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:foarwurá fan de redaksje 
Nei al it behelpen is Dedzjum der mar kreas by kommen te lizzen. Se 
k.inne dêr mar pronkje mei de moaie dyk troch ik doarp, mei de 
parkearhavens en it sitsje foar de rekreaasjefytsers. Kreas hear. 

It soe mei de Waltawei ek foar de winter noch oangean, mar dat liket in 
gegriem fan komsa te wurden en dan is it mar êfwachtsjen oft it der wol 
better fan wurdt. Dat sil, sa't it no Jiket, pas nei de winter op priemmen 
komme. En dan mar hope dat it wat opsmyt en de bewenners lang om let 
ferlost wurde sille fan it gedinder. Yn elk gefal hat Tsjerkwert in 
opfallend ljochtsjend oansjen krigen by it ynriden fan it doarp fanöf 
Blauhûs. It liket wol oft der mei it jier mear krystferljochting by komt. 

Ek by Iemswälde is de 'entree' wer yn styl brocht mei grutte 
ljochtobjekten. 
Nei de winter moatte de tûzenen blombollen der foar soargje dat it doarp 
der fleurich hinne komt te lizzen. Dy binne troch de gemeente oan 
Tsjerkwert skonken, wylst frijwilligers se okkerdeis rûnom plante ha 

En dan is der noch nijs oer de doarpsplannen. Yn maart 2005 wurdt ien 
en oar oan it doarp presintearre, mar no kin al sein wurde dat der 
meidetiid boud wurde kin op de hjoeddeiske iisbaan. It plak foar 
reedriden wurdt dan mear nei it westen ta oanlein. 

Ha jo ek lezen oer wat jou moaiste Fryske wurd is? Is it misk.ien 
harsenskrabjen, hottefyljen, hiemsk, klomsk, poeiermolke, poepeazje of 
wat ek mar? Wy hälde it foarearst mar op SKIEPPESTURT. 

Dy wurdt wer oanbean yn it nije jier en dat wolle jo grif net misse. Op l 
jannewaris rint it Waltahûs fansels stiif fol nijsgjirrige Skieppesturten 
om dit hichtepunt fan it jier by te wenjen. lt moment suprême fynt plak 
om 22 :00 oere. 

Hjirby wol de redaksje elkenien goede feestdagen tawinksje. 
Noflike Krystdagen, in goede jierwiksel en in sûn 2005. 
Oant sjen yn it nije jier. 

De redaksje. 
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NIEUWS VAN PEUTERSPEELZAAL "IT PJUTTEHONK" 

Hier volgt een klein stukje over het wel en wee op "It Pjuttehonk". 
In de herfst hebben de peuters allerlei 'schatten' gevonden, Zoals 
eikeltjes, kastanjes, bladeren, takjes, en nog veel meer. De meeste 
schatten zijn verdwenen in de herfstkijkdoos, die thuis natuurlijk nog 

, bijgevuld kon worden. 
Met dierendag hebben veel kinderen hun eigen knuffels meegenomen 
en we hadden ook nog twee echte dieren, een konijn en een cavia. 
Dat viel natuurlijk erg in de smaak! 

De kinderboekenweek, begin oktober, was erg geslaagd. Met 
eigengemaakte instrumenten zijn we in optocht naar de basisschool in 
Tjerkwerd (zie foto) gegaan. Daar hebben we een paar liedjes 
gezongen en mochten we ook 
de kijkdozen van de kleuters r .. 
bekijken. Van juf Petra 
kregen we nog een dropje, 
wat er altijd wel ingaat! 
Aan het eind van de week 
zijn we in Parrega bij juf 
Sippie geweest. Dat was ook 
erg leuk. We mochten in de 
kring bij de kleuters en in 
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optocht over het schoolplein 

Tot slot kwam Sinterklaas op vrijdag 3 december j.l. ook nog langs, 
alle peuters hadden een mooie hoed op en zongen liedjes voor de 
Sint. Ook mochten ze één voor één even bij Sinterklaas komen en dat 
was voor sommi ge peuters best wel spannend, maar zodra Zwarte 
Piet de zak met pepernoten open deed, gingen de handjes snel open. 
De peuters kregen allemaal een cadeautje van Sinterklaas en in hun 
zelfgemaakte stoomboot zat nog een lekkere verrassing. 

NIEUWS VAN STICHTING IT WAL TAHûS 

Het winterseizoen is inmiddels begonnen, alles draait weer volop in It 
Waltahûs. 13 november kwam de band Jitiizer, een geslaagde avond! 
Voor de komende tijd staan diverse dingen op het programma. Op 17 
december kan er onder leiding van Agatha ,Miedema een kerststukje 
gemaakt worden. Zie voor nadere gegevens ook de M.A.T. 
Op oudejaarsavond is het Waltahûs weer vanaf 01.00 uur opengesteld 
voor iedereen die zijn dorpsgenoten gelukkig nieuwjaar wil wensen. 
Natuurlijk is daarvoor ook de gelegenheid op het nieuwjaarsbal, 
waarop traditiegetrouw de Skieppesturt wordt uitgereikt.' Dit jaar valt 
het nieuwjaarsbal op nieuwjaarsdag, 1 januari. 

4 



De jaarlijkse vrijwilligersavond is. ook al gepland, namelijk op 22 
januari . Voor deze gelegenheid zal het Waltahûs worden 
"omgebouwd" tot een heus casino, waar roulette en black jack kan 
worden gespeeld. Het belooft een feestelijke avond te worden! Alle 
vrijwilligers krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. 
Verder staat de in het vorige Skieppesturtsje aangekondigde dansles 
op het programma. De data voor de 5 lessen zijn: 14, 21 en 28 januari 
en 4 en 11 februari (vrijdagavonden). Opgeven kan nog tot 15 
december, dus wees er snel bij, want vol is vol. Heeft u het strookje 
uit het vorige Skieppesturtsje niet meer, dan kunt u ook een briefje 
met uw naam en telefoonnummer en vermelding "dansles" in de 
brievenbus van het Waltahûs doen. 
De playback show zal dit jaar worden gehouden op 12 februari. 
En last hut not least komt er weer toneel uit eigen dorp! Een 
enthousiaste ploeg onder leiding van Yde Schakel en Jan Nota is al 
volop bezig met de voorbereidingen. Het stuk zal op 5 maart 2005 
worden opgevoerd, dus hou deze avond vrij!!! 

Wij wensen iedereen heel fijne Kerstdagen toe! 

Het bestuur 

INTOCHT SINTERKLAAS IN TJERKWERD 

Afgelopen zaterdag was het weer zover, Sinterklaas en zijn Pieten 
brachten een bezoek aan Tjerkwerd. Rond de klok van half 11 
stonden al vele kinderen te wachten op de brug. Dit keer kwam 
Sinterklaas met de boot. De goedheiligman en zijn Pieten werden 
verwelkomd door het korps "Eensgezindheid". Eénmaal uit de boot 
werd Sinterklaas bedolven onder de mooie tekeningen die de 
kinderen voor het hadden gemaakt. In "It Waltahûs" werd Sinterklaas 
toegezongen door de peuters en kinderen van groep 1 t/m 5. Na een 
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ezellig uurtje kregen de kinderen een cadeautje en werd het weer tijd 
voor Sinterklaas en zijn Pieten om verder te gaan . 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 

Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van: 
Fam. Bakker, Kerkstraat 14; Erven J. Dijkstra, Koudum; J Kroontje, 
Singel 22; D. Bruinsma, Waltaweg; C. Nieboer, Hemdijk; U. Bakker 
- van Rijs, Kerkstraat; R. Posthumus, Burgum; S. Heeres, Gaast; P. 
Zijsling, Bolsward; P. Dekker-Bergsma, Sylroede; R. van der Wal, 
Dedgum. 
Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Stichting "De Fryske Mole" heeft als doelstelling het bevorderen 
en verzekeren "an de instandhouding van molens in Friesland. 
De stichting doet dit door onderhoud en restauratie van het 
molenbezit. De stichting heen 41 molens in eigendom. beheer en 
onderhoud en is daarmee de groorsre molenstichting in 
Friesland. 

"De mole stie stil, mar ... " 
Babuurstermolen komt weer in bedrijf 

Mededeling over de Babuurstermolen 
Wegens beëindiging van het molenaarschap van de molenaars Zijsling en 
Posthuma vroeg De Fryske Mole in het vorige nummer een vrijwillig 
molenaar voor de Babuurstarmofen, 
De Fryske Mole was op zoek naar iemand die 
"affiniteit heeft met in het bijzonder de Babuurstermolen; 
* het molenaarsdiploma heeft of bereid is daarvoor een opleiding te ,·olgen; 
* bij voorkeur affiniteit heeft met het gedachtengoed van Pier Zijsling zoals 
dat is verwerkt in 't Polderhüske. 

De Fryske Mole meent deze "·rijwiHiger te hebben ~evooden in de persoon 
van Henk Kuipers uit Leeuwarden, een vutter die over de podige vrije tijd 
beschikt en daardoor ook op door de weekse dagen beschikbaar is wanneer 
dat gewenst wordt. 
Molenaar Kuipers komt oorspronkelijk van Workum, hij heeft zijn 
opleiding gehad op een molen in Holwerd en hij is gediplomeerd bij het Gild 
Fryske Mounders. 
Binnenkort zal de sleuteloverdracht plaatsvinden, zodat de molen in de 
kerstvakantie hopelijk al weer draaiend te zien zal zijn. 
De Fryske Mole meent er goed aan te doen u dit middels dit schrijven in de 
dorpskrant 't Skieppesturtsje te laten weten. 

Stichting De Fryske Mole. Leeuwarden 

• 
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HISTORIE GAAT DOOR HET EIGEN DORP. al 
Edo van Jongeren, die zich in de toren van Kornwerd had verschanst. 
Hij trachtte zijn tegenstander uit de toren "te roken", muur zijn plan 
mislukte, want er kwam hulp voor de bedreigden opdagen en 'l'jerck 
Walta moest de vlucht nemen. Ook in Bolsward nam de vechtersbaaa 
deel aan de strijd tussen de verschillende lakken der Jongema's, waar 
een wapenstilstand een eind maakte aan de burgeroorlog. Ef!n poging 
om het slot van Sjoerd va.n Beyma. onder Arum te veroveren mislukte 
ook. Gelukkig was onze held dus niet altij<l. En tenalotte kreeg hij loon 
naar werken. De kronlckcn vermelden, dat errige I.i'ranse kooplui mun 
ten hadden Iaten slaan te Bolsward. Tjerck Wnlta, daarvan onderricht, 
nam de kooplui gevangen, sloot ze op In zijn stins te Tjerkwerd en ont 
nam hun l 200 flor-cnon onder het. voorwondsol, dat ze vn.Ji; gr-td zouden 
uitvoeren. Nu moet er hier wol even vcrmoh] worden, dat het geld van 
Sneek en de munt van Bolsward een niet al te gue<le naam hadden in die 
tijd. Deventer b.v, vcrhood de munten van Sneek en Bolswar-d, omclnt die 
van slechte kwattteit waren. Maar ik meen te mogen narmorncn, dat 
Tjerck Wnlta de! roof niet zozeer 1>leeg<lc om de inferieure muntsoorten 
te bestt'ijden dan wel om zijn eigen zak te spekken. De vrijgelaten koop 
lui klaagden in Bolsward en andere steden over het onrecht hun nnngo 
daan en een bende die vooral uit Snekers en Franekers beatond, trok 
op naar- Tjerkwerd en verwoestte Walt a-stute. In een slag, die 'l'jerek 
leverde aan het hoofd der Vetkopers, moest hij alweer het onderspit 
delven. Hij raakte :r.elfs in gcvnngr-nschap in Bolsward, maar wist zich 
vrij te kopen. Nu begaf hij zich naar Overijssel, waar hli twee jn.nr bleef. 
Toen keerde hi,i aan het hoofd van 1500 mnn terug, hem geleverd door 
de Hertog van Saksen. De manschappen zouden geen soldij ltri:igeu, doch 
kregen het recht, om vrij te plunderen bij de vijanden van hun aanvoer 
der Tjerck. Het was de bedoeling van de Sakl'lischc vorst om op deze wijze 
troepen Friesland binnen te smokkelen, die hij da.n kon gebruiken, om 
het hem door Maximiliaan verkochte gewest, te ver-ovcren, Over tjs kwam 
Tjerek met :r.ijn troepen l•'rieRland binnen, Een poging om Sloten te ver 
overen, mislukte. Sneek wees de bende ook af en deze begaf zich nu naar 
Bolsward, waar zij de Schieringers veel nadeel tocbraeutcn. Deze Schic 
ringers in nood wendden :r.ich nu tot de Snksiirnhc hertog. Zij boden aan 
om hem te erkennen, mits er paal en perk gesteld werd aan de roverijen. 
Dan verandert echter Tjerck van Walta van partij en keert zich tegen 
de Saksers. Hij was een van de bevelhebbers van het 1-'ric>sc leger, dat 
Albrecht van Saksen in Franeker belegerde, wçlk beleg echter werd op 
gebroken, omdat "de ûngot.iid" een verdere actie verlamde. Tjerck Walta 
moest vluchten en zijn goederen werden vcrbcnr::l vc1·kl:lat'd. Hij sloot 
zich in de bu.llingschl\P aan bij de Bourgondische partij, die Karel V 
steunde, en toen tenslotte de keizer :r.cgevierde, kon Walta tE'ntgkeren 
en weer bezit nemen van zijn goederen. Hij wnrd weer grfotman (in 1491 
was hij het ook tijdelijk geweest) en kon de !natste jnren nog in vrede 
leven op de herbouwde stins. In 1522 is hij o~erleden. Zijn vi.ouw Ticth 
van Herema overleefde hem 20 jaar. 

Tjerck en Tielh hadden een :won, Joho.11, die ziel\ wel \Valta, maar ook 
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KP.rk en /:mm fP. Hi<'.sflmt ill / ï'.2.3 

wel naar zijn moeder Herema noemde. Ook hij is grietman van Wonsera 
deel geweest. Zijn ,:0011 Goslick, die 7.ich van Horema noemde, was ook 
grdetman. Hij was getrouwd met Wyts, de dochter van Watze van Cam 
mingha, heer van Ameland. Hij ii:; door cle Spanjaarden uit zUn ambt ont 
zet, maar in 1577, toen de bevrijding van Fl"iesland een feit werd, kreeg 
hij zijn ambt terug. 
Johan Goslick van Hcrerna volgde zijn vader- op als bewoner van '"'alla 
en ook hij heeft hel bestuur over Wonscradeol gevoerd. Hij was met 
Wyts Pietcrsd. van Cammingha gehuwd. Het echtpaar had een zoon, 
Gosllck Pieter van Hcrema, die wel gehuwd i!'I geweest, maar geen kin 
deren hud, Nn. r.ijt1 dood kwam daardoor de state aan Watse van CRm 
mingha. een "tantczcgger" van \Vyts. 
\.Va.be van Carnmingha en zijn vrouw Rix; van Donio. resideerden nu 
ornstrnoks 1660 op het Walta-i;Jot. In de lwrk van Tjerkwerd vindt men 
nog de graftombe van flit echtpaar. De wapens zijn natuurlijk wegge 
werkt in do tijd van vrijheid <'n gelijkhdcl, maar de bustes van Watze en 
Rixt zijn hewnard geblevt-n. In 1808 werd in een advertentie in de Leeu 
warder Courant vermeld, dat het monument zeer vervallen WAS en dat 
rechthebbenden het moesten herstellen. Dil schijnt gebeurd te zijn, want 
het ziet er nu nog altijd "knap" uit, at heefl natuurlijk de revolutie haar 
sporen achtergelaten. 
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Watze van Cammingha, heer van Ameland, is in 1668 te Tjerkwerd over 
leden en zijn vrouw Rixt in 1681. Zij hadden een zoon Frans Duco, die 
even voor zijn moeder, Rixt, overleed. Hij was ongehuwd en zijn moeder 
werd zijn erfgename. Ook waren er nog twee dochters uit het huwelijk 
van Watze en Rixt, maar één daarvan, Isabella, overleed al in 1670 en 
de andere, Bjuck, waarschijnlijk omstreeks 1680. Beiden waren onge 
huwd. 
Nu schijnt het slot in handen van de familie Schwartzenberg te zijn geko 
men. De Donia's en Schwartzenbergs hadden ook weet' banden. Doedt 
Wilco's dochter van Holdinga, die we al bij Anjum ontmoetten, was eerst 
met Keympe Sydzes van Donia gehuwd en later met George Wolfgang 
van Schwa.rtzenberg. Door deze en andere betrekkingen zal de familie 
Schwartzenberg eigenares geworden zijn van Walta. In 1722 woonde er 
een weduwe Karlson. Zij was een Isabella van Schwartzenberg van Beet 
gum en was gehuwd geweest met een natuurlijke zoon van de Zweedse 
koning Ka.rel X Gustaaf, die zijn bastaard Gustaaf de titel Graaf van 
Karlson had gegeven. 
In 1765, zo lezen we, verkochten de Schwartzenbergs Walta. Het is toen 
waarschijnlijk in de familie gebleven, want in 1791 bood een Schwartzen 
berg te Hichtum een vierde deel van de state, groot 98 pondemaat, te· 
koop aan. De stins verloor zijn heerlijkheid en werd een boerderij. In 
1810 werden 145 iepen op de singel verkocht en zulke berichten spreken 
van het einde. Thans herinnert een boerderij, bewoond door de heer F. 
Gietema, nog aan de oude glorie. 

Een buurtje met een paar boerderijen ten zuiden van Tjerkwerd herin 
nert nog aan andere voorname bewoners. Dat hoekje heet n.l. Jonkers 
huizen. Over de eigenaars is minder bekend. In het laatst van de 15de 
of het begin van de 16de eeuw woonde hier een Taecke van Bualda, wiens 
dochter Both met een Inthiema was getrouwd. De heer W. Tsj. Fleer 
noemt uit dezelfde tijd een Abbe Gerckes Bualda, die met Trijn een 
dochter van Agge Harinxma was gehuwd. Hij voegt er aan toe: 
Deze middeleeuwse familie kon als "voornaam" doorgaan. Ofschoon niet 
rechtstreekse adel, waren zij wel aan de Friese adel verwant. Via een 
Ga.tze Abbes en een Sierck Gatzes treffen we Hille Siercks Bualda. aan, 
die omstreeks 1580 trouwde met een Oenema-dochter en de kinderen uit 
dat huwelijk trouwden stuk voor stuk met partners van adellijke huize, 
zodat men zich kan afvragen waar in die dagen de grens tussen adel en 
niet-adel in Friesland lag ... 
Er is echter weinig draad in deze geslachten te vinden. Volgens de heer 
U. W. Bakker zouden er la.ter twee takken hebben ge·woond, van wie de 
ene zich Bualda. en de andere zich Homminga. noemde. De ene tak was 
met de reformatie meegegaan, de andere bleef R.K. Zij deelden het oude 
bezit in tweeën. Door het huwelijk van Sju Oenema thoe Bualda met 
Homme van Hoytema komt de laatste naam aan ·een der "huizen". Een 
dochter Auck van Hoytema was met een Sybolt Taeckes van ,Obbema 
of Ockema, te Tjerkwerd woonachtig, gehuwd en uit dit huwelijk wordt 
een Hamme van Ockema van Hoytema geboren, die met een "burger- 
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Kerk en lor~n te Dedgum in 1723 

dochter uit Enkhuizen" trouwde. Met een zoon uit dit huwelijk "beneden 
de stand", een Taecke, eindigt het stamboek van de Adel de lijst van dit 
geslacht. 
Er zouden nog wel meer namen te noemen zijn, maar ik wil de lezer niet 
al te zeer vermoeien met genealogie. 
Over de state Hoytema werd reeds in de tweede helft der 18de eeuw 
gezegd, dat deze stins in een boerderij was veranderd, hoewel deze boer 
derij zijn "afkomst" nog niet verloochend had. 

"Want dezelve is nog voorzien met cingel en graft, uit welke een 
steenen pijp of pijp is opgemetzeld, boven welke een hooge en 
wijde steenen poort staat, groot genoeg om voor een stad te staan; 
in deze poort gaat men bij een ruime eikenhouten wenteltrap op 
naar een ruime Bovenkamer, haar uitzigt he'bbende naar Bols 
ward en nog tegenwoordig in goeden staat. Volgens overlevering 
zou deeze pijp en poort in den jare 1660 gemaakt zijn en 6000 
gulden gekost ·hebben. De Heerenhuizinge, die binnen de graft 
stond is wegens ouderdom vervallen zijnde, in den jare 1779 ver 
bouwd. In eene der Kamers plag men eenen naar dien tijd, zeer 
wel betimmerde bedschutting te hebben, die in 't midden twee 

- wordt vervolgd - 

Uit: de Historie gaat door het eigen dorp. Deel VI, 
door A. Algra - uitg. Friesch Dagblad 1960. 
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HORIZONTAAL 

1 Roddelblad voor reizigers. (15) 
7 Een pak slaag vanwege een tas. (6) 
9 Verkeert die roofvogel in hoge kringen? (8) 

10 Onbeweeglijk bevel voor een Duitse tafel. (8) 
11 Hechten aan medailles. (7) 
13 Vliegtuig voor financieel transport dat safe is. (8) 
14 Zelfstandig vervoermiddel voor 'n familielid. (8) 
17 lnsektenscherm met ruitjespatroon. (7) 
19 Kleur van een verwarde rotsegel. (8) 
21 Hoop voor mensen in de bouw die erg werkschuw zijn. (8) 
22 Kleine conferenties over kledingstukken. (6) 
23 Meteen rekken we het toekennen van dezelfde waarde. (15) 

VERTICAAL 

1 Bij Venetië en Giethoorn kan men drinken. (13) 
2 Het is slecht als ik iets van een mispunt merk. (6) 
3 Het waren de kinderen die ons achtervolgden. (7) 
4 In die taal is fruit snoep. (5) 
5 Enkele keer voor het gerecht. (7) 
6 Dat is het enkelspel van iemand die alles op eigen houtje 

doet. (10) 
8 Patroon van Brits glaswerk. (7 ,6) 

12 Ouderwets echtpaar dat ik niet voortrek. (10) 
13 School(vak). (3) 
15 Resterende mantel. (7) 
16 Toto met als inzet een Engelse auto? (7) 
18 In deze Noordhollandse plaats betalen jongens met Duits 

geld. (6) 
20 Onvaste haaksteek. (5) 
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HULP 
Horizontaal 1: .. E o .. I.M. 
Horizontaal 7.3: ,~ i- LL" 

Verticaal 1: .A"IU T ... 
Verticaal 8: .c.o lJ.T .. 
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Het is bijna weer zover, de kerstdagen. En dan is iedereen weer druk 
in de weer, om de heerlijkste dingen op tafel te zetten. 
Vorig jaar had ik twee voorgerechten, dit keer wil ik u de 
nagerechten voorschotelen. 
Veel succes en plezier toegewenst. 

TIRAMISU (kan al een dag van tevoren gemaakt worden) 

Benodigdheden ( 4 personen): 

1 pak lange vingers 
1 kop zeer sterke koffie 
Amaretto, een klein borrelglaasje 
1 bakje mascarpone kaas 

van 2 eieren alleen het eigeel 
suiker naar smaak (2 eetl.) 
slagroom en cacao 

Maak een mengsel van koffie en Amaretto en doop de lange vingers 
met de gesuikerde kant hierin en leg die met de gesuikerde kant naar 
beneden, in een rechthoekige schaal. 
Meng de mascarpone, het eigeel en de suiker door elkaar en bestrijk 
hiermee de lange vingers. 
Vervolgens weer een laag lange vingers, eerst dopen in het 
koffiemengsel en dan op het mascarponemengsel leggen. 
Zo doe je laag voor laag en eindigen met de lange vingers. 
Zet de schaal een dag van te voren al in de koelkast en l~t het daarin 
opstijven. 
Voor het opdienen slagroom erop spuiten en cacao erop strooien. 
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AMANDELFLENSJES MET IJS 

Benodigdheden (4 personen): 

80 gram bloem 
1 zakje vanillesuiker 
1 mespuntje zout 
100 gr geschaafde amandelen 
eventueel 2 eetl. amandellikeur (Amaretto) 
boter om in te bakken 

3 dl melk 
2 eieren 
poedersuiker 
vanille ijs 

Zeef de bloem met de vanillesuiker en het zout in een kom, maak een 
kuiltje in het midden en breek daarin de eieren. Voeg ongeveer 1/3 
deel van de melk toe en roer het geheel tot een glad beslag. 
Verdun het beslag met de rest van de melk en roer het goed door. 
Laat het beslag ongeveer 30 min. "rusten". Roer eventueel de 
amandellikeur nu door het beslag. 
Verhit vervolgens een klontje boter en schep een deel van het beslag 
in de pan (niet teveel, want het moet een flensje worden). 
Strooi er direct 1 eetl. geschaafde amandelen over. 
Bak het flensje lichtbruin en keer het om met een pannenkoekmes. 
Houd de flensjes warm op een bord die op een pan met heet water 
staat. En bak de rest op dezelfde manier. 
Vouw elk flensje in vieren tot een zakje en leg in de opening van het 
zakje een bolletje vanille ijs. Bestrooi de flensjes met gezeefde 
poedersuiker. 

FIJNE FEESTDAGEN EN EET SMAKELIJK 
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~ê@ ~(ill @~@Off!)@ jêêf 0 

1 JANUARI - HIEUWJAARSAI/OHD 
Handen 1101 Lok en Seine .... 
in het Waltaltûs 11anaf Zl.00 uur . 
De ultrelldf18 nn de Sldeppesturt Is om ZZ.00 uur. 
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VROUWENVERENIGING BIDT EN WERKT 

De vrouwenvereniging Bidt en Werkt heeft op vrijdag 10 september 
haar verkoopmiddag en bazaar gehouden. 
Het was een prachtige dag en ondanks de slechte bereikbaarheid van 
de locatie met veel belangstelling. 

De verloting heeft de volgende winnaars opgeleverd: 

1 e prijs: Senseo koffieapparaat 
2e prijs: Bistro set 
3e prijs: Tosti ijzer 
4e prijs: Verfbrander 
5e prijs: Fietspomp 

D. Hazenberg - Dedgum 
D. Hazenberg - Dedgum 
Fam. Westendorp - Dedgum 
Ineke Haarsma - Makkum 
Toon Imanse - Dedgum 

De totale opbrengst van de loterij, verkoop en bazaaar is€ 3045,35 
geworden, een fantastisch bedrag! 

We willen dan ook iedereen die op de een af andere manier heeft 
meegewerkt aan het succes van deze dag, heel hartelijk bedanken. 

Vrouwenvereniging Bidt en Werkt 
Dedgum. 
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VERHUIZING 

Bij ons vertrek naar de Joure bedanken wij voor alle 
lidmaatschappen. Hierbij willen wij al die mensen die ons een kaart 
hebben gestuurd (of een telefoontje) hartelijk bedanken. Wij wensen 
alle Tjerkwerders ook prettige feestdagen toe en vooral een gezond 
2005. Een bezoekje brengen mag na een belletje. 

Groeten Bouwe en Sonny Huitema 
Ter Huivra 32 te Joure 

Beste dorpsgenoten, 

Sinds 15 oktober wonen wij, (Ferdinand de Haan en Inez Hegger), 
aan de Waltaweg 13. 
We hebben het tot nu toe erg naar ons zin en vinden het erg leuk hoe 
we door iedereen ontvangen worden. Wij wilden allebei graag in 
Friesland gaan wonen en hebben nu ons droomhuisje gevonden in 
Tjerkwerd. We wonen hier nog geen twee maanden en we voelen ons 
hier al meer thuis dan in onze vorige woonplaats. Dit komt mede 
door jullie. 

Groetjes, Ferdinand de Haan en Inez Hegger. 
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VOOR U GELEZEN DOOR PIETEKE DEKKER 

• wie zijn huishouding niet goed op regel heeft, loopt 
eindeloos heen en weer, bukt onnodig en grijpt verkeerd 

• als je daar de deur opendoet, waait de kaas van je brood af 
• een dominee en een hond, verdienen de kost met de mond 
• een makkelijke dag is ook een daalder waard 
• de beste manieren om geen ruzie te krijgen is door je neus 

te ademhalen en je mond dicht te houden 
• je wordt niet overspannen van het werk dat je doet, maar 

van wat liggen blijft 
• stil en bestendig, maar de kneep inwendig 
• het is moeilijk om iemand die over het paard getild is weer 

in het zadel te krijgen 
• het is een dwaas die arm leeft om rijk te sterven 
• die het kwaad niet wil meemaken, moet vroeg sterven 
• de wereld is goed, maar de mensen konden beter 
• buurman's huis is maar één keer te koop 
• je vindt nooit een worst in een hondenhok\ 
• onwetendheid is de bron van alle kwaad 
• wraak is honing in de mond, maar vergif in je hart 
• een slapende vos telt kippen in zijn dromen 
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Hie de iisferiening ferline jier in tal (wal earmoedige) Shantysjongers ynhierd 
foar harren jierlikse gearkomst, dit kear wie der in mirakelsk stik lûd jan de 
Tsjerkwerter Fiskwiven. Wy geane oar jier foar de Guppybalters! 

De Dedzjumer wei leit der wer och sa kreas by. Sa kin de fam. Bruinsma hast 
wol parkearfildfreegje. Wat in romte! 

Klaas en Andrea Boersma binne grutte känshawwers foor de Eneco 
enerzjypriis. Dochs de Volbeda 's binne ek noch yn de race. Lykas ferline jier 
hawwe hja beiden it ljocht sjoen. 

- Zonder grenzen - 
Neffens in artikel yn in wenkrantsje hot Tsjerkwert har eigen 'Berlijnse muur' 
en dat yn de pleats fan Fok/co van Lingen(!) en Jaap Ro/lema(!). Ja, Jo Iêze il 
goed. Earst yn in oar hûs e11 no inoars namme. Ek 'Checkpoint Charlie' Jelly 
Bettema wie 'grinsleas "ferbjustere. 'Fokko en Jaap binne gewoon hiel goeie 
freonen.' 

Pim Fortuyn waard ûtroppen ta de meast ferneamde Nederlanner en kening 
Redbad waard Frysläns grutste. Ojwol hja is te koart of 'fierstente te lang fan 
memoarje . 

Üt de tiid gie ek Jelle Zijsling, te folie ynsponning en Je min iten en dan noch 
frijwilligje efter de bar. Bertus en Ids (of wie it Auke?) soenen helpe en blnne 
der doe ek mar by lizzen gien. It joech leau 'k wol in hiel opskuor sa ynienen. 

Rein Ga/ama is goed op dreef by it biijerten. Neffens Liesbeth komt dat troch 
de nije bril. Biljerttopper Germ Dijkstra presteart dit jier fier ûnder de keu. 
Soest' de bril ek ris oppoetse kinne! 

De redaksje winsket eltsenien .... 
Noflike Krystdagen en folle lok en seîne yn 2005 I 

Kopij en snypsnaren 
graach foar 
2 maart 
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