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poarpskrante fan tsjerkwert e.o.

24-e jrg. Nûmer 1, maart 2000

't Skieppesrurtsje is de doarpskrante fan
Tsjerkwert en omkriten. Dizze krante
wurdt hûs oan hûs besoarge troch de
redaksje of oare frijwilligers. De krante
kin bestean troch frijwillige bydragen fan
de lêzers.
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Bydragen kinne oermakke wurde mei
fermelding fan
••bydrage 't Skieppesturtsje" en it jier
dêr't it betr ekking op bat.
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Foarwurd fan de redaksje
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Beste allemaal,
'Nog even geduld,' sprak Gerben. 'Eén dezer dagen zal het eerste kievitsei
vast en zeker worden gevonden.' Hij had gelijk. De gelukkige vinder kon
afgelopen week - het ei nog warm· - door de redactie worden interviewd en
het verslag dankzij dit snelle journalistieke optreden nog worden geplaatst
in dit eerste 2000-nummer van de 'Skieppesturt'.
U allen veel leesplezier gewenst!
Simmer 2000 is geen dode letter, maar dat wist u natuurlijk al. Het gonst
van geruchten m.b.t. het programma op 13 t/m 15 juli. Kortom, de .
voorbereidingen zijn in volle gang. Buurtcomité's worden geactiveerd,
zelfs officieel opgericht (Waltaweg). We zijn ontiegelijk benieuwd naar de
dingen die komen gaan! En uiteraard hopen we met u, dat er zoveel
mogelijk mensen een steentje zullen bijdragen aan dit unieke dorpsfeest,
want d'r is nog heel wat werk aan de winkel! (zei Sinkel)
Eind februari viel bij alle dorpsbewoners een uitgewerkt verslag van de in
het najaar gehouden dorpsenquête in de bus. 't Is een hele klus geweest om
alle antwoorden; opmerkingen, vragen en suggesties te bundelen tot een
duidelijk en leesbaar verhaal. Bij dorpseelang is men hier wonderwel
goed in geslaagd. Een felicitatie waard! Volledige uitvoering van alle
plannen en ideeën zal waarschijnlijk minstens een eeuw in beslag nemen,
maar er zijn genoeg suggesties, die op korte of middellange termijn best
uitvoerbaar lijken. Binnenkort zal u opnieuw door dorpsbelang worden
uitgenodigd om in het Waltahûs met elkaar van gedachten te wisselen over
de uitkomsten van de enquête.
In de eerste maanden van dit jaar zijn diverse, vooral bijzondere
activiteiten de 'Waltahûs' revue gepasseerd. Het nijjiersbal, de
vrijwilligersavond met de wedstrijd biertappen, de toneelclub uit
Blauwhuis en een happening met Ierse muziek en dans ('k hoop dat ik niks
vergeten ben). In belangrijke mate wordt er op deze wijze een bijdrage
geleverd aan het 'levendig' houden/ maken van het dorp. En ook voor de
komende periode zit er nog 'genoch yn 't fet'. U bent/ jullie zijn
gewaarschuwd.

Begin vorige week werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden
van dhr. P. Tolsma. Een man die, hoewel al op leeftijd, nog erg betrokken
was bij het dorpsgebeuren en midden in 't leven stond. Hij stond bekend
om z'n hartelijkheid en genegenheid voor de ander, jong en oud. De
redactie wenst de naaste familie, kennissen en buren sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.
Gedurende de afgelopen maanden verbleef een aantal dorpsgenoten voor
korte of langere tijd in het ziekenhuis. Dit i.v.m. onderzoek of operatie.
Een voorspoedig herstel toegewenst.
Deze week is de lente begonnen. Mijn favoriete seizoen, om 't zo maar
eens te zeggen. Het lengen van de dagen, 't ontluikende groen aan de
bomen, de frisse kleuren van de narcissen, de druk kwetterende vogels enz.
Wie zou daar niet vrolijk van worden?
Op een oktober-tot-maart-herfst raak.je tenslotte wel uitgekeken. 'k Hoop
dat u dat gevoel ook kent. Met de lente in't hoofd ben je net even meer
mens. Hè, lekker toch!
Met vriendelijke groet,
H. van der Zee

S1MMER2000
Tjerkwerd en Dedgum zijn warm voor Simmer 2000
Een opbrengst van meer dan 10.000 gulden. Dat was op 12 maart de tussenstand
van de particuliere intekenlijst voor het Sinuner 2000 feest. Op dat moment moest
nog een aantal mensen intekenen. Ruim l O mille, bijeengebracht door een kleine 200
huishoudens. Goeiemorgen, wat een steun!

Het uiteindelijke gemiddelde zal waarschijnlijk ergens uitkomen op een bijdrage van
rond de 60 gulden per huishouden. Met zulk e cijfers kun je niet anders dan
concluderen dat de inwoners van Tjerkwerd en Dedgum massaal hun steun hebben
betuigd aan het grote Simm er 2000 feest. Dat feest moet op vrijdag 14 juli met een

dag- en avondvullend programma zijn absolute hoogtepunt krijgen.
Vrijwel overal ontmoetten de commissieleden enthousiasme toen ze met de
intekenlijst langs kwamen. We zijn daar als organiserende commissie bijzonder
verheugd over en willen u daarvoor langs deze weg heel hartelijk bedanken.

Een zelfde soort enthousiasme proefden we ook op vrijdag 10 maart tijdens de
Simmer 2000-avond in It Waltahûs. Met het draaiend rad, oud-Hollandse spelen, de
verloting en een informatiestand - waar onder anderen de Simmer 2000-website van
Tjerkwerd en Dedgum bekeken kon worden en waar mensen terecht konden voor hun
vragen - hebben we geprobeerd de mensen al vast een beetje warm te maken voor het
Simmer 2000 feest. Dat de avond uiteindelijk een totaalopbrengst van 876 gulden
opleverde, was voor het organisatiecomité opnieuw een mooie opsteker.
Indeling optocht
Tijdens de avond is ook geloot voor de histo-futuristische optocht. Het is de
bedoeling dat elke buurt minimaal een wagen laat rijden tijdens de Sinuner 2000 dag
en tijdens de daaropvolgende dag van het dorpsfeest. Na ampel beraad heeft de
commissie besloten het tijdvak 1940-1970 met tien jaar te verruimen tot 1930-1970.
Zodat de periode voor de oorlog ook aan bod kan komen
Uiteraard mogen er ook meer wagens zijn en kunnen mensen ook lopend, fietsend of
anderzijds meedoen mits ze zich wel houden aan een thema dat te maken heeft met
het tijdvak dat hun buurt heeft geloot. Iemand die dus uit een buurt komt die 20002030 heeft geloot, moet niet aankomen met een tank uit de Tweede Wereldoorlog en
iemand die 1930-1970 heeft geloot mag best iets doen uit de roerige jaren zestig,
maar moet zich vooral niet bemoeien met de landing van de eerste mens op mars.
De loting ziet er als volgt uit:
Sylroede 1:
Sylroede 2:
Singel-Kerkstraat-Kade:
Dedgum:
Beabuorren:
Ymswälde:
Waltawei:
Arkum:

2000-2030
2000-2030
2000-2030
1970-2000
1930-1970
1970-2000
1970-2000
1970-2000

]930-1970
1930-1970

Himdyk-Jonkerhûzen :
Jousterp-Rytseterp-Fan Panhuijswei:

Tijd genoeg om alvast een onderwerp te bedenken en wellicht met de eesrte
voorbereidingen te beginnen. We hopen dat u ook hier u best wilt doen om een
optocht neer te zetten waarmee we voor de dag kunnen komen!
Huishoudelijke mededelingen
Drie prijzen zijn tijdens de verloting op vrijdag 10 maart in It Waltahûs blijven
liggen. Degene die thuis nog ergens een verfrommeld lot vinden dat correspondeert
met onderstaande cijfers en kleuren kunnen hun prijs alsnog afhalen bij Anneke
Feenstra aan de Bolswarderweg IA:
Lichtgroen
Groen
Groen

windlicht
hybiscus
kaarsen

845
846
821

Verder nogmaals een oproep om ons vooral op de hoogte te houden van gasten
waarvan u weet dat ze komen. Weet u mensen die komen? Meld het ons. Wie? De
commissieleden van Simmer 2000: Jan Blanksma, Riet Bruinsma, Anneke Feenstra,
Betty Jellema, Baukje Kootstra, Jaap van Lingen, Fokko Rollema, Bertus Walsma,
Adam Poelstra, Durk van der Gaast, Siep Boersma, Johanna Bakker of Jelle
Feenstra.

Sommige reünisten vragen zich af of ze zich moeten inschrijven. Nee dus. We zetten
gewoon een dampend feest neer waar alJe mensen die ooit in Tjerkwerd of Dedgum
hebben gewoond meer dan welkom zijn. En als ze vragen hebben, moeten ze nu via t
zo langzamerhand wel weten waar ze moeten zijn.
Commissie Simmer 2000 Tjerkwerd-Dedgum,
per adres:
Jelle Feenstra
Jousterperweg 6
8765 PO Tjerkwerd
Telefoon: 579626
Fax: 0513-623253

e-mail: tjerkwerd2000@noordoost.nl
homepage: http://go.to/tjerkwerd

~-

Byläns de trekfeart
Bydragen oer minsken en dingen fan Tsjerkwert en omkriten
troch Gerben Wijnja

Sieko Postma fûn it earste Ijipaai fan Tsjerkwert
Alle jierren heart der eins wol wat bysûnders by it finen fan it earste ljipaai. Dit
jier 2000 makket dêrop gjin ûtsênderiag, Op freedtemiddei 17 maart skille
Sieko Postma ós mei it ferhaal dat er faaks it earste ljipaai fan Tsjerkwert fûn
bie. Hy bie gelyk en dy jûns sette ik mei Joop Nota op 'e pleats yn Arkum ta om
dêr it relaas oan te hearen.
Gjio aaisiker
Eins is Sieko b.ielendal net sa'n aaisiker. Om him b.inne sjocht er alle jierren de
ljipaaipommeranten de lannen êfstrunen op syk nei dat begearde, earste aike, Dat de
beker mei al dy nammen ea by him op 'e tillevyzje te pronk konime soe te stean,
kaam suver net by de Postma's op. En dochs is it dan dit jier bard ek al kaam der
noch in nuvere kink yn'e kabel.
lt wie wat suterich waar dy middeis. It wie lykwols droech, mar in tichte stower stie
der oan te kommen. By Sieko op it Jan wie it leanbedriuw oan it dongjen en de
sleepslang soe der krekt oer doe't dy äld-hij wer op in roek sloech. Dat hie er dizze
wike al earder dien, dat Sieko tocht, hy moast der mar ris hinne. Hy socht in pear
ekerkes yn 'e njoggene êf en al rillegau hie er it. De man op 'e trekker sil wol tocht
hawwe: hy is net wiis. Mar dat koe Sieko neat skele. Op sa'n fiif meter öfstän seach
er it nest al en doe't er tichterby kaam fü.n er syn gelyk: der siet in moai donker aike
yn.
Sieko docht syn ferbaal
"Myn earste gedachte wie: wat moat ik hjir mei. Lizze litte of meinimme? Ik bin eins
gjin echte aaisiker. Ik soe il in skoftke yn 'e bûse hálde kinne en nei it dongjen wer
teplak lizze kinne. Mar doe 't ik nei de loft seach, wie dy w.yt fan de seefûgels. It aai
soe gjin kans ha te oerlibjen en sa naam ik il dus mei nei hûs. Doe 't ik thûskaam
seach ik Adam Poelstra foarby riden mei de wein. Dy hie grif in frije dei nommen en
alles hjoed ófsocht. Grutsk hold ik it aike omheech. Ik wit net oft er my wol sjoen hat.
Moai is soks no, want ik fûn it samar tusken U lammenfangen yn. Yn ·e keamer
waard it kostbere aai kreas teplak lein yn in aaidopke fan beppe Geartsje, yn in
bedsje fan keukenpapier. Och ja, men wol dan ek wat in Peaskesfeer skeppe is 't net. "

Wylst in betûft aaisiker fan benaudens suver net wit hoe't er it aai beskermje moat
tsjin gefaren fan bûtenöf, boarten de bern by Sieko en Geartsje der suver mei. Sa
waard der ek rekkene bûten de natoer fan it hûntsje Tommy. Doe't dy op in stuit mei
dochter Froukje yn 'e keamer kaam, stode Tommy fuort. Dy rûkte blykber it farske
aai. Froukje soe it aai noch rêde mar yn har ûnbekendheid mei it teare karakter fan it
aai knypte se it fyn en sa troffen wy de smurry ek oan yn in komke, Joop taksearre de
skea en doarde it net oan en lotterje dit noch. Mar syn saakkundich each spruts
boekdielen: dit wie in farsk aai. "Ut fait niet te !otteren. Mar ut rukt wel /ers,'
neffens Joop. lt soe oars ek net te hurdzjen wêze fan 'e stank dêr oan 'e kofjetafel.
Dat Joop rekke de kluts net kwyt en karde it goed. Sieko mocht it fan ûs sels wol yn
'e panne bakke.
·
By it öfskie makken wy noch in slach troch de pleats mei al dat jongfee. De
biologyske boer is grutsk op syn bedriuw en alles wat der mei te krijen hat. Wat dat
oanbelanget wolle wy graach noch ris werom komme foar in oar ferhaal.
Mar Geartsje kin rest wenne oan takom jier want al is Sieko gjin fanatike aaisiker, hy
sil de beker no dochs ferdigenje moatte.
"Aanst sit er ekfanatyk achter de hikke te loeren nei de ljippen," laket Geartsje.
Bûten lei de jûn oer Arkum en omkriten. Wylde loften jagen om 'e moanne hinne. It
wie eefkes opklearre en it moanneljocht sette de pleats mei syn beammen yn in
prachtich dekör. Yn 'e fierte pinkelen de ljochten op 'e oare pleatsen. Eefk.es stiene
wy te genietsjen fan de pracht fan de natoer. Doe sei Joop: "Wat woane wy hier
dochs mooi." Wa kin him no ûngelykjaan?

Iepen dei
Op 17 en 8 juny hälde de biologyske boeren Sieke Postma fan Arkum en Michiel
Bensdorp fan Dedzjum iepen dei om belangstellenden yn 'e kunde te bringen mei it
wurk op in biologysk boerenbedriuw. Sa sil bygelyks ek in kuier makke wurde kinne
oer it äld dykje dat der hieltyd noch leit troch de lannerijen en dat Sieko omskriuwt 1
as "een wandelroute over een cultuur-historisch pad."
'

Bylêns de trekfeart
Bydragen oer minsken en dingen fan Tsjerkwert en omkriten
trocb Gerben Wijnja

Ien en oar oer it wapen fan Tsjerkwert
Yn de koipselsamling fan Gerrit Mulder fûnen wy in aardich ferhaal oer it
wapen fan Tjerkwerd. It is beskreaun as dief twa yn in rige oer de
Heraldiek van Wonseradeel. Mei it each op alle feestlikheden like it ûs
aardich en jou hjir wat mear bekendheid oan. Hjirûndcr dan it ferhaal oer
ûs wapen.

SCHOONHEID IN VROEGER EEUWEN

TJERKWERD - Is het voeren van een wapen door een dorp een niet onder
willen doen voor de steden, die alle belangrijke stukken en documenten met hun
wapen bezegelden? Is het een opbieden tegenover andere dorpen, die geen
wapen hadden/ is het een zich bewust worden van eigen waardigheid, dat de
dorpen zich een eigen wapen gingen aanmeten/ Of is het een optreden naar
buiten dat een wapen noodzakelijk maakte.
Voor 1795 was het dorp een vorm van een organisatie, die zich bezig hield met
de waterstaat en zeer in het bijzonder met het bestuur en de rechtspraak in
relatie tot de grietenij. De dorpsvolmachten en dorpsrechters weten daarvan de
uitdrukking. (Encyclopedie van Friesland) Mij dunkt dat wij op dit gebied het
ontstaan van dorpswapens kunnen verklaren, hoewel ongetwijfeld ook de
andere veronderstellingen een zekere rol hebben kunnen spelen. De mens heeft
altijd gezocht naar symbolen die hem of een bepaalde gemeenschap
representeren.

Het betrof hier dus een presenteren van de dorpsgemeenschap zowel naar
binnen als naar buiten, naar het Grietenijbestuur waar het dorp een besturend
onderdeel van was. Er moeten dus veel meer dorpswapens zijn geweest dan de
vijfenveertig die nu bekend zijn. Toen de bestuurlijke indeling veranderd werd,
verloren de dorpen hun rechtspersoonlijkheid. (Voor de wet bestaan er
momenteel geen dorpen meer. Slechts gemeenten! Hierdoor werd het voeren
van een wapen onnodig. Daardoor onder andere zijn er zoveel wapens in het
vergeetboek geraakt.

Waarom dan nu wel een dorps wapen gevoerd? Dit is vooral voor intern gebruik.
De verenigingen voor dorpsbelang en ook de andere verenigingen kunnen het
wapen benutten voor
hun
correspondentie
door
het . m
het
briefhoofd te plaatsen,
op
convocaties,
programma's
en
dergelijke. De ·industrie
kan zich hopelijk op
gepaste wijze, ervan
bedienen op souvenirs
zoals zo vaak gezien
· wordt; ik denk onder
andere
aan
ansichtkaarten
met:
"Groeten uit
" En
waarom kan het geen
plaatsje krijgen op het
plaatsnaambord aan het
begin van het dorp?
Tjerkwerd
is
ons
tweede dorp. De vlag
1s wel bekend. De ~~ll!J'r.F'!iJ..iii~"t~~
;., ~~~~\~~
kleuren zijn rood, wit
en groen. Ook het
wapen
heeft
deze
kleuren: het wit is hier
echter het edele metaal
zilver.
Het === =-""'<..1.
hootèlbestanddeel in dit
wapen is wel het
groene veld met de drie
spitsruiten. Deze wapenfiguren komen uit het wapen van de familie W alta, die
eeuwen lang "de Waltastins" bij Tjerkwerd heeft bewoond, en van waaruit zij
het dorp heeft beheerst. De ruit is een rechtssymbool. De "pompeblêden" in het
schildhoofd herinneren ons aan de vroegere meren in dit gebied. Dit symbool
zult u in zes andere wapens steeds terugzien, weggedrongen ergens, in een hoek
van het schild, slechts als herinnering aan de voormalige meren. Wellicht wordt
het in de naaste toekomst weer een levend symbool van nieuwe welvaart voor
onze dorpen. J.C.T.
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Nijs fan Doarpsbelang

1

Op woensdag_ 23 februari 2000 is een afvaardiging van Dorpsbelang aanwezig geweest
bij de presentatie van het Woonplan Wûnseradiel door de gemeente. Op basis van de
door de gemeente verstrekte aanvullende informatie heeft Dorpsbelang besloten een
brief te schrijven en haar ongenoegens te uiten richting het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Wûnseradiel. De inhoud van de brief geeft daarnaast de
plannen voor Tjerkwerd aan, welke beschreven staan in het Woonplan Wûnseradiel.
Geacht college,
Op 23 februari 2000 jl. is er door een afvaardiging van de gemeente Wûnseradiel te
Schraard een toef ichting gegeven op het Woonpfan Wûnseradiel. Op de avond zelf heeft
Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. mondeling commentaar gegeven en haar zorg uitgesproken
over de uitt;>reidingsplannen te Tjerkwerd. Dit is ook genotuleerd door de gemeente.
Alsnog hebben wij besloten ook schriftelijk te reageren.
Tjerkwerd behoort tot de kernen van de tweede orde. Het woningverdelingspf an geeft
aan de te bouwen woningen voor de periode van 1997 tot 2007. Het aantal te bouwen
woningen komt dan op 17 stuks. Gerealiseerd tussen 1-1-1997 en 1-10-1999 is 7 stuks .
. Nog te bouwen tot 2007 is 10 stuks. In de "pijplijn" nog 2 woningen. In de "pijplijn"
betekent woningen in aanbouw, verkochte kavels, kavels in optie en bouwrijp gemaakte
terreinen. Dus tot 2007 nog te bouwen 8 stuks.
De horizon van het woningverdelingsplan is het jaar 2007. Het Woonplan Wûnseradiel
kijkt 3 jaar verder en wel tot 2010. Nog te bouwen tot 2007, dit is nog niet geregeld in
bestemmingsplan, is het aantal 8 stuks. Te bouwen tussen 2007 en 2010 is het aantal 5
stuks. Totaal nog te regelen in bestemmingsplan is 13 woningen.
De uitbreidingsplannen voor de kernen van de tweede orde zijn te klein om te faseren.
Daar wordt gekozen voor het niet gelijktijdig ontwikkelen, maar om de beurt. Exmorra,
Pingjum, Schettens en Wons tussen nu en 2005. Burgwerd, Ferwoude en Tjerkwerd
daarna. In Exmorra is het uitbreidingsplan Keatsmorra in voorbereiding. In Pingjum is
een uitbreidingsplan voot de bouw van 7 woningen aan de Molenlaan in procedure. Voor
Schettens is een plan voor de bouw van 1 O woningen aan de Witmarsumervaart in
veorbereidinq en in Wons een uitbreidingsplan voor de bouw van 7 woningen. Voor de
overige dorpen, waaronder Tjerkwerd, zijn nog geen uitbreidingsplannen ontwikkeld.
Planning van de woningbouw voor kernen van de tweede orde, voor Tjerkwerd: op de
korte termijn O en voor de middellange termijn, na 2004 is 13 stuks. De uitbreiding van
Tjerkwerd komt, volgens het Woonplan, op de middellange termijn aan de orde!
In het overleg met burgemeester en wethouders en Dorpsbelang Tjerkwerd van 4
november 1997 heeft Karel Helder gezegd, dat de uitbreiding van Tjerkwerd op de
agenda 1998 staat. Men wil nog een definitieve locatiestudie doen: doorgaan op
dezelfde manier of nieuwe ideeën ontwikkelen. Dit moet parallel lopen aan het
woningverdelingsplan.
lO.

De proced ure is:
- eerste verkenning; locatiestudie
- overleg met dorpsbelang
- uitwerking tot bestemmingsplan.
Men heeft voor dit bestemmingsplan nog gee n plaats in gedachten. Door ~e mogelijke
hindercirce ls (punten die niet wenselijk zijn) in beeld te brengen, komt daar meer zicht

op. Dorpsbelang meent dat de gemeente de grond in bezit heeft om het
bestemmingsplan te realiser~11 (achter de ijsbaan). Volgens de heer Venema is de
ontwîkkèling nabij de ijsbaan het meest voor de hand liggend.

is·

In de bespreking met burgemeester en wethouders op 30 september 1998 gemeld dat
de locatiestudie nog niet is :Jitgevoerd! Naar aanleiding van deze opmerking heeft
dorpsbelang een brief gestuurd wanneer dit gaat plaatsvinden. Daarop heeft' de
gemeente gereageerd: de heer Leijstra van de gemeente heeft contact gehad met de
heer De Haan van Ruimtelijke Ordening en heeft gezegd dat zij bezig zijn met schetsen
voor de nieuwbouwlocatie. Wellièht is een deel van de ijsbaan nodig voor niéuwbouw.
Even wachten is dus verstandig en in het eerste kwartaal 1999 komt er meer
duidelijkheid.· En daarna werd het vreselijk stil, totdat het Woonplan Wûnseradiel in
december 1999 in de brievenbus viel. De gemeente heeft geen duidelijkheid verschaft op
onze vraag maar wel in het Woonplan! De gemeente heeft steeds de suggestie gewekt
om de locatiestudie plaats te laten vinden in 1998 of 1999. Er is dus niets gebeurd!
Een belangrijke factor die heeft meegewogen om een dorp wel of niet in te delen voor of
na 2004 is de aanwezigheid van een school. Dit is door Wethouder Boersma op 23
februari jl. nog eens bevestigd. Aangezien in Tjerkwerd een schoof aanwezig is en
Tjerkwerd niet eerder mag uitbreiden dan na 2004, loop je namelijk het risico dat de
school in Tjerkwerd beneden de norm daalt . Oorpsbelang zou er niet aan moeten
denken wat de gevolgen hier van kunnen zijn!
Wij zijn als Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. hevig teleurgesteld in de plannen met betrekking
tot uitbreiding op de middellange termijn voor Tjerkwerd. Wij willen u dan ook verzoeken
om de uitbreidingsplannén voor Tjerkwerd in heroverweging te nemen en dat uittireiding
kan plaatsvinden vóór 2004 in plaats van na 2004!
·
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien graag dat uw
college een positief voorgenomen besluit neemt richting de gemeenteraad van
Wûnseradiel.
·
Met vriendelijke groet,
W.K. Hekkema
secretaris Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.

tl.

Nijs fan Stichting It Waltahûs

1

Hallo dorpsgenoten hier weer het laatste nieuws uit It Waltahûs, en een overzicht
van de activiteiten.
Momenteel draait het Waltahûs financieel goed, waardoor dan ook weer een gedeelte

van onze schuld afgelost kan worden. Ook gaan we bezig met het plaatsen van
voorzetramen, dit om het geluid beter binnen te houden.
Verder zijn we nog bezig met een schuifwand alleen vraagt dit wat meer tijd.
De traditionele vrijwilligers-avond was zeer geslaagd en wij waren verblijd met de
grote opkomst.
De biertap wedstrijd werd gewonnen door Anita Hekkema en Jeanet Volbeda was
tweede.
Ook de toneelavond en de Ierse avond waren erg gezellig, alleen was hiervoor wat
(te) weinig belangstelling uit eigen dorp.
Omdat de vrijdagavond de laatste tijden zo slecht bezocht wordt, is door het bestuur
besloten om vanaf30 maart tot 5 mei gesloten te zijn (uitzonderingen daar gelaten).
Na deze periode willen wij opnieuw bekijken hoe het loopt op de vrijdagavond.
Verder hebben wij voor u nog in het vat zitten:
Blues avond met STEVIGE BLUES MUZIEK
Avond voor de jeugd v.a. 16 jaar met live muziek

1 april
datum volgt

Ook is er nog de Parodialoop op zondag middag 16 april, met
Waltahûs.

een Band in It

De samenstelling van de leden van de stichting van lt Waltahûs is als volgt:
Voorzitster:
Secretaris:
Penningmeester:
RegeJen van de
vrijwilligers:

-Inkoop:
Technis che dienst:

Trudy Witteveen

tel: 0515-572549
0515-579051
0515-579287
0515-579596
. 0515-579224
0515-579545
0515-579671

Fokko Rollema
Wiebe Huiterna
Joke Schukken
Aggie Ouderkerken
Bert Miedema
Jappie de Boer

Neem voor vragen over het betreffende onderwerp contact op met de bovenstaande
persoon.
Stichting It Waltahûs
l 'l.

It Pjuttehonk fan Dezjum, Hieslum, Parregea, Tsjerkwert
It jier 1999 wie foar "It Pjuttehonk" in drok jier. Mar ek in slagge jier.
In oersjoch fan de aksjes:
f 1000,•
stipersaksje
f 450,• jeften
f 580,•
pipernûtaksje
•
oanfraach by stifting "Windkracht 10" f 700.[foar nije tafels)
Alle minsken hjirfoar hertlik tank
Mar it jier 2000 sil net minder drok wurde, ûs wurklist stiet alwer fol.
Wy wolle fanöf dit jier de stiper bydrage ophelje yn juny en de pipernût/fryske sûkertaai aksje
begjin novimber hälde.
Sneon 20 maaie sil de "bernemerke" wêze yn en om "De Herreberg" yn Hieslum.
Om 't der noch net folie guod kommen is, is de merke no fan in oare opset.
Twaddehäns bemeguod is noch hieltyd wolkom, mar der kom.me in protte kreamkes by fan
alderhanne saken dy 't mei bem en grutbringen te krijen hawwe. Fierder oanklaait mei wat
spultsjes en lekkernij en jo lêze it al, in gesellige merke om net te missen.
Op 24 jannewaris wie der in älderjûn yn de skoalle fan Parregea. De .gearwu rking ofrûne jier, mei
de basisskoallen fan Parregea en Tsjerkwert en it Pjuttehonk, hie goed foldien en koe dit jier wol
wer. It tema "Normen en Waarden" soe oane oarder kornme. De opkomst wie bêst en de kotje
lekker mar de sprekster kaam net opdaagjen. Doe't wy har skillen siet sy thûs en hie it op 24
1
febrcwaris yn har agenda stean. . . . .
Wy probearje it nochris en wol op moandei 9 oktober, selde tema, tiid en plak.
De earst kommende aktiviteit dy't op ûs programm a stiet is de älderjûn op moandei 13 maart en
der sil in sprekker fan it bränwûnesintrurn kornme.

Foar fierdere ynljochtings:

liedster
foarsitster
skriuwster
lid

Karin Harkema
Sietske Nieboer
Anita Hekkema
Houkje de Jong

579333
579657
579898
579641

Oersjoch kommende aktiviteiten

maart
13 maart
20 maaie

juny
9 oktober
novimber

Jantje Beton. allinnich yn Tsjerkwert foar "It Pjuttehonk",
Alderjûn, sprekker fan't bränwûnesintrum. 20.00 yn"It Pjuttchonk"
Waltahûs Tsjerkwert.
Bcmemerke, 10.00 yn en om "De Herreberg" te Hieslem.
Opheljcn stipers bydrage.
Alderjûn "Normen en Waarden", 20.00 yn basisskoalle Parregea.
Pipernûtaksje.

13.

Eensgezindheid

1

It is al wer in skofke lyn dat wy wat fan us hearre litten ha mar wy besteane wis
noch wol, wy binne op dit stuit drok oan it repetearjen foar it Frysk Fanfare Festifal
yn de Rinkelbom op it Hearrenfean der 't wy freed te jûns 31 maart optrede sille.
Dit is altyd in leuk festial foar fanfarekorpsen der 't ek opnames makke wurde foar
Omrop Fryslän foar it programma Muzykmaskelyn. Fans en belangstellenden binne
hjir ek fan herte wolkom.
Us jierlikseûtfiering is troch dit festifal wat letter yn de tiid as oars nammentlik op
29 april jûns 8 oere yn it Waltahûs. lt is de bedoeling hjir wat in country-eftige jûn
fan te meitsjen en nei êfrin kin der dûnse wurtie ûnder begelieding fan in nije band
fan Boalsert. Se binne noch sa nij dat wy de namme noch net witte.
Simmer 2000 wurdt foar it korps ek in drokke tiid, mar wy ha der sin oan. Op 8 july
binne wy ek ûtnoege as ien fan de 44 korpsen oan de Slachtedyk dy't de koperen
estafette foarmje by de Slachte-maraton, Wy komme dan te sitten by de nije brêge
oer de dyk Boalsert-Ljouwert.
Ek yn eigen doarp sille wy faosels meidwaan oan Simmer 2000 op 14 july.
Oant safier it oersjoch fan ûs aktiviteiten foar de kommende tiid en hooplik oant
sjen. Ut namme fan it korps Evert Bakker.' ' .
·

Parodialoep

1

Jelte Steur en Welmoed Schakel kanshebbers voor wisselbeker.

15e PARODIA-TRIMLOOP OP ZONDAG 16 APRIL
Op zondag ·16 april a.s. vindt detraditionele Parodia-trimloop weer plaats. Het
wordt de vijftiende editie van deze sportieve happening, die over het traject
Tjerkwerd-Parrega-Dedgum-Tjerkwerd loopt. De trimloop heeft een lengte van 7 ,3
kilometer. Start en finish zijn traditiegetrouw op de brug in Tjerkwerd, bij het
dorpshuis.

t~.

Deelnemers aan de loop kunnen zich vanaf 13.30 uur inschrijven in dorpshuis It
Waltahûs te Tjerkwerd. Daar is ook gelegenheid omjc om te kleden. Het
inschrijfgeld bedraagt 5 gulden per persoon. Elke deelnemer die de loop volbrengt,
krijgt een medaille. Voor de winnaars in drie categorieën Senioren, Jeugd t/m 16 jaar
en Dames is er geen medaille, maar een beker. Nieuw dit jaar is dat de snelste man
en vrouw van Tjerkwerd een wisselbeker krijgen. Zo hopen we de plaatselijke
trimmers een extra stimulance te geven om mee te doen aan de loop, waarin de
laatste jaren voornamelijk lopers van buiten het dorp gloreren.

Op de brug in Tjerkwerd krijgt het publiek weer een prachtig live-verslag te horen
van de ontwikkelingen gedurende de loop. De prijsuitreikeing van de Parodialoop
staat omstreeks 15 .30 uur gepland in It Wahahûs. Daarna kan er gezellig worden
nagepraat in de zaal of aan de bar. Gelegenheid tot douchen is er niet in lt Waltahûs.
Hoe loopt de Parodialoop 1999 ook alweer af! Even een geheuga+steuoije Mathijs
Lusthof uit Sneek (26.04 min), Minke Oord uit Joure, Ma~ Nauta (meisjes t/m
16 jaar) en 'onze eigen'Jelte Steur (jongens t/m 16 jaar) grepen de hoofdprijzen.
Het is natuurlijk prachtig dat laatstgenoemde zich staande weet te houden tussen al
die loopcracks uit Friesland die naar Tjerkwerd toe komen.
Hopelijk laat Jelte ze ook dit jaar weer een 'poep ie ruiken'. Andere veelbelovende
trimmers uit Tjerkwerd zijn Welmoed Schakel (vorig jaar 2e bij de jeugd), Rian van
Buren, Marrit Schakel, Seakle Witteveen, Auke Walsma, Lybrich Schakel, Sjoerd
Bakker (Dedgum), Eduard Witteveen en Age Gietema. Bij de senioren is de hoop
van Tjerkwerd ondermeer gevestigd op Jolt van Buren, Tonny Witteveen, Jacob
Hofstra en Evert Bakker.
Het parcoursrecord van de Parodialoop staat nog steeds op naam van Gerrit Kramer
uit Bolsward. Hij won in 1998 in een recordtijd van 24 .15 minuten. Daarmee werd
de snelste tijd ooit van Gerrit Wijngaarden uit Tjerkwerd (hij won in 1991 in een tijd
van 26. 16 minuten) uit de boeken gelopen. Jelte Steur is de trotse bezitter van het
parcoursrecord bij de jeugd t/m 16 jaar. Hij zette vorig jaar een scherpe 27 .18 op de
klokken. Hopelijk doen er op 16 april veel Tjerkwerders mee aan de Parodialoop.
Veel publiek is eveneens welkom. Noteer de dag in uw agenda!

rs.

Utslach keatsen

1

Uitslag kaatsen seizoen 1999
14 t/m 60 jaar
1. Ids Walsma
2. Gooitzen Brandsma
3. Eduard Witteveen
4. Wiebren Poelstra
5. Hans Haarsma
6. Jelle Brandsma

8 t/m 12 jaar
1. Aggie Walsma
2. Freerkje Walsma
3. Okke-Jan Postma
4. Froukje Walsma
5. - Jan Witteveen
6. Tijmen Steur
7. Age Gietema
8. Sjoerd Dijkstra

99 punten

95"

93"
89"
89"
85 "

.106 punten

92 ,, .

87"
83"
78"
76"
74"
63"

. 12 t/m l4 jaar
1. Auke Walsma
2. Sealde Witteveen

Dames
1. Maria de Boer
2. Lisette Kootstra

98 punten
97"

80 punten
66"

De wisselbekers werden uitgereikt aan AggieWalsma 106 punten junioren en haar
broer Ids Walsma 99 punten senioren.
•
Haarsma BV en Aannemingsbedrijf G. Ouderkerken stelden de bekers beschikbaar.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Namens het bestuur De Twa Doarpen.
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Roemenië Roept

1

.

Roemenië Roept .
De aktie "Roemenië Roept"is ook dit jaar weer een groot sukses geworden.
Elk jaar is het weer spannend of het zal lukken, om de benodigde gelden en spullen,
binnen te krijgen. Gelukkig kwamen vele goederen binnen, variërend van kleding,
beddegoed, voedsel tot bedden, rolstoelen enz.
·
3 Vrachtwagens konden in december afreizen naar Roemenië.
Ook werd er dit jaar extra financiële steun gevraagd voor een dagverblijf voor
meervoudige gehandicapte kinderen. Dit dagverblijf was gedeeltelijk door brand
verwoest. Gelukkig konden we hen nu financieel steunen. Er is een record aan giften
binnen gekomen en ook zijn er vele loten verkocht, waar we vooral voedsel en
medicamenten kochten.

In Tjerkwerd konden we 70 grote dozen vullen en kregen we 22 dekens binnen. We
kregen vele giften en verkochten voor f. 1000,- aan loten.
Ook werden er in Tjerkwerd nog enkele prijsjes gewonnen. Deze waren voor:
fam. T. Galama, Himdyk
fam. J. Twijnstra, Ymswálde
fam. Th. Haarsma, Hirndyk
fam. B. Huitema, Jousterperwei
fam. B. Walsma, Ymswälde
fam. Y. Witteveen, Beabuorren
fam. C. Dekker, Sylroede
H. Banga en B. Kuipers, Singel
fam. J. Nota, Waltawei
fam. J. Dijkstra, Fan Panhuyswei.

Iedereen wil ik heel hartelijk danken voor alle goede gaven en medewerking.
Ook Anneke de B., Anneke F., Yfke , Tetsje, Hinke, de kinderen van de Reinbêge en
It Waltahûs, allemaal bedankt voor jullie hulp.
Sytske D.

Actie Kindertehuizen
Beste mensen,

1

13 maart 2000.

Ieder jaar komen er twee bussen met Roemeense kinderen, uit kindertehuizen, naar
Nederland. In Friesland komt een bus en wel in Oudemirdum.
De kinderen uit deze bussen, verblijven 20 dagen bij gastouders. We proberen ze dan
een leuke vakantie te bieden.
. ..
Het vervoer per bus uit Roemenië naar Nederland en terug, kost natuurlijk geld.
Door middel van een eieractie, willen we een gedeelte van deze reiskosten, .
vergoeden.
Voor de Paasdagen heeft u misschien wel eieren nodig.
U kunt de eieren bestellen bij Tjitte en Gonnie Bouwhuis , Trekweg 4, 8763 MD
Parrega. Tel: 0515-579621
kosten van l O eieren zijn f. 3,50
en 30 eieren
f. 10,Hopelijk werkt u hieraan mee en kunnen de kinderen ook dit jaar weer naar
Nederlánd komen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Trudy Witteveen. Tel. 0515-572549

De

'Ik JOU
. de p1nne
.
troch

.'

. .. mar doe wie ynienen immen de pinne kwyt. Fansels is it net
maklik om samar in stikje te skriuwen oer it ien en oar. 'Wat
haw ik no te fertellen', wurdt der dan tocht. 'Dat bat dochs neat
om 'e hakken.' Wy wolle jo graach fertelle dat elts harren,
wêr't jo niget oan belibje / belibbe hawwe, de muoite wurdich
is. In reisferslach, in grappige anekdoate, in äld ferhaal, in
nijmoardrich ferhaal, eat wat jo oerkommen is, yslik of
spannend, oer doarp of stêd, museum of disko ....
Der binne yn't öfrûne jier in pear ferhalen troch minsken ut it
doarp skreaun, dy't alderaardichst wienen. Dat skytskoarje der
net mear tsjinoan en pak no gewoan dy pinne ... en jou him
troch!
De redaksje

[

Ferhûzje

l

Hoi, lêzers fan it Skieppesturtsje.
It is tiid fan kommen en gean.
Sa is Tsjalke beme in 1939 op 'e pleats te Rytseterp 1.
En buorket er nó oan maaie ta.
Ik (Tiny) kaam in 1970 foar it earst te wenjen mei Marten oan de Singel 11.
Dêmei ferhuzen wy nei Beabuoren.
Yn 1983 kamen wy, Sjoukje, Haijo en Martine, te wenjen by Tsjalke op 'e pleats.
Wy hawwe mei elkoar in grut skoft belutsen west by it doarpsbarren o.a. skoalle,
tsjerke, sport ensfh.
Wy hawwe meielkoar in soad wille en no letter fertriet hän.
Wy hiene it sa graach oars hän, mar romje no paad foar nije minsken op 'e
buorkerij.
Dêrom wolle wy al dy minsken betankje, dy 't ûs nei stienen yn wille en fertriet.
Wy ferlui.zje yn maaie nei Mamedyk 5, 8748 CT Wytmarsum.
Wa 't oankomme wol foar:in bakje kofje, graach efkes skilje, tel. 0517-531582
Groetnis fan Tsjalke van der Meer
Tiny van der Meer- Jukema
Martine Hijlkema

Bydragen

1

Vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van:
P. Zysling, Bol~ard; A. van Lingen, Singel; U.S. Haarsma, Waltaweg; S. en
W.C.J. Tolsma, Aldtsjerk; B. Bakker, Waltaweg 5; St.Kinderopvang 'ZW. Friesland,
Witmarsum; D.v.d. Gaast, Dedgum; S. Breeuwsma, van Panhuysweg; A. Feenstra,
Dedgum; J. Kroontje, Singel; A. Walsma-de Boer, Bolsward; J. Velema, Beilen;
J. de Jong, Drachten; S. de Jong, Waltaweg; W. Bakker, Kerkstraat; C: Dekker,
Sylroede.
Bedankt voor jullie bijdrage.

Oprop Teatskehûs

1

OPROEP
In ons zorgcentrum Teatskeh6us in Blauwhuis vragen we gemotiveerde vrijwilligers
voor ons huiskamerproject, die wekelijks enige uren beschikbaar kunnen zijn om dit
dankbare werk te verrichten.
Wij denken aan mensen tussen de 18 en 70 jaar.
• de uren waarop wij vrijwilligers inzetten is van 10.00-13.00 uur en van
19.00-21.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
• Werkzaamheden bestaan uit gezamenlijk thee- of koffiedrinken, begeleiding bij de
warme maaltijd, bewoners stimuleren tot activiteiten d.m.v. spelletjes, zingen,
gesprekken, wandelen, enz.
• Bewoners naar activiteiten of Toko begeleiden.
U kunt vragen stellen of u opgeven bij Aly Zwart, hoofd activiteiten, telefoon 0515571900.
Bij voorkeur op de woensdagmiddag. Na aanmelding krijgt u een oproep voor een
persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke groet,
A. Zwart-Kamps

Bêste minsken
Samar yn it sikenhûs, en ek samar d'r wer ut.
Tige tank foar jim belangstelling yn 'e foarm
fan kaarten, blommen en kommen.
Dat docht in mins goed.
Bedankt Tea Huitema.

')r,, ..

Fries in dorpskranten
'alshet uitkomt'
'

...;:.

.

zo

LEE MW ARDEN - De dorps- kan schrijven. De onderzoekers
krantén in Friesland gebruiken brachten ook aan het licht dat
het Fries als het zó-; uitkomt en een gemiddelde dorpskrantenrehouden er geen taalbeleid op na. dactie uit vijf personen bestaat;
Wel gebruiken de dorpskranten dat een gemiddeld artikel 296
veel meer Fries dan de twee pro- woorden telt en dat er nauwelijks
vinciale kranten. In de dorps- knelpunten zijn bij het vullen van
kranten is 21 procent van, de de krantjes en bij het taalgetekst in het Fries terwijl de Friese bruik.
. ·
-: . ~- ·
kranteà met verder komen dan 5.
'
·
. ~ ".
procêrit, "'Vblgé~s de studenten : De resultaten $an het Óncte:..Zoek
Engelien Reitsma . en Klaartje. werde.n gistera_vond gepre~enHissink y,an de .Hogeschool teerct. ~ dekantine van de Fnese
Windesheim' .in .,Z,'_Y-oij~.:-.h~b_pep..,""'--P.~.!]-.ll;i"'t-ecuwarden._p!l<!.~ bogen
de dorpskranteri' ·eert"'" }:>os1tieve-·de ~èlerzoek~rs, een forum en
invloed op het gebruik van het veertig re_dact1eleden van.dorpsFries en op-de Friese cultuur. --:-. .kranten zich over de stelling dat
De .beide studenten hebben..op.
verzoek van de i::en~mng Lytse
Doarpen en de stichting Partoer
ond_erzoek geda~ naar het gebruik ".'~ het F~es en naar de
werk~1ze en drijfveren van de
redacties van dor_pskranten. Ze
onderzochten de inhoud van 17
dorpskra~ten en o~de~oegen
72 redactieleden. Uit het_ ond~rzoek bleek dat de redacties zich
nauwelijks bemoeien : wet het
taalgebruik. Stukken wórden opgenomen in de taal }1affiin ze
worden aangeleve.rct..J; _::',
Van de ondervraagde iedactieleden is 80 procent Friestalig. Uit
het onderzoek is gebleken dat
echter ongeveer 35 procent van
deze dorpskrantschrijvers Fries

zij~

~~~~;t:fteb~vo~~~rj~an
Friese taal en cultuur. Volgens
de uit 'Allingawier afkomstige
studente journalistiek •Engelien
Reitsma is dat zeker het geval:
"De doarpskrante stiet ticht by·
de minsken. Ek net-Frysktaligen
wolle witte wat der yn it doarpskrantsje stiet en dagge harren
bêst it te lêzen." .
De bijeenkomst van gisteravond
was tevens het begin van een cursus voor dorpskranteru:edacties
· die is opgezet door de FLD en de
stichting Partoer. Engelien
Reitsma en de uit Winterswijk
afkomstige Klaartje Hissink hebben van het onderzoek hun afstudeerscriptie
gemaakt.

Boppesteand artikel ut de Ljouwerter krante waard skreaun n.o.f. in ûndersyk nei
it gebrûk fan de fryske taal yn de doarpskrantsjes. Redaksjelid Joop waard ek
(telefonysk) ûnderfrêge. No is Joop in man fan alle talen, da 't hjir hie der dan ek
gjin muoite mei. Der docht bliken dat sa 'n 21 % fan de tekst yn de krantsjes yn it
frysk skreaun wurdt. Dat sifer hellet de Skieppesturt ek wol, maar neffens ûs kin
it altyd better. Dat minsken, 'k soe sizze: 'Skriuw mar Frysk!'

~1..-1.

Boargerlike stän
MeidielingsJoar dizz« rubryk graach skriftlik oan 'e redaksje

Ferstoarn
Op 23 febrewaris ferstoar de hear M. Koenz fan de Singel.
Hy waard hjir yn Tsjerkwerd te höfbrocht.
Us meilibjen,

In memoriam
"De natuer en it buorkjen wiene syn 1i bben"
Nei in warber libben is tige hastich fer sto arn us altyd bli ere doarpsgenoat

Pieter T olsma fan Beabo arren

Yn é fildens fan 81 jier.

Tsjerkwert, 14 maart 2000

Berne

Niets is zo bijzonder
als ·, gewone,
her is en blijft een wonder.
Heel blij ziin wij met de geboorte van ons zoontje e'n broertje

Sander Arjen
24 februari 2000
Peter. Ingrid en Marjan Gouda-Terpstrn
Singel 2~. 8765 U Tjerkwerd
tel. 05 I 5 57 97 82
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( 28 december 1999
,:
( Rinke en Richtje
, ;)
),- Syberen, Bauke Yke
c· Hiernstra
)
( Van Panhuysweg 6
)
:- 8765 LH Tjerkwerd
J·
( Tel. 0515-577013

j

on ze zoon

Johan en f-lelee..n \,yilts-t-la,•kema
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25 decettibe,· 1999
S~l~oede30
8765 L\A.I Tje~kvve~d
Tel.: 0515-579068

Het alleen zitten spelen
begon me soms te vervelen
maar 1111 ben ik erg blij
met een broertje erbij.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon en mijn broertje

Rob
Rob is geboren op 7 januari 2000 om 15.24 uur,
weeg! 3280 gram en is 51 cm lang.

Bert en Agatha Miedema-v.d. Zee
Mark Tjeerd
· Waltaweg 1
8765 LM Tjerkwerd
tel.: (0515) 579545
Wilt u Rob komen bezoeken? Graag eerst even boeken'
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INFORMATIE OVER VERGEETACHTIGHEID EN DEMENTIE
Dit voorjaar zullen weer verschillende activiteiten rondom het thema 'Vergeetachtigheid en dementie' worden georganiseerd door 'Preventie(f)'. Dit is een
samenwerkingsoverleg van organisaties die werkzaam zijn op het terrein van de
(preventieve) ouderenzorg in Zuidwest Friesland. De activiteiten zijn bedoeld voor
familieleden/verzorgers van dementerende ouderen en voor andere belangstellenden.
·

Tentoonstelling
In ons land Jijden ongeveer 300.000 mensen aan een of andere vorm van vergeetachtigheid of dementie. Dat betekent dat ongeveer één op de drie gezinnen met deze
verschijnselen te maken krijgt. Het is daarom van belang dat ouderen en hun directe
omgeving alert zijn op de eerste verschijnselen van dementie. Niet iedereen die
vergeetachtig is en zich verward gedraagt, is namelijk echt dement. Er kunnen ook
andere oorzaken zijn, waar soms wat aan te doen is. Geïnteresseerden in dit onderwerp
kunnen de tentoonstelling 'In de war? ... Vergeetachtig? ... Is het dementie of wat
anders?' bezoeken in verzorgingshuis 'Talmastate' in Heeg van 9 t/m 16 maart, in
verzorgingshuis 'Nij Dekema' in Weidum van 16 t/m 23 maart of in 'de Poort' te Sneek
van 23 t/m 30 maart a.s. Bij de tentoonstelling-ligt een gratis brochure en een
wegwijzer klaar. Hierin is informatie opgenomen over de mogelijkheden voor
hulpverlening en advies.
Thema-biieenkomsten
In aansluiting op de tentoonstelling worden thema-bijeenkomsten georganiseerd over
'Vergeetachtigheid en dementie'. Op zo'n bijeenkomst wordt door deskundigen verteld
wat normale vergeetachtigheid is en wat dementie is. Ook is er aandacht voor het
omgaan met een dementerende.iEr worden op deze bijeenkomsten een aantal
begeleidings- en oirtgàngsádviézen voor familie en verzorgers van dementerenden
besproken. Verder is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomsten
vinden plaats in 'Talmastate' te Heeg op 16 maart, in 'Nij Dekema' te Weidum op 23
maart en in 'De Poort' te Sneek op 30 maart a.s., telkens van 14.30 tot 16.30 uur.
Deelname is gratis.
Çespreksgroep
Voor familieleden en anderen die dagelijks de zorg dragen voor een dementerende
oudere is dit vaak een zware belasting. Voor deze mensen kan een gespreksgroep nuttig
zijn. De deelnemers aan zo'n gespreksgroep vinden vaak steun bij elkaar: praten met
mensen die echt begrijpen en herkennen wat er in de dagelijkse zorg speelt, omdat zij
hetzelfde doormaken. De gespreksgroep is bedoeld voor partners en familie van
dementerende ouderen die nog thuis wonen. De gespreksgroep wordt gehouden in 'De
Poort', Oud Kerkhof 11 in Sneek vanaf maandagmiddag 15 mei a.s. Er zijn 6
bijeenkomsten van 2 uur. Zonodig kan er bemiddeld worden bij het regelen van oppas
en vervoer. Deelname is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven tot uiterlijk 14
april a.s. bij het cursusbureau van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon 0515-428170
(tijdens kantooruren).
Nadere informatie over de verschillende activiteiten is te verkrijgen via het genoemde
telefoonnummer van de Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Cursussen 2000
Basispakket
Themabijeenkomsten
-Borstvoeding (i.s.rn Borstvoeding Natuurlijk)
Straffen en belonen, er is nog meer. ..
Drukke Kinderen
'.voeding en Kanker
.;Cholesterol, kun je dat eten?
·::,Vergeetachtig Of dement? (i.s.rn. Preventie{f})
-"(,:Borstkanker (i.s m. Antonius Ziekenhuis en ·L.C.B.B.)
<Gedragsproblemen tijdens het eten
. Voeding tijdens en na de zwangerschap
·veiligheid bij kinderen

Leren leven met een chronische ziekte
(i.s.m. Preventie(f))
De cursus is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of handicap,
die willen leren hoe ze weer grip kunnen krijgen op hun situatie.
Locatie: Sneek.

Familie van thuiswonende
dementerende ouderen
(i.s.m. Preventîe(f))
In deze gespreksgroep ligt het accent op het uitwisselen van ervaringen
en het geven van praktische adviezen en is bedoeld voor familie van
thuiswonende dementerende ouderen. Locatie: Sneek.

Activiteiten voo;jaar 2000

.

Ook dit jaar organiseert Thuiszorg Zuidwest Friesland weer verschillende cursussen en themabijeenkomsten op het gebied van gezondheid en opvoeding waarmee u in de dagelijkse praktijk verder kunt.

.

Informatie
Voor informatie en opgave kunt u bellen met het cursusbureau;
telefoon (0515) 42 81 70. Postbus 267, 8600 AG Sneek. Snelle
opgave is noodzakelijk i.v.m. de vroege start van de cursussen.
Plusdeelnemers van Thuiszorg Zuidwest Friesland en aanvullend
verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar ontvangen korting
op de cursussen van het Pluspakket.

Snypsnaren
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SNYPSNAREN
Nije bewenners; wolkom yn us doarp ! Hjirby noegje wyjimme utJo seis in
bytsje bekend te meitsjen yn 't doarp. Skriuw in lyts stikje oerJo seis, il
gesin, it wurk ensfh. en lever it yn by de redaksje! (postadres Joop) Under
il kopke 'eejkesJoarstelle' komtJo stikje yn 't earstfolgjende nûmerfan it
Skieppesturtsje. Dan witte wy wa 'tJo binne
.
Dy grutte haspels op de krûsing binne derJoar de oanlisfan de tillefioanglêskabels. Mar neffens Bert Miedema giet it hjir om de hasj/ijnfan
Warkum nei Boalsert.
Yde Schakel seach alferheard op doe 'ter il nije /aam better beseach.
lt wie in fr.jemde kuer Jan 'e natuer. Ien kop mei twa liven, sän poaten en
twa sturten? Hoe is 't dochs mooglik?
Van der Zee wie de beurs kwyt. Mei de papieren fansels. Da 't de polysje
fuortendaliks be/je en de bankJanse/sfoar 't blokkearjen fan 't paske. Trije
dagen nei dizze 'stelderij · wurdt de beurs him oerhandige troch in
kollega. Wat die bliken? Hy hie de beurs yn de ferkearde jasbûse stopt.
Net al te snoad, mar wol kollegiaal!
lt harde midden yn 'e nacht. Op de Waltawei stoppe in taksi. In pear
opslûpte Jongens mei ien, marfêst mear achter de knoopkes, moasten earst
noch wat wetter kwyt. Dochsfrou Bakker, dy 't wekker waardJan al dat
klaterjend leven, seach yn 't hea/ tsjuster de jongens en róp ta it rut ut: 'net
tsjin myn Fordsje oan, bliuw der6f. .. ! '
Ek Jan Nota mei graach in pilske op 'e jûn. En wêrom ek net, Jo binne mar
ien kear jong. Dochs doe 't hy nei de disko op hûs oan soe wie er it spoar
'in pear meter' bjuster. Jan waard de oare' deis wekker yn in oar syn bêd
en yn in oar hûs. Buorman makke der lokkich gjin punt Jan.

De Nieboers hawwe in koarte fakänsje hdlden yn it moaie Noarwegen.
Se binne ek noch op besite west by de famylje Heeringa yn Skjäk. 'It is hjir

noch in ûnoantaast län ', sa spruts Harold 'rêstich en de minsken binne
gastfrij, itJo/docht ûs hjir tige. · Dat wolle wy bêst leauwe, mar doe 't de
Nieboers letter it hiele ein werom rieden en noch eefkes yn in grutte stêd
omstapten, waard de parkearde auto troch Noardske en noartske dieven al
eefkes iepenbrutsen. Sa sjogge Jo mar, dieverijkin gjingrinzen.
Eefkes wie it skrikke foar Tea Huitemafan us redaksje. Alskoften inflaue
pine yn 't liif. Stjoerd de dokter har net it sikehûs en moat de blineterm
derût. Gelokkich is alle goed beteard Bliid da 'st der wer bist, Tea.

'Fryslän goes America!' Sjoen by Macûonalds yn Snits op de muorre; 'it
lot/an Tea en de Sûdersee '. Soe 'tin nije snackwêze? In macTea of
macSea?
'k Moat it eefkes kwyt. De man komt hast we rom! 23 jier dea en dochs
noch sa libben as in hart. 20. 000 fans en Elvis yn 't Ahoy, Rotterdam.
Blikstiender, dat docht Manke Nelis him net nei ...... J
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Kopij graach foar 1 maaie.
Dat betsjut ek snypsnaren, 'jou de 'pinne troch ',
oankundigingen en noch folle mear!

·

