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Fan de redaksje 

Voor jullie ligt het eerste nummer van de Skieppesturt 2007 ! En zoals jullie 
kunnen zien, heeft deze een nieuw jasje gekregen. Aan onze oproep irr het vorige 
sturtsje om een nieuwe omslag te ontwerpen of reclame· voor uw bedrijf te 
plaatsen, gaven helaas weinig mensen gehoor. Wilt u, de volqende keer hiervan: 
qebruik maken? Dat kan, laat het ons maar. weten. 
Zoals qezeqd; hier het lie nr. van 2007; daarom willen wij als redactie u nog alle 
goeds toewensen voor het nieuwe jaar. Helaas is het nteuwe jaar voor veel mensen 
in ons dorp niet goed begonnen; gebroken benen>, armen, kneuzingen, 
ztekenhulsbezoeken, noem het maar op. Voor dieg:ene; bij deze heel veel 
beterschap en sterkte gewenst! 
Eigenlij:k had deze Skleppesturt gelezen moeten worden bij een graad of min 10, 
een beker lekkere poeiermalke en ijs, in de vaart, maar de winter laat ons helemaal' 
in de. steek. Harde wind en veel regen, daar moetenwe het mee doen. Zou de 
winter nog komen of gaan we straks over naar het voorjaar? Dan breekt ook de 
spannende tijd voor de ljip-aai-sikers weer aan. Hoe dat afloopt lezen we vast in 
de volgende Skieppesturt. 

Voor nu; Veel leesplezier gewenst! 

Hartelijke groet van Anneke F. 

Vrijwillige bijdragen kunnen overgemaakt worden met 
vermelding bijdrage "t Skieppesturtsje"en het iaar waar 

het betrekking op heeft. 
Bankrelatie; Fortisbank Bolsward rekeningnummer; 

84. 76.68.39'8 
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Vrijwillige bijdragen 

VrijwilUge bijdragen zijn ontvang;en van; 

B.R. Bakker, Dedgum; Reitsma en Reitsma, 's Gravenhage; R. Zys1ing- Twynstra, 
Bolsward; R. van der. Wal, Dedgum; K. Talsma-Abma, Sneek; A. de Haan, Bolsward; 
B. de Boer, Rijtseterp 1; S. Breeuwsma, Van Panhuijsweg 1 O; Ben R Bakker. 
Waltaweg 5. 

Namens de redactie, heell laartelijk dank voor uw bijdrage! 

Alvast noteren 

DATA INZAMELEN OUD PAPIER 2007: 

19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 Juni, 23-jiuli, 20 augustus,. 
24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december. 

Voor info en: vragen: C.B.S. "de Reinböge1
' 

Waltaweg, 29, 
8765 LMiTjerkwerd 
1t 0'515-579813 

De Oranjeverenigtng 

Noteer de volgende data alvast in uw agenda: 

VRljDAG 2 MAART Jaarvergadering van de Oranjevereniging waar o.a, de 
DVD van het dorpsfeest 2006 wordt getoond. 

MAANDAG 30 APRIL Koninginnedag: 

VRIJDAG 13 & 
ZATERDAG 14 JULI Dorpsfeest 
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Gerrit Mulder, de Skieppesturt fan it jier 2006 

Wat ha wy yn de öfrûne jiernen in ferskaat oan minsken en groepen de heechste 
ear fan it doarp al rakend, Allegear tige fertsjinne. As men de rige byläns giet is it 
opfallend hoe bysûnder dy is. Tagelyk jout it in byld fan de belutsenens fan, d~ 
mlnsken by grutte en lytse saken dy't yn in doarp spylJe. Op alderhande mêd ha 
wy Skieppesturten, in bewlls fan wêr in lyts doarp grut yn wêze kin. En foarat om 
qrutsk op te wêzen. Want it is wol ris goed omjinsels in plomke te jaan. Beskieden 
wêze is in deugd, mar op 'e tiid moatte wy d.y eigenskip wol ris fan us öf goaie en 
sjen litte wat wy yn 'e hûs ha. 
Is it frjernd dat minsken ûnder de· yndruk reitsje fan al dat rnoais yn 't 
Skieppesturtdoarp? Sjoch de boatsjelju simmerdeis mar, hoe't hja wakker filmje as 
hja hjir by de rige huzen del farre. Hear de fytstoeristen as hja op in bankje skoft 
hälde en genietsje fan it länskip. Dy kwaliteiten, ha wy dêr wol each foar? Benutte 
wy dat wol? Wy ha yn elk gefal in trekker fan kornsa mei Artisjok, de galery fan Ad'a 
Stel. Mar üs keunstskilder Gerrit Wyng•aarden meie wy ek net ûtpoetse. Akke Nota 
har Hekserij past moai yn dizze kreative rige en öfrûne jier kaam de teeskinkerij 
mei brokante fan Bernhard Algra en Mellina Huitema dên noch by as oanwinsten 
foar it toeristysk rekreative oansjen fan ûs doarp. 
Dat binne goede ûntjouwings dy't de doarpsferrnjlnq rjocht dogg:e. 

En de Skieppesturt fan 2006 docht dat ek, sjen litte wat foar moais er yn 'e hûs hat 
al is dat wat op 'e achtergrûn. En fan dy achtergrûn wolle wy him hjoed weihelje. 
Al mear as in heal ieu lang is hy warber yn ûs doarp. Doe't er him hjir yn 1949 as 
doarpsskilder nei wenjen sette, op it histoaryske stee oan 'e. Singel, wie er al 
rilleqau ferslingere oan it samrneljen fan alles wat 
mei us doarp te meitsjen hat. lt sil düdltk wêze, wy 
ha it oer Gerrit Mulder. lt bewarjen sit him yn it 
bloed en dat hat nei al dy jierren fan garjen lieden 
ta in kolleksje om grutsk op te wêzen. Weardefol 
om't it in byld jout fan us ferline. Doe't de 
reunykommisje fan Tsjerkwert yn 1987 fan doel 
wie om intinkboek ut tejaan, brocht syn samling 
ûtkornst. No, tweintich jier letter, is dy samling 
allinne mar grutter en breder fan opset wurden. 
Ynterne is dêrby it spearpunt. Want hoe äld hy 
ûndertusken ek is, de 'digitale snelweg' stiet alle 
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dagen ta syn beskikking, fan moarns ier oantjûns let om nije aide fynsten by de 
samlinq te dwaam Foaral foar stambeamûndersyk, eartiid's in dreech sykjen yn 
stoffige arqiven, wurdt de kompjoeter as in tankber helpmiddel brûkt. 

Sakrekt neamden wy it al: pronkje moatte wy mei üs skatten. No, ut erfaring wit ik 
dat mannich samler syn aide kaarten fuort stoppet yn, albums en kasten sûnder 
oaren dêrfan rneiqenletsje te litten. By ûs Skieppesturt is dat net it gefal. lt 
jubileumboek is der in foarbyld fan, wy kinne as redaksje ek al!tyd in berop op him 
dwaan en mei it millenniumfeest wie Mulder ek fan de party. Yn syn aide 
skilderswurkpleats toande er de aide kykjes fan Tsjerkwert en dat waard 
wurdearre. It wie der soms stampfol. 

En doe kaam dan de kompjoeter al. Dêrmei binne nije paden opsocht, En net 
allinne om rnear guod yn 'e hûs helje te kinnen. Nee, it materiaal wurdt oersichtlik 
ûnderbr.ocht op in echte websjde op, it world wide web. Op 4 oktober 2005 kaam 
er 'on line' en wiene alle skatten ynienen fergees beskikber oer de hiele wräld. Syn 
soan Feike is as webmaster ferantwurdlik foar de technyske en vnhäldllke kant fan 
de side. Mar heit Gerrit draacht it materiaal oan. En dat belooft noch wat foar de 
takomst, want der lizze noch mappen fol knipsels te wachtsjen om ek irn plakje te 
krij.en. 
Wat üs oanbelanget mei it nijste plakje op de Tsjerkwert-webside wijd wurde oan 
us kersfarske Skieppesturt fan it jier 2'006: Gerrit Mulder. 

Redaksje 't Skieppesturtsje 
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Nieuws van stichting lt Waltahüs 

Sinds het uitkomen. van het vorig·e Skieppesturtsje is er weer van alles gebeurd in 
het Waltahûs! Op 2 december zorgde de band No Rules voor een zeer geslaagde 
avond met leuke muziek. 
Verder kon er in december ender leiding van Hieke Rijpma een mooi kerststuk 
worden gemaakt. Er was keuze uit diverse mogelijkheden, waar met veel plezier 
aan werd qewenkt. 
Uiteraard was het Wältahûs ook weer open in de 
nieuwjaarsnacht en op 6 januari vond het 
nieuwjaarsbal plaats met de uiitreiki!ng, van de 
Skieppesturt, waar u in dit blad vast en zeker 
meer over kunt lezen. Een deel van her korps 
met enkele gastblazers tra:dt op als fantastisch 
dweiilorkest en wie wilde kon ook zichzelf laten 
horen. via de karaoke-installatie van Klaas 
Boersma. 

Ook de vrijwilligersavond heeft inmiddels plaatsgevonden. Volgens ons is het een 
groot succes geworden mede door het geweldige optreden, van het shantykoor 

"De Brûskoppen" (foto) " 
uit Scharnegoutum. Dat 
ook de Brûskoppen zelf 
het gezelliig vonden in 
Tjerkwerd blijkt wel uit 
een mailtje dat we als 
bestuur naderhand van 
hen ontvingen, waarin 
zij het een _rmemorabele 
avond noemden ...... 
Voor ons is de 
vrijwillig·ersavond een 
manier om iets terug te doen voor alle tijd en inzet die de vrijwilligers altijd maar 
weer in het Waltahûs steken. Zonder vrijwilligers zouden wij' niet kunnen draaien! 
Vrijdagavond 26 januari was er een damtoernooi geor,ganiseerd. Hoewel de 
opkomst tegenviel, vonden de deelnemers het wel geslaagd. Als winnaar kwam 
Broer Dijkstra uit de bus, terwijl de tweede prijs ging naar Ferdinand de Haan. 
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Maar, liefst 18 acts deden mee aan de playbackshow van 3 februaru Voor het eerst 
waren er 3 categorieën, te weten kinderen tot en met groep 5 van de basisschool, 
jeugd vanaf groep 6 en volwassenen. In alle groepen was er veel animo om mee te 
doen en was er. veel variatie in de geïmiteerde, artiesten. Ook nieuw dit jaar was de 
publieksprijs, waar de zaal voor kon stemmen. Anneke· Feenstra, praatte· alles op 
professionele manier aan elkaar en Marten Hylkerna hadl het licht en gei:uid weer 
perfect voor elkaar, net als de disco na afloop. 
Kortom een geweldige avondl 

De uitslag was als volgt: 

Categorie 1 
1. Symke Nteboer als Annie met Morgen 
2. Sygnie Steegstra, Kirsten Bij.lsma en. Sjoukje de Jong als K3 met Een ongelooflijk 
idee 
Categorie 2 
l. The New Farmer ~Nieboer) Kids met Nieuwe dag uit de musical The Wiz 
2. Marc en Sigrid de Boer als André van Dui,n met 'k Heb hele grote bloemkole 
Categorie 3 
1. Heleen Wilts en Mi reil Ie Galema als Marco Borsato en Ali B. met Wat zou je 
doen? 

Wisselprijs: 
Publieksprijs: 

The New Farmer. Kids 
Okke Jan Postma, Pieter Bekerna, Paulus Witteveen, Pier Jan en 
Seakl'e Zijsli1ng1 als AC/ DC met Whole lotta Rosie. 
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Op vrijdagavond 23 februari qaan we weer iets creatiefs doen, wie wil kan dan 
meedoen aan een workshop kralen maken van klei. Ver.volgens wordt van deze 
kralen een mooie ketting gemaakt. Mariëtte Boomkamp zal deze avond voor haar 
rekening nemen. Opgave kan telefonisch bij Heleen Wilts, telefoon 579068. 

Tot zover onze activiteiten. 

Binnen het bestuur van de stichting, heeft weer 
een wisseling plaatsqevonden .. Na zeven jaar 
heeft A9gi:e Ouderkerken het bestuur verlaten. 
Aggie, ook vanaf deze· plaats nog heell hartelijk 
dank voor je altijd trouwe inzet voor het 
Waltahûs! 

Gelukkig hebben we inmiddels ook een nieuw bestuurslid welkom kunnen· heten, 
te weten Janneke Po.stma. Zij zal d'e functie van Aggie (boekingen/agendabeheer) 
overnemen. 

De functies van de overige bestuursleden bHjven gel.ijk: 
Jelle Zij'sling voorzitter 
Hel'een Wilts secretaris 
Jan Witteveen penningmeester 
NeMie Walsma coördinatie vrijwilligers 
Wieger de Jong en Yde Schakel inkoop/voorraadbeheer 

Met vragen of 
opmerkingen kunt u 
altijd bij één van ons 
terecht. 
Tot ziens in het 
Waltahûs! 

Het bestuur 
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Jaarverslag 2006 Dorpsbelanq Tjerkwerd e,o 

Even los van de kleihe zaken, zetten we In het jaarverslag even de· hoofdzakem op een rij 
waarmee we ons. in 20(:)6 hebben bezig gehouden. 

Bestu urssamenssel li;ng 
!liet bestuur bestaaeëlt jaar uit Gjettje Dijks1!ra (voorzitter), Jelle Fe.enstra (secretaris), Astrid 
de Boer (penningmeester), sertus Walsma, Elma nraatsma, Andries Steegstra en Robert 
Tlesma. 

Bestemmingsplan 
Na een traject van, een paar jaar krijgt Dorpsbelang op 2 5 augustus 2006· bericht van de 
gemeen,~e. dat er biJ de Raad var.i State geen beroep is ingesteld! tegen het bestermmingspl1an 
Tjerkwerd, Dat betekent dat het nieuwe bestemmmqsplan Tjerkwerd onherroepelijk· en 
rechtsgeldig is. Over de huidige stand van zalen en waarom er nog steeds geen schop, de 
grond in· is: gegaal!l, hoort u: straks: meer. 

Pl!an Waltaweg en Singel 
li>e gemeente heeft ee11r plan gemaakt voor een ir:igriJpende renovatie van de Waltaweg en de 
aan•leg van parkeerp:laaten op, de Singel. De verwachting Is dat het plan in 2007 bnwor.den 
uitgevoerd. Meet hierover verderop in de vergadering, 

Oeverherstel, Wa=litaweg en aanleg haven 
IDe· aanpak van de, walbeschoeiing en de aanleg· van een haven aan deWaltaweg komen 
eerder aan de beurt, omdat daar al geld; voor klaar llg.t. Dit gedeelte wordt !lefinancierd via 
het project Friese Meren .. In datproject worden atleen, de watergerelateerde onderdelen 
uitgevoerd. De uitvoering staat gepland voor 2007. 
TJerkwerd valt met het oeverherstel (in du sief de optie voor een insteekhaventje) en, kleine 
maatregelen nabij de brug binnen het Friese Meren project. De. aanbesteding van het 
advtseurbestek heeft plaatsgevonden. oe, guooing wordt een dezer dagen opgedragen aan 
bureau Oranjewoud, welke· aansluitend met de voorbereiding begint. De eerste gesp,ek.ken 
hebben plaatsgevonden.. De voorbereiding (uitwerking: plannen tot bestek) vindt in· de 
komende winter plaats met.een terlil:QkOl!)peling naar de dorpen. De uitvoering. start in het 
voorjaar 2007 met een uiterlijke datum var:1, gereed zijn (gehele project) op 1 juli 20os:. De 
exacte planning vorgt zodra het werk is aanbesteed aan, een aannemer. Dat is- In het voorjaar 

2007. 

Hemdijk 
Voor de Hemdijk is geen plan in voorbereiding waarbij sprake is van een (grootschalige) 
reconstructie. De Hemdijk wordt opgenomen binnen het regmiere wegenonderhoud· waarvoor 
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in de raadsvergadering van 1·0 juli· het beleid is uitgestippeld 'hoe om te gaan met de 
kapitaalgoede"ren (waaronder de wegen). en welke budgetten hiervoor, in de komende S jaar 
beschikbaar zijn.' 

De gemeenteraad besloot toen om voor de komende S jaan meer geld voor het onderd'eel 
wegen uit te trekken dan in voorgaande·jaren, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt 
naar de 'hoofdstructuur' en de 'nevenstructuur', De hoofdstructuur zijn de belangri~ks,te 
hoofdwegen door de gemeente waarop onder andere het openbaar vervoer Is geconcentreerd 
en waarlangs het fietsverkeer, zoals schoolgaande jeugd, gaat. De nevenstructuur zijn de 
overige wegen. 

Voor de hoofdstructuur geldt dat de wegen in, goede en veili1ge staat worden onderhouden 
Voor de nevenstructuur geldt dat uit veiligheidsoogpunt alleen noodzakelijk onderhoud' 
wordt qepleeqd, De. gemeente benadrukt dat in beide we\\}ensoorten meer geld wordt 
gestoken dan voorheen en er ook meer onderhoud plaatsvindt dan voorheen. 

Nieuwe straatnaam 
Dorps belang Tj;erkwerd vroeg alle inwoners-van Tjerkwerd begin dit jaar om na te denken 
over een naam voor de nieuwe straat die straks ontstaat met de bouw van veertien woningen 
op de ijsbaan. Naamsuggesties konden worden Ingediend bij één van de bestuursleden of 
per post of e-mail' naar onderstaand adres worden gestuurd. 
Omdat er niks binnenkwam, wordt contact gezocht met Okke Postma. Het voorstel van Okke 
Postma om de nieuwe straat in Tjerkwerd' Bouke Welbedacht te noemen, naar de laatste 
pachter van dit stuk land, haalt het niet. De achtèrgrond was te licht. Uiteindelijk kiest de 
gemeente de door Okke Postma ingediende naam Dyksi.cht. Dyksicht, dat staat voor het 
uitzicht op de Hemdijk, de meest logische naam was. De naam komt uit de koker van Okke 
Postma. 
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Hek om de school 
Dorpsbelang Tjerkwerd heeft meerdere discussie gevoerd met de schoolcommissie en - 
directie om hen ervan te overtuigen dat een hekwerk om de school niet wenselijk en zinvol 
is. Di.rectie en commissie varr CBS, De Reinböge zetten dit toch door omdat het in hun ogen 
helpt om het vandalisme tegen te gaan. Nai de nodige discussie, komt het hek er toch. "fot 
spijt van Dorpsbelang. De vraag van de school aan Dorpsbelang om mee te werken aan een 
sleutelrooster, zodat het hek overdaqzo lang m0gelijk open blijft voor spelende kinderen, 
beantwoorden we dan ook negatief. 
De school heeft het oude hek aangeboden aan Dorpsbelang. Dat kunnen we eventueel, 
gebruiken voor de toekomstige speeltuin. Verder heeft de school medewerking toegezegd bij 
het realrseren van de speeltuin. Straks meer daar over. 

Opening Amerikaanse windmotor 
De volledig gerestaureerde Amerikaanse windmolen bij Jousterp wordt op zaterdag 25 maart 
officieel in gebruik gesteld door Enne Feenstra uit "Fijnje. De oud-bewener van Jousterp 6 
heeft de molen niet alleen jarenlang bediend, maar was ook de man die de eerste aanzet gaf 
om d'e molen van de slopershamer te redden. De bijeenkomst beqint om l 0.00 uur in lt 
Waltahûs. Wethouder Rein Boersma houdt daar voor genodigden een toespraak. Daarna rijdt 
het g:ezelschap per bus. naar Jousterp, waar Feenstra om half elf de molen opent en een korte 
toespraak houdt. Na de bezichtiging wordt de li>ijeenkomst om l l uur afgesloten met een 
hapje en een drankje in lt Waltahûs. !Diverse media doen verslag van. de opening van de 
gerestaureerde molen, 

Fietstunnel bij Tjerkwer:d 
Een onderwerp dat ons dtt jaar behoorlljk bezig heeft gehouden, misschien wel het 
hoofdonderwerp van dit jaar. Ik vertel daar straks graag wat meer over. 

Niet parkeren op de stoep, 
Wandelingen 011er de stoepen op de Waltaweg en de Sylroede beginnen steeds meer te lijken 
op een 'survival of the fittest'. Het is, zeker, met kinderwagens, wurmen geblazen om je weg, 
te kunnen vervolgen .. Daarnm roept Dorpsbelang alle inwoners wederom op om de auto's 
vooral niet te parkeren op de stoep, maar op de daarvoor bestemde plaatsen. Lukt dat niet, 
dan is de gewone weg de eerst aangewezen plaats. 

Tot zover het jaarverslag. 

Het bestuur van Dorpsbelang Tjerkwerd 
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Jaarvergadering Dorpsbelang Tjerkwerd 

De vergadering van Dorpsbelang Tjerkwerd op vrijdag 24 november 2006 trekt in totaal zo'n 
75 bezoekers. Dat is een recordaantal in de laatste tien jaar. 

Voorzitter Gjettje Dijkstra opent de vergadering en is blij met het hoge bezoekersaantal. 
Secretaris Jelle Feenstra doet verslag. van de notulen van de jaarvergadering van 2005. 
Vragen levert dat nret op. 

Het financiële jaarverslag wordt verzorgd door penningmeester Astrid de Boer. Ze laat weten 
dat er nog 376,86 euro in kas zit. De kascommissie, bestaande uit Anneke Feenstra en Rients 
van Buren, laat bij monde van Rients weten dat het financiële jaarverslag 'dik in orde' is. 
Rients wordt bedankt voor bewezen diensten. Henk van der Zee wordt zijn opvolg.er. 

Het eigen vermogen daalde het afgelopen jaar opnieuw d'oor verschillende uitgaven. Het 
bestuur stelt voor om de contributie voor 2006- te verhog·en met 1 euro naar een totaal van 5 
euro op jaarbasis .. Het bestuur vraagt om een akkoord van de leden en krijgt dat. 

Jelle presenteert vervolgens het jaarverslag van Dorpsbelang over 2006 waarover verder geen 
vragen zijh. 

Bouwen op de ijsbaan 
Wanneer wordt er nu eindelijk eens gebouwd op de ijsbaan, is een vraag. die naar voren komt 
bij de behandeling van het woon bestemmingsplan Tjerkwerd. Gjettje vertelt dat het 
bestemmingsplan voor de uitbreiding, op 17 augustus 2006 onherroepelijk is geworden. De 
gemeente was ten tijde van de jaarvergadering nog steed's bezig met het opstellen van de 
contracten richting de bouwbedrijven die benaderd zullen worden voor de bouw van de 8 
2/1 kap woningen. Deze procedure wordt waarschijnlijk binnen enkele maanden afgerond. 
Zo spoedig mogelijk na afronding van deze procedure zal de gemeente bekend maken hoe 
gegadigden voor de vrijstaande woningen zich kunnen melden en welke voorwaarden aan de 
verkoop van deze kavels gekoppeld zullen worden (prijzen, oppervlakten, 
bouwverplichtingen e.d.). Voor wat betreft net bouwrijp maken van de ijsbaan zei de 
gemeente op 24 november dat wordt gewerkt aan een conceptbestek civieltechnische 
uitvoering openbare infrastructuur. De verwachting was toen· dat dat zou gebeuren in het 
vroege voorjaar van 2007. Op onze vraag over het mogelijke gebruik van de ijsbaan 
gedurende de winterperiode 2006-2007 kon de gemeente geen pasklaar antwoord geven. 
Jelle vult aan dat gezien de weinig concrete antwoorden van de gemeente de leden ervan uit 
kunnen gaan dat de ijsbaéln deze winter gewoon nog gebruikt kan worden om te schaatsen 
en dat alle werkzaamheden voor de woningbouw vanaf het voorjaar losbarsten. 
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Renovatie van Waltawe.g 
DeWaltaweg valt binnen het dorpsherstel Tjerkwerd waarvoor een POP-suli>sidie aanvraag, 
voor 2007 wordt ingediend. De· aanvraag 'POP2' is momenteel in voorbereiding (een 
actualisatie van de eerder uitgewerkte plannen) en wordt beqtn december ingediend' bij de 
provincie, zo vertelt GJettje de aanwezigen. Het plan is reeds. aangemeld. 81nnen het 
collegeprogramma 2006-2o:J O heeft dit onderwerp prioriteit. 

Op de vraag van Henk van der Zee wat dit concreet betekent voor het tij:dspanne antwoordt 
Gjettje dat dat afwachten is. Jelle gee,ft aan goede hoop te hebben dat dit project wel de·gelijk 
in 2007 wordt uitgevoerdl, gezien de bij de provincie neer.gelegde aamvraag. 

De aanpak van de walbeschoeiing en de aanleçivan een haven aan de Waltaweg staan 
sowleso-qepland-voor dit jaar, omdat daar al geld voor klaar ligt. Tjenkwerd valt met het 
oeverherstel (inclusief de optie voor een insteekhaventje) en kleine maatregelen nabfj de 
brug namelijk binnen het Fri·ese Meren project. 
De· aanbestedtnç van het adviseurbestek van walbes.choeiing met haven heeft inmiddels 
plaatsgevonden. De gunning is opgedragen aan bureau Oranjewoud, welke aansluitend met 
de voorbereiding begint. De eerste· gesprekken hebben· plaatsgevonden. De voorbereidlnq 
(uitwerking plannen tot bestek): vindt in de komende winter plaats met een, terugkoppeling 
naar de dorpen, De uitvoering start tn het voorjaar 2007 met een uiterlijke datum van gereed 
zijn: (gehele project) op, 1 juli 2008: De exacte planninq volgt zedra het werk i,s aanbesteed 
aan een aannemer. Dat is in het voorjaar van 2007, zo· heeft de gem.eente Dorpsbelang, laten 
weten. 

Fietst!unnelproject 
Jelle vertelt de aanwezigen dat de aanleg van de drie fi:etstunnels - twee bij Parrega, één bij 
Tjerkwerd - klaar ligt voor. aanbesteding en uitvoering. Voor de actuele stand van zaken, zie 
de bijlage. 

Speeltuin op het sportveld 
Elr.na presenteert de actuele stand van zaken. Dorpsbelang blaast het zieltogende 
speel:tCJinproject nieuw leven in en kiest daarvoor duidelijk voor de locatie sportveld en niet 
het park. De plek tegen de school aan ligt veer centraler in h~et dorp, waardoor er, meer. zicht 
is op de kinderen. Ook is het mooie plek voor de peuterspeelzaal, die· op termijn wellicht bij 
de school in komt. Voor de realisatie zijn er hier en daar wat financiële toezeggingen en 
wordt er meegelift met de school, die ook bereid ls acties te ondernemen om geld in te 
zamelen. 
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Stichting Windkracht 10 
Windkra:cht 1 O maakt bij monde van Jehannes. Dijkstra de-jaarlijkse verdeling van de gelden 
bekend. Hij. zegt dat 2006 een gunstig jaar was en dat er wat meer geld te besteden is. Dat 
moet los worden gezien van de· toenemende kritiek op de hoogte van de bijdrages, aldus 
Jehannes. In totaal is er t .900 euro te verdelen en dat is bijna een verdubbeling ten· opzichte 
van voorgaande·jaren. 

Bejaardensoos Tjerkwerd k~ijgt 100, euro voor spelmateriaar 
De kaatsverenigiAg· krijgt 500 euro voor de aanschaf van een tent 
Het kerkkoor krijgt 400 euro. voor materiaal 
Het korps krijgt 400· eero voor nieuwe uniformen 
De peuterspeelzaal krijgt 100 euro voor nfeuw spelmateriaal 
De:Oranjeverenigin9 krijgt 2:50 euro voor materiaal 

· De EHBO-vereniging krijgt 100 euro voor materiaal 
De fitnessclub krijgt s.o euro voor materiaal 

Jehannes vertelt dat de aanleg van het njeuwe molen park in volle gang is. Eind maart 2007 
worden de hogere molens geplaatst, die l·n apru of mei beginnen van, het leveren van energie. 
Jehannes zegt toe dat de hogere bijdrage ...an dit jaar geen incident is. Hij betooft structureel 
royalere: bijdrages. Als er in het dorp grote behoefte Is om in: bredere zin een keer te praten 
over het Windkracht l c-verhaal, een andere verdeling van gelden of als Tjerkwesd afstand wil 
doen van het aandeel iin het park, wil Windkracht 1 0 best een keer een avond beleggen. 

Bestuursverkiezing 
Bertus Walsma is na acht jaar aftredend en niet herkiesbaar. Voor hem in het bestuur komt 
Bouwe Speerstra. Andries Steegstra Is aftredend na vier Jaar, en niet herkiesbaar. Voor hem in 
het bestuur komt Hedwig Terpstra. Jelle Feenstra is na acht jaar aftredend en niet 
herkiesbaar. Rob Dijkstra komt voor hem In het bestuur. De leden bekrachtigen de 
benoeming van de drie nieuwe bestuursleden met een hartelijk applaus. Gjettje bedankt de 
aftredende: bestuursleden met een bos bloemen. 

Rondvraag 
Gerben Wljnja vraagt 1111 hoeverre bootbezitters uitl'jerkwerd een vaste plaats kunnen 
claimen in de nieuwe haven. Dorpsbelang denkt van niet, maar adviseert hem om contact op 
te nemen met Tsj:erk Andringa van de gemeente WOnseradiel'. Die kan daar nauwkeurig 
antwoord op geven. 

Jeannet Volbeda vraagt naar de mogelijkheden voor een alternatieve rampenroute voor het 
geval de brug van Ymswälde kapot ts. Gjettje antwoordt dat dat is geregeld. Bouwe Speerstra 
is gevraagd· of zijn beton pad, dat door het land naar het dorp loopt, daarvoor gebruikt mag 
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worden. Hij heeft geen bezwaar, mits het ook daadwerkelijk alleen voor calamiteiten wordt 
gebruikt. Ook Van der Weerd", over wiens erf het pad ook loopt, heeft geen bezwaar. 

Jeannet heeft ook opmerking. of op Ymswälderpad ook niet 30 kilometer-zone kan worden 
ingesteld. Het snelle gejakker over de brug geeft flink wat trilli111gsoverlast. 

Jan Witteveen junior vraagt waarom het schelpeneaadje op het grasveld voor de Trekvaart 
helemaal Is uitgegraven, terwijl er binnenkort ook een lnsteekhaven komt. Renovatie met 
waarschijnlijk een korte levensduur, antwoordt Gjettje. 

Freark Kootstra stelt een vr.aag over de voortgang van hett woonbestemmings-plan. Het 
antwoord: op de vraag staat eigenlijk al onder het kopje bouwen op de woon.plaats. 

Wieger de Jong oppert het idee om het pad over het sportveld te voorzien van verlichting. Het 
pad wordt veel vaker gebrui:kt nu het schoolplein Is afgesloten met een hekwerk. 
Dorpsbelang wil lcljken of er iets mogelijk 1$. Iets met zonnecellen misschien? 

Rick Steur vraagt om padverharding op het modderweggetje van Sylroede naar het Parkje~ 
Dorpsbelang kaart lhet aan bij de gemeente. 

Jehannes Dijkstra heeft kritiek op de plaatsing van 30- en 60-kilometerborden. Ze· staan op 
verkeerde plaatsen, vindt hij. 

Anna Gietema meldt dat de elektronische snelheidsmeting bij de school van tijdelijke aard Is. 
Nu e111 dan wordt die· door de gemeente een paar dagen gepl'aatst om, automobilisten te 
wijzen op hun rijgedrag. 

Anne de Vries heeft een schitterend naambord gemaakt voor het sportveld: lt Skleppefjild. 
Bertus Walsma presenteert het aan de zaal. Oorpsbelang· plaatst het 
bord dit voorjaar bij de ingang van het terrein aan: de kant van de Sylroede. De leden belonen 
de Inspanningen van Anne, oud-voorzitter van Dorpsbelang, met een luid applaus. 

Na afloop van de vergaderi;ng is er een tudleke kenniskwis over de hlstórie van Oorpsbelang. 
De aftredende bestuursleden Bertus Walsma en Jelle Feenstra nemen het, aan.gevuld met 
Baukje Kootstra, op tegen de nieuwe bestuursleden Bouwe Speerstra en Hedwig Ferpstra, 
aangevuld met 'good-old' Hein Gietema. Oe aftredend'e bestuursleden winnen de strijd. 

Gjettje bedankt alle aanwezigen en sluit de jaarvergadering 2006. 
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Beabuorster Monologen 

Moderne dichtbondel fan Jouke Hylkemajout bvld fan mûnder Koopmans en syn 
frou 

Wiebe Koopmans, als 74-Jarige niet meer de Jongste, maar mei noch flink wat yn'e 
bouten - schudt vaag "glimkjend" het hoofd. Vanuit de broeihete woonkamer 
probeert hij door de beslagen ramen de contouren' van de tien meter verderop 
pronkende Beabuorster Mole te 
ontwaren. '1k wol neat fan dy 
kursussen foar nije mûnders 
sizze, begryp my goed: mar in 
echtenien hat gefoel foar it waar. 
Soks kin Jo net ut in boekje he/je. 
In mûnder is krekt in skipper, sis 
ik a!titen. No wol ik net fan mysels 
opskeppe, mar as in oar tsjin my 
seit, dat ik in natoertalint bin, dan 
si! ik him dat net ûntstride": 

Dat sei Wiebe Koopmans yn desimber 1982, al wer 24 jier ferlyn. Doe koe Jouke 
Hylke ma de äld baas ek al. Syn besites oan it molenhüske mei die bewenners 
Wiebe, de mûnder, en syn frou Hijlkje, binne him goed bybleaun en ha safolle 
yndruk makke dat hy der seis in dichtbonde! oer folskreaun hat: hiel wat 
persoanen en gebeurtenissen komme hji.rby oan bar. 
Dichtbondels binne gjin boeken dy't by de rûs ûtjûn wurde en ryk sil men der al 
hielendal net fan wurde. Ek utjouwers net. lt is der wat by, mar dat wol net sizze 
dat it rnlnderweardlch is. Altvd binne it boeken en boekjes dv't mei leafde skreaun 
en foarm jûn binne. 
Jouke Hylke ma syn Beabuorster monologen bmne dat sûnder mis ek. lt is in 
bysûnder sj.enre dêr't er hirn tige yn uterje kin. Jouke hat fansels net samar de Rely 
Jbrritsma priis wûn. Dat seit al genöch oer syn fakmanskip. As mep Wiebe eni 
Hijlkje kennen hat dan is it ûnder it lêzen as slt men by harren yn de keamer fan it 
rnolehûske. En dêr is Wiebe oan it wurd. Jouke neamt de molepöle yn it 
Beabuorsterfjild "in plak dêr't de wetten fan ienfäld en öfsû.ndering hearsken". Mar 
as it klikte dan wie it suver in toer om der wer wei te kommen. Hy hold jo wol oan 

't SkieppesturtsJe l febrewaris 2007 1 16 



'e praat. En Koopmans wie ek noch ris in, man mei in maai taaleigen en boppedat 
in tige eigensinnich karakter. 
Dat die bliken yn de jierren santlch doe't tn pear moleleafhawwers hrrn polsken om 
in kursus foar molefrijwilligers te jaan. Doe't hja him der op· oansprutsen dat guon 
hannelingen mlsklen wol wat better koenen omdat soks troch de eksameneasken 
aars foarskreaun waard, doe hienen se it noch net sketten. Kooprnans wie poer en 
liet dat blike ek. Se moasten hastich meitsje dat se fan it rnolehlern öfkamen. Gjin 
wûnder dat er ek letter net safolle ophie mei dy "fritiwilligers". 
Dochs koe ik it as moleleafhawwer en frijwilliger tige mei him fine. Syn styl fan 
libjen spruts my aan, it aparte, de leafde foar it! fjild, de male en syn ütsprutsen 
miening oer hoe't de wräld der doe hinne lei. Dy aspekten komme ek yn de 
Monologen aan bar, aars as yn it boekje De Babuurstermolen bij Tjerkwerd. Dêrom 
slute beide· boekjes kreas op inoar can. 
Dochs hie ik graach sjoen dat der in foto fan de male en fan Wiebe en Hijlkje yn 
dizze 47 siden tellende dichtbondel opnornrnen wie. Lit it net gebrûklik wêze foar 
in dichtbondel, yn, dit gefal hie it neffens. my krekt dat stikje tafoege om it 
hielendal öf te meitsjen. 
Dochs koesterje dit bondeltsje, Yn de rige moleboekjes oer Fryske mûnen nimt it 
in bysûnder en unyk plakje yn. Wy meie der, grutsk op wêze dat Jouke syn 
skriuwerstalint brûkt hat om kleur te jaan aan i,t libben fan in "ferqetten 
generaasje" yn in äld pclderhûske op de mol1epöle fan Beabuorren. (GDW) 

De Beabuorster Monologen - j'ouke Hylkema. Utjouwer: 
Venus. Priis € 8,50. Te keap by de boekhannel en it Gysbert 
Japicxhûs, foar safier it noch net ûtferkocht is. 

De Babuurstermolen bij Tjerkwerd= Gerben D. Wijnja. 
Utjouwer: Stichting De Fryske Male. Priis: € l'O,-. 
Utferkocht by de stichting en ek op de male. Mar seis ha 
wy noch in pear eksimplaren op de planke stean foar de 
leafhawwer. 
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Muziekvereniging Eensgezindheid -~~ 

Fllmstecren????? ~ 
Ja, u leest het goed, we zijn op de televisie geweest. We hebben onze 
medewerking verleend aan de opnamen over Gerard! Reve en ondertussen zijn, we 
al een paar keer te zien geweest op Nederland 2 en ook op t.v. Frvslán. Het was u 
vast al opgevallen. Voor ons was het een unieke ervaring, een kerk vol met 
dichters en andere belangstellenden in Blauwhuis. 
Verder zijn, we met de kerst weer actief geweest en hebben we o.p eerste kerstdag 
weer qenoten van het kerstontbijr bij Joop en Akke. Het was weer dik in orde! 
Ook met net nieuwjaarsbal waren we van de partij, met de boerenkapel. 

Nu zijn we weer druk bezig om een leuk programma voor ons 85-jarig jubileum 
voor te bereiden, met o.a, een éénakter. Met het oefenen hebben we al de meeste 
pret, dus voor ons kan het niet meer mislukken. 
Houdt daarom 24 maart vrij: in uw agenda, dan beloven wij. dat u een fantasti:sche 
avond zult hebben! 

Verder hebben we nog· een studie weekend op het programma staan, de locatie is 
nog een verrassi·ng. 

Op 1 september staat de rommelmarkt weer op de plannlnq, dus kunnen we wel 
weer wat mooie spulletjes gebruiken. Wilt u nu al wat kwijt, dat kan, neem dan 
even contact op met Evert Bakker, Arkum 2, tel. 579'102. 

U leest het, het korps zit niet stil. Heeft u ook zin om een nootje mee te blazen, 
meldt u zich dan aan bij een van de bestuursleden. 

Namens de redaktie van Eensgezindheid, Agatha Witteveen. 
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Nieuws van C.B . .S de Reinbêqe 

LET OP·! 

Op zaterdag 26 mei 2:0·0 

.,· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -·· -·· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· --. 
~~ ~ 1~ 

'\ Op· deze dag zullen er op school een aantal activiteiten plaatsvinden ·~ 
'• 

die geld opbrengen voor de school en voor een goed doel.. ~ 
Één van die activiteiten is de verkoop van tweedehands ~ 

kinderspullen. :~ .~ .~ 
Heeft u thuis nog kinderkleding, speelg,oed, kinderboeken, ·~ 

'• 
spelletjes, legpuzzels, knuffels, kiind:erfietsjes e.d. en wordt dit niet ~ 
meer gebruikt. Gooi dit niet weg maar bewaar het zodat dat wij het :~ 

~j tijdens het pleinfeest kunnen verkopen .. Mocht u nu al spullen kwijt :~ 
,, b 1 ~ ~\ wllleru dan kunt u dit ij school in everen. ·~ .. '• 
= ~ = ~ 
~/ Houd u in ieder geval de schoolkrant, Op de M.A.T en de volg.ende ~ 

Skieppesturt in de gaten voor nieuwe informatie. ~ 
~ '• ,1 

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de onderstaande .~ .~ 
personen: .~ .~ .~ .~ 

Riemkje Lernstra tt579706 .~ ~ ~ r; Mireille Galema tt 579338 .~ 
= ~ ,, ~ ·~·,·~·~·~-,-,.~.,.,.,.~.,.,.,.,.,.,.,.,.~.~·~·,•,.,.,.,.,.,.,.,.~.,.,.,.,.,.,.~.,.,.,.,.,.~. 
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Koken met Riemkje 

Ten eerste de allerbeste wensen voor 2007 en dat het juUie aUen maar 
weer goed smaken mag dit jaar. 
Ik heb deze keer, voor twee Italiaanse ovenseherels gekozen, belde met 
tonijn bereidt. 

LASAGNE MET COURGEITE EN TONUN. 

Benodigdheden voor 4 personen; 

1 courgette in plakjes 
2 tomaten in plakjes 
1 blikje tonijn in water à 185 g:r uitgelekt 
50 gr pittige kaas, ge-raspt. 

Roer 8 dl water door de sausmix en breng hem al: roerende aan de 
kook. 
Roer de verse roomkaas erdoor en faat hem all roerende smelten. 
Vet een ovenschaal in met oüe en verdeel: een beetje van de saus 
over de bodem. Leg er lasaqnebladen op en verdeel er courgette, 
tomaat en tonijn oer. Schenk er een beetje. van de saus over. 
Herhaal deze lagen en feg de fasagnebladen steeds kruislings in de 
schaal, zodat de lasagne: niet zo. snel uit elkaar valt. Maak lagen 
totdat aäe ingrediënten. zijn opgebruikt en eindig met een laagje . 
saus. Strooi de geraspte kaas erover. 
Bak de lasagne in een voorverwarmde oven (200°) tn ongeveer 35 
minuten gaar. 
Lekker met een g.emengde salade. 
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SPAGHETTI! MET SPINAZIESAUS, EN TONIJN 

Benodigdheden voor 4 personen; 

1 ui gesnipperd' 
1 teentje knofl'ook, qesnipperd (of 1 theelepel· knoflookpasta) 
2 el olijfolie 
450 gr. gehakte spinazie uit de dtepvrles (ontdooid en uitgelekt) 
400 gr spaghetti 
zout en peper 
1 blik maïskorrels à 300 gr uitgelekt 
1 blik tonijnstukken in water à 1185 gr ultqelekt 
100 gr geraspte beleqen kaas .. 

Fruft de l!Ji met de knoflook in: ongeveer 5 minuten in de hete olie. 
Voeg de spinazie toe en verwarm hem volgens de 
gebruiksaanwijzing. 
Kook intussen de spaghetti in ruim water, met zout beetgaar. Schep 
de maïskorrels door de spaghetti en warm ze kort mee. 
Giet de spaghetti af en schep het spinaziemengsel en peper en 
zout naar smaak erdoor. Doe de spaghetti over in een ingevette 
ovenschaal en verdeel de tonijn en de kaas erover. 
Laat de kaas onder de hete grill' in ong.eveer 5 
minuten smelten. 
Serveer direct. Ook hier is een 
qernenqde salade heerlijk bij. 

EET SMAKELIJK! 
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Koarte berjochten oer de Beabuorsterrnole 

Mei de krystfakänsje stie de Beabuorstermole jûns yn it ljocht fan skynwerpers. De 
mûnders ha dit betelje kinnen ut de ynhäld fan it buske mei goede jeften. 
lt jier 2007 is ûtroppen ta it jier fan de molen. Ek de Beabuorstermole sil hjiryn 
meidraaie. Sti'chting De Fryske Male, eigner fan· de male, hat in moaie jierkali.nder 
meitsje litten dy't fergees te krijen is op de male salang de foarrie dat talit fansels. 
Op dagen dat de male draait is it dus dûbeld sa nijsgjirrich om dêr ris te sjen. 

Voor u gelezen . 
door Pieteke Dekker 

• Als je daar de deur open doet, waait je de kaas van het brood af 
• Mensen die dreigen doen niks, mensen die iets doen, dreigen niet 
• Zo nu kunnen we weer zien wat we zeggen en horen wat we doen 
• Een goede buur is een gouden investering 
• 'n Ander zijn fles raakt leeg in drie slokjes, je eig.en in tien 
• Zo je d'r aan gekomen bent. Kom je er ook weer af 
• Een goede fietser let niet op de wind 
• Wat is nu 'n dag op een mensenleven 
• Steenkool verwarmt, alcohol verarmt 
• Om vrienden te hebben, moet je zelf een vriend zijn 
• Is de nieuwjaarsdag helder en klaar, dan krijg je een vruchtbaar jaar 
• Als je nooit van huis gaat, komt je ook nooit echt thuis 
• 't Is maar goed dat je niet alles vooruit weet; 
• Kijk niet te veel in het verleden, dan heb-je ook geen erg in het heden; 
• Met een warm hart en een koel hoofd, los je veel op; 
• Moeder heeft nooit geen tijd; 
• Als j.e toneel speelt, word je familie van elkaar; 
• De armoede de voordeur in, de liefde de achterdeur uit; 
• Dat is met een gloeiende naald genaaid (slordig); 
• Pake zei altijd: "ik wl] wel slapend rijk worden, maar hij kom niet in slaap 

komen 
• Als het water zakt, begint het ijs te kraken 
• Je bent pas een goede directeur, als de zaak ook loopt, als je er zelf niet bent. 
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Verkoopmiddag en bazaar 

Afgelopen 8 september heeft de vrouwenvereniging haar verkoopmiddag en 
bazaar he+rouden. De: verloting heeft de volgende winnaars opqeleverd: 
1 e prijs: een broodbakmachine 1. van der Gaast 
2e prijs: een levensrnlddelenrnand 
3e prijs: een bloemenbon 
4e prijs: een boekenbon 
5e prijs: een looplamp 

C. Bouman 
S.Smit 
S. Haytema 
C. Dekinga 

De totale opbrengst was € 3232; 11, een prachtig bedrag! 
We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. 

vrouwenvereniging, Bidt en werkt, Dedgum. 

Nieuwe bewoners 
Sinds enige maanden alweer wonen wij aan de Singel nummer 4. Wij zijn Jasper de 
Vries en Mira Hoek, beiden 35 jaar, geen kinderen en niet getrouwd. Hiervoor 
woonden we in Haarlem en omdat we nog, steeds beiden in Haarlem werken, reizen: 
we op en neer. We zijn beiden druk op zoek naar een baan dichter bij huis, maar 
tot nog toe mag zonder succes. 

Jasper is geboren en getogen Fries en heeft altijd op. een pleats in Lekkum 
gewoond waar zijn ouders boerden. Mira is opgegroeid in IJmuiden tussen de 
vissersboten en de Hoogovens. 

Jasper wilde weer graag terug naar Friesland na 10 jaar in het wilde westen te 
hebben gewoond en Mira wilde 'op 'e romte wenje mei in rnoote tun' dus toen we 
deze pleats zagen waren we meteen verkocht. 

Onze hobbies zijn zeilen, motorrijden (alleen 
jasper) en in en om het huis ktussen, liezen (Mira) 
en tuinieren (Mira). Kortom we hebben hier alles 
bij de hand om ons te vermaken en 'we ha it tige 
nei us sin'. 

Groeten van, 
Jasper en Mira 
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Familieberichten 
Tankber, grutsk en tige bliid binne wy 

mei de berte fan ïis jonkje en myn broerke , 

Wessel 

3 desimber 2006 

Gert, Ido e111 Birte Folkertsmo 
Ymswûlderlecne 3, 8765 L T Tjeekwer+ 

till. 0515-575873 
Wessel 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

J 
Griutsk litte wy jimme witte dot wy 

in famke krigen howwe 

Hor nomme is 

Hinke 

12 desimber 2006 

Sjoerd Binke Boumo en Boukje Zi~l'stra 
Kerkstroot 11, 8765 LK Tjerkwerd, 

T.el. 0515-579081 

Bedankt 

Hallo dorpsgenoten, 

zoals u al gemerkt heeft zijn wij 
dit najaar niet langs geweest met 
de missie/zendingskalender. 
Wij hebben dit opgezegd. 
Wij willen alle mensen bedanken, 
die jarenlang de kalender van 
ons gekocht hebben. 

Wij groeten u, fam. Witteveen. 

Tige tank 

16 oktober fierd'en wy üs 2 5 
jierrich houlik. Wy wolle elkenien 
tige tank sizze foar de 
lokwinsken, kaarten, blommen 
ensafuorthinne dy't wy l<rigen. 

lefke en Gerben Wijnja 
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't Bernehoekje 

Hallo "bern" van Tjerkwerd speciaal voor jullie hebben we 
vanaf nu een hoekje ingericht in 't Skieppesturtsje. 
rn dit bernehoekje kan van aues staan puzzels, kleurplaten, moppen, prijsvragen 
en mng• veel meer. • 
De prijsvraag is de·ze keer: Bedenk een leuke naam: voor dit bernehoekje, de naam 
moet natuuslijk wel iets met het dorp te maken hebbem Voor degene die de 
taukste naam verzint, ligt een leuke verassing klaar, Lever d'e naam in bij. één van 
de redactieleden (adressen voorin). Welke naam het uiteindelijk wordt, staat in het 
volgende Skieppesrurts]e. 

DE PUZZEL. 

Bij dit raadsel moet je elke keer een woord invul l'en. dat één letter meer heeft 
dan het woord ernaast. Als je die extra letter ook nog een keer in het vakje 
ernaast zet komt er een hondenras tevoorschi.jn. 

A~B~E.LJ 
B~E.R"TJ 
B ~O~E ~MJ 
R. e·. D "E j 
K.N.O.P J 

~~s~ 

2 
.. • • j 
• • 3 

• .. 
4 

.. 
5 

• • • 

j 
J 
J 
J 
J 

l 
j 

J 
J 
J 
J 

_) 
1. Naatn van een voetballer die bij Ajax speelt 2. Jij bent aan zet, 
jij bent aan de beurt 3. Groeit en bloeit 4. Als je brons wint, ben, 
je ... 5. Daar mcck je je jas mee dicht 6. Dit dier legt eieren 
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DE UITSlAG VAN DE MANDf.U~ KLEURUJEDSTAUD. 

Uit de inzendingen kwamen: de volgende· winnaars: 
Bij de peuters: Frank Koster 
Bij, de kleuters: Femke Lemstra 
Bij de middenbouw: Martin Jan Koster el'l' Marije Dijkstra 
Bij de bovenbouw: Roel Hekkema 

KLEURPLAAT 

De winnaars- hebben hun prijs inmiddels ontvangen. 

(J(}D 
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Snypsnaren 

Wij fermoedzje dat in protte aldjiersjûn Jeugd /êst hat fan 
dyslexi, hoe skrieuwe we dat ek alwer?? 

Alle strûkerr bij familje de Groot geane des, Jan-Hessel wit hjir meer fan. Hij 
wettert der faaks ver hinne 

Op de Boalserterwei IA gong it krystmiel der tsrr troch; it knyn wie átbrûtsent Trije 
man sterk, Rob, Michiel de Jong en de molkboer sleten der efter oan. Lokkich 
gen6g kaam it knyrr wer te plak. Is dat it knynehok oft. ?? 

Yn it Waltahus stiene yn de desimber moanne ljochjes foar de geselligheit op de 
bar. Gea G. soe se efkes oanstekke mei in oanstekker, mar och heden, it wiene 
ljochjes mei in batterij, sadat it lamke swart skroeide. Hoezo blond?? 

Yde S. sit op ingelske cursus, want syn hûn Grace Ierstiet gjin frysk. Yde, hat de 
hûn al OP' ynburgeringscursus sitten?? 

De foarsitter fan it Pjuttehonk sett :"ikken deze Sinterklaas helemaal niet, maar 
als hij zijn kleren uittrekt dan herken ik hem wel'?? Wat soe sy hjir no mei bedoelt 
hawwe! 

Boer zoekt vrouw; dat ken e/kenien. Yn Tsjerwert hjit dat: Skiepesturt sieket frou. 
lt meie ek wol occasions wëze , bern gjin beswier. 

Sneon 26 maaie is der pleinteest fan de KBS te Tsjerkwert. Net tuortqooie dat 
berneboartsersspu/, mei de himme/erij 

Op sneon 2 7 Jannewaris wie der yn Makkum in saalfuotbal toernooi. Wer at si) mei 
thûs kamen wie it folgende: de twadde priis en in brutsen pols "betterskip 
tawinske Yme" 

Frijwilligers joon yn it Waltahûs,moat tige gesellich west hawwe. In shantykoor 
makke der hiel wat fan, en men wist in protte saken oer vroeger op te rake/jen. 
Fjidder fitte wij ás der net oer ut 
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onno Ebbendorf set okkerdeis: "Rieden wy hjoed; op keningin BealTix har jterdei, 
net Ljouwert. Wat tinkst: oeral op· 'e tsferkestuorreri yn 
'e· doarpen flaggen. Komst werom en wat tinkst? Tsjerkwert ..... hartstikke niks!!! 
Wurdt ás koster hjir miskten te a/d foar??? Tiid foar in Jonge stoere bink!! ! 

Yn de nacht fan sneon op snein 4 febrewaris makken wy dizze foto(z.o.z) fan in 
bysûndere Wachter oan de Trekfeart. Fokke seach Abraham en e/kenien wit no wêr 
de moster te he/jen is. lt wie dêr nei ófrin fan de playbackshow yn elk gefal 
smoardrok. De opfallende ferskining hie btykber meer as foldwaande 
osntrekkioçskrêtt. Wy wisten al dat us doarp in ryk ferskaat osrr kwaliteiten hat. 
Mar makket Tsjerkwert no ek noch furoare as mosterdosrp? 

lt si/ ûs as redaksje nij dwaan tsjin hokker ferskiningen wy net dizze Abraham 
noch ris oanrinne. Foar ás spant dizze kreaasje oant no ta yn elk gefa/ de kroan. 
Fokke, lokwinske! 

Kopij foar it nije nûmer graach foar 20 april' 2007 
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Koninginnedag vindt gewoon plaats op 

MAANDAG 30 APRIL 2007 

De Oranjevereniging 

Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan. 

Voor informatie 
kunt u contact 
opnemen met 
de redactle. 

JumpTide.n/ 
Webdesign 

& 
Software 

De Wymerts 7 • 8701 WT Bolsward 

Tel: +31 (0)515 570 320 • E-mail: info@jumptide.nl 




