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Beabuorren 1

't Skieppesturtsje is de doarpskrante
fan Tsjerkwert en omkriten: Dizz.e
krante wurdt hûs oan hûs besoarge
troch de redaksje en oare
frijwilligers. De krante kin bestean
troch frijwillige bijdragen fan de
lêzers.

(tel. 0515-572549)
Gerben Wijnja
Waltawei 53
(tel. 0515-579348)
Henk van der be
Waltawei 31
(tel. 0515-579768)

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

Bankrelaasje

Gjettje Dijkstra
Gerben Wijnja

Stinsilwurk
Henk van der Zee

U ntwerp omslach

Rabobank Boalsert
Rekkeningnûmer: 3087.56.800

Michiel Galama
Boalsert
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Voorwoord van de redactie

De zon doet een aantal welwillende pogingen de zomer in te luiden,
maar de rest van het weer wil nog niet erg meewerken. Het waait
flink en de regen komt in vlagen naar beneden op het moment dat
ik dit voorwoordje schrijf. Soms denk ik dat het wisselende weer al
net zo kenmerkend voor ons landje is als de politiek die er wordt
bedreven. In de afgelopen maanden werd zo'n beetje de hele
landbouwsector heen en weer geslingerd tussen woorden van
belofte en vrees. En ook al lijkt de rnkz-crisis voorlopig bezworen,
de voorzichtigheid en soms ook angst bij veehouders en aanverwante bedrijven zal nog blijven. De gevolgen van de crisis zijn
niet gemakk elijk in kaart te brengen, maar dat een bedrag van 185
miljoen gulden wordt genoemd voor wat betreft de direct geleden
schade in Friesland is veelzeggend. Ik ben een leek op het gebied,
maar het komt mij voor dat de moderne veehouderij toch meet 'en
meer wordt overgeleverd aan de grilligheid van vooral de Europese
wet- en regelgeving en daardoor haar zelfstandigheid zal gaan
verliezen. Van een geloofwaardige landbouwpolitiek blijft niet veel
over. Het is moeilijk te verkroppen als je weet dat slachtproducten
van geënt vee uit het buitenland in de schappen ligt, terwijl
tienduizenden stuks gezonde "Nederlandse runderen en schapen
gedurendede afgelopen maanden zijn geruimd en er van inenting
geen sprake kon zijn. Dit za1 het persoonlijk leed van de getroffen
boerengezinnen alleen maar extra frustreren, waar juist verzachting
zo hard nodig is. Maar Den Haag heeft nu weer andere zaken aan
het hoofd. De snelle inburgering van Maxima en de topsalarissen in
het :bedrijfsleven zijn aan de orde. De media heeft de buik
inmiddels vol van alle runderen en dus staat de boer vooralsnog
met lege handen. Een triest relaas. Het is te hopen dat·de regering
én de medeburgers dit niet zullen vergeten. Een 'killer' voorjaar is
er in geen tijden geweest!
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En nu de avondzon een beetje stiekem door het gebladerte tuurt
komt het gevoel van de mooie wereld weer een beetje bij me terug.
De vogels zingen. Mijn vrouw heeft zojuist het tweede duivenei
van deze week uit het nest gehaald. 'Een happy stel', vindt ze het

koppeltje Hollandse meeuwen. Ze zitten nu op de .rand, v~n de
dakgoot. Hun helderwitte verenpak steekt mooi af tegen de rode
pannen. Vader duif zet de krop hoog op en doet nog maar eens zijn
toverdansje. Een stel mussen kijkt nieuwsgierig toe. Ach, de natuur
gaat haar eigen gang. Daar kan je niet vaak genoeg van genieten!
Een heleboel leesplezier toegewenst.
Met vriendelijke groet,
H. van der Zee

Een tonmolen bij de Babuurstermolen
Een tonmolen bij de Babuurstermolen
j Ze zijn er maar wat trots op. De molenaars Pier Zijsling en Cees Posthuma
1 van de Babuurstermolen. In de vaart naast het witte woninkje hangt sinds .
kort een heuse tonmolen die met handkracht water kan opmalen. Vroeger
werden ze wel gebruikt in de turfgraverijen, maar ook bij het slatten van
sloten deed de handmolen nuttige diensten. Een heel oude foto in het
voormalige woonkamertje herinnert aan die vorm van landarbeid.
De molen lag lange tijd opgeslagen onder de zaagvloer van houtzaagmolen
De Rat in IJlst. Toen Zijsling vernam dat molenaar-houtzager Jellema hem
wel kwijt wilde, was hij er als de kippen bij om dit buitenkansje als
museumuitbreiding aan de collectie te kunnen toevoegen. De ton werd
inwendig met carbolineum doordrenkt en dat hebben de beide molenaars .
nog dagenlang moeten horen van moeder de vrouw. De stank in de kleren en
op de huid liet zich maar moeilijk verwijderen. Maar dat is nu vergeten en
boven de vaart siert op een aangebracht plankier een ongeveer honderd jaar
oude tonmolen die wellicht ooit als tjaskermolen dienst heeft gedaan. De
molen die veel toeristen trekt is hiermee een waardige attractie rijker.
. (GDW)

Feestberjocht fan de Oranjeferiening

..,OPL)srssst
~1 auguetue e'1 1 ~e'11emr»eP
Een tipje van de sluier over het programma:
keatsen
beachvolleybal
kinderspelen
puzzeltocht
it muzyk giet troch de buorren
jeu de boules
klaverjassen
feest - feest
kanorace
bloemschikken
muziekspektakel
en nog meer ...

U ziet het, een programma met alles d'r op en d'r aan.
Dit keer simmer 2001 ! Doe mee! U / jij hoort d'r bij!

4.

Nijs fan it korps Eensgezindheid

Wy binne hast alwer oan it ein kommen fan it 'korps-seizoen'.
Foar de kommende tiid ha wy noch in oantal saken op it programma .
Sa binne wy fan doel snein 1 july om in kofjekonsert te fersoargen yn it
Waltahûs ; de moams om 11 ûre.
··
4 july slûte wy dit jier
mei in noflike jûn foar de korpsleden.
Dan stiet 22 septirnber fansels de rommelmerke op it programma.
Wy begjinne mei it opheljen fanjimme guod op sneon 16 juny yn Tsjerkwert
en Dedzjum.
Bewarje safolle mooglik spullen foar ûs, sadat ek dizze rommelmerke wer in
grut sukses wurde kin!
Binne der guon dy 't ûs helpe wolle op 22 septimber as frijwilliger: tige
wolkom!
Nim dan kontakt op mei it korps bestjoer. Dan witte wy it tal minsken dêr't
wy op rekkenje kinne.
Hertlik tank.
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Dit wie it earst wer wat it korps oanbelanget,
Oant sjen!

A. Schakel.

Pjuttehonknij s
Rond de jaarvergadering in februari is het laatste nieuws rond het
Pjuttehonk geschreven volgens mij, dat is lang geleden, dus gaan we even
terug in de tijd>
Tijdens de jaarvergadering is er een bestuurswissel geweest. Houkje de Jong
(Hieslum) heeft toen afscheid genomen als voorzitster en afgetreden.
, . .,..
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Walburga Baarda (Tjerkwerd) heeft deze functie overgenomen. Als nieuw
bestuurslid hebben we Marriëtte Boomkamp (Tjerkwerd) bereid gevonden.
Ook kwamen er andere belangrijke punten aan de orde die inmiddels al
geregeld zijn of waar nu aan gewerkt wordt. De bedoeling is dat aan het
begin van het nieuwe schooljaar al deze punten in een nieuwsbrief aan de
peuters zal worden meegegeven.
Ook zal het school-info-boekje aangepast worden wat nodig is op enkele
punten o.a. de euro!
In maart kregen ook de peuters te maken met de MKZ, wat op vooral de
boeren.kinderen veel indruk maakte. Toch was het voor de meesten geen
reden om lang thuis te blijven, en ook de ontsmettingsbak bij het Waltahûs
bleef leuk. Ook langs deze weg willen wij als bestuur fam. Harkema
bedanken voor het regelen en verversen van de ontsmettingsbak, waar toch
ieder die het Waltahûs betrad gebruik van maakte.
De woensdag voor pasen hebben we voor het eerst paasfeest op de
peuterschool gehad. Alle peuters waren op 1 ochtend, samen met de 2
leidsters, de hulpmoeder en het bestuur. Er werd druk gespeeld naar
natuurlijk moesten er ook eieren geverfd, een verhaal verteld, krentenbrood
en appelsap gedronken en met plastic eieren gespeeld worden. Al met al heel
gezellig voor alle aanwezigen.
Tussen de verhalen en opdrachten van het voorleesproject door werd eer in
mei nog druk gewerkt aan een prachtig moederdag cadeau door de peuters
en de juffen.
Ook het bestuur zit niet stil, want naast de reguliere bestuursvergaderingen
zijn we bezig ons te oriënteren wat de gevolgen zijn van een eventuele fusie
tussen de gesubsidieerde peuterspeelzalen in Wûnseradiel, of wat de
gevolgen zijn om het niet te doen. Om deze zaken in goede banen te leiden is
er veel overleg nodig met de andere peuterspeelzalen, onafhankelijke
instanties en de gemeente van wie we de opdracht kregen om dit eens goed
uit te zoeken i.v.m subsidie en bufferpotten e.d. We staan nog in het begin

van deze ontwikkeling, maar een ding is zeker; we willen baas blijven over
onze eigen peuterspeelzaal, net als alle anderen.
Als er weer nieuws is hoort u ervan .

.

Voor juni staat de donateurs-aktie op de agenda en en wel tussen 18 en 22
juni. De laatste schooldag is op vrijdag 6 juli en zal in stijl afgesloten
worden; in speeltuin 't Oordje in Bolsward. Ouders krijgen nog bericht.
Voor de ouders van peuters die dit jaar of volgend jaar (schooljaar 2001- .
2002) peuters hebben die 2 of 3 worden en ze graag naar de peuterspeelzaal
zouden willen doen, willen wij dit als bestuur graag z.s.m. weten zodat we
kunnen bekijken of er genoeg plaats is voor de peuters en of we de
woensdagochtend (die in Ie instantie tot dec. 2001 blijft) ook na december
aan kunnen houden. Door een langdurige voorbereiding hiervoor is het van
belang om dit z.s.m. te weten wij hopen hiervoor uw medewerking te
krijgen.
Verder wens ik u allen een prettige zomer en met het Pjuttehonk nieuws
komen we volgend schooljaar weer terug.
Vronie Folkertsma.
Agenda: 18-22 juni donateursaktie ,, "
6 juli laatste schooldag Pjuttehonk

Utslach Klaverjassen
Uitslag klaverjassen seizoen 2000 " 2001

NAAM
1. Aukje Galama
2. Jacob Hofstra
3. Jouke Hettinga
4. de Jong bv.

GEMIDDELDE PUNTEN
4859
4816
4762
4750

5. Jelle Zijsling
6.Fokko / Wieger
7. Jelle Twijnstra
8. Betty Jellerna
9. Yde Schakel
10. Bert Miedema
11. Riet Bruinsma
12. Jaap van Lingen
13. Bertus Walsma
14. Dijkstra bv.
15. Ydema bv.
16. Jitte Huitema
17 Rob Dijkstra

4747
4701
4689
4760
4627
4626
4615
4604
4543
4533
4449
4440
4275

Na 25 dinsdagavonden te hebben gekaart, hadden we 10 april j .l. alweer de
laatste kaartavond.
Er was weer veel humor en gezelligheid. Enige minpuntje voor de
Tjerkwerders is toch wel dat de wisselbeker dit jaar in Parrega staat.
Maar we zijn toch wel zo sportief om Aukje hiermee van harte te feliciteren.
Volgend seizoen gaan we er weer tegenaan en proberen we de beker weer
hier te houden!
Als nieuw lid kunnen we. Boukje Kootstra verwelkomen, en ze brengt ons
ledenaantal daarbij op 18. Wie volgt?? U bent van harte welkom.
Waarschijnlijk beginnen we weer op dele dinsdag-van oktober.
Iedereen een fijne vakantie toegewenst en een zonnige zomer.
Rieky Dijkstra.

Utslach keatsen
Bijna 50 kaatsers aktief op de Van Zuiden-ledenpartij.
Kaatsverenigmg "De Twa Doarpen" organiseerde zaterdag
9 juni op het sportveld van Tjerkwerd voor de tweede keer
deze partij. Dit jaar aan het begin van het kaatsseizoen.
Bij de senioren I O partuten en bij de jeugd 9 parturen
(tweetallen) gingen om 11.00 uur van start. Een prachtige
kaatsdag met ideale weersomstandigheden.
Op het eind werden de prijzen uitgereikt.
De einduitslag wasals volgt.
Senioren winnaarsronde:
Ie prijs
Wieberen Poelstra
Sjoerd Wijngaarden
Dies Volbeda

2e prijs
Theo Galema
Tjeerd Haarsma
Gerard Ree

3e prijs
Gooitzen Brandsma
Bertus Walsma
Rein Bakker (bijgeloot voor Aggie Walsma)
V erliezersronde
Ie prijs
Sjoerd Bouma
Bert Jan Ouderkerken
Durk Walsma

2e prijs
Johan Ouderkerken
Wiebren de Jong
Age Gietema jr.
':) .
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Jeugd: Winnaarsronde
1 e prijs Y me Gietema en Renee Ree
2e prijs Cor van Zuiden en Seald e Zijsling
3e prijs Okke Jan Postma en Agnes Galam a
Verliezersronde
le prijs Thomas van Zuiden en Froukje Walsma
2e prijs Ruben van der Zee en Jan Witteveen

Kaatsvereniging "De Twa Doarp en" organiseert:
14 juli 2001 in het kader van "Fryslan keatst" een partij

voor alle dorpsbewoners van Tjerkwerd en Dedgum op
het sportveld van Tjerkwerd.
Je hoeft niet beslist lid te zijn ofte worden van de vereniging.
Iedereen kan meedoen. Dames, heren, meisjes en jongens.
Jong of oud, voor beginners of mensen die jaren niet meer
hebben gekaatst en natuurlijk ook voor de geoefende spelers
een mooie gelegenheid.
De nadruk ligt op het gezellig met elkaar een balletje slaan.
Er zal met speciale kaatsballen worden gekaatst.
Houdt deze datum vrij en doe mee 14 juli a.s.!'
Nadere berichtgeving volgt.

Het bestuur.
\O

Tsjerkwerter muzikanten op Pinkster BoP
Tjerkwerder muzikanten op Bolswarder podium
Opvallend veel Tjerkwerders, zowel jong als oud, werden gesignaleerd in het
publiek afgelopen pinkstermaandag tijdens de PINKsterPOP-festiviteiten
georganiseerd door de lokale horeca van Bolsward in samenwerking met stichting
B.O.P. (Bolswarders op Podium).
Dit had alles te maken met een optreden van de band Pledget
In deze band, die is opgericht in 1998, spelen namelijk twee Tjerkwerders te weten
Gerrit Schukken en Jan Nota.
Een grote schare fans had een plaats vooraan in het publiek weten te bemachtigen
en konden daar genieten van flitsende gitaarsolo' s en andere muzikale
uitspattingen. Jan Nota liep rood aan van puur en1housiasm e bij-het ten gehore
brengen van zijn rap (?) nummer. Geweldig, en dit terwijl bij meldde niet blij te
zijn met het moeten zingen van dit nummer, omdat hij de avond ervoor niet geheel
nuchter was thuisgekomen. En wat heeft die Gerrit een act, zowel op als voor het
podium! Want voor degenen die het door de enorme drukte niet hebben opgemerkt:
Gerrit bracht zijn muzikale boodschap letterlijk in het publiek (mooi zo'n zender,
hè Gerrit).
Ook bij het slotnumm er ging Gerrit lekker uit zijn dak.
Uit opvoedkundig oogpunt heb ik mijn kinderen maar geen letterlijke vertaling van
bepaalde teksten gegeven ...
Behalve Jan Nota (gitaar en zang) en Gerrit Schukken (gitaar en zang) spelen in
Pledget: Jan Hoekstra ( toetsen, zang en basgitaar), Yldau Hoekstra ( zang en
basgitaar) en Bauke van Delft (drums en zang).
Al met al een geslaagd optreden.
De tweede band die optrad was Blue Shivers met, jawel, alweer een muzikant uit
Tjerkwerd: Rein Galama. Omdat ik niet geheel objectief ben meld ik alleen dat dit
een GEWELDIGE band is die voornamelijk bluesy muziek maakt.
Als hoofdact was geboekt de top40 band Lemon. Ook deze band wisthet publiek
uitstekend te vermaken.
·
Helaas zijn er nog geen foto's van Pledget's optreden beschikbaar. Maar voor
Tjerkwerders die wel eens op het web surfen emailen naar b.v.
skieppesturt@post.oom, adviseer ik ook eens te kijken op de website van Pledget
Het adres is: www.pledget.trnfweb.nl.
Hier vindt u foto's, interviews, een agenda en kunt u zelfs een berichtje achterlaten.
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'Op de jiergearkomste fan de ferieningfan doarpsbilang waerd oerienkommen
in doarpskrantsje op poaten to setten. ' It binne de earste wurden fan it
alderearste krantsj e ut 1977, dat by it ferkinen fan it twadde nûmer de namme
fan 'it Skieppesturtsje' krijt. Jan Dijkstra, Jan Melchers, Henny Leicht, Wyke
Blanksma-v.d. Witte en Rients van Buren binne dan de earste redaksjeleden.
Yn 't foarwurd stiet ek noch te lêzen hoe't de redaksje 'hoopt dat it krantsje de

bining ûnder alle Tsjerkwerters greater meitsje sil. hwant de forsterkingfan de
ban tusken Tsjerkwerters, is it greatste ûtgongspuru. 'Dat is hjoed de dei net
oars. It Skieppesturstje wie, is en b]iuwt fan en foar is a1legearre. Noch ien jier
en dan kinne wy in feestje fiere. Dan binne wy 25 !
Hjirûnder inside fan 't earste nûmer. Nije ynwenners stelle harren foar. .....
BURGERLIJKE STAND:
"Beabuorren" is in ynwennar riker wurden:
EDUARD YEP, soan fan Yep en Trudie Witteveen.
"de Wal tawei" woe der net

f'oar-

ûnderdwaen:

JOH.A}JNES, soan fan Gerrit en Aggie Ouderkerken.

================
It ynwennertal oer de lêste 4 jier:

19.14

1.ill.

''2.21§.

1m

438

443

434

451

Jo sjogge wol: in fikse winst!
++++++++++++++++++

NIJE YNWElilGRS:
De nou folgjende pereoanen wolle harren efkee
efkes oan Jo foaretelle:

Op Singel 13 wonen: CORRIE (22) en TINE (24)
KOOISTRA. Corrie werkt bij Kooistra's supe.rmarkt en Tine werkt bij wasserij Florence.
~ij behoren tot de Ger. Kerk.
Op Sylroede 2 wonen: MEINZE POELSTRA (29), ·werkzaam bij van Zuiden b.v. en JANNY POELSTRA- HITMAN
(25), huisvrouw. Onze ANKI~ (4 jaar) gaat naar de
kleuterschool te Blauwhuis.
Wij behoren tot de Ned. Herv. kerk.

3: COR GOEMAN, voorman techn. diennt
op de H,M.S. ANNIE GOEH.4JLVISSER, huisvrouw en
werkt 3 halve dagen op het lab. van de H.M.S.
ROE LIEN ( 16) zit op het Jan Brugman College in de
·
4de klas Havo.
MARGRZET (15) 3de klas L.H.?-Y.O.
PERRY (13) zit in de 1ste klas v,d, Techn.school.
ANNEKE (,10) zit vanaf de herfstvak. in de 5daklas
bij meester de Kroon.
Op Sylroede

Onze hobby1s zijn: varen op de Fries Meren, zeilen,
zwemmen> ook fietsen we graag en het bevalt ons hier
in Tjerkwerd uitstekend!
Op Sylroede 1 wonen sinds half november:
HARRY en HILLIE DRAAISMA en hun dochtertje CAROLIEN,
HARRY is werkzaam in de autobranche van het merk
Citroën. HILLIE is van beroep huisvrouw. CAROLIEN
wordt 3'jaar an heeft hier veel speelplezier.
Wij zijn RIENTS en ANNEKE VAN BUREN-DIJKSTRA en wonen op Sylroede 7, Onze leeftijdèn zijn ~esp. 26 en
25 jaar. RIENTS werkt bij v. Buren- Bolsward B.V._
(pelslooierij) en ANNEICS werkt in het St. Ant, Ziekenhuis te Sneek als doktersassistente bij een internist. Kerkelijk behoren wij bij de Doopsgezinde Kerk
te Bolsward.
In dec, zijn op de Singel komen wonen: DIR~< TJALSMA,
22 jaar; van beroep melkrijder en AKICE TJALSMA-ADEMA,
19 jaar; huisvrouw. Zij behoren tot de Ned.Herv. kerk.
-0-0-0-0-0-0-0-0~0IISFORIENING:
It bat spitichernoch net in drokke winter west foar. de
iisklub. De barn hawwe efkes op in paar lytse sleatsjeP
ride kinnen, mar in bgst stik iis hawwe wy net ha~n. En
sadwaende koene wy ek naat organisearje op natuerii~.
Mar gelokkich ha,rne wy. in kunstiisbaen yn Hearrenfaan en
dêr sille de skoalbern tongersdei 10 maert hinne.(Hja hà
der tink ik al west as Jo dit krantsje yn'e bus krije).
Inkelde alders sille de barn der mei harren luxe aut0's
hinne ride, Hy hoopje, dat de barn in fijne middei krije
yn't Hearrenfaan an wy binn' as iisklub yn elts gefal
bliid, dat wy dochs noch hwat organisearje kinne.
J.B.

Hjouwersek teplak
Samar ynienen is Okke Postma dêr.
"Ik ha nijsfoar it krantsje. lt si/ ek wol yn it Boogje komme, mar dat
wurdt oera/ net lêzen: lt moast ein al yn 't Skieppesturtsje. "
Dat sadwaande.
Benijd nei de ynhäld jouwe wy ûs noflik del op it terras om Okke syn
ferhaal dwaan telitten.
"Jt siet sa. Op JO maaie 1940 kamen de Dûtse soldaten oer de grins en/an
11 op 12 maaie binne se hjir yn Tsjerkwert kommen. It wie in hiele k/oft
soldaten op hynders. De bisten wiene wurch fan de fiere reis. It skynde dat

se ut Paaien wei kaam wienen. De jonge soldaten wienen ek sa slûch as in
baarch. Ik kin se nochJaar my krije. "
Pake Okke hat mei Pake Van der Zee en master Henk en in pear älden mei
de bem fan skoalle nei de kazematten op 'e Ofshïtdyk west. Dit yn it ramt
fan de betinkingstiid yn maaie. Der moast wat meinommen wurde om oan te
bieden en sa kaam dus dat besettingsleger wer op 'e proppen. Okke häldt de
spanning der yn.
"Dy soldaten wienen hjir sneontenacht kommen en oernachten op 'e

Slotpleatsfan Gietema. "
Eartiids it femeamde Waltaslot en no in twongen rêstplak foar de fijän dus.
"Mar il wie marfoar ien nacht. De oare deis, il wie Pinkstersneintemoarn,
ik wit it noch klear, sette it besettingsleger, want sa neam ik it mar, wer of··
Dat se net nei de Ofslûtdyk gongen, sa fregen wy us öf Dêr waard in fûle
striid levere, Neffens Okke hienen dy mannen dêr neat te sykjen op harren
hynders.

"Nee, se setten dy kant fan Parregea ut. Der is noch in foto fan dy kloft
makke. Stikem tink, want soks wie wol link. Sjochst de mannen op 'e rêch
fuort bûten Parregea. It pleatske fan defamylje Jansen, foar it betonbrechje,
stiet der dûdlik op. By it ferlitten fan de Slotpleats lieten se in hjouwersek
oer it stek hingje. En dy sek is doe fan 't stek helle en by Ynse en Aaltsje
Kroontje op ·e souder bedarre. Doe 'I .sy koartlyn ferhuzen nei Boalsert, is
dy hjouwersek fan de Wehrmacht mei il oprêden wer foar 'J ljocht kommen.
De stimpelfan de Adelaar stie der noch dûdlik op. No, en dy sek ha wy kado
dien oan il Kazemattenmuseum doe 't wy dêr mei de bem hinne wienen. Sa. "
In moai gebaar, want wat is der moaier as by sa'n ekskursje oan te kommen
mei in oanwinst foar it museum. It is dêr te plak. En mei Okke syn
oantinkens is ek dit ferhaal oer de hjouwer(haver)sek derby bewarre bleaun.
By de betinking fan fjouwer maaie hat de skoalle der opnij west, doe op
utnoeging fan it museum.
(GDW)
l
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Unyk mollepraat
Lanlike en provinsjale kranten soene har de fingers derby öfslikje om
dit nijs yn harren kolommen bringe te kinnen.'t Skieppesturtsje hat
lykwols de primeur. Yn hiel West Europa is dit nea bard neffens
Okke Postma.
"Ik wol Jim eejkes nijsgjirrich meitsje, " seit er geheimsinnich en noflik leunt
er efteroer yn • e tûnstoel,
·
"Us mollefanger RB fan de Singel.... "
Nee sa wol er net begjinne. In koart pypskoftke letter set er opnij ûtein:
"Elk dy 't mollefangt wol graach ris in witenien fange. Sjoerd Gaastra ût
Parregea hat it ris belibbe, al wer jierren tebek. Mar yn 'e ofrûne winter
wiene il allegearre mollen yn 't fan. Us mollefanger Rintsje Bakker
derhinne. Lil him no trije wite mollen fange, allegear by Johannes Bakker
yn 't lán: ien aan diskant de opfeart en twa oan de oare kant. Is '/ nel snoad.
Ik woe it net leauwe, mar Rintsje fertelde il my pertinint. "
Okke hat blykber wat mei molleferhalen. Femuvere seach er okkerdeis grûn
omheech kommen by it terras fan it Waltahûs.
"In mol op il terras fan 't Waltahûs. Ik nei Rintsje ta. Hy woe il net leauwe.
Mar hieltyd kaam der wer sán omheech. En dat sa licht by 't bierfetsje.
Rintsje maast der op 't lêst wol hinne. Ik trune sa oan. Hy moast mar twa
trieklemmen meinimme. No, ien is er kwyt en de mol hat nea wer groeven.
Op de hiele wráldbol is neame in mol te finen dy 't sa licht by de bier/eraan
sitten hat te dollen. "
Miskien moatte wy ris wat langer by Rintsje sitte te praten om noch mear
mollelatyn hoppe wetter te heljen. Wa wit komt dat der noch ris fan. Dan ha
wy noch mear primeurs yn "herinneringen fan in mollefanger" of
sokssawat. (GDW)
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Nei in boek harkje

Der besteane boeken dy 'top kassettebaÎltsjes ynsprutsen binne, yn it Frysk;
maklik te beharkjen troch elkenien dy't muoite mei lêzen bat. Yn ferbän mei
de handikap fan de brûkers, is dit stikje benammen rjochte op famyljeleden,
dokters, aktiviteitenbegelieders, foarmingswurkers en oaren dy't anneks
binne mei lêsbeheinden.
Foar elk dy't om hokfoar reden dan ek net mear goed in. boek lêze kin, is der ·
de inooglikheid om sprutsen Fryske boeken te brûken. 'It ienichste dat der by
komt te sjen is ien telefoantsje nei Stichting It Fryske Boek' en dê; wurde aJle
gegevens trochbelle oan de ynstänsje dy't de kassettes ferstjoert. Fansels is
der ek in kassettrekorder nedich, mar dan is 't ek klear. Jo. kinne earst in pear
boeken op proef oanfreegje, mar as jo daliks aJ tinke dat dit krekt wat foar
jo is, dan kinne jo ek freegje om in katalogus, dêr't mear as 1200 boektitiels
yn steane. Fan "It wrede paradys", fan Hylke Speerstra oan 't alle boeken
fan Rink van der Velde binne op bantsjes yn foarried.
·
Ek dichtbondels, berneboeken, boereromans of detectives binne 't Frysk
op bantsjes ynsprutsen.Jt lidmaatskip is fergees en wurdt finari~ii'rre troch
it ryk en partikuliere·frijwillige bydragen. . .
Dan bestiet der ek noch in sprutsen moanneblêd, "De Oanharker', dêr 't
stikken yn opnommen binne ut Fryske deiblêden en tiidskrift.en.
In abonnemint op dit tiidskrift. kostet f 20,- yn 't jier, foar 11 nûmers.

yn

Foar mear ynformaasje of.in folder, kin belle wurde nei de kontaktpersoan
foar it Sprutsen Fryske Boek, Wieke de Haan, oanwêzich op moandeis,
tiisdeis en tongersdeis en te berikken op telefoannûmer 058-2343090.
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Duvelsied fan SULT

.

Teatergroep SULT (Sûdwesthoeke Lokaasje Teater) spilet ein augustus
har lustrurnfoarstelling "Duvelsied''.
"Duvelsied"fertelt it ferhaal fan Kening Arthur en de ridders fan 'e rûne
tafel.
It stik is in bewurking fan it teaterstik"Merlijn of it barre län" fan de Dûtske
skriuwer Tankred Dorst, yn it Frysk fertaald troch Lolkje Hoekstra.

lt ferhaal wurdt ferteld, sjoen ut it eachpunt fan de tovener Merlijn. Merlijn
is de soan fan de duvel. De duvel wol dat Merlijn de minsken leart om net
mear bang te wêzen foar it kwea. Merlijn sels lykwols, wol it kwea ûtbanne
troch te stribjen nei lykweardichheid en earlikheid. Dêrom lit by Kening
Arthur de tafelrûnte oprjochtsje. Earst liket it dat it Merlijn slagget, mar
ûteinlik moat er dochs tajaan dat der gjiin begjinnensein oan is om it kwea ut
te bannen. De striid tusken Merlijn en de duvel is de reade tried yn it stik. It
is in striid tusken in idealist en in realist. Nettsjinsteande de serieuze
ûndertoan, sit it stik grêtfol kolderige humor.
De lokaasje dêr't foar keazen is, is de Winterstallingshal op it Johan Friso
Bedriuwenpark yn Warns.
Dizze plaatstielen hal hat in flierromte fan 75 by 80 meter. Fan mids maaie
of sil hjir repetearre en bout wurde.

Yn foargeande jierren waard it publyk faak al foar de faorstelling yn de
sfear fan it stik brocht. Se kamen al ierder yn dy oare kreëarre wräld teláne:
it Hinnespul yn Riis, it tsjerkhêf op Skarl en it legerkamp by Ajaks op
Mums.
By de farstelling fan dit jier sil it oars gean. Net it foarprogramma en de
lokaasje, mar bynammen it spul sil de taskêger dizze kear yn in oare wräld
bringe.

1

De ûngefear 30 rollen wurde spile troch 8 spilers. In diel fan de rollen
wurdt mei maskers op spile. De spylstyl dêr't foar keazen is, is basearre op
in al yn de 16° ieu tapaste Commedia dellárte, Teatergroep SULT sil dy
älde spylstyl mei maskers, op in eigen, bretale en moderne manier tapassen.
Neist it spyljen (mei en sûnder maskersjwurdt der yn de foarstelling in soad
gebrûk makke fan muzyk en groteske effekten. Om '.t it aksint net allinne
op de (Fryske) taal komt te lizzen, mar ek op fisuele aspekten, sil de
foarstelling ek foar minsken dy't de Fryske taal net ferstean, goed te folgjen

wêze.
De rezjy is yn hannen fan Pieter Stellingwerf.
De foarstellings binne op :
23 (première), 24,25,26,27,28,30,3 l augustus
1,3 en 4 septimber
De telefoanyske ferkeap fan kaarten is op:
29 juny fan 1700-2100 oere telefoannûmer: 0900-2025306
30 juny fan 1000 - 1700 oere
Dernei alle woansdeis fan 1400 - 1700 oere
It lêste nijs kinne jo ek te witten komme op ûs website
www .teatergr®psult.nl

E-mail adres: info@teate rgroepsult.nl
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Voor u gelezen door Pieteke Dekker

• De tragedie van de ouderdom is niet dat men oud is , doch dat de
ander jong is.
• Oude honden leer je geen blaffen meer.
• Door te zwijgenop z'n tijd, raak je nooit je vrienden kwijt
• Belangrijk is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je
achterlaat.
• Het lot schud de kaarten en wij spelen mee.
• Als de kogel door de kerk is dan begint het pas.
• Grootste bedrog is: later.
• Ook de geringste kracht is voldoende om te breken wat reeds
geknakt is.
• Vrouwen liegen over hun leeftijd, mannen over hun inkomen.
(volgens Liesbeth mag 't ook andersom)
• Horen begint bij luisteren.
• Rust roest, dat geld ook voor je lijf en je geest.
• Geluk, succes of liefde is iets waar je aan moet werken iedere
dag opnieuw.
• 't Zijn rare tijden tegenwoordig zei dove Holke vroeger kraaiden
de hanen, nu gapen ze alleen maar.
• Men moat it seil net heger Iûke as de mêst.
• De slimste pleagen foar in skipper binne in lek skip en in lilk
wiif.. (fan Tea)

te.:J

Opbringst kollektes

De actie voor het Astmafonds in het kader van de landelijke inz.ameling in de
week van 14 -19 mei heeft fu Tjerkwerd een bedrag opgebracht van f. 350,-.
Akkie en Anneke bedankt voor jullie inzet, en een ieder die door een
financiële bijdrage deze collecte heeft doen slagen.
Namens het Astmafonds bedankt.

Doetie Bakker

************************************
OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL FONDS
KINDERHULP
De jaarlijkse collecte voor het nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is
in de week van 6 tot en met 12 mei, heeft in Tjerkwerd e.o. en Dedgum
f. 336,45 opgebracht. 5 collectanten zijn voor Kinderhulp op pad gegaan.
Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die, meestal
door problemen thuis, te maken krijgen met jeugdhulpverlening. Kinderhulp
financiert met de opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een schommel bij
het kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, of een
week kamperen. Met deze extra 's brengt het Nationaal Fonds Kinderhulp
wat kleur in het leven van kinderen in Nederland die het in hun leven niet
gemakkelijk hebben.
Collectanten en gevers hartelijk dank!

'l..O.

Bydragen

1

.

Vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van:
F. Rollema, Sylroede; J. Velema, Beilen; B. Huitema,
Jousterperweg; T. Gaastra, Boudewijnstraat; H. Schakel, Sylroede;
J. de Jong, Drachten; S. Lemstra, Sylroede; U.S. Haarsma,
Waltawei; S. Hiemstra, v. Panhuysweg; F. Gietema, Singel;
C. Nieboer, Hemdyk; Galerie Artisjok, Kerkstraat; G. Mulder,
Singel; W. Bootsma, Sexbierum; T. Visser, Singel; W. Poelstra,
Dedgum; B. Bakker-de Jong, Arkurn.
Hartelijk dank allemaal zo kunnen we weer wat nieuwe Skieppesturten
maken.
de redaktie.

Boargerlike stän
Meidielings foar dizze rubryk graach skriftlik oan 'e redaksje

Op 16 maaie ferstoar Johanna Bakker-Meekma ut Dedzjum oei in koart
siikbêd yn 'e áldens fan noch mar 41 jier. Sy sil öfgryslikst mist wurde troch
Johannes, de bem, har mem, skoanmem en oare famylje. Ek in hiel protte
doarpsbewenners fan Dedzjum en Tsjerkwert fiele harren troch it hommels
weireitsjen fan Johanna ferslein. Wy winskje elkenien, benammen it gesin,
de famylje, de freonen en kunde in hiel protte sterkte ta.
Nochris ûs meilibjen!

De redaksje
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Hoera ik ben geboren!
En ik voel m ij hier als een vis in het w ater!

Dolblij en trots zijn wij m et de geboorte van
onze doc hter & zusje

Femke
Zij is geboren op 22 mei 2001,
weegt 4090 gram en is 53 cm
Sijmon, Riemkje & Hidde Lemstra-Swart
Sylroede 5
8765 LV Tjerkwerd
tel.: 0515 - 579706

Snypsnaren

Jelle Zijsling is o sa betûft yn 't riden op tsjiltsjes. En om 't it ark goed rinne moat is
in stikje ûnderhäld nedich. Silikonenspray is goed poetsersguod, tocht er. Dochs de
spray wie niks net fettich, dochs wyt en kerrelich. Wat die bliken? De bus mei ·
spuitsnie hie inselde reade dop.
Meast tongersdeitejûns stowe se foarby. De hurdriders, skeelermannen en -frouen;
Dijkstra, Kootstra, Zijsling, Onderkerken, Wijngaarden, Schukken, Schakel, van
Buren e.o. Omstanders, wês foarsichtich. Stek net samar oer! Häld de bem yn hûs.
By guon is de remwei sa 'n 20 meter. By Jelle wol it dûl:1~-ele, mar dy hat dan ek snie
oan de skonken.

En it komt der op oan, dat skeelerjen. 'In rûntsje Boalsert, Wolsum, BJauhûs kin'k
wol oan ', tocht Epie Wijngaarden. Mar de fluggerds fleane foarût, dat Epie wie by
Wolsum hielendal efter de pûst. Lokkich koe se meiliftsje op in fyts.
De fjouwerjûnsetocht is dizze wike, mar net op skeelers!
Stean ik healwei sänen moarns ierebetiid op plein 1455 yn Boalsert foar de start fan

de älvestêdentocht. Ik tink, lit my dit jier no dochs ris meidwaan. 't Is Pinkste rmoandei en dan stiest der yn dyn uppie wat ûnnoazel mei de fyts oan de hän. Grutte
swetser!
'Elk heart derby!' Soks stie te lêzen yn in skoalbulletin. Myn frou seach wat oer de
wurden hinne en sei doe:'Wat betsjut dat nou wer ju, 'eelk hurt durbie' (lngelsk), is
dat in spultsje?'
Op de Waltawei is fan alles te keap: in hûs, in boatsje en ... kninen!
De gemeente bat serieuze plannen mei it fysjerapport fan ûs doarp. Dat is tasein.
Mar earst is Makkum noch oan 'e beurt. Foar in grouw stikjild binne dêr in tal
minirotondes yn glazuer opsiert. It tegelwurk spat no al op ferskate plakken los.
Dat krijst mei dat gedraai yn 't rûn.
"Kok, geef ons kwartje terug!' Sa stiet te lêzen op giele spandoeken by guon
pompstasjons. Miskien kin dit belestingjild wol ocrhevele wurde nei de boeren, dy't
troch de tongblier in soad skea hawwe. Dan komt de rjenune roiskien wer wat op de
molke.
Mei in itensje bawwe wy öfskie nommen fan Joop Nota as redaksj elid fan üs
krantsje. Nei 't wy de menukaart besjoen hienen, rûn de ober by ûs tafels del en
frêge: 'Binnejim.mc der al ûtkommen?' Akke's nofter antwurd wie:'Wy binne der
oars ek ynkommen!'
Yn de öfrûne moanne wîenen Anneke en Yme de Boer 25 jier troud, Jan Blanksma
waard fiifenfjirtich en meikoarten fiere de Witteveens fan Beabuorren harren
ieuwfeest. Lokwinske allegearrc!
It doarpsfeest: 31/08 en 1/09 !! !! !!
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Dy 't keatse wol, moot de bal wachtsje ... Oan 't sjen. In goede fakánsje tawinske.

Kopij en snypsndren graach foar de lêste wike fan septimber.
By Tea Huitema op de Sylroede, mar 'eamelje 'kin ek: skieppesturt@post.com

