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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  

YYttttiinnggwweeii  44  WWoorrkkuumm    00551155--557799223344      wwwwww..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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COLOFON

“DE PINFISKER” 
Doarpskrante foar 

Parregea, Hieslum en 
Dedzjum

42e jiergong nû.4
desimber 2022

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
Ida van den Berg      Frysk

Redaksjeadres:
Enne Riemersma,
Trekweg 68 8763 MG Parrega
Tel: +31-614441442
E-mail: pinfisker@parregea.nl

Finânsjes:
Baukje Schotanus
Trekweg 22, 8763 MD, Parrega
baukjeschotanus22@gmail.com

postabonnees 
Nederland: €17,50  
Buitenland € 22,50  
ús banknûmer by de Rabobank 
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

Website: www.parregea.nl

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: 

Wy hawwe gjin Modderklútsjes 

mear mar wol hiele goeie

 pannekoekebakkers!

(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 

 
 

 

Het jaar is al weer bijna voorbij: een jaar waar 
alles weer open ging, er werd weer van alles 
georganiseerd, feesten werden ingehaald, 
mensen kwamen weer bij elkaar, nieuwtjes 
werden uitgewisseld, de contacten werden weer 
aangehaald. Verslagen van activiteiten werden 
weer naar de Pinfisker gestuurd. 
Helaas waren er ook mensen die afscheid 
moesten nemen van dierbaren, soms binnen de 
eigen omgeving, maar ook van hun land. Waar 
een klein dorp dan ook weer groot in kan zijn is het 
opnemen van mensen op de vlucht. Maar ook het 
opnemen mensen van elders uit het land, die hier 
een nieuwe woonplek vinden en hun thuis gaan 
voelen en actief worden binnen de drie dorpen. 
Een warm gevoel wordt er dan gezegd, maar dat 
warme gevoel kun je als ik dit schrijf ook letterlijk 
nemen want buiten vriest het flink. De kachels 
moeten flink stoken en menigeen kruipt onder een 

extra dekentje om de kosten binnen de perken 
te houden. Dit weer zorgt ook voor mooie 
plaatjes en bij het genieten in de buitenlucht zal 
menigeen even stoppen om dit vast te leggen. 
Al met al een jaar waar veel in is gebeurd. 
Hopelijk kunnen we het komende jaar weer 
genieten van jullie bijdragen / verslagen over 
de activiteiten die plaatsvinden, foto’s die 
gemaakt zijn van de omgeving, nieuwtjes, het 
voorstellen van nieuwe inwoners, verhalen van 
vroeger, noem maar op. Mogelijk kunnen we 
het delen in de Pinfisker. De kopijdatum is tot 
10 maart 2023.
De redactie wenst u Fijne Kerstdagen en een 
gelukkig en gezond nieuwjaar,

Enne, Jolanda, Baukje, Suze, Wilma en Aukje 
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BERNE
JELDAU 

8 novimber 2022 
dochter fan Auke Geert Ypma en  

Ciska Rijpma

JILLES 
14 novimber 2022 

soan fan Hille de Jong en  
Annegien Bakker  
broerke fan Silke

MARIO DOEKLE DIEGO VALENTINO 
12 desimber 2022 

soan fan Martin en Bernadine Heeres 
broerke fan Marilyn en Grace

TROUD

25 jier 
Doede en Sjoerdtje Wiersma 

24 oktober 2022

45 jier 
Hessel en Reiny Jansen 

18 novimber 2022 
 

STOARN
Sam Roskam 
4 oktober 2022

Jetske Plantinga- van Slageren 
25 oktober 2022

Nynke Keestra 
29 oktober 2022
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17 dec Kerstconcert St. Johannes de 
Dooperkerk 20.00 u

24 dec Kerstnachtdienst St. Johannes 
de Dooperkerk 21.00 u

1 april maestro concert in de Gearhing

Fam. P. Poelstra
Mevr. I. Heeres-Jansen
Fam. E. Feenstra
Dhr. H. Aarts
Fam. D. Schotanus
Fam. A. Wiersma (Canada)
Fam. Y. van der Valk
Fam. R. Kuipers

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

Het kereltje uit de vo-
rige Pinfisker was Eile 
Wiersma. 
Miekie Klaren was de 
enige die het goed had. 
Zij verdiend dan ook 
een prijs!

Na enig speurwerk heb 
ik weer een jeugdfoto gevonden. Ziet u 
wie dit is? 

Stuur uw antwoord naar 
 wilmarodenburg@home.nl of app of 
bel tel. 06-
23725006

Dit kan t/m 10 
maart ’23.

Succes groetjes 
Wilma

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele 
kaarten, telefoontjes en belangstelling na het over-
lijden van onze lieve man, vader, schoonvader, 
pake en oerpake Sam Roskam.

Suze Roskam,

Parrega

Mem
lyts wurd fan ienfȃld
mar grut fan ienhȃld

We wolle jim tige tank sizze foar it meilibjen nei
it ferstjerren fan ús mem, beppe en oerbeppe

Jetske Plantinga – van Slageren

In elk socht syn eigen manier dêrfoar út
it hat ús tige goed dien.
De Bern en beppesizzers

Foar altyd yn ús hert…

Wy wolle eltsenien betankje
foar it meilibjen nei it ferstjerren
fan myn leave man, ús heit en pake

Piet Ouderkerken

It hat ús goed dien en wie ús ta steun.

Eelkje Ouderkerken-Smink,
Bern en bernsbern. 
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We zijn blij met al het lekkers wat we hebben 
gekregen, gekocht en geruild in het dorp. Van 
de eigen appel- en pruimenbomen, groente 
tuinen, stalletjes aan de weg en eieren van de 
kippen. 

Appels, 
peren, 
groente, jam 
en fruit alles 
even lekker. 
Dank allemaal. 

Sipko & Inge.

Hallo dorpsgeno-
ten
Wij willen ons 
even voorstellen, 
Tineke en Piet 
van Barneveld. 
Wij hebben sinds 
14 oktober de 

woning betrokken aan de Waubertstrjitte 35 in 
Parrega. Wij komen van oorsprong uit Ede en 
Veenendaal en zijn na een aantal omzwervin-
gen in Parrega beland. Onze eerste woning 
was in Ingen (Betuwe) hierna zijn wij in een 
woning in Veenendaal gekomen en vervolgens 
noordelijker naar Giethoorn en nu dus hier.
Mijn werk was elektro installateur maar nu 
gepensioneerd en Tineke administratie mede-
werker en overgroot deel huisvrouw. Hobby’s 
Tineke handwerken en puzzelboekjes spelletjes 
ipad. Ik zelf heb treinen als hobby en hoop dit weer 
in ere te herstellen zoals mogelijk mensen weten 
dat dit op dit adres in de tuin heeft gelegen. Wij zijn 
hier gekomen omdat wij aan vaarwater wilde zitten 
daar ik van mijn 20 af diverse boten heb gehad en 
mogelijk ook hier weer een boot kan aanleggen. Wij 
zijn een kinderloos echtpaar en staan dus geheel 
vrij van huis genoten. 
Opmerking gaarne zouden wij in contact komen 
met iemand die af en toe wat huishoudelijk werk 
kan verrichten.
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Gratis bermplanten voor zeven dorpen

Bermen aantrekkelijker maken voor bijen, 
vlinders en andere insecten door er bloemrijke 
planten in te zetten. Wij helpen de natuur 
een handje. Stichting Mens en Landschap uit 
Hieslum kweekte 10.000 planten voor ons op. 
Zeven dorpsbelangen hebben deze planten 
gekregen. Als de planten het goed doen, 
herhalen we het project.

10.000 planten

Afgelopen voorjaar gaf de gemeente 
biologische potgrond en bloemzaden van 
langbloeiende soorten aan stichting Mens en 
Landschap. Toen begon voor kweker Dirk de 
Leur en zijn medewerkers de uitdaging: zoveel 
mogelijk planten opkweken. Dat werden er 
10.000!
Op 12 november gingen in Jutrijp zo’n duizend 
planten de grond in. Ook in Easterein, Lollum, 
Offingawier, Tjerkwerd en Waaksens gingen of 
gaan er planten de grond in. Met dank aan zo’n 
honderd vrijwilligers.

Voedsel voor de bij

De wilde planten komen in bermen in het 
buitengebied, grotendeels langs de route van ons 
insectennetwerk. Dit is een route van ecologisch 
beheerde bermen tussen dorpen, steden en 
natuurgebieden.

We gaan steeds meer bermen ecologisch beheren. 
Met de plantenactie staan er op die plekken al snel 
kleurrijke, bloeiende planten. Zo vinden bijen en 
andere insecten onderweg genoeg voedsel.

Belangstelling?

Mochten de planten goed aanslaan, dan herhalen 
we het project komend jaar. Belangstelling? 
Neem dan contact op met je stads-, dorps- of 
wijkcoördinator.

G
E

M
IE

N
T

E
T

N
IJ

S

O
P

R
O

P

Voor mijn schoonmoeder ben ik op zoek naar 
foto’s van Jan de Jong.
Hij was getrouwd met Maaike Hollinga en 
overleden in Parrega in 1934. Hij had een 
winkeltje achter de kerk en ging met z’n 
hondenkar bij de boeren langs. Indien U 
informatie en/of foto’s heeft, graag inleveren / 
melden bij één van de redactieleden. 

Met vriendelijke groet, Peter Feenstra 
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Wij waren ge-
vraagd om ons 
even voor te 
stellen. Nu we 
wat meer geset-
teld zijn, daar 
ook even de 
tijd voor. Sinds 
1 juli 2022 zijn 
wij: Ron Ruardi, 
Alie Cnossen 

en de kinderen Tianne-Minke (10),  Fabian (7) 
en Benthe-Anniek (5) de nieuwe bewoners van 
de woonboerderij aan de Angterperlaan 7 te Par-
rega. Ron Ruardi is alom bekend, een geboren en 
getogen Parregaaster, zoon van Joop en Marieke 
Ruardi-Leenstra. Wat een bewogen tijd hebben 
we gehad. Joop is sinds januari dit jaar helaas niet 
meer in ons midden. Eén van zijn laatste woorden 
bij ons aan de keukentafel Trekweg 60, waren: “hie 
hjir graag nog wot langer run rinne wollen”. Maar 
dat het zo snel een definitief afscheid zou zijn, had 
niemand verwacht. Hij word gemist in ons dagelijks 
leven en wat hadden we onze toekomst graag met 
hem gedeeld. Zo volgden er in ditzelfde jaar drie 
verhuizingen, Ron vanuit Parrega naar de Angter-
perlaan, Ron zijn mem Marieke naar Ron zijn wo-
ning aan de Trekweg 60 en ik met de kinderen van 
de Djipsleatswei in Heeg ook naar de Angterper-
laan. Deze plek voelde voor ons allen gelijk goed, 
de plek waar voor ons allemaal, alles tezamen valt 
om onze levens samen te voegen. Ron kende de 
plek van Sinnema goed, z’n auto stond er gestald 
en van deze boerderij (oude situatie) had zijn mem 
destijds een mooi schilderij gemaakt, die hangt nu 
op een mooie plek bij ons in de woonkamer.

Ron en ik hebben elkaar in mei 2019 getroffen 
via “Tinder”. Een match :-), er volgden een aantal 
date’s en we werden al vrij snel gek op elkaar. We 
waren beide op zoek naar de liefde en een rela-
tie die bij ons paste, we vonden dat bij elkaar. En 
zo kwam Ron veel bij mij en de kinderen in Heeg 
om ons beter te leren kennen. Ook kwamen we 
geregeld bij Ron in Parrega. Onze liefde was één, 
maar er waren bij mij ook drie kinderen. Ron en de 
kinderen leerden elkaar ook kennen en kregen een 
goede band met elkaar en zo groeiden en bloeiden 
we verder de toekomst in. 

Ron is in het dagelijks leven kraanmachinist bij 
KTF. De agrarische sector is een grote hobby en 
passie van Ron. O.a. bij zus Natasja en zwager 
Jan Bokma op de pleats helpen. Maar ook de 
jachtvelden, mollenvangen, te toeren met één van 
zijn voertuigen, in en om huis aan de gang of in het 
hout. Kortom, het buitenleven past Ron helemaal. 

Ik ben geboren en getogen in Gaastmeer 
en de oudste dochter van Jan en Tineke 
Cnossen-Attema. Ik heb een bouwkunde 
achtergrond, MTS, HTS en later nog de 2e 
graadsbevoegdheid behaald voor docent 
Bouwkunde. Ben begonnen als werkvoorbe-
reider bij Moes Bouwbedrijf in Almere, daar 
veel geleerd. Helaas kwam de crisis toen in 
de bouwsector en verdwenen er veel banen 
in de bouw. Tijdelijk zou ik voor de klas op de 
oude MTS in Sneek (MBO bouwkunde ROC 
Friesepoort), dit werden 10 jaren. In 2015 
kreeg ik de diagnose MS en stond alles waar 
ik voor stond en leefde op z’n kop. Ik was in 
die periode ook niet makkelijk voor mijn omge-
ving en mezelf. Vind je weg maar eens in dit 
brede rouwproces bij leven. De fases ontken-
ning, boos, verdriet, aanvaarding en berusting 
heb ik ondervonden. Na de scheiding en 100% 
afkeuring ben ik met de kinderen in Heeg komen 
wonen. En op freelancebasis o.a. werkzaam voor 
het bouwonderwijs en bouwendbedrijfsleven, o.a. 
de stagematching, voorlichtingen en examens 
afnemen. Mijn gezondheid is boven verwachting 
stabiel. Het heeft een grote impact gehad, maar het 
is nu veel meer naar de achtergrond. Samen met 
Ron en de kinderen mooie toekomstplannen.

De kinderen zijn inmiddels begonnen op de basis-
school in Parrega. En hebben het heel erg naar 
hun zin. Het zijn echte buitenkinderen. Tianne-
Minke is ook helemaal in haar nopjes nu ze dicht 
bij haar passie paarden woont. Ze rijdt al een paar 
jaar op de “protterspolle” bij fam. Kuipers waar 
ze les krijgt van de dochters van Pier en Fimmie. 
Ook Fabian kan zich uitleven, lekker timmeren, om 
pielen buiten, met de siku, lego bouwen en dingen 
leren van Ron. Fabian wil boer worden en is graag 
met Ron mee op pad. Benthe-Anniek heeft haar 
draai ook helemaal gevonden leert veel van haar 
grote zus en broer en speelt graag met vriendjes 
en vriendinnetjes in en om huis. Haar grote heldin 
is “Minnie Mouse”. We hebben het getroffen, het 
buitenleven, veel kinderen in de Mar en op school 
en fijne buren op de buurt. Kortom wij zien ons hier 
wel oud worden met nog mooie plannen in het ver-
schiet.

Ron en ik gaan samen met de kinderen, buren, 
vrienden en familie voor een mooie toekomst en 
het “leven” leven.

Foar wa ris op ús stee del komme wol, of meer 
witte wol oer ús. Fan harte wolkom op Angterper-
laan nr. 7. 
Een warme groet namens ons allemaal,

Ron, Alie, Tianne-Minke, Fabian & Benthe-Anniek 
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KLEINSCHALIGE OPVANG OEKRAÏENSE GAS-
TEN IN PARREGA-HIESLUM

Alweer bijna tien maanden wonen de Oekraïense 
gasten in ons midden. Mede-inwoners kun je ook 
beter schrijven. Aanvankelijk was de gedachte dat 
na een halfjaar men al weer terug naar eigen land 
zou kunnen gaan. Helaas, dagelijks zijn er berich-
ten in het nieuws van de strijd die maar voortduurt. 
Berichten ook van het onmogelijk maken van het 
gebruik van dagelijkse basisbehoeften als elektri-
citeit en water. Het is hard. Het is fijn  dat wij een 
aantal van hen die gevlucht zijn kunnen opvan-
gen in onze gemeenschap. Ook al is het maar 
kleinschalig, elk plekje telt. In het oktobernummer 
van De Pinfisker is genoemd dat er sprake was 
van de aanschaf van twee containerwoningen die 
geplaatst zouden worden aan De Tempelreed. Ze 
zouden bestemd zijn als vervangers van de staca-
ravan en over een aantal maanden van de woning 
van Horstweg 8. 
Voordat de stacaravan was weggehaald, moest 
voor de bewoners tijdelijk onderdak gevonden 
worden. Trienke Cnossen en later Sjerp Jan en 
Eleonora Jansen – Postma stelden woonruimte 
beschikbaar. De werkgroep is hen daar zeer er-
kentelijk voor. Na een periode van hard werken om 
van de eerste containerwoning een prachtig verblijf 
te maken, hebben de bewoners van de voormalige 
stacaravan ze zich daar nu definitief kunnen vesti-
gen. Hulde aan Dirk de Leur en zijn medewerkers, 
familieleden, vrijwilligers en niet te vergeten Vitalii 
Bliednov de opa van Zjenja en Yurii van Horstweg 
8 in Parrega die dagelijks op de fiets naar Hieslum 
ging, die dit mogelijk hebben gemaakt. 

De taal is nog moeilijk, wat wil je ook 
als bijvoorbeeld “goedemorgen” in 
het Oekraïens “ доброго ранку “  is. 
Petje af dan ook voor onze Oekraïense 
kinderen die al behoorlijk goed de 
Nederlandse taal spreken en schrijven. 
Op school willen we hun eigen taal niet 
vergeten. We gebruiken die bewust 
nog regelmatig. Op internet is daarvoor 
lesmateriaal te vinden dat je vrij mag 
gebruiken en het kan ook heel simpel 
door met interesse te vragen hoe je een 
begrip noemt in het Oekraïens. Je kunt 
er zelfs een spelletje van maken. Een 
van de kinderen noemt een begrip in 
het Oekraïens, als begeleider moet je 
daarna een plaatje aanwijzen waar het 
bij hoort. Uiteraard verlies je altijd, maar 
dat is alleen maar mooi. De kinderen 
hebben het goed naar de zin op De 
Paadwizer tussen alle andere kinderen 

in. Welke smiley ben je vandaag. Bijna altijd 
wordt de “blije” smiley aangewezen. Dat doet 
goed uiteraard, daar doe je het voor als vrijwil-
ligers en leerkrachten.                                                                                                                     

Werk vinden, lukt niet zo gemakkelijk. Van een 
tweetal is het werk gestopt vanwege dat het 
seizoenswerk was. We zijn naarstig op zoek 
en hopen er in te slagen. Vrijwilligerswerk is 
in eerste instantie ook mogelijk. Financieel 
zijn de Oekraïense medebewoners niet meer 
afhankelijk van de “pot”, maar ontvangen ze 
woon- en leefgeld van de gemeente. Per fe-
bruari komt er een nieuwe regeling. Het wordt 
dan een normale bijstandsuitkering, zoals 
vluchtelingen en statushouders uit andere 
landen ook ontvangen. 

Tijdens de Gedachtenisdienst op 31 decem-
ber in de Johannes de Doper-kerk van Par-
rega zal ook aandacht geschonken worden 
aan familieleden, kennissen, enz. die onze 
medebewoners in eigen land ontvallen zijn. 
Het voornemen is dat Tanya Polyanska een 
muzikale bijdrage levert.
De opvang zal nog wel enige tijd duren. In de 
volgende Pinfisker houden we u graag weer 
op de hoogte. De Werkgroep Oekraïense 
Opvang
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Sinterklaas

Op maandag 5 december is Sinterklaas bij ons op 
school langs geweest. Het is 
altijd weer een spannende 
dag voor de kinderen (en het 
team..), maar het was erg leuk. 
De aankomst bij de brug was al 
bijzonder en de bezoekjes aan 
iedere groep maken zo’n dag 
erg speciaal. Enkele korpsle-
den, aangevuld met kinderen 
van school, hebben na de pau-
ze prachtige sinterklaasliedjes 
voor de Sint en zijn Pieten gespeeld. En daarnaast 
zijn dit jaar weer flink verwend met leuke cadeautjes 
en lekkere pepernoten. Bedankt Sint en zijn Pieten 
en tot volgend jaar!
Ouderraad en MR

De betrokkenheid van ouders bij school vinden wij 
van groot belang. Twee instanties waarin ouders 
kunnen participeren, zijn de ouderraad en de me-
dezeggenschapsraad. De ouderraad (OR) bestaat 
uit 5 ouders en zij ondersteunen school bij allerlei 
verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld sin-
terklaas, Kerst, koningsspelen, laatste schooldag, 
het versieren van school enz. In de ouderraad zit-
ten Lieuwkje Harders, Ine Knol, Tjitske Kerkstra, 
Monique Boekema en Lian van der Valk. Namens 
het team sluit juf Lotte aan bij de vergaderingen van 
de OR.
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten twee 

ouders en twee leerkrachten. De MR is meer 
beleidsmatig bij school betrokken en heeft op 
veel terreinen instemmings- of adviesrecht. 
Liesbeth Giesing en Eleonora Jansen zitten 
namens de ouders in de MR. Juf Henrieke 
(voorzitter) en juf Gelbrich vertegenwoordigen 
het team. Naast de OR en de MR zijn er nog 
tal van activiteiten waar ouders aan meehelpen 
zoals het tuinonderhoud, schoonmaakavon-
den, rijden naar excursies enz. enz. Het is mooi 
om te constateren dat er zoveel ouders zijn die 
(vrijwillig) mee willen helpen op school.
Speelgoedactie

In het najaar hebben wij meegedaan met de 
speelgoedactie in Bolsward. Tijdens deze ac-
tie zamelen we speelgoed in. Het speelgoed 
is bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar, 
waarvan de ouders onder meer gebruik maken 
van de voedselbank. De speel-
goedactie is onlangs afgerond en 
we hebben heel wat weg kunnen 
brengen. Iedereen heel hartelijk 
dank voor het inleveren van speel-
goed en het meehelpen de actie 
tot een succes te maken. Kinderen 
uit groep 7/8 hebben geholpen om 
al het speelgoed in Bolsward te 
krijgen.
Kerstviering

Kerst vieren we dit jaar op donder-
dag 22 december in de kerk van Parrega. We wil-
len deze viering graag samen met kinderen, ouders, 
familieleden, en alle andere belangstellenden bele-
ven. Iedereen is welkom om dit grote feest samen 
met ons te vieren! We starten om 17.00 uur.
Tot zover de berichten van CBS De Paadwizer

BURENDAG  
 
Op zaterdag 24 september 2022 was het weer 
zover; burendag! Waar we vorig jaar nog rekening 
moesten houden met de coronamaatregelen, kon-
den we dit jaar gelukkig weer in getale bij elkaar 
komen. Er waren veel aanmeldingen, het was 
prachtig weer en de Trochreed achter de Harmonie 
was mooi versierd. 

De burendag startte met een verras-
sende activiteit; BINGO! Per kruiwa-
gen werden de prijzen naar binnenge-
reden. Verschillende buurtgenoten zijn 
met een mooie prijs naar huis gegaan; 
een bakpakket, vrijkaartjes voor het 
zwembad in Workum of een mooie 
tafelgrill. 

De bingo werd opgevolgd door de 
alom bekende buurtbarbecue. We-

derom hebben Eva en Ingrid deze voor ons 
verzorgd, nogmaals dank hiervoor. 

Tot in de late uurtjes was het gezellig rondom 
de vuurkorf. We kunnen terugkijken op een 
prachtige burendag! 

Groetjes van de buurtcommissie.
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CMV EXCELSIOR 
PARREGA

opgericht 1893
    
    
 Muziekvereniging 
Excelsior is al weer 

aardig aan de gang. Wat een weelde dat er 
gewoon elke week gerepeteerd kan worden.
Ook onze blaasklas is begonnen. De kinderen van 
de Paadwizer en andere leerlingen die dit seizoen 
zijn begonnen met muzieklessen spelen samen in 
deze blaasklas. Spannend natuurlijk maar ook heel 
erg leuk.

Acties:
Onze eerste acties zijn al weer geweest. In 
september zijn de leden langs geweest met de 
suikerbroden, die bij iedereen in de smaak valt. 
En er is meegedaan aan de Raboclub support. 
Beide acties hebben een mooi bedrag opgeleverd. 
Waarvoor dank!

Hemdijkrintocht:
Al snel na de start van het seizoen hebben een 
aantal leden al gemusiceerd. Op 3 september 
was de Hemdijkrintocht. Wij hebben dan ook de 
wandelaars muzikaal begeleid door Parrega. 
Tegenover het café de Harmonie hadden wij een 
mooi plekje op de boot, de Kenau.

DUO concert muziekorkesten Parrega en Arum
Op 8 oktober was er een DUO concert samen met 
Wubbenes Jacobs uit Arum. Met een afwisselend 
programma van beide orkesten is er een mooie 
avond verzorgd in de Gearhing.

Kerstconcert za. 17 december 20.00 uur
Op 17 december is een kerstconcert, welke 
gehouden is/wordt in de kerk van Parrega. 
Kerstsfeer, kerstmuziek, kerstliederen en 
samen zijn in de donkere dagen voor kerst. 
Komt allen. Entree is gratis/collecte bij uitgang 
of via QR code op liturgie.

Kerstnachtdienst
Ook zal Exelsior meewerken aan de 
kerstnachtdienst in de kerk van Parrega.

Maestro-concert
Op 1 april 2023 staat ons 
voorjaarsconcert gepland en dan 
wordt een Maestro-concert gehouden. 
Dorpsgenoten zullen hun uiterste best 
doen om Excelsior te dirigeren. 
Oproep voor Maestro’s heeft al op 
de Op’e Hichte gestaan. Durf je de 
uitdaging aan dan horen wij het graag.

Agenda:
17 december 20.00 u.: Kerstconcert in de st. 
Johannes de Doperkerk
24 december 21.00 u.: Kerstnachtdienst in de 
st. Johannes de Doperkerk
om alvast te noteren:
1 april 2023 20.00 u.: Maestro-concert in de 
Gearhing

Alle leden en dirigent wenst iedereen prettige 
feestdagen en tot ziens bij een van onze 
optredens!
Facebook: Cmv Excelsior Parrega
emailadres: cmvexcelsiorparrega@gmail.com O
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JAARVERGADERING 2022

Dinsdag 22 november was het na 2 jaar 
afwezigheid weer zover: de jaarvergadering 
stond weer op de planning. Om 20.00 uur werd 
de vergadering geopend door voorzitter Monique 
en kon het nodige besproken worden met de 
aanwezige leden. De financiën werden besproken 
en akkoord bevonden, hierbij werd een nieuwe 
kascommissie aangesteld voor volgend jaar.
Namens het bestuur werd er gevraagd hoe de 
leden de toekomst van de Oranjevereniging 
zien. Er blijven niet veel bestuursleden over dus 
werd er naar een toekomstvisie gevraagd. Hier 
werd enthousiast op gereageerd met vele ideeën 
en hier zijn zelfs 2 nieuwe bestuursleden uit 
voortgekomen! Hiervoor veel dank, dit geeft weer 
wat ademruimte voor de toekomst.
Ook zijn we alvast op zoek naar vrijwilligers om 

te helpen met het dorpsfeest volgend jaar. 
Denk aan mensen achter de bar, organiseren 
van spelletjes etc. Hierbij konden we ook op 
een aantal enthousiastelingen rekenen die 
zich al opgegeven hebben om te helpen. 
Nogmaals veel dank, maar er zijn nog meer 
vrijwilligers nodig dus zou je willen helpen met 
het dorpsfeest volgend jaar? Geef je dan op 
bij één van de bestuursleden, voor vragen kun 
je ook altijd contact opnemen met één van de 
bestuursleden. Alvast veel dank!
Graag willen we iedereen bedanken voor de 
vele ideeën die we gekregen hebben tijdens 
de vergadering. Ook willen we iedereen 
bedanken die de moeite genomen hebben om 
naar de Gearhing toe te komen, dit word zeer 
gewaardeerd!
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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! 
Deze keer de kleurrijke tekening van 
Marte, dat ziet er heel gezellig uit!

Wat hebben 
we weer mooie 
en creatieve 
kleurplaten 
binnen 
gekregen. Super 
leuk dat jullie 
toch weer elke 
keer enthousiast 
worden en een 
mooie kleurplaat 
inkleuren. 
Deze keer 
zijn de prijzen 
gewonnen door 
Marte van der 
Valk (5) en 
Hidde de Vries 
(5). Jullie mogen 
je 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 
10 maart 2023 in bij 
Baukje, Trekweg 22. 
Jullie mogen ze ook 
op school meegeven 
aan Jurre of Iris. Veel 
plezier met kleuren!
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Het blijkt dat deze soort puzzels gewild zijn, want het aantal ingeleverde oplossingen stijgt! Maar 
er kunnen altijd meer bij en er is een leuke prijs te winnen. Deze keer is de oplossing van de 
beeldrebus: Ergens in zitten modderen. De winnaar is geworden Miekie Klaren. De prijs zal bij u 
gebracht worden. 
De puzzel van deze laatste editie gaat over lekkernijen en gerechten uit alle windstreken. Vaak wordt 
er rond de kerst heel wat gebakken en gekookt. Van alle antwoorden is al een letter gegeven. Gelijke 
cijfers zijn gelijke letters. Bij juiste invulling leest u in de balk onder de puzzel een toepasselijk woord. 
De oplossing graag inleveren voor 10 maart 2023 via de mail naar pinfisker@parregea.nl of op 

Trekweg 118. 
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Zoals in veel landen zijn onze tradities nauw ver-
bonden met religie, en ook Oekraïners, die bijna 
nooit naar de kerk gaan, komen nog steeds twee 
keer per jaar naar de kerk (met Kerstmis en met 
Pasen), en daar zijn ze er erg trots op☺️.
Ons Christelijke feestdagen vieren we 13 dagen 
later dan in West Europa, omdat we nog steeds de 
Gregoriaanse (oude) kalender volgen, terwijl de 
meeste landen in 1918 overgingen op de nieuwe 
Juliaanse kalender. Daarom hebben we zelfs zo’n 
feestdag als “Oud Nieuwjaar”😉.

Sinterklaas (6 of 19 december) is de eerste 
meest populaire feestdag  van het jaar voor kin-
deren.  De legendarische 
Sinterklaas is geen fictief 
personage, hij was erg rijk, 
en hij hield ervan mensen 
te helpen en deed het altijd 
in het geheim.  Daarom legt 
Nikolai cadeautjes onder 
het kussen van “moderne” 
kinderen, en hij kan zelfs 
een takje brengen voor 
ondeugende kinderen!  Ik 
vertelde mijn dochter een 
jaar geleden dat we elkaar 
cadeautjes geven ter na-
gedachtenis aan wat Sinterklaas/Nicolai deed.  
Daarom ‘gelooft’ ze niet, maar toch is het leuk om 
cadeautjes te krijgen 

De volgende grote feestdag - het nieuwe jaar - 
is een van de oudste feesten. De viering van het 
nieuwe jaar in de nacht van 31 december op 1 
januari verscheen officieel in Oekraïne in 1918, en 
kwam overwaaien vanuit West-Europa.  Het is een 
seculiere gebeurtenis die niets te maken heeft met 
traditionele Oekraïense overtuigingen. Niet alleen 
de tijd van de nieuwjaarsviering is veranderd, maar 
ook de belangrijkste attributen. Waar Oekraïners 
eerder voor het nieuwe jaar hun huizen versierden 
met de kerstman (een bundel graanaren, aange-
vuld met hooi en gestileerd als een menselijke 
figuur - hallo uit het heidendom!) en verschillende 
rituelen uitvoerden die verband hielden met vrucht-
baarheid en gezondheid, werden deze vervangen 
door een kerstboom, ontleend aan de Europese 
cultuur.

6 januari - Kerstavond.  Volgens de oude traditie 
begint de kerstviering de avond voor kerstmis met 
geestelijke en materiële voorbereidingen.  Deze 
avond heet kerstavond.  Dit is een van de belang-
rijkste gezinsvieringen, een magische dag waarop 
elk gezin een sfeer van gezelligheid, welvaart en 
harmonie in huis creëert.  Volgens de traditie eten 
ze de hele dag voor Kerstmis niets - ze wachten op 
de eerste ster, die de geboorte van Jezus Christus 

aankondigt.  En pas na de avond komt de 
familie bijeen voor een feestelijk diner.  En 
12 magere gerechten worden op tafel geser-
veerd, waaronder kutya (ik zal je er apart over 
vertellen).

7 januari – Kerstmis. Het is de feestdag van 
de geboorte van Jezus Christus.  Kerstmis 
is een van de 12 grootste Christelijke feest-
dagen. Op deze ochtend, na de kerkelijke 
viering, eindigt de kerstvastenperiode en 
begint het feest. Dan worden kerstliederen 
(carols) gezongen, die de gastheren geluk en 
harmonie wensen, waarbij de zangers of carolers 
naar elk huis gaan en in ruil voor de zang door de 
eigenaren met snoep en geld worden beloond. Ik 
hield echt van caroling, we beleefden er altijd wat 
avonturen mee, en dankzij caroling verdiende ik 
mijn eerste spijkerbroek toen ik 12 was😉). Op 
deze dag begroet iedereen elkaar met de woorden: 
“Christus is geboren!”  - “Laten we hem prijzen!”.
13 januari - Genereuze Avond (Malanka-feest-
dag). Deze oudejaarsavond heeft een derde naam 
- Shchedra kutya, wanneer vleesgerechten worden 
bereid. Het belangrijkste van dit volksfeest is vrij-
gevigheid - gezongen gelukswensen voor de ei-
genaar en zijn hele familie!  Net als carolers is het 
gebruikelijk om snoep en geld cadeau te doen aan 
weldoeners. Op Genereuze Avond is het verboden 
om ruzie te maken, zodat het hele jaar rustig en 
kalm kon worden geleefd (iedereen probeert het, 
maar niet iedereen slaagt erin ☺️).
14 januari - Nieuwjaar in de oude stijl (Sint-Basili-
usdag).  Het belangrijkste kenmerk van deze dag is 
zaaien.  ‘s Ochtends, als het nog donker is, komen 
bekenden je huis “bezaaien” met graan (graan is 
een symbool van nieuw leven).  Tijdens het zaaien 
zeggen ze traditioneel: “Zaai, zaai, zaai, gelukkig 
nieuwjaar!  Zaai, laat de rogge, tarwe, alle soorten 
bouwland geboren worden!”.  De eigenaren bieden 
op hun beurt de zaaiers taarten, noten, snoepjes 
en geld aan.  
Het graan wordt 
na het evene-
ment verzameld 
en aan de kip-
pen gegeven 
- “zodat ze goed 
leggen”.  
19 januari - 
Driekoningen 
(genaamd 
Driekoningen 
of Jordanië).  
Deze feestdag 
herdenkt de 
doop van Jezus 

O
E

K
R

A
ÏN

E
 



17

n
û
 4

 2
0
2
2

Christus in de rivier de Jordaan.  Een van de be-
langrijkste tradities van deze dag is het baden in 
een ijsput. Onze voorouders geloofden dat water 
op Driekoningen genezende kracht kreeg en dat 
zieken tijdens het baden in dat water konden ge-
nezen.  In het dichtstbijzijnde open water wordt op 
een aangewezen plaats een gat in het ijs gemaakt, 
er wordt in de buurt gebeden en daarna kunnen 
mensen er de hele dag in baden.  Het is heel inte-
ressant dat iedereen komt - gelovigen en niet-gelo-
vigen, deze traditie trekt velen aan.Dit is het einde 
van onze traditionele feestdagen.  Hier vertelde ik 
je over onze belangrijkste tradities in mijn familie, 
hoewel we niet erg traditioneel waren. Mijn groot-
vader was schooldirecteur, en tijdens het Sovjettijd-
perk moesten onderwijzers religie bekritiseren en 
ontkennen, maar toch verspreidden de gewoonten 
en tradities zich, omdat ze nauw verband hielden 
met religie.  Ook is het behoud en de naleving van 
tradities meer kenmerkend voor de westelijke ge-
bieden van Oekraïne, omdat in het oosten het Sov-
jetbeleid een destructief effect had op Donbas.  De 
hervestiging van etnische Oekraïners en vestiging 

in oostelijke gebieden door Russen, kunstmatige 
hongersnood en de vervolging van Oekraïense 
culturele figuren en gelovigen hadden een aanzien-
lijke invloed op de culturele code van de regio. De 
inwoners van het oosten stopten geleidelijk met 
het volgen van Oekraïense tradities om niet aan 
gevaar te worden blootgesteld.  Na verloop van tijd 
werd de lokale folklore bijna vergeten en de be-
langrijkste feestdag werd het nieuwe jaar.

En toch proberen wij in Oekraïne nu onze tradities 
nieuw leven in te blazen en te verspreiden.  Omdat 
we het heel leuk vinden om samen te vieren en 
plezier te hebben, vreugde te delen, het verleden 
te eren en niet alleen te geloven, maar te bouwen 
aan de toekomst.

Bedankt voor het lezen, dus je bent in ieder geval 
een beetje nieuwsgierig naar hoe we leven, wat 
we vieren en wat we daaraan belangrijk vinden. 
Voor mij persoonlijk waren de feestdagen in de 
winter mijn favoriet, vol verwondering en huiselijke 
warmte.

Tanya Polyanska.

INLOOPOCHTEND:  
Al bijna een jaar is er in de Gearhing op de donder-
dagmorgen eens in de 14 dagen een minibieb met 
koffie! Achter in de Gearhing staan twee prachtige 
boekenkasten met heel veel boeken en puzzels 
in diverse categorieën. Je kunt op die ochtenden 
langskomen voor een kopje koffie met wat lekkers 
erbij. Ben je een lezer of puzzel je graag dan kun 
je te kust en te keur wat uitzoeken. Heb je zelf 
boeken of puzzels die je kwijt wil dan kan je die 
ruilen of inbrengen. Zo is er steeds een gevarieerd 
aanbod! 
Tijdens één van de inloopochtenden kwam een oud 
inwoner van Parrega ook een aantal keren langs. 
Hij en zijn moeder hebben in het verleden beide 
een boek geschreven over hun geschiedenis en 
die van de plaatsen waar ze woonden. De boeken 
hebben de titels: Lytse Bauke en Tink om Lokke. 
Heb je belangstelling om deze boeken te lezen dan 
kun je dat kenbaar maken op de inloopochtenden. 
Fragmenten van deze boeken hebben ook in de 
Pinfisker gestaan. 
Zien we je in de Gearhing? We zijn er in januari en 
februari de volgende data: 5 en 19 januari en 2 en 
16 februari. 

VAN DE GEARHING: Na de verbouwing is de 
Gearhing voor het eerst een seizoen vol in bedrijf! 
En wat zijn we blij dat het tot nu toe goed lukt! Heel 
veel dagdelen is er actie in zowel het dorpshuis als 
in de sportzaal. Zo was de sporthal op 26 novem-
ber omgetoverd tot een bioscoop. De film Grutte 
Pier werd vertoond met daarbij een filmcollege 

van Steven de Jong en live muziek van de film 
gezongen door Carla de Bruijne. Al met al een 
geslaagde avond. 
Bij het schrijven van dit stuk is er een kop-
pel vrijwilligers van de vrijdagavond die heeft 
voorgesteld om de voetbalwedstrijd Nederland-
Argentinië in de Gearhing op het scherm te 
zien. Vele biljarters wilden deze avond niet 
biljarten maar zo is de Gearhing toch open 
deze avond. 
Verder staan er al weer diverse feesten en 
partijen in de agenda. Als bestuur zijn we daar 
uiteraard heel blij mee. Wat we daarbij wel 
nodig hebben zijn vrijwilligers!! Tot nu toe lukt het 
nog altijd om het voor elkaar te krijgen maar als 
er meer mensen zijn die mee willen doen dan zou 
dat fantastisch zijn. Wil je dus wel eens meehelpen 
met een feest of partij dan kun je dat doorgeven 
via bestuur@degearhing.nl . Ben je nieuw en geef 
je je op als vrijwilliger dan wordt je extra ingepland 
zodat je ingewerkt kan worden. We horen graag 
van je!! 
Ook gaat de zoektocht naar bestuursleden verder 
maar we zijn vol goede moed!! 
Wil je meer informatie omtrent iets wat je wil or-
ganiseren in de Gearhing dan kan je mailen met 
bestuur@degearhing.nl 
Wil je een datum vastleggen dan kun je appen of 
bellen met Marianne Poelstra 0622031165), zij be-
heert op dit moment de agenda. 
Tot zover het nieuws van de Gearhing. 

G
E

A
R

H
IN

G



jie
rg

o
n

g
 4

2

18

Op 12 juli 2022 is 
Lolle Schakel, mijn 
man, overleden. 
Wie was hij? 
Lolle is geboren 
in 1956 en opge-
groeid in Exmorra. 
Zijn vader was Yde 
Schakel, bekend res-
tauratie-aannemer. 
Zijn moeder kwam uit 
een kruideniersgezin. 
Hij heeft 1 zoon, Yde, 
nu 26 jaar. 
Lolle koos na de am-
bachtsschool voor 
de schildersschool in 

Zwolle. Hij werd meesterschilder, gespecialiseerd 
in houten, marmeren en vergulden. Lolle was een 
meester in het mengen van warme kleuren; liefst 
okers, oud ossebloedrood, warm bruinzwart. 
Lolle heeft veel in Den Haag en Amsterdam ge-
werkt voor bijvoorbeeld het Haags gemeentemu-
seum, paleis het lange Voorhout, theater Carré en 
meer dan 10 jaar aan het herstellen van de oude 
plafond- en muurschilderingen in de Vituskerk in 
Hilversum. 
Zijn zoon Yde heeft 
hem vaak gehol-
pen.In Zuidwest 
Friesland en op de 
eilanden heeft hij 
kerken en “oude 
boerenspultjes” van 
binnen gerestau-
reerd. Met in ge-
dachte een plek met 
toekomst, voor aller-
lei samenkomsten, 

warm en toegankelijk. 
 Als Lolle een restauratie klus aannam, voerde 
hij dat uit zodat het paste in de stijl en tijdspe-
riode van het gebouw en hoe de bewoners er 
wilden wonen. 
Het was goed als hij er zelf ook wilden wonen. 
Lolle zijn grote passie naast zijn werk was het 
skûtsjesilen. Hij was met zijn vader bij de op-
richting van de IFKS en voer eerst met zijn broers, 
later met een trouwe bemanning meer dan 30 jaar 
om het IFKS kampioenschap, met de Kenau als 
volgschip. 
Later werd het praamzeilen, in de oude boeren-
praam, met een deel van de oude skûtsjebeman-
ning waren ze ook met oude zeilen onverslaan-
baar. 
Vanaf 1982 
was de 
herberg in 
Parrega zijn 
thuisbasis. Met 
een nieuw fun-
dament voor 
Trochreed, 
nieuwe balken voor de vloer van café de Harmonie 
heeft hij dit monument behouden voor de toekomst. 
Café de Harmonie is met tussenpozen open ge-
weest. 
Nu zijn we alweer jaren de eerste zaterdag van 
de maand van 5 tot 10 open. Het dorp, zijn hechte 
vrienden en collega’s zijn graag geziene vaste en 
tevreden klanten. 
Lolle, een lieve, warme, talentvolle man. Ik mis 
hem. 
Zuidwest Friesland met de oude meren was zijn 
thuis. 
Hij ligt in Hieslum begraven. 

Marjan Hartlief
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ACTIE VOEDSELBANK BOLSWARD 5 NOVEM-
BER 2022

In het weekend van zaterdag 5 november is in 
de kerk en in onze beide dorpen de actie voor de 
Voedselbank Bolsward georganiseerd door de dia-
kenen van de PKN gemeente Parrega/Hieslum. De 
opbrengst was groot. Zowel in goederen als aan 
geld, waardekaarten van de Postcodeloterij en aan 
DE-bonnen. Na nog een aantal nagekomen giften 
konden we namens jullie allen maar liefst € 708,-  
overmaken en 18 waardekaarten t.w.v. in totaal 
€ 225,- overhandigen met nog de DE-bonnen. In 
de Dankdienst op zondag met de buurgemeen-
ten Tjerkwerd en Exmorra was daarnaast nog de 
opbrengst van de collecte t.w.v. € 335,90. Fantas-
tisch, hartelijk dank aan alle goede en gulle gevers. 
Onderstaand citaat van een reactie willen we jullie 
niet onthouden, wij als diakenen sluiten ons daar 
graag bij aan. 

 “Wat in soad jild, It is geweldich!. Dit hie ik net fer-
wachte. It is tige slagge!”

BERICHT VAN DE VOEDSELBANK NA DE ONT-
VANGST VAN DE GOEDEREN:

Gisteravond ontvingen wij de prachtige produc-

ten van jullie inzameling in de dorpen Parrega en 

Hieslum in het kader van Dankdag voor gewas en 

arbeid. En inderdaad er is heel veel door jullie inge-

zameld ! Wij willen jullie daarvoor hartelijk bedan-

ken. Nu het aantal gezinnen dat gebruik maakt 

van de voedselbank ook bij ons de laatste 

weken fors oploopt, zijn deze producten zeer 

welkom. Mede hierdoor kunnen wij onze deel-

nemers toch een stevig pakket mee geven. En 

uiteraard zijn wij ook zeer dankbaar voor het 

forse bedrag dat door de inwoners van jullie 

dorpen aan ons is / wordt gedoneerd. Hulde. 

Ook uit de geweldige opbrengst van de col-

lecte blijkt dat het thema DANKEN en DELEN 

duidelijk in praktijk is gebracht.

Uit de andere dorpen hebben we ook veel en 

mooie producten binnen gekregen. Ik heb hen 

inmiddels bedankt en fotootjes toegezonden. 

Deze stuur ik ook naar jou. De twee personen 

uit Parrega kozen er echter voor om niet zelf bij op 

de foto.

Wil je onze dank 

overbrengen aan 

een ieder die deze 

actie tot een groot 

succes heeft ge-

maakt ?

 Met een vriendelijk 

groet,  

Lolke Dijkstra, Voed-

selbank “BOLS-

WARD e.o.” 

GEDACHTENISMOMENT EN GEDACHTENIS-
DIENST

Op oudejaarsavond zijn we in 
Parrega/Hieslum gewend dat de 
gedachtenisdienst plaatsvindt. Op 
deze avond staan we stil bij de 
overledenen van het afgelopen jaar 
in onze dorpen. Hun namen worden 
genoemd, een persoonlijke kaars 
wordt aangestoken en het herin-

neringssteentje wordt meegegeven. Ook wordt de 
mogelijkheid geboden een eigen kaarsje aan te 
steken voor overleden dorpsgenoten, familieleden 
en voor hen die in voorgaande jaren zijn overleden.

De laatste twee jaar was het niet mogelijk en is op 
middag een gedachtenismoment gehouden. Van 
deze mogelijkheid werd veel gebruik gemaakt, 
zodanig dat besloten is dit jaar zowel een gedach-
tenisdienst als een gedachtenismoment te houden. 
Het gedachtenismoment is op 31 december in de 
Johannes de Doper kerk in Parrega van 15.30 tot 
17.00 uur.

Nabestaanden van hen die in het afgelopen jaar 
overleden zijn, kunnen de persoonlijke kaars van 
hun geliefde aansteken en ook zelf een kaarsje 
laten branden. Doorlopend is het ook mogelijk 
voor anderen om op dit bijzondere moment en op 
deze bijzondere plaats een lichtje aan te steken 
voor hun geliefden die zijn heengegaan. Een 
“gedachtenisboekje” wordt uitgereikt om mee te 
nemen. 
Zowel bij het GEDACHTENISMOMENT als bij de 
GEDACHTENISDIENST zal aandacht geschonken 
worden aan de omgekomenen van de Oekraïense 
families die we in onze dorpen opvangen. De 
gedachtenisdienst is om 19.30 uur in de Johannes 
de Doper-kerk. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd. 
De Kerkenraad van de PKN gemeente Parrega / 

Hieslum 
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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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Volleybalteam eind 1980: boven sponsor Eelco de Jong, 

Bauke Jansen, Peter Bruinsma, Kees Boonstra en sponsor 

Marian de Jong, onder Auke Koopmans, Bokke Stremler, Wie-

be Huitema, Henk Wiersma en Tjidze Dijkstra.

1990: schaatsen op de Trekvaart

1990: toegangsweg naar boerderij van 
familie Jansen Trekweg 1 

1985: dorpsfeest met optocht

Parrega centrum jaren 80
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Parregea wer foarút

Nei in rige fan meagere jierren giet Parregea 
wer foarút 
Hawwe de lytsere doarpen noch wol takomst? 
Faken hat dy fraach al oan’e oarder west en net 
sûnder reden. Men hoecht de statistiken der mar 
op nei te sjen. Fan in protte doarpen binne de 
ynwennertallen fiks tebekrûn. Yn guon gefallen 
wol mei fjirtich persint. Parregea wie ek in doarp, 
dat wat yn’e nederklits siet, mar dêr’t, sa’t it him 

oansjen lit, no eare tiden oanbrekke. Want, sa’t de 
Parregeasters sels sizze: “Hjir bart op ’t heden fan 
alles.”
Wat dat “fan alles” is en en hoe’t it komt, dat der 
wer foarútsjoch is yn it streekdoarp oan’e Trekfeart 
tusken Boalsert en Warkum, dêr docht de foarsitter 
fan’e feriening foar doarpsbelangen fan Parregea 
en Hieslum, Jan Ykema, in boekje oer iepen. It is in 
jonge foarsitter, dy’t oan it wurd komt. Jan Ykema, 
boer fan berop, is tritich jier. De foarsittershammer 
hantearret er no foar it twadde jier en hy is fan 
betinken, dat er dat baantsje skoan nêst syn 
deistich wurk waarnimme kin.
                                                                                                          

Sintrum foar alderhanne doelen
Mar it soe oer Parregea gean. Yn 1954, sa leart 
ús de “Encyclopedie van het hedendaagse Fries-
land”, hie it doarp noch 689 ynwenners. Yn 1974 
wiene der noch 482 oerbleaun. Yn 1986 sit it 
ynwennertal noch altyd op it peil fan 1974, dus om 
ende by de 480. Mar neffens Jan Ykema sit der 
no wer wat groei yn. De Parregeasters hoopje, dat 
dy groei trochsette sil, al is foarútgong wol fan dy 
gefolgen, dat it oansjen fan it doarp nochal yn-
gripend feroaret. “Ja, dêr moat men dan wol efkes 
oan wenne”, jout Jan Ykema ta, “mar as soks it 
doarp te’n goede komt, dan ha wy dat der graach 
foar oer.” Jan Ykema stiet, as er dat seit, foar syn 
hûs oan’e Trekwei en wiist nei it bestimmingsplan 
oan’e oare kant fan de feart. Dêr is net lang lyn 
in nije kristlike basisskoalle ferrize, der binne al in 
stikmannich hierwenningen boud en no binne de 
timmerlju noch dwaande mei in frijsteande keap-
went. Dêr is it noch lang net mei sein. Oan’e krekt 
al neamde hierwenningen (fjouwer stiks, oplevere 
yn 1985) wurdt noch in rychje fan fjouwer tafoege. 
Dy huzen, dêr’t de hier likernoch f 470,00 yn’e 
moanne fan bedrage sil, moatte yn’e lette maitiid 
fan 1987 klear wêze. Fierders wurdy yn it Parrege-
aster bestimmingsplan stoef arbeide oan in gebou, 
dêr’t no noch net folle mear as in neakene stielkon-
struksje fan oerein stiet, mar, dat as it meiwierret, 
foar it ynfallen fan’e winter noch bekape wêze 
sil. In gebou, dat mei kop en skouders boppe de 
oare bebouwing útstekke sil en dat in foarskiednis 
hat fan wol fyftjin jier aksjefieren. Mar it kriget no 
dochs stal, dat nije Parregeaster gymnastyklokaal, 
mei dêrby in kantine, opslachromte en romte 
foar gearkomsten. Ek de jierlikse doarpsfeesten, 
dy’t oan no ta yn in loads of in grutte tinte hâlden 
waarden, kinne dêr yn’e takomst fierd wurde. In 

De oliecrisis van 1973 en de sterke stijging van de olieprijs in 1979 veroorzaakten de economis-
che crisis van begin jaren tachtig met als gevolg dat de werkeloosheid groot was en de hypo-
theekrente steeg tot wel 12%. Kleine dorpen zoals Parrega hadden het in die tijd moeilijk, winkels 
verdwenen en mensen trokken naar de stad, landelijk wonen was niet in trek.

In de tweede helft van de jaren tachtig ging het langzaam beter met Parrega, er kwam een nieuwe 
school, een dorpshuis en er werden weer huizen gebouwd.

 Enne Riemersma
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gebou, dat Jan Ykema in sintrum foar alderhanne 
doelen neamt en dat ornearre is foar de bewen-
ners fan Parregea, Hieslum en it deunby lizzende 
Dedzjum.

Ferjonge 
Jierrenlang hat Parregea it sûnder sa’n soarte fan 
foarsjenning dwaan moatten. Ek yn’e tiid, doe’t by 
de oerheden it wurd “besuniging” noch amper yn’e 
wurdboeken foarkaam, koe yn Parregea neat fan’e 
grûn komme. Sa hawwe de Parregeasters har 
lang behelpe moatten mei in gymnastieksealtsje, 
dat neat better as in hûnehok wie. Dat geboutsje, 
dat tichteby de tsjerke stie, is dan ek al lang 
ôfbrutsen en de bewenners fan Parregea, Hieslum 
en Dedzjum wiene oanwiisd op’e foarsjennings 
yn’e gruttere plakken. It wurdt no allegear oars en 
better. Wêrom kin it no ynienen wol? “Wy snappe it 
sels eins ek net”, antwurdet Jan Ykema, “it giet no 

allegear dat it slydjaget. En ja, as soks wat wol, 
dan is it fansels ek wol moai wurk.” Dochs wit 
de jeuchlike foarsitter wol in pear oarsaken foar 
de foar Parregea sa geunstige omkear oan te 
wizen. “It hat in hiel soad tiid en striid koste, ear’t 
it bestimmingsplan der troch wie. Der wiene 
tefolle minsken, dy’t dêr wat oer te kedizen 
hiene, dêr kaam it op del. Dat hat de saak 
allegear noch wat opkeard.” Mar de opmars fan 
Parregea is foaral te tankjen oan it krewearjen 
fan’e bewenners. Bewenners, dy’t jierren striden 
hawwe om wat fan’e grûn te krijen. Parregea is 
de lêste jierren gâns ferjonge. Alderein hat it plak 
romme foar jongerein en dat is ek trochwurke 
yn it ferieningslibben. Jonge minsken besette 
no bygelyks bestjoersfunksjes yn in feriening 
foar doarpsbelangen. En neffens Jan Ykema en 
syn frou Dieuwke is dat in geunstige saak foar it 
doarp. Jonge minsken, binne se fan betinken, litte 
moedfearren lang sa gau net hingje as âlderen, as 
op in plan troch oerheidsynstellingen ynearsten it 
near lein wurdt. Lykwols, de ûnderfining en it wat 
minder bluisterige fan’e âlderein kinne net mist 
wurde. “Der heart in goed lykwicht tusken âld en 
jong te wêzen”, seit Jan Ykema.
It nije sintrum foar alderhanne doelen wurdt 

hielendal bestuivere troch it ryk, de provinsje 
en de gemeente. Mar njonken de f 950.000,- 
dy’t de bouwerij sa likernôch kostet, moat in 
bedrach fan f 70.000,00 troch de doarpen 
sels opbrocht wurde om it behear foarinoar 
te krijen. It boppesteande wurdt meidield 
troch “De Pinfisker”, de doarpskrante fan 
Parregea, Hieslum, Dedzjum en omkriten. 
Ek fernijt ús dat fleurige krantsje (dat fan 
frijwillige bydragen de kop goed boppe wetter 
hâlde kin), dat dy somme der troch middel fan 
ûnderskate aksjes komme moat. Sa waarden 
in pear rommelmerken hâlden, der waard 
mei kearsen sutele en der waar in gewoane 
jildynsammelaksje hâlden. En it sil allegear 
wol goed komme, want op it stuit dat dit 
skreaun wurdt, is al in bedrach fan likernôch 
f 28.000,00  ynkommen. It nije gebou sil yn 
behear komme by de “Stifting Doarpshûs 
Parregea/Hieslum en Dedzjum” en om’e 
saak goed draaiende te hâlden sil in berop 
dien wurde op in ploechje frijwilligers. Ek dat 
sil wol slagje, want neffens Jan en Dieuwke 
Ykema is Parregea in doarp, dêr’t de minsken 
tige “mei-inoar” binne. It ferieningslibben 
makket alteast op’t heden wer goeie tiden mei. 
Allinnich yn Parregea sels binne mar leafst 
trije biljertferieningen. Ien fan dy trije is de 
tweintich leden hawwende frouljusbiljertklub 
mei de prachtige namme “Ha wille en stjit”. 
Mar der is safolle mear op it ferieningsmêd. In 
muzykferiening, in oaranjeferiening, in fûgelwacht, 
mar ek foar yoga of gymnastyk foar fyftichplussers 
hoege de Parregeasters net nei oare plakken ta. 

Sportfjild 
By alle foarsjennings, dy’t Parregea hat of 
meikoarten kriget, is it sportfjild noch net neamd. 
“Foar in offisjeel fjild wiene gjin sinten”, seit 
Jan Ykema. “Mar der is in oare oplossing fûn. 

Bouw MFC de Gearhing
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26 November, 
vol verwachting 
kloppen de 
hartjes van 19 
kinderen in 
de Herreberg 
te Hieslum. 
Drie kinderen 
konden helaas 
niet aanwezig 
zijn. Dan een 
luid getoeter 
en de kinderen 
vliegen naar 
buiten. Een auto 
met een grote 
kar erachter. 
Daarop een stoel 
met Sinterklaas 

en Piet in een opblaasbootje, compleet met 
peddels en een reddingsboei. Maar ze zijn nog 
niet compleet, want de pakjes zijn er ook nog 
niet. Nog meer getoeter en daar is een geel 
bestelautootje met Piet achter het stuur, versierd 
met posters en vlaggetjes. Sinterklaas wordt van 
de kar af geholpen en dan kan het feest beginnen. 
De muziek wordt verzorgd door Wilma op de 

gitaar. Wanneer 
iedereen weer 
zit gaat het grote 
boek open. 
Sinterklaas is 
blij dat hij weer 
hier mag zijn en 
de kinderen zijn 

al weer groter geworden. Twee bij twee mogen 
ze bij Sinterklaas komen staan, vertellen hun 
belevenissen, geven antwoord op de vragen en 
doen zelfs een tik – tok dansje. Een zakje met 
strooigoed hebben ze al uitgedeeld gekregen en 
hier wordt lekker van gegeten. Als er dan zo’n 10 
kinderen geweest zijn is het tijd voor een korte 
pauze. Limonade drinken, pepernoten eten en 
liedjes zingen. Voor de ouders is er koffie met 
speculaas. Sinterklaas gaat dan weer verder want 
het is een drukke tijd en ze worden nog ergens 
anders verwacht. Als ze allemaal bij de Sint zijn 
geweest dan wordt het tijd voor de cadeautjes. 
Hulppiet Ype helpt met het uit de zak halen van 
de pakjes en geeft ze dan door aan Piet, die leest 
voor wie het is en dan kan de Sint het geven. 
Aftellen van 10 naar 0 en tegelijk uitpakken. Oh 
en ah, en yes en wow, zomaar een paar kreten 
nadat het papier eraf is. Ze zijn er heel blij mee. 
Nog een zakje met strooigoed en dan klinkt het 
afscheidslied. Dag Sinterklaas, misschien tot 
volgend jaar. Bedankt aan een ieder die deze 
ochtend mee mogelijk hebben gemaakt.

SINTERKLAAS IN HIESLUM. 

It iisbaanterrein sil oanpast wurde, dat it, as 
it gjin winter is, as sportfjild brûkt wurde kin. 
Winterdeis kin it altyd ta iisbaan tsjinje. It ien 
en oar sil yn’e maitiid fan 1987 útfierd wurde. 
Gemeente, provinsje en it ûndersteuningsbelied 
riede foar de sinten. Der komt in kuierpaad om 
it sportfjild hinne en ek in brechje nei de de nije 
sportseal makket part út fan it plan, dat sportfjild 
en sportseal steane aanst mei elkoar yn ferbining. 
Ja, der bart op’t heden in protte yn Parregea. En 
der feroaret ek in soad. Neffens Jan en Dieuwke 
Ykema nimt it tsjerkebesyk ek yn Parregea de 
lêste jierren ôf. En noch eat dat oars wurden is: 
“In jier as tsien ferlyn woene de minsken hjir noch 
gjin kleur bekenne. Mei de ferkiezingen seach 
men hjir hast gjin biljetten foar de ruten. Dat is no 
hiel oars wurden, want as it safier is, dan binne 
it allegear stimbiljetten. Wy witte no wat wy oan 
inoar hawwe. De readen, sa docht út Jan Ykema 

syn wurden bliken, binne yndertiid begûn mei dat 
“kleur bekennen” en dêr kaam doe gâns werwurd 
op fan blau en grien. Mar it ferdraacht mekoar wol 
yn Parregea. 
Yn Parregea binne njonken in bakker noch twa 
winkels, dy’t itensguod ferkeapje. In gewoanen 
en it wat lytsere “winkeltsje fan Sibbel”. Wat 
hat Parregea fierdersoan noch te bieden? Jan 
Ykema neamt in rige bedriuwen op, mar ek seit 
er: “It leit hjir sa geunstich. De stêden, Snits 
en Boalsert, ûnder berik, mar ek sa tichteby 
de moae Súdwesthoeke. En wy hawwe hjir 
goeie busferbinings.” Mar men soe de fraach ek 
beantwurdzje kinne mei de wurden, dy’t boppe de 
plattegrûn steane, midden yn it doarp: “Parrega, er 
is meer dan u denkt”. 
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BURENDAG IN HIESLUM. 
Buurtvereniging  “it fuottenein“ vierde met de 
organisatie van deze burendag haar eerste 
lustrum. Vijf jaar geleden opgericht en de burendag 
was het eerste evenement. Dit jaar waren we te 
gast bij de Fam. Stellingwerf op Idserdabuorren. 
Een mooie locatie, binnen in de schuur genoeg 
ruimte. Er waren genoeg tafels en stoelen en 
picknickbanken neergezet. Vlaggetjes en een 
spandoek van het oranjefonds maakten het 
extra gezellig. We hadden er weer een soort van 
Amerikaanse fuif van gemaakt. Ieder die zich 
opgeeft, neemt iets te drinken of eten mee. Dit 
is een gouden formule en er is voor elk wat wils. 
Er werd gevraagd om zelf een eigen bord en 
bestek mee te nemen, goed bezig om het milieu te 

sparen en minder afval natuurlijk. De kinderen 
mogen gebruik maken van de trampoline, 
er zijn traptrekkers en skelters en fietsjes. 
Zelf limonade tappen is erg leuk, en de koffie 
met lekkers erbij gaan er wel in. Wanneer dit 
over gaat in borrelen kan de bbq aan. De 51 
aanwezigen hebben het erg leuk met elkaar en 
er wordt veel met elkaar gekletst, wat natuurlijk 
de opzet is van burendag. De kinderen 
kunnen nog happy stones gaan verven, of een 
verftekening maken. Op de kar, met Jacob als 
trekker chauffeur ervoor, maken ze leuke ritjes. 
Wat een plezier. Genoeg te doen en te beleven, de 
dag was zomaar om. Met elkaar weer opruimen en 
hierbij willen we een ieder bedanken die deze dag 
tot een succes hebben gemaakt.

Sint Maarten in Hieslum.
Vanaf zes uur loopt een grote groep van 18 
kinderen met hun ouders door het centrum 
van Hieslum. Met allerlei mooie lampionnen 
en knuffels met gekleurde lampjes er omheen 
kwamen ze langs de deuren om een paar 
mooie liedjes te zingen. Als beloning krijgen 
ze dan van allerhande lekkernijen toegestopt, 
ook wel eens een klein cadeautje, of drinken 
of koekjes. De rugtas was al open en kon men 
het er gemakkelijk in doen. In de auto’s en dan 
naar Idserdabuorren en de andere richtingen die 
Hieslum nu eenmaal ook nog heeft. Het is hier 
al aardig ingeburgerd en iedereen heeft al een 
mand klaar staan en rekent er op dat ze langs 
komen. Gelukkig troffen ze het met het weer. 
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DE SINT IN DEDZJUM…

26 november was het zover. De Sint en zijn Pieten 
kwamen op bezoek bij de kinderen van Dedzjum.
Om 11.30 kwamen de kinderen met hun ouders 
naar de Kerk. Voordat de Sint kwam konden de 
kinderen een tekening kleuren en plakken. Dan 
had de Sint ook een kadootje. Nog even een 
patatje eten en toen was het tijd…. Jasjes aan en 
met z’n allen naar buiten om de Sint te begroeten. 
Er waren meer mensen uit het dorp en er werd 
uit volle borst gezongen en de gitaar Piet was er 
ook!  Dat was leuk. De Sint hoorde ons natuurlijk 
zingen en daar kwam hij aangereden hoor, in de 
camper. En er was nóg een autootje met een Piet, 
en daar……..zaten alle kadootjes in!
Toen we allemaal binnen waren werd het echt 

spannend. Wat zou de Sint allemaal meegenomen 
hebben? Eerst mochten de kinderen één 
voor één bij de Sint komen. En echt he….
hij weet  alles! Het stond allemaal in het 
grote boek. Toen alle kinderen hun kadootje 
hadden telden we tot 3 en was het uitpakken 
geblazen. De gitaar Piet heeft mooie liedjes 
gespeeld en we zongen allemaal mee. Voor 
Gosse had de gitaar Piet nog een verrassing, 
het liedje van de wieken van de molen en 
hoofd  schouders, knieën en teen…., dat was 
mooi….. We hebben er allemaal van genoten.
Het was een fijn Sinterklaasfeest. 

Dag Sint, dank u wel tot volgend jaar!
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30 Oktober in Hieslum.
In de schuur op Sierdsmaweg 18 ligt het kuilplastic 
al op de grond en stropakken zijn in een grote 
kring gezet. Spinnenwebben, skeletten en 
vleermuisslingers, het griezelen kan beginnen. 
Een tafel vol met lekkers, groene limonade 
met drijvende spinnen, worstenbroodjes en 
appelflapjes, snoep en lolly’ s. Daar krijg je een 

blauwe tong 
van. Koffie en 
thee voor de 
ouders. Er zijn 
16 kinderen, 
een tiener en 
een ouder die 
voor hen zelf 

een pompoen gaan uithollen. De kinderen 
worden ook geholpen natuurlijk. Eerst het 
kapje eraf snijden en dan de smurrie eruit 
lepelen, of met de handen natuurlijk. Met 
scherpe mesjes en speciaal gereedschap de 
ogen, mond en neus erin snijden. Ook hier is 
wel hulp bij nodig. De kinderen spelen al snel 
in het stro, op de trampoline en buiten. Een 
feestje op zich, de stemming is opperbest. De 
resultaten mogen er dan ook wel zijn. Met alle 
pompoenen nog 
op de foto, een 
waxinelichtje mee 
naar huis en ’s 
avonds brandden 
ze erg leuk.

HALLOWEEN,
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Underwetterstillens

Witst it noch, de rook fan kamperfoelje

By rein yn’t boskhûs skûlje, ik wit it noch

Witst it noch, de rûge bast by ‚t beamkeklimmen 

Tusken ‘t mais ús bernestimmen, ik wit it noch

Witst it noch, útfanhûzje by famylje

Iisko’s mei fanylje, ik wit it noch

Witst it noch, ús alderearste skriesaai

Ferside yn it raai, ik wit it noch

Kinst it noch, om it hûzeblokje hinne

Soesto it ek wer winne, ik kin it noch

Kinst it noch, op redens nei’t wiid

Of is dat ferlinne tiid, ik kin it noch

Kinst it noch, libje by de dei

Ut e holle wei, ik kin it noch

Kinst se noch, jankfodden by de rûs

Sjongendewei nei hûs, ik kin it noch

Wolst it noch, it swimmen yn ‘e feart

Of bist it no ferleart, ik wol it noch

Wolst it noch, de stilte ûnder wetter

Boppe komme mei gespetter, ik wol it noch

Wolst it noch, by ús tante op ‘e thee

Sliepe yn ‘e bedstee, ik wol it noch

Wolst it noch, tegearre einen rinne

Nei de boerefinne, ik wol it noch

(Tekst: Carla van der Zwaag & Bruno Rummler)

Dit gedicht/lied werd door troubadour Bruno gezon-
gen in de kerk in Parrega tijdens de begrafenis van 
Klaas Wijnja 
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.. der by Cobie in hynder yn de feart rekke wie, dat 
de brânwacht der gelokkich yn slagge in earme bist 
der út te heljen en dat wy fine dat dy mannen wol 
echte krachtpatsers binne..?

.. op Sint Maarten de bern yn Dedzjum mei syn 
allen lâns de doarren gyngen, dat se prachtige 
ferskes songen, dat der ek hiel greate bern 
signalearre waarden, dat je fansels nea te grut 
binne om te snobjen..?

.. Tamme Couperus op strjitte foar syn auto lytse 
spikerkes fûn, dat hy doe om lekke bannen foar te 
wêzen al dy spikerkes by inoar socht hat en dat de 
eigner fan de spikerkes dy by Tamme ophelje kin..?

.. alle bewenners fan Trekwei-noard in 
sukeladeletter yn de brievebus krigen, dat der de 
opdracht by siet om dy letter foar it rút te setten en 
dêrnei te puzzeljen, dat it noch net tafoel om fan 
al dy letters in sin te meitsjen, mar dat de úteinlike 
oplossing GROETJES VAN DE PIETEN AAN DE 
TREKWEG-NOORD wie..?   

Nagekomen wisten jo dat...:
...op 1 oktober de Gearhing omgetoverd was 
tot een pannenkoekrestaurant. Dat een groep 

jongeren zelf de pannenkoeken hebben 
gebakken, dat er vooraf een bijzondere 
menukaart was gemaakt, dat alle 
verschillende soorten pannenkoeken 
de omschrijving hadden van bekende 
Parregaaster gebouwen zoals bijvoorbeeld 
de Harmonie, It Pafferke, de Gearhing etc., 
we met z’n allen heerlijk gegeten hebben en 
dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar is.
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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 Louise Riemersma 06-44087687 dorpsbelang@parregea.nl
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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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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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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