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AUTOBEDRIJF

BOSMA
U kunt bij ons terecht voor APK, onderhoud en reparatie van uw auto ongeacht 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.
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Yttingwei 4 Workum 0515-579234 www.autobosma.nl
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Marianne Poelstra 0515 579807 of 06 22031165
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Graag zijn wij u van dienst met alle voorkomende
tuinwerkzaamheden
Ontwerp
Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Sierbestrating

Koaidyk 11
8724 LJ, it Heidenskip
tel. 06-57155821
www.hovenierevert.nl

Jan Feenstra
t uin- e n b e s t rat ingsbe dr ijf

Sier- en bestrating voor bedrijven en particulieren
Nu o
minig ok
ra
te hu ver
ur!

Stamboek Swifterschapen fokbedrijf
Harmen en Sipkje Drayer
Ieder jaar fokooilammeren en dekrammen
te koop.
Certificaat waardigbedrijf, zwoegervrij,
ARR-ARR
Ook hebben we eieren en van april t/m augustus verse
schapenkaas te koop.
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Wonnebuursterweg 9 8761PG Ferwoude
Tel: 0515-542616 b.g.g. 06-12523789

bloemsierwerk,
boeketten, workshops,
trouw- en rouwwerk,
bloemabonnementen.
Trekweg
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4-a

Parrega

0515-579141

Wij zijn verhuisd naar:

JOH. FEENSTRA INSTALLATIETECHNIEK
Wildinghelaan 3
8747 NL Wons
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info verbouwing Gearhing

Gearhing

Gearhing

28 maart

Excelsior ONHK

Barneveld

3 april

copijdatum Pinfisker

Pinfisker

Heeft u data voor de agenda en Op’e Hichte ?
Mail ze naar: pinfisker@parregea.nl
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AGINDA

Parrega e.o.

Buurtvolleybal

Redaksje:

Suze Roskam			
Wilma Rodenburg
Enne Riemersma
Aukje Galama
Baukje Schotanus
Jolanda Terenstra

0515 579402
0515 579171
0515 560132
0515 579784
0515 856996		
Lay out

Baukje Schotanus
Trekweg 70, 8763 MG, Parrega
baukjeschotanus22@gmail.com

Molkwarder koek actie

za 14 maart

40e jiergong nû.1
Jannewaris 2020

Finânsjes:

10-15 februari

Gearhing

Doarpskrante foar
Parregea, Hieslum en
Dedzjum

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

waar

voorjaarsmarkt Gearhing

“DE PINFISKER”

Redaksjeadres:

activiteit

za 7 maart

COLOFON

Ida van den Berg Frysk

datum

za 29 februari Voorjaarsconcert Grytz en Grize
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WAT STIET WÊR?

Wat stiet wêr?/ Colofon/ Aginda

postabonnees
Nederland: €15,Buitenland € 20,ús banknûmer by de Rabo yn
Warkum is:
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: bladnl.nl
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! 0515 579171

jaar Pinfisker
0
4

avond werd dan alle
copij verzameld en
Pinfisker
De
Dit jaar, 40 jaar geleden,
bij elkaar gevoegd
kwamen een aantal
tot een Pinfisker.
dorpsbewoners op het
Vervolgens stenidee een Doarpskrante
cillen, vouwen en
Parre
uit te brengen. Er werd
nieten met zijn allen.
m
u
gea, Hieslum, Dedzj
een redactie benoemd,
Wat zal dat gezellig
een naam bedacht en men kon los! Dat klinkt simzijn geweest! De doarpskrante kreeg de naam
peler dan het werkelijk was.
‘Pinfisker’ en werd een groot succes. Al 40 jaar
Ik typ dit stukje op de computer, schreiv ik iets
maken vrijwilligers een aantal keer per jaar
foud, dan ‘delete’ ik het en schrijf het opnieuw.
met veel plezier een Pinfisker. Van redactie
Foto’s en plaatjes blaas ik op of laat ik krimpen met tot ‘buiten’ correspondenten en bezorgers, ieeen druk op de muis en schuif ik zonder hapering
dereen werkt er aan mee om dit unieke stukje
van het ene hoekje naar het andere hoekje op elke cultureel erfgoed te bewaren. Wanneer er iemand
bladzijde die ik maar wil. Alles in mooie kleuren en
stopt is er gauw weer een opvolger gevonden. Regelijk lettertype. Is het klaar, dan stuur ik het naar
dactie-lid Nienke Vijver wordt opgevolgd door Aukje
mijn collega-redactieleden, die de foutjes en misGalama en Minke Hazenberg geeft het stokje door
sers er uit pikken waarna ik het kan aanpassen en
aan Wiepie Feenstra. Dankje wel Nienke en Minke
naar de drukker versturen en belandt hij uiteindelijk voor jullie bijdrage aan de Pinfisker.
bij jullie op de mat.
Dit jaar zal in het teken staan van ‘40 jaar Pinfisker’
Wat een verschil met vroeger. De redactieleden
en de volgende editie combineren we dat met het
moesten elk, geschreven, stukje netjes overtypen.
jubileum van ‘75 jaar Vrijheid’. Heeft u een mooi
Typfoutje? Dan nog maar een keer over. ‘Knipverhaal wat hier in past, mail het ons vóór 3 april.
pen’ en ‘plakken’ was ook écht letterlijk ‘knippen’
Schrijven mag ook, wij typen met liefde ‘ouderwets’
en ‘plakken’. Foto’s waren niet zo makkelijk te
uw stukje over.
plaatsen, dus werden de stukjes voorzien van een
prachtige tekening van Jan Bouwhuis en op één
Groet Jolanda namens de redactie Pinfisker.
ús doarpskrante

Parre
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foto’s makke troch, Enne Riemersma

FOARWURD

Beste lezers,

nû 1 2020
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SYTSE GERRIT
HENDRICUS

zoon van Jan en Sophia
Engelsma-Vlug
broertje van Yde

TROUD
25 jier

9 desimber 2019
Pedro en Marianne
Poelstra

50 jier

24 desimber 2019
Roel en Cattien Bosma

STOARN
29 novimber 2019

RUUD VAN ZIJL
11 jannewaris 2020

Het mannetje uit de vorige Pinfisker
was Koos Boekema. Het was best
moeilijk om te raden. Er waren toch
een aantal goede inzendingen.
Hieruit hebben we een winnaar
getrokken. En de winnaar is
………………….. Jet Plantinga.
GEFELICITEERD, ik breng de
prijs bij u langs. Ik heb alweer een
foto van een ander klein manneke
gevonden. Ziet u wie het deze keer
is?
Stuur
dan uw oplossing vó’r 3 april naar:
wilmarodenburg@home.nl of bellen mag ook 0515- 579171.
Heel veel succes, groet Wilma
Relax stoel van Prominent
Bekleding is leer en de kleur is camel.
Incl. verstelbare neksteun en lendepomp.
In zeer goede staat.
Te koop voor 350 euro.
Tel 0515-579346.
(fam Hilhorst-Dedgum)

Beste dorpsbewoners, postabonnees en adverteerders,
2019, wat is het jaar toch weer snel voorbij gegaan. Tijd om de balans weer op te maken. In 2018
hadden we helaas flink negatief afgesloten. Gelukkig was het jaar 2019 een stuk beter. Nog steeds
hebben we iets meer uitgaven gehad, ten opzichte
van binnenkomsten maar het verschil is nog maar
erg klein. Dit jaar hebben we van de meeste
postabonnees een financiële bijdrage ontvangen.
Ook vanuit de dorpen zagen we een stijging in de
bijdragen. Daarnaast hebben we ook nog steeds
onze vaste adverteerders. Gelukkig hebben we
ook dit jaar weer een aantal nieuwe adverteerders
gekregen en blijven deze inkomsten gemiddeld vrij
stabiel.
We zien echter ook dat de kosten toch weer iets
zijn gestegen. Dit zit voornamelijk in de toenemende portokosten. De postzegels worden elk
jaar duurder en omdat we ruim 65 postabonnees
in zowel binnen- als buitenland hebben, is dit een
flinke kostenpost. We hebben dan ook moeten
besluiten om de financiële bijdrage voor postabonnees te verhogen naar 17,50 voor binnenland en
22,50 voor buitenland.
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Vanuit de redactie van de Pinfisker willen we
iedereen nogmaals bedanken voor de financiële bijdrage. We hopen dat u ons ook 2020 blijft
ondersteunen zodat we weer een aantal mooie
Pinfiskers voor u kunnen maken.
Fam. W. Poelstra (Dedgum)
Fam. J. Wiersma (Waubertstrjitte)
Fam. A. Feenstra (Dedgum)
Fam. J. Bouma (Horstweg)
Fam. HB Stremler (Witmarsum)
Fam. Y v/d Valk (Drachten)
Fam. E. Breeuwsma (Schettens)
Fam. R. Kuipers (Bolsward)
Fam. HB Stremler (Witmarsum)
Fam. E. Feenstra (Balk)
Fam. A. de Boer (Horstweg)
Fam. H. de Witte (Horstweg)
Fam. B. Kuilman (Eastermar)
Fam. U Wiersma (Workum)
Fam. E. de Beer (Angterperlaan)
Fam. Joh. Plantinga (Horstweg)

BETANKE FOAR JIMME FINANSJELE BYDRAGE

jiergong 40

CORNELIS JOHANNES
VAN ESVELD (KEES)

Wie is de kleine puk op deze foto?

JEUGD FAN DOE... TE KEAP FAN DE PONKHÂLDER

17 desimber 2019

BLIIDSKIP EN FERTRIET

BERNE

Beste dorpsgenoten.
2019 hebben we met een groot aantal
dorpsbewoners afgesloten op het skil/
brug. Onder het genot van een hapje en
een drankje kon een ieder elkaar de beste
wensen toewensen voor het komende jaar
en ondertussen genieten van een machtige
vuurwerkshow.

BETANKE

Graag willen de organisatie en ús jister
iedereen bedanken voor hun komst en voor alle
giften. Voor volgend jaar komen de eerste ideeën
alweer boven drijven om dit feest te kunnen
overtreffen.
Mvg ús Jister en de organisatie.

nû 1 2020

Op 7 maart wordt de sporthal omgetoverd
tot een markthal met allerlei verrassende
zaken!! De commissie is druk bezig met de
voorbereidingen maar een aantal dingen willen
we graag al vermelden in deze Pinfisker!!
Al verschillende mensen hebben aangegeven
om hun spulletjes te komen verkopen. Zo
zal er een stand zijn met prachtige artikelen
gemaakt van allerlei soorten hout, inclusief
demonstratie van een houtdraaibank. Er is een
kraam met brocante, meerdere kramen met
zelfgemaakte artikelen, kaarten etc. etc.
Ook is er gelegenheid voor de kinderen om
met het zelfgebouwde trekkertje met de kar
van de familie Poelstra op de foto te komen en
in te schrijven voor een ritje met deze zelfde
trekker en kar op een later tijdstip. Verder is
er in de loop van de ochtend een modeshow
waarin kinderkleding geshowd zal worden.
Daarnaast zijn er diverse verlotingen, draaiend
rad e.d. waarbij prachtige prijzen zijn te winnen.
In verschillende vormen zal er ook een wedstrijd
verbonden zijn aan deze dag. Ook voor de kinderen
zijn er activiteiten waar ze aan mee kunnen doen.
In de zaal is een terras ingericht waar je gezellig
een kopje koffie kunt nuttigen of een lekker hapje
kunt eten. Kortom voor elk wat wils!!!!
Meer informatie over dit alles komt te staan in de op
‘e hichte van februari en maart.
Benieuwd?? Tot ziens op 7 maart in de Gearhing
te Parrega.

In maart 1963 is door een groepje enthousiaste
eierzoekers de vogelwacht Parrega / Hieslum
en Dedgum opgericht. Jaren lang is dit een
hele bloeiende vereniging geweest met in de
hoogtijdagen meer dan 100 leden.
Vele activiteiten zijn er in het verleden georganiseerd, waaronder:
• Uitstapjes naar andere vogelwachten,
• Excursies
• Het ophangen en controleren van nestkasten
• Het voeren van (water)vogels in strenge winters
• De nazorg verrichten bij boeren
• En elk jaar het hoogtepunt: de beker voor het
eerste ei!
Helaas moeten we echter al 10 jaar constateren dat de aanloop minder wordt. Er komen steeds
minder leden, op ledenvergaderingen waren er nog
maar 1 of 2 bezoekers. De regelgeving waar we als
vogelwacht tegenwoordig aan moeten voldoen is
voor een wacht met 4 nazorgers niet meer te doen.
Om deze en nog enkele redenen hebben we dan
ook besloten om per 1-1-2020 de vogelwacht Parrega / Hieslum en Dedgum uit te laten schrijven bij
de B.F.V.W en dus ook de wacht op te heffen.
Graag willen we alle leden en donateurs bedanken
voor hun vertrouwen in de vogelwacht.

VOGELWACHT

7 MAART IN DE GEARHING TE
PARREGA

WA BINNE DAT? VOORJAARSMARKT

Even Voorstellen
Hallo, wij wonen alweer sinds begin september
in Dedgum en de hoogste tijd ons even kort
aan de lezers voor te stellen. Wij zijn Anco
Elgersma, opgegroeid in Easterein en hiervoor
een aantal jaren woonachtig in Nylân, en
Debora Kuijten, opgegroeid in Amersfoort
en 15 jaar geleden verhuisd naar Arum. En
samen met onze kat Duet zijn wij nu de trotse
bewoners van ‘Ysgum’.
In ons dagelijks leven werk ik als IT consultant
en is Debora zelfstandig verpleegkundige.
Zij is daarnaast voedingsdeskundige en
vitaliteitscoach. In onze vrije tijd voetbal en
kaats ik en houdt Debora o.a. van lezen en
tuinieren. Wij verheugen ons op het voorjaar
om er ook buiten een fijne plek van te maken.
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Top trije fan de manlju:
1.
Bert v/d Heuvel
2.
Harm Stremler
3.
Willem Poelstra

BILJERTTOERNOOI 2019

It wie wer sa fier. It jierlykse biljert toernooi foar de manlju en de
froulju. Dit jier waard der striden mei 8 pûles fan 4 minsken.
Nei twa dagen fan kwalifikaasje op 27 en 28 desimber waard
op moandei 30 desimber de finale spile. Om healwei 6 waard
begien mei der earste partijen fan de manlju en om 6 oere de
earste partij fan de froulju. Nei in soad spannende en boeiende
wedstriden waard de finale tusken de froulju spile. Foar it tredde
en fjirde plak waard der striden tusken Marian De Jong en Enkje
Stremler. It earste en twadde plak gie tusken Geke Riemersma
en Imelda Bootsma.
Ek by de manlju gie it der hurd
mar earlik oan ta. Hjir by gie
it om in ôffalwedstriid, mei in
kwart, in heale finale en in finale. Dizze waard spile tusken
Harmen Stremler en Bert v/d
Heuvel, dy´t út einlik mei ien
punt ferskil de wedstriid wûn.
Top trije fan de froulju:
1.
Imelda Bootsma
2.
Geke Riemersma
3.
Marian de Jong

Foar alle pûl winners wie der in rollade beskikber steld. De heechste
serie is wûn troch Enkje Stremler.
Foar it earst yn dizze 10 jier dat der in biljert toernooi is, giene beide
bekers nei it selfde hûs. Wol hiel bysûnder fûnen wy.
Fjirder wolle wy de organisaasje en eltsenien dy´t holpen hat dit jier
betankje om dit toernooi wer mooglik te meitsjen.
Bert en Imelda.

jiergong 40
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BUURTVOLLEYBAL

BUURTVOLLEYBAL ZATERDAG 14 MAART VAN 09:30 TOT 16:00 UUR.
Zaterdag 14 maart 2020 is de datum waarop er
weer voor de wisselbeker gestreden gaat worden.
Houd deze datum dus vrij in je agenda!
Opgeven kan bij onderstaande contactpersonen:
Hieslum: Auke Bosma
auke_bosma@yahoo.com
Dedgum: Janette v.d. Gaast
Janettegaast@hotmail.com
Trekweg Noord: Johannes Plantinga
plantingaj@home.nl
Trekweg Zuid: Johan de Boer
ed_712@live.nl
Horstweg: Klaas Bruinsma
klaasb666@hotmail.com
De Mar: Johannes Bakker de Mar

joymbakker@kpnmail.nl
Contactpersoon de Jister via Jelle Frank Plantinga jellefrank@hotmail.nl
Vind je het leuk om te volleyballen, geef je
dan op bij een van de contactpersonen. Liefst
voor 4 maart. Voor vragen e.d. neem contact
op met
J. Plantinga tel 0643828194 mag ook via de
app!

nû 1 2020
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SIGARENKASKE

Suze heeft thuis nog een oud sigarekaske vol met oude Pinfiskers.
In deze serie kunt u de hoogtepunten uit 40 jaar Pinfisker nog eens beleven!

Kerstnachtdienst
Ook aan de Kerst Challenge tijdens de kerstnachtdienst is medewerking verleend.
Jeugdkorpsenfestival
Zaterdag 18 januari staat voor ons jeugdorkest de
Nije Noaten het jeugdkorpsenfestival van Femuza
op de agenda. Dit festival wordt gehouden in de
Mande in Nijland.
Actie Molkwarder Koeke
In week 7 (10 tot en met 15 februari 2020) kunt u
ons verwachten met de Molkwarder koeke. Van
harte aanbevolen.

EXCELSIOR

Kerstconcert
Op zaterdag 21 december heeft Excelsior een
kerstconcert in de kerk van Parrega gehouden. De
kerk was mooi vol en het publiek kon genieten van
mooi kerstmuziek, zoals Christmas in other Lands,
All I want for Christmas en Let it Snow. De muziek werd afgewisseld met samenzang, maar ook
met gedichten en intermezzo’s door ensembles
gevormd door ons jongere leden/jeugdleden. Vier
meisjes op klarinet, Esmee, Jildou, Marije en Ymkje, nog niet zo lang op les maar al toppers in de
dop. Ook hebben Lisette, Minke en Rianne op fluit
een aantal kerstliederen gespeeld. Prachtig! En
de getalenteerde dames Renske en Jenny samen
op klarinet. Wij kunnen terugkijken op een prachtig
concert.

Voorjaarsconcert
Het eerstkomende optreden is het voorjaarsconcert op zaterdag 29 februari a.s. om 20.00
uur in de Gearhing. Hiervoor is het zangduo
Grytz en Grize uitgenodigd. Het duo Grytsje Melchers en Douwe van der Werff zijn energiek en
veelzijdig. Naast popklassiekers hebben zij ook
eigen Friestalige nummers, zoals Sei Age en Bliuw
by my. Het beloofd een mooie muzikale avond te
worden. Komt allen!
ONHK
En dan op voor het Open Nederlands Harmonie
Kampioenschap in Barneveld op 28 maart.
Tot ziens op een van onze concerten.
Agenda:
10 t/m 15 februari: Molkwarder koek-actie
29 februari: Voorjaarconcert met Grytz en Grize
28 maart: ONHK Barneveld
Facebook: Cmv Excelsior Parrega
emailadres: cmvexcelsiorparrega@gmail.com

ÂLD EN NIJ
nû 1 2020
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naam:
leeftijd:
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FOAR DE BERN

We kunnen wel zien dat jullie het in de december maand erg druk hebben gehad. Sinterklaas, kerst,
vakantie zoveel dingen te doen dus minder tijd gehad om te kleuren. Toch hebben we twee mooie
kleurplaten ontvangen. Omdat jullie zo je best hebben gedaan, ligt er voor jullie beide een prijsje
klaar. Lysanne (6) en Sander (4) Ykema, jullie mogen je prijsje ophalen bij Baukje, Trekweg 70
Wil jij ook een leuke prijs winnen? Kleur dan deze vrolijke dieren kleurplaat mooi in, schrijf er jouw
naam (graag plus achternaam) op en hoe oud je bent en lever deze uiterlijk 3 april in bij Baukje,
Trekweg 70. Veel plezier!

14

PUZELJE

De lettergrepen puzzel
in de vorige pinfisker
viel weer goed in de
smaak. We hebben
weer veel juiste
oplossingen van jullie
mogen ontvangen.
De oplossing was
SPOTTERNIJ &
STRINGENT.
Na loting is de prijs
gewonnen door dhr Herre
Ykema. We zorgen dat de
prijs bij u komt.
De nieuwe puzzel is dit
keer een rebus. Welke
(Fryske) uitspraak wordt
hiernaast door de rebus
gevormd?
De oplossing mogen jullie
vóór 3 april mailen naar
pinfisker@parregea.nl

KLEURRYK!
Deze keer de kleurplaat van Lysanne Ykema die
duidelijk een échte Frozen-fan is. Ze heeft de
achtergrond zelfs helemaal toepasselijk ijsblauw
gekleurd.

nû 1 2020

De kleurplaten die wij van jullie ontvangen zijn te mooi om weg te stoppen,
dus vanaf nu zoeken we elke keer een
tekening uit om nog even te laten zien
aan iedereen!

15
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Marieke Grijpstra
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Op zaterdag 30 November brachten Sint en
twee pieten een bezoek aan Hieslum. In een
grote kring zaten de kinderen vol spanning
te wachten. Aan de kanten zaten de ouders,
pakes, beppes en andere belangstellenden.
En daar kwam een camper het terrein oprijden bij camping Heeres. Hoe toepasselijk,
dat Sinterklaas daar een plekje zocht om te
overnachten in die drukke tijden. Ze kwamen
uit Dedgum, maar gauw de Herreberg in.
Maar er was een piet te weinig, de kinderen
zoeken en ze vonden hem, al slapende in de
camper. Toen kon het feestje echt beginnen,
het grote boek ging open. Na ongeveer 10
kinderen lasten we een pauze in met limonade
en een lekker koekje. En met pepernoten natuurlijk. Nog eens 9 kinderen mochten naast
Sinterklaas zitten en met hem praten. Nog
even muziek en dansen. Gezelligheid alom.
De cadeautjes lagen ook nog in de camper en
ze werden snel opgehaald. Als iedereen wat
heeft mogen ze het allemaal tegelijk uitpakken. Er wordt nog een leuke, en lekkere, traktatie uitgedeeld en dan zingen we de Sint toe,
met Dag Sinterklaasje. Het gezelschap wordt
uitgezwaaid en keert een ieder huiswaarts.
Met elkaar de vlaggetjes en kruimels opruimen, dan is het zo gepiept. Een bedankje voor
de fam. Heeres voor de gastvrijheid.

SINTERKLAAS IN HIESLUM

SINT IN DEDGUM

Ook dit jaar deed de goedheiligman, samen
met twee van zijn trouwe pieten, Dedgum
weer aan. Elk jaar weer een feestje en dit keer
voor het eerst in de nieuwe groepsruimte in
de kerk. Daar hingen de slingers en ballonnen klaar en waren de kinderen voor de komst
van de Sint al aan het Sinterknutselen. Onder
belangstelling van dorpsgenoten werd de Sint
de kerk binnen geleid waar hij plaats nam
en gelijk het grote boek tevoorschijn pakte.
Ieder kind kreeg even een moment in de spotlight. En wat wist de Sint veel te vertellen. Zo
had Andrea een prachtige pietenjurk in haar
schoen gekregen van de Sint, en had ze deze
natuurlijk ook aan. Anna wist toch echt zeker
dat de Sint zich vergiste wat betreft de datum van haar afzwemmen (de Sint wordt ook
een jaartje ouder) en Dylan moet de kippen
voortaan met rust laten. Tussendoor werden
Sinterklaas en zwarte Piet getrakteerd op een
Sinterklaaslied wat door alle aanwezigen uit
volle borst werd meegezongen. Nou ja, álle aanwezigen. Onze nieuwe buurman, Elger, zong níet.
Daar dacht hij, zo verscholen in de hoek, mee weg
te komen. Maar weet u, de Sint ziet echt alles.
Elger kreeg nog de kans om zijn fout te herstellen, maar voelde zich niet geroepen om een solo
weg te geven. Dus nadat de kinderen hun mooie
cadeautjes hadden uitgepakt (nadat we alle verwarring rondom de namen hadden gesust. De Sint
wordt echt een dagje ouder) en handenvol pepernoten en schuimpjes hadden gekregen van Piet,
werd het toch wel even slikken voor onze buurman.
De zak was nu immers leeg… daar paste nu best
een buurman in. Zonder pardon werd Elger door
Piet in de zak gestopt, waarna hij al zaklopend/
springend achter de Sint en zijn Pieten aan moest.
Op weg naar Spanje. Je zou denken dat Marisa, bij
het zien vertrekken van haar geliefde, in tranen uit
zou barsten. Maar niets was minder waar. Al vrolijk
stond zij te lachen en te zwaaien. “Dag schat! Ik zie
je van de zomer wel weer in Spanje. Doééég!”.

ÚT ´E FOARIGE IEU

1947: 5 generaties Jetze Jansen.

Jaren 70 voor café de Harmonie: Jappie Wijnia, Rein
Harders, Jan Wijnia, Annie en Douwe Plantinga, Geeske
Wijnja, Joop Ruardi, …..?

Op deze oude foto van Parrega staat achter de melkbussen het huis waar Sam Roskam is opgegroeid
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1937: Griet Wijnia

Jelle Wijnia, een broer van Johannes Wijnia uit Parrega
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nen komen later aan de orde.
De rest van de onkosten betreffende de verbouw komen uit zelfwerkzaamheid, acties en
uit eigen gelden. We kunnen dus los. De plannen worden nu definitief gemaakt en er kan
van alles uitgezocht worden. De bouwcommissie die al meer dan een jaar actief is hier druk
mee. De commissie bestaat uit Sjoerd Rijpma,
Edou Schotanus en Marianne Poelstra. Daarnaast is er sinds enige tijd een interieurcommissie bijgekomen. Deze is druk bezig met het
uitzoeken van kleuren, gordijnen en verdere
aankleding. Deze commissie bestaat uit: Annet
Efdé, Marianne de Jong, Tietsia Hiemstra en
Marianne Poelstra.
Mocht je mee willen helpen aan dit prachtige project dan kan dat zeker. Vrijwilligers kunnen zich
aanmelden via bestuur@degearhing.nl
Voor heel veel meer informatie kunt u 22 februari
naar de Gearhing komen. ’s Ochtends om 10.00
uur staat de koffie klaar en daarna krijgt u uitleg
omtrent de verbouwing.
Tot zover de verbouwing!!
Maar er gebeurt ondertussen nog zoveel meer in
de Gearhing. De zaal is regelmatig bezet door de
vaste gebruikers. Maar ook zijn er kraamfeesten,
vergaderingen, biljarttoernooi en verdere activiteiten. En altijd weer zijn er vrijwilligers die dan zorgen voor de bediening e.d.!!! Daarvoor een dikke
pluim vanaf deze plaats. Onder de groep vrijwilligers is eind vorig jaar een enquête gehouden. Er
wordt nog gewerkt aan het verwerken van deze
gegevens maar de vrijwilligers krijgen daar t.z.t
bericht over.
Als bestuur zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden!!! Na de verbouwing en het afronden daarvan
legt Geke haar taken neer na een hele lange tijd
in het bestuur plaats te hebben genomen. Geke
verzorgt op dit moment de financiën en de vrijwilligers als vaste taken. Ook Marianne de Jong gaat
ons over enige tijd verlaten, zij is secretaresse binnen het bestuur. Een bestuur kan niet zonder een
penningmeester en een secretaresse, dus voel je
je geroepen om één van deze taken over te nemen
zoek dan contact met één van de bestuursleden
voor meer informatie. Ook als je wel in het bestuur
plaats wilt nemen maar deze functies niet ambieert
mag je je aanmelden.
Verder verwijzen we nog naar elders in de Pinfisker waar een bericht staat opgenomen over de
komende voorjaarsmarkt van 7 maart a.s.!!!! Dit ten
behoeve van de Gearhing.
Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd bij één
van ons terecht!!!
Bestuur Gearhing: Geke Riemersma, Marianne de
Jong, Tietsia Hiemstra, Sjoerd Rijpma, Edou Schotanus, Marianne Poelstra

GEARHING

IT SIL HEVE!!!
Na een hele lange tijd van voorbereiding is het nu
bijna zover!! De Gearhing gaat verbouwen. Al zo’n
5 jaar zijn er plannen gemaakt om met de Gearhing
de toekomst weer in te kunnen. En wat lijkt dat
lang. Maar als je in de oude documenten kijkt dan
valt dat eigenlijk best wel mee. Want bij de realisatie van de Gearhing, voor wat betreft het sporthalgedeelte moest het toen opgerichte bestuur nog
veel meer geduld hebben. Al in 1972 werd een
avond belegd door het dorpsbelang om een dorpshuis te realiseren. Vanaf toen is er gestreden om
voor elkaar te krijgen waar we nu nog altijd profijt
van hebben. In 1987 werd op 12 juni het multifunctioneel sportlokaal te Parrega geopend!!!
In september 1997 werd de “vergaderzaal” officieel
geopend, zo stond het vermeld in de krant, voor de
bewoners van onze dorpen was dit al gebeurt in
september 1996. Het betreft hier de zaal waar nu
de bar is en de tafels en stoelen staan. Aan deze
aanbouw werd veel bijgedragen door middel van
vrijwilligerswerk. In totaal werd er voor 120.000 gulden aan zelfwerkzaamheden verricht in dit project!!
Daarna is er nog een uitbreiding geweest in 2001.
In de notulen van oktober 2001 staat te lezen dat
de nieuwbouw klaar is!! Het is een geweldige aanwinst voor de Gearhing. Het biljarten vindt er nu
al plaats en bij een bruiloft hebben we er al genot
van gehad, zo staat geschreven. Ook hieraan werd
veel door vrijwilligers gewerkt. Er stonden 1100
uur vrijwilligerswerk op papier!!! Dit is het gedeelte
waar nu o.a. de biljarten staan.
Mede dankzij onze voorgaande bestuursleden en
de vele vrijwilligers van toen en nu kunnen we weer
de Gearhing een opknapbeurt geven met een
uitbreiding. Na lang aanhouden hebben we voor
99 procent de financiën rond. Er is tot nu toe ruim
240.000 euro aan subsidie toegezegd!!!! Verschillende malen stond er al in de krant dat er geld toegezegd is voor de Gearhing. Eén bericht daarvan
kwam van het Waddenfonds, een toezegging van
50.000 euro, een fantastisch bedrag!! Kort na deze
toezegging kwam er nogal wat kritiek op de subsidies van het Waddenfonds. Discutabel maar het
kan ons niet meer deren!
Bij veel van de aanvragen van de subsidie moest
je ook laten zien dat je nieuwe plannen wilt ontwikkelen om je gebouw levend te houden. Dit alles
met betrekking tot de leefbaarheid van de dorpen.
De initiatieven zijn er, nu zijn we aan het onderzoeken wat er mogelijk is om het daadwerkelijk uit te
voeren. Zo is er een plan om te onderzoeken of we
een soort dependance kunnen worden voor simpel
bloedonderzoek. Veel mensen moeten daar regelmatig voor reizen. Wat zou het mooi zijn dat er
iedere week in de Gearhing mogelijkheid is om dat
in je eigen dorp te kunnen laten doen. Andere plan-

naam PowerSolution. Het doel van PowerSolution is om u te helpen om uw energieonafhankelijkheid te vergroten of er zelfs voor te
zorgen dat u helemaal onafhankelijk wordt. Dit
door middel van duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, energieopslag en mobiele
energiesystemen.

Tijdens mijn loopbaan heb ik veel technische (mechanisch en elektronisch) kennis en ervaring opgedaan. Daarnaast is als installateur van zonnepanelen en allround windmolenmonteur mijn interesse
voor duurzame energie gegroeid.

06 – 45775808
info@yourpowersolution.com

POWERSOLUTION

Beste lezers van
de Pinfisker,
Wellicht heeft u
het reclamebord
al langs de weg
zien staan in
Parrega, toch wil
ik mij graag nog
even voorstellen. Mijn naam
is Jelmer Bakker, 30 jaar en
wonend in Parrega samen met mijn vrouw Trienke.
Van jongs af aan ben ik al gefascineerd door de
techniek met elektronica als duidelijke voorkeur.

Mocht u graag zonnepanelen op uw dak willen, uw bedrijfsvoertuig voorzien van een 230
V aansluiting of een andere energie oplossing
willen, neem dan gerust contact op met PowerSolution. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.yourpowersolution.
com

Om die reden heb ik afgelopen oktober de stap gezet om mijn eigen onderneming te starten onder de

Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig & gezellig 2020! Als bestuur zijnde willen we jullie bedanken voor weer een mooi jaar wat wij met jullie
hebben mogen beleven.
Hieronder een kleine greep uit onze mooiste momenten van 2019!
2019 begon voor Ús Jister met een voltreffer, de
3de editie van de Ús Jister Pubquiz! De ús Jister
Pubquiz werd dit jaar op 19 Januari gehouden. Het
honk was ook deze keer zo goed als gevuld met
strijdende teams van 3 à 4 personen. Na het einde
van de quiz werd de strijdbijl begraven en is er nog
tot diep in de nacht gezellig gezeten door de deelnemers.
Op koningsdag is er met een groep fanatiekelingen
de handen uit de mouwen gestoken op de klusdag.
Met hulp van een aantal bestuursleden, jistergangers en dorpsbewoners is het Jister klaar gemaakt
voor de zomer en zijn enkele gebreken goed aangepakt. Wij willen degenen die zich hiervoor hebben ingezet ontzettend bedanken!

Op 9 November is er door de feestcommissie een angstaanjagend feest georganiseerd.
In een griezelig aangekleed ús Jister werd een
Halloweenfeest georganiseerd. Vanuit vele leeftijdscategorieën was hiervoor belangstelling en de
bezoekers kwamen dan ook erg mooi verkleed in
ús Jister. Foto’s hiervan zijn de vinden op de facebookpagina van Ús Jister.

Net als vorig jaar is ús Jister van binnen en buiten
weer voorzien van de kleurrijke kerstverlichting.
Ook tijdens de kerstdagen is ús Jister veel bezocht
en is Oud & Nieuw hier gezellig uitgezeten. Tijdens
Oud & Nieuw heeft ús Jister, naast het feest in
het eigen honk, ook de hapjes en drankjes bij de
vuurwerkshow op de brug mogen verzorgen. Bij
deze mooie vuurwerkshow, waar een ieder gul voor
heeft gegeven, zijn wij met elkaar gezellig het oude
jaar uit geknald.
Wij hopen u ook in 2020 weer te mogen verwelkomen in ons Honk waar wij op een mooi jaar zullen
proosten.
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Op donderdag 4 Juli, de donderdag voor het dorpsfeest, is het jaarlijkse Ús Jisterfeest georganiseerd.
Dit jaar heeft het ús Jisterfeest bestuur gekozen
voor een aantal veranderingen. Zo werd bijvoorbeeld de gehele opbouw van het terrein gereorganiseerd. Dit jaar met als spel de Sweeper van het
televisieprogramma WipeOut. Het spel werd ge-

speeld onder begeleiding van bijpassende muziek afkomstig van een draaiorgel. Na het spel
heeft het publiek kunnen genieten van muziek
Joop Obama & The Presidents, Talking Notes,
Outpost & Skraal. Mocht u niet aanwezig zijn
geweest, kijk dan vooral naar de aftermovie die
te vinden is op onze tijdlijn op facebook!.

ÚS JISTER

Beste leden & vrienden van Ús Jister,

Ús Jister Bestuur.
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TREKWEI NOARD

Zaterdag 28 september werd weer de jaarlijkse
Burendag georganiseerd. Burendag is een initiatief
van Douwe Egberts en het Oranjefonds. De bedoeling is om gezellig samen te komen en iets goeds
te doen voor de buurt. Door je voor deze Burendag
in te schrijven met een goed plan, ontvang je een
subsidie van het Oranjefonds waaruit je het plan
kunt realiseren. Zo gezegd, zo gedaan, Parrega
Noord gaat de buurt nog meer opfleuren!
De buren van Parrega Noord verzamelden om 14
uur op ‘t Skil om eerst gezamenlijk de handen uit
de mouwen te steken. Er waren meerdere activiteiten; de fietstunnels zijn schoongemaakt, er zijn
krokusbollen geplant in de berm van de trekweg en
tulpenbollen in de berm richting de fietstunnel. Ook
zouden er drie bankjes een verfbeurt krijgen, maar
doordat het weer niet helemaal meewerkte hebben
we dit nog niet kunnen uitvoeren. Dit zal op een
later tijdstip bij goed weer alsnog gebeuren.
Voor de kinderen van Parrega Noord werd deze
middag ook een activiteit georganiseerd. Wat voor
Parrega Noord een ergernis is, is het veel te hard
rijden over de Trekweg, dit levert gevaarlijke situaties op. Daarom hebben wij de kinderen, in de stal
van Jolanda en Meinte, de opdracht gegeven om
grote verkeersborden, die tegen de lantaarnpalen
aankomen, te maken. Hiervoor stonden grote vellen kartonnen en verf klaar. Het resultaat is in het
voorjaar te bewonderen aan de Trekweg. (En nu al
op de foto’s)
Om half vier werd er gepauzeerd en stond er koffie,
thee, limonade en cake voor iedereen klaar. Wat
een gezelligheid! Na de pauze zijn nog de laatste
klussen afgemaakt en hebben de kinderen nog
even lekker met elkaar gespeeld. Buren bedankt
voor jullie inzet!
Vanaf 16.30 uur stond er een heerlijke barbecue
klaar, fantastische organisatie door een aantal
buurtgenoten! Hier kwamen ook veel buren op af
en was het erg gezellig. Een springkussen voor
de kinderen en nog een draaiend rad met kleine
prijzen. Ook al werkte het weer ‘s avonds niet echt
mee; storm en harde regen, de gezelligheid was er
niet minder om. Dit was weer een geslaagde dag
voor Parrega Noord.

“Sân is op”! werd de spreuk van de avond.
Onder toeziend oog van Wiepie Feenstra, die de
zandloper met 30 seconden nauwlettend in de
gaten hield, werd er fanatiek gestreden door de
vier teams! Er werd wat afgelachen! Een gezellig
samenzijn maakt een vliegende start van het
nieuwe jaar in Dedgum. Want dat samenzijn, dat
kunnen we hier en is altijd gegarandeerd vol van
plezier!
Wij wensen iedereen een prachtig en gezond 2020
toe!

Inmiddels is onze eerste vergadering alweer
achter de rug. We zijn allemaal weer enthousiast en gaan voor een prachtig feest. De tent
is inmiddels alweer gereserveerd en de bands
zijn geboekt.

ORANJEVERENIGING

RIN ES OAN

Op 1 januari, Nieuwjaardag 2020 verzamelden
een flink aantal dorpsbewoners zich in de
Hervormde Kerk in Dedgum voor een gezellig
samenzijn! Bij ontvangst kregen we een bakje
koffie en stuk taart, de bewoners keuvelend
bij elkaar aan tafel. Een nieuwjaars groet
en korte terugblik op het afgelopen jaar
door Ronald……zette een gezellige toon.
Daarna werd het tijd voor een ouderwets
rondje spelen! Het 30 seconden spel werd
tevoorschijn getoverd en de dorpelingen
werden in vier groepen ingedeeld. Met een
wijntje, een biertje en lekkere hapjes speelt dit
nog beter!

Dit jaar een feest met optocht. En het thema is
bekend! Dit jaar wordt het thema van de optocht: Helden.
Opgave voor de optocht kan vanaf dit moment
via de email: oranjeverenigingparrega@gmail.
com. Let wel op, we willen graag weten wat je/
jullie gaan doen. Dit om te voorkomen dat er
dezelfde wagens/groepen/lopers komen. Dus
wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maak
er wat moois van!
Dit jaar is het ook 75 jaar geleden dat we zijn
bevrijd. Piet van der Meer heeft zich aangeboden om hier iets voor de organiseren. Wij zijn
Piet hier zeer dankbaar voor.

Zelf willen wij de vrijheid ook vieren, daarom zet
alvast in jullie agenda: 15 augustus kleintje dorpsfeest. Waar, hoe en wat wordt ter zijner tijd wel
bekend gemaakt.

Marysa Dijkstra
Buurtvereniging It Fuottenein Hieslum: Jantje,
Monique, Sijke, Tjitske en Lolkje
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BIERPROEVERIJ HIESLUM

Op vrijdagavond 15 november organiseerde de
buurtvereniging It Fuottenein Hieslum een echte
bierproeverij op ‘e Timpe.
Met maar liefst 30 aanmeldingen uit het dorp kijken
we terug op een zeer geslaagde, maar vooral
gezellige avond!
De Biertroubadour Jan Nota heeft ons deze avond
wegwijs gemaakt in de verschillende soorten
bier. Én kregen we de gelegenheid om dit ook te
proeven!
Zelfs de kenners onder ons hebben deze avond
wat nieuws gehoord en geprobeerd.
Zo hebben we een bock biertje geproefd, welke
verwarmd was met een heuse bierstachel. Dit is
een lange ijzeren staaf, welke verhit wordt tot hoge
temperatuur middels een brander. Vervolgens
wordt de stachel een paar seconden in een
glas met bockbier gestoken. Door de hitteschok
karamelliseert de in het bier aanwezige restsuiker,
wat een smaakverandering geeft. Dit viel echter
niet bij iedereen in de smaak.
Naderhand was er live muziek! Wat wel bij
iedereen in de smaak viel!
Met alle positieve reacties kunnen wij als
buurtvereniging opmaken dat het een zeer
geslaagde avond was!
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Wat was het weer een spannende tijd: Sinterklaas had een nieuwe
paard Ozosnel, dat ook nog eens koudwatervrees had en daarom
kwam er geen pakjesboot maar een trein en Malle Pietje haalde heel
wat streken uit. En ja, dan is het 5 december en is de grote vraag:
komt Sinterklaas wel naar Parrega? Gelukkig wist de sint de weg
nog steeds te vinden, dit keer kwam hij samen met de pieten in een
buggy aan gescheurd! Samen met de twee pieten, de kinderen,
ouders, pakes en beppes ging het in optocht van de brug weer naar
school. Daar aangekomen mocht iedereen binnenkomen om liedjes
te zingen voor de sint, waarna het feest verder werd gevierd in de
klassen. Bedankt sint en pieten, tot volgend jaar!

SKOALLEPRAAT

Sinterklaas

Kerstworkshops en kerstmusical

De donkere dagen voor kerst werden op de Paadwizer afgesloten met leuke, creatieve workshops
voor de kinderen (van sieraden maken en koekjes versieren tot
kerstbomen maken van takken en voederslingers met pindakaas en
appels). Dank aan de vele ouders die een handje hebben geholpen,
geweldig! En ’s avonds konden jong en oud genieten van de
prachtige musical in Hieslum. Fantastisch dat we daar bij mochten
zijn.

Vrienden van de Paadwizer

Eind vorig jaar zijn de leden van de Ouderraad langs de donateurs
gegaan voor het ophalen van de jaarlijkse bijdrage voor ‘Vrienden
van de Paadwizer’. Met het opgehaalde geld worden extra
activiteiten bekostigd voor de leerlingen. Maakt u uw bijdrage altijd
over via bankoverschrijving en heeft u nog niet betaald? Of was u
niet thuis toen de OR langs kwam? Maak dan uw bijdrage alsnog
over op rekeningnummer NL 76 RABO 0372 115 616, ten name van
CBS de Paadwizer onder vermelding van uw naam en ‘Vrienden
van de Paadwizer’. Bent u nog geen donateur maar wilt u de Paadwizer jaarlijks financieel steunen? We
verwelkomen graag nieuwe donateurs, elk bedrag is welkom!

Kern met Pit
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De Paadwizer doet met het Pleinplan mee aan ‘Kern met Pit’, een
initiatief om dorpen en buurten te verbeteren. We hebben inmiddels €
1.000,- mogen ontvangen van Kern met Pit en hopen op zaterdag 18
januari de provinciale prijs te winnen van € 1.500,-. In een volgende
Pinfisker meer over Kern met Pit en andere activiteiten rondom het
schoolplein. Want het plein is dan al wel flink opgeknapt en mooier
geworden, we zijn er nog niet helemaal en sparen nog steeds door,
onder meer voor een nieuw speel- en klautertoestel voor de jongste
kinderen.
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De eerste officiële Elfstedentocht werd gehouden op 2 januari 1909 en werd gewonnen door
M. Hoekstra in 13 uur en 50 minuten. Tjomme
Bleeker uit Parrega schaatste als gids in de
Zuidwesthoek van Workum tot Sloten voorop.
Er was geen gemarkeerde route, bij de ingang
van alle elf steden stond een stempelpost, verder moest men zijn eigen weg zoeken, vandaar
dat er gebruik werd gemaakt van lokale gidsen.
Het was die dag mistig met druppende bomen
en ca. 2 graden dooi. Op veel plaatsen stond er
water op het ijs en er moest veel worden gelopen en geklommen (klunen).
Hieronder lees je het gedeelte van het verslag van de Elfstedentocht 1909 met Tjomme
Bleeker als gids en de naspeuringen die Ron
Couwenhoven heeft verricht om meer over het
leven van Tjomme Bleeker te achterhalen.
Enne Riemersma
Tjomme Bleeker – Elfstedentocht 1909
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Tekening door Minne Hoekstra gemaakt met Tjomme op kop en Jan
Feith achteraan

Verslag traject Bolsward – Sloten
Voort gaat de tocht, naar Bolsward, vandaar over
Workum naar Hindeloopen. Daar worden de rijders
door de burgemeester op dampende chocolademelk onthaald. Vandaar gaat het verder, naar
Stavoren, met Tjomme, de gids. We citeren: „De
kortste weg, hoor gids” Nou, zie ‘m eens in actie,
hij gooit z’n benen links-rechts, rijdt als de weerlicht; Tjomme is en blijft onbetaalbaar. Wij volgen
gedwee, als schaapjes de herder.
Bij aankomst te Hindeloopen was ’t half twee, we
kunnen dus kwart over twee te Stavoren zijn. Maar
de nabijheid van de zee is oorzaak dat ’t ijs weer
minder bruikbaar wordt; o, die dunne ijzertjes,
waren ze maar ’n centimeter dik. En dan nog, af en
toe, moeten we „klimmen” — overland gaan met de
schaatsen aangebonden —, want vele bruggetjes
zijn veel te laag om er onder langs te kunnen rijden
of kruipen. Zo zijn juist 45 minuten verstreken
als de gids mij beduidt, dat we nu wel dicht bij de
stad zijn, maar dat de vaart hier een grote omweg
maakt.
Stavoren doemt op, is duidelijk zichtbaar nu. Aan
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mijn aandacht is ontsnapt dat de heer Feith opeens is gaan spurten. Plotseling ontdek ik hem op
een 15 meter afstand vóór ons. Kijk ‘m nu rijden,
al z’n ledematen beschrijven ovale cirkels in de
lucht. Maar wat bezielt hem toch? Bij de controle
gekomen, vinden we daar de snelvoetige al zitten,
puffende en blazende. Zou hij ’t gedaan hebben
om tenminste éénmaal ‘t eerst aan te komen? ‘t
Vermoeden lijkt me nog niet ongegrond”.
Dan volgt de tocht over de Morra. De nevel trekt
nu z’n sluiers al enger en enger rondom ons toe,
de wereld is weer o zo klein. Dit doet ’n drietal
jongelui, die ons volgden, en van plan waren mee
te rijden tot Balk, reeds vóór halfweg de rest aan
ons overlaten en terugkeren. De wind hebben we
nu in de rug; in ’t ijs geplante takken wijzen de weg.
De diepe stilte wordt niet verstoord. ’t IJs is nog
niet heel hard, maar wordt merkbaar beter. Als we
eindelijk eens even halthouden, roept onze gids
Tjomme met luide stem: „Galamadammen”. Van
der Ley bromt: „er is ommers niks te zien”. We zijn
weer op gang, vlak achter Tjomme aan; weer niets
dan takjes en iĳs, ijs en takjes. „Kippenburg”, bromt
Tjomme, als er weer eens zo ongeveer niks te zien
is. Tjomme voelt ’t aan de lucht, waar ie is. Maar
hij weet niet heel precies wanneer ’t blauwe ijs van
Gaasterland begint, want voor 20 minuten heeft
hij op ’n desbetreffende vraag geantwoord: „aanstonds, meneer,” en dat zegt ie nou weer, met z’n
vergenoegde tronie”.
Hoe snel glijden nu de ijzers voort, o ’t is ’n lust.
Aan weerszijden staan nu rijen bomen „Dat geeft al
veel prettiger indruk dan die onbegrensde ijsvelden
van de Morra. Over ’t blauwe ijs gaat ’t nu bijzonder
snel, ’n wielrijder op de oever wil ons bijhouden,
maar moet ‘t opgeven na enige tijd. Flauw worden
enkele lichtjes zichtbaar, daar recht vooruit. ’t Is
Sloten. Door weinigen opgemerkt stuiven we de
gracht binnen, zo’n typisch-ouwerwetse met hoge
stenenwallen. Kaarsrecht overeind staan daar links
twee grote dienders, ’n groepje mensen is daar samengeschoold, daarachter zie ik ’n groot huis. ’t Is
’n ‘hele toer om daar boven te komen, de ordebewaarders grijpen ons, gelukkig met goede bedoelingen, en helpen; daarbinnen in het gemeentehuis
wacht ons de burgemeester. Van der Ley heeft zich
aan de ronde tafel ’n plekje uitgekozen; wij iets verder naar achter. De eerst genoemde begint direct
met gretige happen z’n worst te bewerken. Dat gezicht maakt ook ons hongerig en wij hebben geen
rust vóór dat de juffrouw melk en broodjes brengt.
Vanaf Sloten krijgen wij een nieuwe gids, die ons
voor twee gulden naar Sneek zal brengen.
Op zoek naar Tjomme
In de eerste Elfstedentocht, die zaterdag 2 januari
1909 werd gehouden, sloot op de trekvaart van
Parrega naar Workum een jongeman aan bij de

Een andere gis die voor M. Hoekstra reed was Ulbe Noordenbos

terug gevonden in Warren County, waar hij werd
begraven in het graf van Geertje en zijn tweede
vrouw Wilma. Hij werd 64 jaar oud. *
Het complete verhaal met de levensgeschiedenis van
Tjomme Bleeker is gepubliceerd in het onlangs verschenen boek Gidsen in de Elfstedentocht, waarin ook tal
van andere verhalen staan over de onbekende gidsen
die vooral in de zuidwesthoek van Friesland actief waren
tussen 1909 en 1947.
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als een ‘jonge en beste rijder’ in zijn mooie beschrijving van de eerste officiële Tocht der Tochten
en noemde hem Tjomme. Ook Jan Feith was vol
bewondering over de Fries en ook hij noemde zijn
familienaam niet, maar wel zijn voornaam. Zo bleef
Tjomme in talloze Elfstedenboeken meer dan een
eeuw een onbekende.
‘Wie was dat nou eigenlijk,’ vroeg ik me af na een
paar gesprekken met Gauke Bootsma, de directeur van het Eerste Friese Schaatsmuseum in
Hindeloopen, die ook wel eens wat meer over die
onbekende gidsen uit de oertijd van de tocht wilde
weten. Er was eigenlijk niets over bekend. Dus ik
besloot op zoek te gaan.
Open Archieven, waarbij alle genealogische netwerken in Nederland zijn aangesloten, leverde
meer dan 10.000 hits op op de naam Tjomme,
maar na een drastische selectie bleef er maar één
over die in aanmerking kwam. Alle anderen vielen
af: al overleden, te oud, te jong, te ver van Workum
wonend. De enige die overbleef was Tjomme Bleeker, geboren op 30 september 1891 in Parrega. Hij
was een buitenechtelijke zoon van Antje Bleeker.
Vraag was natuurlijk hoe het verder was gegaan
met Tjomme en waarom was hij in 1912 en 1917
niet gestart als deelnemer in de Elfstedentocht? Er
waren vragen genoeg. Tenslotte was hij pas achttien jaar toen hij Hoekstra en Van der Ley succesvol over het Slotermeer loodste. Maar Alle Friezen,
de website waarin de complete burgerlijke stand
van Friesland is ondergebracht, leverde niets meer
op. Geen trouwdatum, geen sterfdatum. Bovendien
was er in de talloze hardrijderijen die in goede winters in Friesland werden gehouden ook geen spoor

van Tjomme te vinden.
‘Dood spoor,’ dacht ik, maar wellicht was hij
geëmigreerd zoals zoveel van zijn provinciegenoten in het begin van de twintigste eeuw.
Dus op naar de website van Ellis Island in
New York, waar alle emigranten hun eerste
stappen op Amerikaanse bodem zetten. Daar
zijn inmiddels alle passagierslijsten van de
emigrantenschepen online te raadplegen. En
ja wel hoor: daar was Tjomme Bleeker weer.
Hij was met Geertje Venema, die ook uit Parrega kwam, naar de Verenigde Staten vertrokken en bij zijn aankomst was genoteerd dat zij
doorreisden naar Edmonton in het westen van
Canada.
Dus verder zoeken in Edmonton, maar dat
bleek ook een mission impossible. Daarom
stuurde ik een mailtje naar de afdeling Edmonton van The Alberta Genealogical Society
voorzien van het bijzondere verhaal over
Tjomme’s aandeel in de beroemdste sportwedstrijd die Nederland kent. Beet! Pat Petit
reageerde. Hij zou op zoek gaan en dat werd
een succes.
Twee weken later lag de trouwacte van
Tjomme en Geertje op mijn bureau. Op 16
augustus 1913 hadden zij elkaar het ja-woord
gegeven in Edmonton, maar niet als Tjomme
en Geertje. Die namen waren te moeilijk voor
de Canadezen. Dus vanaf hun trouwdag heetten
ze Thomas en Gertrude. Volgens Pat waren ze ook
weer terug gekeerd naar Nederland.
En dat klopte, want als Thomas en Gertrude Bleeker werden ze ingeschreven in de burgerlijke stand
van Witmarsum. Zo leidde het spoor weer terug
naar Friesland en Parrega, maar uiteindelijk zou
Tjomme Bleeker - de gids van Elfstedenwinnaar
Minne Hoekstra - weer terug keren naar de Verenigde Staten. Hij ging daar bij zijn oudste zoon
wonen en overleed er. Zelfs zijn grafsteen werd
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koplopers Minne Hoekstra en Gerlof van der Leij.
Ook verslaggever Jan Feith van het Algemeen
Handelsblad uit Amsterdam schaatste met de koplopers mee.
In Workum namen de drie de jongen in dienst als
gids, nadat ze hem gevraagd hadden of hij bekend
was met de route over de meren naar Sloten. ‘Ja,’
had hij gezegd en dus schaatste hij - vrijwel voortdurend op kop - met de eersten in de tocht naar
Stavoren en daar vandaan naar Sloten.
Minne Hoekstra, die winnaar werd, vermeldde hem
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De tiid
Ik miende ‘k hie in see fan tiid
want och, ik wie noch jong,
foar my lei in wrâld,sa wiid
en ‘t wie noch lang gjin jûn.
Ik murk dan ek mar amper
dat de tiid ferrûn.
Doe naam de tiid my op syn
wjukken
en lake skamper,
kjel seach ik efterom,
efter my lei gâns in ein,
wat wie dy tiid hurd flein.
‘k Hie noch safolle plannen
en folle wurk om hannen
no plôkje ik elke dei
de tiid dy skoftet net.
En aanstens is it jûn
dan set de tiid my ôf
by ‘t allerlest stasjon.

FRYSK GEDICHT

11 NOVEMBER

11 November 2019.
Met de zelfgemaakte lampionnen lopen de
jongste 11 kinderen van Hieslum, de route
rondom de parkeerplaats. Met de auto gaan
er dan nog 5 kinderen in de basisschoolleeftijd
het buitengebied in. In de kerk van Hieslum
zijn dan inmiddels de lampen en de kachel
aan. Er wordt warme chocolademelk klaar
gezet. Op een lange tafel, met een vrolijk
gebloemd zeil, worden de rugtassen geleegd.
Drie leden van de buurtvereniging maken er
18 gelijke verdelingen van. De drie kinderen
die er niet bij waren, krijgen ook hun lekkers.
De kinderen vonden dit wel bijzonder, en dat
iedereen dan evenveel krijgt, is wel zo eerlijk.
Als iedereen is voorzien van drinken vinden
ze het in de kerk ook wel interessant en hebben ze
de mogelijkheid om er even in rond te neuzen, in
en uit de banken, deurtjes open en dicht. Maar als
alle rugtassen weer gevuld zijn dan gaan de jassen
ook weer aan. Enkelen zijn al erg moe. Nog een
kleurplaat mee en gauw naar huis.

staat. De vrouw van de burgemeester
schaamt zich hiervoor en zodra het kan,
stuurt ze Korry, vlak voor de kerstdagen,
weg. Hindrik is gemeenteopzichter en helpt
Korry om de container naar het park te
verplaatsen. Daar ontmoet ze haar vrienden
Kees en Joop, die ook kerstbomenverkoper
is. Een onbekende weldoener zorgt voor een
vuur ton en hout, en dan vindt Korry ook nog
heerlijke boodschappen in haar container. De
kinderen die meedoen zullen naar de vijver
om te schaatsen, Korry neemt ze mee voor
een ritje in de arrenslee. Hiervoor wordt de
picknicktafel gebruikt, inclusief teugels en
belletjes. Na dit avontuur valt Korry op het
bankje in slaap en heeft ze een ontmoeting
met de kerstengel. Het trio Vocal Roses
verzorgde de muzikale ondersteuning, zo
ook een blaasensemble. Met Fair Sound is
er aan licht en geluid geen gebrek. Zo is Hieslum
maar weer mooi op de kaart gezet en worden alle
medewerkers en vrijwilligers heel hartelijk bedankt
voor het vele werk wat verzet is.

WINTERMUSICAL

En doe waard it Kryst…………
In Hieslum werd de fleurige musical ten tonele
gebracht. ‘’Oerlibje yn ‘e weismytmaatskippij‘’.
Initiatiefnemer van deze musical is de stichting
behoud kerk Hieslum. Al een half jaar geleden
is er een stuurgroep aan de slag gegaan met de
voorbereidingen hiervan. De Toneelvereniging
werd hiervoor benaderd en uiteraard wilden
ze hier aan mee werken. Regie was in handen
van Hannie. Vanuit andere geledingen werden
gastspelers gevraagd, alsmede figuranten en
kinderen. De locatie werd de loods bij fam. Heeres.
Deze werd omgetoverd tot een heus dorpje,
met een burgemeesterswoning, kostershuis,
park en een pleintje. Met lantaarnpalen, sneeuw
en dennengroen, en prachtig schilderwerk van
o.a. it tsjerkje fan Hieslum. Zodra de bezoekers
binnen kwamen waande men zich in een andere
wereld. Drie uitvoeringen hadden we, 13, 15 en
18 december. Vanaf de parkeerplaats bij fam.
Brandsma werd men met de elektrische shuttlebus
er naar toe gereden. De musical ging over
zwerfster Korry, die in haar grijze container woonde
die op een mooi plekje bij de burgemeesterswoning

Mei freonlike groetenisse,
Mink ZijlstraWarkum
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Wa’t de makker is wit ik net mar it spruts my o sa
oan.
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SERVICE PAGINA PARREGA EN HIESLUM

Vereniging/organisatie

Contactpersoon

Tel.nummer

Emailadres

Activiteitencommissie
Badmintonclub (B.C.) Parrega
Begrafenisvereniging
Gedenk te Sterven
Biljartvereniging ’t Bruine café
Biljartvereniging ‘ Op de goede weg’
Dames biljartclub
Brandweer Fryslân, kazerne Parrega
Breiclub
CBS de Paadwizer

Louise Riemersma
Klaas Bruinsma
J. Jansen-Feenstra
J. Ykema (bode)
Folmer Schotanus
Hessel Jansen
Boukje Rijpma
Trekweg 116a
Marianne Poelstra
Pia van der Laag

06-44087687
06-41182968
0515-579607
0515-560177
06-14576115
0515-541525
0515-579521

acparrega@outlook.nl

Dorpsbelang Parrega/Hieslum

Silvan Vijver

EHBO afd. Parrega en Hieslum

Mevr. T. Tolsma

0623058237

De Gearhing

Marianne Poelstra

Gymnastiekvereniging Parrega
Jeu de boulesclub Parrega
Jeugdclub Parrega

Linda de Vries
Mevr. A. Breeuwsma
Nienke de Jong

Jeugdhonk Us Jister

Horstweg 18A

Koersbalclub Parrega
MBVO Meer Bewegen Voor Ouderen
Muziekvereniging Excelsior Parrega

Henk Bruinsma
Antonie Kok
Sjoukje BoersmaHooghiemster
Joh. Plantinga
Trekweg 36
Aukje Galama
Monique Boekema

0515-579807 /
06-22031165
06-44809138
0515579636
06-14946989 Nynkefanhieslum@hotmail.
com
www.usjister.nl
facebook @UsJister
0515-579522
06-47314595 erikafrtn@gmail.com
0515-231468 cmvexcelsiorparrega@gmail.
comwww.excelsiorparrega.nl
0515-579028 plantingaj@home.nl

Omnivereniging Parrega e.o.
Op ‘e Hichte
Oranjevereniging Parrega en Hieslum

www.brandweerfryslan.nl
0515-579807
0515-579622

post@paadwizer-parrega.nl
silvanvijver@outlook.com

0515 579784
0515 560613

Ouderensoos
Pinfisker
PSZ it Pjuttehonk

Boukje Rijpma

0515-579521

Protestantse gemeente Parrega en
Hieslum

Scriba:
06-48607545
Anne Kieft
Trekweg 22, 8763 MD
Parrrega

Toneelvereniging Hieslum
Vogelwachtvereniging
Volleybalclub Parrega
Vrouwenvereniging Wees een zegen
Parrega/Hieslum
Ijsvereniging Winterwille

Jantje Boekema
W. de Jong
Henk Wiersma
Mevr. C. Groeneveld

0515-579701
0515-579866
06-11649046
0515-579190

Meinte Abma

06-11522599

Kids First kinderopvang 06-46196342

tetjetolsma@ziggo.nl

agenda@parregea.nl
Oranjeverenigingparrega@
gmail.com
Pinfisker@parregea.nl
PO-Tjerkwerd@kidsfirst.nl
www.pkn-parrega.nl
kerk Hieslum:
Sierdsmaweg 4
Johannes de Doperkerk
(Parrega): Kerkbuurt 3

Meinteabma50@hotmail.nl

Overig:
Brievenbus & Informatiebord (ter hoogte van Trekweg 66)
Glasbak en hondepoepcontainer (ter hoogte van Trekweg 64)
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Opmerkingen of aanvullingen op de servicepagina kunt u doorgeven via email: pinfisker@parregea.nl

28

.. Hille de Vries al 22 jier koster is fan de tsjerke
yn Parregea, dat hy yn al dy jierren nea in tsjinst
miste, mar dat dat mei de krystdagen foar it earst
barde om’t hy mei gryp op bêd lei..?
.. Sam op de middei fan ien fan de krystdagen nei
bûten seach en ûntduts dat it sneide, dat hy Suze
rôp dat se se komme moast te sjen om’t it sneide,
dat Suze it earst net leauwe woe mar doe ek dikke
snieflokken fallen seach, dat it net echte snie blykte
te wêzen, mar dat buorman Arjen in skommasjine
dy’t hy op it dak set hie oan it testen wie en dat dat
in soad wille joech foar syn bern..?
.. Flappie, de wite knyn
fan Meinte, him blykber
iensum fielde en op
krystjûn besleat selskip te
sykjen, dat Elmer Flappie
by syn kninehok seach
en besocht him te fangen
mar dat dat net slagge,
dat Flappie dêrnei ferskynde by de barbecue fan
Folmer en Annet, mar fier genôch op ôfstân bleau
en net op de barbecue terjochte kaam en dat
Meinte en Jolanda troch de ‘buurtapp’ op de hichte
hâlden waarden fan de avontoeren fan Flappie..?

jierren wer hinget..?

WISTEN JO DAT...!

.. âlderen harren by it sjen fan
dizze foto miskien ôffreegje
oft Louise en Oane bang foar
Sinterklaas binne om’t se de oare
kant út sjogge, mar dat dat net
sa is, mar dat it hjir giet om wat
je yn dizze moderne tiid in ‘selfie’
neame..?

.. Bert en Imelda in wike op Curacao fakânsje
fierden om te genietsjen fan sinne, see en
strân, dat dêr fansels ek lekker iten by heart
en dat Bert op in dei sinne hie oan kreeft en
dat hy sels in kreeft útsykje mocht, dat de
kreeft dy’t hy útsocht hie wol great en swier
(1400 gram) wie, mar dat der net folle fleis oan
siet en ek net sa lekker smakke, dat de priis
wol hiel great wie, nammentlik 100 euro , dat
Bert, wer thús, in nije kâns krige mei kreeft fan
de Aldi fan krapoan 8 euro..?

.. de troch Johannes
Bakker fan Dedzjum
fokte dekhingst
‘Jehannes 484’
kampioen âldere
dekhingsten wurden is
by de jierlikse Fryske
hynstekeuring yn Ljouwert,
dat Johannes as de grutske eigner mei syn
dochter Ilse Johanna de baan yn mocht om alle
felisitaasjes yn ûntfangst te nimmen..?
.. Alma, de freondinne fan Dirk de Leur, in E-mail
nei famylje en bekenden stjoerde dat se in skoftsje
net berikber wêze soe om’t hat tillefoan droegje
moast, dat de reden blykte te wêzen dat se de
tillefoan mei har klean yn de waskmasjine stoppe
hie..?

.. der by Dirk de Leur yn Hieslum opiens in hoanne
op it hiem rûn, dat bliken die dat it de hoanne fan
Titia van der Goot wie, dat Titia yn it kostershûs
wenne hat, lyk as har âlden en har pake en beppe,
dat har heit en har pake beide koster west hawwe
yn Hieslum, dat se doe’t se de hoanne ophelle
in moai kado foar Dirk meinaam, in foto fan it
kostershûs makke troch postboade Brouwer, dat
dizze foto, dy’t ek al by har pake en beppe Van der
Goot yn’e hûs hongen hat, der no dus nei al dy

.. op 1 febrewaris it
Nederlânsk Kampioenskip
Yndoar Toulûken wêze sil
yn Wolvegea, dat Doede
Graafsma fan Parregea diel
útmakket fan it jeugddteam
fan de toulûkferiening ‘de
Watermannen’ en dat dat
team in goede kâns makket om foar de tredde kear
de lânstitel te heljen..?

nû 1 2020

.. Teade om 4.30 oere nei syn wurk ried en by de
nije rotonde fan Parregea in auto seach dy’t fanôf
Warkum oer de rotonde en de fluchtheuvel stuitere
wie tusken de peallen en buorden troch en troch
in wûnder neat rekke hie, dat de besjoerder noch
hielendal betommele (beduust) yn syn auto siet,
dat hy Teade fertelde dat hy ûnderweis wie nei
Beverwyk en by it tankstasjon fan Parregea nei de
bensinepriis seach en de rotonde net sjoen hie..?

.. yn dizze tiid fan emansipaasje,
wêrby striid levere wurdt foar
gelike leanen foan manlju en
froulju en foar mear froulju yn
topfunksjes en di tjier sels
tsjinstplicht foar froulju ynfierd is,
der by de biljertkampioenskippen
fan Parrregea in hiel great ferskil
is wat de earste priis by de manlju
en dy by de froullje oangiet, dat je dat, no’t Bert
en Imelda, as earste echtpear yn Parregea beide
kampioen waarden, hiel dúdluik sjen kinne as de
bekers njonken inoar te pronk steane..?
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Geregistreerde mest aan- en afvoer
Met geregistreerde mestopslag
Alle basisproducten voor uw tuin
zoals bemeste tuingrond, mijnsteen, tuingrond
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Auke Wiersma
Trekweg 148A
8763 MJ Parrega
tel 0515 - 579731
mob. 06 - 53331327

30

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.

Kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden.
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Kijk op huniadrukkerij.nl
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E.J. de Jong - Transport
Parrega-Workum

Voor al uw:
Speciaal transporten
Auto/Laadkraan transporten
Agrarische transporten
Ruwvoerhandel
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Trekweg 156 • 8763 XB Parrega-Workum • Tel. 0515 54 1289 • Fax 0515 54 1039
Bouke Jan 06 2020 0888 • Hille 06 3013 5063 • Eelco 06 2039 3993
info@ejdejongtransport.nl • www.ejdejongtransport.nl
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