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Communicatie
Beste medebewoners,
Butenbuorren? Spreek ik dat goed uit? Ja
mevrouw het lijkt er op, moet ik het ook nog
spellen?

Donderdagavond 17 maart hadden we weer
onze jaarlijkse ledenvergadering. De
opkomst was goed te noemen, bedankt voor
het meedenken. Voor diegene onder ons die
niet zijn geweest, de notulen staan op de
site. Verder ga ik er niet op in anders vallen
we in herhalingen.

Meestal gaat het dan nog wel even
over dat voor hun onbekende kleine dorp
Poppenwier. Ze vertellen dan soms dat ze
ook vroeger een familielid hadden die op het
platteland woonde in een klein dorp. Het
spelen, de rust, natuur het dorpsleven word
dan met name genoemd.

Wat me wel bezig hield de afgelopen tijd
was de communicatie met KPN en Ziggo.
Komt het jullie bekend voor? Eerst hang je
een paar minuten aan de lijn voor je
verbinding hebt. Dan bingo, er word
opgenomen. Pardon zeg ik, wat was uw
naam, terwijl ik toch prima Nederlands
versta. Soms is zelfs een derde keer vragen
naar de naam noodzakelijk. Ik krijg soms
het idee dat ze met opzet hun naam zo
onduidelijk mogelijk laten horen, stel je voor
dat je weet met wie je persoonlijk spreekt.

Je merkt dat ook als je met vrienden,
kennissen, of als bestuur P.B.P met
gemeentelijke bestuurders door Poppenwier
loopt. Dat kleine dorpje met twee kerken en
wat daar te zien is, de musea, de
Binnenbuorren, de ophaalbrug, stegen en
huizen die aan elkaar vast zitten, alles
cultuur historisch en beschermt
dorpsgezicht. Mensen van buiten kunnen
dan lyrische zijn over dat geen wat ze zien.
Ik denk dat we dit moeten gebruiken in de
communicatie. Laten we maar een, zoals ik
het noem, knuffeldorp zijn. Ook dit helpt bij
het openen van deuren voor toekomstige
(infra) investeringen in ons dorp.

Dan komt het volgende probleem, waar
woont u? Poppenwier mevrouw, waarop het
even stil is. Waar ligt dat meneer Jorritsma?
Meestal draai ik dan de vraag om. Wat denkt
u waar dat zou liggen? Meestal weten ze dan
dat het ergens in het noorden ligt.
Waarschijnlijk oost Groningen meneer
Jorritsma. Nee mevrouw, het is een plaatsje
dichtbij het Sneekermeer. We mogen zoals
jullie weten niet zeggen Snitsermar van
onze burgemeester Hajo Apotheker dat is bij
85% van de bevolking niet bekend. Het ligt
ook niet ver van Sneek mevrouw. Dan
wonen jullie zeker midden op het platteland?
Ja mevrouw, we hebben 160 inwoners en
zelfs twee kerken en een eigen dorpshuis
antwoord ik. Volgende stap. U woont op de

De lente staat er aan te komen, de
buitenactiviteiten worden weer opgestart.
Laten we niet vergeten deel te nemen aan
dat alles wat wordt georganiseerd in ons
dorp.
Namens Plaatselijk Belang Poppenwier,
Jorrit Jorritsma
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Pop’nPop
Stichting Poppenpop is weer druk bezig om
de volgende editie van Pop´nPop te
organiseren.
Pop´nPop wordt gevierd op
15 mei (1ste Pinksterdag). Net als vorig
jaar zullen wij Pop’nPop organiseren in
samenwerking met de Trilker.
Is uw identiteitskaart bijna verlopen? Of moet
u uw rijbewijs verlengen?
Maak van tevoren een afspraak via de
website.

Vorig jaar hebben wij een geheel nieuw
concept geprobeerd en dit was een gezellig
middag en avond met de ‘festivalsfeer’ die
we voor ogen hadden. Dit jaar hopen we
dezelfde sfeer te creëren.

Handig! Zo bent u aan de beurt op het
afgesproken tijdstip. U maakt eenvoudig en
snel een afspraak bij het gemeenteloket via
de website www.sudwestfryslan.nl of u belt
met 14 0515.
´s Middags en ´s avonds kunt u alleen
langskomen met een afspraak. In de ochtend
kunt u nog zonder afspraak binnenlopen.
Maar ook dan is het handig om van te voren
even een afspraak te maken.

Pop’n Pop wordt op het terrein van de Trilker
gevierd. Het terrein zal om 16:00 uur voor
de bezoekers geopend worden en het feest
zal tot ongeveer 0:00 uur duren.
We starten met gezellige muziek van
‘troubadour’ Berend. In de middag zullen er
ook activiteiten voor de kids worden
georganiseerd. Dus gezinnen zijn uiteraard
van harte welkom.
Daarna zal de band Ex-Aequo een feestje
bouwen.

Openingstijden gemeenteloket Bolsward en
Sneek:
Ma t/m vrij:
9.00 tot 12.30 uur met en
zonder afspraak
Ma t/m do:
12.30 tot 16.00 uur
op afspraak
Ma. avond:
Bolsward 18.00 tot 20.00 uur
op afspraak
Do. avond:
Sneek 18.00 tot 20.00 uur
op afspraak

Gedurende de hele middag/avond is er
lekker eten te krijgen op het Pop’nPop
terrein en uiteraard is er een biertje, rosétje
of frisje te nuttigen.
Klinkt dit alles je als muziek in je oren? Kom
dan gezellig langs!

Veel producten kunt u al digitaal regelen,
zoals het doorgeven van een verhuizing of het
aanvragen van een uittreksel.

We zien jullie graag op 15 mei 2016 vanaf
16:00 uur!
Muzikale groeten,
Bestuur Pop’nPop
Arjen Hofman, Carin Drijfhout, Fetze de
Groot, Atty Blaauw en Richard Twijnstra

Kijk voor alle mogelijkheden op
www.sudwestfryslan.nl.
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Onze maatschappij
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de trouwe
boerenarbeiders en de boerenhulp van
vroeger. Zelfs een boer heeft volgens hen al
een negatieve klank. Nee, dit moest worden
vervangen door respectievelijk: agrarisch
medewerker, agrarisch bedrijfsverzorger en
agrariër. De dienstmeid,
c.q. hulp in de huishouding werd
interieurverzorgster en ga zo maar door. Ik
hoorde, het is alweer een tijdje geleden,
iemand praten over cliënten en ik dacht, jij
werkt toch niet op een advocatuur, want
daar komen inderdaad cliënten en men heeft
daar ook geen zaak, maar een casus. Het is
dan wel hetzelfde, maar het bekt een beetje
anders, wat chiquer zeg maar, maar nee, ze
zat in de zorg.

Iedereen die mij een beetje kent en mijn
stukjes heeft gelezen, heeft ook gemerkt dat
de setting een beetje veranderd is in de loop
der jaren. Ik heb het lang luchtig kunnen
houden, maar zo nu en dan ontkom ik er
niet aan om een kritische noot te laten
horen. Ik heb al eens gevraagd of hier
misschien kritiek op is, want eigenlijk moet
een dorpskrant niet de functie krijgen van
een opinieblad. Toch merk ik aan veel
mensen dat men er net zo over denkt als ik,
of een iets andere mening er op na houdt,
maar in grote lijnen zijn we het er wel over
eens dat de wereld om ons heen er nou niet
bepaald beter op is geworden. In elk geval
niet socialer.
Er wordt dan wel driftig gebruik gemaakt
van social-media, maar, ik heb hier al eens
eerder over geschreven, als men veel
onderweg eet net als ik en niet eens de kans
krijgt om een gesprek te voeren omdat
velen liever alleen aan een tafeltje zitten,
omdat ze dan niet gestoord worden in het
lezen en versturen van berichtjes, dan is dat
in mijn optiek niet echt sociaal, maar het
hoort waarschijnlijk bij deze tijd. Alhoewel,
je kan er maar om denken wat je verstuurd,
alles kan gedeeld worden. Het mag dan
naïef zijn om schaars gekleed, of ontdaan
van alle kleding een foto te sturen naar jou
(Na deze actie natuurlijk ex ) vriendje, want
de volgende dag kon de hele klas jouw
intieme foto bekijken. De desbetreffende
jongedame heeft hier zelfs een boekje over
geschreven: Evelien, laat je tieten nog eens
zien.

Waar men vroeger de term hulpbehoevend,
ouden van dagen, demente oudere en weet
ik wat voor andere vorm van zorg voor
bezigde, dat kon dus niet meer, dit was
veranderd in cliënt. Aan de situatie van deze
mensen was weliswaar niets veranderd,
maar al het andere was discriminerend en
vernederend. Ook negers kon niet meer en
ik weet niet eens zeker of we nog wel
gekleurde medemens mogen zeggen, voor
je het weet kwets je iemand! Allochtoon, dat
was het juiste woord.
Nu begint men zelfs aan Zwarte Piet te
trekken. Wat eens het trouwe hulpje was
van onze goedheiligman wordt heden ten
dage door enkele mensen verketterd, omdat
de arbeid die Pieterman moet verrichten wel
eens kon rieken naar slavenarbeid. ( Wel
eens de zijkant van de gouden koets
bekeken? ). En als het nog niet erg genoeg
is, sinds dit voorjaar heeft de HEMA geen
paaseieren in de schappen, maar
verstopeieren! Pasen is nu eenmaal een
Christelijke feestdag en aangezien er ook
andere geloven in Nederland voorkomen kan
dit als kwetsend worden beschouwd. Ik
vraag mij af hoe lang het gaat duren voordat
wij ook aan de ramadan mee moeten doen!
Maar, het kan nog erger! Nog niet eens zo
lang geleden zat ik met een half oor naar de
radio te luisteren.

Kan ik dit taalgebruik plaatsen in de PW, of
gaat onze tolerantie niet verder dan
borsten? Ik hoop het toch wel, want als ik
bepaalde mensen hoor spreken over een
voorbips en drukken als je op de pot moet,
dan krijg ik een beetje jeuk! Dan denk ik je
kan het ook een beetje luchtig houden. Grof
hoeft ook weer niet natuurlijk alhoewel veel
mensen hier ook niet echt een probleem
mee hebben, maar er zij natuurlijk grenzen.
In heel veel dingen is onze regering wat dat
betreft soms roomser dan de paus ( Qua
woordgebruik bedoel ik dus, want qua daden
moet ik vaak zelfs het tegenovergestelde
vaststellen ).
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Volgens mij was het onderwerp
treinpersoneel en aangezien ik nooit gebruik
maak van openbaar vervoer had dit niet
mijn volle aandacht. Een of andere politica,
ik weet bij god niet meer wie het was, maar
het was of een vrouwelijke minister of
staatssecretaris, die bezigde een woord waar
ik van dacht, dit heb ik toch zeker verkeerd
verstaan? Als men dit heeft ingevoerd dan is
er toch zeker geen redding meer! Nee, denk
ik, als dit waar is worden we toch zeker door
het buitenland toch niet meer serieus
genomen en moet degene die dit heeft
verzonnen toch nodig eens bijgepraat
worden gestrekt op een divan, door een
zorgelijk kijkende, op het puntje van zijn
neus brildragende, al een beetje grijzende
zielenknijper, al met de balpoint in aanslag
om een serie kalmerende pillen voor te
schrijven.

Maar mensen, pas op, want dit kan echt niet
meer! Van af nu hebben we het over
BEMENSING! Ja, ik kan het met moeite uit
mijn strot krijgen, maar dit woord werd echt
verscheidene keren gebezigd. BEMENSING!
Ik wist niet of ik op dat moment moest
lachen of huilen. Maar misschien heb ik dit
helemaal mis en moet ik me een beetje
schamen en vindt U dit heel normaal en
denkt U van mij dat ik niet met mijn tijd
mee ga. Nou ja, ik ben ook maar een mens.
Kees Stavinga ( mens van vlees en bloed )

Better let as net
Op vrijdag 11 december hielden we onze
jaarlijkse ledenvergadering van
ijsclub Trijntje Pieters.

Maar nee, dacht ik toen, ik heb dit verkeerd
verstaan. Ik kwam echter van een koude
kermis thuis. Het woord werd tijdens het
interview nog minstens 5 tot 6 keer toe
gebezigd en met een overtuiging alsof wij
ons, die de oude benaming nog gebruikten
ons hartstikke schuldig moesten voelen. Al
die jaren hebben wij ons schuldig gemaakt
aan pure discriminatie! Trauma’s moeten er
aan overgehouden zijn en dat hele
bevolkingsgroepen hierdoor niet bij de
psychiater lopen getuigd van een hele sterke
persoonlijkheid! Wat hebben wij al die jaren,
waarschijnlijk door onwetendheid een
bepaalde groep mensen wel niet aangedaan!

In aanwezigheid van maar liefst 40 leden
opende Hendrik Ype de vergadering.
Terugkijkend was het weer een winter van
niks. Echter Piet Paulusma heeft net als
vorig jaar voorspelt dat we ook deze winter
een keer op de schaats zullen staan.
Mogelijk februari 2016. Waarvan akte.
Naast de gebruikelijke bestuurspunten werd
bij de bestuurswissel Libbe Ekema hartelijk
bedankt voor zijn inzet gedurende de laatste
15 jaar. Libbe zal als ijsmeester worden
opgevolgd door Yde van der Hem. Libbe
blijft wel actief binnen de ijswegencentrale.
De voorzitter sloot de vergadering rond
21.00 uur waarna het tijd werd voor de
Bingo, altijd weer een leuk spel waarbij de
spanning soms was te snijden. Vele leuke
prijsjes waren er te winnen. De hoofdprijs,
met verplichting tot sneeuw vegen als de
tijd daar is, een heuse ouderwetse
baanvegers bezem, deze werd gewonnen
door Anita Kiestra.

Het was namelijk zo dat men voor het
personeel in de trein dezelfde benaming
gebruikt als op een schip. Eigenlijk mag ik
het woord niet meer noemen, maar vergeeft
U mij, voor de duidelijkheid ontkom ik er
niet aan. Wij hebben altijd ten onrechte
gemeend dat dit de bemanning was. Maar,
hoe vaak komt het niet voor dat er onder
deze bemanning zich een vrouw bevindt, of
nog erger een transgender of een travestiet.
Ik heb altijd gedacht dat vrouwen aan boord
hun mannetje wel stonden en net als de rest
van de bemanning rond liepen met een
pakje zware shag in de borstzak, menig
schipper onder de tafel zopen en konden
vloeken als Bloody Mary.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Trijntje Pieters.
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Catweazle

I trust to have informed you sufficiently.

Eind 2015 werd er een aangetekende brief
bij ons (Wil en Marjan Burgers) bezorgd, uit
Frankrijk.

Sincerely,
Marjan Burgers

De reactie van mevrouw Harriet Whithouse:

Hieronder de inhoud van de brief:

Dear Marjan
Oh, I really apologise for sending you the
letter. I didn't understand the
circumstances surrounding the use of the
name. I only sent the letter to try and
protect the name that my father created all
those years ago, but I didn't have any
information on who I was writing to.

Dear Sir,
In the eary 1970's my father, Richard
Carpenter, ceated the series Catweazle for
ITV. The name was his creation and,
although he died three years ago,
Catweazle is still owned and protected by
the family.
The name is registered with the European
Community Trade Mark ( no:005872817) so
your company is breaching our trade mark
rights by using Stichting Catweazle Rock as
your compagny name. As far as I am aware
you never asked or got permission to use the
name.

So, thank you for replying and have a
lovely Christmas.

I would be grateful if you could contact me
as soon as possible on the above email
addres,so that a solution can be found.

Froulju!

Yours sincerely
Harriet Whithouse
on behalf of te estate of Richard Carpenter.

We hebben een Koreaanse kok bereid
gevonden om speciaal voor de dames te
komen koken op vrijdag 7 mei 2016. Het
belooft een bijzondere avond te worden met
een soort Koreaanse rijsttafel. Er is ons
beloofd dat het bijzondere hapjes zijn maar
wel erg smaakvol en zeker niet pittig. Het
hangt een beetje van het aantal dames af
waar we gaan eten maar de kok zal in ieder
geval gewoon bij iemand thuis gaan koken.
De kosten zijn 25 euro. Dit is alleen voor het
eten. Iedereen neemt zelf een drankje mee.
Mocht het je leuk lijken dan kun je je
uiterlijk zondag 24 april 2016 opgeven bij
Katja (knieuwland@hotmail.com) of Aleida
(a.groot375@upcmail.nl).

Kind regards
Harriet

Hallo dames!

Hierbij de reactie van Marjan:
Dear Harriet,
In the seventies of last century there were
kids that played in a small forest near the
town I live. They used to call that forest
"Catweazle" and with the necessary
imagination build a hut where Catweazle
supposed to live. Obviously they were a big
fan of the series your father created.
In the nineties it were the same kids who
decided to invite local rock bands to
perform I these woods. For permits with the
council we decided to register as Catweazle
Rock.
We had no idea that the name was a
registered trademark. The foundation has
been terminated a couple of years ago.
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De pen…..

en wol de “lytse skoalle taslach” werom
lûke.
Fansels is in lytse skoalle djoerder as in
grutte skoalle: Der sitte minder bern yn ien
lokaal en al dy gebouwen moatte
ûnderholden wurde.

Hey,
Ik ben Julia Evy Annegarn, en mijn

Dus sa redenere se yn Den Haach, as jim
fan dy trije, fjouwer lytse skoallen ien grutte
skoalle meitsje fan sawat 220 bern dan
kinne jim op alle fronten goed meidwaan en
ha jim gjin jildkrapte. Jim binne sels baas !
De keuze is oan jimme mar de
Ryksfergoeding wurdt takend op basis fan
de effisjente skoalgrutte fan 220 bern yn ien
gebou. Dit proses is al oan de gong. Wy
sjogge hoe de lêste jierren hyltyd mear lytse
skoallen de doarren slute moatte.

roepnaam is Juul
! Ik ben 12 jaar
geworden op 21 januari.

Ik heb een broertje Koen van 8
mijn ouders zijn gescheiden.

, en

Ik heb één hond, die heet Laika
, en ik
heb 2 konijnen en die heten Snuf & Snuitje.

Hoe oars wie dit yn 1909! Poppenwier wie
doe it grutste doarp yn de Legeaën mei hast
400 ynwenners. It lânwurk wie noch

Ik vind voetballen/keepen heel leuk
!
Ik zit ook op voetbal in ME1 van Irnsum.
Daarnaast zit ik nog op gitaarles bij Paul

hânwurk en hast elk hie wurk yn en om it
doarp sels. It tilde op fan de komelkers en it
suvelfabrykje De Legeën draaide op folle
toeren. De húshâldings wiene grutter as no
en de skoalle mei in 90 bern stie der fleurich
by. Yn 1909 pleite de krekt oprjochte SDAP,
de Sociaal Democratische Arbeiders Partij
Raarderhim foar in U.L.O yn Poppenwier
U.L.O. stie foar Üitgebreid Lager Onderwijs.
In MAVO soene wy no sizze. Ja, tiden ha
tiden It skoaltsje fan Poppenwier is yn 1934
sluten en ik bin bang dat de oare skoaltsjes
yn de Legeaën binnen 15 jier itselde lot
ûndergean sille.

. Acteren, creatieve dingen doen en
boomklimmen vind ik ook super leuk!!
Ik zit op Pieter Jelles !mpulse in
Leeuwarden. Nu moet ik de pen doorgeven,
he even nadenken, ik geef de pen door
aan………………………………..Sinne!!
Groetjes van Juul

Arend Douma

TIDEN HA TIDEN
Op de jierfergadering fan ús PBP fan 17
maart kaam de fraach te lizzen yn hoefier
wy (Poppenwier) ús ynsette moatte om yn
de Legeaën en foar de Legeaën it
basisûnderwiis te behâlden troch mear
meielkoar op te arbeidzjen en sa ta ien
goede grutte brede skoalle te kommen. In
skoalle dy’t goed foarsjoen is mei de
moderne helpmiddels, fakleerkrêften ensfh.
Wat is nammentlik it gefal: It Ryk is fan
miening dat de lytse skoallen te djoer binne
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IFKS 2015

alles in orde en konden we door naar de
sluis.

Wauw wat hadden wij mooi zomerweer
tijdens de IFKS-week. De trainingsdagen
vooraf aan de IFKS vielen wel een beetje in
het water met eerst storm en daarna geen
wind, maar we hadden er als bemanning alle
vertrouwen in.

Daar lagen inmiddels zo veel schepen,
skûtsjes, grote klippers die als volgschip
dienen, grote vrachtschepen voor de camera
van Omrop Fryslan, etc, zodat we eerst
maar zijn gaan eten en alles opruimen.
Naast de oude sluis is in Stavoren nu een
nieuwe sluis aangelegd voor schepen tot 15
meter. Dit zou ervoor moeten zorgen dat
alles sneller gaat en dat zal op normale
dagen ook zo zijn, maar nu was er niks van
te merken.

Zaterdagochtend vroeg zijn we vertrokken
met het skûtsje van Stavoren naar
Hindeloopen. Er stond niet veel wind, maar
we konden gelukkig nog een beetje zeilen.
Eenmaal daar aangekomen, zo rond het
middaguur, was er weinig tot geen wind
meer te bekennen. De kleine a-klasse voor
ons was inmiddels gestart, maar werd al
snel afgeblazen. Zonder wind kun je nou
eenmaal geen wedstrijd zeilen. Er werd voor
de middag meer wind voorspelt, maar
wanneer zou die komen?

Uiteindelijk om half 8 met het skûtsje weer
in de inmiddels veel kortere rij gaan liggen
en zo’n anderhalf uur later waren we 30 cm
gezakt en konden we naar Heeg varen. De
volgvloot was inmiddels al onderweg. Het
skûtsje kwam in het donker, rond 11 uur
aan. Met de voorspelling voor noodweer,
moesten de andere zeilen ook nog
overgeladen worden in het skûtsje. Dit
zorgde voor veel speculaties binnen de
vloot, want waarom ging de Roek midden in
de nacht met zeilen slepen? Hebben ze
illegale fokken? De echte reden was alleen
een stuk minder spectaculair, helemaal nu
de storm letterlijk overgewaaid was.

Na uren dobberen en achter het startschip
aanvaren, kwam er uiteindelijk toch een licht
briesje. Onze start was goed, maar de
richting helaas niet. Wij kozen de verkeerde
slag en kwamen ergens in de achterhoede
uit. Net voor de eerste boeironding was de
lichte bries weer verdwenen en deze zou ook
niet meer terugkomen.

Toen kwam de wedstrijd van Heeg. Nadat
een aantal schepen bij elkaar op zitten bij de
bovenboei, onstaat er een prachtig gat op
de startlijn. Wij doken erin en konden zo
prachtig op weg naar de bovenboei. Helaas
verloren we door verkeerde slagkeuzes een
paar plaatsen en eindigden we wederom op
een 7e plaats.De dag erna kwamen we aan
op het Slotermeer. Een wedstrijd op het
Slotermeer is nooit onze favoriet. Weinig
diepte betekent dat we weinig zwaard
kunnen steken en met de achterkant naar
de grond zakken. Dit keer waaide het
gelukkig niet zo hard, waardoor we daar
minder last van hadden. Aan het eind ging
de wind er steeds meer uit, waardoor het
weer vlaagjes zeilen was. Dit betekent
zoeken naar ribbels op het water en daar
vervolgens proberen te komen.

Dobberend rondden we de 2e en 3e boei en
zo kwamen we voor de tweede keer in het
kruisrak (in de wind) terecht. Tijdens dat
kruisrak werd het hele wedstrijdveld door
elkaar geschud. Diegene die het vorige
kruisrak nog aan kop lag, bereikte de finish
niet op tijd en degene die eerst nog ergens
in de middenmoot lag, zeilde met een klein
plaatselijk vlaagje zo naar de finish en won
daarmee de wedstrijd. Wij hadden in de
laatste slag het geluk ook mee en zo
haalden we aan het eind toch nog een paar
in, met een 10e plek als gevolg.
Na zondag heerlijk van het weer te hebben
genoten, was daar dan de wedstrijd op
Stavoren. Er stond nu gelukkig wel wat
wind. Niet extreem veel, maar een mooie
windkracht 2. Geloof me, dat is al een stuk
meer dan windkracht 0-1. Wederom hadden
we de olympische baan. We zeilden vrij
constant en eindigden op een 7e plek.
Na de wedstrijd werd ons wedstrijdnummer
(4) op het finishschip getoond, omdat wij
gekeurd moesten worden. Gelukkig was

De finish werd er geheel onverwachts
ingelegd in het voor-de-windse-rak, waarbij
wij schot op schot met zo’n 8 schepen over
de finish kwamen. Wij haalden een 8 e plekje.
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In tegenstelling tot het Slootermeer is het
Tjeukermeer wel een van onze favorieten.
We hebben al vaak een podiumplaats
gehaald en ook deze wedstrijd waren we
goed op weg naar een podiumplaats. Na
eerst te moeten wachten op de wind (het
was wederom windstil), startten we een uur
later. Met een superstart kwamen we als
eerst om de bovenboei. De Jonge Jasper van
Froukje Meijer zat ons op de hielen en kon
tijdens het ruime-windse-rak net wat
sneller, waardoor deze ons al snel had
ingehaald. Samen met de Eelkje II die op
nummer 3 lag, liepen we bij de rest weg.

welke slag voor ons steeds redelijk goed
uitpakte. Dit resulteerde in een 6e plek.
Inmiddels was het klassement extreem
spannend geworden. De eerste 3 moesten
nog om de volgorde vechten. De laatste 2
waren al bekend, maar de 3e voor
degradatie moest nog uitgevochten worden
tussen 3 schepen. Ook in de middenmoot
was nog niks bepaald. Tussen de nummer 4
en de nummer 11 zaten op dat moment
maar een paar punten verschil. Wij stonden
op dat moment op nr 6, maar konden nog 4e
en 11e worden. Dit alles zorgde voor een
helse strijd op de slotdag in de baai van
Lemmer. Het waaide dit keer lekker met een
wk 3-4. De wind was wel heel veranderlijk
en werd soms ook weleens minder.

Totdat het moment kwam dat wij over
bakboord naar de boei toe zeilden en de
Eelkje II een inschattingsfout maakten door
er stuurboord voor langs te zeilen. Door het
schip van de wind af te sturen probeerden
we er achter langs te sturen, maar helaas
heeft dit niet mogen baten en botsten we er
bovenop.

Met een mooie start onderin, bleek de slag
erna niet goed uit te pakken en kwamen we
uiteindelijk ergens in de middenmoot
terecht. Bij de onderwindse boei hadden we
meteen al een botsing met meerdere
schepen, door een domme actie van
Makkum. Dit zorgde ervoor dat we plaatsen
verloren. Vervolgens aan het eind van de
wedstrijd kwamen we in een zelfde soort
situatie terecht. Ditmaal door een actie van
Stavoren. Ook hierbij zaten meerdere
skûtsjes bij elkaar op met als gevolg dat we
ook nog eens twee keer achter elkaar een
klapgijp hadden en de klapgijp van het
skûtsje naast ons over ons achterdek klapte.

Gelukkig konden we vrij snel los van ze
komen en zijn we met een protestvlag
doorgezeild waar we op een 5e plek terecht
kwamen. De Eelkje II zeilde ook door, na
een strafrondje te hebben genomen en
eindigde achteraan.
Dit heeft ons doen besluiten het protest
verder niet door te zetten. De weinige wind
in het eerste deel van de wedstrijd haalde
aan naar een dikke windkracht 5 aan het
eind, waardoor elk team houden en keren
had om hun schip overeind te houden. Wij
eindigden uiteindelijk als 5e.

Gelukkig kon iedereen net op tijd dekking
zoeken, want dit zijn extreem gevaarlijke
situaties. We eindigden als 12e, en zijn
vervolgens meteen naar de
protestcommissie gegaan om de protesten in
te dienen. Zowel het protest tegen Makkum
als het protest tegen Stavoren hebben we
gewonnen, maar we hebben wel veel schade
aan het schip door de botsingen en de
gevaarlijke situaties die zij met hun domme
acties hebben gecreëerd. Uiteindelijk
eindigden we in het klassement op een 7 e
plek met evenveel punten als de nummer 6.
Jammer van de laatste wedstrijd, maar
persoonlijk letsel is nog altijd het ergste.
Daarom hopen we ook van harte dat Jeroen
de Vos en zijn bemanningslid snel zullen
herstellen. We hebben verder fantastisch
weer gehad en het was weer erg gezellig
met alle aanhang rondom het skûtsje!
Op naar volgend jaar!

Na de wedstrijd hoorden we dat de schipper
Jeroen de Vos en een bemanningslid gewond
van boord waren gehaald en naar het
ziekenhuis waren gebracht. Een ander
bemanningslid heeft de plek van de schipper
ingenomen om toch de wedstrijd uit te
kunnen zeilen. Jeroen de Vos heeft helaas
een schedelbasisfractuur opgelopen en ook
het andere bemanningslid zal nog een tijd
moeten herstellen. Wij hopen dat ze snel
weer genezen.
Toen kwamen de laatste 2 wedstrijden in de
baai van Lemmer. Vrijdag stond er een
mooie windkracht 2-3, zodat we een prima
wedstrijd konden zeilen. We hadden een
prima start en kwamen er al vrij snel achter
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Uitslag kerstpuzzel
In de gekleurde vakjes ontstond dan: En
voor deze puzzel geldt hetzelfde, zet ze in
de goede volgorde: 1,3,6,7,11 en 13 werd
dan Stiens gulpen ( de gulpen van Stien dus,
hier hadden enkelen moeite mee, volgens
Arend heeft een vrouw geen gulpen in haar
broek, maar een moderne vrouw draagt ze
zeker wel ) glimmen, echt heel goor!
En 18,20,21,23,25,27 en 28 werd dan: Oude
Willem opende de groeve, anderen zetten de
lier neer.

Ondanks dat ik meende dat het voor
meerdere mensen mogelijk moest zijn om
met de goede oplossing te komen van de
kerstpuzzel, viel het aantal inzendingen
reuze tegen. Terwijl ik weet dat er toch
verscheidene dorpsgenoten voor een groot
gedeelte de puzzels hebben opgelost, maar
waarschijnlijk niet helemaal en hem
daardoor niet hebben ingeleverd, viel het
aantal inzendingen ietwat tegen. Voor
degenen die graag willen weten wat de
goede oplossingen waren, hier de gevraagde
plaatsnamen.

De prijswinnaars dit jaar waren: puzzel 1: 1e
prijs Arend en Tine Douma ( Coby’s
appeltaart ) 2e prijs: Bauke Hofstra (
Appelcake, Coby was toch aan het bakken
)Puzzel 2: Renate Runia (2 maal de
daghap, aangeboden door Teake en Jolanda
van de Trilker ) en 2e prijs: Jacob en Beitske
van der Sluis ( Houten snijplank,
aangeboden door Jan en Hanneke van
Makke yn Poppenwier ) Iedereen van harte
gefeliciteerd.

Puzzel 1
Anna Paulowna, Barsingerhorn, Abbekerk,
Oudkarspel, Valk(k)oog ( foutje van de
puzzelmaker), Obdam, Halfweg,
Geeuwenbrug, de Steeg, Zoutkamp, Rolde,
Grootschermer, Schellinkhout, Rustenburg,
Hem, Heino, Godlinze, Meeuwen,
Hindeloopen, Graft, Schuinesloot, Schore,
Woerden, de Valom, Klimmen, Groede,
Neer, Donderen, Tinte, Ovezande, Tolbert en
Lellens.

Volgend jaar, nou ja, eigenlijk dit jaar ga ik
kiezen voor een andere opzet van de puzzel.
Ik weet dat ik daar enkele mensen niet
gelukkig mee maak, maar ik wil graag
meerdere inzendingen en eens wat andere
namen bij de prijswinnaars. Niet dat ik het
de bijna vaste prijswinnars niet gun, maar
als je te horen krijgt dat velen er net niet in
slagen met de goede oplossing te komen,
maar wel fanatiek het elk jaar weer
proberen wordt het tijd voor een iets andere
opzet. Ik ga mijn best doen!

In de donkere vakjes kwam dan te staan:
Probeer de volgende oplossingen in een
logische volgorde te zetten. 1,7,9,11 en 15
werd dan: Anna Paulowna rolde hem
halfweg de steeg en 18,23,25,27 en 28 werd
Woerden klimmen, meeuwen donderen neer.
( andersom kon natuurlijk ook )
Puzzel 2
Stiens, Vijlen, Goor, Moordrecht, Zurich,
Echt, Gulpen, Poortugaal, Zonnemaire,
Zwinderen, Heel, Bronneger, Glimmen,
Middelstum, Hongerige Wolf, Eethen,
Zoutelande, Oude Willem, Fijnaart, de Lier,
Zetten, Vogelenzang, Neer, Goudriaan, de
Groeve, Gaag, Opende, Anderen, Papenveer,
Hoornaar, Holysloot, Kaag, Ammerstol,
Arkel, Delden, en Eext.

En, ik zou het bijna vergeten, de
prijzensponsors worden natuurlijk weer van
harte bedankt voor de aangeboden prijzen.
Ik hoop dat ik volgend jaar nog eens een
beroep op jullie mag doen!
Kees Stavinga
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23 vragen aan een
Poppenwierster

Wie kan kunnen we volgens jou het beste de
volgende keer interviewen?
Hendrik Ype de Vries.

Wie ben jij?
Durk v/d Meer
Wat is je leeftijd?
56 jaar
Wat is de samenstelling van je gezin?
Woon samen met Anneke
Waar ben je geboren?
Koudum
Heb je werk?
7 jaar geleden gestopt met de boerderij in
Wieuwerd, nu hobby’s, vriendendiensten,
Anneke helpen en de boekhouding van de
Bloemenwinkel van Anneke en Antsje.
Wie zijn je ouders?
Wiebren en Annie v/d Meer
Wat is en/of was hun werk?
Veehouder en huisvrouw en kippenboer.
Wat zijn je hobby`s?
knutselen, mensen helpen, op de Qaud
rijden.
Wat is je lievelingseten?
gewoon Hollandse kost.
Wat vind je beslist niet te eten?
Bloemkool
Wat is je favoriete drankje?
Malt Biertje
Wat is je favoriete kleur?
Blauw
Hoelang woon je al in Poppenwier?
10 okt ober 7 jaar.
Welke film vond je het mooist?
Convooi
Welk boek heb je het laatst gelezen?
Snuf de Hond
Wat is je favoriete TV programma?
Help mijn man is klusser en detectives
zonder reclame.
Wat zou je altijd nog wel eens willen doen?
Motor rijbewijs halen
Wat zou je in Poppenwier anders willen zien?
De oude brug op de Marsherne terug, kan ik
brugwachter worden.
Wat is je favoriete auto?
Opel
Wat is je favoriete vakantie(land)?
Meestal Nederland met de caravan.
Wat vind je van zo`n interview?
Is wel te doen, maar je moet goed
nadenken.
Lees je altijd de Poppenwierster krant goed
door?
meestal wel helemaal

Stap nu over!!
We hebben een eigen energiebedrijf in het
Noorden. Noordelijk Lokaal Duurzaam. Dat
betekent dat we groene energie leveren
tegen een eerlijke prijs.
Dorpsbelang is wederverkoper en ontvangt
voor elke klant die is overgestapt een
vergoeding van € 75,00 per jaar. Maar dat
niet alleen. Zij wordt mede-eigenaar van dit
energiebedrijf en deelt op termijn mee in de
winst.
Op dit moment hebben we al € 400 in het
potje en daar komt deze maand voor het
eerste kwartaal van 2016 weer ruim € 200
bij. Er worden nu 21 klanten beleverd. Deze
komen niet allemaal uit |Poppenwier, maar
hebben daar wel een warme band mee. Dus
praat er ook over met familie, vrienden,
kennissen, collega's enz.
Het ontvangen geld wordt in eerste instantie
besteed aan het onderhoud van ONS
dorpshuis “de Trilker”. Daarbij zal
nadrukkelijk worden gekeken naar een
verduurzaming van het gebouw, waardoor
de kosten op termijn lager worden.
Waarom zou je het niet doen? Grote kans
dat het maandelijkse voorschot lager wordt
en je helpt mee om de Trilker te
onderhouden.
Ga dus nu direct naar www.nldenergie.org
Druk op de knop Klant worden. Vul de
gegevens in en ontvang een offerte. Daarop
staat een voorbeeldberekening. Als je
akkoord bent dan kun je je als klant
aanmelden door op de knop
Contractaanvraag te drukken. Je hebt 14
dagen bedenktijd. Geef ook aan dat je dit
doet voor Poppenwier Enerzjy.
Mochten er vragen, problemen of anderszins
zijn dan kun je je wenden tot René Poppen.
Telefoon 06 2009 0887 of
rene@poppenbrinck.nl.
Wel zo vertrouwd.
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Hans Funcke

al tsien jier, elke hjerst wer dan tink ik, “dit
koe syn lêste winter wolris wurde.”

Lêstendeis tocht ik oan him. It wie in kâlde
skrouske dei, sa'n dei dat je it leafste thús
by de kachel sitte. Ek op strjitte wie it stil.
Sa'n dei moat it ek west ha doe't hy by ús
yn Poppenwier te wenjen kaam, in lyts
doarp, mar wol wat went, en ek wol tolerant
tsjinoer ynwenners mei nije gewoanten en
libbenswizen. Ek al gau wist men te
fertelllen dat it in mislearre studint wie, al
wat âlder, sûnder wurk. In man dy't it
Flower Power tiidrek folslein mei belibbe hie.
In tiidrek fol mei drank en drugs en rock en
roll.

Ien stoarm en de beam dy fâlt. Soe ik him
takomme maaitiid wol wer sjen?
Winterdeis dan sjocht men him mar
komselden. En yn de buorren wurdt der
sûnder dêr wurden oan smoarch te meitsjen,
wol om him tocht.
Mar as it dan wer maaitiid wurdt, de sinne
wer mear macht kriget, dan duorret it net sa
mâle lang of ik sjoch him wer, efterhûs yn it
sintsje, sa bleat as mar mooglik is sit hy dêr
dan.
Syn lichem sûget de sinnestrielen op. It
docht him sa te sjen goed.

Der is in ferske dat neffens my folslein op
him slacht, al wie it foar him makke. En as
ik it hear dan tink ik ek oan him “de oudste
stapper van de stad”. Mar ek in man dy't
gjin mins kwea dwaan soe.

En ek alle jierren dan docht hy my tinken
oan in blom, in blom of in blombol, yn de
winter net te finen, mar sa gau as de sinne
har waarmte wer ôfjowt komt hy wer foar it
ljocht, wer op syn eigen plakje. En alle
jierren op e nij fernuverje ik my deroer.
Mar dit jier komt der foar Hans gjin maaitiid
mear.

Sa libbe hy jierren by ús. Hie fakentiids
grutte plannen, mar dêr bleau it dan ek by,
hy libbe syn libben, mei ris in flesse drank
en as der jild wie dan ek ris in freondintsje,
sa'n ien út de krante. Mar nimmen hie der
lêst fan.

Styn de Vries-Soeting

It hûs gie slim efterút, en it dak wie sa min
dat hy de souder dielde mei flearmûzen en
oar fleanend ark, mar dat dearde him net.
Hy nestelde him noflik yn de keamer mei
syn boeken, syn mesyk en lange jierren mei
syn hûn. Syn lichem gie wol efterút, hast
gjin lucht, en ek oare klachten. In útroepele
lichem, dat ek slim ferwaarleaze wie. En wol
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Nieuwe Buren
Lydia en Sjouke Berga wonen sinds eind november in het grote huis aan de Skoalsteech 2.
Lydia is 61 jaar en Sjouke 64. Voordat ze in Poppenwier neerstreken hebben ze jaren op
Bonaire gewoond en gewerkt. Sjouke twee jaar als hoofd bedrijfsbureau in de gevangenis en
twee jaar als senior controller bij de lokale overheid. Lydia werkte in het verpleeghuis van het
eiland. Sjouke: “mijn opdracht als senior controller eindigde en toen was het de vraag: wat
gaan we doen? Blijven we op Bonaire, of gaan we terug naar Nederland?” Het hete weer, 40°C,
zonder airconditioning in het huis en de armoede op het eiland speelden een grote rol bij de
beslissing om naar Nederland terug te keren. Lydia: “Ik werkte in het verpleeghuis en dan weet
je niet wat je ziet. Veel mensen in rolstoelen met geamputeerde benen. Propvol en
onhygiënisch. Op het eiland zelf komt veel incest voor en veel psychiatrische patiënten op
straat. Bonaire is maar klein, dus je komt ze de hele tijd tegen.”
En Terschelling trok. Lydia en Sjouke zijn beiden geboren en getogen in Friesland, Lydia in
Leeuwarden en Sjouke in Oosterwolde, en hebben jaren op Terschelling gewoond. Het was
echter nu niet haalbaar om weer op Terschelling zelf te gaan wonen. Ze waren zich nog aan het
oriënteren toen Sjouke‘s beste vriend, die aannemer is, een nieuw renovatieproject op het oog
kreeg. Sjouke: “Hij is aannemer en het is echt zijn hobby om oude huizen of boerderijen op te
knappen.” En toen zei hij: “als jullie helpen, kunnen jullie daar mooi wonen.”
Ze gaan het huis op de Skoalsteech
grondig renoveren. Op dit moment
wachten ze op alle vergunningen en
dan gaan ze los. Sjouke: “we
beginnen met de buitenkant, dat
alles weer in orde is. Het dak
natuurlijk, het dakleer gaat weg en
er komen weer dakpannen op. Dan,
de kozijnen en ramen, de dakgoten.
We gaan weer een deur aan de
voorkant maken, zoals het vroeger
was.” Daarnaast moet het huis
rechtsreeks op het riool aangesloten
worden. Nu zit er nog een beerput
tussen de afvoer en het riool, met
ontluchting ín het huis. Lydia: “het
kan hier echt stinken…” In het huis
zelf zijn de keuken, de badkamer verouderd en de trappen heel stijl. Op dit moment is het
vochtig door lekkages, maar Sjouke heeft er alle vertrouwen in: “je zult zien, als het
dakbeschot vervangen is, dan wordt het hier weer helemaal droog”.
Voor Bonaire heeft Sjouke een carrière in het openbaar bestuur gehad: hij is controller geweest
bij de gemeente Elburg, Hoofd financiën, hoofd P&O en griffier. In die tijd hadden Lydia en
Sjouke samen een botter (EB 17 uit 1918) waarmee ze met groepen zeilden. De botter hebben
ze verkocht toen ze naar Bonaire gingen, het was niet mogelijk om het houten schip over te
varen. Het tropische klimaat zou funest geweest zijn.
Daarnaast is Sjouke altijd politiek actief geweest. Hij heeft in de gemeenteraad gezeten, eerst
voor de PvdA, later als zelfstandig raadslid en hielp hij andere partijen met hun ideeën
ontwikkeling en het schrijven van verkiezingsprogramma’s. Of hij zich nu ook weer gaat
bemoeien met de Poppenwierster politiek en of de politiek Sud- West Fryslân ligt nu niet in de
planning, eerst moet huis af. “Maar,…” zegt Sjouke met een lach. “ze kunnen hier nog wel wat
leren over dualisme, dat heb ik al lang gezien!”
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In de volgende Poppenwierster Krant:
 Nog meer nieuwe inwoners!
 Een nieuwe rubriek (is deze krant helaas niet gelukt)
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