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Mmv Albertvan Keimpema en Jan de Kroon
Oranjegezinde vissers met de rug naar
haar toe op hun schepen.
Voordat het Ynnatura-gezelschap een
boswandeling maakte werden ze in
de Willem Lodewijkkazerne ontvangen en geïnformeerd over de militaire
aanwezigheid. Duidelijk werd dat er
levensecht wordt geoefend met de
MARNEWAARD * Natuur kun je niet
in een hoekje stoppen. Natuur moet
je zien, ruiken, horen en proeven. En
dus moet natuur toegankelijk zijn.
Natuurbeheer is trouwens heel goed

vooral de strijd tegen guerrilla en terrorisme goed trainen.

te combineren met bedrijfsmatige
activiteiten. Bijvoorbeeld met landbouw en agrarisch beheer. Zelfs met
militaire operaties, zoals duidelijk werd
op de jaarlijkse excursie van Ynnatura,
de 'sponsorclub' achter lt Fryske Gea,
in de Marnewaard direct gelegen
naast Nationaal Park Lauwersmeer.
De Marnewaard bestaat uit eerdere
zandplaten en is na de afsluiting van
de Lauwerszee in 1969 ingericht als
militair oefenterrein. Met een omvang van 1.600 ha is dit het grootste
oefenterrein van Nederland. Zo'n 100
ha is natuurgebied. ln de Marnewaard
bevindt zich een schietbaan voor
pantservoertuigen en het militair oefendorp Marnehuizen. Dit oefendorp
met gebouwen die woonhuizen, kerk,
bakkerij, school of winkel voorstellen
is het grootste in zijn soort in Europa.
Jaarlijks worden er zes- tot achtduizend militairen opgeleid voor vredesmissies in verstedelijkte gebieden.

Men kan zich er goed verschansen en

De Marnewaard is het best gedraineerde gebied van Noordwest-Europa.
Gegraven mag er niet door militairen, maar uiteraard wel door dieren
die vooral in natte periodes hier

hun toevlucht zoeken. Er zijn grote
populaties konijnen en hazen, terwijl
de muizen veel roofvogels aantrekken
zoals havik, buizerd, kiekendief en
zelfs de zeearend die grote opwinding
heeft veroorzaakt. De roerdomp en
het baardmannetje tref je er eveneens
aan. Verder vinden dieren als de ree
dekking in de bosschages.
Overigens zou in dit tijdsgewricht de
Lauwerszee niet meer worden afgesloten, hoewel de indrjking. het verdwijnen van eb en vloed en de overgang
van zout naar zoet geen ecologische
ramp tot gevolg had. lntegendeel.
,.De natuur overwint. Dat hebben we
hier zien gebeuren. Op de kruidige
graslanden en in de rijke vegetatie
(van het acht kilometer verderop

modernste simulatieapparatuur en
contactwapens van Saab.
De dag werd afgesloten met een barbecue in de Bosschuur.
Het interessante bezoek werd geregeld
via Marcel Strijk van Wurkz-Technical
Services. Hij levert met zijn bedrijf
personeelsdiensten en ICT'ers voor het
Nederlandse en Britse leger. (AvK)
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zaadjes van bessenstruiken over), met
onder meer orchideeën en parnassia,
is een grote voedselrijkdom waardoor
miljoenen trekvogels op hun NoordAtlantische route hier foerageren,"
vertelde boswachter Jaap Kloosterhuis
tijdens de rondleiding. De vissers van
Zoutkamp waren wel des duivels over
de afsluiting. Toen koningin Juliana er
een bezoek bracht zaten alle vrome en
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Marcel Strijk

(rVurkz-TS) en

Frank

Bijlsma van loonbedriif lelle Bijlsma in
Gyßjerk.
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Foto vlnr: tan Arendz, Mariike Geertsma, Anneke Hondema en Bonne

Stienstra.

hem Ynnatura-voorzítter Gerard van

Haaima tal van autobedrijven runt

Klaveren.
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Gerke zei: ,,Als ik naar mijn huidige
vriendenkring kijk z¡n dat overwegend
jongens met wie ik gevoetbald heb of
nog steeds voetbal. Niets is zo belangrijk voor de sociale ontwikkeling van
een kind en het opbouwen van een
vriendenkring als het lidmaatschap van
een sportverenigin9."
Zo is het maar net! (AvK)
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Hoe lang wordt er

nog gebokst onder de kroonluchter in
Zalen Schaaf? Dat is ongewis, want er
staat op deze locatie aan de Breedstraat de bouw van appartementen
gepland. Boksvereniging Frisia, in
2018 het 85-jari9 jubileum vierend,
heeft er al een voorschot op genomen.
Het jaarlijks boksgala, stijf uitverkocht,
werd aangekondigd als de laatste in
de schitterende entourage van Zalen

dicht rond de ring zat"

Schaaf: De Laatste Ronde. En wat als
Zalen Schaaf volgend jaar nog overeind staat?

,,Dan noemen we het festijn De Allerlaatste Ronde," lachte het bestuur
on^der leiding van

voozitter Siep tan

Riedstra. Hij is geen man die gauw
uitgeteld is.
,,Als we op zoek moeten naar een
nieuw onderkomen voor ons boksfeest
biedt dat ook weer kansen. ln bijvoori3

een evenement, denk dan aan Zalen
Schaaf. Daar kan niks mislukken, ook
niet het boksgala waar het publiek

beeld het WTC Expo kunnen we meer
publiek ontvangen en dus ook een
hogere begroting halen." Die ligt nu
ergens tussen de acht en negen ton.
Dus geen gezeur. Maar wat zou het
jammer zijn mocht Zalen Schaaf plat
gaan. Weer een brok cultuur weg.

Nog eenmaal in de ring in Zalen
Schaaf: Enno Steensma (hoofd vriiwilligerÐ, Bernard Jansen van boks'
school De Wâldhoek, lan Smid (hij
bokste de hoofdpart| tegen Donovan
Vroom), Siep Jan Riedstra en Cees
Kla renbeek (bestu u rslid Frisi a).

,,Maar dat krijg je als je zoveel subsidie
steekt in De Neushoorn. Daar gaan
alle popconcerten naar toe," verklaart
Riedstra.

(advertentie)
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De laaúste ronde onder de
kroonluchter
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Be Qu ick scoort dubbel
- Voetbalclub Be Quick in
Dokkum scoort aan de lopende band
en niet alleen op het veld. Elke speler
van het 35+2 team van de club legde
elk half seizoen een bedrag in naar
mate van de gescoorde doelpunten en
de behaalde punten. Aangezien het
team driemaal op rij kampioen werd
liep de teller behoorlijk op, ook al
door het organiseren van loterijen en
een rad van avontuur. Ruim duizend
euro werd verdiend en dat mooie
bedrag ging naar het Jeugdsportfonds
Friesland dat ouders in staat stelt hun
kinderen te laten sporten, want dat is
no voor cie fusieke
van essentieel

op mvw.j&mteaterwurk. nl.
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STIEKEME STOKER,

DOKKUM

wat

moois neergezet. Je vraagt je soms af
of dat met die twee altijd maar goed
kan blijven gaan. Getrouwd onder één
dak en dan ook nog in het werk dagelijks op elkaars lip. Gelukkig maken rollenspelletjes relaties spannend. (AvK)
Kijk voor de speellijst (Vm 3 februari)
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Ondernemer Arne Brouwers die

en sociale ontwikkeling van opgroeiende kinderen. Gerke Teitsma van het
team overhandigde ttjdens het 80-jarig
jubileum van de club de cheque aan
JSF-bestuu rsl id Wytze Visser.

Jan en Marijke hebben weer
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samen met zwager Anne-Tieerd
(o.a. Haaima Peugeot), en met zijn
vrouw Annemarijke Haaima (tevens
secretaris van Ynnatura) het reclamebureau Studio Haaima, lachend met
It Fryske Gea-bestuurslid lohannes
Houtsma (Da Vinci Finance)

cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes,
gespeeld door Anneke Hondema. Ze
zorgt voor een spetterend einde.
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Bol hu is (manage r pa rticu I ieren
a n k D rachten - Fr i esl a n d O ost)
is penningmeester van Ynnatura. ,,ln
het Easterskar bij Rotstergaast is met
geld van Ynnatura een zwaluwen- en
vleermuizenwand gerealiseerd. Verder
wordt van onze donatie een minder'
validen-pad van reoJclebeton naar de
vogelkijkhut Skiere Goed aangelegd
waardoor we bijdragen aan rolstoelvriendelijke toegankeliikheid van een
natuurgebied," aldus Kor. Rechts naast

wapen.

verhalenserie van journalisVschrijver
Rinkvan derVelde (1932-2001) die
tussen 1970 en 1992 in de Leeuwarder Courant verscheen. Van der Velde
beschreef de hilarische verwikkelingen
in het fictieve dorp Bokwerd in Nederlands vol frisismen. Heel herkenbaar
voor mensen die het Fries goed machtig ziln; humor van de bovenste plank.
Er valt dan ook veel te lachen in het
stuk van producent J&MTeaterwurk
van tan Arendz en Mariike Geerts'
ma, die zelf de hoofdrollen spelen.
En meer dan dat. Ze zetten met z'n
tweeën zes personages neer en
kruipen om de haverklap in de huid
van een andere. Daardoor krijgt de
klucht een soms onnavolgbaar ADHD-

karakter. De tekst is geschreven door
LC-columnist Bonne Stienstra. Hij laat
de taferelen afspelen in een vergadering van plaatselijk belang, in het Fries
een gearkomst en in het Bokwerds
dus een gaarkomst. De vergadering,
belegd om Bokwerd toe te redden op
1F2018, eindigt met de opkomst van
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- Culturele Hoofdstad is uit
eind gezet met de voorstelling Bokwerd, Kulturele Hoofdplaats 2018. Een
heerlijke persiflage gebaseerd op de
SNEEK

Wiebe Bouma van ingenieursbureau
MUG, dat in ontvverp en bestek werkt
voor natuurorganisaties, met partner
Nicole Adema, verkoopadviseuse van
Blauwhuis, een bureau dat hele mooie
huizen onfvverpt.

Kor
Voorzit-ter Arjen van der Meer van
Fryske Gea inspecteert een antitank-

Bokwerd, de Kulturele Hoofdplaats

Eigenaar Carel Noutvan Zalen Schaaf

verdient een lintje als hij zijn accommodatie voor de toekomst weet te
redden. ln het jaar dat Leeuwarden
Culturele Hoofdstad van Europa is
mag een tempel als Zalen Schaaf niet
worden afgebroken. Organiseer je

Plaatselijke favoriet

leffrey Ro-

zendaal van Frisia na ziin gewonnen
partij tegen Gerben Schraft.

