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troch frijwillige bijdragen fan de 
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FOARWURD FAN DE REDAKSJE Il 

De tijd vliegt echt: de zomer is alweer voorbij. Oktober is 
begonnen met echt herfstweer. Maar laten wij ons 
hierdoor niet van slag brengen. Genoeg lichtpuntjes de 
komende periode: we hebben de parodialoop op zondag 
t 4 oktober a.s. nog tegoed, de dames- en herensociëteit 
begint 19 oktober a.s. weer, de biljart- en klaverjasclub is 
weer van start gegaan én een nieuw skieppesturtsje ligt 
weer voor u klaar. 

Er is heel wat gebeurd sinds de vorige uitgave van het 
Skieppesturtsje. 
Helaas is er de dag 11 september 2001. De terroristische 
aanslagen in New York en Washington. Het werd en 
wordt nog steeds uitgebreid in de media besproken. 
Wat een drama. Toen ik de beelden op de t.v. voor het 
eerst zag was het alsof je naar een film keek. Zo 
onwerkelijk. Maar helaas, niets was minder waar. Deze 
dag zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als een dag 
die de wereld op zijn kop zette. Waarden zoals vrijheid 
en veiligheid, die voor ons eigenlijk als vanzelfsprekend 
werden beschouwd, zijn door deze aanslagen enorm 
aangetast. 
En het komt soms akelig dichtbij: een collega van mij 
moest voor zijn werk naar Amsterdam maar kwam 
halverwege de dag weer terug: bommeldingen in 



Amsterdam. Laten we hopen dat we niet in een spiraal 
van geweld terechtkomen. 

Maar gelukkig kunnen we ook op leuke dingen 
terugkijken, · zoals een geslaagd dorpsfeest en_ een · 
succesvolle rommelmarkt · van de muziekvereniging 
"Eensgezindheid". Van beide evenementen kunt u een 
uitgebreid verslag in dit nwnnici." ~de#'. · ·. · 
Ook mag ·de· Hémdijkwandehocht niet ongenoemd 
blijven, temeer · er "enkele' 'entli~Üsiaste Tjerkwerder 
wandelaars àän deze' tocht hebben de~1genomen'. Deze . 
wandeltocht werd. ge~erd. dooi: de! ijsvereniging 
van Blauwhuisen zal zeker een vervolg krijgen. · 

Maar laat ik stoppen; een heel nieuw, dik 'Skieppesturtsje 
ligt voor u klaar. Namens de redactie wens ik u vee! 
leesplezier. En, voor de computerfanaten onder ons: blijf 
emailen naar ons emailadres "skieppesturt@post.com". 

Liesbeth. 

Tsjerkwerter monuminten 
Ofrûne 8 septimber wie it wer Open Monumentendag. Dit jier stie it 

wenhûs sintraal. Wy wolle it yn dit artikel eefkes ha oer ós 
monuminten. Dêrby geane wy ût fan in nij boek dat okkerdeis ótkaam. 
''Monumenten in Nederland Fryslän" hat alle monumintale skientme 
fan ós provinsje ynventarisearre en ek ûs doarp oan de trekfeart waard 
dêrby meinommen. Spitich genöch sûnder dêr foto's fan op te nimmen. 
In grut gemis, want dat wie dochs wol fertsjinne. It boek bie der tink 

wol in kear sa tsjûk fan worden en dat sil grif net de bedoeling west ha. 
It is in ótjefte fan de Rykstsjinst foar de Monumintensoarch ut Zeist yn 
gearwurkinig mei titjouwerij Waanders ut Swol. It boek telt 288 siden, 
is ynbûn mei stofomslach en kostet f 95,-. lt is te keap yn de boekhannel. 

Hjirûnder wat prakkesaasjes. 

Trocb Gerben Wijnja 
"3. 



Moai is it dat de wenten Waltaweg 2 en 4 opmurken binne as "twee 
vergelijkbare laat-19 de-eeuwse, deels onderkelderde, eenlaags woningen met 
overstekend zadeldak." Dat it hûs fan Brandsma eins in .echt brêgewachtershûs 
is en dat Aldert van der Meer en Jantine Bolhuis yn it eardere plysjehûs har 
nei wenjen set ha, soe in ekstra stikje ynformaasje jaan. It wurdt weilitten 
fanwege romtegebrek. Marit jout wol moai oan hoe't it libben der hjir eartiids 
foar stie. It wol ûs no bast net mear oan dat der· yn sa'n doarp plak wie foar in 
fêst plysjestänplak. Itselde jildt foar it postkantoar op Waltwei 7. Foar soks is 
no gjin plak mear. Dat Aldert syn hûs ferrike hat mei in prachtich 
harkenieltsje koene de skriuwers spitich genöch net rnear meinimme. 
Waltawei 1 wurdt ek neamd. Het is "een eenlaags huis met een tot topgevel 
opgetrokken geveldeeI". De famylje Miedema moat it dêr mei dwaan. Spitich 
dat it hûs Waltawei 3 fan Sietske de Jong ut 1908 net neamd is: it is 14 jier 
älder as nûmer 1 en ek by dit hûs fait de gevel op. Nûmer 1 · waard yn 1922 
boud foar juffer Hiemstra fan de iepenbiere skoalle. Sietske de Jong fertelde 
ûs ris dat dizze juf kreupel wie en altiten op it fytske nei skoaUe ta gong. 

Tsjerken 
Mar wy dwale êf Wy soene rapportearje wat der dan wol yn it boek 

werjûn wurdt. Om de Herfoarrne tsjerke (Kerkstraat 8) koe men fansels net 
hinne. Hy wurdt omskreaun as in "vijfzijdig gesloten zaalkerk met een half 
ingebouwde toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. " De tsjerke 

waard mooglik al yn de I4e ieu boud, mar it wie doe wol in hiel oar gebou as 
dat wat der no stiet, it skip waard mooglik yn de 1 7c ieu beklampt en it koar is 
letter pleistere. De hjoeddeiske toer en de westgevel datearje fan 1888 nei it 
ûntwerp fan J. van Reenen. De klok boppeyn de toer is al hiel áld. Yn 1604 
hat Gregorius van Hall him getten en noch altiten giet syn brûnzen lûd oer 
doarp en fjild. It ynterieur wurdt dutsen mei in houten tongewelf ut it tredde 
kwart fan de 16c ieu. De betimmering ( ekenhouten lambrisearring) is yn 
Lodewijk XVI-styl. As jiertal wurdt 1725 opjûn, itselde jier as fan de 
preekstoel. Fansels wurdt it grêfinonumint op it aljemint brocht. It binne 
"fragmenten van enkele aan het eind van de 1 lf eeuw ver~ielde graftomben; 
de portretbusten van Valerius Franciscus Cammingha en zijn vrouw Rixt 
Donia zijn tot één monument samengevoegd." Gjin wurd yn it boek oer de 
marflearmûzen dêr't dizze tsjerke ek sa femeamd om is. Heart soks net by it 
monumintale erfskip? 



It tsjerkje fan Joop en Akke (Waltawei 39) wurdt êfdien mei de wurden: 
"zaalgebouw uit 1895. voorzien van een dakruiter met koepeldakje".lt is de 
skriuwers tink net opfallen dat it kreas restaurearre is en in nije funksje krigen 
hat. Soks wie neffens my it neamen wol wurdich. Ik kin wêze dat by it 
gearsta1Ien fan it boek it part Tsjerkwert al klear wie foardat Akke Nota en Ria 
Kooistra mei harren "Hekserij" ûtein setten. 

Wenhuzen 
It is ek nijsgjirrich om te sjeu hok.ker wenhuzen it omtinken fan de 

skriuwers krigen bat. De eardere pastory (Kade 9) koe fansels net mist wurde 
as "gepleisterd blokvormig eenlaagspand met hoger opgetrokken middendeel 
voorzien van een klokgevel in Lodewijk XY-stijl uit 17 48. " 

Neffens it boek is Tsjerk:wert "een terpdorp met een radiale struktuur, 
ontstaan in de Middeleeuwen. " It konstatearret fierder dat fanöf 1850 de 
lintbebouwing yn sûdlike rjochting ta stän kaam, eastlik fan de Warkumer 
trekfeart. 
De lêste huzen oan de Waltawei binne om 1900 hinne boud. Dat soe betsjutte 
kinne dat dizze strjitte der in heale ieu oer dien hat om ûteinlik de omfang te 
krijen dy't er hjoeddedei noch hat. Hjoeddedei giet soks mei gans mear faasje. 
Folie feroarings hat dizze stritte trouwens net ûndergien. No ja, de skoalle 
(Waltawei 29) is öfbrutsen en in stikje achterêf wer ophoud, kafee De Vlijt en 
de weinmakkerij (Waltawei 47) feroare fan bestimming en is al wer 
jierrenlang it wenhûs fan de famylje Witteveen en de älde slachterij mei 
komelkerij (Waltawei 51), no de grutte went fan de famylje Hofstra, wie 
eartiids ek gans behincliger. Mar fierder bat dizze trochgeande strjitte syn 
karakter behälde kinnen, foaral ek troch de trekfeart mei al syn toeristyske 
bedriuwichheit en troch it feit dat Johannes Dijkstra dêmjonken syn län lizzen 
hat. Dêrtroch beskikt de strjitte oer in sichtlokaasje sa't dat by 
bedriuwsterreinen wol neamd wurdt. Sichtber wêze fanöf de grutte dyk om 
mei it bedriuw te pronkjen. Sichtber wêze fanöf de provinsjale dyk om mei ûs 
doarp te pronkjen dus. Want lit ûs earlik wêze, it is net foar niks dat ferline 
jier yn kranten in sidegrutte advertinsje oer Fryske boeken opsierd waard mei 
in panorama.foto fan ûs doarp! En ek de NVM makelaar kin der wat mei. Oant 
twa kear ta keas er T sjerkwert ut foar de omslachfoto fan syn krante. 0ft Van 
Zuiden dêr no wol sa wiis mei wie? It suggerearret wol dat sarnar jins hûs te 
keap stiet en dat foel mei de mole fansels wol wat ta doe't dy yn it fjirde 
krantsje foarop pronke. 



F o lle slimm er fine wy it dat it 
smidderijhûs (Waltawei 9) en de 
Ald Hang (Waltawei 11 en 13) 
ûntbrekke. Karakteristike wenten 
dy't noch tinken dogge oan it 
smidderijbedriuw en de ielrikkerij 
fan eartiids. Waltawei 35 (famylje 
Ouderkerken) krijt wol omtinken. 
Neffens de skriuwers datearret it ut 
1897. Neffens it boek Tsjerkwert 
en har bewenners soe it lykwols yn 
1871 boud wêze. lt wurdt 
omskreaun as "een diep 
eenlaagspand" mei demjonken in 
timmerwinkel. Y n de nge 
opmerklike huzen oan de Waltawei 
mei neffens ûs it 'pleatske' fan 
Bernard Algera (Waltawei 43) ek 
wol mei rjocht neamd wurde mar 
de makkers fan it boek geane 
hjiroan foarby. 
Ek dogge se dat mei it oar wenhûs 
fan ûs doarp: de eardere Kikstra's 
winkel dy't wer opknapt wurdt. 
Faaks dat it by de ynventarisaasje 

troch de klimopbegroeiing net opfallen is. Neffens üs doarpshistoarikus Gerrit 
Mulder moat dit hûs al tige äld wêze. It soe neffens him it äldste noch 
besteande wenhûs fan it doarp wêze. lt datearret faaks ut de 17e ieu, mar 
omt 'de älde muorankers fuortrekke binne is it jiertal slim. werom te finen. 
Houtkonstruksjes en metselferbän dogge yn elk gefal tige äld oan. 

b, 



Pleatsen 
De ûndersikers ha ek op de Himdyk en Beabuorren west. Op 

Iemswälde fûnen hja blykber neat bysûnders. Persoanlik fine wy it 
brêgewachtershûs dêr wol it neamen wurdich. 
De fan binnen ryk betegele en betimmere wenfertrekken fan Himdyk 13 wie 
oanlieding om de· kop-hals-romp-pleats te neamen. Dizze monumintale pleats 
datearret neffens it boek ut 1805 en wurdt oantsjut as Senserhuis. Der steane 
hjir lykwols fjouwer pleatsen dy't meiinoar ûnder de namme Senserhuzen 
beflapt wurde. Fanwege de lizzing binne hja oriëntearre op Blauhûs, mar 
kadastraal heare se by Tsjerkwert. Himdyk 15 (om 1925 hinne neffens de 
skriuwers, mar dit sil 1915 wêze moatte) wurdt oanhelle fanwege de 
ekspresjonistyske ynfloeden. 
Beabuorren kriget mei de kop-romp-pleats fan Uilke Wiersma omtinken. De 
ûndersikers witte te melden dat dizze terppleats yn 1861 boud is en dat er "een 
onderkelderd dwars voorhuis" bat. Beabuorren 7 wurdt mei rjocht neamd as 
in foarbyld fan in stjelppleats. lt wenplak fan de famylje Hylkema, boud yn 
1879-1880, bat noch in authentyk oansjen mei it opfallend ferhege 
middenpart. 

Mûoeo 
Net alle gebouwen dy't hjirfoar neamd binne, falle ûnder 

Monumintensoarch. It is de bedoeling fan de rige Monumenten in Nederland 
om per stêd of doarp in gearhingjend byld te jaan fan de oanwêzige 
kultuerhistoaryske weardefolle bebouwing. De mûnen fan Beabuorren (1882) 
en Jousterp (1924) binne lykwols al foarbylden fan bouwurken dy't as 
monuminten te boek steane. · Fan de lêste wurdt sein: "De in 2000 
gerestaureerde windmotor bestaat uit een gesloten betonnen onderbouw, een 
stalen vakwerktoren met platform, een windrad- met dertig bladen en twee 
windvanen. " 
Ark:um, Jousterp en Rytsebuorren bie yn de eachen fan de gearstallers blykber 
gjin monumintale fertsjintwurdigers. 
Fanût in soarte fan doarpssjaufinisme biene wy graach -mear lêzen oer de 
monumintale gebouwen hjir en fansels misten wy fotomateriaal. It boek 
beslacht lykwols de hiele provinsje en dan is it dreech om dêr otntinken oan te 
jaan. Foar de leafhawwers fan monuminten is it in machtich weardefol, 
hearlik neislachwurk dat nei mear priuwt. 

l 



BERJOCHTEN FAN DOARPSBELANG 

Tussen gemeente en dorpsbelang wordt momenteel overleg gepleegd over de 
verkeerssituatie van de Waltaweg. N.a.v. ons schrijven reageerde de 
gemeente als volgt. Deze maand volgt nogmaals overleg met de gemeente 
over deze kwestie. 

Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven aan de gemeenteraad, 
waarin u aangeeft dat er trillingshinder is ontstaan ten gevolge van de recent 
uitgevoerde groot onderhoud aan de Waltaweg, delen wij u het volgende 
mede. 
Alvorens de brief in handen te stellen van de raad heeft er eerst een 
onderzoek plaatsgevonden. De onderzoeksresultaten waren op 16 juni 2001 
beschikbaar. Vervolgens hebben wij enige tijd nodig gehad om de 
onderzoeksgegevens te implementeren. Dit betekend dat uw brief in de 
raadsvergadering van 24 september op de lijst van ingekomen stukken 
geplaatst zal worden. Echter op 30 augustus zal de brief inhoudelijk in de 
commissie grondgebied worden behandeld. Ter informatie delen wij u al 
vast mede dat: 

Na afloop van de uitvoering herstraatwerkzaamheden heeft er een 
visuele opname plaatsgevonden. Er zijn toen geen onvolkomenheden 
gesignaleerd. Het werk voldeed aan de nonnen. 

Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven hebben wij een 
vlakheidsmedting laten uitvoeren op de Waltaweg vanaf debrug tot 
aan de Sylroede. Ook op andere locaties binnen de gemeente is deze 
meting uitgevoerd. De vlakheidsmeting levert geen (onderlinge) 
wezenlijke verschillen op en toont aan dat de bestrating voldoet aan 
de daaraan gestelde normen. • 

Op een aantal plekken ligt het trottoir strak tegen de gevel en kan er 
een directe overdracht van trilling plaatsvinden. Een oplossing kan 

6.. 



zijn om de tegelverharding iets van de gevels terug te leggen. Daar 
waar mogelijk zullen wij hier uitvoering aan laten geven. 

Uw klachten omtrent de open ligging van de tegels in de 
tegelverharding met een grote kans op doorgroei van onkruid is door 
onze 'dienst nader beoordeeld. Daar aannemer maatregelen treffen. 
Een waar de voegen onacceptabel zijn zal de tegelverharding blijft 
een elementenverharding met open voegen. 

Resumerend zulJen wij de aansluiting tegelverharding (trottoir) tot woning. 
controleren en daar waar een strakke aanslui-ting wordt geconstateerd de 
nodige maatregelen treffen. Onvolkomenheden in de verharding van het 
trottoir zullen dan gelijktijdig worden hersteld. 

Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Wûnseradiel. 

,--SIMMERKAMPIOENEN! 
fr. M. Brandsma, Waltawei 
golftoernoai yn Balk- earste priis. 
dhr. U. Haarsma, Waltawei- 
concours hippique yn Riis - tredde priis twaspan. 
Fr. S. de Jong - Waltawei- 
94 jier mei stip! =de earste fan Tsjerkwert 
dhr. S. Bouma, Tjerkestrjitte- 
lotterij Karwei - earste priis; in nije auto 

Lokwinske! 



WALT AHUSNIJS 

Hallo Tjerkwerders, 

Hier even wat nieuws vanuit het Waltahûs. 

Het winterseizoen staat weer voor de deur en dat betekent weer volop 
activiteiten. We hopen dan ook dat het samen met de vele vrijwilligers weer 
een mooie periode wordt. 
Maar eerst nog even een terugblik op het dorpsfeest. Allereerst de 
vrijwilligers hartelijk dank voor hun inzet op deze twee dagen. Samen met 
de Oranjevereniging kijken we terug op een geslaagd feest.(Dit neemt echter 
niet weg dat er ondanks dit geslaagde feest er financiel gezien te weinig is 
overgebleven). 
Verder is ook mede door de MKZ crisis van afgelopen voorjaar en het 
daardoor uitvallen van activiteiten minder in de kas gekomen. We willen niet 
gelijk zeggen dat het slecht gaat, maar we willen wel duidelijk maken dat het 
momenteel geen "Vetpot" is. 

We hopen, dat u zo weer wat op de hoogte bent en dat we m.b.v. alle 
vrijwilligers er weer een leuk en actief winterseizoen van kunnen maken. 

Stichting Doarpshûs Jt Waltahûs. 

10. 



ij FERSLACH DOARPSFEEST TROCH DE ORANJEFERIE1"-iNG Il 
Geslaagd dorpsfeest te Tjerkwerd! 

Vrijdag stond ~r kaatsen, kinderspel1etjes en voor het eerst hadden we 
beachvolleybal op het programma. Aan deelname geen gebrek. De 
kinderspelletjes waren voor de jeugd van de basisschool en, voor de .. 
allerkleinsten was er een ballenbak aanwezig. 

In de tent kon men bloemschikken onder leiding van Akke Nota.'s Middags 
kon men meedoen aan een fietspuzzeltocht. Het weer werkte goed mee; geen 
zuchtje wind en een lekker zonnetje. 
Vrijdagavond kon een ieder uit z'n dak gaan met een grandioos optreden van 
de Bolswarder band 4Ward. 
Zaterdagochtend begon rustig mett rumrnicub, klaverjassen en jeu de boules. 
Tussen de middag konden de kinderen smullen van lekkere pannen.koeken, 
voor de volwassenen was er een luchbuffet. 's Middags de kanorace; na een 
aarzelend begin ( niemand wilde nat worden) kwamen de opgaves binnen en 
uiteindelijk deden er toch nog 23 teams mee. Men moest een parcours 
afleggen in ~ zo snel mogelijke tijd. De winnaars waren: Arjen Steur en 
Sjoerd Bakker. Tweede werden: Eduard Witteveen en Gert Homsma. Na de 
kanorace met z'n allen naar de tent om naar de voetbalwedstrijd Ierland 
Nederland te kijken. 

Ondanks de nederlaag van het Nederlands el.ftal,werd het ·,s avond een 
daverend feest met het optreden van Special Treatment uit Oosterend. 

Uitslagen beachvolleybal: 
l" Susan Witteveen, Riemer Haytema, Johannes Dijkstra en Fokko Rollerna. 
2e Theckla Beijer, Ulrike Bruinsrna, Klaas Haytema en Nico Hielkema. 



Uitslag kinderspelletjes: 
1 e Oranje en Groen 
3e Geel 
4e Paars 
5e Blauw 
6e Rood 

( 28 punten) 
( 25 punten) 
( 22 punten) 
( 20 punten) 

( 15 punten) 

Uitslag kaatsen Jeugd Winnaarsronde: 
le Thomas van Zuiden en Freerkje Walsma 
2e Yme Gietema en Anne Gietema 
3c Cor van Zuiden en Seakle Zijsling 

Verliezersronde: 
1 e Jouke Gietema en Bouwe Huitema 
2e Tymen Steur en Erna Harkema 

Uitslag kaatsen senioren: Winnaarsronde 
1. Pieter Westra (koning), Gerrit Schukken en Auke Walsma 
2. Marco Burggraeff, Nelly Haarsma en Brand Volbeda 
3. Anno Galema, Jan Postma en Durk Walsma 

Verliezersronde: 
1. Sjoerd Bouma, Johan Ouderkerken en Aggie Walsrna 
2. Jelle Brandsma, Cor de Groot en Eduard Witteveen 

Uitslag jeu de boules; 
1. Harke Banga en George Volbeda 
2. Albert van Lingen en Okke Postma 
3. Jan Blanksma en Cor Dekker 
4. Akke Gietema en Corrie Postrna 

Bestuur Oranjevereniging 

n. 



FERSLACH ROMMELMERKE FAN IT KORPS 
EENSGEZINDHEID 

Wat een geweldig succes was de rommelmarkt die wij op zaterdag 22 
september jl. hebben gehou-den, De opbrengst bleek, na aftrek van kosten, 
maar liefst f. 10.000,00!!! 
Natuurlijk zijn wij hier, reuze blij mee en wij willen danook graagiedereen 
die ons heeft geholpen·heei hartelijk bedanken. De familie Haarsma die hun 
loods de hele week ter beschikking stelden; een prachtige locatie waar we 
alles goed konden uitstallen. 
Dan Bernard Algra die weer als een echte kenner de mooie spullen voor ons 
uitzocht zodat we die konden veilen. Onze sponsors die het mogelijk 
maakten dat we weer een verloting met mooie prijzen konden houden. "It 
Waltahûs" waar we weer allerlei spullen van konden gebruiken. En 
natuurlijk alle mensen die ons op 22 september hebben geholpen met de 
verkoop. Iedereen die we vroegen en die kon, stond die dag voor ons klaar, 
geweldig! 

Wat kunt u dit seizoen allemaal van "het korps" verwachten? In ieder geval 
zullen we 
2 november a.s. weer deelnemen aan het festival in Makkum. Op zondag 9 
december hopen wij samen met het kerkkoor een adventsconcert te houden. 
Begin februari volgt dan onze jaarlijkse uitvoering en het ligt in de planning 
om in 2002 weer aan een concours mee te doen. 
Natuurlijk houden wij u via "Op de Mat" op de hoogte. 

Met maar liefst 10 leerlingen is, o.l.v. onze dirigente Nynke, dit seizoen 
weer een jeugdkorps gestart! Prachtig natuurlijk en dit betekent ook weer 
toekomst voor ons korps. 

Bestuur "Eensgezindheid" 

1 '3. 



REUNYKOMMISJE KRISTLIKE BASISSKOALLE 
TSJÈRKWERT. 

Hallo, 

Takom jier, om dizze tiid, sil de kristlike basisskoalle fan Tsjerwert 100 jier 
bestean. Dit giet fansels net f oarby sûnder dat der aandacht oan skonken 
wurd. Der is besluten om in reuny foar äldlearlingen en personiel te bälden. 
De tariedings hjirfoar wurde no al dien. De reunykommisje vestiet ut: 
Tsjallie Gietema, Jehannes Dykstra, Yde Schakel, Geartsje v.d. Wal, Sjoerd 
Bakker, Thea Zysling, Leen huisman en iksels (Arjen Steur). 

Der binne al in soad plannen makke foar de dei seis. Sa as it no stiet is it de 
bedoeling om de middeis in kofjetafel te hälden yn de loads fan Ule 
Haarsma. Fansels sil de skoalle el iepen wêze, sadat minsken der yn kinne. 
Foar it jûnsprogramma si! der in revu skrean wurde troch Rieneke 
Speerstra. De jûn si! öfsluten wurde mei muzyk. Foar de rest moat der in 
soad gelegenheid wêze om by te praten. 

It is de bedoelingjimme fia it Skieppestutsje op de hichte te hälden fan de 
gong fan saken. We probearje sa folie mooglik minsken te benaderjen, mar 
dit moat fansels oan de hän fan älde Jearling gegevens en sa. Witte jim seis 
noch minsken dy't ûtnoadige wurde kinne, dan hearre wy der graach fan 
fansels, wat dat betreft is alle help wolkam. 

Wy geane ûndertusken gewoan troch mei de tariedings om der begjin 
oktober in moaie dei fan te meitsjen. 

Ót namme fan de reunykommisje, 
Arjen Steur. 



[ DAMES- EN HERENSOCIETEIT 
Begin dit jaar zijn wij in samenwerking met de Stichting It Waltahûs gestart 
met de dames- & heren societeit. Het is een succes geworden want de 
avonden werden flink bezocht. Voor het komende winterseizoen gaan wij 
hier dan ook mee door. Er zijn 5 avonden ingepland. Elke derde vrijdag van 
de maand is het soosdag, zet deze alvast in je agenda. 

De start is op 19 oktober, daarna 16 november, 
18 januari, 15 februari en als laatste 15 maart. 

De mensen die geweest zijn weten inmiddels wat het inhoudt. Voor degene 
die niet eerder geweest zijn en wel heel graag willen; ons motto is en blijft 
ALLES MAG EN NIETS MOET. 

· Je kunt klaverjassen, biljarten en ander spelletje doen of gewoon gezellig aan 
de bar bijpraten. Een aantal spellen is aanwezig maar heb je thuis een spel, 
wat je graag met anderen wil spelen dan kun je dat gewoon meenemen. Je 
hoeft ook niet de hele avond te blijven. Het gaat erom een gezellige avond of 
uurtje te hebben. 

De avonden beginnen om acht uur. De koffie staat klaar en krijg je van It 
Waltahûs. Eventuele andere consumpties zijn voor eigen rekening. 

Nog even dit: 
De avonden zijn bedoeld voor iedereen die 20 jaar of ouder is. De eerste 
avond die je komt, kunje de contributie betalen. Deze bedraagt f. 5,-- per 
seizoen, wat neerkomt op f. 1,-- per avond, mits je a1le avonden komt. Dit 
bepaal je natuurlijk zelf. Dit geld zal worden gebruikt voor aanschaf van 
nieuwe spellen of andere benodigdheden voor deze avond. 

Tot ziens op 19 oktober vanaf 8 uur 's avonds en je weet het 

Il 

ALLES MAG EN NIETS MOET 
Jaap en Gerben 

1 $". 



GREGÇ>R FRÊNKEL ~ TROK LANGS TJERKWERD EN 
WUIVEND RIET EN ZO 

0 heerlijke geur van gras en fledders en dat genoeglijke gekabbel, gekwaak 
en gepiep. 
IS ER DAN NIKS ERGERLIJK? 
Ja. In juli rukt de huurvloot uit en kom je overal kolossen tegen met zes 
witte plastic stoelen op het bovendek en de vette, onkundi- 
ge stuurman die z'n familie en de drijvende slaapkamer door de sloten voor 
zich uit duwt. Houd het op juni! 
Ik moest een ander kookbrandertje hebben voor op mijn camping-gaz, kom 
in Bolsward, zoek met gek, niemand heeft het totdat een Bolse inboorling me 
bezweert dat ik naar S ikma moet. 
'As die 't nie heeft dan is 't er nie.' 
Een winkel van Sinkel in het kwadraat en verdomd, ze hebben het en meteen 
ook het allernieuwste platte design uit Italie. 
En dan kom je, op weg naar Makkum, langs het dorpje Tjerkwerd waar ene 
Ada Stel keramiek zit te maken. En wat voor! 
Door Japan geinspireerd stonden daar opeens uiterst elegante veertig 
centimeter hoge Japanse vrouwen- en kimono-vazen in prachtige kleuren, 
soms in combinatie met glas. 
In Tjerkwerd! 

Uit: PLUS van mei 2001 

,L 



1 
STICHTING WINDKRACHT to 
WYNPARK BEABUORREN BV 1 

Zoals afgesproken geven wij u hierbij weer wat informatie omtrent het wel 
en wee van Wynpark Beabuorren. 
Dit jaar geeft tot op heden een lagere opbrengst te zien dan de voorgaande 
jaren. Vooral in de maanden juni en augustus viel de opbrengst tegen. 
Verder hebben we met molen 3 te maken gehad met een grote storing in de 
tandwielkast. ' 

Aangezien de jaarvergadering van Dorpsbelang weer in zicht komt, is het 
ook weer tijd om aanvragen voor een bijdrage in te dienen. Ook dit jaar zal 
het uit te keren bedrag in dezelfde orde liggen als voorgaande jaren, te weten 
f. 2000,--. De schriftelijke verzoeken dienen uiterlijk 30 oktober bij onze 
voorzitter, Joh. Dijkstra, van Panhuysweg 2, Tjerkwerd, ingeleverd te 
worden. 
Voor de goede orde melden zij u nog even, dat de aanvragen van vorige 
jaren welke niet werden gehonoreerd, niet automatisch weer mee doen. 
Alleen nieuw ingediende verzoeken doen mee. 

Het bestuur St WK 10 

il BILJARTSEIZOEN 2001 - 2002 Il 
Wij zijn weer begonnen aan een nieuw seizoen op 2 oktober j1. 
Onze vereniging kan wel wat versterking gebruiken, dus wie graag eens een 
balletje wil rollen is van harte welkom. 
Tot ziens op dinsdagavond vanaf acht uur in 
It Waltahûs. 

Biljartverening H.T.S. 

i--=t . 



60+S00S 

Wij zijnop' zoek naar mensen die 's woensdagsmiddags onze groep komen 
versterken! 
Een~ pêr maand komen wij bij elkaar, van 2 -4 
uur in lt Waltahûs. 
Het kost 6 g1d. .per keer incl. thee en koek. 
Wie houdt .van gezelligheid, en graag met de andere dorpsgenoten contact 
wil houden, is van harte welkom! 

Hinke Twijnstra tel. 572308. 
Alie Mekking tel. 579393 

Programma 60 + SOOS 2001 - 2002 

10 okt. Een gezellige middag met "Elly en 
Griet"(liedjes en sketsjes) 

07 nov. Spelmiddag en Bingo 

19 dec. Kerstfeestviering en broodmaal 
tijd, aanvang 16.30 

16 jan. Piet Boomsma, met zijn stereo foto's 

13 febr.Mevr. A. Hoogland, schrijfster van 
kinderboeken "Bij Beppe in de bedstee" 

13 mrt. Dhr. Van der IJs, Natuurbeheer- Flora en Fauna. 

,~. 



COMPETITIE 2Q.Ql . Kaatsvercniging DE TW A DOARPEK 

De competitie zou beginnen op dinsdag I mei, vanwege het natte veld met 
heel lang gras is dat uitgesteld tot 15 mei. Maar vanaf toen kon het tot en 
met dinsdag 28 augustus elke keer doorgaan, dus is er in totaal 16 x 
gekaatsp3 leden hebben 1 of meerdere keren meegedaan. dat is 1 O meer 
dan vorig seizoen, weer een prachtig seizoen dus! 

UITSLAG: 

Jeugd t/m 12 jaar: 
Je prijs Age Gieterna 
2c prijs Freerkje Walsma 
3c prijs Jan Witteveen 
4c prijs Thomas van Zuiden 
5c prijs Jacobien Postma 
6c prijs Okke Jan Postma 
'f prijs Froukje Walsma 
ge prijs Bouwe Huitema 
9. Sjoerd Dijkstra 
10. Sealde Zijsling 

12 t/m 60 jaar: 
1 e prijs Auke Walsma 
2c prijs Wiebren de Jong 
3c prijs Sjoerd Wijngaarden 
4e prijs Jan Nota 
5c prijs Bert Jan Onderkerken 
6r. prijs Wiebren Poelstra 
'fprijs Jan Hessel de Groot 
ge prijs Jelle Brandsma 
9. Ids Walsma 
10. Hans Haarsma 

Dames vanaf 12 jaar: 
l c prijs Anita Haarsma 
2c prijs Maria Dijkstra 
3e prijs Nynke Dijksta 
4. Maria de Boer 
5. Nellie Haarsma 
6. Sytske Gietema 

punten 
97 
96 
86 
85 
74 
72 
72 
69 
69 
69 

93 
84 
82 
81 
77 
76 
76 
76 
74 
73 

73 
70 
64 
60 
44 
40 

De wisselbekers waren voor Age Gietema 97 punten jeugd en Auke 
Walsma 93 punten senioren. 

Het bestuur 19. 



PARODIALOOP 2001 IN HERKANSING 1 
de Parodialoop 2001 in Tjerkwerd gaat in de herkansing. Aanvankelijk zou 
deze 'traditional' voor trimmers eind april van dit jaar plaats vinden, maar 
de MKZ-crisis gooide roet in het eten. Om alle besmettingsrisico's uit te 
bannen en uit respect voor de boeren besloot de organisatie van de 
Paridialoop het evenement af de lasten en te verplaatsen naar het najaar. 

Welnu, op zondag 14 oktober is het dan zover. 
Om 14.00 uur worden alle trimmers weggeschoten voor de 7,4 kilometer 
lange loop over het traject Tjerkwerd-Parrega-Dedgum-Tjerkwerd. 
Vorig jaar wonnen Erik Negerman (Bolsward) en 
Margje Abma (Tjerkgaast) bij de senioren. Het parcoursrecord is nog altijd 
in handen van de 
'Koning van de Slachte', Gerrit Kramer (Bolsward). Hij won de 
Parodialoop in 1998. Ook Tjerkwerd heeft een toptalent: Jelte Steur. Hij is 
een van de weinige dorpelingen die zich in de strijd om de bovenste plaatsen 
zal kunnen mengen. Hopelijk doen er dit jaar weer veel Tjerkwerders mee 
aan de loop, die vanaf de brug in het dorp van commentaar worden voorzien 
door Jelle Feenstra. 
Na de loop is de prijsuitreiking en aansluitend een popconcert in It 
Waltahûs. 
Inschrijving voor de loop is mogelijk vanaf 13.15 uur ( inleg 5 gulden). Er 
wordt in vier categorien gestart: heren-senioren, dames-senioren, jongens en 
meisjes. Deelnemers kunnen zich omkleden in het dorpshuis. 
Tot ziens op 14 oktober. 

BLOEMSCHIKKEN 

Op maandagavond 3 december om half 8 hebben we een cursus 
bloemschikken. 
Dit onder leiding van Pietie de Boer. 

Opgave voor maandag 19 november bij 

Jeanet Yolbeda Tel.0515 - 572450 

:.c. 



EVEN VOORSTELLEN 1 
Kerkstraat 5, daar zijn wij komen wonen. 
Wij zijn Marcel Koenz (36) Keurlasser. 
Hester Arends (33) Huisvrouw. 
Melisa ( 11 ),.Emmely ( 10), Bob bie ( 6) Galema en Mandy Koenz(9 .5 rond). 
Wij wonen hier met veel plezier en onze hobby is op dit moment het 
opknappen van het oude pand dat vroeger een winkeltje is geweest. 

********************** 
Hallo, 
Wij zijn AJdert v.d. Meer en Jantine Bolhuis. 
Wij wonen aan de Waltaweg 4, voor zover als dat kan tenminste. 
Aldert werkt bij een scheeps- en jachtontwerp- 
buro in Gaastmeer. Het was iets te ver om iedere dag van Dokkum naar 
Gaastmeer te rijden, daarom hebben we ons hier gevestigd. 
Ik ben net afgestudeerd aan de CHN in Leeuwarden als leerkracht voor het 
basisonderwijs. Ik ben nog werkzoekende. 
Op dit moment hou ik me bezig met het schil 
dervak. 

Vr. gr. Aldert en Jantine. 

*********************** 

Ik ben Cora Eelman en kom van Texel. 
Sinds april woon ik in Tjerkwerd bij Oscar 
Poelstra op Sylroede 19. 
Ik heb een baan in het bejaardenhuis "Ny Dekema" te Weidum. 
Het bevalt me hier prima en de taal lukt ook aardig. Het dorpsfeest was echt 
erg gezellig, ik heb er met veel mensen gesproken onder het genot van een 
biertje. En daardoor voel ik me niet een vreemde meer. 
Om wat meer betrokken te raken met het dorpsleven ga ik vanaf januari 
meehelpen bij de kindernevendienst. 

Groetjes Cora. 

'1.\ 



Steef Haarsma: Sinds begin augustus zijn wij de nieuwe bewoners van de 
Waltaweg 55. 
Ik ben geboren in Tjerkwerd maar dan op de Hemdyk (Jonkershuizen), vor 
mij is alles dus wel bekend hier. 
Ik ben werkzaam in Hotel de Wynberg in Sneek als kok. 

Betty de Vries: Ik ben geboren in Scharnegou- 
tum en heb daar tot mijn twintigste gewoond. 
Toen ben ik 'uit' huis gegaan en heb 2,5 jaar in Sneek gewoond. 
Ook ik werk in Hotel de Wynberg in Sneek als gastvrouw. 
Het bevalt me prima hier in Tjerkwerd. 

BOARGERLIKE STAN 
berjochten foar dizze rubryk graach skriftlik oan de redaksje 

Wat i5 dit mooi 
dit kleine wonder 

Op 27 juli 2001 is geboren onze zoon 

Bernard Maurits Sjoerd 

Maurits en Afke 
IJdema-Andringa 

Secr. Haiternalaan 3 
8701 AV Bolsward 
tel. 0515 - 575633 

Tankbe" e" ti9e wiis binl'\e W):" mei de bede fan C:.s famke 
en s ... slee 

Op"ij ,yk betocht 

ta"kje wy fa" he,lo! 

Sk«f'f'•" f~" it lil,l,.,n,,ljocht. 

Sjoke Fokje 
w):" neame ha" Sjoukje 

Wie9e, en Joke de 3on9-Visse, 
Michiel 

13 i .. "):" 2001 

5):"l"oede 37, 8765. LW Tsje"kwerl 
un. 0515-579866 ,..,.., 



VOOR U GELEZEN 

Gelukkig 

Geef mij de stilte 
Geef mij de rust van 't platteland 

Geef mij het uitzicht 
Geef mij de dijken langs de kant 

Geef mij de dorpen 
Geef mij de boerderijen en 't café 

Geef mij de sloten 
Geef mij de akker en het vee 

Geef mij Friesland 
en ik zal gelukkig zijn 

Geef mij de wolk.en 
Geef mij de hoge blauwe lucht 

Geef mij de woorden 
Geef mij het praten en de klucht 

Geef mij de mensen 
die met dat nuchtere verstand 

Geef mij verhalen 
in de mooiste taal van dit land 

Geef mij de Friezen 
en ik zal gelukkig zijn. 

Tussen denken en weten zit een wereld van verschil. 

Er is ook andere armoede, dan alJeen geldgebrek. 

Soms denk je dat is een keer maar nooit weer. 



Leven voor 't goud geef een ziel van ijzer. 

Nadenken kan niet, je moet vooruitdenken. 9 
Doe maar wat je wilt, ze bekletsen je toch.~ 

Altijd zondag is nooit zondag. Jf 
J, Natuurliefhebber 

Het mooiste uitzicht volgens mij 
zijn veertig flessen op een rij. 

Als sigaren en vrouwen steeds maar uitgaan dan deugen ze niet. 

Wij dwalen allemaal, maar iedereen dwaalt anders. 

Storm en kwade vrouwen hebben drie dagen werk om uit te razen. 

Heb geduld, alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden. 

Alles komt op tijd voor hem die wachten kan. 

OPROP Il 
Goei-dei Skieppesturtlêzers; 

Troch in nije baan sykje wij ynkoarten as famylje Haye en Tea Huitema, in 
help foar yn 'e hûshälding. Dei, tiidstip, tal ûren en fertsjinste yn oerlis. 
Fiele jo of do d'r wat foar, graach skîlje mei Tea Huitema till. 579595 . . 



BEDAi~JES 

Graach wolle wy jirnme allegearre tige tank sizze foar alle kaarten, 
blommen en kado's dy 't wy krigen hawwe nei deberte fan Sjoukje. 
Geweldich! • 

Wieger.Joke.Michiel en Sjoukje de Jong 
Sylroede 37 

OPBRINGST KOLLECTES 

De collecte van de Kankerbestrijding begin september 2001 
Heeft in Tjerkwerd f. 871,05 opgebracht 

Dedgum 
Parrega 
Hieslum 

f. 158,50 opgebracht 
f. 924,35 opgebracht 
f. 23 1,55 opgebracht 

Alle gevers hartelijk bedankt. 

Collectanten jullie bedankt voor jullie geweldige inzet. 

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De macht van het Kleine 
beeft in onze gemeente f. 342,-- opgebracht. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor de bestrijding van epilepsie. Het geld wordt 
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, aet 
organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en 
individuele hulp. 



In de week van dinsdag 5 juni tot en met zaterdag 9 juni 2001 gingen in heel 
Nederland 45 .. 000 vrijwilligers op pad orn huis-aan-huis te collecteren voor 
het Nationaal Epilepsie Fonds. Het thema-tijdens .de nationale collec- 
teweek was:. '.'Laat haar niet vallen". Epilepsie is ~n. tijdelijke 
functiestoornis in de hersenen. Steun voor menseri met epilepsie is nodig 
omdat mensen met epilepsie problemen kunnen hebben op hun werk, bij het 
vinden van een baan, in het onderwijs of bij sport en spel. Het is belangrijk 
dat iedereen weet wat epilepsie is. Zodat iedereen goed kan reageren 
wanneer hij of zij te maken krijgt met iemand die epilepsie heeft. 

Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt mensen met epilepsie op vele terreinen. 
Zij is dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers en voor de financiele 
bijdrage van alle gevers. 

BYDRAGEN 

Bijdragen binne kommen fan: 

B. Steen, Bolsward; B. Walsma, Eemswoude; 
D. Bruinsma, Waltaweg; P. Ottenbos, Haarlem; 
Ydema-Galama, Blesdijke; T. Bakker-Elzinga, Bolsward; A.P. Buma, 
Waltaweg; T. Twijnstra, 
Hellendoorn; T.v.Dijk, Amsterdam; F. Ettema 
Dedgum; D. Haarsma-Hiemstra, Hemdyk; 
G. Stremler, Arkum; P. Kroneman, Nijmegen; 
Wilts-Harkema, Sylroede; A. Feenstra, Dedgum; 
A. van Lingen, Singel; D. v.d. Wal, Dedgum. · 

Us hertlike tank! 



[ LET OP ! WIJZIGING WERKWIJZE REISDOCUMENTEN 

U heeft een· geldig reisdocument nodig om te kunnen reizen in het buitenland en om u te 
legitimeren. Een paspoort of identiteitskaart is vijf jaar geldig.· Al geruime tijd is het niet me, 
toegestaan om met een verlopen paspoort of identiteitskaart in het buitenland te reizen en 
dient u een verlopen reisdocument in te leveren bij de gemeente. Indien u binnenkort op rE 
gaat, adviseren wij u om op tijd een nieuw reisdocument aan te vragen. 
Per 1 oktober 2001 worden een nieuw Nederlands paspoort en een nieuwe identiteitskaari 
ingevoerd. Deze reisdocumenten zullen op één centrale plaats in.Nederland worden 
vervaardigd. Dit heeft één en ander tot gevolg: 

PROCEDURE TOT 
1 OKTOBER 2001 

PROCEDURE VANAF 
1 OKTOBER 2001 

U dient te overleggen: 
- 2 pasfoto's recht van voren 
- uw verlopen reisdocument 
- voor bijschrijving kind: handtekening 
van andere ouder nodig 

- klaar terwijl u wacht 
- kosten paspoort: f 82,25 

- bijschrijving kind (later): f 10,50 
- kosten ID-kaart: f 36,00 

U dient te overleggen: 
- 1 pasfoto recht van voren 
- uw verlopen reisdocument 
- voor bijschrijving kind: handtekening 
van andere ouder nodig + pasfoto 
van kind(eren) + kind(eren) ook 
bij de aanvraag aanwezig 

- enkele dagen later persoonlijk ophalen 
- kosten paspoort: f 72,75 (+ evt. bijschrijving 
kind(eren) f 11,00 per kind) 

- bijschrijving kind (later): f 22,00 per kind 
- kosten ID-kaart: f 48,50 

Tevens kunt u per 1 oktober 2001 gebruik maken van de spoedprocedure. In die gevallen 
kunt u uw reisdocument in de regel de eerstvolgende werkdag ophalen bij het gemeentehl 
Aan een spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden: 
De kosten voor een paspoort worden dan: f 146,30 
De kosten voor een ID-kaart worden dan: f 122,05 
De kosten voor bijschrijving kind worden dan: f 57,00 per kind 

Bovengenoemde prijzen vanaf 1 oktober 2001 zijn onder voorbehoud. 

Onze openingstijden zijn: alle werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en maandagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Telefoonnummer Burgerzaken: 0517-533326/27/28 



lt dorpsfeest hat wer moa, west. BértMiedema kinst · wol twa dagen yn 't 
kassehokje delsette, De man jjmt dat prachtich. Karin en Anita wienen dé 
kampioenen by it kano/arren. Goed tareid, in slokje tsjin de senuwen en dan 
ek noch hast droech oankomme. 

Peter Ouderkerken. Gooitzen Brandsma en Douwe Algra binne nei 
nachtknipper Boukje Kootstra west. it doel wie coupe soleil. mar om 't it sa 
tjuster wie is it coiffure moonlight wurden. 

Deferpakkingfan de lytse toer op it äld tsjerkje is keunstsinnich en apart. It 
is wat yn in kon-domineeske styl oanbrocht. 

By skoalle waard in stik plein betegele. Der is nammentlik in lyts 
basketbalfjild bykaam. Der wienen sa 'n ffouwer pallets mei tegels. Wy 
tochten dy dingen moatte marfuort, dat Wieko Hekkema krige der twa en 
makke in pear kreaze opbergplanken foar yn 't hok. Doe 't Wieko it wurk 
klear hie krige er te hearren dat erfoar in grouwe hûndert gûne oan 
'staasjejild · midstroch seage hie. 

Op il sportffild kin elkenien fanéfseptimber oan 't de earste wike net maart 
kano's hiere En Jeu de borders dogge it dan mei in plons 

Wat docht deferkearsplysje? J1~f Ella joech yn de klasse in demonstraasje. 
Alle bem mocht even op de antinne fan it mobyltsje blaze. 

Gerrit Ouderkerken hat Abraham sjoen. lt reinde skieppekoppen. mar 
Abraham siet de hiele dei noflik yn 'e stoel foar op de stoepe. 

Foar Hinke Brandsma koe tt net minder. Sa seach se ut nei de Himdyktocht. 
Kilometers oefene mei de billewein, mar op de dei seis waard se griperich. 

Van Kemenade (áld-minister, no yn de bestjoerlijke fernijing) hat it goed 
mei ûsfoar. Fryslán wurdt. tegearre mei Drinte en Grinslän. yn de takomst 
mooglik rayon Noord. De namme kin wol wat kreativer. Gryslánte of 
Frysgrmiei 



Foar pakes en beppes, mar ek de älderein ut it doarp. De doarren fan 'de 
Reinboge · stean op ttisdei 30 oktoberfoar Jo iepen. Spesjale kijkdag] ! ! 

lt Marne-college yn Boalsert is in prachtich gebou wurden, mar de kantine 
is al wat krap bemetten. 

Üs email wie tydlikfan il skerm. (wegens enorm enthousiasma of 
beheerstechnische problemen?) 

Skieppesturten. modderklûten, kranteplakkers, slippers, otterfretters, 
oa/jekoeken. ensjh. Dêr bedoe/e wy ûs seis mei. Nûver folkje, dy friezen/ 

Foar il ûtwreidzjenfan it tal gymmestiekûren oan skoalle binne ek de bern 
ut de heechste groepen yn ·t spier west. Safolle mooglik hantekeningen fan 
thûs op in list. Jan Witteveen ut groep sän gie krekt in stapke fierder. Hy 
skeat automobilisten oan en frêge om in kribeltsje te setten.. Jan hie seis in 
eigenmakke stopboardsje by him. Sa kin il ek fansels. 

Sûnt in moanne of soksawat wennet in Teksels skiepke njonken us 
skieppesturt Tea. Wolkom yn de kudde fan Tsjerkwert! 

Leit Jo meubilêr net wetterpas. Gjin need. Jelle Feenstra kin helpe. En dat 
mei twa pipermintsjes' 

Kopij graach f oar 10 desimber 
by Tea Huitema 
of op skieppesturt@post.com 




