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Beste Skieppesturten 

Het is alweer oktober. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik heb het 
gevoel of het jaar omvliegt. Het is soms of je tijd te kort komt. 
Zelf zijn we druk bezig met de bouw van drie oefencabines voor 
muzikanten. We hopen dat dit snel en voorspoedig verloopt. Twee 
jaar wachten voor je kunt beginnen is lang, maar met het eind in 
zicht, denk ik dat we dit wel weer spoedig zullen vergeten. 
Rein en Cissy zijn deze zomer begonnen met hardlopen. Mogelijk 
dat we de resultaten bij de volgende parodialoop kunnen 
aanschou\;;, en ..... 
Voor de brugpiepers, waaronder ook onze dochter Hilda, is een 
nieuwe periode in hun leven begonnen. Van de oudste van de school 
zijn ze nu weer de jongste van de school. En dan het huiswerk ... het 
moet wel even wennen. 
In Tjerkwerd is de periode van het verenigingsleven weer begonnen. 
Genoeg activiteiten om aan deel te nemen dus. 
We hebben als redactie veel post binnen gekregen via ons emailadres 
en hier zijn we heel erg blij mee. We kunnen deze post zo mooi 
aanpassen aan hel juiste lettertype en paginagrootte. Dit scheelt heel 
veel typwerk. Dit werd voorheen, zo'n 12,5 jaar, uitbesteed aan 
Gjettje Dijkstra. We hebben haar al bedankt, maar willen dit toch 
hier ook nog even noemen. 
Ook wil ik langs deze weg Akke de Haan even noemen. Zij heeft 
jaren de Skieppesturten in Bolsward bezorgd. Dit is inmiddels 
overgenomen door mij. Daarom Akke, hartstikke bedankt voor deze 
vrijwillige bijdrage! 

Liesbeth 



"De mole stiet stil" 
Babuurstermolen onbemand na 122 jaar 

bedrijvigheid 

Tjerkwerd - Wat draaiden er op de zesde Friese molendag van 
11 september jongstleden veel molens in de provincie. Eentje 
ontbracht echter in het veelkleurige pallet van ons 
molenpatrimonium: onze eigen Babuurstermolen. Nee, de 
molen is niet kapot. Het gedwongen aan de ketting liggen 
heeft een andere oorzaak. Sinds kort is er namelijk geen 
molenaar meer voor deze karakteristieke wiekrndrager van 
stichting De Fryske Mole die sinds de Natiotuue Molendag 
van 5 mei 1990 de molen en het bijbehorende 
molenaarswoninkje in eigendom heeft. We spraken met 
molenaar Pier Zijsling in z'n woning aan de Gysbert 
Japicxlaan in Bolsward. 

Perfekt koppel 
"De mole stiet stil" ging het door het dorp langs de trekvaart tussen 
Bolsward en Workum. Met verontrusting werd er gesproken over de 
Babuurstermolen die met het wiekenkruis in ruststand , in het kruis, naar 
het westen gericht is. Symbolisch zou je kunnen zeggen: "de mole hat de 
kont nei 't doarp keard." Het zijn echter omstandigheden die ertoe hebben 
geleid dat er niet meer gedraaid kán worden. Moienaar Zijising is ai een 
jaar door ziekte aan huis gebonden. Gezeten in de rolstoel blikt hij terug 
op de geweldige jaren die hij met de molen heeft doorgebracht op de pöle. 
De laatste tien jaar waren samen met Kees Posthuma waarmee hij het 
prima kon vinden. "Wy wienen in perfekt koppel," aldus Pier die het 
vertrek van Posthuma al enige tijd zag aankomen. "Tegearre ha wy dêr in 
pracht tiid hán." Talrijk waren de (sterke) verhalen die over en weer 
gingen over de molen en het oude Tjerkwerd. Want Kees was ooit 
werkzaam geweest bij de smid in 't dorp, zodat hij aan het wel en wee ook 
de nodige herinneringen had. Later kwam hij bij de Marechaussee en toen 
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In de herfst van 2003 troffen we Pier op de molen. Samen met Kees zat hij voor 
het kacheltje in 't Polderhûske. Buiten was het glûpende kiild. Pier was voor 't 
laatst als molenaar op de pêle. 

Kees na z'n werk bij het Koninklijk Huis aan de koningin vertelde dat hij 
in z'n vrije lijd voortaan met een molen zou gaan draaien, keek Hare 
Majesteit hem vol ongeloof aan. Kees was echter in de ban van de molen 
en na zijn opleiding tot vrijwillig molenaar werd hij de vaste compagnon 
van Pier. Een betere kon je je niet wensen. Pier: "Altyd like k:rekt en sekuer 
en . . . . in man fan de tiid. Koest o sa op him aan." Toch begonnen ook 
voor Kees Posthuma de jaren te tellen. Hij was al eens in het ziekenhuis 
beland om gedotterd te worden en na het vertrek van Pier stond hij er zo 
goed als alleen voor. Toch ging hij dat laatste jaar in z'n eentje nog stug 
door op de woensdag- en zaterdagmiddagen, zodat het draaiende 
wiekenkruis een vertrouwde aanblik vormde in het veld van Baburen met 
op de achtergrond de hoge windturbines van de Stichting Windkracht Tien 
die voor de verenigingen in het dorp zo'n beetje als suikeroom fungeert. 
Uit de opbrengsten worden namelijk jaarlijks gelden beschikbaar gesteld 
v~or allerlei zaken ten behoeven van het dorpsleven. 
In de week voor de Friese Molendag leverde Kees Posthuma de sleutel bij 
Pier in. Daarmee kwam voor hem het einde aan een tienjarig onbezoldigd 



dienstverband met stichting De Fryske Mole. Maar eigenlijk was het 
beheer van de molen veel meer dan alleen het laten draaien van de molen. 
In ons gesprek met Pier wordt nog eens benadrukt hoezeer beide mannen 
een uniek stempel gedrukt hebben op een ogenschijnlijk 'gewone' 
windmolen. 

De Babuurstermolen, uniek pareltje in windmolenland 
Jarenlang publiceerde Pier Zijsling zijn "Prakkesaasjes achter it kruirêd" 
in dorpskrant 't Skieppesturtsje. Ludiek, soms wat kritisch, maar altijd 
opbouwend en met gevoel voor humor. Er zijn niet veel (vrijwillige) 
molenaars die dat doen of deden, de uitzonderingen daar gelaten. Nog 
unieker is de wijze waarop in het huisje een heel speciaal museum gestalte 
kreeg. . 
"Dat is boartsjendewei ûntstien," aldus Pier die in 1984 de oude mûnder 
Wiebren Koopmans opvolgde. "It meallen allinne ferfeelde wat. De mûne 
rêde him wol en yn de tuskentiid begûn ik wat te ski/deren. " Het werden 
grote landkaarten die de tweeduizend jaar durende strijd tegen het water in 
Fryslän in beeld brachten. Van het een kwam het ander, want het was 
eigenlijk nooit af. Een officiële status van museum . heeft het 
karakteristieke molenaarswoninkje nooit gekregen, maar de mensen die 
van heinde en verre it Polderhûske wisten te vinden, oordeelden 
buitengewoon lovend, getuige de in logboeken achtergelaten indrukken. 
Vanuit de hele wereld wist men de molen met het witgeschilderde huisje 
te vinden. "Minsken kamen soms ek mei fan alles en noch wat oansetten 
foar de tentoanstelling" die in het jaar 2000 een absoluut hoogtepunt 
bereikte. "Ik koe fansels alles ek wol brûke om myn ferhaal oer it rike 
ferline te fertellen. " En vertellen dat konden de beide molenaars als de 
beste. Radio-en tv-mensen weten ervan mee te praten. Een journalist had 
een makkie wanneer hij/zij op de molepöle kwam voor een interview of 
reportage. Pier en Kees praatten wel. Het was misschien nog wel het 
moeilijkst om ze op tijd af te remmen om ook andere aspecten aandacht te 
geven. 

Bijzondere eend in de molenbijt 
Temidden van alle andere Friese poldermolens is De Babuurstermolen een 
bijzondere eend in de bijt. Dat komt vooral vanwege z'n met pannen 
gedekt achtkant. Je komt dat op een molen alleen nog tegen bij de 



spinnekoppen, maar achtkante molens zijn met planken of riet gedekt. We 
vragen Pier wat hij nou eigenlijk zo bijzonder aan de molen vindt. Na even 
denken: "Pake haf fansels it wetterskip mei oprjochte." Dat gebeurde op 
24 februari 1879 in samenwerking met J. Binkes, P. de Jong, H. Boersma 
en Y. Galama. Pake Reinder Hanzes Zijsling werd de eerste voorzitter. Op 
30 november 1882 kwam de molen officieel in gebruik. 
"Marit echte meallen mei de mole, dat fûn ik it.aldermoaist. Dat wie yn de 
tiid doe 't ik Koopmans opfolge. Doe wie it meallen nuttich foar de 
wetterstán." 
Toen de bemaling werd overgenomen kwam er een andere nuttigheid voor 
in de plaats. De educatieve kant van het molenbestaan kwam om de hoek 
kijken. En daar hadden het waterschap en De Fryske Mole geen betere 
persoon voor kunnen vinden. Als "onbezoldigd ambassadeur van de 
Friese Waterschappen" bracht hij velen de kennis van de geschiedenis en 
het functioneren van de waterbeheersing in onze provincie bij. En dat deed 
hij met zelf ontwikkelde materialen. 
"Ik wie ek wol wat in ûtfiner. Ik die graach wat mei de hannen en koe min 
stil sitte. Doe 't alles sa 'n bytsje behangen wie, seach ik nei de salder en 
ja, dy wie noch leech. " 
Zo ontstond het idee om een planetarium aan het plafond te construeren. 
Het verhaal kon Zijlsing niet volledig genoeg zijn. 

Bijzondere herinneringen 
Pier kan ze nog wel opsommen: de vele buitenlandse bezoekers, de talrijke 
schoolkinderen, de bijzondere gasten, Simmer 2000, de realisatie van het 
molenboekje over de Babuurster, de installatie van de tonmolen, de 
fotoreportages bij trouwerijen, en last but nog least het bezoek van de 
beide zonen van oud-molenaar Eade Bylsma. 
"Dy Eade haf by ûs arbeider west op 'e pleats. 'En syn soan Auke letter 
ek." 
En dan komt er het verhaal over Bylsma z'n hondje. Het houden van 
dieren was door het waterschapsbestuur verboden. Maar bij de sollicitatie 
van Eade werd duidelijk dat hij wel op de molen wilde, maar dan moest 
z'n hondje ook welkom zijn. Afijn, de installatie als molenaar vond plaats 
en het hondje kwam mee. Dat het houden van dieren zo z'n beperkingen 
kende, ondervond Eade later: het hondje werd door de draaiende wieken 
gegrepen en was op slag dood. De familie emigreerde naar Amerika. Toen 
de zonen op zekere dag terugkeerden stond ook een bezoek aan de molen 
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op het programma. "Wat wienen dy mannen bliid dat se wer op 'e 
molepàle wienen. In gouden dei, ekfoar my, om 'tik se dat biede koe." 
Daar gaat het Pier ook vooral om: de mensen iets kunnen bieden. Als klein 
jongetje knutselde bij al een molen in elkaar naar het model van de 
Babuurster. "Mei in skroef en al en dy mealde echt wetter op ' e feart. 
Man wat wie dat moai. De laaipannen makke ik nei fan swilk. Ik knipte se 
ut en spikere se fêst op it achtkant, krekt echt. " 
Het zijn stuk voor stuk herinneringen die gekoesterd worden als dierbaar 
aandenken. Nu is dan het moment in het leven aangebroken waarbij de 

' "altyd warbere hannen" gedwongen rust hebben. En dat doet best wel 
zeer. Gelukkig ondervindt hij verder geen nare gevolgen van de ziekte. 
Pijn heeft bij gelukkig niet, het eten smaakt nog voortreffelijk en hij slaapt 
ook prima. 
Pier zou het geweldig vinden als er weer een vrijwillig molenaar op de 
molen komt. Liefst eentje die ook zijn gedachtengoed kan uitdragen. 

OPROEP 

Stichting "De Fryske Mole" heeft als doelstelling het 
bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens 
in Friesland. De stichting doet dit door onderhoud en 
restauratie van het molenbezit. De stichting heeft 41 molens in 
eigendom, beheer en onderhoud en is daarmee de grootste 
molenstichting in Friesland. 

Wegens beëindiging van het molenaarschap van de huidige molenaars wordt 
gevraagd: 

Vrijwillig molenaar voor de Babuurstermolen. 

Wij zoeken iemand die: 
* affiniteit heeft met in het bijzonder de Babuurstermolen; 
* het molenaarsdiploma heeft of bereid is daarvoor een opleiding te volgen; 
* bij voorkeur affiniteit heeft met het gedachtengoed van Pier Zijsling zoals 
dat is verwerkt in 't Polderhóske. 

Informatie kan worden verkregen bij Gerben D. Wijnja, Waltaweg 53 (te). 
0515-579348).Sollicitaties richten aan het bestuur van Stichting De Fryske 
Mole p/a A. Cramer, Van Leeuwenhoekstraat 3, 8921 TZ Leeuwarden. 
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Spetterend dorpsfeest Tjerkwerd. 

/ 

Het afgelopen weekend (let wel: 
27, 28 aug.) waren de inwoners 
van Tjerkwerd te vinden in en 
om de feesttent, welke naast de 
loods van U. Haarsma stond. 
Een andere locatie dan 
aanvankelijk gepland; door 
hevige regenval was de ijsbaan 
zo nat geworden dat het niet 
verantwoord was om de tent daar 
te plaatsen. 
De vrijdag begon met een feestelijke rondgang door het dorp met het 
korps en versierde kinderfietsen en skelters. Op hét ochtendprogramma 
stond volleybal en kaatsen, maar door de aanhoudende regen waren de 
mensen door en door nat en was het veld onbespeelbaar geworden dus 
werd er besloten om te stoppen met sporten. 
Uitslag kinderspeurtocht: Je: oranje, 2e: blauw en geel, 4e: groen, 5e: 
paars, 6e: rood. 
's Middags waren er verschillende spelletjes voor jong en oud in de tent. · 
Men kon gelukkig droog zitten. Aan het begin van de avond werd er een 
start gemaakt met de zeskamp en wel met het spel "Ren je rot". 

Aansluitend moest ieder 
team een muzikale live-act 
ten gehore brengen. 
Hier was menig vrij uurtje 
ingestoken; de · stukjes 
waren dan ook zeer 
gevarieerd en creatief. 
Ook op de andere vier 
onderdelen, waterspel, 
dozenspel, de 'zeepbaan en 
het Friese vlag spel werd 
hevige strijd geleverd. De 
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vrijdagavond werd afgesloten met een muzikaal optreden van de 
Beugel band. 
Zaterdag was een heerlijke zonnige dag. Voor de peuters en kleuters 
stond een draaimolen, ballenbak en springkussen klaar waar de kinderen 
zich prima vermaakten. 
Tussen de middag werd een lunch geserveerd voor alle inwoners van 
Tjerkwerd met aansluitend een aantal zeskamp spelletjes en matinee met 

medewerking van Diane . en 
Christiaan. 
Toen alle onderdelen van de 
zeskamp waren afgewerkt, was 
ook de uitslag bekend: 
Je: Waltaweg, 2e: Eemswoude, 
3e: Arkum/Dedgum-Ae: Sylroede 
en een gedeelde 5e plaats: 
Rytseterp/Baburen en 
Singel/KerkstraatlKade. 
's Avonds werd het een grandioos 

feest met een optreden van de Belgische band De Spikes die de tent 
volledig op zijn kop zette. 

Wie de echte mannen in deze pseudo-bodybuilders herkend 
mag het zeggen. Let wel: drie namen! De prijs bestaat uit een 
bijzonder assortiment van lichaamsverzorgende producten. 



Nieuws van stichting lt W~ltahûs 
Het bestuur van de stichting is inmiddels uitgebreid met de persoon van 
Yde Schakel. Hij neemt de plaats in van Bert Miedema, die voor de 
zomer aangaf met zijn werk voor de stichting te willen stoppen. We zijn 
uiteraard erg blij met de versterking van Yde en 9edanken Bert ook vanaf 
deze plaats voor het vele werk dat hij verzet heeft voor het dorpshuis! 
Na de zomer en het zeer geslaagde dorpsfeest zijn veel activiteiten in het 
Waltahûs alweer begonnen. Ook wij als bestuut zijn alweer druk bezig 
een leuk en afwisselend programma voor het (komende winterseizoen 
samen te stellen. Onder andere komt er weel' een mogelijkheid om uw 
danskunsten te verbeteren dan wel aan te leren. Deze keer zal de cursus 5 
avonden beslaan. De lessen worden weer gegeven door René en Tiny 
Y edema uit Bolsward. Een aantal jaren geleden hebben zij dit ook met 
veel enthousiasme gedaan en bovendien zijn zij geen onbekenden in ons 
dorp. Voor nadere gegevens zie de informatie en opgavestrook in dit 
Skieppesturtsje. De cursus kan natuurlijk alleen doorgaan als er 
voldoende deelname is, dus geef u snel op. 
Nog even iets heel anders: het wordt voor ons soms best lastig om de 
vrijwilligersroosters rond te krijgen. De laatste tijd hebben verschillende 
mensen om te respecteren redenen bedankt als vrijwilliger. We zouden er 
dus heel best nieuwe mensen bij kunnen gebruiken. Dus bent u (nog) 
geen vrijwilliger, denk er eens over na. Zowel voor de bardienst als de 
schoonmaak kunnen we uw hulp goed gebruiken! Voor nieuwe inwoners 
is het ook een leuke manier om het dorp en z'n bewoners te leren kennen. 
Veel mensen denken dat ze ook op dinsdagavond tot 1.00 uur achter de 
bar moeten staan. dit is echter beslist niet "verplicht"! Voor vragen of 
aanmeldingen: neem contact op met Nellie Walsma, telefoon 57 26 18. 
We hopen op een goed en gezellig winterseizoen! 

Het bestuur 
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STIJLDANSCURSUS 

Plaats: 

Tijd: 

It Waltahûs 

Aanvang: 

Cursusleiding: 

Kosten: 

Opgave: 

gedurende 5 achtereenvolgende vrijdagavonden, 
te beginnen in januari 
(precieze data worden nog bekend gemaakt) 

20.00 uur 

René en Tiny Y edema uit Bolsward 

€ 15,00 per persoon, te voldoen op de eerste avon 

door middel van het deponeren van· onderstaand 
strookje in de brievenbus van het Waltahûs 

Let op: de cursus kan alléén doorgaan bij voldoende deelname! 

Naam: . 

Telefoon: ····················· 

geeft/geven zich op voor de cursus stijldansen in het Waltahûs. 



Nijs fan it korps "Eensgezindheid" 

Het korps is alweer van start gegaan en u heeft 
ons in actie kunnen zien tijdens het dorpsfeest. 
Momenteel zijn we druk bezig met de 
voorbereiding voor het festival van de federatie 
te Makkum. Dit is op 30 oktober a.s. 
Verder ligt het in de planning om op 
zondagochtend 28 november om 11 uur een 

koffieconcert te verzorgen in het Waltahûs. 
Dit concert, waar ook de jeugd haar "kunsten" zal vertonen, zal in het 
teken staan van Sinterklaas. Nadere informatie volgt. 
Tot slot zult u ons waarschijnlijk wel tijdens de kerstnachtdienst in actie 
zien, waar we de kerkdienst dan gaan begeleiden. 
Ook 1 e kerstdag zal er vast wel een kleine korpsdelegatie door het dorp 
gaan 's-ochtends vroeg. 

Helaas moesten we nog afscheid nemen van 5 (!) leden ... 
Seakle Zysling, Pier-Jan Zysling, Cissy Galerna, Lybrich Schakel en 
Siety Wiersma zijn tot onze spijt gestopt met spelen: dit betreuren we 
natuurlijk maar toch nog ontzettend bedankt voor jullie inzet!!! 
Natuurlijk kunnen we nu zeker weer nieuwe leden gebruiken, kom eens 
langs op een repetitie-avond of neem contact op met iemand van het 
bestuur voor informatie! Voor de meeste instrumenten is er wel plaats: 
mogelijkheden zat dus! 

Nu nog even aandacht voor het volgende: we zijn van plan om 5 & 6 
november een "marsenactie" te gaan houden. 
U was natuurlijk onze gevulde koeken gewend maar we hebben besloten 
om dit jaar eens wat anders te proberen in de vorm van marsen, smekers, 
enz. 
Deze actie wordt uiteraard van harte bij u aanbevolen, we kunnen de 
opbrengst goed gebruiken!! 

Dit was het weer, tot ziens bij onze optredens, of als nieuw lid natuurlijk! 
Het bestuur 

Gymnastiek 

Hier even een berichtje van de gymnastiek. 
Vorig seizoen hebben we les gehad van Lutske Schakel. 
Dit jaar wordt dit weer Sippie Blanksma, zij wou het we! weer 
proberen na haar ziekte. 



We starten op maandag 4 oktober as. 
Alle leden krijgen hier persoonlijk bericht van. 
Het bestuur en de leden willen heel graag Lutske bedanken voor het 
invallen, toen Sippie ziek was. Zo kon onze gymnastiekclub blijven 
bestaan. 
We kunnen nog wel wat leden erbij hebben. 
Wat wij zoal doen: - Warming up 

Rek en strek oefeningen 
Grondoefeningen 
Ontspannings oefeningen 

Wanneer: Maandagavond van 19.30-20.30 uur in het Waltahuis. 

U kunt zich opgeven of informatie krijgen bij: 
Hinke Brandsma tel. 579747 
Jeanet Volbeda tel. 572450 

Stichting Windkracht1 O 
Wynpark Beabuorren BV 

Zo na de zomer komt de jaarvergadering van 
Dorpsbelang weer in zicht en 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 Euro 1.000,-. 

De schriftelijke verzoeken dienen uiterlijk 15 november 
2004 bij onze voorzitter, Joh. Dijkstra, van Panhuysweg 
2, Tjerkwerd, ingeleverd te worden. 

Voor de goede orde melden wij u nog, dat de aanvragen 
van vorige jaren, welke niet werden gehonoreerd, niet 
automatisch weer mee doen. Alleen nieuwe ingediende 
verzoeken doen mee. 

Bestuurswijziging: Jelle Zijsling heeft een bestuursfunctie aanvaard 
binnen de Stichting "Doarpshûs It Waltahûs" en was daardoor volgens 
ons huishoudelijk reglement niet meer beschikbaar voot St. Windkracht 
10. We hebben Rients van Buren, Sylroede 7, bereid gevonden zijn 
taak binnen onze stichting over te nemen. 

Namens het bestuur St WK 10, 
Jos Falkena 
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OPROEP 60+ soos 
Wij zijn op zoek naar mensen die onze groep komen versterken! Er zijn jn Tjerkwerd 
en Dedgum toch nog genoeg mensen die bij deze doelgroep horen? Bent u nog geen 
60 of over de 100, dat maakt niets uit. Iedereen, man of vrouw is van harte welkom 
om vrijblijvend een kijkje te nemen. 
In de wintermaanden komen we met zo'n 20 pers. 1 keer per maand bijeen voor een 
gezellige middag. De kosten bedragen 3 euro p.p. per middag. Ons programma 
proberen we zo gevarieerd mogelijk te houden, zodat er voor elk wat wils is. We 
beginnen weer op 13 okt. Van 2-4 uur in het Waltahûs. 
Aarzel niet langer, en kom ook! 

Inl. Alie Mekking tel. 579393. 

PROGRAMMA 60+ soos SEIWEN 2004/05. 

130kt. De Brijbekken ut Warkum, 
met een muzikaal programma. 

17nov. De Bildse Jutter Ferwerda, 
de lopys by it vloedmerk läns. 

15 dec. Kerstfeestviering met broodmaaltijd, 
aanvang 16.30. 

19 jan. Spelmiddag en BINGO. 

16 febr. Kennis en Kunde, Bureau Groepsvoorlichting, 
discussie progr. gezondheid, welzijn met dia's. 

16 mrt. Thuiszorg Zuidwest Friesland, 
veranderingen in de gezondheidszorg. 

20 apr. De Sterkste Man! Wout Zijlstra uit Folsgare, 
Sport, Geloof en alles daaromheen. 

Wij hopen dat u er allemaal weer bij bent! 
Op de woensdagmiddagen van 2 - 4 in het "Waltahûs" U bent van harte welkom! 
Met een vriendelijk groet van, 
Hinke, Hinke en Alie tel. 579393. 



Bijdrage Oranje Fonds voor "lt Pjuttehonk". 

Peuterspeelzaal "It Pjuttehonk" Tjerkwerd - Parrega heeft van het 
Oranje Fonds een bedrag toegekend gekregen van€ 800. Dit bedrag 
zal worden besteed voor de aanschaf van een ergonomische 
aankleedtafel. Deze tafel is nodig om als peuterspeelzaal te voldoen 
aan de nieuwste Arbo eisen. 

ORANJ'E FONDS 

GEZOCHT; 
Wie zou er 1 x in de 3 weken de Peuterspeelzaal schoon 
willen maken? Het schoonmaken neemt ongeveer 1,5 uur 
per keer in beslag. 
Uiteraard staat er een vergoeding tegenover. 

Inlichtingen kunt u inwinnen bij het bestuur. 

Riemkje Lemstra tel. 0515-579706. 
Vronie Folkertsma tel. 0515-579376. 



CAMEMBERTT AART MET BROCCOLI 

EN CASHEWNOTEN. 

Benodigdheden; 
4 eetl. olie 
225 gr. magere kwark 
225 gr. bloem 
3 grote eieren 
ca. 2 eetl. bloem 
1 eetl. paneermeel 
300 gr. broccoli 

peper en zout 
6 eetl. slagroom 
10 sprietjes bieslook 
100 gr. gezouten cashewnoten 
250 gr. camembert 
taart- of springvorm 26 cm 
deegroller 

Voorbereiden; 
Taartvorm met 1 eetl. olie invetten. In een kom kwark losroeren met de 
rest van de olie. Bloem en ½ theelepel zout erboven zeven en erdoor 
roeren. Met koele handen snel tot een soepel deeg kneden. Aanrecht en 
deegroller bestrooien met bloem. Met deegroller deeg uitrollen tot 
ronde lap van circa½ cm dikte. Taartvorm hiermee bekleden. Deeg goed 
in de taartvorm uitdrukken. Bodem bestrooien met paneermeel. Tot 
gebruik afgedekt in de koelkast zetten. Broccoli wassen en 
schoenmaken. Stronken van roesjes snijden, Stronken in plakjes snijden 
en roosjes in kleine roosjes verdelen. In een pan weinig water aan de 
kook brengen. Broccoli ca. 5 min. koken. Onder stromend water af spoelen 
en in vergiet laten uitlekken. In een kommetje de eieren loskloppen met 
zout, peper en slagroom. Bieslook erboven fijnknippen en erdoor roeren. 
In een vijzel of keukenmachine cashewnoten grof hakken. Camembert in 
kleine stukjes snijden. 
Bereiden; 
Oven voorverwarmen op 200 °C of gasstand 4. Broccoli op taartbodem 
rangschikken. Stukjes Camembert erover verdelen. Cashewnoten erover 
strooien. Slagroommengsel erover schenken. Op rooster onder het 
midden van de oven taart in co. 40 minuten gaar en goudbruin bokken. 
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Taart uit oven nemen en ca. 10 minuten laten staan. Voorzichtig vorm 
verwijderen. Direct serveren. Deze taart smaakt heerlijk met een 
salade, maar ook koud bij de borrel of een buffet. 

Voor de maaltijd of bij de borrel, heb ik 2 vegetarische 
hartige taarten voor jullie. 
PREIT AART MET LEERDAMMER. 
Benodigdheden; 
700 gr prei 
200 gr. Leerdammer kaas 
50 gr. boter of margarine 
1 eetl. milde kerriepoeder 
4 eieren 
125 gr. magere kwark 

1 eetl. bouillonpoeder 
150 gr. bloem 
75 gr. rozijnen 
zout en peper 
2 eetl. paneermeel 
4 eetl. geroosterd 

sesamzaad 
springvorm doorsnee 22 cm. 

Voorbereiden; 
Prei schoonmaken, in kleine ringetjes snijden en wassen. In een vergiet 
goed uit laten lekken. Intussen korst jes van kaas snijden en kaas raspen. 
In een grote braadpan boter verhitten. Kerriepoeder en prei toevoegen. 
Prei al omscheppend in ong. 8 minuten iets laten slinken en vervolgens 
laten afkoelen. 
In een kom door elkaar kloppen; eieren, kwark en bouillonpoeder. In een 
andere kom door elkaar mengen; bloem, koos en rozijnen. Al roerend 
beetje bij beetje het 
ei-kwark-mengsel toevoegen. Prei er goed doorheen mengen. 
Mengsel pittig op smaak brengen met zout en peper. 
Bereiden; 
Oven voorverwarmen op 200°C of gasstand 4. Springvorm invetten. 
Bestrooien met paneermeel. Preimengsel erin scheppen en gladstrijken. 
Sesamzaadjes erover strooien. In het midden van de oven taart in ca. 
45 minuten stevig en gaar bakken. Taart uit de oven nemen en springvorm 
verwijderen. Taart op een schaal leggen en aan tafel in punten snijden. 
Direct serveren. Deze taart kan ook heel goed koud gegeten worden bij 
de borrel of bij een buffet. 
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Historie gaat door het eigen dorp 
Nummer 2 
Reeds spoedig na 1000, het einde van de terpentijd, hebben de grondeige 
naren in deze streken maatregelen getroffen om, hun landerijen te be 
schermen tegen zee- en binnenwater. Het is hier net als bij Exmorra aan 
de ene en Abbega c.s. aan de andere kant: de streek van de hemmen. 
Tussen Bolsward en het Sensmeer lag de Eemswouder hem, tussen 
Tjerkwerd en Hieslum en de Arkumer hem en oost van Hieslum de Riper 
hem. Alle drie waren door dijken omringd. Oorspronkelijk behoorde vol 
gens de heren Rienks en Walther de Arkwerder of Arkuroer hem ·bij de 
Eemswoud.er hem, maar is daarvan later gescheiden door de waterkering, 
die van Maskeboershorne naar Dedgum loopt. Deze dijk was betrekkelijk 
laag en zal uitsluitend dienst hebben gedaan tegen het hoge boezem 
water. Ook de Riper-hemdijk had dezelfde functie. De Eemawouder hem 
is in de 15de eeuw verenigd met de Scherwouder en de Morra-hem, res 
pectievelijk bij Abbega en Oosthem en ten noorden van Westhem. Ver 
schillende zijlen zorgden voor de afwatering van deze gebieden, waarvan 
de namen nog gebruikelijk zijn, al is de zijl zelf in de meeste gevallen 
verdwenen. 
Sedert het midden van de vorige eeuw, toen de zeedijken 'Sterk verbeterd 
werden, verloren de hemdijken voor een groot deel hun betekenis. Ver 
schillende er van doen dienst als verkeersweg, die door hun bochten nu 
niet bepaald aangewezen zijn voor rijlessen tijdens mist of bij ijzel. 

.Doe't yn 1892 de Tsjerkwerdersyl troch in brêge for'fongen 
waerd, wier dêr it lot fan de himdyk (om de Skêrwälder, Yms 
wälder- en Moarrehim) mei bisegele; as blnnendyk hie er ûttsjin 
ne. De himmen 'hoegden neitiid allinnich to soargjen foar de Pike 
syl en de Atsebuorster syl, dy't lykwols allinne as brêgen yn 
steat holden wurde moasten, en jit foar in pear fearten." 

De oude hem-instellingen zijn in dezelfde tijd vervangen door moderne 
waterschappen. 
Van de vijf dorpen heeft Tjerkwerd de meeste naam gemaakt in de histo 
rie en dat is alweer te danken aan het feit, dat het twee stinsen heeft 
gehad, waarvan Walta vooral naam heeft gemaakt of heter misschien: 
de bewoners er van. 
In de 14e eeuw duikt de naam Walta op. In het bovengenoemde. werkje 
wordt over de eerste Walta's iets verteld. 
Er werd in 1331 door twee burgers van Utrecht bij bisschop Jan van 
Diest een klacht ingediend, waarin zij meedelen, dat hun. twee paarden 
zijn ontstolen door Waltitus van Kerckwaert en zijn 'broer Here met nog 
een Marcquardus van Cuenrezile. De pastoor van Tjerkwerd krijgt van 
de bisschop opdracht om de rovers te vermanen. Zij moeten binnen drie 
maal drie dagen de gestolen paarden teruggeven dan wel de schade ver 
goeden. Is na twee maanden de zaak nog niet in orde, dan zal de pastoor 
de ·ban over ·hen moeten uitspreken en zal Tjerkwerd met het interdict 
worden gestraft, d.w.z. dan werden de kerkelijke plechtigheden gestaakt. 
Het heeft geen resultaat gehad, aanvankelijk althans niet, want het in 
terdict werd uitgesproken, maar de bisschop vermaande twee jaar later 
de pastoor nog, omdat 'G.6 hand niet aan bel interdict werd gehouden. 
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Ned. herv. kerk Îierkwerd in 1723 

Men liet de doden toch "kerkelijk" begraven, b.v. door een priester uit 
de omtrek en dit was ten strengste verboden. 
EJen Tjerck Walta, die_ omstreeks 1400 leefde, spande met de Hollandse 
graaf Albrecht samen tegen de Friese vrijheid en werd als beloning be 
giftigd met "die ambochtheerscap ende dat daghelix gherecht van Kerc 
weer". Later werd zijn macht uitgebreid over verschillende andere dor 
pen, maar veel plezier ha:d ·on-ze Tjeck Walta niet van zijn verraad. De 
Hollanders moesten Friesland al spoedig ontruimen ·en de meeste colla 
·borateurs moesten voor een tijd de wijk nemen naar Holland. 
Na die tijd trouwde een Tjerck Juwinga met Ebel van Walta. Zij hadden 
een zoon 'I'jerck 'I'jercks, die de naam van 7.ijn moeder aannam ( volgens 
andere bronnen had de vader dat reeds gedaan). Deze Tjerck heeft zich 
met alle energie in de twisten van die tijd geworpen. In de lijst der griet 
mannen wordt ·hij uitvoerig beschreven, maar niet zozeer om zijn ver 
diensten voor de grietenij dan wel om zijn vele twisten en krijgsdaden. 
Trouwens zijn familieleden, de Juwinga's deden ook niet voor spek en 
bonen mee. In 1492 belegerde Tjerck Walta met Igo van Galama, de 
beruchte roofridder uit de streken bij Oudega (H.O.N.), Workum, maar 
uit de stad werd een tegenaanval gedaan en daarbij werd Igo gedood, 
terwijl Tjerck Walta en zijn familielid Juw Juwinga slechts wisten te ont 
snappen door zich als priesters te vermommen. 
Een andere keer belegerde Tjerck van Walta een van zijn tegenstanders, 

wordt vervolgd - 
t q. 

( uit: 'de Historie gaat door het eigen dorp', deel VI door A. Algra, 
11l1iu.:.t1~"-o , ?. u u ] • ..=-.! f';<,-::.;.~.h !:h::-~!~:1 ? 960.1 



Kaatsvereniging 'De Twa Doarpen' 

COMPETITIE 2004 

UITSLAG: 
Jeugd: 

1 e prijs Anne Gietema 
2e prijs Siemke Huitema 
3e prijs Harmen Postma 
4e prijs Wietske Nieboer 
5e prijs Agnes Galama 
6e prijs Bart Hekkerna 
7e prijs Thomas vd Zee 
ge prijs Welmoed Blanksma 
9. Hanna Harkema 
9. Djurre Zijsling 
11. Hergen Dillema 
12. Lianne Huitema 
13. Helena Zijsling 
14. Gerrit Dijkstra 
15. Peter v Zuiden 
16. Henk Jan Bakker 
16. Klaas Bakker 

Punten 
56 
46 vaker gewonnen 

46 
44 
42 vaker gewonnen 

42 
39 
3 7 vaker gwonnen 

37 
37 
35 
33 
30 
26 
21 
15 
15 

Senioren: 

1 e prijs Wiebren Poelstra 
2e prijs Bert Jan Ouderkerken 
3e prijs Sjoerd Dijkstra 
4e prijs Seakle Witteveen 
5e prijs Cor van Zuiden 
6e prijs Jan Hessel de Groot 
7e prijs Jouke Gieterna 
ge prijs Auke Walsrna 
9. Jan Witteveen 
9. Seakle Zijsling 
11. Jelle Brandsma 
12. Sjoerd Wijngaarden 

2.0 

77 
75 
67 
65 minder tegeneersten 

65 • 
63 
61 
60 
57 
57 
56 
55 



13. Okke Jan Postma 53 
13. Gerard Ree 53 
15. Paulus Witteveen 52 
16. Gooitzen Brandsma 51 
17. Jan Postma 50 
18. Jelle Gietema 49 
19. Cor de Groot 48 
20: Ids Walsma 47 
21. Durk Walsma 46 
22. Robert Tiesma 44 
23. Wiebren de Jong 39 
23. Dies Volbeda 39 

' 25. Bertus Walsma 34 
26. Durk Ouderkerken 33 
27. Jan Nota 32 
28. Peter Arema 28 
29. Sjoerd Bouma 25 
29. Thomas van Zuiden 25 
31. Wieger de Jong 22 
32. Jan Blanksma 19 
32. Brandt Volbeda 19 
34. Klaas Boersma 15 
35. Freerk Kootstra 8 
36. Age Gietema 7 
36. Johan Ouderkerken 7 
36. Bouwe Huitema 7 
39. Anno Galama 0 

Dames: 

1 e prijs Freerkje Walsma 79 
2e prijs Aggie Walsma 72 
3e prijs Jacobien Postma 70 
4e prijs Ruurdje Dijkstra 67 
5e prijs Erna Harkema 62 
6. Froukje Walsma . 58 
7. Elske vd Meulen 52 
8. Berdien Galama 46 
9. Betty de Vries 39 
10. Monique Terpstra 32 



11. Sytske Gietema 
12. Nellie Haarsma 
13. Lisette Kootstra 
14. Joke de Jong 
15. Sietske vd MeuJen 

21 
19 
15 
14 
13 

De. wisselbekers zijn voor Anne Gietema 56 puntenjeugd t/m 12jaar, 
Wiebren Poelstra 77 punten senioren vanaf 12 jaar, 
Freerkje Walsma 79 punten dames vanaf 12 jaar. 

Het bestuur . 

Kattenkwaad. en Hondenshit 
Het is ook wel wat, in het voorjaar op een 
mooie dag verschijnen de kikkers weer in 
de vijver, de waterlelies beginnen weer te 
groeien en de vissen zwemmen er weer 
als parels tussendoor. Dit is wel genieten 
als je dan lekker in de tuin zit, een boek 
zit te lezen of zo, en je kijkt weer eens op 
en je ziet die pracht in de vijver. Veel 
mensen met een vijver kennen dit beeld. 
't Is wel jammer dat wanneer je er paar 
dagen later weer zit de meeste kikkers al 

zijn verdwenen en nog een tijdje later dunt de school vissen ook al weer 
aardig uit. Ra, ra hoe zou dit nou kunnen? Reigers misschien? Het zou 
kunnen, alleen zie ik die hier nooit bij de vijver. Wat zou het dan kunnen 
zijn? Juist, katten!!! 
Ik weet, het is hun instinct, het zijn jagers. Maar zijn wij mensen van 
oorsprong ook geen jagers? Vroeger moesten wij ook aan ons eten 
komen en interesseerde het ons ook niet dat wij de herten en zwijnen 
schoten om er lekker van te smullen. En door onze hebberigheid zijn er 
ook al heel wat dierensoorten uitgestorven. Helaas of gelukkig is dat 
instinct nog niet echt veranderd. Dus kan ik voortaan gewoon met een 
buks achter het open raam gaan zitten wachten tot er weer een kat 
toeslaat ~11 dan knal ik hem zo door z'n lieve snuitje. 



Ook een manier van territorium bewaken in plaats van overal neer te 
schijten en te pissen. Of is dat wat te zielig? Dan moeten de katten maar 
in een kennel, net zoals honden ook wel in een kennel zitten. Of is dat 
ook zielig? Ik weet niet, is het ook zielig dat tijgers en weet ik wat voor 
katachtigen opgesloten zitten in een kooi of dierentuin? Nee? Welnu, 
waarom een kat dan ook niet in een kooi? Probleem opgelost!!! Die 
bulten stront zijn gelukkig niet zo zwaar als die van een olifant dus 
rugklachten zullen u bespaard blijven. Toch zijn er veel mensen die daar 
wel bang voor zijn. Wie? Honden baasjes. Ja, waar ligt het niet, dan heb 
je een ledenpartij van het kaatsen op de ijsbaan, ons "superveld" ! ! ! Nou, 
je kunt er eerst wel met een schep overheen want iedere keer liggen er 
weer verscheidende mesthoopies. Heerlijk als je dan zwevend .door de 
lucht gaat om die bal te slaan en dan neerploft in zo'n lekkere bruine 
stinkende massa. Je zult een bootje hebben en net het dek hebben 
geschrobd, meteen weer bruin of het ligt voor de deur van je huis en dan 
niet één keer!? Welnee, die hond vindt dat dan wel een mooi plekje en 
gaat er maar weer eens boodschappen doen. 
En het overkomt ons ook als we naar de keet lopen, dat paadje wordt al 
zo smal door al dat gras, als het dan Jater en donkerder wordt ( en we 
hebben een paar aperitiefjes gehad) komt het ook wel voor dat er weer 
iemand thuis de nieuwe vloerbedekking besmeurd. Moeders boos!!! 
Mocht u in de mogelijkheid zijn om nog te kunnen buigen, gooi die mest 
dan even in de sloot, berm of nog beter, even in een zakje. Huisdieren 
zijn toch net kinderen, waarom vinden we die hun mest dan niet overal? 
Een kleine moeite geeft veel mensen groot plezier. Ik schrijf dit niet 
alleen namens mijzelf, ik heb ook een heleboel geklaag uit het dorp 
gehoord dus als we er even met z'n allen om kunnen denken zou dat mooi 
zijn. Ik weet ook wel dat je een kat niet in kennel zet en ik knal ze ook 
echt niet overhoop (hoewel ik hier soms wel eens tot in staat hen). ik hou 
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het wel bij frisdrankfl essen gooien. 

Een verontruste dorpsbewoner, 
Jan 



Voor u gelezen door Pieteke Dekker 

Wie denkt aan een ander, maakt een mooi gebaar 
Een dag in de zomer is voor een bouwer als een week in de herfst 
Wie niks weg te geven heeft, kan van alles beloven 
Water op het land, schade in de hand 
Een hand vol hulp is beter dan een karrenvracht lieve woorden 
Kakelen is nog geen eieren leggen 
De meeste mensen zijn niet om werk, maar om geld verlegen 
Wie moppert over het weer, die moppert tegen de Heer 
Die praat achter uit zijn keel (grootspraak) 
Zelfs de allerlangste reis begint met de eerste stap 
Twee hanen in een kippenhok, dat kan niet 
Friezen kunnen met weinig woorden veel zeggen 
Je hoeft niet rijk te wezen om je rijk te voelen 
Alles kan niet eeuwig duren 

Frjemde Kostgongers / Fier Fuort 

De F-side (Fryske Side) dy't wykliks yn de Leeuwarder Courant en 
Friesch Dagblad stiet, siket foar twa nije searjes dy't nei de simmer 
fakänsje utein sette om geskikte kandidaten. 

Frjemde Kostgongers wurdt de namme fan in searje oer minsken dy't 
hiele spesjale bisten yn 'e hûs hawwe. En dan tinke wy net oan hûnen en 
katten mar oan slangen, apen, Huwen, kikkerts, frjemde fûgels, ynsekten 
ofbysûndere fisken. Hajo sokke bisten yn 'e hûs en wolle jo dêr wolwat 
oer fertelle ofkinne jo immen dy't se hat, belje dah etkes mei de F-side . 

. 
Fier Fuort wurdt de namme fan de oare searje en dy sit gean oer minsken 
dy't foar harren berop of studzje ergens fier fuort oant wurk binne of west 
hawwe. Kinne jo sa' n persoan jou it dan oan de F -side troch. 

F -side 
Ingrid Wagenaar (einredakteur) 058-2343072 i.wagenaar@afuk.nl 



Gemeente 

Ondersteuning voor mensen met een laag inkomen 

De gemeente Wûnseradiel kan mensen met een laag inkomen de helpende hand 
bieden. De gemeenteraad heeft op 13 april j 1. hiervoor twee nieuwe regelingen 
vastgesteld: ' 
a. een bijdrage-verordening voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten 
b. een regeling voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen voor ouderen 
die praktisch alleen een inkomen hebben volgens de Algemene Ouderdomswet 

a. bijdrage sociaal-culturele en sportieve activiteiten 
U kunt een bijdrage krijgen voor entreekaarten en/of de contributie voor sociaal 
culturele en/of sportieve activiteiten. Maar ook een vergoeding wanneer u 
sportattributen gekocht hebt zoals bijvoorbeeld voetbalschoenen of een judopak. 

U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u een inkomen hebt dat lager is 
dan 115% van de voor uw situatie geldende bijstandsnorm. De vergoeding is 
maximaal € 100,- per jaar en u kunt maximaal twee keer per jaar een aanvraag 
indienen. 
Bij de aanvraag moet u kunnen bewijzen dat u de kosten inderdaad gemaakt hebt 
en u moet een bewijsstuk van uw loon of uitkering inleveren. 
Voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar bestaat de mogelijkheid een bijdrage te 
krijgen voor de kosten voor de kabel en de krant (binnen het maximum van€ 
100,- per jaar). 

b. bijdrage duurzame gebruiksgoederen 
Deze regeling is alleen bedoeld voor ouderen die (bijna) niet meer dan hun AOW 
hebben. Bij duurzame gebruiksgoederen kunt u denken aan het kopen van een 
nieuwe wasmachine, een televisie of nieuwe meubelen. Wanneer uw inkomen 
hoger is dan de AOW komt u misschien in aanmerking voor een gedeeltelijke 
bijdrage. 

U kunt het gehele jaar een bijdrage aanvragen. Wanneer u een aanvraag indient 
kijken we naar uw inkomen. U moet daarover dan ook de nodige informatie 
kunnen geven. 
Wanneer u aan de voorwaarden voldoet kunt u een bijdrage ontvangen van € 
250,-. Dit bedrag ontvangt u eenmaal per jaar. Het maakt niet uit of u 
daadwerkelijk een wasmachine of iets dergelijks heeft gekocht. U hoeft geen 
bonnetjes te bewaren of op een andere manier aan te tonen dat u een 'duurzaam 
gebruiksgoed' heeft aangeschaft. Het enige waar u op moet letten, is dat u op tijd 
de aanvraag indient, namelijk voor het einde van het jaar waarop uw aanvraag 
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betrekking heeft. Oftewel, wilt u voor het jaar 2004 de vergoeding ontvangen, 
dan moet u de aanvraag uiterlijk in december 2004 bij de gemeente inleveren. 

Voorwaarden en informatie 
Voor de beide bijdrage-regelingen gelden verschillende voorwaarden die te 
maken hebben met het inkomen, vermogen of met de leefomstandigheden. U 
kunt hierover informatie krijgen bij de medewerkers van de afdeling Sociale 
Zaken. De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. 
We kunnen u een formulier met de daarbij behorende toelichting toezenden. U 
kunt dit telefonisch verzoeken via telefoonnummer 0517 - 53 33 70, te bereiken 
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. 
Heeft u een uitkering via Sociale Zaken, bijvoorbeeld in het kader van bijzondere 
bijstand dan hoeft u geen actie te ondernemen, een aanvraagformulier wordt u 
toegestuurd. 

Vrijwillige Bijdragen 

Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van:' 

M. van der Wal, Bolsward; D. Breeuwsma, Van Panhuysweg; fam. 
Joh. Dijkstra, Van Panhuysweg; A. de Haan, Bolsward; fam. J. 
Feenstra, Jousterp; Stremler, Arkum; J.S. v.d. Zee, Sneek; fam. R. 
Dijkstra, Bolswarderweg la; T. Twijnstra, Hellendoorn; fam. L. 
Huisman, Kerkstraat; fam. A. van Lingen, Singel 9; D. Jorritsma, 
Arora U.S.A; 0. Jorritsma, Twijzel. 

Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 



Het Debat / Sneek 

Activiteit 
Europees Jaar van mensen met een handicap 

Leeuwarden, 23 september' 2004 

Betreft: uitnodiging voor Het Debat 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van Het Debat bij u in de buurt. 
Het Debat heeft als doel mensen met een functiebeperking in contact te brengen met 
beleidsmakers, politici en zorgaanbieders om met elkaar van gedachten te wisselen 
over participatie en gelijke kansen op lokaal niveau. Niet de beperkingen maar de 
mogelijkheden staan centraal. 

Het DEBAT wordt georganiseerd: 
op 13 oktober a.s. in de raadzaal van het gemeentehuis Smallingerland: 

Gauke Boelensstraat 2 te Drachten (ringleiding aanwezig) 
op 14 oktober a.s. in Partycentrum Van der Wal in Sneek: 

Grote Kerkstraat 10 te Sneek 
op 27 oktober a.s. in de raadzaal van het gemeentehuis Heerenveen: 

Crackstate 2 te Heerenveen (ringleiding aanwezig) 
op 2 november a.s. in De Open Ho/in Leeuwarden: 

Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden (ringleiding en doventolk aanwezig). 
Alle bijeenkomsten ziin 's avonds van 19.30 tot 21.30 uur. 

Aan de hand van stellingen laten we verschillende gezichtspunten en zienswijzen aan 
bod komen. Onder inspirerende leiding van de heer Klaas Jansma wordt Het Debat 
gevoerd speciaal met vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties, de lokale 
overheid, en zorgaanbieders. Natuurlijk. zal het publiek daar op eigen wijze bij 
betrokken worden.Het belooft een spetterend Debat te worden. Een deskundige jury zal 
na afloop het gevoerde Debat beoordelen. 

Mogen we ook op uw aanwezigheid rekenen!!? 

Met vriendelijke groet van de werkgroep Het Debat, 

N ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••.•••••••••.• 
2 
oot redaktie: Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: Ettje Wassenaar, PCPF 058- 
159222 

Copy kan eventueel digitaal aangeleverd worden. 
EWassenaar.pcpf@p!anet.ri: 

E-mail: 



P.ry$k bemespektakel foar 4 oant 12 jier 

Tema: Ooch it SElS mar ! ! 
'f6ft~ 
'Muzyk 
't>ûosj6o 
~myr.ike 
"tmj6t> 
't>Isk6 : "lt t'ry~:k6 'Bero~bö~k" 
(heit&o &o mflmmfJD wurrlfl fik Mmtkke) 

m. m. I. Teaftrgroe~ "•• Pauper," 
Henk de Boer (Opperklkkett) 
de Beugel~and (Broed~eklkkert1) 

Wannear 
Wêr 
Vmree 

1 1/~ I 
: Woansdei 20 oktober 2_004 
: .. Oe Mande0 Nijliin 
: bem / oaren € 9.00 

~~ Begjin : fan 2 oere oant 9 oere 
~ Provinsje Fryslán, Gemeente Wymbritseradiel, Stifting Arjen Witteveen Fûns, 

Douwe Kalma Stifting, Fonds Bolsvtard-Dronrijp 1993. 
· < lnfo; www.merakels.dds.nl IWSERVBflRJE tel. 0515-569324 



Bedankt .... ! 

Bêste minsken, 

In wike lang haw ik yn it sikehûs west. Noch nea earder 
hie ik it sa goed fan binnen besjoen. Graach wol ikjimme allegearre 
tige tank sizze foar alle kaarten, blommen, fruit en wat al net mear. It 
meilibjen hat my tige goed dien. lt giet mei my goed foarût, mar it sit 
noch wol in skoftsje duorje, foar't ik de älde wer bin. 
Groetenis, Rille 

Beste dorpsgenoten. 

Hierbij wil ik iedereen bedanken, 
die op wat voor manier dan ook 
zijn meeleven heeft getoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn vader. 

Fokko Rollema. 

Tige tank foar alle kaartsjes, blommen, presintsjes etc. die wy krigen 
hawwe bij de berte fan us jonk.je en broerke Stefan! 
It wie geweldich!! 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
kaarten en attenties die wij mochten ontvangen bij ons huwelijk 
10 juni jl. Het was geweldig! 

Durk en Tamara 



Opbrengst collecte 

De jaarlijkse collecte voor de Nierstichting, gehouden in de week van 
19 t/m 25 september, heeft in Dedgum€ 71,93 opgebracht. Alle gevers 
hartelijk dank. 

B.Bruinsma 

De collecte van de kankerbestrijding heeft in 2004 opgebracht 
€ 1.076,98. 

In Parrega 
In Hieslum 
In Tjerkwerd 
In Dedgum 

€ 
€ 
€ 
€ 

424,07 
108,91 
410,20 
133,80 

Alle gevers hartelijk bedankt. Ook alle collectanten bedankt voor 
jullie inzet. 

Prinses Beatrix Fonds; 
De kollekte foar it Prinses Beatrix Fonds hat yn Tsjerkwert dit jier 
€ 134,28 opbrocht. Hjirfoar tige tank! 

Buraerlijke stand - - 
Bide 
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Opnit::h'-V ver\vondc1•c{,,. 

OpHiet1\<V v~d~dc.1•c.l,. 
Opnit!!1.,,'\., 1.."mt,·oi?.1·,I ... 

Jcll~ ea, Ûe:'!t.>.1't zijt\ + .. ofs c.1, •'c!I\Zt.! l,Jij, 
\'1<.lni ;:ij ht.!.6ben er ee..,, lu'i."lc!l'l_!t: l,i,i, · 

A,j.e:n is 9.ebu,·,m "P ·JS j11li !2004 
\.Vee9f 3300 91·na, t.'I\ j!. 52 ,:.,n '""fJ· ,, 
Jili~ c!!n Sc,1,iu t·luiic11\C\-Rosic1· 
Jdl.., /'1,,d,.,; 
Cice . .-f Lc.;11J.e1·t 

Bolswa1•Jer\\•e9 6 
8765 L'R l:je,fove,·d 
0515-572832 

Ik l:ut mij 9~9 be"""'leren. rn~~, 1:.!I 
mijn pap~ CII mem eerst even. 

D.111kb~~1· en f>li/ zijn wij met ,k gdx.,otk 
\',lil onze dochter en zusrc \r.11) J1111te 

Geboren op 27 ~ugustus 2004 
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It Tjerkwerter doarpsfeest hie dit kear by it lêste 
spultsje wat ûnderbroekenlol. Miskien dat der it 
kommend jier ek pealdûnsjen op it programma kin. 
De klub fan Simmer 2000 hat op it Flielán al aardich 
aan 't oefenjen west, sa ha l1-JI heard. 

It hie net in protte skeeld of Germ D. wie fan itselde eilän ferwidere. Hy 
waard beskuldige fan nasaal lûdsoerlêst. It snoarkjen wie op Teksel hast 
noch te hearren. 

De Tsjerkwerter feart wurdt stadichoan al in aardich havengebiet. 

Tseard Haarsma is okkerdeis beneamd ta Boalserter Oaljekoek: 

It sportjjild sjo chi der kreas ut. Wetterpas leit it as in grien biljertlekken 
yn 't doarp. 't Is al wat spitich dat er ynienen in tekoart aan betonplaten wie. 
Dy skulpkes dogge in bytsje earmoedich oan. 

'Maatregelen Waltaweg nog voor de zomer klaar.' Dat wie in domflaterke 
yn 't foarige nûmer. Mei 'zomer' waard fansels bedoeld 'herfst' en as dat net 
sa is, dan bedoelde de gemeente 'winter'. Yn elts gefal wurdt it fansels wer 
simmer (of hjerst of winter .. .) 

Over arrogantie van de macht gesproken. Ondergetekende heeft voor het 
eerst in zijn leven in volle overtuiging gedemonstreerd tegen het beleid van 
de landelijke overheid, tegen de steeds grotere tweedeling in dit land en 
vóór solidariteit. De reis was lang, vier uur heen en vijf terug, maar ook 
bijzonder. Je raakt in gesprek met iedereen, want ons reisdoel kwam in alle 
opzichten overeen. Je zou wensen dat dit in het echte leven ook wat vaker 
zou kunnen .... 

Kopij en snypsnaren 
graach foar 
7 desimber 
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