, Boudewijn de Groot, Elton 
John, Wim Sonneveld, Jacques Brel, Bob Dylan, Frans Halsema 
etc. 
Hans heeft vanaf zijn tienerjaren in uiteenlopende bands, genres en 
settings - van soul en pop/rock tot kerkmuziek - zijn sporen verdiend 
op alle toetsen: piano, (Hammond- en kerk)orgel, keyboards. 
Justus heeft in diverse (big)bands gezongen. Sinds 2007 heeft hij 
daarnaast muzikaal samengewerkt met de - al bij haar leven een 
legende zijnde - Grande Dame van het Nederlands chanson, de in 
2020 overleden Liesbeth List. Dit resulteerde o.a. in gezamenlijke 
live optredens en bv. ook in zijn mede met haar en Jenny Arean 
opgenomen dubbel-cd Let me take you back. 
Aanvang concert: 15.00 uur (kerk open 14.30 uur) 
Entree E 10.00 (incl. koffie of thee) 
justusmusic.nl 
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Muzykkafee DeVille viert 7-jarig bestaan met A Tribute to Willy 
DeVille-concert

Op zaterdagavond 29 oktober a.s. viert Muzykkafee DeVille 
op De Tempelreed 14 in Hieslum zijn 7-jarig bestaan met een 
concert van Jimmy Sterman. Samen met zijn band zal hij vanaf 
21.00 uur een mooie selectie uit het omvangrijke repertoire van 
Willy DeVille ten gehore brengen. Een avond die liefhebbers van 
deze muziek absoluut niet mogen missen. 

Willy DeVille maakte aanvankelijk naam als leadzanger van 
de band Mink DeVille en scoorde hiermee in 1977/1978 de 
internationale hit Spanish stroll. Later ging Willy op de solotoer 
en leverde hij nog andere muzikale meesterwerken af. Hij 
vermengde in zijn muziek rock met blues, soul en latin. 

 
Het Muzykkafee in Hieslum is vernoemd naar Willy DeVille. Het is 
dan ook niet meer dan logisch dat het daarom het 7-jarig jubileum 
viert met een ‘A Tribute tot Willy DeVille-concert’. 

Aanvankelijk stond het concert in oktober 2020 gepland, ter ere van 
ons 5-jarig jubileum, maar helaas gooide de coronapandemie roet 
in het eten en om dezelfde reden kon het feest ook vorig jaar niet 
doorgaan. Nu, in 2022, moet het er dan eindelijk van komen. Het 
concert begint om 21.00 uur, het kafee is open vanaf 20.30 uur. Zie 
ook www.devillehieslum.nl
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Filmavond

Op 26 november is er een 
filmavond in de Gearhing!! 
Deze avond zal de film 
GRUTTE PIER vertoond 
worden, de laatste film van 
Steven de Jong. Grutte Pier 
vertelt het magische verhaal 
van Friese kleigrond, de 
bodem waar zoveel bloed 
is verspild, waar zoveel 
mensen het leven lieten 
voor hun vrijheid en waar zoveel 
geest in die aarde zit dat het tot 
op de dag van vandaag voelbaar 
moet zijn.
Natuurlijk is dit het verhaal 
van Friese vrijheidsstrijder 
Pier Gerlofs Donia, maar 
ook is dit het verhaal van de 
slag bij Warns waar in 1345 
veel doden vielen en waar de 
Friese onafhankelijkheid werd 
bevochten en.. gewonnen. 
Het is eigenlijk een verhaal 
van vandaag. Hoe een volk 
zich nog altijd niet de wet laat 
voorschijven door heersers uit 
het westen. Op vrijdagavond 28 
oktober kun je in de voorverkoop 
je kaartje halen en betalen in de 
Gearhing van 20.00 tot 21.00 
uur. De kaartjes kosten dan 
€15,00 per stuk. Aan de deur 
kosten de kaartjes €17,50. 
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KLEINSCHALIGE OPVANG OEKRAÏENSE 
GASTEN IN PARREGA-HIESLUM

Bekend van vorige nummers van De Pinfisker is de 
opvang van Oekraïense gasten in onze dorpen. 
Deze keer een kort bericht. Het gaat relatief goed 
met de moeders, oma’s en kinderen. Relatief, 
omdat de zorgen en het gemis er wel zijn. Vaders 
die vechten aan het front, woningen die geruïneerd 
zijn, enz. De grote vraag is, wanneer komt het weer 
goed, wanneer kunnen we weer terug naar ons 
eigen land. 
Een aantal hebben in de afgelopen tijd werk 
gevonden bij o.a. Poiesz, Wasserij Rentex Floron 
en in een kapsalon. Het verzet de zinnen en men 
komt in contact met veel andere mensen. 
Zodra je werk hebt, vervalt de uitkering van de 
gemeente. Het is dan wel even rekenen om uit 
te komen met wat je verdient. De kinderen gaan 
naar De Paadwizer in Parrega, met hulp van 
vrijwilligers waaronder voormalige leerkrachten 
wordt hen onderwijs aangeboden. Knap hoe 
de kinderen het doen. Het is niet niks. Het 
Oekraïens is bijvoorbeeld een heel andere taal 
dan de Nederlandse. In de vakantie zijn we met 
z’n allen op een zaterdag naar het Sybrandy’s 
Speelpark geweest. Die “we” zijn de kinderen 
met hun moeders en oma’s, de begeleiders van 
Parrega/Hieslum en nog een aantal Nederlandse 
vriendjes van de kinderen. Een groot succes. Het 
is bekostigd uit de opbrengst van de sponsorloop 
van de kinderen van De Paadwizer.  Een van de 
moeders schreef bij de vele rondgaande foto’s: Het 
was een geweldige dag, die ik nooit zal vergeten. 
Met de hele groep hebben we ook samen 
aandacht geschonken aan de Oekraïense 
Onafhankelijkheidsdag op woensdag 24 

augustus tijdens een 
gezamenlijke maaltijd 
buiten bij Dirk en Alma 
(beiden lid van de 
werkgroep Oekraïne). 
Het was heel gezellig, 
maar wat gaat er in 
je om als gevluchte 
Oekraïense op zo’n 
dag. Twee van de 
groep hebben het 
Oekraïense volkslied 
gezongen met de 
Oekraïense vlag ten 
top.

De vakantiewoning in Parrega aan de Horstweg 
mag tot april 2023 bewoond worden. De werkgroep 
denkt nu alvast na over hoe dan verder. Het is 
de bedoeling dat de locaties in Hieslum worden 
vervangen door containerwoningen. Heel fijn dat 

alle inwoners van Hieslum een handtekening 
hebben gezet voor geen bezwaar. Het 
wachten is nu op de instemming van de 
gemeente SWF.
Hoewel er op dit moment van schrijven enig 
succes is bij het front, zullen onze Oekraïense 
gasten nog wel enige tijd in ons midden zijn. 
Ook de wederopbouw zal lange tijd duren. 

De Werkgroep 
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Na een prachtige 
zomer zijn de leden 
weer gestart met 
de repetities. Op 1 
september zijn de 
leden weer naar de 

Gearhing getogen. Er is afgetrapt met een aantal 
spellen en vervolgens hebben de leden de stof uit 
de muziekinstrumenten geblazen met een korte 
repetitie.
Onze Nije Noaten gaan later dit seizoen van start. 
Een aantal basisschool leerlingen zijn op les 
gegaan en hiermee kan het jeugdkorps weer een 
mooie start maken.
Terugblik laatste deel voor vakantie
Op 3 juli heeft Excelsior gespeeld tijdens de 
tentdienst.
Op 9 juli heeft het muziekkorps meegedaan aan 
het Openlucht Festival in It Heidenskip. Op het 
podium was het warm vertoeven en wij hebben 
daar een mooi optreden verzorgd. 
De eerste acties zijn gepland:
Suikerbrodenactie
Van 19 september tot en met 23 september komen 
de leden van Excelsior langs met de overheerlijke 
suikerbroden.
Raboclub support
Ook doet Excelsior weer mee met de Raboclub 
support. Alle klanten/leden van de Rabobank 
kunnen stemmen op vereniging en clubs. Iedere 
stem levert een financiële bijdrage op. Ga je 
stemmen, denk dan ook aan CMV Excelsior!
Stemmen kan via de Rabobank app of via www.
rabobank.nl/clubsupport 
Ook de eerste concerten staan al gepland:

Muziekfestival Parrega 
Op 8 oktober organiseert Excelsior een 
muziekfestival. Hiervoor zijn een aantal 
korpsen uitgenodigd. Er is nog niet bekend 
hoeveel korpsen aanwezig zullen zijn.
Elk korps speelt een koraal, groot stuk en een 
mars.Er is een jury aanwezig, die de korpsen 
gaat beoordelen en voor de mooiste uitvoering 
van de mars is een prijs beschikbaar.
De avond begint om 19.00 uur en is in de 
Gearhing.
Maestro-concert 
Op 12 november, ook in de Gearhing, zal een 
Maestro-concert plaatsvinden. Dorpsgenoten 
worden gevraagd om een muziekstuk te dirigeren. 
Heel spannend natuurlijk voor “dirigent” en de 
leden. Meer informatie volgt.

Oproep: lijkt het u/jou leuk om een 
muziekinstrument te leren bespelen, neem dan 
contact op. Op de muziekschool in Sneek is het 
mogelijk om proeflessen te nemen. 
Musiceren is een prachtige hobby!

Agenda:
8 okt. 19.00 u.: Muziekfestival in de Gearhing  
12 nov. 19.30 u.: Maestro-concert in de Gearhing
en om alvast te noteren:
17 dec 20.00 u. Kerstconcert in de Joh.de 
Doperkerk
24 dec. 21.00 u: Kerstnachtdienst in de Joh. de 
Doperkerk
Tot ziens op één van onze concerten.

Facebook: Cmv Excelsior Parrega
emailadres: cmvexcelsiorparrega@gmail.com
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De kleurplaten die wij van jullie ontvan-
gen zijn te mooi om weg te stoppen, 
dus zoeken we elke keer een tekening 
uit om nog even te laten zien aan 
iedereen! 
Hier de prachtig ingekleurde tekening 
van Sandra, als je daar geen zin in fruit 
van krijgt!

Iedereen heeft 
deze zomer heerlijk 
kunnen genieten 
van het prachtige 
warme zomerweer.  
We hebben 
hierdoor wat 
minder kleurplaten 
ontvangen. Echter 
uit de ontvangen 
kleurplaten hebben 
we weer een hele 
mooie prijswinnaar 
gekozen. De 
prijs is deze keer 
gewonnen door 
Sandra Bouwhuis 
(6). Je mag de prijs 
ophalen bij Baukje, 
Trekweg 22
Wil jij ook een leuke 
prijs winnen? Kleur dan 
deze kleurplaat mooi 
in, schrijf er jouw naam 
(graag plus achternaam) 
op en hoe oud je bent 
en lever deze uiterlijk 9 
december in bij Baukje, 
Trekweg 22. 

Veel plezier!
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De doorstreeppuzzel is helaas door maar weinig 
mensen ingeleverd, het vertalen naar het Frysk 
gaf af en toe wel even hoofdbrekens. De code die 
overbleef was 1 8 0 4 0 3 5 4. Mensen die verstand 
hebben van coördinaten o.a. bij het vaarbewijs 
konden daarna uitkomen op de waterpoort in 
Sneek. De winnaar deze keer is  Annemarie 
Graafsma. De prijs zal bij je worden gebracht. 
Voor deze keer een beeldrebus: elke rebus stelt 
een woord voor. Let goed op de aanwijzingen. De 

in te vullen woorden zijn opgebouwd uit de 
lettergroepen die naast het diagram staan. Bij 
de juiste invulling ontstaat in de gekleurde balk 
een zegswijze. 
De oplossing graag inleveren voor 9 december 
via de mail naar pinfisker@parregea.nl of op 
Trekweg 118. Succes! 
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Dorpsfeest 2022
Na twee ellendige corona jaren was het vrijdag 
1 juli en zaterdag 2 juli eindelijk weer zover: het 
Dorpsfeest!
Ús Jister organiseerde donderdag 30 juni de 
inmiddels traditionele opening van het dorpsfeest. 
Nadat het weer roet in het eten gooide moest er 
uitgeweken worden naar de Gearhing, maar ook 
daar werd er een spetterend feest van gemaakt! 
Vrijdag 1 juli begon om 13.00 uur met de 
kinderspelletjes. Zoals voorgaande edities werd 
er weer fanatiek gerend, geschreeuwd en werd 
er met veel plezier aan de spelletjes meegedaan. 
Voor de kinderen van groep 1 en 2 waren er 
verschillende spelletjes te doen zoals badeendjes 
vangen en ezeltje prik. Als afsluiter was er een 
heuse schatkaart die ze over het hele terrein heen 
stuurde. De schat lag uiteindelijk in de zandbak en 
hiermee kon een leuke prijs worden opgehaald. 
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 waren er 8 
verschillende spelletjes bedacht die ze in groepen 
1-voor-1 af gingen. Hier werd er veel met water 
gegooid en met eieren gelopen. Ook hieraan werd 
met veel enthousiasme meegedaan. 
Terwijl de kinderen buiten druk met de spelletjes 
bezig waren, begonnen in de feesttent de 50+ 
spelletjes. Dit werd georganiseerd door een 
fanatiek groepje dames, waarvoor veel dank! Er 
was veel deelname, deze werden getrakteerd op 
een divers programma spelletjes. Zo werd het 
reukvermogen aan het werk gezet en moest er met 
blikjes water overgegeven worden. Al met al was 
het een zeer geslaagde middag!
Vrijdagavond werd er weer fanatiek om gekrast 
op de bingo kaart. Deze keer werd het wederom 
georganiseerd door Willeke waarvoor veel dank! 
Er waren geweldige prijzen te winnen in de vorm 
van waardebonnen of een heuse elektrische auto. 
Veel dank ook voor de bedrijven uit Parrega die 
verschillende prijzen gesponsord hebben! De tap 
draaide overuren en de frisdrank kon niet snel 
genoeg bijgevuld worden om de vele dorstige kelen 
te vullen. Iedereen was ontzettend blij om na twee 
jaar weer met de vele andere dorpsbewoners een 
gesprek aan te kunnen knopen. Zonder hierbij te 
moeten nadenken over de 1.5 meter regel of het 
dragen van een mondkapje. Eindelijk was er weer 
eens een ouderwets echt feest! 
Na de bingo was het tijd voor muziek van de band 
Bamm Bamm. Deze feestband zorgde ervoor dat 
het feest doorging tot in de late uurtjes. 

Dit feest tot in de late uurtjes zorgde niet voor 
minder opkomst tijdens het ontbijt op de zaterdag 
ochtend. Vele dorpsbewoners waren weer vroeg 
uit de veren om de eventuele kater weg te spoelen 
met een gezond en stevig ontbijt. Nadat de magen 

weer gevuld waren was het tijd voor de 
traditionele spelletjes. Een heus zeskamp 
was er dit keer georganiseerd, voor iedere 
doelgroep was er wat te doen. Alle spelletjes 
vielen goed in de smaak, maar de absolute 
uitblinker was het grote zwembad met balk. 
Hier werd 1-voor-1 iedereen afgebeukt met 
een skippybal het zwembad in, wat vervolgens 
ontvangen werd met een hoop gelach en 
geschreeuw. 
Tijd om bij te komen na de spelletjes was 
er niet want de Suskes zouden weer voor 
een geweldig matinee zorgen. Na het 
matinee mocht DJ Marcel de zaterdag 
afsluiten terwijl iedereen plek had gezocht 
op de zonovergoten biertafels. Deze tafels 
waren inmiddels buiten neergezet om wat 
broodnodige vitamine D op te vangen. 
Nieuw op het dorpsfeest dit jaar was de 
activiteit op de zondag. De kerkdienst werd dit jaar 
op de ochtend gehouden, waardoor we een heus 
Formule 1 feest konden houden in de middag. Dit 
was een mooie gelegenheid om het dorpsfeest na 
te bespreken met de laatste hapjes en drankjes. 
Al met al zijn we jullie allemaal dankbaar voor het 
prachtige dorpsfeest wat we weer gehad hebben! 
We hopen dat we jullie allemaal weer mogen zien 
volgend jaar, het dorpsfeest zal dan gehouden 
worden op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli. 

Als laatste willen we graag alle vrijwilligers 
bedanken die ook dit dorpsfeest weer tot een 
succes hebben gemaakt! Wel zijn we op zoek 
naar vrijwilligers voor volgend jaar. Zou je graag 
ergens mee willen helpen tijdens het dorpsfeest? 
Barpersoneel, activiteiten klaarzetten etc. overal 
is hulp nodig. Heb je hier vragen over of voel je je 
geroepen? Neem dan contact op met één van de 
bestuursleden van de Oranjevereniging. We zijn je 
alvast hartelijk dankbaar!
Ook verlaten een paar bestuursleden ons dus 
zijn we ook op zoek naar bestuursleden. Zonder 
nieuwe bestuursleden hangen toekomstige 
dorpsfeesten aan een zijden draadje. Een 
vergadering meemaken of vragen wat het precies 
inhoud? Hierover mag je altijd contact opnemen 
met één van de bestuursleden. 
Vrijdag 2 september werd de badeendjes race 
weer georganiseerd. Om 18.30 uur begon de 
verkoop en al snel waren alle 800 badeendjes 
verkocht. Er was veel publiek bij te kijken die onder 
het genot van een drankje verzorgd door Ús Jister 
de badeendjes te water zagen gaan. Drie fuiken 
lagen opgesteld waar de eendjes fanatiek in gingen 
liggen. Voor elke fuik was er een leuk prijzenpakket 
samengesteld die uitgedeeld werden aan de 
volgende winnaars:
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1e prijs: Louise Riemersma (Badeendje Nr. 80)
2e prijs: Rixt de Vries (Badeendje Nr. 625)
3e prijs: Iris en Jurre (Badeendje Nr. 674)
Hartelijk bedankt aan alle deelnemers en tot 
volgend jaar!

Groeten namens de Oranjevereniging



jie
rg

on
g 

42

18



19

nû 3 2022

Â
L

D
 N

IJ
S



jie
rg

on
g 

42

20

Suze heeft thuis nog een oud sigarekaske vol met oude Pinfiskers.In deze serie kunt u de hoogtepunten uit 42 jaar Pinfis-

ker nog eens beleven!
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12-09-1986: start bouw de Gearhing

1987: vordering bouw de Gearhing

1987: Bestuur Gearhing t.g.v. de Koninklijke onderscheiding van 
Johannes Wijnia. v.l.n.r. Karel Helder, Johannes Wijnia, Roel Bosma, 
Tecla de Boer, Auke Koopmans en gehurkt Anne Wiersma en Reini 
Jansen 1987 feestelijke opening de Gearhing

Opening door Johannes Wjnia en burge-
meester Abma van gemeente Wûnsera-
diel 

12-09-1986: start bouw de Gearhing
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De laatste winkel in Hieslum
Op 22 oktober 1970 overleed een van de 
bekendste en kleurrijkste inwoners van het kleine 
Friese dorp Hieslum, Broer Burghgraef. 

 

Broer 
Burghgraef 
werd op 
15-08-1881 
geboren in 
Tjerkwerd in 
de gemeen-
te Wonsera-
deel als kind 
uit het 
huwelijk van 
Gosse Burg-
hgraef en 
Jeike 
Kooistra . 
Zijn vader 
Gosse was 
geboren te 
Wons en 

werkte op het boerenbedrijf van zijn vader Broer 
Gosses te Schraard, waar ze inmiddels woonden. 
Ten tijde van hun huwelijk op 28 mei 1881 was zijn 
vader twintig jaar. De reden van het huwelijk was 
dat zijn nog minderjarige moeder, ze was nog maar 
18 jaar en afkomstig uit Lutkewierum (Hennaar-
deradeel), zwanger van hem was. Na hun huwelijk 
vestigden zij zich in Tjerkwerd (Wonseradeel), waar 
een kleine drie maanden later, op 15 augustus 
1881, Broer werd geboren. Broer groeide op in 
Tjerkwerd als zoon van een ‘lapkepoep’. Zijn 
ouders wilden een degelijke opleiding voor hem. Hij 
werd bakkersknecht. Aanvankelijk in Heeg, daarna 
in Abbega en tenslotte in Arum.  Op 18 december 
1900 werd hij wegens broederdienst vrijgesteld van 
de dienstplicht. Net als zijn vader was hij een 
vrijbuiter. Dit resulteerde erin dat hij wat meer van 
de wereld wilde zien. Op 23 februari 1906 vertrok 
hij als emigrant vanuit Rotterdam met de ‘Potsdam’ 
naar Amerika. 
In Patterson, waar zijn oom woonde, werkte hij een 
tijdje in een zijdefabriek. Meestal ’s nachts om geld 
te sparen. Omdat hij zich daar opgesloten voelde 

verliet hij de fabriek en koos voor zijn oude beroep 
als bakker. Na twee jaar en acht maanden in Ame-
rika te hebben gewerkt keerde hij weer terug naar 

Friesland, 
waar hij zijn 
latere vrouw 
Sybrigje 
Buma uit 
Oosthem 
leerde ken-
nen. Na 
enkele jaren 
verkering 
trad hij 
op 7 mei 

1910 te Oosthem (Wymbritseradeel) met haar in 
het huwelijk. Voor zijn huwelijk kocht hij met zijn 
gespaarde, in Amerika verdiende, dollars op 10 
februari 1910 ten kantore van Notaris Dirk Feitsma 
te Bolsward voor 2500 gulden een kruidenierswin-
keltje annex fouragehandel te Hieslum over van 
Lieuwke Symens Piersma  en zijn vrouw Trijntje J. 
Osinga. Enkele dagen na zijn huwelijk, op 9 mei 
1910, was de koop definitief en vestigde Broer zich 
met zijn nieuwe vrouw in Hieslum en begon daar 
een kruidenierswinkeltje. Op 5 maart 1912 wordt 
hun eerste kind geboren, dochter Jeike. Daarna 
volgen nog zes kinderen. Dochter Itske op 08-07-
1914, zoon Gosse op 30-08-1916, zoon Auke op 
29-07-1918, dochter Renskjen op 26-02-1921, die 
al dezelfde dag overlijdt net als zoon Jacob die drie 
jaar later wordt geboren op 24-02-1924 en na twee 

dagen overlijdt. 
Hun laatste 
kind, dochter 
Renskjen/Reinie, 
die is vernoemd 
naar het eerder 
overleden kind, 
wordt geboren 
op 2 november 
1927. 
 

Terwijl zijn 
vrouw thuis 
het winkeltje 
bestiert, gaat 
Broer zelf op zijn 

Hieslum 1965: Broer Burghgraef met 

transportfiets voor zijn winkeltje

Familiefoto uit 1938

In 2006 hebben we al eens een artikel over Broer Burghgraef en zijn kruidenierswinkel in Hieslum 
geplaatst. Dat artikel met de titel ‘Vrije handel met eerste klas goed’, stond in 1965 in het weekblad 
de Spiegel.

Van Herman van Woerkens uit Heiloo kregen we onderstaand artikel toegestuurd. Herman, een 
kennis van oud Hieslumse Titia v.d. Goot, heeft het leven van Broer Burghgraef en zijn vrouw Sie-
pie uitgeplozen en gereconstrueerd.

 Enne Riemersma

Boodschappen bezorgen met een slee



23

nû 3 2022

W
IT

T
E

 J
IM

M
E

 N
O

C
H

?
 N

Û
. 72

transportfiets met grote rieten mand voorop letterlijk 
‘de boer’ op. Hij gaat overdag de boerderijen 
in de wijde omgeving af om bestellingen op te 
nemen of deze af te leveren. Dit blijven de beide 
middenstanders van Hieslum tot op hoge leeftijd 
doen. 

De oudste dochter Jeike trouwde op 19 maart 1930 
op 18 jarige leeftijd met de tien jaar oudere Jan 
Fekkes  uit Oudega. Jan was los werkman van 
beroep. Jeike is op 23 september 1993 overleden. 
Haar man overleed op 14 november 1988 te 
Workum. Beiden werden op het kerkhof te Hieslum 
begraven.
 

Dochter Itske bleef ongehuwd, woonde in Oude-
mirdum en overleed op 5 januari 2001. Ze ligt te 
Hieslum begraven.
Zoon Gosse werd landarbeider en trouwde op 10 
mei 1944 met Mettje Boonstra, huishoudster uit 
Ferwoude. Gosse overleed op 14 augustus 2000 in 
Parrega. Zijn vrouw overleed op 7 september 2004. 
Beiden zijn begraven te Parrega.

Zoon Auke trouwde met Maartje Kooymans 
(verder onbekend). Hij emigreerde uiteindelijk 

naar Australië, waar hij op 22-02-1986 op 68 
jarige leeftijd hertrouwde met Janna Roos. 
Zijn tweede vrouw overleed drie en een half 
jaar later. Auke zelf overleed op 14-07-1990 in 
Healesville, Victoria Australië, waar hij en zijn 
tweede vrouw woonden tot hun dood.  

De jongste dochter, Renskjen (Reinie), trouw-
de met Cornelis Peet en zij emigreerden naar 
Canada, waar ze gingen wonen in Chatham 
in Ontario. Cornelis overleed daar op 22 mei 
2017  daags nadat hij 90 jaar was geworden. 
Reinie overleed op 2 november 2018 
 op haar 91e verjaardag. Beiden zijn in Ca-
nada begraven.
Op 7 mei 1960 zijn Broer en Sybrigje (Siepie) 
50 jaar getrouwd en 10 jaar later vieren ze 

zelfs nog hun diamanten bruiloft. Beide feesten 
worden uitbundig gevierd.

In 1965, Broer is dan inmiddels 83 jaar en zijn 
vrouw bijna 79, verklaart hij in een artikel in de 
Leeuwarder Courant er nog niet over te piekeren 

om te stoppen. Enkele jaren later, 
op 22 oktober 1970, volgt dan 
toch het onherroepelijke einde 
voor Broer en wordt het dorpje 
Hieslum opgeschrikt door zijn 
overlijden. Broer is dan 89 jaar 
en wordt begraven op het kleine 
kerkhof naast de Hervormde kerk. 
Bijna precies een jaar later, op 20 
oktober 1971, overlijdt ook zijn 
vrouw en komt er definitief een 
einde aan het schilderachtige  
kruidenierswinkeltje in Hieslum. 
Ook Siepie wordt in Hieslum 
begraven. 

Parrega 1970: Feest t.g.v. het 60 jarig huwelijk van Broer en 

Sybrigje Burghgraef in het hervormde lokaal in Parrega

Hieslum 1965: Broer en Sybrigje Burghgraef voor hun 
winkeltje

Hieslum 1949: Familiefoto in de zomer voor het huis en de winkel (Bron: Hieslum in 

de vorige eeuw – You tube) Links op de voorgrond met hoedje Siep Burghgraef en 

achteraan zittend op het bankje Broer, kleinzoon Broer (kind van Gosse en Metje).
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Geslaagde avond Ferwoude!

Vrijdagmiddag 26 augustus 13:00 uur arriveert de 
eerste vracht zand van Van Kalsbeek Ferwoude 
bij de Finne! 100 kuub, veel kraanwerk, harken en 
scheppen. Verder ligt er een mooi zandbed klaar 
als decor voor een prachtige avond beachvolleybal 
en jeu de boules! Het doel van de activiteitencom-
missie van Ferwoude was, het organiseren van 
een gezellige, sportieve avond voor jong en oud! 
Met hulp van een drietal ervaren volleybalsters 
werd om half 7 gestart met een ware volleybal cli-
nic voor de jeugd! Ondertussen verzamelden zich 
op het plein voor de Finne de deelnemers vanuit 
Ferwoude en Parrega om zich op te maken het jeu 
de boules toernooi! Dit werd gespeeld met hulp 
van de ervaren “Moune Boulers” uit Witmarsum! 
Met maar liefst 20 deelnemers werd er op 4 tijdelijk 
aangelegde velden gespeeld!  

Om stipt half 8 klonk het startsignaal van de eerste 
4 teams van het beachvolleybaltoernooi! Een strak-
ke planning werd gehanteerd door de wedstrijdlei-
ders, want met maar liefs 14 teams in de race was 
het een fantastisch gevuld wedstrijd schema! Met 
als voorwaarde maximaal 2 ervaren volleyballers 
per team werd het een ontzettende sportieve, maar 
ook hilarische avond! 

Rond half 10 werd het donker en 
waren de jeu de boulers uitge-
speeld. Onder het genot van een 
welverdiend drankje deelde de 
activiteitencommissie de prijzen uit. 
3e prijs Ypie de Jong, 2e prijs Harm 

Stremler en 1e werd Ali Scho-
tanus! 

Het veld naast de Finne werd 
verlicht, waardoor nog volop 
gestreden kon worden om 
de vel begeerde wisselbeker! 
Deze werd na een spannende 
finale gewonnen door de ploeg van Stelling-

werfgym! 2e de 
Mar Parrega 3e 

De Veenhoop en 
4e Beukers van 
de buren. De Be-
heers commissie 
zorgde voor sma-
kelijke prijzen en 
lokale bedrijven 

als JH Alround, Van Kalsbeek en Marten Zand-
stra met zijn klussenbedrijf waren bereid gevonden 
om de activiteitencommissie deze avond financieel 
te ondersteunen! 

Al met al bleek 
het doel meer dan 
bereikt, want een 
sportieve, maar 
bovenal gezellige 
avond werd het! 
Jong en oud waren aanwezig, mooi weer, een hap-
je en een drankje. Kortom alle ingrediënten voor 
een geslaagde avond tot in de late uurtjes, welke 
volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen! 
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Het was fijn dat we dit jaar weer een mooi dorps-
feest hadden. De Mar was goed vertegenwoordigd 
tijdens de 6 kamp. Dit leverde dan ook een mooie 
3e plaats op!!

Een week later was de BBQ gepland bij Rommert 
en Sippie. Deze jaarlijks terug kerende traditie 
wordt door de hele buurt erg gewaardeerd. Dat 
blijkt wel uit de opkomst: bijna 100%, dit betekent: 
32 volwassenen en 32 kinderen!!

Er kwam ons niets te kort. Chefkok Sybren zorgde 

dat de worstjes en hamburgers goed gaar 
waren, de dames Lenie en Sippie kwamen 
met de patat rond en de koelkast zat goed 
gevuld zodat een ieder zelf een drankje kon 
uitzoeken. Rommert had de tent opgezet voor 
de noordenwind, op het luchtkussen konden 
de kinderen naar hartenlust springen, schom-
melen en andere gekkigheid uit halen. De 
kinderen doken dan ook moe en bezweet maar 
zeer voldaan in hun bedje. Later op de avond 
zorgde de houtkachel voor een behaaglijke 
warmte. Zodat de verhalen die hier verteld wer-

den ook steeds sterker wer-
den! Iedereen is weer op de 
hoogte van de nieuwtjes en al 
of niet ware belevenissen van 
de Mar!
We kunnen terug zien op een 
zeer geslaagde buurtavond 
met dank aan de organisatie 
en Rommert en Sippie voor 
de perfecte locatie.
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Dit weekend was het weer dorpsfeest in Dedzjum. 
Het begon met het versieren van het dorp. Alle 
vlaggetjes en overige dorpsversiering werd weer te 
voorschijn gehaald. 
Het thema dit jaar was expeditie ‘ut ‘e einekoer. 
Op vrijdag 9 september begon het feest om 19:00. 
We zijn gestart met de 11steden spellen voor jong 
en oud, met als afsluiter een drankje aan de bar bij 
Jeroen en Coby.
Zaterdagochtend stond er een lekker ontbijt voor 
ons klaar met een bakje koffie/thee en een stukje 
taart. We hadden iets te vieren, het dorpsbelang 
bestond 60 jaar! Hierdoor werd Douwe Poelstra 

in het zonnetje gezet. 
Die heeft 60 jaar geleden 
het dorpsbelang mede 
opgericht. Voor de kinderen 
was er ook van alles te 
doen, springkussen en 
enkele spelletjes. Ook stond 
de snackwagen er het hele 
weekend. Hier werd volop 
gebruik van gemaakt. Mare 
en Hinke stonden in de 
snackwagen om zo voor 
het goede doel geld in te 
zamelen. In de middag had 
Wieberen Poelstra een 
4 kamp georganiseerd. 
Met onder andere een 

kruiwagenrace, survivelbaan en een vlag maken 
met het team. Hier werd volop gestreden voor de 
eerste plek, hierna was het tijd voor een drankje 
en wat eten. De meesten gingen even naar huis, 
even opfrissen en om 8 uur begon de band te 
spelen. De Dedgumer All Star Band ( hier spelen 
enkele dorpsbewoners in mee ) heeft er een feestje 
van gemaakt. Kortom het was weer een gezellig 
weekend. Mensen van de organisatie bedankt!
Groetjes Jellie van der Gaast
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VAN DE GEARHING
Bij uitzondering mogen we na het verstrijken van 
de datum voor copy inleveren van de Pinfisker nog 
een verslag maken voor het feestweekend van de 
Gearhing op 9 en 10 september. 
Dit weekend was het dat we de verbouwing van 
de Gearhing (2020)  nog wilden vieren en mensen 
de kans wilden geven om hun blauwe muntjes op 
te maken. Deze muntjes zijn vanaf nu dan ook niet 
meer in te leveren omdat we over zijn gegaan op 
gele ronde munten. 

Na een lange tijd 
van voorbereiding 
was het op vrijdag 
9 september dan 
eindelijk zover. 
Zo’n 63 mensen 
hadden zich 
opgegeven om 
deel te nemen 
aan de spelletjes 

en aan te sluiten bij het chinees buffet. 
Om half 5 was iedereen welkom en werd 
ontvangen met koffie of thee en oranjekoek. Toen 
rond 5 uur iedereen binnen was werd er gestart 
met de spelletjes. Omdat bij het maken van de 
poster nog niet helemaal bekend was wat we 
gingen doen stond er spelletjes. Het was echter 
bingo. We startten met een ronde normale bingo. 
Vol concentratie werden de cijfers doorgestreept in 
de zaal en werden de drie 
prijzen verdeeld onder de 
deelnemers. Na een korte 
pauze waarin iedereen 
een drankje kon halen aan 
de bar werd er weer bingo 
gespeeld. Ditmaal met 
een verhalenbingo over 
35 jaar Gearhing met daarin de cijfers van 1 -90 
verwerkt. De kaartjes waren wat klein dus was het 
gelijk ook een ogentest!! Vol enthousiasme werd 
er geluisterd en gestreept en toen de prijs er uit 
was voor het hele kaartje is het verhaal nog verder 
uitgelezen om het compleet te maken. Als alles er 
in had gestaan wat er was gebeurt in die 35 jaar 
dan waren we nog wel even zoet geweest want het 
was uiteraard maar een greep uit de tijd die achter 

ons ligt. 
Ondertussen was het tijd om te eten. De chinees 
had een buffet klaargezet op de biljarten dus kon 
het eten worden opgeschept. In een gezellige 
sfeer werd er heerlijk gegeten en bijna alle 
schalen waren dan 
ook  leeg. Na een 
warme maaltijd 
hoort uiteraard nog 
een toetje, er was 
voor iedereen een 
heerlijk stukje ijs met 
chocolade. 
Zo werd na een gezellige middag het officiële 
gedeelte om kwart voor 8 afgesloten. Wie wilde 

kon huiswaarts 
keren en 
anderen konden 
nog gezellig 
even nazitten. 
Om half 11 werd 
de Gearhing 
afgesloten 
zodat we na 
een nachtrust 
we weer 

verder konden met het feestprogramma van 10 
september. 
Want op zaterdag was er vanaf 10 uur ’s 
ochtends een kidsshow voor de kinderen van de 
basisschoolleeftijd. Toen iedereen binnen was 
begon de anders met Sandershow. Met grapjes, 
muziek en een heuse assistente uit het publiek wist 
hij de kinderen te boeien en ook de ouders die er 
bij waren moesten meedoen. Rond kwart voor 11 
was er voor de kinderen limonade en een zakje 
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snoep en voor de ouders een kopje koffie waarna 
het de beurt was aan de Kids DJ.  Er volgde een 
uur vol muziek, dans en vermaak. Iedereen deed 

mee op zijn 
eigen manier. 
Als afsluiting 
was er een 
ijsco voor 
iedereen die 
aanwezig was. 
Daarna werd 
de zaal gauw 
leeggehaald en 

werd de boel 
klaargezet 
voor het 
lasergamen. 
Er was een 
professioneel  
bedrijf 
ingehuurd die 
de organisatie 
in handen had. Helaas was er niet veel jeugd maar 
dat betekende wel de ze voluit twee uren konden 
lasergamen. Tussendoor wat drinken, wat chips, 
wat snoep werden er om 3 uur drie kleine prijzen 
uitgereikt aan de winnende deelnemers. 
Met een aantal vrijwilligers en bestuur werd toen 
de zaal klaargemaakt voor het avondprogramma. 
Statafels voor de quiz met Jan Nota, podium naar 
beneden, bar vullen, etc. etc. waarna om half 8 
de inloop was voor de quiz. Er werd hier en daar 
fraude gepleegd met de kleurenkaartjes die waren 
bedoeld voor de indeling van de 10 groepen maar 
dat mocht de pret niet drukken tijdens de strijd.
De bar werd bemand door Agnes, Femke, Jetske 
en Maaike die met hun vlotte bediening iedereen 
van een drankje voorzagen. Roel, deze keer 
met hulp van Katrien, zat zoals vroeger zo vaak 
gebeurde met de blauwe munten bij de ingang. 
Een gedeelte van het bestuur had de vragen 
bedacht en Jan had daar een prachtige presentatie 
van gemaakt. Er waren 5 rondes met 6 vragen 
en één ronde waar iedere groep een lied moest 

uitbeelden. Met name de laatste ronde gaf veel 
pret. Zo kreeg de groep jongeren hulp van Anneke 
Leyenaar uit een andere groep toen ze “pappie 
loop toch niet zo snel” moesten uitbeelden en 
Jasper kreeg hulp van zijn vader hoe die “kedeng, 
kedeng, kedeng moest uitbeelden. Zo werd er tot 
het eind gestreden en was er overduidelijk een 
winnaar. Om  de tweede en derde prijs moest nog 
gestreden worden met een slotvraag omdat dat 
puntenaantal gelijk was.
Zo was het tien uur ’s avonds geworden en was het 
de beurt aan Orange River om de zaal op de kop 
te zetten. En ondanks dat het publiek niet in grote 
getale was gekomen was de sfeer opperbest. Er 
werd volop gefeest en gedanst op de fantastische 
muziek van de band. Het plezier van de bandleden 
was op hun gezichten te lezen. Ondertussen 
was de snackbar van de Gearhing geopend en 
werd er heerlijk gesmikkeld van o.a. Geke haar 
frituurhappen. 
Rond 1 uur ’s nachts stopte de band met spelen 
en gingen die hun materialen weer inpakken. De 
Gearhing liep zo langzaam aan leeg en onder 
het genot van een laatste drankje met onder 
andere de bandleden die het maar wat naar de 
zin hadden in Parrega werd het feestweekend 
afgesloten. De deur van de Gearhing op slot en zo 
gingen de laatste feestvierder, bestuur en de band 
huiswaarts. 
Uiteraard werd er zondag opgeruimd, nagepraat 
en schoongemaakt door het bestuur en enkele 

vrijwilligers. Zo gingen we ’s middags rond twee 
uur moe maar voldaan huiswaarts na een mooi 
feestweekend. 
Een grote dankjewel nog aan alle vrijwilligers die 
mee hebben geholpen op wat voor manier dan ook 
om dit feest tot een succes te maken. Het is te veel 
om ze te noemen maar het is wel zo dat we niet 
zonder kunnen!!!
Tot slot spraken we als bestuur steeds over de 
nieuwe tijd. Tijden veranderen, 35 jaar Gearhing, 
er is al veel verandert. De Gearhing, de nieuwe tijd, 
een toekomst van hopelijk weer 35 jaar!!!
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Bingoverhaal Gearhing 9 september 2022 
Feest in de Gearhing!
Dit weekend vieren we dat de Gearhing dit jaar 35 jaar 

bestaat! Op 4 juni was de datum dat de Gearhing al die 

jaren geleden officieel werd geopend. 

Wie weet het nog?  Het was in 87 van de vorige eeuw.  
Al een lange tijd geleden, maar bijna iedereen die hier 
is, is vast wel 55 jaar of ouder en was dus toen op een 

leeftijd dat je het vast nog wel weet! We blikken terug 
in dit verhaal. 

We duiken vandaag in dit verhaal terug in de tijd. Voor 
dat de Gearhing er werkelijk stond was er al zo’n 16 jaar 

werk verricht door het stichtingsbestuur. Er werden vele 
plannen verworpen en het kwam op volhouden aan 

maar het gebouw kwam er, al was het eerst alleen maar 
een sportzaal die overigens wel volop multifunctioneel 
werd gebruikt. Het zal in 86 zijn geweest dat de eerste 

paal de grond in ging, eindelijk!! 

Voor de bouw werd in de jaren 82, 83 en 84 gesport in 

de oude school. Dat was wel behelpen dus de sportzaal 
was maar wat welkom!!! 

Tijdens de opening lieten de kinderen van de basiss-

chool ballonnen op en onder het toeziend oog van Karel 
Helder onthulden Johannes Winia, burgemeester Abma 
en iemand van Greidhoeke Sud de naam de Gearhing. 

De Gearhing zo werd het in de krant van 2 januari van 

het jaar na de opening, dus in 88 geschreven: no’t de 
Gearhing der is, krije ferienings mear leden en komme 
der nije ferienings by. Dêr wie ek nea in gearhing tusken 
de minsken. No wol: jong en âld komt no byelkoar. 

Een hapje uit alle acitviteiten volgt hieronder. Het waren 
er natuurlijk veel meer. Bijelkaar wrs in de eerste jaren 
wel zo’n 85 momenten van samenkomen in de Gearh-

ing. Zo werd op 7 november in het jaar van de opening 

het 25 jarig huwelijk van Fedde en Tjal Postma gevierd. 
En in het jaar daarna was het feest van de trouwerij 
van Titus en Annemarie op 18 maart in de Gearhing. En 
daarna passeerden nog vele huwelijken en bruiloften 
de revue. Hille en Anne, Yme en Geertje, Wim en Truus 
vierden onder andere allemaal hun zilveren huwelijksju-

bileum in de Gearhing. Een 50 jarig huwelijk werd ook 

menigmaal gevierd in de Gearhing. 

Maar ook andere feesten werden gegeven. Zo werd er 
ter tere van het afscheid van juffrouw Prins na 26 jaar 

juffrouw aan onze school te zijn geweest begin maart 
in het jaar 90 van de vorige eeuw een receptie in de 
Gearhing gehouden. Tryater kwam verschillende voor-
stellingen geven.  

Er was in die jaren een techniekmanifestatie van 11 

basisscholen waar werkstukken gepresenteerd werden 

die de basisschoolleerlingen hadden gemaakt. Een voor-
lichtingsbeurs om een bedrijf op te starten behoorde 
ook tot de activiteiten in de Gearhing. Weet u het nog 
allemaal? 

Er was zelfs ooit een veiling van het huis op Horstweg 
51. Hoe bedoel je multifunctioneel!

Ondertussen werd de Gearhing uitgebreid. 10 jaar na 

de bouw kwam het gedeelte van het dorpshuis er bij. 
Dit werd eigendom van de stichting terwijl de sportzaal 
alleen in beheer is van de stichting. 

Verder werd er om het jaar een rommelmarkt georgani-
seerd door de kerk, altijd een gezellig gebeuren waar 
veel werk werd verzet en veel rommel werd verkocht. 
Komt het weer terug? Wie weet!

Op 3 november van jaar 1 in de 21 e eeuw kwam Re-

boelje naar de Gearhing. Georganiseerd door een groep 
mensen uit het dorp. De entree was 20 gulden. 

Op 15 februari van het zelfde jaar in deze eeuw over-

leed Johannes Wijnia. Hij was één van de enthousiaste 
bestuursleden die de Gearhing mee hebben gemaakt 

tot wat hij nu is. Geeske, zijn vrouw zei altijd, Johannes 
is getrouwd met mij en met de Gearhing. Hoe vaak 
zou hij op zijn fiets met zijn fietstasje achterop er naar 
toe zijn gefietst? Door de jaren heen zijn er natuurlijk 
veel meer mensen geweest die een belangrijke rol 

hebben gespeeld in het beheren van de Gearhing. Wel 
ongeveer 64 mensen hebben tot nu toe in het bestuur 

plaatsgenomen. En de leeftijd varieerde van zo on-

geveer 22 tot 79 jaar. Jong en oud is van en voor de 
Gearhing dus. 

Vissers konden de Gearhing ook goed vinden. ’s Mor-
gens om 6 uur een kopje koffie en ’s middags een ge-

haktbal of een kop snert. Soms waren het groepen van 
30 vissers maar er kwamen er ook wel eens 80. Ooit 
werden er 5 vissers uit Jubbega uitgeroepen tot Fries 

kampioen maar door een telfout moesten ze dat kam-

pioenschap later doorgeven aan de groep vissers uit 
Harkema. 

Een groot aandeel in de activiteiten zijn te danken aan 
het muziekkorps Excelsior met zo’n 36 leden. 

Festivals, concerten, studiedagen, repetities. Zo organi-
seerde muziekkorps Excelisor op 27 november 1993 

een reünie ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan 

van het korps. Er waren optredens van artiesten bij con-

certen van het korps. Zo kwamen o.a. Piter Wilkens en 
Die twa langs tijdens een concert. Vaak wordt er twee 
keer per jaar een concert gegeven, soms is dat in de 
kerk maar er zal dus zeker tijdens een concert zo’n 59 

keer muziek geklonken hebben in de Gearhing. Maar 
ook tijdens de repetitie klinkt er uiteraard muziek. Zo’n 
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42 keer per seizoen wordt er omraak gemusiceerd om 
de stukken onder de knie te krijgen. 

Biljartclubs bijelkaar wel met zo’n 57 leden hebben op 

maandag, woensdag en vrijdagavond de zaal tot hun 
beschikking. 

De uitbreiding van de Gearhing ging nog verder. Er 
werden weer plannen gemaakt en zo werd er nog een 

stuk achter het dorpshuis gebouwd. Er hoefde zo mind-

er gesleept te worden met biljarten en er kon een gro-

tere groep mensen in het dorpshuis ontvangen worden. 

Op 9 januari 2010 werd een playbackshow georgani-
seerd, in de krant stond geschreven, het was slecht 
weer maar vele mensen kwamen naar de Gearhing. 
Jaren was deze er niet geweest maar wat was het al-

tijd een feest en wie heeft er niet eens op het podium 
gestaan om te playbacken! Soms stonden er koren met 
wel 46 of 47 mensen op het podium te playbacken. 

In het jaar 2011 en wel op 19 februari was er een muz-

iekavond, genaamd Parregaaster Muzykjûn. Excelsior, 
Hikke fan de Daam Jannie Brandsma en Jouke Bouma 
waren de muzikanten en zangers deze avond. De avond 
begon om 8 uur. 

Een aantal jaren ging de deur van slot na 12 uur in het 

oude jaar. Nieuwjaarsdag dus. Een borreltje drinken aan 
de bar en proosten op het nieuwe jaar. 

Jaarvergaderingen hebben hun vaste plaats gevonden 

in de Gearhing.  Onder andere Dorpsbelang en Oran-

jevereniging houden ieder jaar deze vergadering in de 

Gearhing. Zo werd Elly Cnossen na 23 jaar bestuurslid te 

zijn geweest van de Oranjevereniging benoemd tot ere-

lid op 24 november in het jaar 2009.  Ook de begrafenis-

vereniging houdt ieder jaar zijn ledenvergadering in de 

Gearhing. En een uitvaartbeurs die ze organiseerden 
trok zo’n 70 belangstellenden naar het dorpshuis. 

De Oranjevereniging had ook vaak feesten in de Gearh-

ing, koningsdag, bevrijdingsdag. Ik herinner me dat er 
zelfs een keer een bingo van de Oranjevereniging was in 

de Gearhing. De cijfers 61, 62, 63 schalden die keer niet 
door de tent maar door de Gearhing. 

Het 65 jarig bestaan van de vrouwenvereniging werd 

gevierd in de Gearhing met een heuse modeshow. Joop 
Wijnja kreeg een Silveren Ljip opgespeld door de vo-

gelwacht in de Gearhing voor zijn jubileum . Hij was 40 

jaar penningmeester! 

Het bestuur van de Gearhing wat in die tijden heel wat 
keren heeft vergadert besprak al in 2016 de laatste 
verbouwplannen. Op 29 februari kwamen de eerste 

tekeningen op tafel van toen nog bouwbedrijf Feenstra 

. Er moest nog veel gebeuren voor het zover was, maar 

plannen waren er! 

Na de opening in 2020 stond er in de krant van 28 

september dat verhalen los komen in het verbou-

wd dorpshuis. 

Die verhalen komen met name door de fotowand. 
Foto’s vast wel zo’n 60 stuks,  gemaakt door Minne 
Brouwer, de postbode van vroeger. Met zijn post-
fiets met achterop zijn fototoestel ging hij door de 
dorpen om post te bezorgen en tegelijk zijn hobby 

uit te oefenen. 

Nu weer bij de les, de cijfers 38 en 39 komen voorbij en 

door met de verhalen rondom de Gearhing. 

Nu hebben we al veel teruggehaald maar over de sport 
is nog weinig gesproken. Het aandeel van het hele ge-

bouw de Gearhing is vast wel zo’n 66 procent Een niet 
onbelangrijk onderdeel van de Gearhing dus. 

We starten met de gymnastiekvereniging. Op dit mo-

ment een vereniging met wel 81 leden. Van heinde en 
ver komen ze naar Parrega om te sporten. Een bloe-

iende vereniging dus. Regelmatig zijn er wedstrijden 
waar ook turnsters van deze vereniging aan meedoen. 
Zo werd jaren geleden zo stond in de krant geschreven, 
Jetske Graafsma eerste in een groep met 45 punten en 

Anita Breeuwsma won ook een prijs in diezelfde groep.

Volleybal wordt in het seizoen ook beoefend. Vaak in 
twee groepen. Uit Parrega en Exmorra, het zijn geen 
grote groepen maar toch bijelkaar zo’n 17 personen die 

dan een partijtje spelen.  

Badminton wordt in verschillende groepen gespeeld in 
de sportzaal. Op de dinsdagavond en de donderdagmor-
gen schieten soms wel zo’n 14 pluimpjes om je oren. 
Het zijn fanatiekelingen!

Toen Henk Klein nog in Parrega woonde werd er ook 
jeugdvoetbal georganiseerd. Op het veld of in de zaal en 
met Sinterklaas was er altijd een groot toernooi in de 
Gearhing. Van klein naar groot in de basisschoolleeftijd 
deden mee, zelfs de niet voetballers en Henk Klein had 
altijd een zak vol met wel 56 prijzen. Voor iedereen dus 
een prijs. 

Tennis werd in de beginjaren, het zal zo in 89 zijn gewe-

est, werd ook beoefend in de sportzaal. Sommige din-

gen komen en gaan, tennis wordt er dan ook niet meer 
gespeeld in de zaal op dit moment. De MBVO heeft al 
sinds jaar en dag een vaste plek op de maandagmiddag. 
Je mag er al naar toe als bijvoorbeeld 52 of 53 bent, 
maar de gemiddelde leeftijd zal zo rond de 75 jaar zijn. 
Het bestuur roept wel mensen uit het geboortejaar 67, 

68 of 69 op om ook mee te doen!!! Deze club wil graag 
nieuwe leden hebben!! 
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Soms wordt de zaal ook verhuurd voor incidentele 
sportactiviteiten. Zaalvoetbal, trainen van volleybal, 
een kinderfeestje het behoort allemaal tot de mogeli-

jkheden. Dat zal in de jaren ook zeker zo’n 76 keer ge-

beurd zijn. 

De bassisschool van Parrega gebruikt de zaal op dinsdag 
en donderdag. Op die dag komen zo’n 74 leerlingen 

naar de zaal voor hun beweginsonderwijs. De basiss-

chool van Tjerkwerd, sinds kort in combinatie met 
Exmorra komt op de vrijdagochtend met een bus in de 
verschillende groepen zo’n 49 leerlingen naar de sport-

zaal brengen voor hun beweging onder schooltijd. 

Koersbal is ook een sport die wordt beoefend in het 
dorpshuis. De tafels aan de kant, 48 stoelen aan de kant 

en ballen maar. Een felle strijd tussen dorpsbewoners in 
de leeftijd van soms wel zo’n 77 of 78 jaar. 

De brandweer heeft ook al vele malen gebruik gemaakt 
van de Gearhing. Een oefening op de maandagavond. 
Zo’n 13 brandweermannen die enthousiast oefenen dat 

er brand is in het gebouw. Gelukkig is het altijd bij een 
oefening gebleven. Ook vele feestjes die de brandweer 
jaarlijks houdt zijn in de Gearhing gevierd. Ze kunnen 
er wat van die mannen en ondertussen ook vrouwen. 
Zo werd er, al waren het kleine kinderen, spontaan een 
gevecht gehouden met paaseieren. De schoonmaak-

sters vonden na het feest wel 31 paaseieren in de zaal. 
Foei, Foei, Een aantal jaren geleden organiseerden de 
brandweermannen een spokentocht door het dorp. 
Het eindpunt was uiteraard in de Gearhing. Zo’n 71 

mensen gingen het avontuur aan en kwamen allemaal 

heelhuids aan na de tocht. Tijdens een grote oefendag, 
genaamd een oefencarrousel stond er de hele dag een 
rookmachine in de sporthal om voor ieder korps een 
brand na te bootsen. Na afloop bleek dat de vloer en 
de toestellen in de zaal door het goedje uit de rookma-

chine spiegelglad was geworden. De vloer en 34 speel 

en gymtoestellen moesten allemaal grondig schoonge-

maakt worden. Wat een klus was dat. 

Het bestuur is al wel genoemd maar onze vrijwilligers 

verdienen ook een ereplaatsje in dit verhaal. Zo’n 32 

vrijwilligers zijn er op dit moment die alle feestjes, 
koffiedrinkerijen en dergelijke verzorgen. Een groot 
compliment voor deze groep, zij leveren zo goed als 
belangeloos steeds weer hun aandeel in de Gearhing.  

Een kraamfeeest is een trend die ook in de Gearhing 
zijn intrede heeft gedaan. Zo’n 54 mensen op kraamvis-

ite, dat past nooit thuis. De Gearhing is dan een ideale 
gelegenheid. Voor de kinderen een luchtkussen in de 
sporthal, volwassenen een hapje en een drankje. 

Het jisterfeest wat normaal altijd buiten is werd dit jaar 
voor het eerst in de Gearhing gehouden in verband met 

de slechte weersvoorspellingen. Zo’n 58 kratjes bier 

werden die avond gekocht aan de bar die in korte tijd 
gemaakt was door het feestcomité. 

Sinds vorig seizoen is er op de donderdagochtend een 
inloopochtend. Een kopje koffie, een koekje, een praatje 
het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Daarnaast 
kun je dan boeken ruilen of voor een klein prijsje kopen. 
De inbreng van boeken is boven verwachting. De één 
komt met een doos met 33 boeken, de ander met een 
doos met wel 37 kinderboeken. Keus genoeg dus!! 

De Gearhing is dan wel niet heel digitaal maar op Fa-

cebook verschijnt er wel zo nu en dan een bericht over 
activiteiten en bijzonderheden. In totaal staan er al wel 
zo’n 73 foto’s op onze facebookpagina. 

Klussendag is een meestal jaarlijkse activiteit in de 
Gearhing. Op die dag wordt er door een groep vrijwil-
ligers uit de dorpen klussen gedaan. Naar gelang je 
leeftijd en wat je wilt doen worden er klussen verdeeld. 
Zo kan iemand van 41 nog prima het dak op toch om 
daar de bladeren op te ruimen en is het voor iemand 

van 72 handiger om een klusje bij de grond te hebben. 
Startend met een kopje koffie met een lekkere koek en 
afsluitend met een kop soep en een snack is zo succes 
gegarandeerd en is het met elkaar een gezellige boel en 

wordt er hard gewerkt. 

Nu we bijna aan het eind zijn gekomen van dit verhaal 
sluiten we af met een stukje toekomst. 

Is er in het jaar 43 van deze eeuw nog een Gearhing? 

Laat ons hopen van wel. Want een beetje saamhorig-

heid is in de dorpen toch wel heel belangrijk. Daarom 
hopen we dat dan de jeugd van nu het stokje heeft 
overgenomen. Ze zullen dan zo’n 44 jaar zijn. 

Dat duurt nog een hele tijd, we hopen dan ook van 
harte dat er ook nu steeds weer mensen opstaan om 

een aandeel in de Gearhing te leveren. Het zij bij vriji-
wlligerswerk of bij bestuursfuncties. Zo blijven we vol 
vertrouwen de komende jaren ons inzetten en we ho-

pen dat jullie allemaal jullie steentje daar ook aan willen 

bijdragen. 
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.. dat it by it gearstallen fan de Pinfisker, ûndanks 
de erfaring, dochs wolris net goed giet, dat elts fel 
papier yn de Pinfisker út 4 pagina’s tekst en foto’s 
bestiet en dat dêrom it tal pagina’s altyd dielber 
troch 4 wêze moat, dat, doe’t Jolanda de Pinfisker 
fan juny gearstald hie dy 34 pagina’s hie en dat 
net ien fan de redaksjeleden dat sjoen hie, dat 
Hunia Warkum de Pinfisker sa net drukke koe en 
dat Jolanda en Enne doe noch hiel gau 2 pagina’s 
makke hawwe om sa de Pinfisker noch krekt foar it 
doarpsfeest ferspriede te kinnen..?

..Dedzjum tidens it doarpsfeest prachtich fersierd 
wie, dat der by Douwe en Bonny Poelstra in 
‘vreemde eend in de bijt’ siet, dat Douwe 60 jier lyn 
ien fan de oprjochters fan doarpsbelang wie en dat 
hy dêrom yn it sintje set waard.?.

.. dat Mare en Hinke lekkere snacks bakt hiene 
en dy ferkochten op it feest, dat se dat diene foar 
harren World Service-projekt en dat se takomme 
jier nei Sambia geane..?

.. Hidde de Vries klubkampioen fierljeppen op de C 
skâns wurden is yn it Heidenskip..?

.. tidens it blauwemuntenfeest yn de Gearhing in 
pubkwis hâlde waard mei as ien fan de ûnderdielen 
it útbyldzjen fan ferskes, dat Folmer Schotanus it 
ferske ‘ik verscheurde je foto’ útbyldzje moast, dat 
hy dêrfoar syn frou Annet nei foaren helle, krekt die 
oft hy in foto fan har makke en dy foar har eagen 
ferskuorde, dat de groep fan Annet de haadpriis 
wûn, in doaze gebak, dat Annet daliks beret wie, in 
stik oranjekoek pakte en dat yn Folmer syn gesicht 
treau en dat it publyk taseach en him der tige mei 
fermakke..?

.. tidens in swiere ûnwaarsbui de bliksem ynslûch 
by de famylje Bouma op de Horstwei, dat de hiele 
skoarstien fuort blaasd waard en dat ferskate 
elektryske apparaten yn de ûmjowing útfoelen..?

.. de skoalle yn Eksmoarre sletten is en dat  Ruurd, 
de beppesizzer fan Ida, no, krekt as earder syn 
heit, syn pake en syn oerpake yn Parregea nei 
skoalle giet..?

.. op in sneontemoarn om 6 oere hinne in rige 
trekkers troch Parregea ried yn it ramt fan de 
boereprotesten op wei nei Warkum, dat de trekkers 
harren oan de ein fan Parregea fêstrieden om’t de 
Trekwei nei Warkum ôfsletten wie yn ferbân mei 
asfaltearringswurksumheden, dat it kearen hiel wat 
swierrichheden en lawaai oplevere sadat ferskate 
minsken der wekker fan skrokken..?

.. ek de bern fan de basisskoalle 
protestearren troch mei skelters en 
traptrekkers troch it doarp te riden..?

.. der ynwenners fan Parregea tusken 
Hartwerd en de Kliuw oanfallen binne troch 
in mûzefalk (buizerd), dat wy spitigernôch 
net mear witte wa’t dat wiene..?

.. Dirk de Leur in dei foar syn fakânsje noch 
gau even in boiler ophong yn ien fan de 
stacaravans dy’t hy delset hat foar gasten 
út Oekraïne, dat hy dêrfoat fierstente koarte 
skroeven brûkte, dat in pear dagen letter 
de boiler mei barstens geweld nei ûnderen 
kaam en dat der in gat yn de flier fan de 
caravan ûntstie troch it gewicht fan de  
boiler..?

.. de brânwacht fan Parregea op 20 july oan de 
ein fan in tropyske dei ôfkuolling fersoarge foar 
jong en âld, dat de opkomst great wie, dat it 
geweldich wie om te sjen hoe bliid eltsenien wie 
mei de wettergefechten en dat de Parregeaster 
spuitgasten nei it opromjen de bern en oare 
leafhawwers ek noch traktearren op iis..?
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Bouwbedrijf Heeringa ontwikkelt, bouwt en onderhoudt. Bij ons gaat kwaliteit 
hand in hand met échte betrokkenheid, volledige ontzorging en een nuchtere, 
no-nonsense mentaliteit. Vakmanschap, korte lijnen en net die stap extra die u 
wenst bij de realisatie van uw bouwactiviteiten. 
 
Wij beschikken over grote kennis en ervaring in energieneutraal wonen. 
Maak gerust een afspraak om onze 
modelwoning, bouwjaar 1977 en 
energie neutraal, te bekijken. 

Samen bouwen aan een 
duurzame en energieke 

toekomst 

De Tunen 17, 8748 EG Witmarsum 

0517-533080, info@bouwbedrijf-heeringa.nl 

www.bouwbedrijf-heeringa.nl 
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Vereniging/organisatie Contactpersoon Tel.nummer Emailadres

Activiteitencommissie Louise Riemersma 06-44087687 acparrega@outlook.nl
Badmintonclub (B.C.) Parrega Klaas Bruinsma 06-41182968
Begrafenisvereniging
Gedenk te Sterven

J. Jansen-Feenstra 
J. Ykema (bode)

0515-579607
0515-560177/ 
06-12056641

Biljartvereniging ’t Bruine café Folmer Schotanus 06-14576115
Biljartvereniging ‘ Op de goede weg’ Hessel Jansen 0515-541525
Dames biljartclub Boukje Rijpma 0515-579521
Brandweer Fryslân, kazerne Parrega Trekweg 116a www.brandweerfryslan.nl
Breiclub Marianne Poelstra 0515-579807
CBS de Paadwizer Jan Jacob Koornstra 0515-579622 paadwizer@degreiden.nl
Dorpsbelang Parrega/Hieslum nog onbekend

EHBO afd. Parrega en Hieslum Tetje Tolsma 0623058237 ehboparregahieslum@gmail.
com.

De Gearhing Marianne Poelstra 0515-579807 / 
06-22031165

bestuur@degearhing.nl

Gymnastiekvereniging Parrega Linda de Vries 06-44809138
Jeu de boulesclub Parrega Roel Bosma 06-46240691 roel@autobosma.nl
Jeugdclub Parrega Nienke de Jong 06-14946989 Nynkefanhieslum@hotmail.

com
Jeugdhonk Us Jister Horstweg 18A www.usjister.nl

facebook @UsJister
Koersbalclub Parrega Henk Bruinsma 0515-579522
MBVO Meer Bewegen Voor Ouderen Antonie Kok 06-47314595 antoniekok@hotmail.com
Muziekvereniging Excelsior Parrega Anneke Leyenaar 06-12842530 cmvexcelsiorparrega@gmail.

com
Omnivereniging Parrega e.o. Joh. Plantinga

Trekweg 36
0515-579028 plantingaj@home.nl

Op ‘e Hichte Aukje Galama  0515 579784 agenda@parregea.nl
Oranjevereniging Parrega en Hieslum Monique Boekema 0515 560613 Oranjeverenigingparrega@

gmail.com

Pinfisker Pinfisker@parregea.nl
PSZ it Pjuttehonk Kids First kinderopvang 06-46196342 PO-Tjerkwerd@kidsfirst.nl
Protestantse gemeente Parrega en 
Hieslum

Scriba: Jantje Boekema
Sierdsmaweg 17, 
Hieslum

0515-579701 www.pkn-parrega.nl
kerk Hieslum: 
Sierdsmaweg 4
Johannes de Doperkerk 
(Parrega): Kerkbuurt 3 

Toneelvereniging Hieslum Jantje Boekema 0515-579701
Volleybalclub Parrega Henk Wiersma 06-11649046
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
Parrega/Hieslum

mver. Y. Bakker 06 83107181 

Ijsvereniging Winterwille Meinte Abma 06-11522599 Meinteabma50@hotmail.nl

Overig: 
Brievenbus & Informatiebord (ter hoogte van Trekweg 66) 

Glasbak en hondepoepcontainer (ter hoogte van Trekweg 64)

Opmerkingen of aanvullingen op de servicepagina kunt u doorgeven via email: pinfisker@parregea.nl

SERVICE PAGINA PARREGA EN HIESLUM
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Voor wie kunnen wij iets betekenen? 

Dagbesteding: • Ouderen • (Jong) dementerenden • Verstandelijk en/ of lichamelijk gehandicapten • Mensen met niet aangeboren hersenletsel • Weekendopvang voor kinderen met een zorgvraag 
De plek waar je jezelf mag zijn. 

Familie van der Steege 
Freerk Faberweg 4 

8763 XC Parrega 
Tel: 0515-540546 

Mobiel: 06-45705105 
www.zorgboerderijveldzicht.nl 

• 

• 

• 

 

 

Spoardyk 56

8711 CK Workum

0515 541466

info@huniadrukkerij.nl

huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht

voor alle soorten drukwerk

Flyers, folders, posters, briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes, geboortekaartjes, trouwkaarten, noem het maar op.

Persoonlijk contact, kwaliteit en snelle service staan bij ons
hoog in het vaandel.

Kijk op huniadrukkerij.nl

Kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden.
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