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Foarwurd 
Beste Tsjerkwerters; 

Op 11 november werd dit jaar op een heel speciale manier Sint 
Maarten gevierd en langs de deuren gegaan. De kinderen gingen met 
zijn allen door het dorp en tijdens het wandelen met lampions kregen 
zij het verhaal over deze gulle man te horen. 
Er werd deze keer geen snoep opgehaald maar geld, wat ten goede 
kwam aan de kinderen van Childrens First. Leuk dat er weer mensen 
waren die dit konden/wilden organiseren. 
Ook was er op zaterdag 26 november een muzikaal optreden van de 
Beugel band in it Waltahus. En als het dan december wordt gaat de 
tijd voor mijn gevoel op hol. 
De Goedheiligman is al weer naar Spanje vertrokken, en gelijk ligt de 
Kerstversiering in de winkels. 
De maand december is altijd een gezellige maand. 
Het is ook een maand om terug te kijken naar wat zich heeft 
afgespeeld in het bijna afgelopen jaar. Zowel vreugde als verdriet, 
ziekte en gezondheid kwamen de revue passeren. 
Ook is het de maand om over te gaan naar het nieuwe jaar. Hebt u al 
goede voornemens?? 
Het nieuwjaarsbal wordt dit jaar gevierd op zaterdag 7 januari 2006. 
We hopen op een grote opkomst en wie zal dit jaar skjippesturt van 
het jaar krijgen uitgereikt?? 

Verder wil ik een ieder namens de redaktie een heel gezellige Kerst 
toewensen en een gezond en gelukkig nieuwejaar. 
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Korps Eensgezindheid 

As jo dit stikje lêze hat us midwinterkonsert fan 10 desimber grif al 
west. 
Midwinter sille jo sizze, op 10 desimber? No ja, it is mar in kreet en as 
jo nei de snie op de Veluwe sjogge kin it bêst. 
lt giet op dit konsert foaral om de sfear fan de tiid nammentlik de 
kommende kryst en de gesellichheid dy't der by heart, dy sfear be 
sykje wy ut te tieren. 
Njonken de krystrnuzyk spylje wy ek oare stikken wat wy bygelyks yn 
Makkum op it festival spile hawwe en it jeugd korps komt oan bar. 
Dat festival wie op 4 novimber yn de grifformearde tsjerke te Mak 
kum. Wy giene hjir goed tarieden en selsfersekere hinne, mar die wis 
sichheid naam hurd öf nei de earste pear maten. Wy skrokken nochal 
fan de akoestyk fan de tsjerke dy't nochal nei galmet en dan giet it 
hiel oars. 
Neffens üs gevoel gie it min neffens de minsken yn de seal gie it bêst 
en de sjuery wie ek net ûntefreden. 
Der geane by de federaasje no al stimrnen op om it festival takom jier 
earne oars te hälden, bygelyks yn de Gearhing te Parregea. 
Us korps telt op dit stuit 24 leden: de learlingen binne nei de simmer 
fakänsje by it korps kaam. Mar sy spylje ek entûsjast by it jeugd korps 
wat Arjen Steur opsetten had. Sy sille ek optrede op 10 desimber en 
soargje altyd foar ferrassings sa wol muzikaal as teatraal. 
Spitich dat der dit jier gjin nije learlingen by it korps begûn binne 
mei muzykles. len fan de reden is dat it guon älden te djoer wurdt. De 
lessen binne de ófrûne jierren nochal wat yn priis omheech gien. Hjir 
meitsje wy üs bot soargen oer en der is ek in wurkgroep yn it libben 
roppen fan korpsen ut de südwesthoeke fan Fryslän dy't besiket de 
priis fan it lesjild nei ûnderen te krijen. 
Fierder wolle wy elkenien noch betankje foar de donateursbydrage 
dy't by de measte minsken wer ophelle is. 
Ut namme fan Eensgezindheid allegearre wer goede krystdagen en in 
lokkich nijjier tawinske. 

eb. 
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Nieuws van stichting It Waltahûs 

Dinsdag 25 oktober werd de kindervoorstelling "Babar" 
gespeeld in het Waltahûs. De kinderen zaten muisstil en 
heel aandachtig te kijken en luisteren naar de beleve 
nissen van het jonge olifantje! Dit was dus geslaagd, al 
hadden er best nog wat kinderen bij gekund. 
Op zaterdag 26 november kwam de Beugelband naar 
Tjerkwerd. Zij hadden de sfeer er meteen goed in zitten! 

Een lekker drukke en zeer geslaagde avond. 
Ook de komende tijd is er weer het nodige te beleven in het Wal 
tahûs. Vrijdagavond 16 december is er een spelavond, waarop 
iedereen, jong en oud, welkom is. In een ongedwongen sfeer kunt u 
gezellig een spelletje doen of gewoon wat praten. De toegang is vrij. 
Natuurlijk is het Waltahûs ook weer open in de oudejaarsnacht, vanaf 
01.00 uur. Het nieuwjaarsbal (met uitreiking van de Skieppesturt) 
vindt dit jaar plaats op 7 januari. Het leek ons leuk voor deze avond 
ook een karaoke-installatie in te huren. Dat wordt vast en zeker ver- 
rassend . 
De vrijwilligersavond staat gepland voor zaterdag 28 januari 2006. 
Wat we precies gaan doen, hoort u nog van ons. 

Over vrijwilligers gesproken, we zijn erg blij met de reacties op de 
rondgebrachte brieven. Het heeft ons toch weer een aantal nieuwe 
vrijwilligers opgeleverd. Fijn dat we zo verder kunnen, want vele 
handen maken immers licht werk! Hoe, meer vrijwilligers er zijn, 
hoe minder vaak ieder dienst heeft. Mocht u nog denken: ik had me 
eigenlijk toch wel willen opgeven, dan kunt u altijd bellen met Nellie 
Walsma, telefoon 57 26 18. 

De play back show tenslotte wordt gehouden op 18 februari. 

Tot ziens in het Waltahûs! 

Het bestuur 
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Nije site foar Tsjerkwert 
prachtich! 
Us doarp wurdt sûnt 4 
oktober op it World Wide 
Web foar fol oansjoen. 
Ferantwurdlike man dêrfoar 
is de áld-Tsjerwerter Feike 
Mulder fan De Gerdyk 
dy't it inisjatyf nommen 
hat ta in eigen website en 
ek it technyske part fan it 
programmearwurk foar syn 
rekken nommen hat. De site is 
op internet te finen ûnder www.tsjerkwert.nl. 
lt hat in mánsk stik wurk west om alle gegevens oer te setten. De basis foar al 
dit skoandere materiaal is fansels lein troch Feike syn heit Gerrit Mulder, de 
doarpssamler en -histoarikus dy't, hoe áld oft er ek is, alle dagen noch it internet 
öfstrünt op syk nei oanfoljende gegevens ut de rike skiednis fan us doarp. Ek it 
fotomateriaal dat hy yn de rin fan syn wurksum libben by inoar skarrele hat, is 
yndrukwekkend grut. Dêr kin seis mannich grutter doarp tige jaloersk op wêze. 
Mar de site biedt de besiker mea r. Sa binne der ek ferhaaltsjes en anekdoates dy't 
it lêzen wurdich binne en yn it Forum kinne jo mei oare doarpsbewenners of äld 
bewenners teplak foar praatsjes oer Tsjerkwert fan doe en no. 
Under de knop Personen kinne jo fan alles oan 'e weet komme oer de bewenners en 
fansels de áld-Tsjerkwerters. Mei de treflike sykfunksje kinne jo daliks fernimme wat 
der oer jo ynbrocht trefwurd te finen is. Tige funksjoneel dus. 
Ek handich is it op de startside werjaan fan de nijste berjochten en artikels. Jawis, 
hiele ferhalen binne hjir te lêzen. Tige nijsgjirrich. 
Om alles besjen te kinnen moatte jojo wol oanjaan as Mernber, sis mar registrearre ge 
brûker. Dan ha jo in fin mear as in bears en it is noch fergees eken ferplichtet jota neat. 
Feike freget ek om de miening fan de besikers. As redaksje fan 't Skieppesturtsje 
kinne wy yn ien wurd neame wêrom elkenien dizze site ûnder syn Favorieten 
opnimme moat: Prachtich !!! 
Gau sjen dus en jo registrearje fitte. 

c:~ .. ,~ ... ~ 
.::,o;c:.:;1~~-;:-~'"--~~,.;:.,_1oe1c.• e•'..-~ao 

=FE.Fi::?i-:::dE~E~. ~:.::.; _.,."', .. ...,..,~~..,,.-...... -:,-. ... ~;,.,._ 
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Gerben D. Wijnja 
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Om voor te lezen: Kerstverhaal 

Kerstmis met 
Grijze muis 
Grijze Muis loopt door het bos. Ze 
heeft een bijl bij zich. Speurend en 
keurend gaat ze op zoek naar een 
mooie kerstboom. "Mijn hemel, 
wat staan er veel," roept ze. Steeds 
als ze denkt er één gevonden te 
hebben, kijkt ze toch weer verder. 
Nu eens is de boom te klein, dan 
weer te groot. Of niet mooi recht. 
Of te kaal. Of juist te vol. Om wanhopig van te worden. Waarom staan 
er ook zo veel! Twee bomen waren genoeg geweest, denkt Grijze 
Muis. Dan nam ik de mooiste en was ik klaar. Eén boom is nog beter. 
Hoefje niet eens te kiezen. Grijze Muis trekt haar ijsmuts over haar 
ogen en draait drie keer in de rondte. 

Dan blijft ze staan en wijst met haar bijl recht vooruit. Die boom 
neemt ze. Langzaam trekt Grijze Muis haar ijsmuts omhoog. Nee 
maar! Wat een prachtige kerstboom wijst ze aan! Dat die haar niet 
eerder is opgevallen. Het is een kaarsrechte spar. Niet te groot, 
maar zeker niet te klein. En wat is hij mooi van vorm. Hij staat een 
beetje apart van de andere sparren. Op een heuveltje. Alsof hij op 
een voetstuk staat. Voor het mooie zou Grijze Muis eigenlijk ook het 
heuveltje mee naar huis moeten nemen. Het is bijna zonde de boom 
hier weg te halen. Grijze Muis pakt haar bijl met twee handen vast en 
zwaait ermee naar achteren. Dan bedenkt ze zich. Ze h~eft een beter 
plan. 

Het is Kerstmis. Grijze Muis staat voor haar huis om de gasten op te 
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vangen. Vreemde Eend is er als eerste. "Gaan we weer ganzenbord 
spelen?" vraagt ze. "Hou je jas maar aan en je muts maar op," zegt 
Grijze Muis. ''We gaan straks ergens heen. Meer zeg ik niet." Al gauw 
komen ook de andere gasten. Haas, Kraai, Groene Poes, Kuiken Vark 
en de Rat van Weinig Woorden. "Zijn we er allemaal?" vraagt Grijze 
Muis. "Nu wel," zegt Liegbeest, die als laatste is binnengekomen. 
"Laten we dan maar gauw gaan," zegt Grijze Muis. 

En daar gaan ze. in optocht door de donkere en koude kerstnacht. 
Voorop loopt Grijze Muis. Met een lampion. Ze steken de rivier over 
en lopen naar de rand van het bos. Daar blijven ze staan. "We zijn 
er," zegt Grijze Muis. "En wat moet hier dan zijn?" vraagt Kraai. "Een 
heel bijzondere boom," zegt Grijze Muis. "Doe je ogen maar dicht." 
"Dan zien we nog minder," zeggen Kuik en Vark, maar toch doet 
iedereen wat Grijze Muis heeft gezegd. Grijze Muis loopt zachtjes 
naar de kerstboom op het heuveltje. Eén voor één steekt ze de 
kaarsjes aan. "Doe je ogen maar weer open," zegt ze als alle kaarsjes 
branden. Grijze Muis is benieuwd wat haar gasten zullen zeggen. 
Maar ze zeggen niets. Iedereen is sprakeloos. Behalve de Rat van 
Weinig Woorden. "Sprankelbaar!" stamelt hij. Hij heeft het woord 
zelf verzonnen, maar iedereen weet wat hij bedoelt. En iedereen is 
het helemaal met hem eens. Grijze Muis straalt van trots. Ze geeft 
iedereen een dikke plak kerstbrood met poedersuiker. En een glaasje 
warme gloeiwijn. Tegen de kou. "En dan gaan we elkaar nu verhalen 
vertellen," zegt ze. "Wie wil er beginnen?" Om de beurt vertellen 
ze elkaar een mooi winterverhaal. Met heel veel sneeuw erin. Ze 
vertellen tot de kaarsjes in de kerstboom allemaal zijn opgebrand. 
Dan is het kerstfeest afgelopen. Wat een heerlijk feest is het geweest. 
In één woord: 'sprankelbaar!' 

Auteur: Koos Meinderts 
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11 november was de dag ... 

Vrijdagavond 11 november was het zover de Sint Maartenoptocht. 
Dit jaar was het iets speciaals want we gingen niet langs de deuren 
om snoep op te halen, maar we hebben gecollecteerd voor een goed 
doel: Children First. Deze stichting voorziet kansarme zwerfkinderen 
in Indonesië van voedsel en primaire medische zorg. 

iedereen had zich om 18.00 uur verzameld bij cbs de Reinbóge. Van 
daaruit gingen de kinderen met hun prachtige zelfgemaakte lampion 
in een stoet door het hele dorp. Op bepaalde plaatsen werd er stilge 
staan en onder begeleiding van een heuse troubadour en 4 fluitisten 
werden er een aantal Sint Maarten liedjes ten gehore gebracht. Langs 
de route stonden vuurkorven en de dorpsbewoners hadden hun 
huizen met lichtjes of kaarsjes versiert. 
Bij de brug werd Sint Maarten te paard verwelkomt door een heraut 
en hij ging nu voorop in de optocht. 

8 l 't Skieppesturtsje I Desimber 2005 



In de Kerkstraat werd het verhaal van Sint Maarten na gespeeld, want 
daar lag een bedelaar in de goot die een stuk van de mantel van Sint 
Ma~rten kreeg. De optocht eindigde in de kerk waar nog werd gezon 
gen en de dominee het verhaal van Sint Maarten vertelde. 
Tot slot kregen alle kinderen nog een zak snoep en kreeg iedereen 
nog een mandarijntje. 
De opbrengst was€ 480,- al met al was het een groot succes. Langs 
deze weg willen we nogmaals alle betrokkenen bedanken voor hun 
medewerking ! 

De Sint Maartencommissie 

... eerlijk hebben we 
alles gedeeld! 

't Skieppesturtsje I Desimber 2005 l 9 



Sinterklaas verslaapt zich 
Afgelopen zaterdag zou Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten in Tjerkwerd 
aankomen. De kinderen stonden al geruime tijd op de brug bij "lt 
Waltahûs" te wachten. Ook het korps was al aanwezig. De enigen 
die nog ontbraken waren dus Sinterklaas en de Pieten. Na een tijdje 
kwamen de Pieten die zich afvroegen of de kinderen Sinterklaas ook 
gezien hadden; dit was niet het geval. 
Op een gegeven moment ondekte een Piet dat er een rondje op 

"lt Waltahûs"getekend was, dit zou 
kunnen betekenen dat Sinterklaas 
daar de nacht had doorgebracht. Met 
z'n allen gingen we naar binnen en 
hoorden een luidruchtig gesnurk. 
Sinterklaas lag heerlijk te slapen in zijn 
grote bed. Nadat de Pieten Sinterklaas 
voorzichtig wakker hadden gemaakt, 
moest hij nog zijn mantel, mijter, 
handschoenen en schoenen aan. 
Eenmaal aangekleed kon het feest 
beginnen. Een aantal kinderen mocht 
bij Sinterklaas komen om wat te 
vertellen of een tekening te geven. 
Samen met het korps "Eensgezindheid" 
werden er nog wat Sinterklaasliedjes 
gezongen en was het al weer tijd 
voor de Sint om afscheid te nemen. 
Maar niet voordat alle kinderen een 
cadeautje hadden gekregen. 

De volgende activiteit die de 
Oranjevereniging organiseert is 
Koninginnedag. 

de Oranjevereniging 
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in T. erkwerd 
Op vrijdag 10 februari 2006 doen de kinderen van de Rein 

bóge mee aan de Unicef loop. De weken vooraf staat de 
school in het teken van Unicef en sport- en onderwijs 
projecten in Brazilië. Daarna sluit de Reinböge de actie af 

doormiddel van een sponsorloop voor Unicef op vrijdag 10 
februari. 

De Unicef loop is een gesponsorde wandeltocht: de kinde 
ren zoeken van tevoren sponsors die hen willen steunen 
voor ieder gelopen rondje. In de week vóór de unicef loop 
kunnen de schoolkinderen dus bij U langs komen met de 
vraag hen te sponsoren. Wij hopen dat U hen steunt en 
motiveert met behulp van uw gulle gaven. 

De loop zal in Tjerkwerd worden gehouden en begint om 10.00 uur. 
Er komen drie routes: één voor groep 1 / 2 , één voor groep 3,4,5 en één voor groep 
6,7,8. De route is gemarkeerd en de kinderen kunnen zo vaak lopen als ze willen. Na 
ieder rondje is er een controlepost waar de kinderen een stempel krijgen. 

De opbrengst van de Unicef loop gaat naar sport- en onderwijsprojecten in Brazilië: 
In de armste gebieden van Brazilië richt Unicef zich op naschoolse activiteiten, waar 
bij de kinderen, door middel van sport en cultuur gestimuleerd worden naar school 
te blijven komen en mee te doen aan activiteiten. 

De ouders van de kinderen ontvangen begin februari 2006 meer informatie over de 
gang van zaken rond de Unicef loop. 

Wij kunnen nog enkele begeleiders langs de route gebruiken. Vindt u het leuk 
de kinderen hierin een helpende hand te bieden, neem dan even contact op met 
onderstaande personen. Ook kunt u bij hen terecht met eventuele vragen. 

C.B.S. de Reinböge, 

Truus Huijbregts telefoon: 579093 
Mireille Galema-Yedema telefoon: 579338 
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elezen ... 
door Pieteke Dekker 

• Wie alles opmaakt tot de 
laatste cent, heeft het 
allerbeste testament 

• Geluk is al geluk als - gelukkig 
- ongeluk ontbreekt! 

• Luisteren betekent voor sommige 
mensen niks anders dan wachten 
tot iemand anders is uitgepraat 

• Mensen die veel beloven, betalen slecht. 

• Zoals een bloem zon nodig heeft om te bloem te worden, zo 
heeft de mens liefde nodig om mens te worden. 

• We maken ons soms druk om een brood, maar hebben genoeg 
aan een sneetje. 

• Om te weten waar ons anker ligt, hebben we een storm nodig. 

• Altijd maar klagen, is mensen verjagen. 

• Eén misstap telt zwaarder, dan tien qoede daden. 

• Wijsheid haal je niet uit boeken. 

Opbrengsten 
Fonds verstandelijk gehandicapten 
De opbrengst van de collecte voor het fonds verstandelijk 
gehandicapten Tjerkwerd/Dedgum is€ 139,69. 
Alle gevers en collectanten bedankt. 
Rinske Bakker 
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Bedankt ... 

Lieve mensen; bij deze wil ik een ieder bedanken voor de kaarten, 
beste wensen en bloemen die ik kreeg tijdens mijn ziekenhuis 
opname en bij mijn thuiskomst. Ik knap al weer aardig op dus men 
komt mij alweer tegen in auto en op de fiets, want hier geld ook; 
oefening baart kunst. 
TeaHuitema 

Hartelijk dank voor de belangstelling van ons 25 jarig Huwelijk 
In welke vorm dan ook. 
Wij willen ook de vrijwilligers die deze dag verzorgd hebben hartelijk 
bedanken. 
George en Jeanet 

Vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van: 
Galerie Artisjok, Tjerkwerd; D. Bakker-de Jong, Arkum; H. Terpstra, 
Sylroede 17; S. Miedema, Eemswoude; H. Veenendaal, Renkum; 
R. Zijsling-Twijnstra, Bolsward; A. de Haan, Bolsward; Feenstra 
Burghgraef, Tynje; S. Breeuwsma, Van Panhuysweg; Reitsma en 
Reitsma, Den Haag. 

Bijdragen zijn bijgewerkt tot en met november. 
Namens de redactie hartelijk dank! 

Bydragen kinne oermakke wurde mei fermelding fan 
"bydrage 't Skieppesturtsje" en it jier dêr't it betrekking op hat. 

Bankrelaasje 
Fortisbank Boalsert 
Rekkeningnûmer: 8476 68 398 
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Een nieuwe bezienswaardigheid 
op het rnolenerf. 

Vroeger stond ten oosten van Leeuwarden aan het Kalverdijkje de 
Camminghabuurster poldermolen. Gebouwd in 1850 en tot 1947 
in bedrijf op windkracht, daarna werd een elektromotor van 12 pk 
ingebouwd en werd de vijzel vervangen door een verticale schroef. 
De molen raakte echter steeds meer in verval en werd in de jaren 
vijftig door de gemeente Leeuwarden aangekocht voor vijf gulden. 
In 1958 volgde een grondige restauratie. Begin jaren negentig werd 
het gevlucht (roeden en wieken) verwijderd door helaas opnieuw een 
slechte staat van onderhoud. 
Op 11 mei 1994 viel het doek definitief, toen de molen door 
vandalisme in vlammen op ging. 

De gietijzeren bovenas van de molen werd ergens opgeslagen in 
een schuur en raakte vergeten. Nu, ruim tien jaar later kwam er een 
verzoek bij Stichting De Fryske Mole een ander plaatsje voor het ding 
te zoeken, omdat hij in de weg lag. Opnieuw gebruiken in een andere 
molen was niet verantwoord, omdat door de brand en vooral door 
het koude bluswater haarscheurtjes waren ontstaan. 
En zo werd onlangs het bijna drie ton wegend gevaarte naar het 
molenerf van de Babuurster getransporteerd, daar deze molen een 
museumfunctie heeft. Het was nog niet zo simpel om de as daar te 
krijgen. Uiteraard was medewerking van veehouder Lolle Hylkema 
noodzakelijk omdat de zware vrachtauto door het weiland naar de 
molen moest rijden. Bij het hek van de molen werd de gestraalde 
en van een coating voorziene bovenas door een Atlas-kraan op een 
tweewielige kar getild en met een treklier beetje voor beetje naar 
het terrein voor het Polderhuske gesleept. En daar wordt de as straks 
definitief opgesteld, zodat bezoekers een indruk krijgen van een 
belangrijk onderdeel in de kap van een poldermolen. 
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De as meet 4.85 meter en is in 1914 vervaardigd door ijzergieterij 
Koning te Foxham in Groningen. Daarvoor draaide de 
Camminghabuurster met een houten as. 
Ter vergelijking: de as van de Babuurster is 5.40 lang, is gefabriceerd 
in 1903 door ijzergieterij J.M.de Muinck Keizer in Maartenshoek. Pas 
in 1930 werd hij ingebouwd in de Babuurster molen, welke vanaf 
de bouw in 1882 dus ook al 48 jaar gedraaid had met een houten 
bovenas. 

Ach, al deze informatie is misschien niet voor een ieder interessant, 
maar voor een geboren Leeuwarder als ik is het natuurlijk leuk, dat 
er een stukje historie naar me is teruggekeerd. Perslot van rekening 
woonde ik een groot deel van m'n jeugd in het oosten van de stad en 
daar hoorde het beeld van de Camminghabuurster molen bij. 

Henk Kuipers 
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om 
De methode verscheen in de oorlogs 
jaren en werd in de onderwijswereld 
verheugend goed ontvangen. Bij velen 
onder de oudere lezers zullen bovenge 
noemde namen dan ook niet onbekend 

Geschiedenis van een eeuwenoud 
gebruik dat nog maar zo'n 100 jaar 
geleden in Fryslän in kerkelijke kring 
werd ingevoerd 

"In het huis van Jaap wordt Kerstfeest 
gevierd. Gerdientje en Polleke zijn 
er ook. Ze zitten allemaal bij elkaar 
om de Kerstboom Het is een heerlijke 
avond. Ze zingen de mooie Kerstvers 
jes en vader vertelt de Kerstgeschiede 
nis. Later schenkt moeder chocolade 
melk en deelt koek rond. 
En dan krijgen ze allemaal een cadeau 
tje. Jan krijgt een rammelaar. Zus een 
mooie po. Jaap en Gerdientje krijgen 
elk een paar schaatsen. En Polleke? 
Die krijgt het meest van allemaal. 
Een nieuwe muts, een warme das, een 
dikke jas èn ...... een konijn. Het mooi 
ste konijn van Jaap." 

Odenneboom 
Zo begint een leesles over het kerstfeest 
in deeltje drie van ONS MOOI NE 
DERLANDS, een methode voor vol 
ledig taalonderwijs op de lagere school 
door J. Nauta en Anne de Vries met 
plaatjes in kleur van Tjeerd Bottema, 
een geliefd illustrator die heel wat 
school- en leesboekjes met z'n teken 
pen heeft verlevendigd. 

in de oren klinken. 
Maar waar het ons 
even om gaat, is de 
sfeerbeschrijving van 
de kerstviering met 
zijn kerstboom. Anne 
de Vries heeft z'n 
verhaaltjes geplaatst 

in een sfeer van de jaren dertig. De 
kerstboom was toen nog niet eens zo 
heel lang een normale verschijning in 
de Nederlandse huiskamers. In onder 
staand artikel zullen het verleden van 
de kerstboom nader belichten. 

0 denneboom, o denneboom 
Wat zijn uw takken wonderschoon. 
Uw groen dat 's zomers ons verblijdt, 
Schenkt ons ook vreugd in wintertijd. 
0 denneboom, o denneboom, 
Wat zijn uw takken wonderschoon. 

Ongetwijfeld zal ook dit jaar dit lied 
of een variant daarop, weer tijdens de 
kerstdagen ten gehore worden ge 
bracht. We zingen het ter ere van de 
kerstboom, het kerstsymbool dat in 
deze tijd niet meer weg te denken is. 
Het zijn niet alleen kinderen maak ook 
volwassenen die telkens weer enthou 
siast worden bij het zien van de boom 
met z'n lichtjes, slingers, ballen, enge 
lenhaar, kerstklokjes en elk jaar weten 
ontwerpers er weer nieuwe elementen, 
of oude in een nieuw jasje eraan toe te 
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voegen. 
Vele duizenden kerstbomen zijn er 
weer gekapt. Boomkwekerijen zijn er 
zelfs op ingesteld om aan de jaarlijks 
terugkerende vraag te kunnen voldoen. 
Deze traditie bestaat echter minder 
lang dan menigeen denkt. 

Boomverering 
Het vereren van een boom is een 
religieus gebruik dat eigenlijk over de 
gehele wereld verspreid voorkwam. 
Oude Indogermaanse volken kenden 
bijvoorbeeld geen tempels maar juis 
wel gewijde bossen. Indiërs hadden in 
al hun steden en dorpen heilige bomen. 
Dit was ook het geval bij Perzen, Egyp 
tenaren, Babyloniërs en Assyriërs. Bij 
Grieken en Romeinen hebben bomen 
in de godsdienst eveneens een belang 
rijke rol gespeeld. De Grieken wijdden 
de eik aan hun oppergod Zeus, de Ro 
meinen aan Jupiter. De olijfboom werd 
aan Minerva, de godin van de wijs 
heid, wetenschap, bezinning en schone 
kunsten gewijd. De laurierboom aan 
Apollo, de god van zang, licht, zon, 
dichtkunst en voorspelling. De popu 
lier aan Hercules, de zoon van Zeus. 
Bij de Grieken nam de boomverering 
een zodanige vorm aan dat het omhak 
ken ervan met de dood werd bestraft. 
Onze verre voorouders voelden zich zo 
met de natuur verbonden, dat zij ge 
loofden, dat een wereldboom de hemel 
en de aarde omspande. 
De Germanen noemden die wereld 
boom Yggdrasil. In de Arabische 
middeleeuwen werd de mens zelfs met 

een omgekeerde boom vergeleken en 
in de Islam komt een geluksboom voor 
waarvan de wortels tot in de hoogste 
hemel reiken. Ook Lappen, Finnen en 
IJslanders kenden in de vroegste oud 
heid hun levensboom die zij Chagall 
noemden. 
Maar de Bijbel begint zijn verhaal 
eveneens met bomen: de Boom des 
Levens en de Boom der Kennis van 
Goed en Kwaad. Zelfs de geboorte van 
Jezus wordt symbolisch voorgesteld 
door het uitspruiten van een boom. 
De profeet Jesaja voorspelt: "En er zal 
een rijsje voortkomen uit de tronk van 
Isaï". Met deze tronk of stam wordt 
het geslacht van David bedoeld "en een 
scheut uit zijn wortelen zal vrucht dra 
gen .... " De eik en de linde werden aan 
de heilige maagd Maria gewijd; vaak 
werd een beeld van haar aan de stam 
bevestigd. In het Oostenrijkse Horn 
staat bijvoorbeeld een "Marienkirche 
zu der drei Eichen". 

Verbod 
In het jaar 392 werd het vereren van 
heilige bomen door Theodosius J (346- 
395), keizer te Rome, verboden. Het 
dansen om de linde, de gemeenschap 
pelijke boom die ook het centrum 
van de midwinterfeesten vormde, was 
hiermee tevens van de baan. Toen die 
door een kerkelijk gebod niet meer 
mocht, zette men het in' het geheim 
binnenshuis voort. Hieruit zou men 
kunnen afleiden dat de kerstboom 
zich heeft ontwikkeld uit de versierde 
dorps boom. 
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Zestig jaar later werd het door de kerk 
verboden lichten bij bomen te laten 
branden. Kde verering van de boom 
cultus bezat echter een taaie levens 
kracht. Nieuwe verboden dienden zich 
in de loop der jaren aan. Zo was het in 
het jaar 580 verbeden om dennengroen 
van de naaldbomen te halen. Dit had 
namelijk de betekenis van het pas be 
gonnen jaar, het groene, jeugdige begin 
van een nieuwe tijdkring. 
De eerste 
vermel- 
ding van 
een groene 
boom met 
kerst dateert 
van 1605. In 
Straatsburg 
worden den 
nen in de 
huiskamer 
opgericht en behangen met versierse 
len. Van lichtjes in de boom is dan nog 
geen sprake. Die worden pas genoemd 
in een bericht van het Hannoverse Hof 
uit de jaren 1660-1670. Bijna honderd 
jaar later werd de boom populair. 
In 177 5 wordt hij in Zurich a I op 6 
december opgericht en met lichtjes 
versierd waarbij Chlaus (Sinterklaas) 
als bezorger wordt genoemd. Hij stond 
toen dus nog niet in verbinding met 
het Kerstkindje. In Lausanne vond men 
het maar een heidens gebruik en werd 
het gebruik afgewezen. Later voerde de 
Eglise libre (de Vrije Kerk) de licht 
boom bij het kerstfeest in, waarna hij 
ook in huiselijke kring een blijvend 

element werd. Populair werd de boom 
in Zwitserland (Weiss- Volkskunde der 
Schweiz) dankzij het feit dat hij het 
Kerstfeest kon maken tot een stedeijk 
burgerlijk feest van gezelligheid, dat 
ook gevierd kon worden door niet 
Christelijken waarbij de symboliek van 
het winterse groen en de lichtjes in het 
donker voorop stond. Ook in Duits 
land ( Otto Lauffer) was de opgerichte 
kerstboom een gebruik dat alleen in 

huiselijke sfeer hoorde 
en zeker niet in de ker 
kelijke. 

De komst van de 
kerstboom 
in Friesland 
We maken ineens een 
grote sprong in de tijd. 
Wie z'n jeugd in Bols- 
ward of een andere stad 

heeft doorgebracht, kan zich bijna niet 
voorstellen dat de kerstboom in Fries 
land honderd jaar geleden een nieu 
wigheid was. Toen de bekende volks 
schrijver Waling Dijkstra omstreeks 
1895 zijn "Uit Frieslands Volksleven" 
schreef, repte hij met geen woord over 
het gebruik van kerstbomen terwijl alle 
andere volksgebruiken wel uitvoerig de 
revue passeerden. Een andere interes 
sante bron is het Fries Woordenboek 
van 1900. Bij het woord Krystbeam 
staat te lezen: "in de laatste helft der 
19e eeuw uit Duitsland hier in gebruik 
gekomen bij sommige kinderfeesten, 
niét in huisgezin." 
Wij kunnen ons thans het Kerstfeest 
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niet meer voorstellen zonder kerst 
boom. De commercie heeft hem zelfs 
verheven tot een aan mode onderhevig 
designproduct. Dit jaar wordt hij zelfs 
zo volgepropt dat je de boom er nau 
welijks meer in terugvindt. 
Maar goed, we gaan weer terug in 
de tijd, op zoek naar de intrede van 
de boom in huis, school en kerk. De 
Volkskundecommissie der Kon. Ned. 
Akademie van Wetenschappen verza 
melde in 1934 aan de hand van een - 
vragenlijst interessante gegevens over 
de invoering van de kerstboom 
Menig correspondent maakt melding 
van religieuze reserve ten aanzien van 
de kerstboom. Zo schreef een on 
derwijzer uit Ooster-Nijkerk: "Soms 
wel een kerstboom, maar dit staat in 
verband met de moderne kerstfeest 
viering van de wereld, die Christus 
vergeten heeft en alleen aan de sfeer 
betekenis hecht." En vanuit Uitwellin 
gerga schreef men: "Over 't algemeen 
zijn de mensen er principieel op tegen, 
daar het de opmerkzaamheid van de 
zaak zelve afleidt." In Ouwsterhaule 
vermeldde men dat de kerstboom 
als sedert 1936 in vele protestantse 
gezinnen in gebruik is, "behalve bij 
de afgescheiden gereformeerden; deze 
zien er iets heidens in." Ook klinken 
er vanuit Oudemirdum godsdienstige 
bezwaren: "Men is er de laatste jaren 
in enkele gezinnen naar het voorbeeld 
van een hoofd ener school, een Hollan 
der, mee begonnen. "Verderop schrijft 
de correspondent: "De meeste mensen 
zijn er principieel tegen. Men is bang 

voor veruitwendiging en wereldgelijk 
vormigheid." 

Zondagsschool 
Waarschijnlijk is men het eerst in vrij 
zinnig-protestantse kringen begonnen 
met het oprichten van een kerstboom 
en wel bij het feest van de Zondags 
school. Zo maakte men in Marssum 
bekend dat de boom "zeer lang gele 
den" werd ingevoerd. Dat moet om 
streeks 1920 geweest zijn volgens een 
andere briefschrijver die erbij schreef: 
"door een dominee ingevoerd". Vanuit 
Tzum berichtte men dat de kerstboom 
een enkele keer voorkwam, bijvoor 
beeld bij de dominee! Uit Joure kwam 
de melding: "sedert 10 tot 15 jaar: 
Zondagsscholen echter al veel langer." 
en in Nijeholtpade kwam de boom 
"alleen in de kerk, daarna ook bij de 
meergegoeden. Vaak wordt er speci 
aal op gewezen dat de kerstboom met 
name door vrijzinnigen in huis werd 
gehaald: Westernijkerk, Stiens, Min 
nertsga, Dronrijp. 
Op sommige plaatsen wordt het ge 
bruik toegeschreven aan het privilege 
van onkerkelijken. In Duurswoude bij 
voorbeeld: "van zeer jonge datum bij 
onreligieuze mensen, die nooit naar een 
kerk gaan .... " en in Twijzel is het in 
gebruik bij "mensen die zich om kerk 
en godsdienst weinig druk maken." 
Op weer andere plaatsen wordt in die 
beginjaren een verband gelegd met een 
zekere welstand onder de aanschaffers 
van een kerstboom: Ferwerd (alleen 
enkele rijke burgers), Dantumawoude 
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(in sommige gegoede gezinnen) en Wit 
marsum (onder de meer gegoeden). 

Begin 
Blijft natuurlijk de vraag wanneer het 
gebruik is ontstaa!"l. Bekend is dat in 
de Ned. Herv. Kerk van Hemelum 
omstreeks 1885 ( ! ) al een kerstboom 
werd geplaatst. Witmarsum en Sneek 
kennen eenzelfde datering (omstreeks 
1884). Maar na 1910 neemt hetge 
bruik wel snel toe, vooral in de grotere 
dorpen. Helaas is ons niet bekend wan 
neer dat in Tjerkwerd werd ingevoerd. 
Wellicht dat iemand ons dat nog eens 
kan meedelen. 
In ons boek Weeskind tegen wil en 
dank (uitgeverij Aprilis, Zaltbommel 
2004) schrijven we over het Kerst 
feest in de Bolswarder Martinikerk 
omstreeks 1908: "En in die kerk 
die prachtige boom, die zo tot onze 
verbeelding sprak. Die geheimzinnige 
sfeer rond het hele gebeuren. Om te 
beginnen een kop chocolademelk met 
een koekje, dan een verhaal over Jezus 
in de kribbe, die gekomen was om de 
mensen te verlossen van de zonde, de 
herders, de ster Lekker eten en tot 
slot het 'Stille nacht, heilige nacht'. 
Met een sinaasappel, een paar sokken 
of iets van dien aard gingen we naar 
huis. De kerstboom ging nog diezelfde 
nacht naar de kerk op het Hengstepad 
waar andere kinderen dan hetzelfde 
mochten meemaken als wij." 

Gerben D. Wijnja 

MEDEDELING VAN DE 
ORANJEVERENIGING 

Het dorpsfeest zal op 
21 en 22 juli 2006 
gehouden worden. 
We hopen weer op mooi 
weer, enthousiaste mensen en 
heel veel deelname. 

De Oranjevereniging 
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Koken met Riernk · e 

De kerstdagen staan weer bijna voor de deur en het jaar 2005 wordt 
ook alweer afgesloten. De dagen vliegen voorbij. Maar het is ook 
wel weer een hele gezellige tijd.Voor jullie heb ik twee nagerechten 
gevonden, die goed zijn voor te bereiden. 

Kwarktaart met appel 
Ingrediënten; 
250 gr zelfrijzend bakmeel 
160 gr kristalsuiker 
60 gr boter in blokjes 
1 ei 
250 gr kwark 
1 ei, gescheiden 
70 gr witte basterdsuiker 
4 appels geschild en in schijfjes 
rasp van 1 citroen 
kaneel 

Meng bakmeel, kristalsuiker, boter, en ei door elkaar. Kneed 
het vervolgens tot een massa (deze massa hoeft niet uitgerold 
te worden). Bekleed met de helft van het deeg een beboterde 
springvorm 28 cm en druk het deeg goed aan met de bolle kant van 
een lepel. 
Meng de kwark met de citroenrasp, de basterdsuiker en de eidooier. 
Klop het eiwit stijf en schep dat door het kwarkmengsel. Bestrooi de 
appelschijfjes met kaneel en suiker en verdeel ze over de bodem in 
de bakvorm. Schep hier bovenop het kwarkmengsel en verkruimel 
het overgebleven deeg erover. Bak de taart ca. 30 minuten in een 
voorverwarmde oven op 225 C. 
Warm lekker als dessert met kaneelijs/roomijs en slagroom. 
Ook kan dit koud gegeten worden, als gebak bij koffie of thee. 
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Ook deze cake kan zowel als 
nagerecht als gebak gegeten 
worden, 

Chocolade-yoghurtcake 
Ingrediënten; 
150 gr pure chocolade, in stukjes 
150 gr boter of margarine op 
kamertemperatuur 
250 gr fijne tafelsuiker 
2 eieren 
1 1/2 dl volle yoghurt 
2 tl bakpoeder 
1 zakje vanillesuiker 1/4 tl gemalen kruidnagel 
snufje nootmuskaat 225 gr bloem, gezeefd 
150 gr verse roomkaas 150 gr poedersuiker 
roze garneersnoepjes (tum-tum's) Bakvorm van 20 x 20 cm ingevet 

en bestoven 

Oven voorverwarmen op 175 C. Chocolade in kom boven pan 
met heet water au bain-marie laten smelten. 100 gr boter met 
suiker schuimig kloppen. Eieren één voor één erdoor kloppen. 
Iets afgekoelde chocolade door botermengsel kloppen. Yoghurt, 
bakpoeder, vanillesuiker, kruidnagel en nootmuskaat erdoor roeren. 
Bloem in delen erdoor spatelen. Beslag in vorm scheppen, bovenkant 
gladstrijken. 
Cake in midden van oven± 1 uur en 10 minuten gaar bakken. Cake 
1 O minuten in geopende oven iets laten afkoelen, uit de oven verder 
laten afkoelen. Voor het glazuur 50 gr boter romig kloppen, roomkaas 
en poedersuiker erdoor kloppen en tot gebruik koel wegzetten. 
Glazuur dik over de cake verdelen, gladstrijken. Cake in ruitjes snijden 
en met snoepjes garneren. 
Heerlijk met koffie, maar het is ook leuk om er heel traditioneel, kleine 
glaasjes sterke pepermuntthee met honing bij te serveren. 

Fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2006. 
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Jaarverslag 2005 
Dorpsbelang Tjerkwerd 

Bestuurssamenstelling 1 december Bestemmingsplan Vernielingen bij school 
2004 1 december 2005: Tjerkwerd Het schoolbestuur meldt 

Dit onderwerp heeft dit jaar Dorps belang dat een hek om de 
Het bestuur bestaat dit jaar uit de meeste inzet gevraagd van school wordt overwogen vanwege 
Anne de Vries (voorzitter), Dorpsbelang. Diverse keren de vele vernielingen. Dorpsbelang 
Jelle Feenstra (secretaris), is er overleg geweest, zowel is tegen vanwege aantasting open 
Astrid de Boer (penningmeester), in Tjerkwerd zelf als op het karakter van de spil in het dorp. 
Gjettje Dijkstra, gemeentehuis in Witmarsum. Dorpsbelang biedt aan om in 
Bertus Walsma, Op dinsdag 26 april is er een gesprek te gaan met de jongeren. 
Elma Draaisma en voorlichtingsavond van de Dat gebeurt. De jongeren geven 
Andries Steegstra. gemeente in lt Waltahûs. Voor de aan behoefte te hebben aan een 

actuele stand van zaken, zie het eigen plek. 
verhaal elders in lt Skieppesturtsje. 

Sportveld 
De openingshandeling, het slaan Windkracht 10 
van een kaatsballetje in een Aanpak Waltaweg/ Op uitnodiging van Dorpsbelang 
bepaalde richting, duurt bijna even Singel geven Lolle Hylkema en Jehannes 
lang als een gemiddelde eerste De gemeente heeft een plan Dykstra in het voorjaar uitleg 
klaspartij, maar op koninginnedag gemaakt voor een ingrijpende over de gekozen constructie van 
2005 is het dan toch zover: renovatie van de Waltaweg en Stichting Windkracht 10. Tot nu 
burgemeester Theunis Piersma de aanleg van parkeerplaaten op toe is jaarlijks telkens een bedrag 
opent het nieuwe sportveld. De de Singel. De uitvoering stond van rond de 1.000 euro uitgekeerd 
bewoners mogen een suggestie gepland voor 2006, maar dat en dat valt Dorpsbelang, met alle 
indienen voor een naam. Er komen lijkt nu 2007 te worden. Het plan respect, een beetje tegen. 
15 reacties binnen. Vanavond gaat hoe dan ook door, de vraag 
wordt gestemd. De naam met de is alleen even wanneer. Voor de Omdat het windmolenproject in 
meeste stemmen wordt de naam actuele stand van zaken, zie het 1996 volledig gefinancierd kon 
van het nieuwe sportveld" verhaal elders in lt Skieppesturtsje. worden, was er geen bijdrage 

nodig uit het dorp. Wel kreeg de 
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stichting 1/8 van de aahdelen Maand stand van zaken het verhaal elders 
in handen van de vijf turbines in Agenda Tjerkwerd in lt Skieppesturtsje. Vorig jaar 
het windmolenpark. De stichting (Op de M.A.T.) werd er nog vanuit gegaan dat 
staat geheel los van Dorpsbelang, Jarenlang heeft Baukje Kootstra een grote renovatiebeurt op de 
maar is wel duidelijk in het leven de MAT kosteloos gedrukt. Dat planning stond voor 2006. 
geroepen om geld te genereren lukt haar door verschillende 
voor Tjerkwerd. omstandigheden niet meer. Na 

een vergadering van diverse Fietstunnel N359 
De opbrengsten in de eerste tien betrokkenen is afgesproken dat Het plan om drie fietstunnels te 
jaar zijn de initiatiefnemers niet iemand van Dorpsbelang de realiseren op de provinciale weg 
meegevallen. Vandaar dat de agenda voor onbepaalde tijd N359 - twee bij Parrega, één 
bijdrage voor het dorp tot nu kan laten drukken. De kosten bij Tjerkwerd - staat gepland 
toe relatief beperkt is gebleven. daarvoor bedragen 10 euro per voor 2007, zo heeft de provincie 
Zodra het windmolenpark is maand. De stichting is bereid toegezegd. Zie voor de actuele 
opgeschaald, komt er wel meer de kosten voor dit jaar, 40 euro, stand van zaken het verhaal elders 
geld vrij en moeten we eerder op zich te nemen. Dorpsbelang in lt Skieppesturtsje. 
denken in bedragen tussen de is desgewenst ook bereid bij te 
10.000 en 15.000 euro per jaar dat springen. We willen Windkracht 
vrijkomt voor het dorp, zo laten 10 vragen of het mogelijk is om de Website Tjerkwerd 
beide mannen weten. jaarlijkse kosten, dit jaar 40, voor Op de oproep om mee te werken 

het komende jaar 120 euro, voor aan een website in het dorp, 
z'n rekening te nemen omdat het komen drie reacties. 

Verplaatsen container hier gaat om een uitgesproken Arjen Steur biedt Dorpsbelang aan 
Leger des Heils en dorpsaangelegenheid voor die alle mee te liften op de nieuwe site 
Glasbak inwoners aangaat. van het korps. We krijgen daar een 
Dorpsbelang heeft de gemeente eigen link, die we kunnen vullen 
gevraagd of er een centrale met informatie van verenigingen 
plek komt voor de verschillende Hemdijk uit het dorp. Ook Edzer Dillema 
containers. In eerste instantie Vóór 2008 wordt de Hemdijk en Anneke Feenstra bieden hun 
werd gedacht aan een plek bij niet opgeknapt. Die conclusie diensten aan. 
de nieuwbouw, maar dit is niet valt te trekken uit het gesprek 
praktisch. Een locatie bij de nieuwe dat Dorpsbelang Tjerkwerd op Vleermuizen project 
haven ligt meer voor de hand. woensdag 30 november had met Het vleermuizenproject wordt na 

de gemeente. Zie voor de actuele geweldige inspanningen van 
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Anne de Vries eindelijk afgerond. 
Wethouder Karel Helder opent het 
paneel op zaterdag 15 oktober 
officieel. 
De gemeente stelt zand en stenen 
beschikbaar, die eind november 
door een paar vrijwilligers worden 
gelegd. 

Het bestuur van Dorpsbelang 
Tjerkwerd 

'Amerikaan' Jousterp open 
De Amerikaanse windmolen 
bij Jousterp wordt in het 
voorjaar van 2006 op 
officiële wijze in gebruik 
gesteld. De restauratie is nu 
volledig klaar. De gemeente 
heeft contact gezocht 
met een aantal vrijwillige 
molenaars om de molen 
regelmatig te laten draaien. 

Tunnel bij Tjerkwerd 
in 2007 
In 2007 wordt onder de provinciale 
weg N359 bij het kruispunt Tjerkwerd 
een fietstunnel gerealiseerd. Dat heeft 
de provincie op ambtelijk niveau 
toegezegd. De schetsontwerpen 
van het plan worden in januari 
aan Dorpsbelang Tjerkwerd 
gepresenteerd. 

De provincie Fryslan had tot dusverre 2 miljoen euro 
liggen voor de realisatie van drie tunnels: twee bij 
Parrega en één bij Tjerkwerd. Beide dorpen trekken in 
dit verhaal gezamenlijk op. De totale kosten van het 
project bedragen 3 miljoen euro. Er was dus telkens 
een tekort van 1 miljoen euro. 

Inmiddels is er uit een pot voor Openbaar Vervoer 0,6 
miljoen euro extra gevf den. Daardoor ligt er nu 
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2,6 miljoen euro klaar voor het project. De provincie 
hoopt met innovatief aanbesteden en eventuele 
versoberingen bij de uitvoering voor dat geld toch drie 
tunnels te kunnen realiseren en gaat er van uit dat het 
project in 2007 kan worden uitgevoerd. 

Rytseterp 
Op aandrang van Dorpsbelang heeft de provincie 
besloten om ook iets te doen aan de levensgevaarlijke 
oversteek bij Rytsterp. Dit staat echter los van het 
tunnelproject. Niet alleen wordt het uitzicht van 
overstekende automobilisten en fietsers belemmerd 
door de brug, ook hebben fietsers die vanaf de 

. parallelweg willen oversteken naar Rytseterp geen 
wachtpunt. Ze staan regelm~tig ingeklemd tussen 
het razende verkeer op de provinciale weg en 
trekkerverkeer op de parallelweg. 

De provincie heeft besloten 120.000 euro uit te trekken 
om deze situatie te verbeteren. Het geld ligt 



Aanpak Waltaweg en Singel vertraagd 
In 2006 wordt begonnen 

met de voorbereiding 
van de verschillende 

plannen voor het 
aanpakken van de 

Waltaweg, de aanleg 
van een nieuwe 

walbeschoeiing en de 
aanleg van een haven. 

De uitvoering staat 
gepland voor 2007. 

klaar, maar de uitvoering wordt 
waarschijnlijk gekoppeld aan 
het tunnelproject. Of en hoe dat 
gebeurt, hangt af van in hoeverre 
de bewoners van Rytseterp en 
Jousterp straks ook gebruik kunnen 
maken van de tunnel om de N359 
over te steken. 

Beabuorren 
De gemeente Wûnseradiel heeft 
aangeven de tunnels niet mee te 
financieren. De gemeente gaat wel 
onderzoeken hoe het omliggende 
gebied, bijvoorbeeld Beabuorren, 
beter ontsloten kan worden. Op dit 
moment vindt daar een onderzoek 
plaats. De uitkomsten verwacht de 
gemeente in het eerste kwartaal 
van 2006. 

Aanvankelijk rekende de gemeente erop dat de 
aanpak van de Waltaweg al in 2006 zou kunnen 
worden uitgevoerd. In het laatste gesprek tussen 
Dorpsbelang en de gemeente liet wethouder Karel 
Helder doorschemeren dat dit waarschijnlijk opschuift 
naar ·2001. Waarom? Omdat de gemeente aanvankelijk 
dacht het totale plan te kunnen financieren via het 
project Friese Meren. In dat project worden echter 
alleen de watergerelateerde onderdelen uitgevoerd. 
Voor de andere onderdelen, zoals aanpak van 
Waltaweg en Singel, moet nog een financiering 
gevonden worden. De wethouder rekent er op dat 
2007 zeker moet lukken. 

Haven 
Voor de watergerelateerde onderdelen zijn inmiddels 
de eerste schetsen gemaakt. Het gaat dan om de 
walbeschoeiing, de nieuwe haven en de trailerhelling. 
Verantwoordelijk ambtenaar Tsjerk Andringa zal de 
voorstellen in het eerste kwartaal van 2006 bespreken 
met het dorp. 
Dorpsbelang heeft gevraagd of het mogelijk is de 
verschillende projecten (haven, nieuwbouw etc) op 
elkaar af te stemmen. De gemeente zal hier aandacht 
aan besteden. 

Onder de bewoners van de Waltaweg is een enquête 
gehouden door studenten van de NHL. Er is vooral 
gekeken naar de trillingen en de snelheid. Het rapport 
is aangeboden aan de gemeente en dorpsbelang 
vraagt wat de gemeente met de uitkomsten gedaan 
heeft. 
Helder geeft aan dat in elk geval voorgesteld .wordt de 
Waltaweg van een asfaltlaag te voorzien. 
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Prijsvraag Hemdyk 
Vóór 2008 wordt de Hemdijk niet opgeknapt. 
Die conclusie valt te trekken uit het gesprek dat 
Dorpsbelang Tjerkwerd op woensdag 30 november 
had met de gemeente. 

De gemeente maakt het komende jaar een 
inventarisatie van alle kapitaalgoederen in de 
gemeente, waaronder de wegen. Gekeken wordt 
onder andere naar de staat van het onderhoud. In dat 
overzicht wordt ook het onderhoud van de Hemdyk 
meegenomen. De gemeenteraad moet vervolgens 
keuzes maken in de uitvoering. ,,Duidelijk is wel dat 
een complete aanpak van de Hemdyk veel geld gaat 
kosten", zo liet wethouder Karel Helder weten. 

Vanwege z'n karakteristieke uiterlijk en complexe 
situering overweegt de gemeente een prijsvraag 
voor aannemers uit te schrijven om een goede en 
betaalbare oplossing voor de Hemdyk te vinden. 

Ald Dyk 
In dit verhaal past ook de Ald Dyk. Dorpsbelang 
heeft gevraagd of in elk geval het eerste gedeelte 
verhoogd kan worden zodat het oude profiel terug 
komt. Wellicht kan dit gecombineerd worden met 
de nieuwbouw of de aanleg van de haven. In beide 
gevallen komt er grond vrij. De gemeente vindt dat 
geen slecht idee en kijkt of dat gerealiseerd kan 
worden. 

Veel wijzigingen in 
'het busboekje' 

Busmaatschappij Arriva heeft 
per 11 december een flink 
aantal wijzigingen doorge 
voerd in de dienstregeling. 
Dorpsbelang Tjerkwerd heeft 
de belangrijkste wijzigingen 
van de lijnen in en rond 
Bolsward op een rij gezet. 

Lijn 37 van Bolsward 
naar Winsum 
Alle dagsoorten: de vertrektijden te 
Bolsward en Winsum, Provinciale 
weg worden aangepast aan de pas 
seertijden van lijn 92 te Winsum, 
Provinciale weg. 

Lijn 44 van Bolsward 
naar Spannen burg 
Maandag t/m vrijdag buiten 
de vakanties: de rit om 19.01 
van Bolsward naar Balk wordt 
vraagafhankelijk. Maandag t/m 
vrijdag tijdens de vakanties: de rit 
om 19.01 van Bolsward naar Balk 
wordt vraagafhan kei ijk. 

Zaterdag: lijn 44 rijdt als vraagaf 
hankelijke lijn tussen Bolsward en 
Balk vv. Van Balk naar Spannen- 
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burg blijven er vaste ritteh rijden: Zaterdag: er worden 16 ritten ten wordt xx.25. Hierdoor ontstaat, 
8.01, 10.01, 12.01, 13.03, 14.01, toegevoegd (frequentie 1 keer per indien met lijn 99 naar Sneek 
15.03, 16.01, 17.03 en 18.01. In de uur) van 7.45 tot en met 22.45 van wordt gereisd, daar een aanslui- 
andere richting, vanuit Spannen- Leeuwarden naar Bolsward en er ting op de trein. De patroontijden 
burg: 9.15, 11.15, 12.15, 13.15, word~n 16 ritten toegevoegd (fre- worden vanuit Heerenveen xx.03 
15.15 en 17.15 en de ritten uit quentie 1 keer per uur) van 7.28 en vanuit Bolsward xx.27. De 
Workum 15.23 en 17.23. tot en met 22.28 van Bolsward ritten van xx.41 uit Heerenveen 

naar Leeuwarden. en xx.59 uit Bolsward worden 
Lijn 92 van Leeuwarden vervangen door ritten van lijn 310. 
naar Bolsward Zondag: er worden 14 ritten De vertrektijden worden xx.48 uit 
Omdat Qliner 350 een andere toegevoegd (frequentie 1 keer per Heerenveen en xx.46 vanaf de Kop 
route gaat rijden, gaat lijn 92 uur) van 9.45 tot en met 22.45 Afsluitdijk 
's avonds en op zaterdag en zon- van Leeuwarden naar Bolsward en 
dag weer rijden. De patroontijden er worden 14 ritten toegevoegd Lijn 310 van Drachten 
worden gewijzigd, waardoor de (frequentie 1 keer per uur) van naar Bolsward 
aansluitingen vooral in Bolsward 10.01 tot en met 23.01 van Bols- Omdat Qliner 350 niet meer via 
beter worden. ward naar Leeuwarden. Hierdoor Bolsward rijdt, maar vanaf de 

ontstaat er een aansluiting op lijn Kop Afsluitdijk naar Harlingen 
Maandag t/m vrijdag buiten de 99 richting Sneek Bolsward gaat, rijdt Qliner 310 na Bolsward, 
vakanties: er worden ritten toe- Kloosterlaan door naar de Kop Af- 
gevoegd om 18.45, 19.45, 20.45, Lijn 98 van Makkum naar sluitdijk. Op maandag t/m zondag 
21.45 en 22.45 van Leeuwarden Heerenveen in de avonduren rijdt Qliner 310 
naar Bolsward en om 18.28, Zondag: de aankomsttijd in niet. Het traject Bolsward - Kop 
19.28, 20.28, 21.28 en 22.28 van Bolsward van de vraagafhanke- Afsluitdijk wordt dan gereden 
Bolsward naar Leeuwarden. lijke ritten wordt xx.26. Hierdoor als taxi-vast, waarbij in Bolsward 

ontstaat, indien met lijn 99 naar wordt aangesloten op lijn 98/99 
Maandag t/m vrijdag tijdens de Sneek wordt gereisd, daar éen van en naar Sneek/Heerenveen. 
vakanties: er worden ritten toe- aansluiting op de trein. 
gevoegd om 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45 en 22.45 van Leeuwarden Lijn (1)99 van Harlingen naar 
naar Bolsward en om 17.28, 18.28, Heerenveen 
19.28, 20.28, 21.28 en 22.28 van Zondag: de aankomsttijd in Bols- 
Bolsward naar Leeuwarden. ward van de vraagafhankelijke rit- 
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snaren 

Karin Harkema heeft de bocht wat te krap genomen. 
Maar hier mocht niemand wat van weten .... 
De auto kwam in de garage en de deur snel dicht. 
Al 4 dagen rijdt ze in een leenauto. WATS GEBEURT 
KARIN????!!!?? 

Jaap van L. ging afgelopen zomer met zijn bosmaaier de slootkant 
snoeien, maar o jee; daar zat een wespennest in. Eerst dacht hij al; 
waar komt al dat gezoen vandaan en toen; een prik, nog een prik, 
toen een boven op zijn hoofd. Toen ging hij snel naar huis maar 
toen vernam hij wat in zijn kruis (om maar even in de Sinerklaas 
sfeer te blijven), 1 wesp had Jaap zijn edele delen gevonden!!!! 
Aiaiai!!! ! 

Geke Bakker moest bardienst draaien tijdens de bruiloft van 
George en Janet, toen er een man aan de bar wat bij haar wou 
bestellen, deze man was al wat op leeftijd en vergat eigenlijk wat 
hij moest hebben. 
Geke; begint u dement te worden???? 
Nadat de man zijn drankjes had gekregen moest Geke de drankjes 
aanfinken op een papier, maar dit vergat ze. De man aan de bar zei; 
vergeet u niet wat?? Of begint u ook al dement te worden????? 

Koken met Riemkje in het Waltahus; 
leg een bevroren loempia in de magnetron om te ontdooien, start 
de magnetron maar schakel geen tijd in. Keer na een half uur terug. 
De keuken staat vol rook, het waltahus stinkt, de kleding moet 
naar de stomerij, maar de loempia is ontdooid !! 

Op de site www.meppelervanhetjaar.nl stiet in ald-skieppesturt. 
It is Nico Sieffers, dirigint fan it Drints jongereinorkest. By de 
omskriuwing stiet u.o. "Waardering tot in Israël". Doe't wy dit 
ûntdutsen stie Nico fier boppe-oan mei 68% fan de stimmen. Jo 
kinne him stypje 
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Familieberichten 

turn (Anneke komt fan Arkum, de pleats wêr't 
nnet) lit üs witte dat har tante Aukje, 
, 30 novimber 90 jier wurde is. 
ytsjeterp wêr 't no Anno Galama mei syn 
ltiid trouw it Skieppesturtsje en is dêrmei 

ammens de redaksje fan herte lokwinske 
aak it Skieppesturtsje lêze maaie! 

iank you stars 
Katie Melua 

Geboren: 

Iris Antje 

Beme op 29 novimber 2005 

Leaf lyts famkc en suske fan 

Onno en Alice Ebbendorf-Bakker 

Harmen foar altyd by ûs yn lis hart 

Sylroede 41, 8765 LW Tsjerkwert 
till. 0515-576419 
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Kleurplaat 
In deze Skieppesturt een leuke kleurplaat. Kleur hem zo mooi mogelijk in en lever 
hem in bij een van de redactieleden (adressen voorin). 
De redactie heeft een paar leuke prijzen voor de mooiste inzenders klaar liggen en ... 
de allermooiste kleurplaat zullen we ophangen in het kastje van het Waltahûsl 

Ç, 

Naam Leeftijd jongen/meisje 

Adres 
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