
It Spulwike keunstwurk
Tusken Jorwert, Mantgum en 
Baard stiet in hiel lyts terpke 
mei dêrop in blau keunstwurk. 
Yn de folksmûle wurdt dit ek 
wol  ‘De triangel’ neamd, en 
dat is it ek. It keunstwurk is der  
delsetten yn 1997 mei it 25- 
jierrich bestean fan Spulwike. 
It tema wie doe ‘muzyk’, dus 
fandêr in triangel. Je kinne yn 
de twa blauwe balken ek in 
Spulwike tintsje sjen. Sa’n ien 
fan panlatten, al hie der dan 
eins noch ien balke by moat-
ten.

Ofrûne jier is it keunstwurk 
troch wurk oan de dyk skan-
searre rekke en ek de kleur 

wie ferblikke troch de sinne. 
Dêrneist wie it nea dúdlik 
wêr’t it keunstwurk ferbân mei 
hold. Der waard ek wol sein 
dat it keunstwurk mei it iepen-
loftspul fan Jorwert te krijen 
hie. 

Mei it 40-jierrich bestean wie it 
in moaie gelegenheid om de tri-
angel wer rjocht te setten. Mei 
tank oan Frankena Bouw en 
autobedriuw Menno Walinga 
stiet de triangel der no wer 
kreas by. Ek is der in plaatsje 
opkommen mei ‘Spulwike sûnt 
1972’.

Troch Maaike Kuipers

Spulwike al 40 jier in unyk barren
Tintjes bouwe mei panlatten, ferve en plestik, sjonge, mei elkoar ite en gekjeie, de raarst mooglike spults-
jes dwaan en dat al 40 jier op in leechdrompelige manier. Yn de begjinjierren begûn yn Jorwert mei in 
ploechje frywilligers en in hân fol bern en no útgroeit ta in begrip mei hûnderten sponsors, seishûndert 
bern en hûndertfyftich frywilligers.

Yn dizze prachtige krante kinsto ek dit jier wer lêze hoe ’t de bern en lieders har fermakke ha op de 
sportfjilden, yn’e greiden, yn’e sleat, op’e trekker en wein en yn it swimbad. En fansels in ferslach fan de 
te gekke jubileumdei mei ûnder oare Halbe Wenner en de Boargemaster fan de Takomst. Ek stiet der in 
núferaardichst ferhaal yn oer de ranjamannen fan Easterwierrum en in opmerklik ferhaal oer de foarrinner 
fan Spulwike yn de jierren 50 yn Mantgum. Holle Bolle Tsjing!

In top wike yn 
Eastermoarn!

In flotrinnende 
ranjamasine

‘Spulwike hat myn 
libben mear kleur jûn’
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Tiidpoarte rêdt takomst tiidreizgers 
mei 40ste Spulwike

In strakblauwe loft, in tempe-
ratuer fan hast 30 graden, 630 
bern, in loftkastiel en trije tiid-
reizgers dy’t elkoar de tinte, of 
better sein, de skansearre tiid-
masjine út fjochtsje: Halbe de 
Holbewenner, de Boargemaster 
fan de Takomst en de Homo 
Futuris. Yntusken hâldt de Learaar 
Biology fan de Takomst, in wat 
Jezuseftige figuer, ûnfersteurber 
in kolleezje oer de evolúsje fan 
de minsk. Troch in tiidpoarte fan 
fjouwer meter heech ferdwinen de 
reizgers út it ferline en de takomst 
by eintsje beslút wer, yn reek-
wolkens en fjoerwurkdampen, 
ûnderweis nei har eigen tiidsône. 
It komt jo wat surrealistysk foar? 
Dat kinne wy ús foarstelle, mar 
dôchs waard mei dit tafriel de 40e 
Spulwike ôfsletten op it terrein 
fan Uniastate yn Bears, op 27 july 
lêstlyn.

It wie it slútstik en tage-
lyk de slotakt fan in ekstra 
Spulwikejubileumdei, dy’t moarns  
begûn yn de Notaristún yn 
Jorwert. Alle Spulwikebern fan 
de groepen 3 oan en mei 8 en 
alle Spulwikelieders en –frijwil-
ligers kamen dêr by elkoar. Dêr 
krigen hja it startskot foar it Grutte 
Doarpespul troch de Gemeente: 
in wiere logistike operaasje; 630 

bern en 150 lieders waarden op 
sa’n 25 trekker-en-wein-kombi-
naasjes ôfwikseljend nei Hilaard, 
Easterwierrum, Baard, Wiuwert, 
Weidum en Mantgum brocht om 
dêr spultsjes te dwaan dy’t yn 
it teken stiene fan it bouwen en 
fersieren fan, jawol, in tiidpoar-
te. De bern fan de groepen trije 
oant en mei acht waarden mikst 
oan de hân fan Spulwikepetsjes 
yn fiif kleuren, krekt lykas de 
Spulwikelieders. Yn ‘e tusken-
tiid moast der neffens de bêste 
Spulwikejubileumtradysjes fan-
sels ek mei al dy 630 bern, 150 
lieders en oare frijwilligers tagelyk 
pankoek iten wurde. It die bli-
ken dat soks prima kin mei acht-
hûndert man op it plein foar De 
Wjukken yn Mantgum.

Wêrom al dy drokte, freegje jo 
jo ôf? Dat hie te krijen mei bop-
peneamde tiidreizgers. Earder yn 
de wike wienen dy yn har tiid-
masjine al ris delstrutsen yn de 
trije Spulwikedoarpen. Dêr die 
bliken dat hja har tiidkaaien kwyt 
rekke wienen (sûnder sa’n kaai 
komme jo yn in tiidmasjine fansels 
net fier). Dy tiidkaaien fûnen de 
bern fan Easterwierrum, Littens 
en Weidum werom, mar dat wie 
net genôch om de tiidreizgers 
werom keare te litten nei har 

eigen tiid. Want wat die bliken? 
Tiidkaaien fûn, tiidmasjine foetsy! 
Sadwaande moast der in alterna-
tyf komme, en dat kaam der yn de 
foarm fan de tiidpoarte yn Bears. 
De ûnderdielen dêrfoar koene de 
bern fertsjinje mei de spultsjes fan 
it Doarpespul. 

It ferhaal fan de trije tiidreizgers 
foarme de reade tried fan dizze 
spesjale jubileumedysje fan de 
Spulwike, dy’t goed oanslúte op 
it tema fan de Spulwike 2012: 
Takomst. Mei in doarpespul waard 
der in ekstra dei oan de Spulwike 
taheakke, dy’t oars foar de bern fan 
de groepen 5/6 yn Littens op ton-
gersdei ophâldt, wylst de bern fan 
de groep 3/4 yn Easterwierrum 
yn twa groepen op moandei en 
tiisdei, en op woansdei en ton-
gersdei fermakke wurde. De bern 
út de âldste groepen nimme oars 
nei in nachtsje sliepen yn Weidum 
de freedtemoarn ôfskied fan har 
lieders. Foar sawol bern as lieding 
wie dizze lange waarme freed dan 
ek in bysûndere krêftsynspanning. 
Gelokkich koene hja rekkenje op 
de help fan ferskate gelegenheids-
frijwilligers mei in Spulwikeferline.

Op it hiem fan de pleats fan 
Johannes en Willeke van der Weij, 
foarhinne Monsma, gie de jubi-

De râneferskynsels 
fan Spulwike

Nei in oantal jierren midden yn 
it ‘Spulwike epysk sintrum’ sitten 
te hawwen, bin ik eins wol benijd 
at de Spulwike eins bûten de trije 
doarpen ek libbet. Lang hoegde 
ik net nei it antwurd te sykjen, it 
kaam my troch alle soarten media 
en kanalen te mjitte.

It begûn al wiken foar it hiele bar-
ren. Alders die freechje nei de 
briefkes want harren bern wolle 
nei Spulwike ta. “Dan gean we 
freed te nacht moai yn’e auto op 
fakânsje, en binne se goed úttelt”. 
Ek seach ik myn buorfrou by it fer-
vjen fan de shirts foar har groepke, 
de knyn meinimmen. Wat in fleu-
rich grien knyntsje, dat kleurke dêr 
knapt er fan op! Mar dat fûn de 
buorman net….

Sa op de earste dei fan’e skoal-
lefakânsje is it noch best wol drok 
yn myn doarpke. Ja, net mei bern, 
mar mei âlders die noch net op 
fakânsje binne. En op Twitter 
begjint it getweet fan âlders en 
âld lieders! Foaral Beddoloog 
hâld ús goed op’e hichte fan syn 
gefoelens oer Spulwike: “Krekt 
werom fan de start fan @Spulwike 
Easterlittens. Allegear leuke herin-
nerings komme foarby. Je fiele je 
wer efkes bern as je der stean” en 
“Spulwike 1e dei wie neffens bern 
geweldich, fantastysk, fet cool 
en folle mear….” Moai man! Der 
wurd omraak twittere oer it moaie 
waar dat se mei Spulwike treffe, en 
minsken winskje de organisaasje in 
machtige wike ta. Ald lieders litte 
ek fan harren heare en hawwe it 

oer it “magyske gefoel” dat sels 
bûten de fjilden om te fielen is. En 
der is sels in âlder die twittert: “ 
Heit en mem lekker te faren! Op’e 
bern wurdt past……. @Spulwike”

Nei de earste dei sjoch ik efkes op 
Facebook. Ja hear, allegear mem-
men die foto’s fan’e shirtsjes oan 
’e waskline hingjen hawwe. “Oh 
hast do se wosken? Dat mei ik 
net fan myn dochter, dan gean 
de nammen der ôf”. “Die fan my 
fûn it geweldich! Troch de lym en 
de ferve hie ik trije stjonkerts yn’e 
auto. Mar hy wit de nammen noch 
net fan syn groepke, ek net fan syn 
liedster”. “No, die fan my wol net 
smoarch wurde…. Hat se fan har 
heit”. 

Kom ik by de kassa fan’e super-
merk, hear ik de kassiere erfarin-
gen útwikseljen mei oare âlders 
die harren bern werom krigen fan’e 
survival. Se hawwe it prachtich 
hân. Ik krij stikem pikefel, en net 
omdat it sa kâld is yn’e winkel. 
Wilens ik langs in hikke fyts mei 
der op klean en skuon te droegjen, 
is it my dúdlik: Spulwike libbet! Nei 
40 jier noch sa’n draachflak, dat 
komt net samar. Spulwike is mear 
as “alive” en it skopt noch altiten!

(alle sitaten binne fan it ynternet 
of fan strjitte plukt, en ynterpre-
tearre nei ynsicht fan’e skriuwer. 
Mochten jo, jo útspraak herken-
ne, meitsje jo net drok, wy fine it 
prachtich!)

Troch Doete Stenekes

Spulwike 40 jier? Echt net!
Doe’t frou Monkelbaan (79) fan 
Mirns op sneontemoarn 28 july 
de Ljouwerter krante lies foel 
har mûle iepen fan fernuvering. 
’Spektakel bij Bears sluit veertig-
ste Spulwike af.’ Se pakte de til-
lefoan en belle my op. Oan de 
toan te hearren hie ik te krijen mei 
in pittige, âldere en pyntere frou.

Frou Monkelbaan fertelde dat sy 
yn de jierren 50 fan de foarige ieu, 
trije kear meidien hat as begelieder 
oan in bernewike yn Mantgum. Se 
wenne destiids yn Easterwierrum, 
oan Tsjerkebuorren (wêr no har 

muoikesizzer Klaas-Jan Jorna 
buorket) en wie troch kunde frege 
om te helpen bern in leuke wike te 
besoargjen. Krekt as no waarden 
der op meardere dagen tintsjes 
boud, spultsjes dien en mei elkoar 
bôle iten. Wierskynlik bleaune der 
ek bern en lieding sliepen, want 
net eltsenien hie in fyts, lit stean in 
auto. It opmerklikste feit fan dizze 
wike is dat it allinnich bedoeld 
wie foar jonges. De lieders wie-
nen foar it grutste part froulju. De 
namme fan dit spektakel wie dan 
ek ‘Jongensstad’. 

Omdat it al mear as in heale ieu 
lyn is, wit frou Monkelbaan net 
mear hoefolle bern en begelieders 
der ûngefear meidien ha en as it yn 
de jierren dernei ek trochsetten is. 
Yn 1957 is se troud en ferhúze nei 
Gaasterlân. Doe hat se net wer 
meidien (as dat al koe). As jo mear 
witte oer dit opmerklike ferhaal 
dan wolle wy dat fansels graach 
witte. Jo kinne dan belje mei  
058-2501828. 

Troch Maaike Kuipers

leumdei oer yn in jubileumnacht, 
mei in grut feest foar sa’n 300 
Spulwikelieders en –frijwilligers 
fan hjoed en juster. Dûnse waard 
der op ‘e muzyk fan I Owe You, 
foar dy gelegenheid wer by elkoar, 
DJ Bert en Weima en Van der 
Werf, en it waard noch let... It 
waard ek wer ljocht, en doe wie 
ek de 40ste Spulwike echt foarby. 

As Jubileumkommisje sjogge wy 
mei in soad nocht en foldwaning 

werom op it resultaat fan in trije-
kwart jier brainstoarmjen, ferga-
derjen, subsydzje-oanfreegjen en 
regeljen.  

Albert Dirk Talsma, Andrys 
Weitenberg, Arjen de Koning, 
Edwin Meester, Hidde Jonker, 
Tsjerk Bottema,  Folkert Kingma 
(sponsorkommisje), Hester 
Adema en Maaike Kuipers 
(beide stifting).
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Nij bloed
Dêr sit je dan. Oan de râne fan it 
fjild, en alles draait gewoan troch, 
sûnder my. Je witte it, je sjogge it, 
en it is goed, sa heart it, nimmen 
is ûnmisber. En dôchs, stekt it in 
hiel lyts bytsje. En wat my hie-
lendal fernuveret is dat ik noch 
net iens in jier opholden bin, mar 
no de helte fan’e lieders al net 
mear kin. Allegear frisse fleurige 
mannen en froulju, die har sa te 
sjen prima fermeitsje. Snappe sy 
eins al wat Spulwike is? Binne sy 
“geskikt”? It wurd tiid dat ik my 
ris efkes yn harren ferdjipje. Ik sil 
se ris oan de tosk fiele, en boppe 
al, wat fine de bern fan harren 
“frisse lieding”?  Yn’e boarterstún 
fyn ik mei de foksejacht in moai 
duo. As sy harren ferklaaiers-
klean út dogge blike sy twa leuke 
jongemannen te wêzen. Tiid foar 
in “krúsferhear”.

Wa binnen jim, en hoe binne jim 
hjir yn Easterletter telâne kaam?
“Wy binne Renze en Laurens. 
Op HyNight binne wy  
rekrutoarre troch twa “proppers’ 
fan Spulwike. Wy wienen nef-
fens harren wol “geskikt”. Ik hie 
altiten alris meidwaan wollen, as 
bern fûn ik it al moai”, seit Renze. 
Mar Laurens komt út Deinum en 
hie allinnich mar wylde ferhalen 
heart, dat sa hawwe wy besletten 
om ús op te jaan.”

En hoe befalt dat oant no ta? Wat 
binne de hichtepunten foar jim?
De mannen begjinne te gniffeljen. 

Ik hear se wat mompeljen oer 
búkskowe en sjukeladesaus. Dan 
binne se der gau út. De survi-
val is neffens harren it toppunt! 
Geweldich hoe de bern der alle-
gear yn batse. Yn harren eigen 
herrinnering wie it altiten sa kâld, 
mar no ha se prachtich waar. Alle 
bern binne der yn west en alles 
siet ûnder de blauwe drek. En de 
bern, die binne allegear sa ferskil-
lend, dat makket it hiel leuk!

Op de fraach oft se takom jier wer 
mei doge antwurdzje se gelyk ja! 
Dêr nei sjoch ik Renze syn bern 

leafdefol ynsmarren mei sinne-
brân, faktor 30. Ik moat tajaan, 
se binne poer geskikt. Mar net 
oardiele foardat ik harren bern 
sprutsen ha!

As ik de bern fan Renze freechje 
oer harren lieder, krij ik allinnich 
mar positive gelûden te hearen: 
“Hy is leuk, te gek, en grappich. 
Hy hat humor.” Wat is dat gefoel 
foar humor dan? Anne: “Hy goait 
ús yn’e feart, dat is echt lache!” 
As ik trochfreechje as der dan 
echt neat op dizze nije topper 
oan te merken is jout Femke oan: 

“Hy falt hiel soms wol in bytsje 
út, dan moatte wy him wer efkes 
opskerpje. Oh en hy praat wol in 
hiel soad mei liedster Zoe!”De 
bern meie him fan my in sifer 
jaan. In 9.5! konklúzje: poer 
geskikt.

Ek Laurens syn 
‘Samsungs’ binne 
laaiend entûsjast. Sy 
fine dat je net merke 
kinne dat hy ‘nij’ 
is. Hy is grappich, 
sjongt as de bêste 
mei, en hâld fan 

blauwe drek. As ik efkes troch-
freechje binne der dôchs wol in 
pear krityske punten. “Hy snapt 
soms net wer wy hinne moatte, 
dan stjoert hy ús hielendal de 
ferkearde kant op! En hy moat 
by it pakken fan materiaal foar 
it tintsje bouwen fanatiker wêze. 
Hy draafde net hurd genôch en 
hie net de goede spullen foar ús 
pakt” Mar fierders krij ik der gjin 
negatyf wurd út. Emma, Merijn 
en Jente-Mare binne gek mei 
harren lieder en jouwe him in 
dikke 9!

It mei dúdlik wêze. De bern rinne 
mei se fuort, en ik lit my ek ynpak-
ke troch dizze entûsjaste lieders. 
Neffens my snappe sy best wêr 
it om draait: bern, sjonge en wille 
meitsje. Se pakke it geweldich 
op, en draaie in machtige wike 
mei harren nije ploech. Wêr sil ik 
my dan noch drok om meitsje, sa 
giet it al jierren, en dat is goed sa.

Troch Doete Stenekes

In flotrinnende ranjamasine

Mei al dy spultsjes en troch al dat 
sjongen ferliest it lichem in soad 
focht ûnder de Spulwike. It is 
dan wichtich om  de wetterhús-
hâlding goed op peil te hâlden. 
Seker mei waarm waar moatte 
de bern goed  drinke. Dêrom hat 
de Spulwike op elts doarp ranja-
mannen en -froulju ynsetten. Yn 
Easterletter wurdt dizze funksje 
dit jier ynfold troch Michiel en 
Kevin. Sy soargje derfoar dat alle 
bern genôch te drinken krije. Dit 
is net in taak dy’t je ûnderskatte 
moatte. Seker net mei dit hiele 
hite waar. 
Foar it rûnbringen fan de ranja 
hawwe de mannen in fyts meitsje 
litten dy’t poer geskikt is foar it  
 

wurk. De fyts bestjoere is wol 
in lestige oangelegenheid en eins 
allinnich geskikt foar betûft ranja-
fytsers. Mar troch in kombinaasje 
fan fakkundich stjoerwurk, hel-
dere kommunikaasje, in bytsje 
linichheid en in poerbêste gear-
wurking hawwe Kevin en Michiel 
der in flotrinnende ranjamasine 
fan witte te meitsjen. Kevin leit 
út: “We ha earst wol efkes oefen-
je moatten, mar no’t wy de fyts 
kompleet ûnder kon trôle hawwe 
binne wy oeral samar te plak. It 
is foaral ek in kwestje fan elkoar 
goed oanfiele.” 

It foljen fan glêzen giet se net 
minder goed ôf. As trochlearde 
 

barmannen taapje se mei in boar-
tlik gemak elts glês fol. Michiel 
fertelt grutsk: “In gemiddeld ran-
jaglês hawwe wy yn ûngefear 6 
sekonden fol. As we trochtaapje 
kinne komt dat del op sa’n 20 
glêzen yn in minút!”  Do kinst 
wol sizze; Kevin en Michiel folje 
de ranjaglêzen rapper dan harren 
eigen skaad.

Der wurdt ek goed neitocht oer de 
gearstalling fan de ranja. Foardat 
der mei de ranja sutele wurdt 
is der al in hiel proses oan priu-
wen en miksen oan foarôf gien. 
Michiel: “In goeie ranja bestiet 
foar minstens 10 prosint út fruch-
tesop. It oare diel is wetter.” It 
miksen wurdt mei úterste soarch 
útfierd. Earst wurdt it fruchte-
sop yn in jerrycan jitten en dan 
pas komt it wetter derby. Dêrnei 
begjinne se mei it skodzjen en 
miksen. “As je earst wetter deryn 
jitte en dan pas de fruchtesop 
ha je kâns dat de fruchtesop  
foaral yn it boppeste diel fan de 
jerrycan konsintrearret. Dan ha 
de bern dy’t as earst oan bar 
binne in ranja die’t  te wetterich 
fan karakter is omdat it kraan-
tsje ûnderoan sit.” Nei it miksen 
wurdt de ranja noch preaun troch 
beide mannen en as it goedkard 
wurdt kin pas begûn wurde mei 
it súteljen.

Under it súteljen lige de reak-
sjes fan de bern der net om. It 
binne foaral positive lûden dy’t 
wy hearre. Doch is der ek wol ris 
wat krityk op de kwaliteit fan de  
 

ranja. Neffens Jente 
Heddema doocht de tempe-
ratuer fan de ranja net hielen-
dal. Jente is saakkundige op it 
mêd fan ranja en boppedat lid 
fan it groepke ‘de ranjarobots’. 
Oer ranja seit hy: “Ik sûp it thús 
ek in protte mar dizze is eins 
krekt te hyt.” Oarsaken fan it 
temperatuer probleem moat je 
neffens dizze ranjadrinker sykje 
yn it waarme waar of syn wite 
beker. 

Dochs kinst wol stelle dat de ran-
jamannen fan Easterletter in grut 
súkses binne. Under it motto: 
‘mei ranja fan de ranjafyts krije 
wy eltse toarst wol lyts’  hawwe  
 

 
 
 
sy al in stikmannich toarsten 
lesse kinnen. Kevin seit noch: “Ik 
kin sa genietsje fan de laits fan in 
berntsje dat krekt ús ranja efter 
de kiezen hat, dat is in gefoel 
dat ik hast net beskriuwe kin.” 
En dat begripe wy wol want eins 
oeral wêr ’t Kevin en Michiel west 
hawwe hinget in sfear fan tefre-
denheid. De ranjafytsers litte 
in spoar fan sêde mar foaral ek 
bliere bern efter. 

Troch Skelte Anema

‘He Jente (fan it groepke fan de Moonwalkers) by wa sitst do eins yn it groepke? Oh, ik kin se allegear.Dat is Jan, dat is Johan, dit is Femke (neffens de papieren dochs echt Kayleigh) 
en ja die twa… j

a dat wit ik noch net hear’.
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De foto’s yn dizze krante binne makke troch
Maaike Kuipers
Klaas Siderius
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‘Spulwike hat myn libben mear kleur jûn’

By Spulwike hast altiten lieders 
dy’t op ien oft oare wize opfalle. 
Yn Weidum sit der ek sa’n ien. 
Dan ha ik it oer dy jonge dy’t 
yn it filmke fan Hea! fan 25 july 
dit jier yn it lêste shot as see-
hûn foarby kaam. Mar wa is dat 
eins? En wêr komt er wei? Ik ha 
him frege ris wat op te skriuwen. 
Binnen it oere krige ik in ferhaal 
werom. Hy fertelt hjiryn treflik 
oer wat de Spulwike foar him 
en oaren betsjut en dêrby pri-
uwst syn entûsjasme. Jo moatte 

ûnder steande mar ris lêze.

Myn namme is Rients Schrijver. Ik 
bin 22 jier en wenje yn Frjentsjer. 
Ik wenje hjir al sûnt myn earste lib-
bensjier, mar ik bin berne yn Swol 
om’t myn âlden yn de jierren 80 
fanwege de krisis út needsaak nei 
Staphorst ferhúzje moasten. Mar 
ik fiel my wol in oprjochte Fries 
en bin bliid dat ferhuze binne nei 
Fryslân. Yn myn frije tiid wurkje 
ik op de fearboat nei Flylân en 
nei lang neitinken en ûnderfining 

opdwaan, begjin ik oankom-
mend skoaljier mei de oplieding 
‘Medewerker Frontoffice’ op it 
Friesland College. Hjir ha ik fan-
sels in soad nocht oan.

In lytse trije jier lyn bin ik 
troch Willem Frankena (yn dy 
tiid lieder en materiaalman yn 
Weidum) benadere om in kear 
mei te dwaan oan Spulwike. In 
wike fol feest mei bern en leef-
tiidsgenoaten, sa omskreau er it. 
Ik ha my doe net in tel betocht en 

ha fuortendaliks ‘ja’ sein. Letter 
ha ik noch tocht: In wike fol bern, 
slagget my dat wol? Nei noch in 
pear tillefoantsjes mei Willem ha 
ik sein: ‘Ik gean der gewoan foar!’

Sûnt dy tiid haw ik gjin edysje 
mear mist. It tema Winter, De 
Buorkerij en Takomst binne foar 
my gjin frjemde begripen. Elts 
tema hat syn sjarme dus ik kin 
net echt in kar meitsje oer hokker 
tema ik it no leukste fûn. It tema 
Takomst hat my wol oan it tinken 
setten. In fúzje tusken gemeen-
ten sit der oan te kommen en hoe 
sil dat foar de Spulwike útpakke? 
Ik hâld myn hert fêst en hoopje 
op it bêste foar de Spulwike. 
Want ik soe graach sjen dat ik 
noch in soad jierren (want ik hâld 
net samar op) in part wêze mei 
fan it projekt Spulwike. Spulwike 
ferbynt net allinnich bern mar ek 
bern mei lieders en lieders mei-
inoar. Ik hoopje ek dat de mins-
ken fan de gemeente it belang 
fan Spulwike ynsjogge en harren 
hjir foar ynsette sille. Spulwike 
ferbynt.

Spulwike betsjut foar my noch 
mear dan ik fan te foaren tocht 
hie. Survival, disko, fervegefjoch-
ten, de oernachting by Flapper. 
De bern genietsje de hiele wike 
en de lieding fansels ek. As de 
Spulwike ôfrûn is moetsje de 
minsken fan de lieding elkoar 

noch regelmjittich. Spulwike folt 
de lege gatten op en eltsenien 
wurdearret  elkoar ek yn seke-
re sin. Spulwike is in geweldige 
ûnderfining dy’t myn libben mear 
kleur jûn hat. No’t it foar dit jier 
wer ôfrûn is tel ik de dagen alwer 
ôf oant de folgjende Spulwike, sa 
wichtich is it foar my.

Ik bin ferneamd as seehûn. Op 
Flylân sirkulearre al de namme 
Doekie, de maskotte fan rederij 
Doeksen. By de earste moeting 
mei de oare lieding wie der in 
swimbad. Ik waard yntroduse-
arre troch Arjen Hoekstra (spi-
tich genôch net mear lieder) en 
Willem as Doekie. Doe fregen se 
my gelyk om it ris foar te dwaan 
en dat ha ik doe dien. Doe’t de 
oare deis de bern kamen moast ik 
it fansels nochris dwaan. En doe 
is it fêst ritueel wurden dêr’t ik 
nei alle gedachten net wer fanôf 
kom. Ach, as de minsken it moai 
fine en de bern freegje der om 
dan sil ik der ek gewoan mei 
trochgean. OINK OINK OINK!

Ik hoopje dat eltsenien krekt sa’n 
moaie Spulwike hân hat as dat 
ik dit jier hân ha. De bern dy’t 
takom jier nei de grutte skoalle 
sille, winskje ik in protte súk-
ses! Foar de oaren, wa wit, oant 
takom jier. OINK OINK OINK.

Troch Skelte Anema

Op de woansdeis wie it yn New 
Whydum tiid foar in fytstocht. Yn 
Jorwert en Hilaard binnen spul-
tsjes klearset wêr’t de bern nei ta 
fytse. In moai gesicht, dat fytsen, 
want je sjogge net elke dei slierten 
mei 50 bern en 10 lieders fol ferve 
fytsen.  As je dan heare dat se fers-
kes sjonge en iets mei Holle Bolle 
Tsjing, dan wit je genôch. 

Yn Jorwert wie in fuotbalwed-
striid organisearre, mei yn plak 
fan in fuotbal, in skippybal. En yn 
Hilaard waard mei help fan bam-
boestokjes in ‘ sa heech moog-
like trep nei de takomst’, bout. 
En dat is noch net sa maklik! Yn 
Weidum wie in stoarmbaan mei 
wetter en griene sjippe (op ôfstân 
al te rûken). De bern en lieders ha 
in prachtige dei hân. It waar holp 
der seker by!

Troch Sietske van Leest

New Whydum
Op moandei te moarn starte se 
yn Weidum, New Whydum, mei 
it sykjen fan harren lieder troch 
it doarp. Sommige bern rûnnen 
harren lieder straal foarby, dat by 
sommige groepkes duorre it in tiid 
foardat se werom wienen yn de 
arena. Nei it yn’e kunde kommen 
fan de lieder mei harren bern, ha 
de groepkes mei panlatten, seil en 
ferve harren eigen tinte bout. En, 

hoe kin it ek oars, ek de lieders kri-
gen in kleurke. Je moatte fanself al 
mei in kleurke op’e foto komme!

Nei it iten, ha alle groepkes spults-
jes dien troch New Whydum, sa as 
flessefuotbal en wetterhelje. Elk 
spultsje mei wetter wie dan ek tige 
slagge, want it wie waarm waar. 
Fansels wie der ek dit jier wer 
in super-de-lúkse swimbad fan 

striepakjes en kuilplastic makke 
wêryn de bern de nedige ferkuol-
ling koene fine. Oan it ein fan dizze 
earste dei krigen de bern noch 
in hint mei fan it mikrofoanduo 
Yldau en Yasmin, die iets sei oer 
it reade trie ferhaal fan dizze wike.

Troch Jannie, Leffert, 
Catrien, Aukje en Esther

Fytsend Holle Bolle Tsjing
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ABD Renault 
www.abdrenault.nl 

Drachten – Heerenveen 
Sneek - Leeuwarden 

Acadis Adler BV Fotografie 
www.acadis.nl 

Britswert 058-2501025  

Accelent 
administratie en advies 

www.accelent.nl 
Wommels 0515-430096 

Accu Service Centrum 
ASC 

www.accuservicecentrum.nl 
Leeuwarden 058-2890900 

A.C.R. 
www.acrwinsum.n 

Winsum 0517-341556 

Agrarische Dienstverlening 
Willem Sloot 

Mantgum 06-27076493 

Architectenburo 
MA2 

www.ma2.nl 
Mantgum 058-2501098 

Architectenbureau 
Syb C. Eldering B.V. 

www.sybeldering.nl 
        Mantugm 058-2501819 

Arjen de Wit Technisch 
jachtservice 

www.kuiperendewit.nl 
Hijlaard 06-42966233 

Autobedrijf Hoekstra 
www.autobedrijfhoekstra.nl 

Hijlaard 058-2519216 

Autobedrijf Menno Walinga 
www.autofit-mennowalinga.nl 

Winsum 0517-342349 

Autoverkoopbedrijf 
Van der Wal 

www.autoverkoopbedrijf.nl 
Wommels 0515-332800 

 Autobedrijf 
Sypersma 

www.autobedrijf-sypersma.nl 
Easterwierrum 058-2501215 

Autobedrijf Wheagan Multicar 
Service 

www.wheagan.nl 
Wommels 0515-333121 

Autobedrijf Wielinga 
Brand Oil Tankstation 
www.wielinga-wommels.nl 

      Wommels 0515-332876  
 

Autohuis 
Winsum 

www.autohuiswinsum.nl 
Winsum 0517-341917 

Bakkerij 
Sybesma 

Boksum 058-2541323 
 

Bas Molenberg. Web, 
Advies, Tekst & Uitleg 
www.basmolenberg.nl 
Utrecht 06-41307442 

Basis-Groen 
Boazum 0515-521520 

BC Weidum 
www.bcweidum.nl 

Weidum 06-25571618 

Boekhoudburo 
Van Balen 

www.vanbalenboekhoudburo.nl 
Jellum 058-2519296 

Bos Advocatuur 
www.bosadvocatuur.nl 
Winsum 0517-342800 

Bos 
Mechanisatie B.V. 

www.bosmech.nl 
Easterein 0515-332125 

Bos Operators Project Support 
www.bosoperators.nl 
Bears 06-51488997 

Bosma Bouw 
www.bosmabouw.nl 

Hijlaard 06-13786944  

Bouwbedrijf Andree 
www.bouwbedrijfandree.nl 

Boazum 0515-520984 

Bouwbedrijf 
Bootsma 

www.bouwbedrijfbootsma.nl 
Easterwierrum 058-2501325 

Bouwbedrijf 
Frankena 

www.frankenabouw.nl 
Wommels 0515-331263 

Bouwbedrijf N. Scharringa 
www.bouwbedrijfscharringa.nl 

Wjelsryp 0517-342806 

Bouw en Restauratiebedrijf 
Sytse Douwe van der Vegt 

www.sdvandervegt.nl 
Weidum 058-2519247 

Bouwbedrijf 
Van der Sloot 

www.bouwbedrijfvdsloot.nl 
Winsum 0517-341630 

Bouw-Tekenburo 
Wietse B. Ligthart 

www.bouw-tekenburo.nl 
Wommels 0515-333075 

Bouwe Jan Bouma 
Horecaspecialiteiten 
Boazum 0515-521351 

Brandenburgh Administratie & 
Advies kantoor 

Easterwierrum 058-2501628 

Cafe Doarpshus 
Boazumermjitte 

www.boazumermjitte.nl 
Boazum 0515-521274 

Cafe het Wapen van 
Baarderadeel 

www.horecafriesland.nl/ 
baarderadeel.nl 

Jorwert 058-2519223 

Café 
’t Skipperke 

www.skipperke.nl 
Baard 0517-342288  

Café-Restaurant 
It Reade Hynder 

www.itreadehynder.nl 
Wommels 0515-331224   

Cafe-Restaurant Noflik 
Easterein 

www.noflikeasterein.nl 
Easterein 0515-331290 

Cyell 
www.cyell.com 

Stiens 0518-401334 

Clara Pedicure praktyk 
www.pedicurepraktykclara.nl 

Hijlaard 058-2519378 

Colors@home Woonvaria 
www.woonvaria.nl 

Wommels 0515-332605 

Coop Supermarkt 
Tolsma 

www.coop.nl 
Winsum 0517-341669 

DAT Audio Frysk- 
Tekstbureau  

www.dattekstbureau.nl 
ww.audiofrysk.nl 

Easterwierrum 058-2501465   

Dirk Struiksma, houten 
vloeren en houtbewerking 

www.dirkstruiksma.nl 
Weidum 06-22509083 

De Groot dakbedekking en 
zinkwerk 

Hijlaard 06-10586821 

De Greiden Jellum B.V. 
Jellum 

  

De jubileum commissie  
2012 

Andrys, Arjan, Tsjerk,  
Edwin, Hidde, Albe Drik 

De Steigeraar 
www.desteigeraar.nl 

Weidum 06-42764252 

De Twadde Tak 
Mantgum 

www.detwaddetak.nl 
058-2501219 / 06-28455004 

 De Pannekoek memmen 
Easterlittens –Easterwirum 

Mantgum -Weidum  
 

Dierenartsenpraktijk 
Wommels 

www.dap-wommels 
.uwdierenartsonline.nl 

Wommels 0515-331387   

Dorpshuis Yn é Mande 
Wjeslrijp 06-22768474 

Dorpshuis De Jister 
Easterlittens  

 

Dorpshuis De Tysker 
Easterwierum 

058-2501065 / 06-11426233 

Dorpshuis Weidum 
Weidum 058-2519426 

Dorant Installatie werk 
Weidum 06-53579103 

Dyntas Consultancy BV 
www.dyntas.nl 

Leeuwarden 058-2519524  

Drukkerij-Grafische groep  
Van der Eems 

www.vandereems.nl 
Easterein :0515-331306 

Echtebakker Posthuma 
Wommels 

www.echtebakkerposthuma.nl 
0515-331406 

Eppeie Veenstra 
Schilderwerken 

Baard 0517-342077 

Fa J. van der Meer 
Installatiebedrijf 

Easterwierrum 058-2501228 

 F. de Boer  
Schilderwerken 
Bears 058-2519478 

Fratsaria 
www.fratsaria.nl 

Weidum 06-13457082 

Friamco 
www.friamco.nl 

Winsum 0517-342313 

Geskikt 
www.geskikt.nl 

Weidum 058-2895930 

Gaardenier Tuincentrum 
www.tuincentrumgardenier.nl 

Wommels 0515 332900 

Gebrandy State boerderij 
logment 

www.gebrandy-state.nl 
Boazum 06515-521110 

Gebr. Swierstra VOF, 
Tuinaanleg en Loonwerk 

www.gebswierstra.nl 
Weidum 06-23102848 

Gebr. Dijkstra International 
Livestock Services 

www.gebroedersdijkstra.nl 
Hilaard 058-2519798    

Gebr. Vellinga B.V. Int. 
Handels-& Transportbedrijf 

www.gebrvellinga.nl 
Easterein 0515-331565 

G. Grasman 
Onderhoudsbedrijf 
Boazum 06-20805443 

Greidanus Winsum 
Winsum 0517-341347 

G. Jaarsma Klusbedrijf 
Boazum 06-29331413 

Gonnie van der Werff 
uitvaart begeleiding 

www.gonnievanderwerff.nl 
Bears 058-2518824 

Hankel’s Technisch bedrijf 
www.hankels.nl 

Wommels 0515-333800 

H.B. Bergwerff 
Apotheekhoudend Huisarts 

Baard 0517-341272 

H.B.W. Montage 
Systeemwanden / Plafonds 

www.hbwmontage.nl 
Baaium 0517-341758 

Heibedrijf / Funderingstechniek 
Gerbrandy 

www.gerbrandyheibedrijf.nl 
Wommels 0515-333337   

Henk de Boer 
Melktechniek 

www.henkdeboermelktechniek.nl 
Jellum 058-2519488  

 
Op hokker wize dan ek ....... tige tank 

Sponsers
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Herberg het wapen van 
Friesland 

www.hetwapenvanfriesland.nl 
Easterlittens 0517-342996 

Hessel’s 
Toiletwagenverhuur 

Stiens 058-2574539 

Hessing supervers 
www.hessingsupervers.nl 

Sint Annaparochie 

HK Bandenservice 
www.hkbandenservice.nl 

Jellum 06-28326896 

Holiday ice B.V. 
www.holidayice.nl 

Sint Nicolasga 0513-433000 

Hotel  Restaurant Camping 
Weidumer Hout 

www.weidumerhout.nl 
Weidum 058-2519888 

Hotel zeezicht de luxe Vlieland 
www.zeezichtvlieland.nl 
Vlieland 0562-451324 

Hoveniersbedrijf 
T. Melein 

Easterwierrum 
058-2501568 / 06-19692904 

Installatiebedrijf 
De Jong 

Easterein 0515-331512 

Installatiebedrijf 
D. Van Wieren 

Wommels 06-22786867 

Jan de Groot 
Schilderwerken 

Jorwert 06-13010464   

Jansma Drachten BV 
www.jansma.biz 

Drachten 0512-334070 

Jant van Dijk 
Evenementen 

www.jantvandijk.nl 
Mantum 06-20494345 

Jats Sport-en Spelverhuur 
www.jats.nl 

Lollum 06-25377299 

JC Bouw 
Wjelsrijp 0517-341284 

Johannes Dijkstra 
Skilder & 

Restauratietechnieken 
Easterwierrum 06-27201525 

Junior Productions 
www.juniorproductions.nl 

Winsum 0517-342905 

Kadowinkel 
’t Lyts Bûthûs 

Boazum 0515-521166 

Kapsalon 
Bontje 

Wommels 0515-331303 

Kapsolon 
Rommy 

Weidum 058-2519049 

Kinderopvang ‘Bij Maaike’ 
Weidum 058-2519841 

 
Kinderopvang ‘Op it Hoekje’ 

www.opithoekje.nl 
Weidum 

058-2519393 

Kinderopvang 
‘Ons Plakky’ 

www.onsplakky.nl 
Weidum 058-2159686 

Klaversma 
Bouwbedrijf 

Mantgum 058-2501619 

Klaversma Schoenen 
www.klaversmaschoenen.nl 

Mantgum 058-2501503 

Klussenbedriuw 
"It Wiel" 

www.itwiel.nl 
Weidum 06-22385802 

Koelwagenverhuur  
Wiersma 

Itens 0515-332198 
Koning installatie techniek 

Jellum 06-30858815 

Kraanverhuur 
E. W. Andela 
0517-342180 

Wjelsryp  06-20736179 

Landbouwmechanisatie 
Bedrijf D. Kuipers 

www.dkuipers.nl 
Greonterp 0515-579357 

Landbouwmechanisatie 
Bedrijf Wijbe J. Durksz 
Easterlittens 06-25236112 

Le Lief Maison Landelijk 
www.leliefmaisonbrocante.markt 

plaza.nl 
Jellum 06-10140434 

Loonbedrijf 
A.S. Greydanus 

Jellum 06-20744170 

Loonbedrijf en Grondverzet 
Frankena V.O.F. 

www.frankenawinsum.nl 
Winsum 0515-341681 

Loonbedrijf Osinga 
Kimswerd 0517-641444 

Makro Leeuwarden 
www.makro.nl 

Leeuwarden 0900-2025300 
MCL Leeuwarden 

Manege Jorwert 
www.manegejorwert.nl 
Jorwert 058-2519460 

Manege 
De Welle 

www.manegedewelle.nl 
Wjelsryp 06-15838948 

Mannen van Staal 
www.mannenvanstaal.nl 

Leeuwarden 058-7676400 

Marne Techniek BV 
www.marnetechniek.nl 

Wommels 0515-332543 

Marnecs Management en 
Bedrijfsadvies BV 
www.marnecs.com 

Spannum 0517-342926 

Meester Show- en 
Theatertechniek 

www.meesterlijktheater.nl 
Grouw 0566-620791 

MFC 
De Wjukken 

www.wjukken.nl 
Mantgum 058-2501750 

MHB Showtechniek 
Licht & Geluid 

www.mhbshowtechniek.nl 
Bolsward 06-18121242 

 

Minicamping 
de Greidhoeke 

www.minicampingdegreidhoeke.nl 
Britswerd 058-2501827 

Modeschoenen 
Rutten 

Sneek 0515-414584 

Montagebedrijf Marco Bakker 
www.marcobakkermontage.nl 

Wommels 058-2501027 

Montagebedrijf 
W.J. Kramer 

Winsum 0517-342068 

Mts. Smit-Hazenberg 
Abbega 

Nemef BV 
www.nemef.nl 

Wiesel  

Nico Kloppenborg 
Tuinontwerper 

Mantgum 058-2501989 

Nij Wybranda 
Logeren & Kamperen 

www.nijwybranda.com 
Boazum 0515-521344 

Nijdam Autoschadeherstel 
en Oldtimer Restauratie 

Wommels 0515-333025 

Notariskantoor 
Mr. G.S. van der Hem 
www.notarisvanderhem.nl 

Jorwert 058-2519441 

Now Cars 
www.nowcars.nl 

Wommels 06-20217985 

Oannimmersbedriuw 
Hoogma 

Baard 06-55344708 

Oldenburger 
Automatisering 

www.oldenburger-automatisering.nl 
Wommels 0515-431887 

Omny Vastgoed B.V. 
Leeuwarden 

www.omnyvastgoed.nl 
Ljouwert 058-2941633 

Op 'e Skille 
www.skille.nl 

Wommels 0515-332880 

Party-en activiteitencentrum 
it-Dielshus 

www.itdielshus.nl 
Wommels 0515-331566 

Party Centrum 
Van der Weij 

Weidum 

Patrick kramer 
www.patrickkramer.nl 
Weidum 06-53488868 

Peter Zijlstra Timmerbedrijf 
Easterwierrum 06-34504259 

Peugeot Haaima 
www.autohaaima.nl 

Leeuwarden – Wirdum 
Franeker - Burgum 

Poiesz 
Supermarkten 

www.poiesz-supermarkten.nl 
Mantgum 

Photoss Photography  
Jorrit Punter 
Oosterlittens 

Praktijk voor 
Klassieke Homeopathie 

Hiltje Jonkman 
Boazum 0515-521724 

P. Terpstra  
Consultancy 

Mantgum  
058-2501009 / 06-22551772 

P.Tijmersma onderhoud & 
Afbouw 

www.tijmersma.nl 
Spannum 0517-342019 

Rabobank  
Leeuwarden-Noordwest 

Friesland 
www.rabobank.nl 

Leeuwarden 058-2445566 

Restaurant 
De Vijf Sinnen 

www.devijfsinnen.nl 
Weidum 058-2519217 

 

Rijplaten verhuur Deinum 
Dronrijp 06-53595921 

Roelofs Cateringservice 
www.roelofscatering.nl 
Weidum 06-30393688 

Schilderwerken 
Boersma 

www.paint4u.nl 
Easterwierrum 058-2501824 

Schildersbedrijf 
Lanting 

Boazum 0515-521645 

Schots Machinery 
www.marcelschots.nl 

Wommels 
0515-333615 / 06-29026109 

Schroevenkopen.nl 
www.schroevenkopen.nl 
Winsum 06-22768513 

Sietse Jorna Agri-service 
www.sietsejorna.nl 

Wirdum 058-2552129 

Sijperda verhuur 
www.sijperdaverhuur.nl 

Leeuwarden 058-2848383 

 
foar al jim stipe ..... GEWELDICH !!! 
 

 
 
 

Sponsers
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Sita Recycling Services 
www.sita.nl 

Nijhaske 0515-613960 

Silobags 
www.silobags.nl 

Jorwert 06-14394724 

Smids 
Design Studio 

www.smidsdesignstudio.nl 
Leeuwarden 058-2136052 

Sonnema BV 
www.sonnema.nl 

Bolsward 

Stal 
Okkema 

www.stalokkema.nl 
Britswerd 058-2502556 

Stichting 
Holle Bolle Tsjing 

www.hollebolletsjing.nl 
Oude Biltzijl 0518-421321 

Stienstra 
Houtimport 

Boazum 0515-521264 

Stienstra & v/d Wal BV 
Ijlst 

Straal en coatingbedrijf 
T. van der Wal 

Boazum 0515-521019 

Studio Dyk 
Mantgum 058-2519371 

Studio Roscher 
www.roscher.nl 

Weidum 058-2159686 

Sybshop 
www.sybshop.nl 

Winsum 0517-341119 

Talsma Bouwkundig advies, 
ontwerp & Tekenbureau 
www.albertdirktalsma.nl 
weidum 058-2130793 

Tandartsenpraktijk 
Mantgum 

Mantgum 058-2501781 

Tegelhandel  
Julius Van Der Werf 

Sneek 0515-413148 

TIB 
D.A. Reekers B.V. 

www.dareekers.nl 
Easterlittens 0517-341458 

Tichelaar Startmotoren 
www.startmotoren.nl 

Winsum 0517-341065 

Timmerbedrijf 
René Dijkstra 

Mantgum 06-12051015 

Timmer & Onderhouds bedrijf 
Jan Pieter De Boer 
Bears 06-10949013 

T.M.B. 
De Jong B.V. 

www.tmbdejongbv.nl 
Wommels 0515-331201 

’T Kappershus 
www.kappershus.nl 

Mantgum 058-2501378 

Uniastate 
www.uniastatebears.nl 

Beers 058-2519263 

Van der Velde 
Mode & Slapen 

www.mode-slapen.nl 
Winsum 0517-341268 

VDL 
Stud & Sporthorses 

www.vdlstud.com 
Bears 058-2519473 

Veenstra Constructie & 
Installatiebedrijf 

www.veenstrawelsrijp.nl 
welsrijp 0517-341201 

Voetbalkooitehuur.frl 
Easterlittens 06-51640521 

Videoscherm.com 
www.videoscherm.com 
Bolsward 06-18121242 

Walinga Schildersbedrijf 
Oudega 06-22040886 

Warenhuis 
Firma van der Velde 
www.favandervelde.nl 

Wommels 0515-331201 

W. Fopma 
Milieuadvisering B.V. 
Mantgum 058-2501797 

W.B. Wiersma 
Tentenverhuur 

www.wbw-tentenverhuur.nl 
Leeuwarden 058-2519202 

Zand en Grindhandel 
Jaap Hoekstra 

Easterwierrum 06-51509280 

Zeinstra Mediaton training en 
coaching 

www.trukezeinstra.nl 
Bears 058-2519724 

Zijlstra Beroepskleding 
www.zijlstraberoepskleding.nl 

Franeker 0517-396100 

Zwembad 
De Klomp 

Wommels 0515-331225 

 
 
Net allinnich de Spulwike bestiet yn 2012 40 jier, ek de Sponserkommisje hat 
in reuny te fieren. Sy besteane offisjeel 10 jier. Dêrom wat ekstra oandacht 
oan de folgjende stipers: 
 
- Jierren foardat der in sponsorkommisje wie, stipen de bou- en ynstallaasjebedriuwen Bootsma, van der Vegt, Frankena, van 
der Sloot en Bootsma al in hiele bult spikers, skroeven, ark, hout en boumaterialen. Dit dogge sy noch altyd. 
- Al jierren stypje de supermerken, Coop, Poiesz  & Makro alle ranja, molke, poeiermolke, pankoekmoal, sjerp en 
poeiersûker. 
- Sa krijt de Spulwike fan de firma Holiday ice 950 ijsko’s.  . 
- Sûnt 2004 meie wy eltse Spulwike fergees gebrûk meitsje fan twa slieptinten foar de lieding, fan de firma W.B. Wiersma 
tintenferhier. 
- Sawat elts agraryskbedriuw út de gemeente Littenseradiel hat de ôfrûne 40 jier wol in trekker of wein oan de Spulwike 
útlient. 
- Hjirneist kinne wy ek elts jier foar in prikje materiaal hiere fan de bedriuwen Hessels en Sijperda ferhier. 
-  Sa kin Weidum al jierren lang fergees gebrûk meitsje fan de pallets van Tegel Handel Julius van der Werf. 
-  Krijt de Spulwike mear as 10.000 skroeven fan de firma schroevenkopen.nl 
- Wy binne der grutsk op dat wy alle kroegen fan de gemeente ta ús stipers rekkenje meie. 
-  Kin de Spulwike fergees gebrûk meitsje fan ôffalkontainers fan Sita Recycling Services yn Nijehaske. 
-  Sa wurdt der elts jier gebrûk makke fan lûd, ljocht & poadium materiaal fan Meester show –theatertechniek en fan MHB 
showtechniek. 
- En fansels alle, net yn dit stikje bij namme neamde stipers, dy’t jo fine kinne yn de blokjes yn dizze Spulwike-krante. 
 
 
 
 

 
 
 

Op hokker wize dan ek, tige tank foar al 
jim stipe. GEWELDICH !!! 
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It spul om’e piip
Hjoed binne we begonnen mei it 
spul om de piip. Alle lieders hie-
nen harren best wer dien om alle-
gear spultsjes te betinken, sa as 
penaltysjitte en mei in kabelbaan 
oer it wetter. Mei simpele mate-
rialen kin je in soad wille ha blykt 
mar wer. De bern wienen fana-
tyk, foaral as it om de beruchte 
bonuspunten gong. Want se sille 
sjen litte dat sy it bêste de spults-
jes dien ha.

Nei in stikje bôle mei (poeier)
molke wie it dan einlings tiid 
foar de survival! Hjir seagen 
hast alle bern en lieders dôchs 
wol it measte nei út. Yn groepen 
binne de bern it survivalparkoer  

ôfgongen. Mei de kabelbaan oer 
de sleat troch nei it flot, de yndi-
anebrêge oer en lekker slingerje 
yn de slingeraap. Tuskentroch 
efkes lekker swimme en de echte 
Spulwike fanatiekelingen koene 
it net litte om ek wat blauwe drek 
te pakken. Oan it ein fan ’e dei 
hiene sommige groepkes yniens 
in oantal swarte bern yn harren 
groepke. Lokkigernôch (ek foar 
de âlders) wie der in brûs of koene 
se by Willem ûnder de sproeier. 
Fuort wie de blauwe drek, al wie 
de geur in oar ferhaal…. It spul 
om de piip en de survival wienen 
wer in grut sukses!

Troch Arjanna Jonker

Spitter, spetter, spatter

Op woansdeitemoarn druppelje 
de bern wer binnen op it sport-
fjild yn Easterletter. Gjin lieders te 
bekennen mar wol allegearre fok-
sen yn it doarp. Spaceshutteles, 
fleanende  auto’s, astronauten, 
wiersizzers, útfiners, sombys en 
sels in echte pake en beppe wie-
nen fan’e partij! De bern moasten 
libjend Memory dwaan. Dit wie 
in hiele opjefte, mar it wie in tige 
slagge spul. 

Nei it libjend Memory ha de bern 
de weinen fersierd, wêrmei de 
bern en lieding middeis nei swim-
bad De Klomp yn Wommels gean. 

Ûnderweis nei it swimbad moast 
der in koade sammele wurde. Dit 
wie tige wichtich foar it ynstellen 
fan de tiidmasjine, sadat Willem 
en Geertje wer nei de goeie tiid 
reizgje koene. Want om se no yn 
Easterletter bliuwe te litten…dat 
hoegde om de bern ek wer net.

Oankaam yn Wommels waard 
der earst mei elkoar iten. No, 
rekkenje mar dat de bern de 
bôle fluch op hiene, want de 
bern woenen mar al te graach 
swimme. Fansels moast ek de 
badjuffer mei te swimmen en lie-
ding die droech woe bliuwe die 

hie in ferkearde dei útsocht. It 
waar wie ideaal om efkes lekker 
ôf te kuoljen en by te kommen 
fan alle drokte. Al wienen der 
fansels ek bern die harren lider 
die rêst efkes net gunden…. Nei 
in pear gleskes ranja gong de 
hiele karavaan mei in stik as tsien 
trekkers en weinen lûd sjongend 
wer werom nei Easterletter. Hjir 
waarden Willem en Geertje de 
tiidmasjine yn treaun. No mar 
hoopje dat se goed oankaam 
binne yn 2112. 

Troch Marion, Amarins 
en Kim 

It begjin yn Easterletter
‘Goeie, Goeie, Goeie, hé, hé, 
hé!’, We binne der wer by, en 
dat is machtich moai! It feest 
yn Easterletter, hjir fiele wy ús 
thús, mem wy bin wat letter, 
wy wol noch net hei hús!’, 
‘Ik ha doch saiets geks, ik ha 
it Spulwike-kompleks!’. Efkes 
wat Spulwikekreten fan 2012. 
Hjoed wie de earste dei yn 
Easterletter, oars ek wol 
Littens neamt. Litte we earst 
ris begjinne mei it waar, wat 
alderferskuorrendst moai tref-
fe wy it dizze wike. Sinne, 
sinne en nochris sinne! Sa 
as jim wol witte is it tema ‘de Takomst’, hjirtroch binne it mikrofoanduo Willem en 

Geertje ûnderweis nei it jier 
2112. Sy binne hjoed yn de 
tiidmasjine stapt en hoopje 
te belânen yn de takomst. De 
bern út groep 5 en 6 waarden 
hjoed yn groepkes dield en 
koene op syk nei harren lieder 
op it plein yn Easterletter. Fan 
de lieder krigen sy in t-shirts 
en efkes letter sieten der moai 
wat bern te roeien op it plein, 
je moatte dôchs wat ferkuol-
ling sykje mei dit waar;).

Middeis stie yn it teken fan 
libjend guozzeboerd. Al foe-
len guon ûnderdielen yn it 
wetter, want de measte bern 

fûnen de sleat folle ynteres-
santer. Mei dy wetteraksjes 
ha in soad groepkes in protte 
bonuspunten fertsjinne. Oan it 
ein fan ‘e dei waarden de bern 
en lieders die noch wol droech 
wienen ferrast mei Willem en 
de wetterslang. It wie in moaie 
earste dei fan in lange wike, dy 
’t dit kear net tongersdei mar 
freed eindiget. Wy sizze oant 
letter, want mei dit waar.. kin 
it net better! 

Troch Pytrik en Tryntsje
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   Swimklean of gewoane klean, 
   swimme sille we

Nei lange reizgjen troch de tiidma-
sjine kamen wy yn Eastermoarn 
terjochte. De lieders kamen oeral 
wei. Ut it ferline, út’e takomst, fan 
Mars en fan Venus, in plakje wêr 

se gjin bestek ha. Allegearre soar-
ten en maten en sels piepapen!  
Piet hie ús moai waar besoarge, 
dat de flessen sinnebrân gienen 
der rap trochhinne. De wike is 

foarby flein. Mei spultsjes, mei it 
sykjen nei bananeskilen, kaaien 
foar de tiidmasjine en nults-
jes en ientsjes foar de bynaaie 
koade, wêr de tiidmasjine beslist 

net sûnder kin. Dêrneist wie it 
swimbad in grutte attraksje. 
Dochs koe dizze it net winne fan 
de búkglydsbaan! Mei man en 
macht waard er yn it wetter boar-
te en swom. Mei swimklean of  
gewoane klean, it makke neat út. 

Ek it pankoek iten, wie wer in 
grut sukses. Mei help fan in soad 
ynwenners fan Easterwierrum en 
omkriten stiene der wer pannen 

fol mei pankoeken te wachtsjen 
om op iten te wurden. Dêrnei 
folge sa as gewoanlik de optocht 
troch it doarp. Oars as oars moas-
ten de bern sûnder fotolistje fan 
it groepke nei hûs… Om freed 
wer werom te kommen! 

Troch Riemkje Wiersma

It 3-doarpen-spul

Tongersdei waard yn Easterletter 
it 3-doarpen-spul spiele. Der wie 
in spul yn Winsum, Easterlittens 
en Baard. Alle 40 groepen 
waarden ferdielt yn trije (lytse-
re) groepen en mei trekker en 
wein ferfierd. Yn Winsum wie 

it ruil spul, yn Easterlittens in 
foto speurtocht mei opdrach-
ten en yn Baard in estafette en 
rôversspul. Neidat eltsenien by 
it earste doarp west wie. Kamen 
alle trekkers en weinen by elkoar 
by Broektille om mei elkoar te 

iten. In ideale lokaasje, want de 
bern dy’t efkes swimme woe-
nen, koene de feart ynspringe.  
Nei it iten en swimmen gienen 
de spultsjes fierder yn ien fan 
de oare doarpen. Oan it ein fan 
de middei wienen alle zspullen 
dien en wie it tiid om werom te 
gean nei Easterletter. Dêr stie 
in tiidmasjine op it fjild mei in 
hiel frjemd persoan der yn. Dizze 
persoan wie ferdwaald en soe de 
folgende dei werom gean nei syn 
eigen tiid. Sadwaande waarden 
de bern taret op it ferhaal foar 
de jubileumdei. Doe dit spektakel 
klear wie, koene de tinten ôfbrut-
sen wurde en makken de lieders 
en bern harren klear foar de grut-
te optocht troch Easterletter. Elk 
jier wer in fantastyske ôfslúter 
fan in te gekke wike! 

Troch Loretta van der Galiën

De jubileumdei; fan 
Jorwert oant Bears

Freed wie de fiifde dei fan in 
geweldich moaie Spulwike. We 
wienen de foarige dagen al sloopt 
troch de bern, mar om it 40-jier-
rige jubileum fan Spulwike te fie-
ren, wie der dit jier op freed in 
ekstra dei fol aktiviteiten foar de 
bern. Dizze dei starte foar alle trije 
doarpen yn Jorwert. Mei 630 bern 
en 150 lieders waard de dei iepene 
yn de notaristún, safolle bern by 
elkoar hie ik noch nea sjoen. Alle 
bern krigen in giele, oranje, reade, 
blauwe of griene pet, sadat de 
bern fan groep 5 oant en mei 8 
miks waarden. It like wol in rein-
bôge mei al dy kleuren.

Sa as Spulwike went is, binne we 
wer mei trekkers en weinen te toe-
ren west lâns in oantal doarpen. 
De bern moasten ûnderdielen fan 
de tiidpoarte fertsjinje troch yn de 
doarpen spultsjes te dwaan, sadat 
de tiidreizgers wer werom koene 
nei har eigen tiid. Ik fûn it knap 
dat de bern ek dizze dei noch de 
enerzjy hiene om fanatyk spultsjes 
te dwaan. Underweis nei de doar-
pen waarden ek noch it nedige 
frege fan de stimbannen, sadat 

de hiele gemeente wist dat it wer 
Spulwike wie! Oan it begjin fan 
de middei wie der foar alle bern 
en de lieders in pankoekebuffet 
klearset yn Mantgum, wat in feest! 
Wêr helje je safolle pannekoeken 
wei? Ik hearde dat it in bestelbus 
fol wie! 

Oan de ein fan de dei kamen 
alle bern en lieders tegearre yn 
Bears en waard de tiidpoarte yn 
elkoar setten. Hjir waarden Halbe 
Wenner, de boargemaster fan 
Noardwest Fryslân en de Homo 
Futures útswaaid nei harren eigen 
tiid. No wie der dan echt in ein 
kommen oan in machtich moaie 
Spulwike! En as de bern dan mei 
heit en mem nei hûs gean, en 
heit en mem komme dy bedanken 
omdat je in wike op harren bern 
past ha, dan jout dat in geweldich 
gefoel. No sa achterôf besjoen 
hie ik folle earder oan Spulwike 
meidwaan moatten, want it is echt 
genietsje! Op nei Spulwike 2013! 

Troch Ids de Boer
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Gjin berntsje gelyk

It is wer in prachtich gesicht: al dy 
berntsjes neist elkoar op’e tribu-
ne. Taskes op skoat, âlde broeken 
oan en hielendal betovere troch 

de mikrofoanman –en frou Evert 
en Marlou. Op it earste gesicht 
liket it dat de bern net in soad 
fan elkoar ferskille. Mar neat is 

minder wier. Sommige bern ha 
der oergryslike nocht oan. Oaren 
sjogge wat de kat út de beam. 
Sommigen moatte gûle as har-

ren heit as mem ôfskiet nimt, 
oaren docht dat neat. Sommige 
bern hâlde hielendal net fan  
smoarch wurde en ferve op 
it gesicht. Oaren kin it net mâl 
genôch. Nei fiif jier Spulwike, ha 
ik leard dat it in útdaging is om op 
in goede manier mei dizze ferskil-
len om te gean. Je wolle ommers 
dat alle bern stik foar stik in fan-
tastyske wike belibje. Alle bern 
ha wer in oare benadering nedich. 

Dit jier wie der in berntsje dat 
it allegearre wol hiel spannend 
fûn. Neidat syn namme oprop-
pen waard om mei in groepke 
wyldfrjemde bern en lieder mei te 
gean, waard it him efkes té span-
nend. “Ik wol sa graach nei heit en 
mem!”, skriemde hy. Lokkich koe 
ik it earme jonkje treaste en oan 

’e hân meinimme nei de spults-
jes. Doe’t de ferve yn byld kaam 
en hy yn’e gaten krige dat it wol 
hiel leuk is om je lieder ûnder te 
kalkjen, wienen de trienen samar 
ferdwûn. De hiele dei ha ik him 
net wer heard.  Net alle bern 
fine it leuk om oeral oan mei te 
dwaan. Sa wie der in jonkje dat 
it noflik fûn om tegearre mei my 
op’e tribune te ‘chillen’ ûnderwi-
lens de oare bern drok wienen yn 
it swimbad en de búkglydsbaan.

Hearlik dat de bern sa harren sels 
doarre te bliuwen yn sa’n wike! Je 
betinke je dan pas hoe magysk de 
Spulwike eins is. Hast alle bern 
ha de tiid fan harren libben, hoe 
ferskillend se ek binne.

Troch Boukje Kuipers

Werom ik al 7 jier meidoch oan Spulwike
Ik hie oant sân jier ferlien noch 
nea fan it fenomeen Spulwike 
heart. Ik waard troch myn âlde 
buorfamke frege at ik ek mei-
dwaan woe. Ik frege wat it ynhold 
en as antwurd krige ik: ‘Spultsjes 
dwaan mei bern fan groep 3/4 yn 
Easterwierrum en jûns gesellich-
heid mei de oare lieders.’ Ik hie 
der oer neitocht en ha mij opjûn. 
Dernei ha ik nea wer in jier mist. 

Mar werom dan? Tiden de ear-
ste gearkomst fan it jier wurdt 
der net frege om te lústerjen, 
mar wurdt der begûn mei Holle 
Bolle Tsjing en eltsenien is stil. 
Der wurd dan fertelt wat der fan 
de lieders ferwachte wurdt. Je 
betinke mei help fan oare lie-
ders in programma foar de wike. 
Hartstikke leuk en gesellich, mar 
wat it allegear no krekt ynhâld, 
dat ha je net. Je hearre ferhalen, 
ferskes en tema’s foarby kom-
men. It oerfalt je allegearre sa’n 
earste kear. 

Tidens de wike? Bern, genietsje, 
spultsjes dwaan, gûlende bern 
die sa wer laitsje, reade trie foar 
de bern. It docht de bern wat! Se 
libje hielendal mei! ‘We moatte 
wat dwaan!’ roppe de bern út. 

We moatte se (it mikrofoanduo) 
helpe! Spultsjes moatte gebeure, 
oars komt it net goed! 

Oan it ein fan de dei gean de bern 
nei hûs. ‘Moarn wer?’ freegje ik. 
‘Fansels komme we moarn wer!’ 
roppe de bern. As de heit en 
memmen de bern de oare dei wer 

bringe, krij ik de ferhalen fan thús 
te hearen. ´Se fûn it geweldich 
juster!´ Alders bliid, bern bliid, ik 
bliid. Je kinne it ûntkenne, mar 
it docht je as lieder dôchs wat. 
Je krije wat werom foar wat je 
dogge. 

Alles kin, alles mei! Swimme, 

fervje, spultsjes dwaan, lieders 
ûnder kliederje. Wat thús net 
mei, kin hjir! En de lieders binne 
ek krekt wer bern. Lekker gek 
dwaan mei de bern, oare lie-
ders pleagje, bern ferskes leare,  
streken leare, de bern opruie. 
Bern dogge alles foar de lieder 
en beskermje harren eigen lieder. 

‘Myn lieder! En der komst net oan 
sûnder werom pakt te wurden!’

En at de bern nei hús binne? Dan 
is it wer feest! Muzyk, gesellich-
heid, spultsjes dwaan, freonskip-
pen wurde makke, bierkes drinke, 
in stikeme jacht op tútterij foar de 
frijgesellen, ideeën betinke foar 
de folgende spultsje, meitinke 
oer hoe’t it better kin en safolle 
mear. Nei sa´n wike ha je it firus 
te pakken! Ien wike Spulwike yn it 
jier, resultearret yn  nije freonen 
foar de rest fan it jier en miskien 
wol folle langer, herinnerings foar 
it libben, bern die je betankje en 
je ha se geweldich moaie herin-
nerings foar it libben mei jûn!

At je meidogge snap je it hiele 
Spulwike barren en wolle je elts 
jier wer! Ik ha no sân jier meidien 
en altiten in machtich moaie wike 
hân. Ik ha der in soad freonen oan 
oer holden en in soad feestjes 
mei belibbe. Wêr’t je ek komme, 
troch Spulwike kinne je oeral en 
altiten minsken. Hjir hâlde je lea-
ver net mei op! Dit is gewoan 
super!

Troch Jelte Hitzert

In top wike yn 
Eastermoarn!
Nei wiken fan tariedings, gearkom-
sten en alles hielendal trochrinne 
ha je eins noch mar ien soarch: it 
waar. It waar kin de wike meitsje 
of brekke. Je kinne alles foar wêze, 
behalve it waar. It hat foar ús de 
wike makke! Yn Easterwierrum 
wie it fjouwer dagen feest. Mei 
sokke dagen hoech je eins allin-
nich de fasiliteiten te fersoargjen, 
foar de rest fermeitsje de bern 
harren wol! Búkglydzje, swimme 
yn in swimbad, allegear wetter-
spultsjes, it wie in wiete en fan-

tastyske wike! As de bern nei hús 
ta gean ha je alwer nocht oan it 
folgende jier, safolle wille straalt 
der by ferskate bern ôf. It kostet 
in soad tiid, mar we ha it der ek 
dit jier wer hielendal foar oer hân! 
Takom jier gean we der mei alle 
frijwilligers, stipers en foaral de 
bern wer krekt sa’n moaie wike 
fan meitsjen! Ik ha der no alwer 
sin oan!

Troch Michiel de Boer, 
foarsitter Easterwierrum
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De foto’s yn dizze krante binne makke troch
Maaike Kuipers
Klaas Siderius


