Jelle en Saapke vieren diamanten huwelijk in familiekring
Het is steeds vaker een zeldzaamheid, toch kom je zo nu en dan
echtparen tegen die onafscheidelijk bij elkaar blijven. Op 4 januari
1962 traden Ouwe-Sylsters Jelle Talsma en Saapke Kamminga in het
huwelijksbootje, 60 jaar later is het stel nog steeds een ‘(h)echt paar’.
Ter ere van het diamanten huwelijk bezocht wethouder Nel Haarsma
de jubilarissen om hen te feliciteren, te verrassen met hun trouwakte,
een bloemetje, én mooie woorden!
De liefde tussen Jelle en Saapke is opgebloeid in het ziekenhuis. Op 18
jarige leeftijd wordt Jelle op Nije-Syl getroffen door een tragisch ongeval
met de paard en wagen. Een ongeval met verstrekkende gevolgen. Jelle
raakt een onderbeen kwijt en ziet zijn op handen zijnde Australische
droom in rook opgaan. Tijdens het herstel in het ziekenhuis (waar Jelle
vier maanden verblijft) bezoekt Saapke hem trouw, én geeft Jelle de
liefde en steun die hij in deze vooral geestelijk moeilijke periode nodig
heeft. Het resulteert in een liefdesrelatie, die op 4 januari 1962 wordt
bezegeld met een huwelijk. Jelle en Saapke krijgen drie kinderen, Baukje
(1962), Jenne (1963) en Ytsje (1964). En zijn gezegend met drie
kleinkinderen, Samantha, Wesley en Martin Jelle.
Op Ouwe-Syl behoren Jelle en Saapke spreekwoordelijk tot het meubilair
van het dorp. Meubilair van degelijke makelij welteverstaan, want
ondanks hun respectabele leeftijd (80 en 78 jaar) is het paar nog kwiek en betrokken bij alles wat er op Ouwe-Syl
speelt.
Nagenoeg heel Ouwe-Syl kent het stel op de één of andere manier. Dat is niet verwonderlijk, als je weet dat de
geboren Sint Jabuurster Jelle al sinds zijn tweede levensjaar, en Saapke vanaf haar geboorte op Ouwe-Syl wonen.
De rode draad in Jelle en Saapke’s leven kenmerkt zich door een rijk verenigingsleven. Op meerdere fronten zijn ze
niet alleen nauw betrokken bij het dorpsleven, ze steken daar waar nodig de handen ook actief uit de mouwen. Zo
wast Saapke na haar sportieve periode als
korfbalster, al meer dan 40 jaar voetbaltenues
voor vv Ouwe Syl, draait ze er kantine- en
schoonmaakdiensten en vervulde bij de kerk
lange tijd de functie van koster.

Jelle kan ondanks zijn fysieke beperkingen ook
bogen op een rijke staat van dienst voor wat
betreft vrijwilligerswerk, iets wat hem jaren
geleden een Koninklijke onderscheiding
opleverde. Tot twee keer heeft hij in de
Gereformeerde kerkeraad gezeten, is 25 jaar
kritisch bestuurslid van dorpsbelang geweest,
heeft hij lange tijd zitting in Stichting Roemenië
gehad, zamelde hij kleding in voor minder
bedeelde Oost-Europeanen, maar is hij sinds
mensenheugenis vooral een van de boegbeelden
van voetbalvereniging Ouwe Syl. En dan vooral
als de klusjesman, die altijd klaar staat met
schuurpapier en kwast om de kantine en
kleedboxen up to date te houden. Behoudens voorzitter heeft de voetbalfreak, die zelf nooit heeft kunnen
voetballen, zo ongeveer alle functies binnen de club vervuld.

De vrijwilligers pur sang zijn zonder twijfel de levende voorbeelden van hoe een kleine gemeenschap geleefd zou
moet worden.

Dinsdag 4 januari is wethouder Nel Haarsma speciaal naar Ouwe-Syl gekomen om het diamanten paar naast
felicitaties en mooie woorden, te verrassen met hun ingelijste trouwacte uit 1962 en een fraai bloemstuk. Ook vanuit
Ouwe-Syl en zelfs vanuit het Koninklijk huis ontvangt het diamanten paar gelukwensen. De belangstelling doet hen ook al zijn en blijven het mensen die het liefst achter de schermen hun ding doen - zichtbaar goed.
Vanwege corona is van een uitgebreid feestje geen sprake weet Jelle: “Overdâg komme de kines lâns. Dan drinke wy
d‘r eerst eentsy op, werna at Auke ôns thús fan ‘n happy foorsiet”.

