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Financieel ondersteunde projecten door Wiersma-Reitsma Stichting. 

Door de Covid-19 pandemie was 2020 ook anders voor WRS 2020 dan voorgaande jaren. Verschillende 
aanvragen voor projecten konden niet plaatsvinden of werden uitgesteld. Onderstaand vindt u een lijst van 
projecten waaraan in 2020 een financiële bijdrage is gegeven, of wel een toezegging voor 2021. 

Projecten ondersteund in 2020: 
 
Sportcomplex van VV de Lauwers het Meertenust, te Warfstermolen. 
Wijzigen van de dak-gevelisolatie/kozijnen/plafonds/ /containerberging/ sportveld verlichting/kleed-douche 
ruimte /bestrating/zonneboiler met zonnecollectoren. 
Met hulp van vrijwilligers en met subsidies van verschillende organisaties is de kantine en kleedruimten 
verbouwd. Volgens de vereniging is de kantine het hart van de club waar voetbal en korfbal de belangrijkste 
sporten zijn en voor veel mensen dé verbinding met andere mensen van de zeven dorpen rondom de rivier de 
Lauwers. Financiële bijdrage is aangevraagd voor verbetering van het sanitair en de kleedkamers.  
 
Zendingsproject Feanwâlden/Opeinde 
Sinds 2010 zijn de kerken van Feanwâlden en Opeinde betrokken bij zendingswerk in Albanië. Dit samen met 
een gemeente uit Timisoara in Roemenië. Men mobiliseert jongeren uit de dorpen die zendingswerk willen 
gaan doen in Albanië. Tegelijkertijd wordt ook aan opbouw van eigen gemeenten gewerkt doordat er jaarlijks 
een groep bezig is met de voorbereidingen op deze reis. Voor de reis van de jongeren is de bijdrage gegeven. 
 
Inspiratiefestival op Terschelling 
Het Inspiratiefestival bestaat uit een weekeinde lang pelgrimeren over het eiland Terschelling. Daarbij trekken 
deelnemers (per fiets, wandelend, etc.) van kerk naar kerk, van locatie naar locatie (zowel binnen als buiten) 
waar van alles te beleven valt rond drie pijlers: 
spiritualiteit en inspiratie, inhoud en verdieping, cultuur en vermaak. Hiermee hoopt men kerkelijk Nederland 
met elkaar kennis te laten maken ter onderlinge verbinding en bezieling en kerkelijk Nederland als een 
maatschappij betrokken ‘beweging’ op de kaart te zetten. Het festival heeft in 2020 niet kunnen plaatsvinden 
maar is voorlopig gepland voor 2021. 
 
Community project LandschapsSymfonie in Eastermar 
Op verzoek van de boeren/leden van de vereniging en in samenwerking met de plaatselijke mienskip, 
ondernemers, partners en een professioneel artistiek team stond voor juni en juli 2020 LandschapsSymfonie 
gepland: een muzikale locatievoorstelling in het gebied rondom het dorp Eastermar. Dit project is verplaatst 
naar 2021. 
 
Pastorale jongerenwerker PKN Ternaard. 
Sinds begin 2020 heeft de PG gemeente van Ternaard een jongerenwerker van Royal Mission in dienst. De PKN 
heeft hiervoor gekozen omdat men verwacht dat een jeugdwerker samen met de gemeente contacten kan 
opbouwen met de jongeren, deze kan motiveren en inspireren, meebouwen in de groei en diepgang van de 
gemeente. 
 
Alpha xl cursus PKN Feanwâlden  
De cursus van acht avonden is een vervolg op de alpha-cursus. Eén van de lessen daarin heet "Geneest God ook 
vandaag nog?".  De cursus inclusief studiegids werd gratis aangeboden in de Mienskip in Feanwâlden. 
Ongeveer een veertigtal mensen uit Feanwâlden e.o. hebben deze op de praktijkgerichte cursus gevolgd.  
 
Kerk Augsbuurt. 
Een bijzondere kerk: de eerste kerk die ooit (in 1971) is overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. 
Een kerk die door inklinking van de grond verzakt, waardoor er ernstige scheurvorming in het kerkgebouw is 
ontstaan. De veiligheid van de bezoekers is daardoor zelfs in het geding. SAFT kreeg een bijdrage voor de 
restauratie. 
 
Activiteiten voor asielzoekers 
Stichting Kerk en Vluchteling Burgum e.o. is een interkerkelijke organisatie die tot doel heeft om activiteiten te 
organiseren voor asielzoekers die verblijven op het AZC van Burgum. De activiteiten bestaan onder andere uit 
een maandelijkse vrouwenochtend, sportactiviteiten voor mannen, jongerenclubs, meefinancieren van kinder- 
en jongerenkampen, interculturele kerkdiensten, Paas en Kerstvieringen, kindermiddagen etc. Voor 2020 is een 
bijdrage ontvangen. 
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Striid om’t Mearkeslot – masqueradetheater. 
Masquerade Theater Jongerein speelt een zelfgeschreven iepenloftstik: Striid om't Mearkeslot. De belangrijkste 
slogan voor Masquerade is: van de jeugd, voor de jeugd en door de jeugd. Dit hebben ze in hele werkwijze 
doorgevoerd. Dit betekent dat de jeugd bij alles betrokken is, wat nodig is om een productie neer te zetten. 
Overal klinkt hun stem door, zowel op artistiek als op bestuurlijk gebied. Zij zingen, spelen en dansen in de 
spotlights en daarnaast regelt ons jeugdbestuur alles rondom het decor, de techniek, de financiën, het 
secretariaat enz. Samen zorgt de jeugd ervoor dat ieder jaar weer een avondvullende voorstelling neergezet 
kan worden.  
De theatervoorstelling is verplaatst naar 2021. 
 
Stichting Zorg om Boer en Tuinders. 
De Stichting Zorg om Boer en Tuinder is een landelijke vrijwilligersorganisatie waar vrijwilligers zich lokaal 
inzetten om agrariërs en hun gezinnen die zich zorgen maken of twijfelen over hun bedrijf te ondersteunen.  
De WRS heeft financiële ondersteuning gegeven voor een opleiding-, en trainingstraject voor de vrijwilligers in 
de regio Noord, Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland.  
 
Bijdrage duofiets voor Lokaal Loket Eastermar. 
De duofiets zal gebruikt worden om de minder mobiele dorpsgenoten de mogelijkheid te bieden om samen te 
gaan fietsen. Ook ter voorkoming van sociaal isolement, eenzaamheid en (re-)activering. In oktober 2020 is de 
fiets in gebruik genomen. 
 
Protestantse gemeente Burgum  
Ook dit jaar heeft WRS toezegging gedaan voor financiële ondersteuning van verschillende activiteiten 
georganiseerd binnen de PKN gemeente waarbij ontmoeting, verbinding centraal staan binnen het dorp 
Burgum. 

- Ouderen bootreis. Een gezellige middag waarbij ontmoeting en verbinding centraal staat.  De bootreis 
is verplaatst naar 2021. 

- Ouderenclub “de Stryp”  
- Koffiedrinken voor iedereen, ‘Tiid foar in bakje’ De koffieochtend heeft een vrij en open karakter.   

 
Herstel monumentaal Radersma Orgel in Doarpstsjerke Metslawier. 

Tijdens de restauratie is extra noodzakelijk onderhoud aan het licht gekomen, dat in de oorspronkelijke 
offerte niet was meegenomen. Voor de kosten van deze extra werkzaamheden is een bijdrage gevraagd. 
Inmiddels is het orgel hersteld en weer in gebruik genomen.  

 

Mienskip Burum Tijdsbeeld 2018.  

Onder de naam Burum Cultureel 2018 zijn in Burum diverse culturele en sportieve activiteiten gehouden. De 
maand juli werd uitgeroepen tot kunstmaand. Eén van de werken welke de aandacht trok van veel inwoners 
van Burum en daarbuiten was het kunstwerk ‘Mienskip’ van beeldhouwer Heleen Kater. Vereniging 
Dorpsbelangen Burum e.o. omarmt het idee om dit kunstwerk te behouden in het dorp en na omzetten in 
brons het te plaatsen in het centrum van Burum. 3 juli 2021 is het beeld in een feestelijke bijeenkomst onthuld. 

 
Projekt op gezinslocatie in Burgum.  
Jantje Beton heeft in 2020 een speelweek tijdens de vakantieperiode georganiseerd. Tijdens de Speelweek 
doen de kinderen gedurende de hele week diverse leuke en uitdagende spellen onder professionele 
begeleiding.  

 
Aanvraag stichting Wrâldfrucht - Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip.  
Het project richt zich op het hele Nationaal Landschap Noardike Fryske Wâlden. Het gaat om het 
plattelandsgebied tussen Drachten, Leeuwarden, Dokkum en de grens met Groningen. Pilotdorpen zijn 
Rinsumageest, Feanwâlden, Noardburgum, Kootstertille en Kollum. Door samen te werken met het landschaps-
evenement Brommels zet men verbetering van de biodiversiteit niet alleen in de vijf dorpen maar in de hele 
regio op de kaart. In de dorpen zijn werkgroepen met bewoners aan de slag gegaan om activiteiten voor het 
eigen dorp te organiseren.  
 
Aanvraag Stichting Vier het leven. / oprecht aandacht voor kwetsbare ouderen. 
Stichting Vier het Leven inspireert en brengt ouderen en vrijwilligers samen door het organiseren en faciliteren 
van sociaal culturele uitstapjes. De drempels die kwetsbare ouderen tegenhouden om de deur uit te gaan 
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worden weggenomen.  
Voor het uitvoeringsjaar 2021 is het streven: totaal 150 aanmeldingen van ouderen uit de programmagebieden 
Friesland Noord-Oost te realiseren. Het doel is om op een positieve manier een bijdrage te leveren aan het 
beperken van gevoelens van eenzaamheid onder deze doelgroep. Naast kleinschalige culturele uitjes binnen de 
programma-gebieden wil men ook in het nieuwe jaar speciale Vier het Leven (matinee) voorstellingen 
organiseren. Hier zullen ook alle deelnemende ouderen uit de regio voor worden uitgenodigd. 
 
Bijdrage voor het pastoraat op Haersmahiem in Buitenpost 
Het pastoraat in Haersmahem wordt door de PKN gemeente Buitenpost verzorgd. Naast de bewoners in 
Haersmahiem die uit Buitenpost komen wordt ook pastorale zorg geboden aan bewoners uit andere plaatsen 
en niet kerkelijke bewoners. 
 
 
Aanvraag Baron Theater  
Een financiële bijdrage is gegeven voor het project “Technische- en Digitale aanpassingen” van het 
BaronTheater in Opende. Dit theater is onderdeel van een Multifunctioneel muziekcentrum in de regio van het 
Westerkwartier en de Friese Wouden. 

 
PKN Metslawier.  Pastorale ondersteuning in de Skule Metslawier. 
Het pastoraat in de Skule wordt door de PKN Metslawier/Niawier verzorgt. Naast de bewoners in de Skule die 
uit de eigen gemeente komen wordt ook pastorale zorg geboden aan bewoners uit andere plaatsen en niet- 
kerkelijke bewoners.  
Tot half maart 2020 konden de gebruikelijke activiteiten plaatsvinden, hierna werden door de 
coronamaatregelen incidenteel en individueel bezoeken gebracht en geprobeerd het contact te onderhouden. 
Groepsactiviteiten konden niet plaatsvinden. 
 
Kleding en Speelgoedbank Burgum. 
Naast klanten uit Tytsjerksteradiel helpt men ook mensen uit Leeuwarden en Drachten. De Stichting Kleding- 
en Speelgoedbank Burgum wil de doelgroep die te maken heeft met armoedeproblematiek, steunen door het 
uitgeven van gratis kleding en speelgoed (of tegen een kleine vergoeding). De gedoneerde goederen worden 
op deze wijze goed hergebruikt. Door de recycling van goederen wordt tevens de duurzaamheid bevorderd. De 
stichting heeft een bijdrage in de huur van het gebouw gegeven.  
 
 
Stichting Present De Walden 
Present De Walden, onderdeel van een landelijk werkende Stichting, is werkzaam in de gemeenten 
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Het is een makelaar in vrijwilligerswerk. De Stichting verbindt  mensen die 
tijd beschikbaar willen stellen aan mensen die dringend hulp nodig hebben. De bijdrage is voor begeleiding en 
ondersteuning van de vrijwilligers. 
 
 


