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Maandagochtend is in achterstandswijk Whitechapel
het stoffelijk overschot van
de 30- jarige Amy gevonden.
Ze zou van achter zijn aangevallen. In het Dickensdorp
is de moord het gesprek
van de dag. Wie heeft het
gedaan? Wie is de Jack the
Ripper van het Dickensdorp?

THEATER

MYSTERIE

Geheel in de stijl van de boeken van Charles Dickens, laat
het Lemster Dickens Festijn u los in een wereld vol cartooneske personages. Zo leert u de wereld kennen van de
19de eeuw. Kom personages tegen uit de boeken van Dickens
en andere schrijvers uit die tijd.

2018

WINTERFAIR

In de traditie van Dickens biedt het Lemster Dickens Festijn
amusement en spanning. Stap in deze wereld en ontmasker
en passant Jack the Ripper. Eén ding is zeker, de sfeer van
weleer zal doen verbazen, verwonderen en beleven. Op een
manier die u zich niet kunt voorstellen.

Vuurspuwer
verslikt zich
Herinnert u zich de vuurspuwer van vorig jaar nog?
Hij is er ook dit jaar weer
bij, al is hij misschien niet
helemaal in topvorm.
Afgelopen zomer ging het
mis en is het vuur naar
binnen geslagen. Gelukkig
heeft hij erger kunnen voorkomen door meteen met veel
slootwater te blussen.
Hij blijkt genoeg hersteld
om ook deze winter in Lemmer zijn kunsten wederom
te kunnen vertonen.

Lees meer over de moord,
de verdachten en tips over
hoe u zelf de moord kunt
oplossen op de website,
Facebook en op pagina 14
en 15 verderop in de krant.

Tijdens het Dickens Festijn
waant u zich namelijk echt
terug in de 19e eeuw. De
sfeer wordt mede bepaald
door de vele figuranten, die
in de mooiste kostuums door
de straten zwieren of bij acts
te zien zijn. Deze kostuums
komen niet zomaar uit de

lucht vallen. Integendeel!
Tussen de tien en vijftien
dames en een heer kwamen
wekenlang bij elkaar.
Samen kropen ze achter de
naaimachine en gingen met
liefde hard aan het werk.
Eerst één keer per week en
op het laatst zelfs twee keer

CHARLES DICKENS? WIE WAS DAT OOK AL WEER?
Charles Dickens werd in
1812 geboren.
Hij was één van de belangrijkste Engelse schrijvers in
de 19de eeuw. Op 10-jarige
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GENIET VAN DE SFEER VAN WELEER

Word Holmes en win
Kruip in de huid van een
detective. Word Sherlock
Holmes en los het Dickens
Mysterie op. Weet u wie het
is of heeft u een gouden tip?
Dan maakt u kans op een
prijs.

Foto: Amy S. in betere tijden.

15&16

VOOR KAARTVERKOOP EN MEER INFORMATIE GAAT U NAAR LEMSTERDICKENSFESTIJN.NL

MUZIEK

Dickensdorp
opgeschrikt
door moord

LEMMER

leeftijd verhuisde hij naar
het drukke en levendige
Londen. Charles verliet
zijn school toen hij twaalf
was en ging werken in een

schoensmeerfabriek.
In 1843 verscheen zijn eerste
kerstvertelling: A Christmas
Carol. Dickens overleed in
1870 op 58-jarige leeftijd.

Straatmuzikanten verhogen sfeer voor jong en oud
Op Farmers Market of op
Market Road kunt u naast
de vele figuranten zomaar
een van de vele straatmuzikanten tegen het lijf lopen.
Of een straatschoffie die
met zijn gitaar uw aandacht
probeert te trekken.
Dames die in een hoekje
trekzak spelen, maar ook
van die vage figuren met
‘vreemde’ instrumenten…

of meer. Ze maakten niet
alleen pakken, jurken en
hoeden. Voor de musical met
kinderen is een theepotkostuum gemaakt en een kandelaar als hoed. U zult zien, het
resultaat is geweldig! En er is
een groot aantal acts. U zult
ogen en oren tekort komen.

waren we maar
bij Aukema langs
gegaan...

Stationsweg 14 Lemmer | T (0514) 56 50 50 | WWW.VAKGARAGEAUKEMA.NL

Inkoop en Verkoop
van gebruikte
Metaalbewerkingsmachines

Showroom: Kadijk 6, 8531 XD in Lemmer

www.valkmachines.nl

Wij zijn er voor de stoere
avontuurlijke watersporter
en de energieke buitengenieter.
Samen de beleving van mooie
momenten op en aan het water.
Bij ons vind je alles voor
jouw boot en de lifestyle die
daarbij hoort. Voor vragen:
0514 726 011.
Kortestreek 8, Lemmer
Openingstijden:
www.skipperland.nl
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Lemster Dickens Festijn
Een feest voor iedereen
Op 15 en 16 december 2018 verandert het centrum van
Lemmer in een sprookjesachtig dorp. Hier ontmoet u de
bewoners uit het oude vissersdorp en leeft u met hen mee
in hun dagelijkse bezigheden van de kersttijd rond 1888.
De ‘Inwendighe Mensch’ zijn we zeker niet vergeten. De
horecaondernemers aan de route doen hun best u als
bezoeker allerlei lekkers te bieden. Daarnaast zijn er drie
extra pleinen ingericht waar heerlijke winterse gerechten en
drankjes verkrijgbaar zijn. Ook komt u onderweg verschillende soorten gerookte vis en zoetigheden als oliebollen en
poffertjes tegen.
Beide dagen worden afgesloten met een spetterende vuurwerkshow. Zaterdag rond 21.00 uur en zondag rond 19.00 uur.
INGANGEN
U kunt via drie ingangen het Dickens dorp betreden. Ingang
A is via de Straatweg, ingang B via de Nieuwedijk (vlak
bij Jumbo/Lidl) en ingang C bij Vissersburen/Zeedijk. Hier
bevinden zich ook kassa’s indien u nog geen kaartje heeft.
OPENINGSTIJDEN
Zaterdag 15 december van 16.00 uur – 21.00 uur
Zondag 16 december van 14.00 uur – 19.00 uur

HUISREGELS VOOR UW VEILIGHEID
Bij een groot evenement als dit ontkom je er niet aan.
Huisregels. Voor uw veiligheid en de vele vrijwiligers.
De huisregels zijn te vinden op onze website en staan
achterin deze krant op pagina 27.
Naast EHBO is er ook beveiliging aanwezig. Ziet u iets
verdachts, spreek dan direct een beveiliger of de politie aan.
Maar het allerbelangrijkste…. lach, geniet en beleef!
Kijk voor meer informatie gerust eens op onze website
www.lemsterdickensfestijn.nl en volg ons op facebook voor
de meest actuele ontwikkelingen en informatie.

BEZOEKERSINFORMATIE
TOEGANGSPRIJZEN
Voorverkoop :
Aan de kassa:

Volwassenen ¤ 3,50. Kinderen van 4 t/m 12 jaar ¤ 1,75
Volwassenen ¤ 4,00. Kinderen van 4 t/m 12 jaar ¤ 2,00

VOORVERKOOP TICKETS
Om lange wachtrijen bij de kassa te voorkomen, raden wij u aan een toegangskaart te
kopen via de online voorverkoop op de website www.lemsterdickensfestijn.nl.

PARKEREN
Er is rondom het Dickensdorp een aantal gebieden aangewezen waar u het beste kunt
parkeren. Vanaf hier rijden pendelbussen naar de ingang van het Dickens Festijn.
Parkeren is gratis, maar de pendelbussen rijden nu eenmaal niet op lucht. Een ritje met de
bus kost ¤ 1,- per persoon. Neemt u daarvoor gepast geld mee, de buschauffeur kan niet wisselen. Het spreekt voor zich dat iedereen bij het parkeren rekening houdt met de bewoners of
bedrijven in de betreffende straten. Kijk voor meer informatie op www.lemsterdickensfestijn.nl

HOUD ONS DORP SCHOON

Onze vrijwilligers zijn al maanden hard aan het werk om voor u een prachtig festijn neer te
zetten. Maar wist u dat het hen ook enkele dagen kost om alles weer op te ruimen, schoon
te maken en netjes achter te laten? U kunt hierbij helpen. Het is heel simpel; Gooi uw afval
niet op straat, maar in de afvalbak. Vele handen maken immers licht werk. Helpt u mee
ons dorp schoon en netjes te houden?
Met feestelijke groet en dank,
De organisatie en inwoners van Lemmer

UW VAKWINKEL VOOR AL UW

IJZERWAREN | GEREEDSCHAP | DEURBESLAG

SANITAIR | ELECTRA | VERF
TUIN | WATERSPORT | BOUWSTOFFEN

CE
HOUTBEWERKING | SLEUTELSERVI
Vissersburen 30 | 8531 EC | Lemmer | 0514-562349 | info@ijzerhandelgort.nl

WWW.IJZERHANDELGORT.NL

Volg het Lemster Dickens Festijn op Facebook of kijk op www.lemsterdickensfestijn.nl. Ook voor toegangskaarten.

CHARLES DICKENS
MARKTAANBIEDING
8 overheerlijke oliebollen
¤4,95
Klein suikerbrood
&
Kleine kerststol
¤5,75
Of beide aanbiedingen voor
¤10,- -
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Welcome in Main Street!
Wat is nu een hoofdstraat zonder een warm welkom door
een prachtig koor, een gezellig draaiorgel of
gezellige tonen van de trekzak ?
Terwijl u staat te kijken naar de drukte bij de postbeambten bij het oude postkantoor, kunt u ondertussen genieten
van het prachtige gezag van een van de koren die naast het
oude stadhuis zingen.
U luistert hier op zaterdag naar optredens van PopToan uit
Lemmer en Evergreens uit Sneek.
Zondag is dit hét podium voor Flevox uit Emmeloord en
Gospelkoor Salvation uit Lemmer.

Het oude postkantoor
Ook rond het statige oude postkantoor van Lemmer is
volop bedrijvigheid. Postpakketten worden aan- en
afgeleverd, brieven gesorteerd en gestempeld.
Gluur door de ramen en zie hoe de postbeambten ervoor
zorgen dat de ‘mail’ van de inwoners van het Dickensdorp
op tijd worden verzonden.

DE DICKENSSCHOOL

Onderstaand bericht komt uit de Leeuwarder Courant van 1848. Een mededeling over de
wijziging van de posttarieven in Engeland. Gaat de geschiedenis zich binnenkort herhalen?

Natuurlijk mag de dorpsschool ook in het Lemster
Dickensdorp niet ontbreken. De kinderen uit het
dorp krijgen hier les van
een aantal lieve juffen
en met een beetje geluk
ontmoet u ook de hoofdmeester.
Schrijven, lezen en rekenen
waren de belangrijkste
vakken op de dorpsscholen
van vroeger. Maar natuurlijk mocht er ook gezongen
worden.

Natuurlijk zaten ook vroeger de kinderen niet de hele
dag in de klas. Het kan dus
gebeuren dat u ook nu de
kinderen niet in het schoolgebouw aantreft.

En gelukkig houden de
juffen van de Dickensschool
het niet alleen bij de de
wekelijkse psalmen…
Zingt u ook mee?

Kijk dan even op het plein
naast de school. En ervaar
wat voor kattenkwaad de
kinderen nu weer
uithalen...

Rabobank Lemmer
werkt voor de regio.

Je eigen bank
heel dichtbij!

Wij timmeren flink aan de weg voor onze klanten in Lemmer en omgeving en leveren meer dan alleen
financiële diensten en producten. Zo ondersteunen we meer dan 40 initiatieven en evenementen in
de buurt en dragen wij onze lokale betrokkenheid uit.

rabobank.nl/sneek-zwf

CHARLES ANGELS
STROOIEN BLIJHEID
Wanneer u door het Dickensdorp dwaalt kunt u zomaar
ineens gewenkt worden door
de Charles Angels.
Deze dames hebben een
prachtige maar bijzondere
jurk aan. Kies een briefje
uit een van de vele vakjes
op hun jurk. Op de briefjes
staan vele mooie persoonlij-

ke boodschappen geschreven.
Laat u verrassen door één
van de aardige spreuken en
wijsheden. Ze zullen ongetwijfeld een lach op uw gezicht brengen en op dat van
uw vrienden en geliefden.
Daar word je toch blij van..
Merry Christmas iedereen!

Rabobank
trotse sponsor
Dickensschool
‘Growing a better world
together’ is het motto van
de Rabobank. En waarmee
kun je nu beter werken aan
de toekomst dan het scholen
van de jongste generatie!
Daarom is de Rabobank de
trotse actsponsor van de
Dickens dorpsschool op het
plein tussen Ragged Road
en Mainstreet.

Riensingel 9 | 8531 GH Lemmer | Tel. (0514) 561 459
info@autoschaap.nl | www.autoschaap.nl

2DE KERSTDAG GEOPEND VA 10:00 UUR
Geniet van het Dickens Festijn!

HOGE
KORTINGEN!

WEGENS BEDRIJFSOVERNAME
STUNTPRIJZEN OP ALLE UITLOPENDE
COLLECTIES EN SHOWROOMMODELLEN!

Industrieweg 2 8531 PA Lemmer 0514 593590

Openingstijden & Feestdagenmenu op onze nieuwe site:

BEACHCLUBLEMMER.NL

Passend

LEMSTERPAD 28 b - LEMMER

@MEUBELSUPERSTORE

MEUBELSUPERSTORE

Volg het Lemster Dickens Festijn op Facebook of kijk op www.lemsterdickensfestijn.nl. Ook voor toegangskaarten.
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PREFAB PALEN | MORTELSCHROEF PALEN

| VIBRO PALEN | DPA PALEN
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Levendige dorpsmarkt op Market Road
De kooplui en marskramers
zijn ook dit jaar weer in het
Dickensdorp neergestreken
om hun waar te verkopen op
de jaarlijkse winterfair. Hier
is het een en al gezelligheid,
sfeer, muziek en er is prachtige koopwaar te vinden.
Ook komt u hier een deel

van de ambachtslieden tegen
die u laten zien hoe zij hun
stoelen of rieten manden
vervaardigen.
Veel drukte trekt echter
ook gespuis naar dit gebied.
De straatbende van Oliver
Twist dwaalt hier rond, dus
pas op voor zakkenrollers!

BEWARE
OF PICK
POCKETS

Korpsenpodium

Maak kennis met
de verdachten

Wanneer u over de winterfair hebt gelopen, wordt u
opgewacht door de sfeervolle
kerstklanken van verschillende muziekkorpsen die
optreden op het muziekpodium.

Tijdens het Dickens Festijn
komt u op de route langs
de diverse verdachten uit
het Dickens Mysterie. Op de
plattegrond die u bij binnenkomst op het Festijn ontvangt, zijn de locaties van de
verdachten te herkennen aan
het vergrootglas op de routekaartje. Bij iedere verdachte
vindt u een letter. Verzamel
alle letters, vorm het woord
en vind de clue die naar de
dader verwijst.

Afwisselend spelen voor u
op zaterdag Crescendo uit
Lemmer en Melodia uit Wijckel. Op zondag treft u hier
de fanfare van Bant/Creil/
Rutten, de Jouster Jeugd
Fanfare en wederom Crescendo uit Lemmer aan.

Rattenvanger Jan
Komen de ratten en muizen bij u in huis de warmte
opzoeken? Wordt uw voorraadkast geplunderd door
ongedierte? Geen paniek.
Op 15 en 16 december komt
Rattenvanger Jan naar u toe
om uw ongewenste gasten op
te speuren en uit te roeien.
U vindt hem in het centrum
van het Dickensdorp als u
op de muziek afloopt. Met
zijn rode outfit is hij niet te
missen!

Interview met Bauke
Wie ben je?
Bauke van der Bijl. 13 jaar. Ik
zit in 2 VWO van het Emelwerda
Collega in Emmeloord.
Hoe ben je in aanraking
gekomen met Dickens?
In groep 8 van De Arke hadden
we een musical, dat vond ik geweldig om te doen. Veel klasgenoten deden mee aan het Dickens Festijn van vorig jaar. Ik wilde ook graag meedoen en
kreeg toen de rol van David Copperfield in het Salem House
School. We hebben het in de twee dagen 26 keer gespeeld!
Wat is je taak als vrijwilliger bij het Dickens festival?
Acteren is leuk, daarom doe ik dit jaar ook weer mee. Nu
als Oliver Twist. Oliver speelt o.a. in het Lemster Dickens
Moordspel. Een tijdje geleden hadden we daarvan filmopnames. Dat had ik nog nooit eerder gedaan, maar wat was het
een ervaring. Ik kwam mijn ‘oude vriend’ Fagin tegen en
ook die nare Billy Sykes ..

Jensen draagt
bij aan sfeer
en gezelligheid
Op Market Road staat een
van de muziekpodia in het
Lemster Dickensdorp. Slentert u gezellig over de winterfair, dan komt u vanzelf
bij deze muziektent waar
diverse fanfares zorgen
voor sfeervolle kerstklanken. Jensen Family Shop is
hoofdsponsor van dit mooie
podium.

Muzikale Sneeuwvrouw
De sfeer op Market Road
wordt verhoogd met Kersten sfeermuziekjes. Gespeeld
op een dwarsfluit door een
sneeuwpop! Op haar sleetje
staat een kerstboom, met

kerstkransjes voor de allerkleinsten. Zij speelt en zingt
de meest romantische muziek
uit alle windstreken. En bij
een goed humeur laat ze het
zelfs plaatselijk sneeuwen.

Waar kijk je naar uit op het Dickens festijnl?
Ik heb heel veel zin in 15 en 16 december en ik hoop dat
het een fantastisch Festijn wordt.
Wat zou je tegen de bezoekers willen zeggen?
Ik ga in ieder geval mijn best doen! (Maar pas op uw spullen, want soms word ik gedwongen om ...)

Graham Lowlanders en Duo Royaal
Aan het begin van Market
Road wordt u muzikaal
welkom geheten door Pipes &
Drums. Twee muzikanten van
de Graham Lowlanders. Uitgerust met een doedelzak en een

drum, brengen ze u in Engelse
sferen. En ook Duo Royaal
kunt u op Market Road
zomaar tegen het lijf lopen.
Ook zij zorgen voor sfeervolle
en vrolijke muziek.
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Scarlet Street
Music & More. Much more...
A capella is DE manier om in de Kerststemming te komen. Meerstemmig worden onder
meer de meest bekende Christmas Songs ten
gehore gebracht.

Tegenover de kerk in Scarlet Street hoort u
afwisselend het koor Tumulte uit Wolvega
en het Christmas Carols Koor. Vol overgave
brengen zij u hun kerstliederen.

Voor elk wat wil(d)s

Das toch zonde... Kom tot bezinning in de kerk!
Na al het ruige volk wat u
aan het begin van de straat
tegenkomt is een beetje tot
rust komen en tijd voor wat
bezinning geen slecht idee.

Breng eens een bezoekje aan
de kerk voordat u uw route
vervolgt en in de hectiek van
het zigeunerdorp en viswijven terechtkomt.

De Engelse Koning Henry
VIII was in 1534 verantwoordelijk voor de afscheiding van de Engelse Anglicaanse Kerk van de Kerk
van Rome. Persoonlijke
motieven speelden hierbij
een rol. Hij had namelijk
een conflict met de paus
over de ontbinding van zijn
eerste huwelijk. Daarop
brak Koning Henry VIII
definitief met Rome.
In de tijd van Charles
Dickens (1850) werden de
Engelse betrekkingen met
het Vaticaan echter weer
volledig hersteld.
U bent van harte welkom in
de rooms katholieke kerk.

U zult de Dames van Plezier
dit jaar op straat tegenkomen. Na een vechtpartij in
het bordeel De Rode Lantaarn, waarbij een groot deel
van de inboedel is vernield,
is de eigenaar met de noorderzon vertrokken. Hij kon
niet meer aan zijn financiële
verplichtingen voldoen en

het bordeel is noodgedwongen gesloten. De Dames van
Plezier zijn hierdoor hun
werkplek kwijtgeraakt en
voeren hun werkzaamheden
nu op straat uit. Dit tot
groot genoegen van de Bonkeskudders en de matrozen,
die zich prima vermaken
met de dames.

Band of Brothers muziek verbroedert
De twee broers Rein en
Sieger Planting en de twee
broers Herman en Tiemen
Bakker vormen The Band of
Brothers.
Het is een sfeervolle coverband met een mix van
Country, Nederlandstalige

klassiekers, Friese klassiekers tot Rock ‘n Roll nummers.
De Band of Brothers is
onderdeel van de matrozenact en daarom zijn de twee
broers in Scarlet Street te
zien en te horen.

“Als u den Kerkdrempel oversteeckt, is STILTE den taal die u spreeckt.”

Bonkeskudders ‘in de bocht’
Er is melding gedaan van
ongeregeldheden in Scarlet
Street in Lemmer. Zo zou bij
Herberg De Laatste Stuiver
tijdens een handgemeen het
meubilair door de ramen zijn
gegooid. Ook meldden dames
van plezier lastig te zijn gevallen. Volgens de veldwachter zou het gaan om
de Lemster Bonkeskudders,

die hun naam ontleend hebben aan de ‘Boneshaker’, de
bijnaam van de fiets waarop
de club zich voortbeweegt.
De Bonkeskudders is een
notoire fietsclub, gekleed in
leren jassen, die alle regels
aan hun laars lappen. Ze
houden wedstrijden op hun
houten loopfietsen en dagen
u uit voor een wedstrijd

armpje drukken of spijker
slaan. Verliezen doen ze niet
graag omdat ze zelf veel te
graag de prijs winnen in de
vorm van een stevige borrel,
waardoor het nog wel eens
uit de hand loopt. Kortom:
zijn ze ‘in de bocht’, dan
vliegen ze regelmatig uit de
bocht. De veldwachter heeft
gemeld dat dit probleem
hoge prioriteit heeft en dat
hij hoopt dit op korte
termijn op te lossen.

“The most important
thing in life is to stop
saying ‘I wish’ and start
saying ‘ I will’.”
Charles Dickens

Wij wensen u fijne Feestdagen
en een kleurrijk 2019.
Dealer van de bekende merken als :
Sigma, Sikkens, Wijzonol,
Bouhuys, Epifanes, Koopmans,
CetaBever, Epifanes, Histor,
Alabastine en meer
Roggemole 2 - 8531 WB Lemmer - 0514-533498
info@verfboerlemmer.nl - www.verfboerlemmer.nl
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Zeilmakerij De Vuurtoren, de meest complete Zeilmakerij
van Nederland, biedt u de volgende producten en diensten:
- Jachtzeilen: genua, grootzeil, spinnaker, etc.
- Diverse kappen: buiskap, kuiptent, cabrioletkap, etc.
- Wintertenten: staande mast of liggende mast
- Diverse hoezen: rolfokhoes, zeilhuik, stuurhoes, etc.
- Diverse kleden: afdekkleed, zonnekleed, kantkleed, etc.
- Professionele zeilwasserij: voor jachtzeilen en kappen
- Reparatie en service: snel en vakkundig
Vuurtorenweg 8, 8531HJ Lemmer, tel. 0514 534521
info@zeilmakerijdevuurtoren.nl / www.zeilmakerijdevuurtoren.nl

Rocda Vloerenservice B.V. is specialist in het leveren en aanbrengen van
monoliet bedrijfsvloeren die duurzaam, slijtvast en onderhoudsvriendelijk
zijn voor projecten in de utiliteitsbouw en de agrarische sector.

Roggemole 9 | 8531WB | Lemmer
0514 533 383 | info@rocda.nl

www.rocda.nl

Lyaemer Wonen
Straatweg 54
8531 PZ Lemmer
(0514) 609000
www.lyaemerwonen.nl
Telefonisch bereikbaar:
ma-do 9.00-16.00 uur
(0514) 609000
Bezoek op afspraak
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Viswijven: “Boter bij de vis in Fisherman Alley”
Het vissersdorp Lemmer
leeft vooral van de visvangst. De viswijven zijn op
Fisherman Alley om de gevangen vis schoon te maken.
De vis wordt ter plekke gebakken en gerookt en u kunt
deze vis hier kopen. Ook
hier is er zo nu en dan een
opstand, aangezien de lonen
laag zijn en de arbeidsomstandigheden slecht.
Dus schrikt u niet als de

viswijven luidruchtig gaan
protesteren.
De kinderen van de viswijven werken mee om een
broodnodig extra centje te
verdienen, maar zij hebben
een niet zo gemakkelijke
opzichter. Opstandjes tegen
de baas komen dus geregeld
voor, maar worden even
hard weer neergeslagen. Het
leven in de wijk Whitechapel
is nog niet zo makkelijk.

Armoede in 19de eeuw
In de loop van de 19de
eeuw nam de armoede in
Engeland sterk toe. De
Industriële Revolutie zorgde
voor werkgelegenheid in de
steden, vaak bij fabrieken
en in werkplaatsen. Hierdoor ontstond er een massale arbeiderstrek van het
platteland naar de stad. De
Industriële Revolutie bracht
de stad veel welvaart. Keerzijde was dat vele arbeiders
onder erbarmelijke omstandigheden leefden.
Omdat er in het begin van
de Industriële Revolutie
meer arbeiders dan werkplekken waren, betaalden
fabrikanten lage lonen en
konden lange werkdagen te
eisen. Kinderarbeid, hongerlonen en massale werkloosheid waren dan ook aan de
orde van de dag.

RemoliNo Wereldmuziekgroep
In de zigeunerbuurt speelt het
trio RemoliNo. Maar liefst 25
jaar samen muziek maken, samen
plannen maken en uitvoeren. Samen je laten inspireren.RemoliNo
ademt muziek. Drie Friese muzikanten, die gretig muziek uit alle
windstreken opzuigen en daar dan
weer een eigen draai aan geven.
“Melodieën kunnen genezen en
ziek maken. Ze kunnen de regen
uit de hemel halen en de wind
naderbij roepen. Muziek is geen
snel verwaaiende klank, maar de
melodie, schijnbaar opgeslorpt in
de lucht, blijft eeuwig mee zwerven met degene voor wie ze
gespeeld is en die erdoor betoverd kan worden ten goede of
ten kwade.” Bron: De bruiloft der zeven zigeuners, A. den Doolaard

Whitechapel verandert in Zigeunerbuurt

VEEL PLEZIER
OP HET
DICKENSFESTIJN
EN FIJNE
FEESTDAGEN!
Schulpen 5, 8531 HR Lemmer
Telefoon (0514) 534 610, info@makelaardijvanengelenburg.nl
www.makelaardijvanengelenburg.nl

DICKENS FOTOWEDSTRIJD
Bent u iemand die altijd in
camera in de aanslag heeft?
Die altijd op zoek is naar het
mooiste plaatje?
Grijp dan de camera, wacht
het juist moment af en schiet!
Voor promotie van het Lemster Dickens Festijn 2019
zijn wij op zoek naar sfeer
en impressiebeelden van het
Dickens Festijn 2018.
Daarom organiseren wij een
fotowedstrijd. De mooiste foto’s zullen wij gebruiken voor
de verschillende uitingen als
Facebook, website en advertenties.
Hoe doe je mee?
U kunt tot zaterdag 5 januari
meedoen. Stuur uw digitale
foto’s naar info@lemsterdickensfestijn.nl. Vermeld hierbij
uw naam, leeftijd en woonplaats. En vergeet hierbij niet
te vermelden dat u akkoord
gaat met de spelregels en
algemene voorwaarden.

Wat kunt u winnen?
Eeuwige roem! Maar u doet
het niet alleen voor de eer.
De drie mooiste foto’s krijgen
een plek in onze eregalerij op
onze website, Facebookpagina
en Instagram. Ook gebruiken
wij de mooiste inzendingen
voor het Dickens Festijn 2019.
Wat zijn de spelregels?
- Iedereen mag meedoen, van
jong tot oud.
- U mag maximaal twee foto’s
opsturen.
In januari maken wij de
winnaars bekend. Voor alle
spelregels en voorwaarden:
www.lemsterdickensfestijn.nl.

Aan het einde van Scarlet
Street en het begin van de
Fisherman Alley zijn de
Gypsies neergestreken in de
wijk Whitechapel.
Na lange omzwervingen
hebben ze een mooie plek
gevonden voor hun woonwagens. In perfecte harmonie
leven ze er samen met de
van oudsher in deze buurt
wonende viswijven.

Het is een hele gezellige
buurt. Je ziet er van alles en
maakt van alles mee. Bent u
bijvoorbeeld benieuwd naar
uw toekomst?
Kom dan zeker naar
Whitechapel. Hier vindt
u een waarzegster die uw
toekomst voorspelt.
Maar pas op voor uw portemonnee, want er zijn ook
zakkenrollers gesignaleerd.

TIP: GEEF UW KIND EEN BRIEFJE MEE
Om het Lemster Dickens
Festijn op 15 en 16 december goed en veilig te laten
verlopen geldt een aantal
belangrijke huisregels. Deze
leest u verderop in deze
krant en op onze website.
Eén belangrijke tip willen
we u hier alvast geven.
Wanneer u het Lemster

Dickens Festijn bezoekt met
(kleine) kinderen vragen wij
u extra allert te zijn. Er is
veel afleiding in het dorp.
Voor u en uw kroost.
Geef uw kind een briefje
mee met daarop uw naam
en uw 06-nummer. Of schrijf
het nummer desnoods op
hun hand.

Mocht uw kind u niet kunnen vinden, dan kan één van
onze vrijwilligers contact
met u opnemen en uw kind
naar de EHBO-post bij de
kerk brengen. Op de plattegrond vindt u de locatie.
Zorg er wel voor dat u uw
telefoon kunt horen en dat
deze een volle accu heeft!

“Ik heb een hoge hoed op
van de zorg van Hof en Hiem!”

www.hofenhiem.nl
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MATROZEN ZORGEN VOOR OPHEF IN HARBOUR STREET
In het weekend van 15 en
16 december verwacht men
dat het zeeschip de Banjaard
aan Harbour Street zal aanmeren. Ondanks duidelijke
instructies met betrekking
tot orde en netheid van kapi-

tein Boltjes naar zijn matrozen toe, kunnen we niet
garanderen dat de aankomst
ordentelijk zal verlopen.
Het arriveren van de Banjaard heeft in het verleden
voor veel onrust gezorgd.

Na maanden zonder vrouwen
in de buurt, zijn de matrozen
veelal niet te houden.
De matrozen gaan op zoek
naar vertier, vrouwen en
bier. Scarlet Street in het
Dickensdorp is hiervoor de

uitgelezen plek, maar is ook
net de meest ruige en onrustige straat van het dorp.
Wanneer de matrozen interesse tonen in de Dames van
Plezier zijn de Bonkeskudders in alle staten…

Enig tumelt en ongeregeldheden liggen op de loer.
Om problemen te voorkomen
raden wij u aan uw dochters
binnen te houden tot het
schip weer aan de horizon is
verdwenen.

HAVENARBEIDERS EISEN MEER GELD
De haven is een van de ruige
drukke buurten van het Dickensdorp. De havenarbeiders
laden en lossen de schepen onder luid gezang en toeziend ook
van de opzichter. Opstandjes

door de slechte betaalde havenarbeiders zijn dan ook aan de
orde van de dag. In Harbour
Street is volop te genieten van
de melancholische liederen van
de shantykoren en met een

beetje geluk kunt u zien hoe
de zeilmakers in vroegere
tijden de scheepstuigage in
orde maakten. Het kan ook
zijn dat ze allemaal al in de
kroeg zitten.

In gesprek met vrijwilliger Lammert Groenhof

REBOELJE OP DE LE 50
De vissers lossen hun schepen op de kade en verkopen er
hun vis. Er is de nodige onrust, er wordt gezongen en de
mannen zijn niet vies van een borreltje. Laat u verrassen
en sla zeker de LE 50 niet over.

Stel jezelf even kort voor
Mijn naam is Lammert
Groenhof, 43 jaar oud, geboren in Gaasterland, Wyckel.
Woonachtig te Lemmer, getrouwd met Feikje (één van
de drijvende krachten bij de
Dickens kledingafdeling).
Wij hebben drie kinderen:
Jantine, Tjeerd en Hylke Jan
(alle drie acteur bij diverse
Dickens acts). Ik ben werkzaam bij Feanhout waar ik
vertegenwoordiger ben en
mijn collega’s met een beperking mag begeleiden.
Hoe ben je bij het Dickens
Festijn betrokken geraakt?
Mijn kinderen wilden twee
jaar geleden meedoen en
zodoende bij decorbouw terecht geraakt. In het tweede
jaar heb ik als acteur meegedaan.
Wat doe je?
Ik ben onderdeel van een
hele creatieve groep mensen
waar we de invulling (acts,
muziek en decors) van de
route hebben bedacht en
neergezet hebben.
Verder heb ik een bijdrage
geleverd aan de sponsorgroep en ben ik medebedenker van het Dickens Mysterie wat zich afspeelt voor en
tijdens het festijn.

Als slagroom op de taart
(leukste van alles) heb ik
een hoofdrol in een act.
Waarom doe je mee?
Omdat ik het leuk vind om
met mensen samen te werken en dat ik onderdeel mag
zijn om iets geweldigs neer
te zetten in ons eigen dorp.
Nu in het derde jaar heb
ik mij aangemeld omdat ik
van mening was dat Dickens
2018 nog meer structuur
en creativiteit nodig had
om meer te expanderen om
zo Lemmer nog meer op
de kaart te zetten. Maar
ook om Dickens naar de
toekomst een goede basis
te geven. Een evenement organiseren gaat gepaard met
noodzakelijke regelgeving en
de kosten. Als dan de basis
goed is, wordt het steeds
eenvoudiger om dit feest jaarlijks terug te laten keren.

Wat zijn tot nu toe je ervaringen als acteur?
In het eerste jaar dacht ik ...
acteren best wel leuk, maar
niets voor mij. Het tweede
jaar had ik geen keus. Ik
moest meedoen van mijn
vrouw en kinderen.
Dit was zo ontzettend leuk
en uitdagend dat bij de
vraag om iets te doen bij
Dickens 2018 ik gelijk mijn
vinger opstak. En in plaats
van één vinger werden beide
handen gegrepen.
Slotnoot
Ik hoop dat iedereen enorm
geniet van het Lemster
Dickens Festijn 2018, zodat
alle energie en tijd die alle
vrijwilligers erin hebben
gestopt, niet voor niets is
geweest. Alle vrijwilligers
mogen sowieso echt trots
zijn op hun bijdrage aan het
Lemster Dickens Festijn.
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ONTMASKER JACK THE RIPPER
Dr. Watson

Wie zijn de verdachten?
Maak kennis met de verschillende personages
uit het Dickens Mysterie. Wie zijn zij?
Wat is hun rol in het verhaal rondom de
moord? En wat is hun
mogelijk motief?
Sherlock Holmes
Rol: Gerenommeerd detective.
Lange tijd verveeld geweest,
omdat er geen werk was.
Hij heeft nu weer een uitdaging
in het Dickensdorp.
Karakter: Is wat arrogant en sociaal-onhandig. Wil
graag zijn slimheid bewijzen. Maar door langdurige
verveling is hij ook neerslachtig.
Mogelijk motief: Waarom komt Sherlock helemaal
naar het Dickensdorp toe? Waartoe is Sherlock in
staat om zijn eigen verveling tegen te gaan?

Viswijf Judith de Rook
Rol: Probeert het visbedrijf van haar lang overleden
vader Jurjen de Rook voort te
zetten. Ze begeeft zich veel in de
oude haven en kent hierdoor
iedereen.
Karakter: tikkeltje ouderwets, is fel tegen drank,
prostitutie, gokken, etc. Ze
heeft geen medelijden met
slachtoffers. Ze is van mening
dat dit het gevolg is van eigen
daden en je hiervoor moet boeten.
Motief: Probeert ze de dames die zich onzedig
gedragen een lesje te leren?

Slagersdochter Miss Hunter
Rol: Spontaan en extravert. In gedrag
en in kleding. Wil graag trouwen,
maar vindt geen geschikte man.
Hierdoor wordt ze gepest en als heks
betiteld door de andere vrouwen in
het dorp.
Karakter: Erg achterdochtig en hekelt vrouwen. Door haar vrijpostige voorkomen trekt ze ruim
de aandacht van mannen en maakt dankbaar gebruik
daarvan.
Mogelijk motief: Is ze eindelijk het getreiter van andere
vrouwen in het dorp meer dan zat?

Huishoudster Ivy
Rol: Is de huishoudster van de
familie dokter Williams. Zij is dol op
haar werk en familie Wlliams. Houdt
zich op de achtergrond, loopt stil
door het huis, maar is daardoor wel op
de hoogte van alle geheimen van de familie.
Karakter: Valt niet echt op, maar is dol op de laatste
nieuwtjes en verhalen. Is zeer nieuwsgierig en mag
graag de laatste roddels vertellen.
Mogelijk motief: Wat weet Ivy allemaal? Probeert ze de
geheimen van de familie te verbergen?

Tijdens het Dickens
Festijn komt u op de
route langs de diverse
verdachten uit het Dickens Mysterie.
Op de plattegrond, die u bij binnenkomst op het
Festijn ontvangt, zijn de locaties van de
verdachten te herkennen aan het vergrootglas. Bij iedere
verdachte vindt u
een letter.
Verzamel alle letters,
vorm het woord en vind de aanwijzing die
naar de dader verwijst.

Heeft u de gouden tip?
De gouden tip is een
mooie beloning waard wanneer
deze leidt tot aanhouding van
de dader. Lever je gouden
tip in bij de uitgangen op het
terrein van het Dickens Festijn.
De winnaar wordt binnen 14 dagen na
het Dickens Festijn op onze website en
facebookpagina bekend gemaakt. Meer
informatie over het Dickens Mysterie
‘Wie is Jack the Ripper’ vindt u op
onze website lemsterdickensfestijn.nl of bezoek onze
gewoon even onze facebookpagina.

Is het eng?
Nee, de karakters spelen een normale rol
dus u of uw kinderen
zullen niet bang
worden van het
Dickens Mysterie
tijdens het festijn.

Los het mysterie op
met de
Nauticshop
Bent u nog op
zoek naar een
aanwijzing voor de
oplossing van het Dickens
Mysterie? Kom dan eens kijken
in de etalage van de Nauticshop
in Lemmer in de zijstraat van
Burgundy Square (Nieuwedijk).
Eigenaar Hendrik de Boer is niet
alleen een van de drijvende krachten
achter de Dickensorganisatie, maar ook
is hij zo enthousiast over het moordspel
‘Het Dickens Mysterie’, dat hij besloten heeft deze act te sponsoren.

Rol: De rechterhand van Sherlock en gaat samen met
hem op onderzoek uit.
Karakter: Bewondert Sherlock Holmes en
doet er alles aan om zijn vriend en idool op
te vrolijken en zijn erkenning te krijgen. Hij
is zeer dienstbaar richting Sherlock.
Mogelijk motief: Hoe ver wil Watson gaan
om de erkenning van Sherlock te krijgen?

Dr. John Williams
Rol: Bekende dokter in Dickensdorp e.o..
Rookt dikke sigaren en houdt van
aanzien. Hij koopt voor medische
experimenten lichamen William Hare.
Hij laat zich graag omringen door de
dames van plezier.
Karakter: Houdt van drank, gokken en
vrouwen. Drank maakt hem loslippig,
grenzeloos en zeer handtastelijk.
Mogelijk motief: Hij vertelt regelmatig openlijk over
zijn nachten bij de hoeren. Werd dr. Williams door deze
dames gechanteerd en staat zijn reputatie op het spel?

Lizzy Williams
Rol: Lizzy is de vrouw van Dr. John
Williams. Ze staat bekend als een
bekwame vroedvrouw, maar staat altijd
in de schaduw van haar man. Ze weet
van de escapades van haar man, maar
geniet ook haar status als doktersvrouw.
Karakter: Een beetje uit de hoogte, weet wat ze wil en
hoe ze het voor elkaar kan krijgen. Beetje jaloers.
Mogelijk motief: Worden de escapades van haar man
haar te veel en heeft ze hem op heterdaad betrapt?

Lijkenpikker William Hare
Rol: Is een paar jaar terug verbannen uit Schotland
voor het verkopen van lichamen aan artsen voor
medisch onderzoek. Ook in het Dickensdorp gaat hij
hiermee door. Hij graaft lichamen op om door te
verkopen aan dokter John Williams.
Karakter: Stille Willy, hij praat het liefst
niet en heeft weinig sociale contacten.
Motief: William Hare ziet lichamen als
handelswaar. Wat heeft hij ervoor over
om brood op de plank te krijgen?

Hoerenmadame Mary
Rol: Is een succesvolle zakenvrouw
in het horizontale amusement, maar
heeft de laatste tijd opvallend minder
inkomsten. Klanten worden de laatste tijd afgeperst en gechanteerd en
rekenen steeds vaker direct af bij de
prostituees. Bedonderden de
slachtoffers Mme Mary?
Karakter: harde zakentante. Is streng naar haar
meisjes, weet wat ze wil en is recht voor haar raap.
Motief: Is ze klaar met het feit dat de hoeren haar de
laatste tijd bedonderen?
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DICKENS MYSTERIE - MOORD IN HET DICKENSDORP
Terwijl Lemmer zich opmaakt voor het jaarlijks Dickens
Festijn, wordt het Dickensdorp opgeschrikt door de moord
op de 30-jarige Dame van Plezier Amy S. Zij schijnt op
klaarlichte dag in het centrum te zijn vermoord.
In verscheidene nieuwsbladen verschijnen inmiddels
meerdere berichten rondom
de verdwijning en moord op
Amy S. Dan duikt ineens
de naam Jack the Ripper in
de kranten op. Wanneer dit
nieuws de verveelde Sherlock
Holmes bereikt, is hij gelijk
enthousiast.
En als Holmes ook nog eens
een brief van de zich als
Jack the Ripper voordoende
persoon ontvangt, reist hij
gelijk met zijn vriend Watson naar Lemmer af.
Maar wie doet zich voor als
een ware Jack the Ripper?
Op basis van de nieuwsberichten, die u ook in deze
krant vindt, heeft de verveelde detective bij aan-

komst in het Dickensdorp
gelijk een aantal inwoners in
het vizier.
Eén van deze verdachten
moet zich toch haast wel
hebben voorgedaan als Jack
the Ripper? Wie zijn deze
inwoners en waarom worden
ze verdacht?
Wie is de dader en wat is
zijn of haar motief?
Wie is de Jack the Ripper
onder de verdachten!
Op onze website en facebookpagina vindt u meer
informatie. Van woensdag 28
november t/m 13 december
worden er dagelijks nieuwe
filmpjes gepost waar u
kennis maakt met de
verdachten. Mist het niet!

DIEFSTAL IN
DICKENSDORP
Bij twee winkels zijn
onlangs diverse artikelen
gestolen waaronder een
groot slagersmes. Het mes
is gestolen vanuit de slagerij
aan Main Street. Het slagersmes is voor de eigenaar
van emotionele waarde.
Hij is de enige die het mes
gebruikt. De dader is ongezien binnengekomen. Er zijn
geen sporen van inbraak
aangetroffen.
Op Burgundy Square zijn bij
een watersportzaak artikelen uit de etalage weggehaald. De dief had blijkbaar
haast, want van één paar
zwarte handschoenen werd
alleen de linker meegenomen. Van de diefstallen is
aangifte gedaan.

Beste Sherlock,
Welk een vreugde dat U dit spel met mij komt spelen.
De roddels gaan dat U mij al haast te pakken heeft.
Haha, welk een giller.
Het schijnt dat U denkt dat ik een dokter ben.
Ik heb deswegen voor U eenen mes achtergelaten.
Wellicht kunt U er wat mee, wellicht ook niet.
Ik heb nog enkele andere hints achtergelaten in het
Dickensdorp. Als U goed zoekt, vindt U ze bijkans.
Loop mijn weg en zoek naar de aanwijzingen!
Als U op de goede weg bent zult U mijn motief kennen.
En bent U eenen stap nader tot de oplossing van het
mysterie in het Dickensdorp.
Ik geef U nog eenen kans om erachter te komen wie ik
daadwerkelijk ben. Dus Sherlock. Pak me dan als je kan.
Jack the Ripper

Oliver Twist

Bill Sykes

Rol: Straatschoffie en
kruimeldief. Heeft niet
een echt thuis en leeft op
straat. Voert criminele
werkzaamheden uit voor
Fagin en Bill Sykes. Ziet
meer dan hem lief is.

Rol: Medogenloze crimineel. Heeft in een uitbarsting
zijn vrouw Sally (prostituee) vermoord en is hiervoor nu
op de vlucht. Tevens voormalig handlanger van Fagin.
Tegenwoordig heeft hij Oliver Twist onder zijn hoede.

Karakter: Van nature zit er een goed
hart in. Ruwe bolster, blanke pit.
Durft niet tot nauwelijks onder de
vleugels van Bill Sykes vandaan te
komen. Is zeer gedienstig naar zijn
baas.

Fagin

Karakter: Handelt impulsief, agressief en is
argwanend. Heeft graag de touwtjes in handen.
Mogelijk motief: Bill is een meedogenloze crimineel die
geweld niet schuwt. Voor welke
praktijken dient Oliver als zijn
alibi?

Rol: Is samen met Bill Sykes
opgepakt voor het ontvoeren van kinderen voor het
plegen van misdaden.
Karakter: Sluw, slim en
gewiekst. In het gevang raakt
hij echter in paniek en is hij
labiel. Hij wordt wantrouwend naar
alles en iedereen, zo verdenkt Bill
ervan hem verraden te hebben door
tussenkomst van een vrouw.
Mogelijk motief: Hoe kan het dat er
sinds zijn arrestatie geen misdaden
meer zijn gepleegd? Hoe groot was
zijn haat richting vrouwen?

Mogelijk motief: Hoe ver gaan de
leugens van Oliver om zijn baas te
dienen?

TIP!
BEREIK JE DOEL
GA SPEUREN
MET EEN
VOLDAAN
GEVOEL

Schulpen 8, Lemmer
Tel. (0514) 72 90 00
Je betaalt alleen de glazen.
Bekijk de voorwaarden op pearle.nl

Snackbar &
Snackresto
De Schans

Tijdens de Dickens dagen
hebben we leuke acties,
de lekkerste hapjes
en de beste koffie

“Why,
it’s impossible
to carry that to
Camden Town,“
said Scrooge

Vroeger was

SERVICE EN
DIENSTBAARHEID
héél gewoon

Wij zijn heel gewoon gebleven.

Dickens
korting
Optie1 doet méér!

Vuurtorenweg 6 Lemmer zuiderbaanservice.nl service-app

06-22663816

WERKELIJK ALLES VOOR UW JACHT

•

Telefoonabonnementen

•

Smartphones, tablets en laptops

•

Inruil

•

Eigen reparatiedienst

•

Refurbished

•

Camerabeveiliging

•

Accessoires

25%
Korting
Geldig tot 01-01-19

Op alle
accessoires

Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Kortingsbon geldig in één van onze winkels: www.optie1groep.nl

Restaurant en Partycentrum de Brekken wenst alle acteurs
en alle bezoekers een prachtig Dickens Festijn toe!
Voor of na het festijn een hapje eten?
Reserveer tijdig via www.debrekken.nl of bel: 051-4564571
Ruime en gratis parkeerplaatsen.
De Brekken:
Een compleet avondje uit
Volg ons op facebook / ieder weekend livemuziek
Terras aan het water / party locatie.

LEMSTERPAD 20

Foto: Joris van Bennekom

BREKKENWEG 10 LEMMER

8531 AA LEMMER
TEL. 0514 - 569240
WWW.DRAAIENFREESWERK.NL

Tweede kerstdag (wo 26 december)
Aanvang 15:00 uur * Entree € 19,50
Posthuis Theater | Fok 78 Heerenveen | kassa: di-vr 14:00-18:00 | T (0513) 619494 | W posthuistheater.nl
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Bourgondisch genieten op Burgundy Square
Op Burgundy Square wordt het jaarlijkse
Bourgondische diner gehouden. In deze
rijkelijk versierde en ietwat decadente taverne, vloeien bier en wijn rijkelijk en doen
de welgestelden van het Dickensdorp zich
tegoed aan vele lekkernijen.
Er is onder meer kalkoen, kip en varken
verkrijgbaar wat uiteraard aan de lange

tafels op het plein verorberd kan worden.
Het is de bedoeling dat u gewoon aanschuift
bij de act om uw gekochte etenswaar te nuttigen. Hierbij kunt u zomaar onderdeel van
het geheel worden.
Er is volop muziek aanwezig.
EN... er mag gedanst worden!
Gezelligheid staat hierbij voorop.

Muziek op het Bourgondisch Plein
Beide dagen spelen de Assassenachs en The Highland Sell-Outs op het
Bourgondische plein en gaan hier voor een feestje zorgen.

Highland Sell-Outs

Assassenachs

The Highland Sell-Outs is
een folkband uit Groningen.
Zij reizen het hele land door
en zijn te vinden in kroegen
en pubs, en bij festivals zoals
Middeleeuws Winschoten
of het Rapalje Zomerfolk
Festival. Deze bedreven muzikanten nemen het publiek
mee in de sfeer van Schotse
Hooglanden en Ierse pubs
met hun eigentijdse uitvoering van folkmuziek.

Dit folktrio bestaat uit twee
Schotten en één Groninger.
In de loop van de tijd hebben
ze vele pubs, clubs en folkfestivals in en rond Nederland aangedaan.
Met hun mix van traditionele Keltische nummers in
een eigentijds jasje (zonder

ZORGEN OVER TRAMLIJN

Krijg toch allemaal de kleren

De gemeenteraad van de
gemeente Lemsterland
speelt met de gedachte om
een trambaan aan te leggen
die Lemmer met Heerenveen
gaat verbinden.

Het is echter de vraag of de
heer Hamelink, bijgenaamd
‘De ijzeren wil”, het besluit
tot de aanleg van een trambaan ook in Lemsterland
kan afdwingen.

De heer Hamelink, directeur
van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij, staat
klaar om te beginnen met
de aanleg van deze tramlijn.

Thans komt ook de weledelgeleerde heer Craeck, geneesheer te Lemmer, zijn zorgen
uiten tegenover de raad.

Tijdens het Dickens Festijn
wanen we ons terug in de
19de eeuw. De sfeer wordt
mede bepaald door de vele
figuranten die in de mooiste
kostuums door de straten
zwieren of bij acts te zien
zijn. Deze kostuums komen
niet zo maar uit de lucht
vallen. Integendeel!
Tussen de tien en vijftien
dames en een heer komen
weken lang bij elkaar. Samen
kruipen ze achter de naai-

machine en gaan met liefde
hard aan het werk. Eerst
één keer per week en op
het laatst zelfs twee keer of
meer.
Gelukkig wordt er veel stof
gedoneerd. Er komen van
alle kanten lapjes binnen.
Een hele stapel kwam zelfs
uit Sint Nicolaasga van
mevrouw Ria Gras. Woninginrichting De lange streek
heeft net als vorig jaar weer
een grote bijdragen geleverd.
Dat scheelt de stichting veel

daarbij te veel aan authenticiteit in te boeten) en het
repertoire van Steve Dewar, weten ze al bijna twee
decennia een zeer gevarieerd
publiek te vermaken. Bij elk
optreden ligt de nadruk op
de passie voor hun dan weer
gevoelige, dan weer opzwepende muziek.

geld. Voor een mooie jurk
wordt er zo maar vijf meter
stof gebruikt. De rokken zijn
heel wijd en er worden veel
laagjes over elkaar gedragen. Dan vliegen de meters
onder de naaimachines door.
De vrijwilligers maken niet
alleen pakken, jurken en
hoeden.
Er is een musical met kinderen waar een theepotkostuum voor gemaakt wordt
en een kandelaar als hoed.
Een hele uitdaging dus!

London in de tijd van Charles Dickens
Tijdens de 19de eeuw groeide Londen, met meer dan
1 miljoen inwoners in 1821,
uit tot de grootste stad van
de wereld.
Het 19de eeuwse Londen
werd beschreven door beroemde auteurs als Charles
Dickens, onder andere in zijn
Oliver Twist. Maar ook door
Arthur Conan Doyle, die

bekend is geworden met zijn
Sherlock Holmes-verhalen.
Ontwikkelingen stad
Door de toename van de
bevolking werd hygiëne
steeds belangrijker. Met de
toenemende bevolking nam
ook het verkeer steeds meer
plaats in. Dit was de reden
dat men zich steeds meer
bezighield met een goede

afwikkeling van het verkeer
en het opzetten van openbaar vervoer. De Thames
Tunnel was de eerste tunnel
ter wereld onder een bevaarbare rivier. De metro kreeg
een belangrijke plaats in
Londen.
De eerste spoorweg in de
stad, een lijn van London
Bridge naar Greenwich, werd
geopend in 1836.

s
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Straatweg 52 B
Lemmer
0514 533 466
info@nijebalans.nl
www.nijebalans.nl

Rijwielhandel

BOEK

Langestreek 7

8531 HV Lemmer

Foto: Daniel Hartog

UNESCO Werelderfgoed in Lemmer

0514-542570

www.rijwielhandelboek.nl

Één van ’s Nederlands mooiste kroonjuwelen; het Ir. D.F. Woudagemaal. Het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld stamt uit 1920 en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Deze monumentale
stoomreus wordt bij te hoge waterstanden nog altijd ingezet om te zorgen voor droge voeten in Friesland.
Ruim 100 enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal verzorgen 6 dagen per week rondleidingen
voor belangstellenden.
Meer weten? Kijk dan op www.woudagemaal.nl Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer

“I will honor Christmas in my heart,
and try to keep it all the year”

CHARLES DICKENS

Reserveer nu

LEMMER
Langestreek 11/12

8531 HV

Lemmer

0514-564747 service-app 06-49050806

pizzerialagondola.nl
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Dickens kiest voor woning
aan dure Upperclass Street
Door zijn succesvolle en uitgebreide scala aan bestsellers is Dickens opgeklommen
naar de gegoede burgerij
en is Dickens in staat een
prachtig statig pand aan de
Upperclass Street te betrekken. Wanneer je door de
ramen kijkt zult u hem zien
zitten achter zijn bureau.

Werkend aan een mooi boek.
Charles Dickens staat ook
bekend om zijn kwaliteiten
als voorlezer. Hij bewerkt zijn
teksten tot ware kunstwerken en draagt dit voor aan
zijn luisteraars. Als u geluk
hebt zult u Dickens aantreffen tijdens een voordracht
van een van zijn werken.

Opvolger dokter Craeck eindelijk bekend
Dr. Craeck is helaas aan
lagerwal geraakt, nadat hij
teveel van zijn verdoving
zelf is gaan nuttigen en
heeft zijn stethoscoop aan
de wilgen gehangen.

Cricket Team oefent voor belangrijke match

Hij is lid geworden van de
Bonkeskudders, de oproerkraaiers van Scarlet Street en
voert momenteel de club aan.

Zijn assistente, Doosje, is
volgzaam haar Heelmeester
achterna gegaan en heeft de
Heelmeesterspraktijk dus
ook verlaten.
Zij is het manusje van alles
in het honk van de Bonkeskudders en maakt zich daar
momenteel nuttig door het
poetsen van de fietsen en
de mannen te voorzien van

borrels. Heelmeester Craeck
is opgevolgd door zijn broer,
maar men twijfelt aan zijn
capaciteiten. De geruchten
gaan dat hij de juiste papieren niet heeft om het
ambt van Heelmeester uit te
oefenen. Maar kom kijken en
oordeel zelf over de kwaliteiten van de nieuwe Heelmeester.

Kiekjes van Kiek
Tijdens het Lemster Dickens Festijn kunt u het Greasy
English Cricket Team aanmoedigen. Het Cricket Team bereidt zich voor op de belangrijke wedstrijd tegen Scotland
door middel van een laatste open training op het veld aan
het einde van Upperclass Street. U maakt kennis met deze
zeer traditionele Engelse sport én u zult ontdekken dat het
bij cricket niet alléén om het spel draait…. Captain John
staat wegens bijscholing niet op de foto.

Wij zijn erg trots dat de beroemde fotograaf Israel Kiek
samen met zijn assistente naar Lemmer komt. Kiek is vooral
bekend geworden door zijn groepsfoto’s van studenten. Dat
is niet zozeer te danken aan zijn grafische kwaliteiten, maar
aan het spontane karakter en de zelfbedachte opstelling:
studenten in een dakgoot, op een keukentrap of met gekke
bekken van dichtbij. Dergelijke prentjes werden vaak in het
holst van de nacht gemaakt, nadat de oude man door een
dronken dispuut uit zijn bed was geroepen. Dat is wellicht
een reden voor de vaagheid en de kennelijke haast waarmee
deze ‘kiekjes’ gemaakt zijn. Kiek hield niet van die studentenplaatjes. Hij maakte ze met de rug gekeerd naar de loltrappende dronken studenten.

Missouri Victorian Dancers
De leden van de Missouri
Victorian Dancers zijn geinspireerd door zowel Amerikaanse als Victoriaanse
traditionele dansen van de
19de eeuw. Hun repertoire
bestaat hoofdzakelijk uit
dansen zoals de Walsen, Polka’s, Scottisch, Quadrilles…
enz.
Deze dansen waren zeer
populair tijdens de regeerpe-

riodes van Frans Joseph van
Oostenrijk (Sissi), in Engeland met Queen Victoria en
in Amerika tijdens de Civil
War (Gone with the Wind).

De dansen die de Missouri
Victorian Dancers aanleren
en uitvoeren, hadden een
belangrijke sociale functie in
die periode.

Galabals waren in die tijd,
zowel in Europa als in
Amerika, voor de toenmalige adel en regeringsleiders
de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten.

De dansgroep tracht in hun
kleding, choreografie en in
hun muziek authentiek te
zijn. De Missouri Dancers
zijn te vinden aan het einde
van Upperclass Street.

Interview met Hans Kraak
ter toegekend. Het was de
bedoeling dat we zelf de act
zouden bedenken en uitwerken.
We kregen een prachtige
locatie aan de Langestreek
en we hadden zoveel plezier,
dat we het jaar erop weer
mee wilden doen. We hadden
een geweldig groep en ook
ditmaal was het weer een
succes.’
Hans Kraak doet al voor het derde jaar mee aan het
Lemster Dickens Festijn. Na twee jaar als Heelmeester te
hebben opgetreden, is hij ditmaal onderdeel van de beruchte
Lemster Bonkeskudders.
Hoe is hij bij het Dickens
Festijn betrokken geraakt?
‘Drie jaar geleden stond er
een oproep op Facebook voor

acteurs voor het Dickens
Festijn in Lemmer.
Ik heb me toen opgegeven en
kreeg de rol van Heelmees-

Dit jaar heeft Hans een
andere rol, hij is onderdeel
van de beruchte fietsclub De
Bonkeskudders.
‘Er is me dit jaar gevraagd
of ik de grote acts wilde
bedenken, en dat heb ik met
veel plezier gedaan. Ik heb

de act bedacht, maar de
groepen die de acts uitvoeren krijgen ruimte om
het op hun eigen manier
in te vullen. In de boeken
van Charles Dickens staan
drie grote thema’s centraal;
kinderarbeid, het verschil
tussen rijk en arm en arbeidsomstandigheden en de
daaropvolgende opstanden.
We hebben die thema’s zoveel
mogelijk in de acts verwerkt.
Onze acts zijn origineel, ze
zijn allemaal zelf bedacht,
en niet ingehuurd of gekopieerd van andere Dickens
Festijnen, en er spelen voornamelijk mensen uit Lemmer en omstreken mee.

Dat maakt het Dickens
Festijn in Lemmer ook zo
bijzonder en onderscheidend.’
Het bedenken, maar vooral
het begeleiden van acts, kost
veel tijd. Waarom doet hij
mee?
‘Ik ben melkveehouder en ik
kan me op deze manier eens
bezighouden met iets totaal
anders dan koeien. En het
gezamenlijk bezig zijn met
een grote groep mensen aan
een gezamenlijk doel geeft
een goed gevoel. Het kost
veel tijd, maar het is het
allemaal waard, dat heb ik
de afgelopen twee jaar wel
ervaren.’

Volg het Lemster Dickens Festijn op Facebook of kijk op www.lemsterdickensfestijn.nl. Ook voor toegangskaarten.
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Farmers Market - Jaarlijkse veemarkt op Ragged Road
In het weekend van 15
en 16 december wordt de
jaarlijkse veemarkt van het
Dickens dorp gehouden. De
markt is te bezoeken op de
hoek van de Flevostraat
en de Kortestreek, of te
wel Ragged Road. Wilt u
een vette kip of een mals
varken kopen, dan is dit de
gelegenheid. Naast kippen
en varkens komen er geiten,
schapen, ganzen en koeien
naar de veemarkt. Varkensboer Markus Vergezeld van
vrouw, twaalf kinderen,
twee zeugen en een beer, is
varkensboer Markus Johannes Maria Sambeek de grote

rivieren overgestoken om de
Brabantse peel te verruilen
voor het Friese waterland.
Met de gedachte dat men
in het Dickensdorp ook wel
een speklapje zou willen
eten (in plaats van altijd
weer die vis) stichtte hij een
varkenshouderij in Lemmer.
De Brabander heeft een hok
gekocht achter Fisherman
Alley. Deze heeft hij omgebouwd tot varkenskot en
het de toepasselijke naam
‘Van zaadje tot karbonaadje’
gegeven. Nu de eerste biggen
vet zijn hoopt Sambeek deze
op de veemarkt te kunnen
verkopen.

Het brandt weer
Met al die open vuren gaat
het helaas geregeld mis in
het Dickensdorp. Om de
haverklap staat er weer een
houten pandje in lichterlaaie.
De brandweermannen zijn
inmiddels goed getraind en
weten de meeste brandjes redelijk snel te blussen, mits…
ze op tijd bij de brand zijn!
Dus opgepast, wanneer de
brandweer uitrukt; ga onmiddellijk aan de kant, want
ze hebben grote haast! En
wellicht kunt u ze een handje helpen als het weer eens
misgaat!

Volop muziek en theater

Weeshuis op Ragged Road

Frysk Jeugd Fanfare Orkest en Jackets

Kinderen zonder ouders
komen terecht in het weeshuis. Gelukkig hebben ze een
dak boven hun hoofd, maar
ook het weeshuis is niet
rijk. Het eten is slecht en in
de winter is het ook binnen
steenkoud. De kleine kinderen bedelen op straat en
de grotere kinderen worden
op pad gestuurd om geld te
verdienen. De directrice is
een lieve vrijgezelle dame
die alles doet wat ze kan om
de weeskinderen uit Dickens
dorp nog een beetje een
warm thuis te geven. Het
geld dat de kinderen tijdens

De saxofoon werd in de
Dickens periode ontwikkeld
en kreeg een rol in diverse orkestsamenstellingen.
Zo ook in de fanfare. Het
Frysk Jeugd Fanfare Orkest
(FJFO) is een provinciaal
orkest en bestaat uit zo’n
40 leden tussen de 13 en 24
jaar. Zowel de Jackets als
het Frysk Jeugd Fanfare
Orkest zijn een begrip in de
wereld van de blaasmuziek.
Laat u verrassen door het
enthousiasme, veelzijdigheid
en het muzikale hoge
niveau!

In het begin van de 19de
eeuw waren er grote ontwikkeling in de blaasmuziek. In
Engeland ontstond de brassband. Deze orkestvorm bestaat uitsluitend uit koperen
blaasinstrumenten, aangevuld met slagwerk. De eerste
brassbands zijn in Engeland
al rond het jaar 1800 ontstaan. De Jackets is ontstaan
uit twee lokale Friese brassbands en is een relatief jonge
band. Mogelijk dat de Jackets
in de verre toekomst zichzelf
misschien wel de Spijkerpakkenband noemen.

Tuff Enuff
De Lemster gitarist en
zanger Jan Scheffer en Henk
Kuyper (mondharmonica,
zang en gitaar) spelen al
jaren samen als Tuff Enuff.
Gezellige en sfeervolle muziek!
Beide dagen wisselen ze de
blaasmuziek van het Frysk
Jeudg Fanfare Orkest en de
Jackets af.

het Lemster Dickens Festijn
bij elkaar bedelen wordt
geschonken aan Make-A-Wish
Nederland. Zij vervullen de
liefste wensen van ernstige,
of soms levensbedreigend,
zieke kinderen tussen 3 en
18 jaar.
Vlakbij het weeshuis staat
een wensboom, daarin mag
iedereen een wens kenbaar
maken. Na het Dickens
Festijn worden de wensen,
samen met de opbrengst van
de bedelende weeskinderen
aan Make-A-Wish Nederland
aangeboden.

Musicalpodium op-

SAKE KAN ALLES Vermijd kantoor

nieuw goed gevuld

Na zijn ontslag als portier
bij het bordeel aan Scarlet
Street - hij zou niet met zijn
handen van de handelswaar
af kunnen blijven - heeft
Sake wat nieuws bedacht.
Hij heeft een accordeon
gekocht en wil nu als straatmuzikant zijn centen verdienen. Op de vraag of hij wel
accordeon kan spelen, antwoordt hij: “Sake kan alles”.
Wij zijn blij dat we Sake weer
hebben kunnen strikken.

Op het musicalpodium staat
van alles te gebeuren. De
Musicalkids brengen hits uit
diverse musicals, afgewisseld met mooie kerstklassiekers.
Het Projectkoor zingt een
repertoire dat speciaal voor
dit festijn in het leven is
geroepen. En ook het Sing
In koor is van de partij.
Doet u ook gezellig mee?

Scrooge & Marley
Ebeneezer
Scrooge en
zijn maatje
Jacob Marley
zijn keiharde
zakenmannen die met niemand medelijden hebben.
Wanneer u voorbij hun kantoor wandelt kunt u maar
beter zorgen dat u geen
schulden meer heeft…..

Als het mis gaat, staan wij
in 2019 weer voor u klaar.
06 30
1

ACHMEA
GROEP

ANWB

autoverzekeringen

verzekeringen

912 5
8

0514 533 523 - www.schadeherstellemmer.nl - Lemsterpad 44 - 8531 AA Lemmer

Volg het Lemster Dickens Festijn op Facebook of kijk op www.lemsterdickensfestijn.nl. Ook voor toegangskaarten.
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A Christmas Carol komt tot leven in Ghost Alley
Ben je een echte Dickensfan? Kom dan zeker naar de
geestenroute in Ghost Alley! Dwaal en laat je meene-

men in de wereld van Scrooge
De Ghost Alley is geen
griezelige route die je de
stuipen op het lijf jaagt,
maar veel meer een levende verbeelding van de
karakters uit het boek. De
geestenroute is te bereiken
via de Mainstreet, met de
ingang tussen de brug en de
boekhandel op de hoek.
In deze speciale route dwaal
je door de smalle steegjes
en kom je de personages
uit het beroemde boek van
Charles Dickens tegen.
De verwarde Scrooge, die
twijfelt of de geest van

Marley nu een hallucinatie
was of niet. Natuurlijk de
geest van Marley zelf, die
de last van zijn egoïstische
voorbije leven meedraagt
in de vorm van kettingen,
kluizen en kasboeken en
Scrooge waarschuwt voor de
gevolgen van deze vrekkige
levensstijl. Je ziet hier ook
de drie geesten: De Geest
van Voorbije Kerstmis en
Geest van Huidig Kerstmis
en De Geest van Toekomstig
Kerstmis die Scrooge zijn
verleden, heden en mogelijke
toekomst laten zien.

A Christmas Carol
A Christmas Carol vertelt
het verhaal over de oude
en verbitterde vrek, Ebenezer Scrooge. Scrooge is een
financier en geldwisselaar
die zich zijn leven lang heeft
gericht op het verkrijgen van
meer geld en verder niets.
Hij veracht andere zaken,
inclusief vriendschap, liefde
en de gedachte van het
Kerstfeest. In de nacht voor
Kerstmis heeft Scrooge een
aantal dromen waardoor hij
tot inkeer komt.

Het leven van Scrooge
Het verhaal begint op Kerst

avond, precies zeven jaar na
de dood van Jacob Marley.
Marley was Scrooges zakenpartner, met wie hij ooit hun
bedrijf Scrooge & Marley begon. Kerstavond zijn Scrooge
en zijn boekhouder Bob
Cratchit zijn aan het werk
op het kantoor. Het kantoor is slecht verwarmd als
gevolg van de gierigheid van
Scrooge. Fred, een neef van
Scrooge, komt langs om zijn
oom een gelukkig Kerstfeest
te wensen en hem uit te
nodigen voor het Kerstdiner
op eerste Kerstdag. Scrooge
stuurt hem enkel geërgerd weg.

De geest van Voorbije Kerstmis bezoekt Scrooge

Er volgen meer afwijzingen
De heren die daarna binnenkomen om te collecteren
voor de armen, worden door
Scrooge afgepoeierd met de
opmerking dat de werkhuizen en de armenwet voldoende zijn voor de armen.
Wanneer zijn boekhouder
Cratchit vraagt of hij de eerste Kerstdag vrij kan krijgen, stemt Scrooge morrend
in. Maar wel op voorwaarde dat Cratchit op tweede
Kerstdag ter compensatie
eerder komt.

De verandering begint
Scrooge gaat laat naar huis,
een statig pand dat vroeger

van zakenpartner Marley
was. Scrooge heeft het huis
geërfd na zijn dood. Het huis
is donker en koud. Uiteraard om kosten te sparen.
Als Scrooge de sleutel in
het slot steekt, schrikt hij
als de klopper op de deur
ineens de vorm krijgt van
het spookachtige gezicht van
Marley. Dit is het begin van
een gedenkwaardige nacht.

Verschijning van geesten
In de loop van de nacht verschijnen drie geesten: Geest
van Voorbije Kerstmis,
Geest van Huidig Kerstmis
en de Geest van Toekomstig
Kerstmis’. Zij laten Scrooge
op zijn leven toekijken en

hem inzien wat er gebeurt
als hij op deze voet verder
gaat. Scrooge schrikt enorm
van deze confrontatie.

Scrooge ziet het licht
In het laatste hoofdstuk van
het boek, verandert Scrooge
zijn leven. Hij wordt weer de
royale, zachtaardige man die
hij vroeger was.. Hij geeft op
Kerstochtend de slager opdracht een kalkoen te laten
bezorgen bij zijn boekhouder
Cratchit. Hij verontschuldigt
zich bij de collecterende heren en doet een gulle bijdrage. Bovendien neemt hij de
uitnodiging van neef Fred
aan om bij hem het kerstfeest te vieren.

...in elke branche uw partner
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De actsponsoren van het Lemster Dickens Festijn
DICKENSSCHOOL
Rabobank Lemmer

HET DICKENS MYSTERIE
Nauticshop

MUZIEKPODIUM
Jensen Family Shop

‘Growing a better world together’ is het motto
van de Rabobank. En waarmee kun je nu beter
werken aan de toekomst dan het scholen van de
jongste generatie! Daarom is de Rabobank de
trotse act sponsor van de Dickens dorpsschool.

Eigenaar Hendrik de Boer is niet alleen één van
de drijvende krachten achter de Dickensorganisatie, maar ook is hij zo enthousiast over het
moordspel ‘Het Dickens Mysterie’ dat hij deze act
uitgekozen heeft om te sponsoren. Super!

Op Market Road staat een muziekpodium. Slentert u gezellig over de winterfair, dan komt u
vanzelf bij deze muziektent waar diverse fanfares
zorgen voor sfeervolle kerstklanken. Jensen Family Shop is hoofdsponsor van dit mooie podium.

BRANDWEER
Bouwbedrijf Bosma

CRICKETTEAM
Sake Store

VEEMARKT
Aqraad

DAMES VAN PLEZIER
LiFa Yvonne

Bouwbedrijf Bosma was één van de
eerste actssponsoren en koos direct
voor de brandweer. “Deze act was
zo leuk vorig jaar, daar wil ik graag
aan meewerken!” aldus Roel Bosma.

Wie wil er nu niet het team stoere
jonge mannen sponsoren? Dat dacht
Sake Store ook. Wij zeggen; Sake
Store hierbij een heel team modellen
voor het volgende kledingseizoen!

Het pand van Aqraad/Regio Bank
ligt aan de Dickens veemarkt. Er is
dan ook een levendige handel op de
veemarkt en aan klanten bij de regio
Bank daarom geen gebrek!

Need we say more? LiFa mode kleedt
dames van top tot teen. Geen hoeden
en petten, maar wel damescorsetten.
Daar worden de meisjes van plezier blij
van! En de heren waarschijnlijk ook...

WENSBOOM
Pure uitvaart

HOOFDENTREE
IJB Groep

MATROZEN
Brouwer Woninginrichting

SHANTYKOOR LEMMER
Hout met Historie

De wensboom is enthousiast gesponsord door Suzanne de Rooij
van Pure Uitvaart. De weeskinderen
bedelen hier voor Make-A-Wish Nederland en u als bezoeker mag een
wens in de wensboom hangen.

Een goed fundament of een goede
binnenkomst door een mooie entreepoort, daar zit wel een match! Dat
dacht IJB Groep ook, vandaar dat zij
graag de sponsor wilden zijn van de
hoofdentree.

De matrozen zijn maanden op zee
geweest en gaan in het dorp eens
lekker de hort op. Sluit de gordijnen
en houdt uw dochters thuis! En laat
Brouwer nu net een mooi assortiment gordijnen te koop hebben….!

Het Lemster Shantykoor zingt niet
alleen, maar heeft ook een mooie act.
De vader van een van de eigenaren
zingt in dit koor! En Dickens brandtonnen doen het lekker op de afval
houtjes van Hout met Historie!

ZIGEUNERKAMP
Experts Lemmer

BONKESKUDDERS
De Laatste Stuiver

POSTKANTOOR
IWink

POSTKANTOOR
Spar Wesselius

In het zigeunerkamp is van alles te
beleven en heb je acteurs met bijzondere expertise. Dat past prima bij
een specialist zoals Expert.

Het hoofdkwartier van de Bonkeskudders ligt zo ongeveer tegenover
cafe ‘The last Coin’. Deze sponsor &
act combinatie kon bijna niet anders.
Rest ons slechts te zeggen: Cheers!

Vroeger was het postkantoor je
connectie met de buitenwereld en tegenwoordig bereik je de hele wereld
digitaal. IWink staat voor full service internet. Wat een mooie match!

Dat de Spar ook gedeelde actsponsor van het mooie Dickens postkantoor is, kan niet missen. Tenslotte is
Spar Wesselius vandaag de dag het
postkantoor van Lemmer!

Wensen worden vervuld

Deze mensen ondersteunen het Lemster Dickens Festijn door ‘Familie van Dickens’ te worden.

B&K noptrans - Primera Lemmer - Dierenkliniek Lemmer - Lady Leads - Bruin Auto’s - Boersma Adviseurs - Hak Drogisterij

WIJ ZIJN ER
VOOR DE
VOLHOUDERS

Windas 11
Heerenveen
0513 744 144

Sluisweg 2
8531 DJ LEMMER
Tel: 0514-569068
info@bas2wielers.nl
www.bas2wielers.nl

DE MAKELAARS VAN ZUID- EN WEST-FRIESLAND!

Nieuwedijk 13 B
8531 HK Lemmer

Tel. 0561 691717
info@woudenhof.nl
www.woudenhof.nl

Hoofdstraat Oost 51
8471 JJ Wolvega

Garage Bakker
Reparatie en onderhoud aan personenwagens,
bedrijfswagens en vrachtwagens.

24 uur Truckservice
Roggemole 14 | 8531 WB Lemmer
0514-563243 | www.garagebakkerlemmer.nl

Volg het Lemster Dickens Festijn op Facebook of kijk op www.lemsterdickensfestijn.nl. Ook voor toegangskaarten.

Schildersbedrijf

Ruiter

Voor een onberispelijken arbeid
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Samen maken we het mogelijk
Op heel veel plaatsen langs
de route hebben mensen
hun woning, stoepje, wachtkamer, huiskamer of hele
straat beschikbaar gesteld
voor gebruik door acts,
opwarmen voor kinderen,
inrichten als etalages,
enzovoort ten behoeve

van het Lemster Dickens
Festijn. We hebben ook van
veel mensen en bedrijfsleven kleding en allerhande
bouwmaterialen gekregen.
We zijn daar ontzettend blij
mee en het laat zien hoe
heel Lemmer betrokken
is bij het festijn. Een aan-

tal bedrijven is hieronder
weergegeven. Uiteraard zijn
we iedereen dankbaar voor
zijn/haar bijdrage. Ook bij
voorbaat alvast dank aan alle
inwoners van Lemmer die de
30.000 bezoekers op 15 & 16
december op bezoek krijgen
in hun dorp.

Vuurwerkparadijs
Lemmer

tickles.

Cirm

De huisstijl van het Lemster
Dickens Festijn is ontworpen
door tickles E-commerce
uit Lemmer. Ook de website
en alle andere andere uitingen zijn door hen gemaakt.
Ontwerper Sipke heeft zich
helemaal uitgeleefd op de
prachtige illustraties en hij
heeft daarmee het Lemster
Dickens Festijn een mooie
herkenbare uitstraling meegegeven. We kunnen hiermee
weer jaren vooruit!

Het bedrijf Cirm is specialist in ondere andere het
verbeteren van bedrijfsprocessen.
Als nieuwe Stichting Lemster Dickens Festijn
moesten we van nul af aan
beginnen, dus een beetje
support in onze processen
konden we wel gebruiken!
Cirm heeft ons goed geholpen bij het neerzetten van
onze interne communicatie
en database infrastructuur.

Hoveniersbedrijf
Koenraad Visser

Witteveen
Mobiliteitsgroep

De Langestreek

Koenraad Visser is ‘Dé hovenier voor uw tuinplezier’.
Maar dit jaar ook voor het
plezier van de werkgroep
straataankleding!

Parkeert u uw auto op een
van de aangewezen parkeerplaatsen rond Lemmer, dan
rijden er bussen van Taxi
Witteveen om u van en naar
het centrum te brengen.

De werkgroep kleding is al
vanaf de zomer bezig om
voor alle acteurs de mooiste
jurken en pakken te maken.
En daar gaat nogal wat stof
doorheen! De Langestreek
Project- en Woninginrichting
heeft stofstalen en stofcoupons gesponsord waarmee de werkgroep weer volop
aan de slag kon.

Zij konden geheel vrijblijvend
een grote ruimte gebruiken
voor het maken van borden
en andere straataankleding.
Heel erg bedankt voor de
gastvrijheid familie Visser!

Er zijn twee busroutes langs
de drie ingangen, deze vindt
u op de website. Lopen kan
natuurlijk altijd, maar een
taxibus van Witteveen is
een comfortabele oplossing.

Aan het einde van beide
Dickens dagen staat een
prachtige vuurwerkshow
gepland, geheel aangeboden
door Vuurwerk Paradijs
Lemmer. Dat wordt knallen!

Project- en Woninginrichting

www.delangestreek.nl

www.tickles.nl
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De gehele route is éénrichtingsverkeer. U mag niet tegen
de route inlopen.
In verband met de drukte, raden wij aan (voor hun en
uw eigen bestwil) huisdieren thuis te laten.
Het festijn moet een feestje voor jong en oud zijn.
Mensen die overlast bezorgen verzoeken wij dan ook het
terrein te verlaten.
Drugs en verboden middelen zijn niet toegestaan. Net
als alcohol onder de 18 jaar.
De beveiligers - het woord zegt het al - zijn er voor uw
en onze veiligheid. Volg hun instructies op. Dat geldt
trouwens ook voor de instructies van de organisatie en
overige betrokken bij het festijn. Wij maken gebruik van
videobewaking.
Er worden foto’s en video’s gemaakt. Met het kopen van
een kaartje stemt u ermee in dat deze door ons t.b.v.
promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.
We vinden het erg jammer wanneer u onverhoopt niet
kunt komen. Helaas kunnen we gekochte kaartjes niet
terugnemen.
Keep Calm and Keep it Clean! Om het terrein netjes en
schoon te houden vragen wij u niets op straat te gooien.
Er staan genoeg prullenbakken over de route verspreid.
Roken? Geen probleem, maar gooi geen (brandende) peuken op de grond in verband met brandveiligheid. Roken
is alleen buiten toegestaan.
De dieren op de veemarkt mogen niet gevoerd worden.

Familie Samplonius
Voor het gebruiken van een
deel van de loods aan de
Wielewei zijn wij familie
Samplonius erg erkentelijk!
We hebben hier de prachtige
decors kunnen bouwen die u
langs de route tegenkomt.

Aardappelgroothandel Greydanus
Voor het sjouwen op de kade
van Harbour Street zijn
goederen nodig, waaronder
aardappelen. Dank aan Greydanus uit Heerenveen voor
het leveren van deze piepers!

www.cirm.nl

DesignStaal Lemmer ThomasVaer
Tijdens het Dickens Festijn
kom je op een aantal plaatsen sfeervolle brandtonnen
tegen waar letters uitgesneden zijn.
DesignStaal uit Lemmer ontwerpt en maakt de mooiste
binnen- en buiten producten
van diverse soorten staal.
Voor het Dickens Festijn
heeft DesignStaal deze
brandtonnen gesponsord.
Heel gaaf straks in het donker! Echt vakmanschap.
Robuust en toch verfijnd!
www.designstaallemmer.nl

Het meeste fotomateriaal
wat u gezien heeft op de
website en een deel van
wat u in deze krant ziet, is
gemaakt door Tom Coehoorn
uit Sneek. Met zijn bedrijf
ThomasVaer fotografeert hij
met name evenementen door
heel Friesland. Zo ook het
Dickens Festijn. Onze dank
daarvoor.
Zoekt u overigens nog een
mooi kerstgeschenk? De
Skutsjekalender van
ThomasVaer is een echte
aanrader en te koop aan
Schulpen 1 in Lemmer.
www.thomasvaer.frl

En het allerbelangrijkste…. lach, geniet en beleef!
Meer kleine lettertjes? Kijk gerust eens op onze website
www.lemsterdickensfestijn.nl en volg ons op facebook voor
de meest actuele ontwikkelingen en informatie.
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OPLAGE 101.650
Druk en verspreiding
NDC Mediagroep

samen genieten.

Consultancy & dtp
QA Media
De organisatie heeft met
de grootste zorgvuldigheid
getracht alle auteursrechten
te respecteren.
Deze uitgave is mede
mogelijk gemaakt door:
Provincie Friesland
Streekwurk Zuidwest Frylân
Gemeente De Fryske Marren

samen op pad en samen beleven
In gemeente De Fryske Marren raak je nooit uitgekeken. Het afwisselende landschap met weidse vergezichten, grote meren en
bosrijke gebieden biedt volop recreatiemogelijkheden. De talrijke historische dorpjes en de elfstedenstad Sloten zijn een lust voor
het oog en nodigen uit tot een bezoek. Bovendien kent de gemeente een groot aantal verrassende evenementen, zoals het
Skûtsjesilen en de Friese Ballonfeesten. Maak ook kennis met onze prachtige plattelandsgemeente!

www.defryskemarren.nl

GENIET VAN HET DICKENS FESTIJN
OP 15 EN 16 DECEMBER IN LEMMER
Orgisaie en vrijwligers
hartлijk dk

GENIE T
ER VAN

Jumbo Lemmer bedankt alle vrijwilligers en de organisatie voor het
mogelijk maken van het Dickens
Festijn 2018. We hopen dat het een groot succes wordt, zodat we nog
vele jaren hiervan kunnen genieten.
Wij wensen alle acteurs, de organisatie en de bezoekers twee hele gesla
agde en gezellige dagen toe!

