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Fan de foarsitter
Oeral wêr’t we binne! – Oeral wêr’t we binne!
Freegje de minsken! – Freegje de minsken!
Wa’t wy binne! – Wa’t wy binne!
En wêr’t wy hinne geane! – En wêr’t wy hinne
geane!
Dan sizze wy! – Dan sizze wy!

sil. De âlde en hjoeddeistiche Spulwike-generaasje
bundelje hjiryn de krêften. Wy hoopje yn de rin fan
de tiid meiïnoar ta in plan en ynsichten te kommen wêrmei’t al dit moais ek nei de weryndieling
bestean bliuwe kin. Fjidderop yn de krante lêze jo
hjir mear oer.

WY binne by de Spulwike!

Yn it koart wie Spulwike 2015 in fantastyske reis
wêrby’t de bêrn yn Easterwierrum fan te foarren
efkes goed troch de douane kontroleare waarden,
der yn Weidum highlandgames mei Wout Zijlstra
plakfûn ha en der yn Littens stikmannich snústerige
figuren delkamen dy’t wat fan de bêrn ha moasten.
Dêrneist koenen de bêrn wer om raak tinten boue,
wie der de survival, binne der wer liters ferve trochhinne gien en wienen der mar leafst 8 (!) lieders
dy’t foar de 10e keer oan Spulwike meidienen en
hjirfoar it Spulwike-kettinkje krigen ha! Koartsein:
it wie wer machtich!

En mei ‘wy’ bedoel ik fansels de bêrn, lieders, stipers, âlders, ús gemeente en alle oare frijwilligers en
belutsenen by de Spulwike. Foar al jimme ynset, op
hokker wize dan ek, tige tank!
Mei elkoar foar de bêrn in te gekke wike yn
Littenseradiel organisearje, is al 43 jier it motto
fan ús organisaasje. Spulwike is fan de gemeente
en tagelyk foar de gemeente. En boppe alles is
Spulwike genietsje fan efkes in wike alles dwaan
wat thús net mei. Wat dat ynhâldt, lêze
jimme yn alwer de 13e Spulwikekrante!
Genietsje derfan, want it is de muoite
fan it lêzen wer mear as wurdich!
Binnen de Spulwike is sûnt ferline jier
in nij orgaan ûntstien. It giet hjiryn
om de Weryndielingskommisje. Sy
binne dwaande om mei it each op
2018 foar sawol Spulwike as it Berne
Iepenloftspul yn kaart te bringen
hokker gefolgen de weryndieling ha

Fan dit plak ôf winskje ik út namme
fan alle frijwilligers eltsenien noch
in prachtige simmer ta en wy
hoopje dat wy ek takommend jier
alle bêrn by alwer de 44e edysje fan Spulwike begroetsje meie!
Holle Bolle Tsjing!

Johannes Hazenberg
Foarsitter Stichting Spulwike
Littenseradiel.
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flitsjende start
Op reis besmet met it Spulwikefirus In
yn Easterlittens
EASTERLITTENS - Hjoed wie
it alwer safier: de Spulwike gie
oan! Alle 210 bern hiene harren
fersamele yn ‘e Spulwike Arena.
Dit wie fansels wer ien grut feest.
De Spulwike yn Costa Littens giet
dit jier op reis. Mar wer bin ús
mikrofoanfrou en man, Geertje
en Johannes? Dochs moast de
Spulwike op tiid begjinne en
waard de funksje dêrom mar oernaam troch Wytse en Hermine.
Nei in tiidsje sjonge, gek dwaan,
roppe en raze kamen doe lokkigernôch Geertje en Johannes yn de
Spulwike Arena, in bytsje let troch
de fertraging fan it fleantúch.

EASTERWIERRUM Moandeitemoarn healve tsienen;
fol senuwen komme de earste
bêrn oan by Airwierrum. Der folget earst In goeie kontrôle foardat de reis begjint. Alle tassen
geane troch de scan en sa no
en dan in bern. Der wurdt kontroleare op âlde klean en itenspakketten, mar fansels foaral op
gefaarlike firussen. Nei noch in
koarte fûllearsesje meie de bern
dan einlik troch nei de tribune fan
Airwierrum.
De bern gean net allinne op reis:
Piloat Doede en Ko-Piloat Joost
nimme harren mei nei in kompleet oare wrâld. In wrâld dêr’t
alles kin en alles mei: ferve yn it
hier, lieders yn’e sleat, de fuotten
ûnder kleurje en it drinken fan
‘Spulwikebier’.
De bêrn feroarje al gau yn de meast
frjemde kleurpalletten. In hiele nije

erfaring foar in soad bern. Sa moai
as alles giet, tinke de bern dat se
oan it ein fan’e dei gewoan wer nei
hús ta geane. Mar dan blykt dat
se op dizze earste dei yts nuvers
oprûn hawwe: it Spulwikefirus.
Foar de rest fan harren basis-

skoalletiid, sille de bern oan it
begjin fan harren simmerfakansje
in wike lang harren firus net yn
bedwang hâlde kinne en de moaiste wike fan it jier belibje.

Troch: Marije en Marrichje

De dei begûn mei it spultsje “Sykje
dyn leider” sadat alle bern harren
lieders fûnen. Dit ferrûn noch net
sa goed troch ús foarsitster Tanja,
dy’t it spultsje net begriep. Kaam
dit troch de jetlag? Dat gereis is
ek net neat. Nei’t alle bern harren lieders fûn hiene, ha we mei
syn allen tinten bouwd. De tinten
lieken stevich te stean, mar troch
een wynhoas stiene der úteinlik
net folle tinten mear. De tinte fan
de lieders Kim en Marion stie wol
as in hûs. Dit goaie wy mar op de

folle (10 jier!!) Spulwike-erfaring
fan dizze froulju. De tinte moast
fansels ek oanklaaid wurde en dan
kin de ferve fansels net ûntbrekke.
Uteinlik sieten net allinne de tinten, mar ek alle bern en lieders
ûnder de ferve. Neidat de bern en
lieders iten en dronken hiene, wat
fersoarge waard troch de alleraardichst leave ranjafamkes, koe it
middeiprogramma begjinne.
It middeisprogramma bestie út
Sport & Spul. Ek dit wie it wer
fantastysk. It waar foel gelokkich
ta, wat der foar soarge dat de bern
tidens de spultsjes de feart yn
sprongen. Ek de lieders waarden
faak de feart yn goait troch de
bern: alles foar de bonuspunten!
De dei waard ôfsletten mei de
knockoutshow foar de lieders. Dit
binne spultsjes dy’t op de lêste
dei utwize wa’t him de bêste lieder van de Spulwike neame mei!
As lêste waard ús geweldige
Spulwikehit út folle boarst mei
songen en siet dei ien van de 43e
spulwike der al wer op.

Troch: Martine & Hermine

In dei foar yn de boeken

WEIDUM – De earste dei fan
Spulwike yn Weidum beloofde in
fantastyske dei te wurden. It wie
sok moai waar, der wiene leuke
spultsjes en in machtig moaie
groep bern. Lykas foargeande jierren begûn de dei mei ‘sykje dyn

lieder’. Dernei in foarstelrûntsje,
tinten bouwe en fansels it spektakel fan it jier wêr’t elk bern op
sit te wachtsjen: it ferve gefjocht.
De hiele arena, lieding en bern
wienen bedekt mei alle kleuren
fan de reinbôge. Neidat der mei

ferve boarte wie, wie it tiid foar in
groepsfoto. Toen in lekker hapke
bôle ite mei syn allen mei sa no
en dan in stikje ferve. De poeiermolke en de molke koenen net
ûntbrekke en dernei yn it spier om
safolle mooglik punten binnen te

heljen mei de ferskate spultsjes.
Nei ôfrin fan de spultsjes lûsterje
nei ‘’de reade tried’’ en fansels
de einscore. Hjirnei mochten de
bern hun selsmakke jell heare litte
oan de gehiele arena en as ôfsluter it wolbekende ’Holle bolle

tsjing’ sadat de âlders, dy’t de
bern ophelle hawwe, it spulwikegefoel ek noch mei krigen.

Troch: Jort, Jildou, Grea en
Marriëlla
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Spultsjes foar de Aboriginal

De dei begûn mei moai waar en
in protte entûsjaste bern. Nei
in oantal Spulwikehits song te
hawwen, kaam der in Aboriginal
it fjild op mei in ûntbrekkende
letter fan it Spulwikelogo. Om it

logo wer kompleet te krijen, woe
de Aboriginal 50 boemerangs ha.
De bern moasten de boomerangs
fertsjinje om it logo wer kompleet
te krijen. Dit koe troch spultsjes
te dwaan. De moarns wie der it

‘Spul om‘e piip’ wêrby’t der 20
spultsjes te dwaan wiene rûnom
de âld fabryk. Spultsjes lykas
noasfervjen, twister, spûnzen
goaie, ensfh.

Nei it middeisiten waard it tiid
foar it Pleatsenspul. Op trije ferskate lokaasjes wiene der spultsjes te dwaan. In lange kuier ûntbruts der net oan. Op Wammert
waard it ‘Zweedse Renspel’ spiele. Op it fjild wie der in Roverspel
en Estafette organiseare en op
de iisbaan koene de bern lekker ôfkuolje mei in wettergefecht. Oan’e ein fan’e dei hiene
we de 50 boomerangs kompleet.

Gelokkich kaam de Aboriginal
wer foar it ljocht, want hy woe
mar wat graach de boomarangs
oannimme en doe krigen wy wer
in letter foar it logo. Troch de
Aboriginal moatte wy kommende
dagen noch twa letters sjen te
fertsjinjen om it Spulwikelogo
kompleet te krijen. Soe dit slagje?

Troch: Gerrit Rinze & Bauke S.

In wiet pak yn Weidum

Genietsje op dei twa
EASTERWIERRUM – It is
alwer de twadde dei fan it twadde
jier dat ik mei doch. De bern
út myn groepke wienen doe’t se
oankamen by de tinte earst wat
skruten. It skriuwen fan de nammen op de shirts waard al sjoen
as “Dat dogge je dochs net op je
shirt? Skriuwe?” Mar doe’t it ferfgefjocht begûn, wie der mar ien
feech ferve nedich op it gesicht
om fan de skruten bern echte
Spulwikebern te meitsjen! Al gau
siet alles ûnder de ferve en wiene
de keurige bern folsmaard en
hiene se in glimpk op it gesicht
fan ear oant ear. Omtsjoend yn
Spulwikebern.
Nei it fervjen moasten wy spultsjes dwaan wêrby’t wy stikjes fan
in puzzel fertsjinje koenen. Mei
dy stikjes puzzel koe it grutte ûntbrekkende stik makke wurde. En
dan koe de koffer fan de piloaten
einliks iepen! De bern wiene allegear hearlik dwaande en seagen
no en dan even om of’t ik noch
wol yn de buert wie. Gau eefkes
swaaie en dan hop wer fuort jeie
nei it folgjende spultsje. Ik ha
sels in geweldige tiid hân, om’t
it mei myn groepke goed rûn.
Alle spultsjes wienen moai en
mei de ferskes song elkenien mei.
Dan mei wol sein wurde: bedankt
Spulwikebern!

Troch: Wouter Appelboom

WEIDUM - Hjoed wie it wer tiid
foar: ‘blauwe, blauwe, blauwe,
drek, drek, drek! Alle fearten yn
Weidum binne wer goed baggere troch de spulwikebern. En
ek de Swette waard net oerslein.
Mei in grutte stuntbaan waarden de bern de feart yn glide. In
snelle estafette hjirbij en dernei
wat baantsjes yn de feart fansels.
Op de iisbaan waard in prachtig
flot yn elkoar nifele, wat yn de

measte gefallen ek noch driuwen
bleau. Fjidders waard der mei
aaien smiten, sek slein en slingere oer de feart. Yn Weidum
sels koenen de bern noch efkes
bûkskowe. Al mei al wer in legendaryske dei yn Weidum! Op nei
dei trije!

Troch: Douwe, Thomas
Perridon, Jelle, Klaas Pieter en
Thomas Dijkstra

Ynkoarten komme de foto’s dy’t makke binne wilens de Spulwike op ús webside.
Hâld it yn’e gaten! Sjoch op spulwike.frl en folgje ús op Facebook!
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Sponsers

DE SPULWIKE SPONSORS FAN 2015:
A.C.R.
www.acrwinsum.nl
Winsum
0517-341556

Administratiekantoor
G. van Putten
www.gervanputten.nl
Kubaard 0515-331919

Autobedrijf Menno Walinga
www.autofit-mennowalinga.nl
Winsum
0517-342349

Autobedrijf
Sypersma

Easterwierrum 058-2501215

Autohuis
Winsum
www.autohuiswinsum.nl
Winsum 0517-341917

Autoverkoopbedrijf
Van der Wal
www.autoverkoopbedrijf.nl
Wommels 0515-332800

Bakkerij
Sybesma
Boksum
058-2541323f

Architectenbureau
Syb C. Eldering B.V.
www.sybeldering.nl
Mantgum 058-2501819

Accelent
administratie en advies
www.accelent.nl
Wommels 0515-430096

Accu Service Centrum
ASC
www.accuservicecentrum.nl
Leeuwarden 058-2890900

Architectenburo
MA2
www.ma2.nl
Mantgum 058-2501098

Audio frysk
www.audiofrysk.nl
Easterwierrum
058-2501465

Autobedrijf Hoekstra
www.autobedrijfhoekstra.nl
Hijlaard
058-2519216

Autobedrijf Wheagan
Multicar Service
www.wheagan.nl
Wommels 0515-333121

Autobedrijf Wielinga
Brand Oil Tankstation
www.wielinga-wommels.nl
Wommels 0515-332876

www.autobedrijf-sypersma.nl

Basis-Groen
Boazum
0515-521520

Boefkes Kinderkleding
www.boefkes.nl
Winsum
06-13054466

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

B. Wiersma
Koelwagenverhuur
Itens
0515-332198

Bouwbedrijf Andree
www.bouwbedrijfandree.nl
Boazum
0515-520984

Bouwbedrijf Bootsma
www.bouwbedrijfbootsma.nl
Easterwierrum
058-2501325

Bouwbedrijf Bootsma B.V.
www.bootsma-tirns.nl
Tirns
0515-569394

Bouwbedrijf
Frankena
www.frankenabouw.nl
Wommels 0515-331263

Bouwbedrijf Kooistra
Kubaard
0515-331330

Bouwbedrijf N. Scharringa
www.bouwbedrijfscharringa.nl
Wjelsryp
0517-342806

Bouwbedrijf
Van der Sloot
www.bouwbedrijfvdsloot.nl
Winsum 0517-341630

Bouw- en Restauratiebedrijf
Sytse Douwe van der Vegt
www.sdvandervegt.nl
Weidum 058-2519247

Bouwe Jan Bouma
Horecaspecialiteiten
Boazum
0515-521351

Bouw-Tekenburo
Wietse B. Ligthart
www.bouw-tekenburo.nl
Wommels 0515-333075

Copy To Print
www.copytoprint.nl
Sneek

Café De Boazumer Mjitte
www.boazumermjitte.nl
Boazum
0515-521274

Café/Snackbar
Bonnema
Mantgum
058-2897570

Restaurant Partycentrum
Noflik Easterein
www.noflikeasterein.nl
Easterein 0515-331290

Café Wiuwert
Wiuwert
058-2501372

Couperus Hydrauliek B.V.
www.couperushydrauliek.nl
Easterein
0515-332288

Comfort Koe
www.comfortkoe.nl
Wjelsryp
06-10521322

Coop Supermarkt
Tolsma
www.coop.nl
Winsum 0517-341669

De Twadde Tak
Mantgum
www.detwaddetak.nl
058-2501219 / 06-28455004

Dierenartspraktijk
It Griene Hert
www.itgrienehert.nl
Wommels
0515-331387

Doede De Vries Bouwbedrijf
www.doededevries.nl
Spannum
0517-342325

Dorant Installatiewerk
Weidum
06-53579103

Echte Bakker Posthuma
Wommels, Bolsward, Sneek,
Scharnegoutum
www.echtebakkerposthuma.nl

Eppie Veenstra
Schilderwerken
Baard
0517-342077
Gebroeders Greidanus
Mechanisatie Winsum
www.greidanuswinsum.nl
Winsum 0517-341347

Fa. D. Van Wieren VOF
Wommels
06-22786867

Folkertsma Metsel- & Klusbedrijf

Gemeente Littenseradiel
www.littensradiel.nl
Wommels 0515-334444

Gerbrandy State B&B Groeps
Accommodatie
www.gerbrandy-state.nl
Boazum 0515-521110

Gebr. Vellinga B.V. Int.
Handels- & Transportbedrijf
www.gebrvellinga.nl
Easterein 0515-331565

Gebr. Swierstra VOF,
Tuinaanleg en Loonwerk
www.gebswierstra.nl
Weidum 06-23102848

Geskikt
www.geskikt.nl
Weidum
058-2895930

G. Grasman
Onderhoudsbedrijf
Boazum
06-20805443

Hankel’s Technisch bedrijf
www.hankels.nl
Wommels
0515-333800

H.B. Bergwerff
Apotheekhoudend Huisarts
Baard
0517-341272

Huisartsenpraktijk L.J.
Lukkes
Weidum
058-2519224

Herberg het wapen van
Friesland
www.hetwapenvanfriesland.nl
Easterlittens 0517-342996

Hessel’s
Toiletwagenverhuur
www.hesselstoiletverhuur.nl
Stiens 058-2574539

Henk de Boer
Melktechniek

Holiday ice BV
www.holidayice.nl
Sint Nicolaasga
0513-433000

Hotel Restaurant Camping
Weidumer Hout
www.weidumerhout.nl
Weidum 058-2519888

Hoveniersbedrijf
T. Melein
Easterwierrum
058-2501568 / 06-19692904

It Reade Hynder
www.itreadehynder.nl
Wommels
0515-331224

Jant Evenementen
www.jantvandijk.nl
Mantum
06-20494345

Installatiebedrijf
De Jong
www.dejonginstallatiebedrijf.nl
Easterein 0515-331512

Jansma Wegen & Milieu BV
www.jansma.biz
Drachten
0512-334070

JC Bouw
www.jcbouw.nl
Wjelsryp
0517-341284

J.P. Walda Bouwsupport
Wjelsryp
06-52344044

Kapsalon De Freule
www.de-freule.nl
Wommels
0515-332979

www.folkertsma-metsel-enklusbedrijf.nl
Wjelsryp 0517-341942

www.henkdeboermelktechniek.nl

Jellum 058-2519488

Op hokker wize dan ek ......... Tige tank

Sponsers
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DE SPULWIKE SPONSORS FAN 2015:
Kapsalon Rommy
Weidum
058-2519049

Kapsalon Nij Skjirrich
www.kapsalonnijskjirrich.nl
Mantgum
058-2501200

Kinderopvang ‘Bij Maaike’
Weidum
058-2519841

Kinderopvang
‘Ons Plakky’
www.onsplakky.nl
Weidum 058-2159686

Klaversma Bouwbedrijf
www.klaversma.nl
Mantgum
058-2501619

Kooistra Reizen
www.kooistrareizen.nl
Franeker

Kapsalon Mathilda
Winsum
06-51687369

Klussenbedriuw
"It Wiel"
www.itwiel.nl
Weidum 06-22385802

Mechanisatie D. Kuipers
www.dkuipers.nl
Greonterp 0515-579357
Wytmarsum 0517-533030

Landbouwmechanisatiebedrijf
Wijbe J. Durksz
Easterlittens
0517-341253

Leanbedriuw en Kraanferhier
Okkema
www.okkema.nl
Easterein 0515-331366

Frankena
Loonbedrijf en Grondverzet
www.frankenawinsum.nl
Winsum 0517-341681

Manege De Welle
www.manegedewelle.nl
Wjelsryp
06-15838948

Marnecs Management en
Bedrijfsadvies BV
www.marnecs.com
Spannum 0517-342926

Meester Show- en
Theatertechniek
www.meesterlijktheater.nl
Grou 0566-620791

MHB Showtechniek
www.mhbshowtechniek.nl
Bolsward
06-18121242

Modeschoenen Rutten
www.rutten4shoes.nl
Sneek
0515-414584

Montagebedrijf W.J. Kramer
Winsum
0517-342068

Murk’s Slagerij
www.murksslagerij.nl
Wommels
0515-331340

Nico Kloppenborg
Tuinontwerp
www.nicokloppenborg.nl
Mantgum 058-2501989

Notariskantoor
Mr. G.S. van der Hem
www.notarisvanderhem.nl
Jorwert 058-2519441
Nijdam Schadeherstel &
Oldtimer restauratie
www.nijdamschadeherstel.nl
Wommels 0515-333025

Poiesz Supermarkten
www.poiesz-supermarkten.nl
Mantgum

Schildersbedrijf
Lanting
Boazum
0515-521645

Now Cars
www.nowcars.nl
Wommels
06-20217985

Peter Zijlstra Timmerbedrijf
Easterwierrum
058-2501559 / 06-34504259
P. Terpstra
Consultancy
Mantgum
058-2501009 / 06-22551772

Schildersbedrijf Nijdam
Wommels
0515-332754

Oldenburger Automatisering
Oannimmersbedriuw Hoogma www.oldenburger-automatisering.nl
Baard
Wommels
06-55344708
0515-431887

Op 'e Skille
www.skille.nl
Wommels
0515-332880

Peugeot Haaima
www.autohaaima.nl
Leeuwarden – Wirdum
Franeker - Burgum

P. Huitema Administratie en
Automatisering
Wommels
0515-333100

Plattelandsvakantie op Nij
Wybranda
www.nijwybranda.com
Boazum 0515-521344

Rabobank SneekZuidwest Friesland
www.rabobank.nl

Roelofs Cateringservice
www.roelofscatering.nl
Weidum
06-30393688

Shiatsu en Manuele Praktijk
van Asperen
www.shiatsu-praktijk-boazum.nl
Boazum 0515-521561

Schots Machinery
www.marcelschots.nl
Wommels
0515-333615 / 06-29026109

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

Slachtepop
www.slachtepop.nl

Sloepenstallingfabriek
Weidum
www.bcweidum.nl
Weidum 06-25571618

Smids DesignStudio
www.smidsdesignstudio.nl
Leeuwarden
058-2136052

Stichting Holle Bolle Tsjing

Stienstra Houtimport
Boazum
0515-521264

Sita Recycling Services
www.sita.nl
Nijehaske
0515-613960

Studio Dyk
Mantgum
058-2519371

Studio Haaima
www.studiohaaima.nl
Bears 058-8795538

Studio Roscher
www.roscher.nl
Weidum 058-2159686

Sijperda Verhuur
www.sijperdaverhuur.nl

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

T. Bergsma Bouwservice
Wjelsryp
06-22740359

Talsma Bouwkundig Advies-,
Ontwerp- en Tekenbureau
www.albertdirktalsma.nl
Weidum 058-2130793

Terluin Metselwerk &
Gevelrenovatie
Jorwert
06-12937208

Technisch Installatiebedrijf
D.A. Reekers B.V.
www.dareekers.nl
Easterlittens 0517-341458

Tichelaar Startmotoren
www.startmotoren.nl
Winsum
0517-341065

T.M.B. De Jong B.V.
www.tmbdejongbv.nl
Wommels
0515-331201

Tweewielers De Jong
www.tweewielersdejong.nl
Wommels
0515-332565

Tuincentrum Gaardenier
www.tuincentrumgaardenier.nl
Wommels
0515-332900

Visser Transpoteurs
www.vissertransporteurs.nl
0515-573908
Bolsward

Veenstra Constructie en
Installatie
www.veenstrawelsrijp.nl
Wjelsryp 0517-341201

VDL Stud & Sporthorses
www.vdlstud.com
Bears
058-2519473

Wetterwille Friesland
attractieverhuur
06-55890689
www.wetterwillefriesland.nl
Wommels

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

Woonvaria Colors@home
www.woonvaria.nl
0515-332605
Wommels

Zeinstra Mediaton training en
coaching
www.trukezeinstra.nl
Bears 058-2519724

Doarpshûs MFC ‘De Tysker’
Easterwierrum

Doarpshûs Weidum

Doarpshûs MFC ‘De Jister’
Easterlittens

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

Wiersma Tentenverhuur
www.wiersmatenten.nl
058-2519202
Leeuwarden
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Wa is it sterkste?

WEIDUM - De sterkste man
fan Fryslân, Wout Zijlstra, wie
hjoed oanwêzich op Airport
Weidum. We wiene ôfreizge nei
de Highland Games en moasten
dan ek alle spierballen út de kast
helje. Wout stie fersteld fan de
sterke bern fan Spulwike. Guon
bern koene sels in pûde fan 2,5
kilo oer de seis meter hege latte
hinne goaie. Ek de auto’s dy’t
rûnom it fleanfjild stiene, wiene
net feilich foar ús. It wienen wiere
kûgelstjitters, dy bern. Sân meter
fier waarden die kûgels treaun.
Wilens de bôle en poeiermolke

op it sportfjild ha ek de leiders
Wout ferasse litten mei it heech
slingerjen fan in swiere tas.
Dêrnei wie it tiid foar Amerika.
‘American Football’ op de iisbaan en skiep driuwe troch
Rommy. Mei Ingelske wurden en
fluitsignalen koe se de hûn sawol
links- as rjochtsom stjoere sadat
alle skiep byinoar kamen. Al mei
al wie it in prachtdei dy’t ôfsletten waard yn de arena mei in hast
slagge ‘Sibbel op de knibbel’.

Troch: Sjoukje, Anne en Pytsje

Tsien jier Spulwike

EASTERWIERRUM - Yn
2006 yn Seewierrum is ús avontoer begûn. Tjerk hat it firus krigen fan Pier Kooistra, Jelte hat it
krigen fan Hiske Landman. We
hiene beide sa’n trije jier dielname yn de holle. Mar… dat
rûn efkes oars! Ôfrûne 10 july
op Broektille stiene we tegearre
mei acht oaren op it podium fan
Spulwike. We ha it kettinkje foar
10 jier dielname krigen! Wat hat
der no foar soarche dat wy sa
lang mei dien ha?
As allerearst dogge je it foar de
bern. De bern fiene it machtig en
dat litte se je witte ek! Se kliederje dy ûnder, sette teksten mei
wetterfêste stift op je hiele liif en
beskermje dy tsjin oare lieders en

bern. Dat jout jo in goed
gefoel. Elts jier wurdt der
in reade trie betocht foar
de bern. Want de spultsjes moatte in doel ha. Troch de
reade trie en it entûsiasme fan de
bern wurd je der sels hielendal yn
meinommen. Je meitsje de bern
noch wat gekker, je jutte se op en
soargje der foar dat de reade trie
oplost wurdt!
Nei twa jier dielname kinne je de
measte ferkes ek út’e holle. De
moaie, mar ek de gekke fan jûns
yn de karre: ‘Holle bolle tsjing!’,
‘Oeral wer’t we binne’, ‘Daar
boven op de berg’ en ‘Liesje…!’
De bern sjonge harren longen út
it liif. De lieders ha troch oerdeis
en jûns te raazen yn de wein gjin
stim mear oer!

En dan hâlde der minsken op en
wurd je materiaalman. Tjerk hat
dit fiif jier dien en Jelte twa jier.
Dan sette jo je op in hiel oare
wiize yn. De spultsjes klear sette,
de lieders oan’t wurk sette sadat
alles te plak stiet. Alles sa dwaan
dat it fantastysk rint! Sa dat it
foar elkenien wer better en leuker
wurdt.
Dan tinke je: tsien kear op
rij… Folgend jier noch in kear!
Spulwike is te gek! Hé!

Troch: Tjerk Terpstra en Jelte
Hitzert

Swimme yn Wommels

WOMMELS - We binne alwer op
de helte fan de Spulwike. Spulwike
Littens ferpleatst har hjoed nei
Wommels. Tiid foar in speurtocht
en in frisse dûk yn it swimbad.
Alle bern kamen oan yn’e rein, in
oantal noch fanatyk yn’e koarte
broek. Geertje en Johannes ha as
mikrofoanduo de bern opwaarme,
foaral mei de kreet: “Sinne is foar
mytjes!”. Ek wie ús Rienk goed

tared en hy smarde de reinjassen
fan de bern goed yn mei sinnebrân.
De woansdei stie yn it teken fan
de letter K. De cowboy hie de
letter K, mar dy woene de bern
graach werom. Tidens de speurtocht wiene der goudstaven en
-klompkes te fertsjinjen, wermei’t
de letter K ruile wurde koe mei de
cowboy. By de speurtocht wiene

allegear spultsjes te dwaan, sa
as tikkertsje, de libjende knoop,
blikgoaien en net te ferjitten de
reindûns (of wie it no de sinnedûns?). Neidat it goud foar de
letter K ruile wie mei de cowboy,
setten we ôf nei it swimbad.
Dêr wiene de bern net te hâlden. De bern woene sa graach
swimme. Mar earst wie it wer

tiid foar wat spultsjes, wernei’t
de bern frij swinne mochten. De
bern ha oer matten draafd, binne
troch hoepels dûkt en fia allerhande stunten ballen yn in basket
goaid. Ek koene se muntdûke, in
estafette mei in grutte bân dwaan
en fansels gliidzje fan de gliidbaan. By it frij swimmen koene de
bomkes en de draaikolk net ûntbrekke. Oan it ein, út’e liken fan

it swimmen, krigen de bern lekker
wat chips en mochten de lieders
komkommer ite. Yn it kader van
de knockoutshow soe de lieder
dy’t it snelst in komkommer op
hie, winne!! It wie wer in moaie
dei mei rein mar ek mei sinne!
Sels nei it ynsmarren wiene bern
en lieders ferbrând!

Troch: Gerbrig
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In wiet pak
EASTERWIERRUM - De
Swittende Sweden. De namme
fan myn groepke. Moandei en
tiisdei wiene prachtige dagen, dat
it woe wol switte. De oare twa
dagen moast derfoar wat hurder
wurke wurde. Dat slagge de bern
aardich; se wienen bloed fanatyk.
Der waard sa no en dan sels falsk
spile mei de spultsjes om mar
winne te kinnen.
Ek wie it tongersdei sa fier; Luuk
Meijer út Wommels hie der alles
foar oer om te winnen. Doe’t we
him hjir in pear kear op betrape
hiene en warskôgen mei in wiet
pak yn de feart, kaam dêr op it

antwurdt dat hy dêr net sa oer ien
siet. Doe’t hy it nochris besocht,
wie it dan sa fier: Luuk moast
de feart yn. Nei ús stomme ferbazing makke it him net sa folle
út. Hy wurke frijwillich mei en
stribbele net tsjin om efkes kopke
ûnder te gean. Ien kear wer út de
feart waarden de ferhalen hieltyd
sterker. It soe mei sa’n 20 graden
bûten en in fris wyntsje sels lekker waarm wêze yn it wetter. Wol
jout dit oan dat it Spulwike is.
Blauwe drek, einekroas en ferve;
it heart der allergear by! Sawol by
de lieding as by de bern. Bedankt!

Troch: Broer Greidanus

In gesellige ôfslúter De tsiende kear
yn Weidum

WEIDUM – De tongersdeitejûn
begûn mei it iten fan de tradisjonele pankoeken. It wie in wier
spektakel! En wat ha de bern en
leiders lekker oan it iten west. Nei
it iten fan de pankoeken wie it tiid
om nei de buorkerij fan Flapper te
rinnen en de sliepspullen klear te
lizzen. Al sjongendewei binne we
werom rûn nei Weidum. Dêr stie
in spetterjende disko te wachtsjen!
Op de hits van DJ Wouter ha de
bern harren de longen út it liif songen. Nûmers as ‘Chips en Cola’ en
‘Shots & Squats’ (de Spulwikehit
fan dit jier yn Weidum) soargen
foar in goeie sfear by de disko. It
wie in magyske jûn mei alle bern
op it podium. Doe’t de disko ta in
ein kaam, binne we wer werom
rûn fan Weidum nei Flapper. Ek
dit wie wer in lange optocht mei
sjongende bern. It doarp moast
fansels witte dat we noch hieltyd
wekker wienen!

kere hotdogs hân. Fansels kaam
doe it tûtsjeboartsjen en ha we
lekker sliept. By it opstean ha we
yn Weidum neist de tsjerke in
lekker moarnsmiel hân mei sels
bakte bôle en broadsjes. Nei it
iten wie it tiid om nei de arena
te gean en de boel ris goed op te
romjen. Ek ha de bern hjir punten
mei fertsjinne. Doe’t alles oant
kant wie, hat it mikrofoanduo
de leiders switte litten. Sy moasten nammentlik spultsjes dwaan
as een hiel pak spekjes sa snel
mooglik op ite en it op en ôf
springe fan pallets. De bern ha
de leiders hjirby goed oanmoedige en soms hiel hurd útlake. It
ôfskied fan de leiders en bern wie
yn it doarpshûs en der waarden
ek de fotolisten útdield. Nei’t DJ
Wouter noch wat hits draaide,
binne de bern troch de leiders
útswaait. Wy sizze: oant folgend
jier by de moaiste wike fan it jier!

Doe’t we op’e pleats kamen, ha
we earst in winskballon oplitten.
Dêrnei ha we by it kampfjoer lek-

Troch: José, Sjoerd Theo,
Wouter en Anouk

EASTERLITTENS - Wat
fljocht sa’n wike foarby, it is alwer
tongersdei, de lêste dei. Wy as
fossieltsjes sjogge dit jier alles
foar de tsiende kear foarbykommen. Foar de tsiende keer seagen
wy fannemoarn hoe’t de lieders
harren ferklaaiden as foksen foar
de foksejacht. Wy mochten dit
jier as trije Sjineeske toeristen
op paad. Mei ús selfiestick yn de
oanslach rûnen wy it doarp yn.
De bern fersammelden Sjineeske
ytstokjes (spearen) foar de bosjesman. Sa koenen wy op it ein
fan de dei dizze spearen ruilje
foar de letter E. Sadat it wurd
SPULWIKE wer kompleet wie.
Middeis giene wy op safari troch
de rivieren en drekfearten fan
Costa Littens. Foar de tsiende

kear seagen wy de bern en de lieders oer de indianebrêge gean.
De bern smarden harren yn mei
blauwe drek om harsels krekt
as de bosjesman unwerkenber
te meitsjen. Nei in tocht mei in
soad wyn en wille wie it foar
de bern tiid om harren op te
waarmjen under de douche en
de waarme klean wer oan te
dwaan. Nei it opromjen fan de
tinten wie it tiid om muzykinstruminten te meitsjen en pankoeken te iten op it plein. Nei in
hearlike iisko sette dan einlik it
grandioaze fervegevecht útein,
dit jier ûnder it tasjend each
fan it publyk. Omdat it dit jier
ús tsiende keer wie, waarden
we betanke troch ús hielendal
yn ien kleur te fervjen. En nei in
fantastyske optocht werby’t in

hiel soad publyk oanwezich wie,
waarden wy ek noch it poadium
oproppen. Dit wie foar ús wol in
hiel bysûnder momint.
Want sels al dogge je al tsien
jier mei oan Spulwike, ferfele
docht it noait. Elk jier wer is it
geweldich om te sjen hoe’t in
groep frijwilligers sa’n machtige
wike delsette kin. En ek dit jier
is dat wer slagge! Foar ús hald
Spulwike nei dit jier of folgend
jier op. En wy sille it ôfgryslik
misse! Mar foar de bern moat
Spulwike der altyd bliuwe! Want
Spulwike is te gek! Fia dizze wei
wolle wy ek eltsenien betankje
dy’t foar ús dizze tsien jier sa
bysûnder makke ha.

Troch: Kim, Marion en Gineke

Op’e fyts nei De Klomp
WEIDUM – Tongersdei, ek wol
‘De dei sûnder ein’, begûn mei in
fietstocht nei swimbad De Klomp
yn Wommels. Gelokkich hiene
alle bern in goed sin meinaam
en koe de hurde wyn trochstean
wurde. Ûnderweis waard der
stoppe foar spultsjes, wêr punten
mei fertsjinne wurden koenen. Sa

wie it mooglik om it plak fan je
groepke omheech te bringen yn’e
ranglist. Fan rein ha we net folle
sjoen en ienkear yn it swimbad
kaam de sinne der lekker by. De
bern fermakken harren yn it (foar
guon in bytsje kâlde) wetter. Der
waard sels in draaikolk makke
en der wiene bern dy’t munts-

jes opdoken. Doe’t de groepkes
Weidum Airport wer ynfytsten,
wie de geur fan pankoeken al te
rûken. Werom yn de Arena wie it
tiid om hjir fan te genietsjen!

Troch: Inez
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De takomst fan de Spulwike
Alve jier lyn ha ik myn funksje
as foarsitter dellein. Loslitte wie
muoilik; jo wisten ommers de
programma’s fan de doarpen út‘e
holle. Sadwaande socht ik it dêrnei
net op, mei de bedoeling it wat
los te litten. Lokkich wiene der
genôch oare bestjoeren dy’t myn
tiid ynnamen. Mar op‘e dagen dat
de Spulwikebern en -lieding mei
grutte kloften yn Wommels wiene,
hie ik it pikefel op ‘e earmen stean
by it hearren fan it “Holle Bolle
Tsjing”. En ik wist dat der in tiid
komme soe dat ús twa dochters
ek mei dwaan soenen oan de
Spulwike.

wy der ek immen fan it BIS by
frege. Dat is Marjan Koldijk wurden, dy’t trouwens ek in brede
Spulwike-ûnderfining hat. Fierder
sitte Tsjerk Bottema en Anja
Wierenga ek yn de kommisje.

Ferline jier mei de doarpsfeesten yn Wommels hie ik in petear mei Johan en Johannes oer
de takomst fan de Spulwike. De
mannen wiene wat ûnrêstich,
want hoe soe it mei de Spulwike
komme nei de gemeentlike weryndieling fan 2018, as der gjin sprake
mear wêze sil fan Littenseradiel?
Foar my wie dat in moai momint
om wer wat mei de Spulwike te
dwaan. Yn oerlis mei de mannen
fan it stiftingsbestjoer ha ik doe in
takomstkommisje opset mei âldSpulwikeminsken út de perioade
doe’t ik yn it bestjoer siet. Omdat
it Berne-Iepenloftspul (BIS) mei
deselde problematyk sit, hawwe

betsjutte dat elts doarp by in oare
gemeente heart. Dat hat yn de
praktyk noch al wat fuotten yn
‘e ierde. It foedingsgebiet foar de
Spulwike soe dêrmei nammentlik
noch al wat grutter wurde. Hokker
bern meie dan al meidwaan oan
de Spulwike en hokker net? Of
moat der dan wurke wurde mei
in maksimum tal bern? En as de
wachtlist te lang wurdt: in fjirde
doarp? En hokker doarp soe dit
dan wêze kinne? Trije gemeenten
betsjut ek trije mooglikheden om
subsydzje oan te freegjen, mar oft
jo dy krije, is fansels noch mar de
fraach, omdat de Spulwike yn de
nije gemeenten net sa woartele

Ús doel is yn it earste plak dat
beide stiftings behâlden bliuwe,
ek nei de weryndieling. De fraach
bliuwt fansels al hoe’t jo soks yn de
praktyk foarmjaan wolle yn 2018.
Foar wat de Spulwike oanbelanget, soene jo der bygelyks oan
tinke kinne om it ynearsten by de
trije besteande Spulwikedoarpen
te hâlden. Soks kin lykwols al

Stikmannige stavering
EASTERLITTENS - Spulwike
is fansels in Frysk produkt. Der
wurdt hast allinne mar Frysk
praten, alle ferskes en spultsjes
binne yn it Frysk en hast alle lieders binne fan oarsprong Frysk.
Dochs mankearet der noch wol
ris wat oan de Fryske stavering.
Ik bin der sels ek gjin held yn,
sjoen ik de tiidwurden altyd
omdraai. Is it no “ha dien” of
“dien ha”? Is it no “sille dwaan”
of “dwaan sille”? Ik wit it net!
De foarsitter fan Easterwierrum

Johan sit der altyd boppeop. Hy
ferbettert je direkt! Ek ús lieders
yn Littens kinne der soms wat
fan. Tsjin my sizze se dan altyd:
“it belangrykste tiidwurd moat
earst”. Myn standert antwurd
dêr op is dat ik alle tiidwurden
like belangryk fyn, mar ik leau dat
ik it der net mei rêd. Mar goed, al
learende wei giet it wol hieltyd
better, moat ik sizze.
Maaarrr, as ik dan in stikje foar
de webside/facebook skriuw,

is lykas dat no yn Littenseradiel
it gefal is. En wat as de gemeente
Súdwest de Spulwike bygelyks al
subsidiearje soe, en de gemeente
Ljouwert net, soe dat dan ek gefolgen hawwe moatte foar it meitsjen
fan de kar wêr’t de Spulwike syn
(al as net sprekwurdlike) tinten
opset? Sa spoeket der jo fan alles
troch de holle!

Mei dizze en oare fragen hâlde
de leden fan de takomstkommisje harren dwaande. Earst hat
de kommisje mei boargemaster
Liemburg fan Littenseradiel om
tafel west. Sy fynt it ek wichtich

De takomstkommisje wol op
grûn fan dizze ynformaasje in tal
takomstsenario’s foar de Spulwike
en it BIS sketse, dy’t liede moatte
ta in advys, dat wy oan de bestjoeren fan de beide organisaasjes
foarlizze sille. Beide bestjoeren
kinne op grûn fan dat advys it
senario kieze dêr’t sy fan fine dat it
it bêste by har past. De bestjoeren
binne der dêrnei ek sels ferant-

advys en de kar foar in senario sit
ús wurk der op.
Wy hawwe der alle betrouwen yn
dat de Spulwike bestean bliuwe
sil. Dat it foar elkenien oars wurde
sil is in feit. Foar de bern, foar de
lieding, foar it bestjoer en foar de
doarpen. Wy sille der mei elkoar
ús stjonkende bêst foar dwaan
moatte om ek yn de takomst ta

dat de Spulwike en it BIS der nei
2018 noch binne. Hja hat ús oanret
om mei de gemeenten yn petear
te gean dêr’t Littenseradiel oer
ferdield wurde sil. Foar de simmer
hawwe wy sadwaande in petear
oer de Spulwike en it BIS hân by
de gemeente Ljouwert. Der hat
yntusken ek al kontakt west mei de
amtners fan Súdwest-Fryslân. Nei
de simmerfakânsje sille wy mei dy
gemeente yn oerlis. Op 29 maaie
lêstlyn hiene wy in brainstoarmjûn mei it Spulwikebestjoer op
de boppeseal fan It Skipperke yn
Baard. Dat wie in ynspirearjende
byienkomst. Wy binne fan doel
om soks ek mei it BIS te dwaan.

wurdlik foar om it foarkarssenario
yn de praktyk te bringen. As der
in beslút nommen is oan hokker
senario de stichting de foarkar
jout, sil der in nije kommisje yn it
libben roppen wurde moatte om
dat senario te ymplemintearjen.
Wy, as leden fan de hjoeddeistige
takomstkommisje, sille net oan dy
nije kommisje dielnimme; wy litte
it dan los. Mei it oanbieden fan it

in logysk en gearhingjend gehiel
komme te kinnen.

dan lit ik it fansels wol efkes
kontrolearje op de Fryske stavering. En wa kinne je dan better
freegje as ús ‘opperhoofd’, de
foarsitter fan Stichting Spulwike,
Johannes. Sa dwaande. Ik hie
in stikje skreaun foar de tiisdei
oer hoe drok de bern dwaande
wiene mei it fergarjen fan de
boomerangs. Johannes makke
der letter fan: “de bern binne der
hjoed stikmannich mei dwaande
west..”. Ik freegje my ôf wat it
wurd “stikmannich” betsjut, mar

goed wat wit ik mei myn Fryske
kennis? Dus sa kaam it op de
webside.
It siet my dochs net hielendal
lekker en doe’t we mei in groepke
by elkoar sieten, ha ik it dochs
mar ris frege. Johannes joech
direkt it folgjende antwurd: “dat
betsjut entûsjast”. Neee, sei
in oar, dat betsjut it hielendal
net. No, dan mar ris de Fryske
‘Wat wurd it-app’ der by pakke.
Stikmannich betsjut: “enige” of
“een stuk of wat”. Koartsein, de

hjirfoarneamde sin op de webside wie net geef Frysk en krige in
lege betsjutting: “De bern binne
der hjoed enige (of in stik as wat)
mei dwaande west”. Je soene
dochs mear ferwachtsje fan ús
foarsitter of net? Yn elts gefal ha
we der hearlik om lâke en ha we it
wurd ‘stikmannich’ de hiele wike
brûkt yn it kader fan entûsjast.
Wat ha we in stikmannige wike
hân net?!

De foto’s yn de Spulwike krante binne makke troch: Annemarie Eldering, Tietie Molenaar,
Sietske Okkema, Tanja Heslinga, Antje Kuipers en Boukje Kuipers. Tige tank!

Út namme fan de takomstkommisje,

Jansien Kamstra,
foarsitter.

Troch: Tanja Heslinga

