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Fan de redaksjetafel
lt is alle kearen de gewoante fan de redaksje om by it trochnimmen fan
de ynk:ommen stikken op ûs redaksjegearkomst it hear ris oer te sjen,
de nijtjes by inoar te swyljen om te fernimmen wat der yo it doarp en
dêr omhinne libbet, As it wurd kopij fait, binne wy altiten benijd wat
der op üs postadres is besoarge en wat dèr yn de elektroanyske postbus
terjochte kommen is. No, wat dat Iêste'oanbelanget wie it eefkes om kjel
fan te wurden. Trudy hie al in pear kear in wa~kögi_ng fan 'e
internetprovider krigen dat der te min gebrûk makke ~.àar:d fan harren
tsjinsten en doe't wy op de kopijslutingsjûn ûs e-mails' iepeaje soene,
wie it dien. As wie de stekker der ut lutsen, ein internetferhaal dêr't wy
okkerdeis sa grutsk op wiene. Op ûs nije adres -babui'érîl@zonnet.nlferwachtsje wy no wol mear aksje fan skriuwers ût de ferskate
ferienings dy't ûs doarp ryk is. En fansels meie ek oaren harren
bysûnderheden stjoere. Boppe alles bliuwt fansels it fertroude postadres
op ·e Sylroede by Tea en by de oare redaksjeleden.
Sa, it hege wurd is der ut. No fierder mei wat oare saken.
Us jubileurnnûmer fan ófrûne maart wie in doarpspuzel ryk. Fan de
ynkommen oplossings is Anneke Feenstra fan 'e Boalserterdyk as winneres ut
de bus kommen De oplossing moast wèze: jubileum it skieppesturtsje. Us
lokwinsk Oer si! meikoarten in moaie priis besoarge wurde.
Dan rnoat der noch in rektifikaasje pleatst wurde. Yn us weromsjen hiene wy
ck orntinken jûn van wijlen doarpsomropper Freerk Schakel. Dêrby is in
printt1ater vn in jiertal slûpt: Schakel ferstoar yn 1997 en net yn 1977. ~o
hiene de measten dat wol yn ·e rekken. mar foar de folsleinens hjir dochs noch
mar de ferbettering mei ekskuses foar it fersin
·
Der barde wer hiel wat yn · e ófrûne moannen. Oer wie fleur, mar ek fertriet.
Fierdernp yn dit nûrner sil Henk us rneilibien betoane n.o.f it ferstjerren fan
i~be Harmen o~ t iroch 111 terskrrkhke sykte rierstente betiid definityf órskie
nimme moast fan dizze wràld. Soks set jin wer eetjes teplak en lit jin neitinke
oer it libben op ierde.
'l..

Dêrby komme wy ek op it mêd fan de jonges en famkes dy 't harren yn ·'e
ófrûne moannen ynsetten ha om in diploma te heljen, om dêrnei fierder te
learen of om yn ·e maatskippij oan ·e slach te gean. Elkenien dvt slagge is, us
hertlike lokwinsk en mocht it mislearre wêze. dan winksje \\·y jimrne alle
goeds ta by de hereksamens en oars takom jier de bealch der mar op. Guon
sille studearjen geari, fier fan hûs. Wy hoopje dat it jim dêr goed foldwaan

mei.
Der is yn us doarp ek it nedige bard op ferhusgebiet. Wenten binne fcrkocht
en it lok wurdt eame oars socht. Dat jim dêr mar in goed thus fine rneie vn d,·
nije omjouwing. Nije bewennersha Tsjerkwert utkeazen as harren takornstich
wenplak en wy sprekke de hoop ut dat it harren hjir goed befallc sil. Welkom
yn elk gefal en yn it kammende nûmer ferwachtsje wy dat jirn' jim neier
foarstelle wolle. Hjiroer si! noch kontakt mei jim opnommen wurde.
Op sportyf gebiet stiet der yn de kommende simmer noch wat op priemmen. lt
keatsen is wer utein setten en dat betsjut dat it Van Zuiden Keatstoernoai
holden wurdt en ek sil der striden wurde om de Haarsrnabokaal. De mannen
fan Tsjerkwert binne yn de doarpenkompetysje fuotbaljen goed
de
startblokken kommen mei opfallend positive utslaggen.
De Parodialoop trof it mar goed en de Alvestêdentocht brocht wer hiel wat
doarpsbewenners op 'e fyts byläns de Fryske stêden. Foar Sam Dijkstra en
Theo Galema wie it wol hiel bysûnder, want dy twa sportmannen hicnen
betocht om as opwaanner de Fränske Alpentop Alpe d'Huez te betwingen
Dizze Nederlänske berch yn 'e Alpen is in swierenien, mar de beide
Skieppesturten hawwe harren it swit ut it liif fytst en it is slaggel Knap wurk
mannen.
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Rûn is der ek. Tige fanatyk seis. Gerrit Ouderkerken hat sawier de hiele
Alvestêdentocht utrûn en dêr nimme wy us sprekwurdlike petsje foar öf (Of
is it de hege hoed?)
Kuiere is der ek fjouwer jûnen lang fanut Boa1sert. It is knap dat er
Tsjertwert wei in hiele kloft mei lieding(!) op paad wie en al dy oaren ha ek
fernommen dat it Trekpaad nei de stêd ta der sa stadichoan wol hiel min by
leit. lt liket mei de wike minder te wurden. Doe't Johannes Dijkstra der ferline
wike de bermen meande en it letter as hea binnen helle, warskögen wy him
noch foar al dat lytste stienneguod. "Dat spuië de kij wol ût. Ik bin folle

ut

benauder Joar dy hûneskiterij. Want dêrmei kinne harren rare baktearjen
ûntwikkelje. ·· En dan rydt er wer fierder mei de trekker en ladewein. Der stiet
min waar oan te kommen, mar dit is binnen.
·
-:i.,

Is it jo ek opfallen hoe moai de lannen der dit foarjier wer hinne lizze mei al
dat fee. In lust foar it each. Wat in ferskil mei ferline jier doe't alles wat libbe

up eigen hiem opsluten wie fanwege de tongblierkrisis.
lt skoalkamp fan de bem ut de groepen 6, 7 en 8 yn Rûgehuzen is dit jier wer
goed beteard. Hiene de bem mei lieding op 'e hinnereis reinwetter tsjin, op 'e
weromreis gong it mei de hurde wyn foar 't lapke en dat befoel Henk fansels
poerbêst. Want hy wie dit jier ek mei op 'e fyts.
Om noch eefkes by skoalle te bliuwen: de tariedings foar de reuny binne yn
folie gong. Dat makket us benijd nei wat der komme sil. Tongersdei 24 en
freed 25 oktober sit it heve. Jim !êze der de kommende tiid grif wol mear oer.
lt korps hatokkerdeis fuort west te spyljen. Dit yn it ramt fan in ûtwikseling
mei Tsjorn. Snein 16 juny wurdt in kofjekonsert holden yn it Waltahûs.

Ta beslut winskje wy elkenien in goede fakänsje en in behälden thûskornst.

Il SPORTVELDCOMMISSIE
Op 13 juli wordt er een wandeltocht gehouden met aansluitend een
barbecue. Begin juli wordt er een deelname formulier rondgebracht
waarmee men zich kan opgeven . Dit is alleen voor de barbecue.
Om aa~ de barbecue mee te doen hoeft men niet eerst de
wandeltocht te
volbrengen. Men kan aan deze beide activiteiten apart meedoen of
aan allebei.
Voor de barbecue zal een vergoeding worden gevraagd.
De wandeltocht is vrij.
Sjoerd Bouma
Gerben Dijkstra
Jaap van Lingen
Bertus Walsrna
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(1 KORPS EENSGEZINDHEID

We zijn bijna aan het eind van het korpsseizoen, de vakantie staat ..
voor de deur. Het afgelopen seizoen hebben· weweer veel activiteiten
op het programma gehad. Allereerst natuurlijk de rommelmarkt in
september vorig jaar met een geweldige opbrengst!'!
Verder zijn we in het najaar op het jaarlijks terugkerende festival van
de federatie geweest in Makkum, en hebben samen met het korps
van Tzum een concert verzorgd.
Ook is daar nog het gezamenlijke optreden geweest met het kerkkoor
in december. Het nieuwe jaar stond in het teken van het concours.
Hier zijn we 16 maart jl. heen geweest , naar Hoogezand.
Het resultaat is u allen vast wel bekend: een eerste prijs met promotie
naar de eerste afdeling van de bond. Dit was natuurlijk een groot
succes.
De jaarlijkse uitvoering is door hele droeve omstandigheden niet
doorgegaan, dit gaat waarschijnlijk 23 november van dit jaar plaats
vinden samen met de band "Sebeare". Hier hoort u nog wel meer
van.
Zondag 26 mei jl. zijn we met het korps in Tzum geweest; hier
hebben we samen met de korpsen van Tzum en Berlicum een
concertje verzorgd.
Tot slot vermelden we nog dat we zondag ·16 juni as. ·s ochtends om
11 uur een koffieconcert in het Waltahüs zullen verzorgen.
Ook het jeugdkorps zal hier zijn medewerking aan verlenen, zij
zullen eveneens weer enkele Stukken ten gehore brengen.
Komt allen'!'
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Dit is tevens de laatste activiteit van dit korpsseizoen en dan hopen
we na de vakantie weer met veel frisse moed te kunnen beginnen.
U zult ons ongetwijfeld tijdens de dorpsfeesten in augustus weer op
straat tegenkomen en van de overige activiteiten houden wij u op de
hoogte!
Dit was het weer wat het korps betreft, wij wensen een ieder alvast
een prettige vakantie en natuurlijk tot ziens op 16 juni.
Het bestuur.

IIPJUTTEHONK NIEUWS
Ook nu is er de afgelopen tijd weer veel gebeurd. Na de interne
sollicitatie zijn er n.a.v. open sollicitatie brieven gesprekken geweest
en is er voor het nieuwe schooljaar een nieuwe juf. De keuze is
gevallen op mw. Edith Bakker-Ypma uit Tjerkwerd. Edith is met de
opleiding bezig en geeft daarnaast les op muziekscholen.
Op de vraag of er nog vrijwilligers willen helpen op een van de
ochtenden van de peuterspeelzaal is geen enkele reactie gekomen.
We laten met alle veranderingen in het vooruitzicht alles eerst nog
maar even bij het oude.
Er is een jaarvergadering/ ouderavond geweest waarbij Gepke
Heeres ma drie jaar uit het bestuur is gegaan. Gelukkig konden we
een nieuw bestuurslid uit Parrega welkom heten, namelijk Aukje
Plantinga. Ze werd deze vergadering unaniem gekozen.
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Verder werden de lopende zaken besproken en werd er over
bepaaldezaken gediscuteerd zodat het bestuur met veel ideeën over
deze punten kan vergaderen.
Als extra onderwerp hadden we mw. Janna de Jong van het GCO
Fryslän gevraagd. Zij kwam ons vertellen over het Stap Stoep Fiets
project.
Dit is e~n verkeer voorlichting avond geweest waarbij het gedrag en
het gezichtsveld van de peuter centraal stonden. Het was een zeer
leerzame avondwaar ook het volgende naar voren kwam; jong
geleerd is oud gedaan. Als je jong een goede basis legt zal een kind
hier altijd profijt van hebben. Aansluitend op deze voorlichting is het
Stap Stoep Fiets project uitgelegd.
De volgende ochtend is het Stap Stoep Fiets project in Tjerkwerd
uitgewerkt door middel van een peuter puzzel tocht, waarbij
spelenderwijs op het verkeer ingespeeld werd. Als klapper op· de
vuurpijl was er een echte politie auto met een agent die ook de sirene
nog liet horen.
Een geslaagde ochtend.
De afgelopen weken werden we geconfronteerd met de afwezigheid
vanjufYmkje. Gelukkig was juf Wilma in de gelegenheid om deze
keren in te vallen. Dit is erg goed gegaan en vooral de liedjes die ·
werden begeleid door gitaarmuziek vielen erg in de smaak. Juf
Ymkje is weer terug bij haar peuters en het gaat weer als vanouds.
Dit was het, tot de volgende keer.
Vronie Folkerstma

~-

1 maart 1995 - 28 juni 2002
AFSCHEID VAN DE PEUTERSPEELZAAL
J n januari van dit jaar heb ik mijn ontslag ingediend bij het bestuur

"an de peuterspeelzaal; ik ga elke ochtend in onze praktijk werken.
Het afscheid komt nu in zicht, aan de ene kant is het jammer, want ik
heb het altijd naar mijn zin gehad als peuterleidster, aan de andere
kant is het nu tijd voor een nieuwe uitdaging.
Veel mensen heb ik Ieren kennen maar ook veel peuters.
Ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel peuters ik in de klas heb
gehad. nu het zijn er ruim 100 geweest. Veel hoogtepunten hebben
we gekend: In het jaar 1995 zijn we naar een kindercircus in
Workum geweest.
Een hoogtepunt was ook de opening van het vernieuwde Waltahûs
op ~ l december 1996. De peuters mochten dit doen door een
papieren kerstboom te "lopen". En natuurlijk het altijd terugkerende
5 december feest. Voor de kinderen erg spannend. Dan waren er de
vele Tornke projecten, een fries taalstimuleringsprogramma speciaal
voor peuters.
Een grandioze start van het zoveelste project werd gehouden in het
Abe Lenstra stadion, met als speciale gasten, Foppe de Haan en Piter
Wilkens.
Dan hebben we nog een taalstimuleringsproject wat gesubsidieerd
wordt door de gemeente.
We hebben een fancy-fair gehad bij Herre en Gepke Heeres.
Het jaarlijkse uitstapje naar de speeltuin aan 't Oordje is vopr de
kinderen altijd een groot feest.
Recentel ijk hebben we nog meegedaan aan het stap-stoep-fiets
project. een programma waarbij de kinderen spelenderwijs met
verkeer bezig zijn.
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Dit werd geopend door wethouder Karel Helder. Een politieagent
was aanwezig qm ons te helpen met oversteken. Dit heeft veel indruk

op de kinderen gemaakt.
Kortom: we hebben aan zoveel dingen meegedaan, ik zal er vast wel
een paar vergeten zijn.
Rest mij nog alle oud- en. huidige bestuursleden heel hartelijk te
bedanken voor hun inzet. Het is hard werken in een bestuur. Alle
hulpmoeders en sommige hulpvaders hebben ook fantastisch
geholpen.
Ymkje, de juf van woensdag stopt er ook mee.vanaf deze plaats
wens ik je veel succes toe met de dingen die je in de toekomst gaat
doen.
Dan de nieuwe juf, Edith Bakker, ik wens je heel veel succes en
plezier toe met "mijn" peuters.
Karin Harkema

Il KLAVERJASSEN SEIZOEN 2001/ 2002
Op 2 april jl. hadden we alweer de laatste kaartavond.
24 dinsdagavonden is er weer gestreden om de wisselbeker.
Tijdens het seizoen houden we ook enkele records bij, zoals hoogste
boom - laagste boom, hoogste roem - laagste roem.
En natuurlijk het puntenrecord.
Dit werd gewonnen door Afke Y dema, met maar liefst 6235 punten.
De hoogste roem werd gehaald door J itte/Betty met 660 punten,
Ook werd door dit koppel de laagste roem gehaald met 20 punten.
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De hoogste boom werd ook gehaald door Jitte/Betty met 2360
punten.

De laagste boom werd gespeeld door Jaap/Betty met 755 punten.
Het laagste puntentotaal werd gespeeld door Jelle Zijsling, hij haalde
755 punten.
Hieronder volgt dan de totale uitslag!'
1. Jitte Huitema
Ydcma bv
3. Bert Miedema
4. Bertus Walsma
5. Jaap van Lingen
6. Riet Bruinsma
7. Betty Jellema
8. Yde Schakel
9. Jelle Twijnstra
10. Brecuwsrna bv
11. Jelk Zijsling
12. Rob Dijkstra
13. D1j kstra bv

4870

1

4856
4820

4674
4773
4671

4655
4647
4594

4592
·4583

4560
4536

14. Fokko Rollerna

4521

1 5. W ieger / Riemer
16. Jouke Hettinga
17. Boukje Kootstra

4520
4506

4263

Dit waren Jan 1.k resultaten van dit seizoen.
Zeer waarschijnlijk beginnen we weer op I oktober a.s.
De harte I ij ke groeten en tot ziens.
Riekv IJ1Jkstra
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BOLSWARDER HEGEMONIE IN ZEVENTIENDE
PARODIALOOP
.;

Jan Witteveen Junior bo~kt meeste progressie
Welmoed Schakel ( dames), Auke Walsma (heren), Aggie Walsma (
meisjes) en Seakle Witteveen (jongens). Deze vier personen mogen
zich een jaar lang de snelste hardlopers van Tjerkwerd noemen.
Zij wonnen op zondag 21 april jl. de bekers voor de snelste dorpeling
tijdens de l editie van de Parodialoop. De Tjerkwerder die de
meeste minuten e) van zijn p.r. afknabbelde was echter de jeugdige
Jan Witteveen. Hij 'huppelde' naar een mooie tijd van 46.49 minuten
toe, een prima prestatie. Het viel in de l editie van de loop toch al
op dat er zoveel jonge kinderen meededen. Dapper zwoegden ze over
het voor hen lange parcours, zo was daar bijvoorbeeld de 'taaie'
Jacobien Postma.
Huilend van vermoeidheid liep ze over de Hemdijk richting
Tjerkwerd. Ze weigerde echter uit te stappen en in de auto naar de
finish te rijden.
Opkarakter haalde Jacobien op geheel eigen kracht toch nog de
finish! Onder andere Cissy Galama, Froukje Walsma en Pier Jan
Zijsling waren dappere lopers die het woord 'opgeven' niet kenden
en de finish haalden in een knappe tijd. Het meest opvallende aan de
17e Parodialoop was het recordaantal snelle vrouwen dat deelnam!
Meestal doen er relatief weinig dames mee aan de wedstrijd en
supersnelle cracks waren tot aan dit jaar op een hand te tellen. Op 21
april jl. doken echter liefst vier vrouwen in de Joop onder de 35
minuten.
Een prachtige prestatie.

r

r

In de - door zon overgoten - zeventiende editie van de Parodialoop
te Tjerkwerd gingen zondagmiddag drie van de vier te winnen
. hoofdprijzen naar inwoners van Bolsward toe.
Hella Yntema won bij de vrouwen, Peter Nauta bij de heren en
Frederik Nauta bij de jongens t/m 16 jaar. De Winsumse Jeldau Krol
was de snelste in de categorie meisjes t/m 16 jaar.

Omdat de brug in Parrega er momenteel uit ligt, moesten de
deelnemers dit jaar (via een noodbrug) 500 meter verder lopen dan
zij normaliter gewend zijn in de Parodialoop. De wedstrijd was nu
(eenmalig) 7,9 kilometer lang en dat sloot-bij voorbaat eigenlijk al
nieuwe parcoursrecords uit, zo was de verwachting. De Bolswardse
Hella Yntema logenstrafte deze theorie. Zij maakte indruk in
Tjerkwerd door in een toptijd van 31.09 minuten te finishen.
Daarmee verpulverde ze - ondanks dat ze ook nog een 500 meter
verder moest lopen - het oude Parodialoop-parcoursrecord van
Minke Oord (Joure) dat sinds 1999 op 33.24 minuten stond Yntema
was verreweg de snelste vrouw. Nummer twee, Karin Albada uit
Makkum, zette een prima 34.14 op de klokken.
In de categorie heren-senioren ontbraken dit jaar helaas eerdere
winnaars zoals Gerrit Kramer, Matthijs Lusthof, Erik Negerman en
Freark Kaspersma. Bij afwezigheid van deze cracks werd het jonge
talent Peter Nauta ( 17) uit Bolsward de voornaamste titelkandidaat.
Hij had immers in
200 l als Juni or nog een scherpe winnende tijd van 26. 59 op de
klokken gezet. Dit jaar debuteerde Nauta bij de senioren. Meteen
vanaf de start nam de Bolswarder de koppositie in de wedstrijd. Hij
kreeg Marco Verkaik uit Haren mee in zijn kielzog. Het duo sloeg al
snel een gaatje met de rest van de deelnemers. Oud-Tjerkwerder
Menno Bonnema 1;!0 Aise Bouma ( Kimswerd) namen de derde en
vierde plaats in. Gedurende de wedstrijd bouwden Nauta en Verkaik

hun voorsprong verder uit op de rest. De twee leken onafscheidelijk
en gezamenlijk op de finish af te stevenen. Nauta bleek het echter
niet op een eindsprint te willen laten aankomen. Daarom besloot de
Bolswarder
'. ruim een kilometer voor.de finish flink te versnellen.

Verkaik'rnoest daar in eerste instantie het antwoord op schuldig
blijven: Nauta snelde dan ook als eerste de bebouwde kom van
Tjerkwerd binnen, op tientallen meters gevolgd door de Harenaar.
Verkaik hervond zichzelf en zette nog eens flink aan. Zienderogen
werd het gaatje met Nauta weer kleiner. Die hield op de eindstreep
echter nog een marge van 1 seconde over. Na de juniorentitel van
200 l won Nauta daarmee de seniorentitel van 2002 in een eindtijd
van 28.37. Na Verkaik werd de Bolswarder Peter Wortman derde in
30.08. Aise Bouma eindigde als vierde in 30.16. In de categorie
jongens tot en met 16 jaar nam Frederik Nauta uit Bolsward de
vacante titel over van zijn broer. Hij won in 33.01 en maakt ieder
jaar meer progressie. Jeldau Krol uit Winsum was het snelste meisje
in 39.30. Er waren vele toeschouwers op de Parodialoop afgekomen.
Centrale presentator Jelle Feenstra hield hen ·
op de dorpsbrug live met zijn wedstrijdcommentaar live op de
hoogte.daarbij bijgestaan door de verslaggevers Broer Feenstra en
Meinze Bakker, die de actuele ontwikkelingen in de koers telkens
doorgaven.
Gerben Dijkstra en Jacques van Lingen noteerden nauwgezet alle
tijden van de binnen komende -lopers. Na afloop vind de
prijsuitreiking plaats in· lt Waltahï.s. De, Parodialoop 2002 verliep
vlekkeloos voor de organisatoren, vooral "dankzij de inzet van vele
Tjerkwerder vrijwilligers.
Bert Miedema, Jelle Feenstra, Gerben Dijkstra, Trudy Witteveen,
Johan Huitema, Betty Jellema, Durk Bakker, Nelly Walsma e.a.
allemaal hartelijk dank daarvoor. De organisatie van de Parodialoop

helpt begin september a.s. weer mee de Reahuster Trimloop
organiseren. Doe mee of kom kijken in Reahûs, mensen!
Uitslag senioren: 1. Peter Nauta, Bolsward 28.37 min. 2. Marco
Verkaik, Haren 28.38 3. Peter Wortman, Bolsward 30.08 4 Aise
Bouma, Kimswerd 30. 16 5. Sjoerd Boskma, Bolsward 30.19 6.
Simon Jellema, Sneek 30.59 7. Menno Bonnema, Mechelen 3 l.07 8.
Hella Yntcrna, Bolsward 31.09 9. Harm-Jan Dijkstra, St. Anne 3 l.42
10. Robert v.d Meer, Bolsward 31.45 11. Arman dDelea, Bolsward
32.50 12. Henk Nauta, Bolsward 33.09 13. Thijs v/d Vegt, Langelille
33.37 14. Ate Altenburg, Roodhuis 33.59 15 Dikkie v/d werf,
Bolsward 34.02 16. Karin Albada, Makkum 34.17 17. Theo Wester,
I Iindeloopen 34. 19
18. Caroline Huitema, Bolsward 34.32 19. Minke Oord, Joure 34.36
10. Ephers Jorritsma, Waaxens 34.38 2 I. Sjoerd Krol, Winsum
35.15 :.2. Jan Jellerna, IJlst 35.42 23. Rennie Jellema, Sneek 36.38
24. B011te de Boer, Westhem 36.41 25. Mariek Nauta, Bolsward
36.50 26. Joke Scrnplonius, Wijckel 36.56 27. Welmoed Schakel,
Tjerkwerd 37.25 28. Marten v.d. Wal, It Heidenskip 37.41 29. Auke
Walsma, Bolsward 37.46 30. Gerben Brouwer, Sneek 38.53 31. Jan
Nauta, Workum 39.15 32. Gert Homsma, Tjerkwerd 39.32 33.
Wil km Visser, Sneek 39.52 34. Sjoerd Wijngaarden, Tjerkwerd
41 . ..i t _--;5_ Pieter Westra, Workum 42.04 36. Tsjamme Draaijer,
Jellum r:~ 07 3 7. Astrid Zijlstra, Lekkum ..i2.:n 38. Marrit Schakel,
Tjerkwerd -+3 . ..i7 39. Michiel Galama, Bolsward 44.02 40. Klaas
Kooistra, .\takkum -U.55 41. Albert van Lingen, Wergea 44.58 42.
Hans Sinnerna, Wergea 44.58 43. Anke Witteveen, Tjerkwerd 45.32
44. Thomas Draaijer. Bolsward 46.03 45. Marrit Yntema, Bolsward
46.24 41:,_ Geansje Reyenga, Witmarsum 1.10.00 47. Lippy Hiernstra.
Witmarsum 1 10.00 ..is. Joke Rood, Pingjum 1.100.00 49. Wybren
Visser, f Iarlingen 1.11.22

1 \.\ .

Uitslagen Junioren t/m 16 jaar:

1. Frederik Nauta, Bolsward 33.01 min. 2: Seakle Witteveen,
Tjerkwerd 33.45 3. Age Gietema, Dedgum 34.27 4. Sjors Witteveen,
Tjerkwerd 38.42 5. Jeldau Krol, Winsum 39.30 6. Gerard Ree,
Tjerkwerd 41.28 7. Aggie Walsma, Tjerkwerd 41.45 8. Freerkje
Walsma, Tjerkwerd 48.18 9. Pier-Jan Zijsling, Tjerkwerd 44.21 10.
Anne Kooistra, Makkum 44.55 11. Jan Witteveen, Tjerkwerd 46.49
12. Froukje Walsma, Tjerkwerd 49.09 13. Cissy Galama, Tjerkwerd
50.45 14. Jacobien Postma, Tjerkwerd 55.05 15. Charissa Zijlstra,
Lekkum 1.03.18 16. Jeffry Zijlstra, Lekkum 1.04.56

1

llvooR u GELEZEN
• Geen blijder dag dan zaterdag telt mij den ganse week, als ik zo
fris mij baden mag in 't kuipje op de bleek
• Rijk van 't rekenen, maar arm van tellen
• Eerst oud opmaken, dan aan nieuw beginnen
• Als hij z'n knip openmaakt vliegen de motten eruit
• Eerst hadden hun een zaak, nu heeft de zaak hun
• Als je wilt dat het goed gebeurt doe het dan zelf
• Je familie kan je niet uitzoeken
• Je vee goed voeren is duur, niet voeren is duurder
• Koppie stoot, luisje dood
• Bezit drukt, - geen bezit ook
• Je kunt beter oude bomen dan oude zeden uitroeien
• 't verdriet zit soms vlak naast je
• God weet alles, 'n onderwijzer weet alles beter
• Alle lofsangen hawwe in ein

l "5 .

Il KONINGINNEDAG EINDIGT IN" IT WALTAHUS"
Traditiegetrouw organiseerde de oranjevereniging ook dit jaar weer
een koninginnedag. De dag startte met een feestelijke rondgang door
het dorp met het korps " Eensgezindheid" voorop.
Op het sportveld lieten de kinderen ballonnen op. Daarna kon men
meedoen aan kaatsen, jeugdkaatsen, volleybal en jeu de boules.
Voor de kinderen was er een vossejacht. Naarmate de dag vorderde,
ging het meer en meer regenen, waarop het bestuur besloot. om het
middagprogramma op het veld af te gelasten en Koninginnedag voort
te zetten in ·'It Waltahüs".
Aan het eind van de middag werden de kinderen vermaakt met een
kinderdisco. Later op die avond konden de mensen nog genieten van
een heerlijke barbecue met aansluitend disco met dj Fokko.
Uitslagen volleybal: Ie Trudy Witteveen, Wiebe Huitema, Eduard
Witteveen en Johannes Dijkstra. 2e Anneke Dijkstra, Yde Schakel,
Erik Bijlsma, Yme Gietema en Jelle Feenstra.
Uitslagen kaatsen:
l <! Pieter Westra, Hans Haarsma, Jikke Greydanus
" 2e Gooitzen Brandsma, Seakle Witteveen, Durk Walsma
Verliezers:
11: Jan Nota, Lisette Kootstra, Brandt Volbeda
Litslagen jeugdkaatsen:
1 c Erna Harkema en Age Gietema
Y Pier Jan Zijsling en Freerkje Walsma
31: Thomas van Zuiden en Seakle Zijsling

lb.

11

Verliezers:
1 e Cor van Zuiden en Jacobien Postma
2e Sjoerd Dijkstra en Froukje Walsma
Uitslagen jeu de boules:
le Hylke Feenstra en Cor Dekker
2e Sjoerd Breeuwsma en Okke Postma
3e Harke Banga en Tetsje Breeuwsma
Uitslag ballonnen wedstrijd:
Er zijn 6 kaarten van de ballonnen teruggestuurd.
Siemke Huitema
Anne Gietema
Thomas v.d. Zee
Helena Zijsling
Rob Miedema
Kaartje zonder naam

Pewsum ( Ost Friesland)
Hinte Loppersum ( Ost Friesland)
Middelstum
Wehe den Hoorn
St Jacobiparochie
Menaldum

Namens de Oranjeverening Karin Harkema

11 OPROEP VAN DE KNUTSELCLUB

De knutselclub zoekt versterking voor de leiding, wie zou ons willen

helpen?
Niet aarzelen, pak de telefoon en bel 579768.
Groetjes van Hinke en Stella

•

IEPEN DEI

11

r-------------------------------------------,
Hallo!
,

,

1
1
1

,
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N ei moannen fan ferbouwen en skilderjen ensf, is no einliks us
nije "garage" klear. De auto past er net yn; de nije "garage"
stiet fol ald guod. Ald timmerark, ald boere-ark, ark fan 'e
ferver, de küpmaker, de weinmakker en folle mear moai guod
ut pake- en beppe's tiid.
Els dy 't nijsgjirrich wurden is en ~e boel wolris besjen wol, is
fan herte wolkom op de Waltaweg nr. 43

Iepen dei: Sneon 6 juli os. fan moams 10 oant middeis 6 ure.
De kotje stiet klear!
Bernhard en Mellina

Il COLLECTES
tJ_:\ TIONAAL REUMA FONDS
( >phrcngst collecte nationaal Reumafonds 2002
()(' landelijke inzamelingsactie van het Nationaal Reumafonds,
welke in de week van 10 t/rn 16 maart jl. is gehouden, heeft in
Tjerkwerd-Dedgum een bedrag opgebracht van 217,96 euro.
Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot leden van het plaatselijk
cornite, tot de collectanten en tot een ieder die door middel van een
financiële bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft
bijgedragen.

ASTMAFOND~

.
De actie voor het Astmafonds in het kader van de landelijke
inzameling in de week van 19-26 mei heeft in Tjerkwerd een bedrag
opgebracht van 208,79 euro.
Tetje, Akkie en Nellie bedankt voor jullie inzet en een ieder die door
een financiële bijdrage deze collecte heeft doen slagen.
Namens het Astmafonds bedankt.
Doetie Bakker

NATIONAAL FONDS KINDERHULP
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die
gehouden is in de week van 12 -18 mei, heeft in Tjerkwerd, Dedgum
en Hieslum 236,47 euro opgebracht. Hiervoor zijn 8 collectanten 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 weekje 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 dank1

11

VACCINATIE MENINGOKOKKEN

11

Nog µeen jaar geleden werd Friesland opgeschrikt door een aantal
gevallen van meningokokken (nekkramp). Veel mensen belden
desnjds verontrust naar de GGD. Een vraag die vaak gesteld werd is:
"kan mijn kind ook worden ingeënt?" Destijds kon dat niet, maar nu
heelt minister Borst van VWS besloten tot een lande)ij.ke
incnungscarnpagne.

.,,

.·

Voor Friesland betekend dit dat alle kinderen van 1 'jaar t/m 5 jaar en
jongeren \ an 15 t/rn 18 uit de gemeenten Wunseradiel, Bolsward en
Littenseradiel, op vrijdag 21 juni a.s. worden opgeroepen voor de
inenung tegen meningokokken C.
De inenting vind plaats in Sporthal " De Middelzee" te, Bolsward.
Na ~7 mei krijgt iedereen hiervoor, van GGD Fryslán . een
persoonlijke uitnodiging toegestuurd .

...., '"

Wat is meningokokkenziekte?

De meningokokkenziekte is een ernstige ziekte veroorzaakt door een
bacterie: de meningokok. De ziekte kan een ernstig, soms zelfs
dodelijk verloop hebben. De ziekte kan zich in· twee vormen uiten:
hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. De ziekte komt over de
hele wereld voor. In Nederland ongeveer 600 keer en in Friesland
zo'n 30 keer per jaar.
·
Dit betreft voor de helft bacterietype C. De meningokokkenziekte
komt vooral voor bij kinderen en jongeren. In Nederland werd tot
vorig jaar de meningokokkenziekte vooral veroorzaakt door het
bacterietype B.
· ·
Hiertegen bestaat geen vaccin. Het laatste jaar wordt de ziekte vaker
veroorzaakt door het bacterietype C. Hiertegen bestaat wel een
vaccm.

Hoe krijg je het?
Erg veel mensen dragen de bacterie bij zich in de neus of keel,
zonder ziek te worden. Door niezen of hoesten komen de bacteriën in
de lucht, waar ze door anderen weer kunnen worden ingeademd.
Zo kan besmetting plaats vinden. Echter heel weinig mensen worden
hierdoor ziek.
·
. . . ~Ziekteverschijnselen:
Mensen worden binnen enkele uren ernstig ziek.
Bij hersenvliesontsteking door meningokokken heeft men hoge
.
koorts, koude rillingen, hoofdpijn en last van braken. Het buigen van
het hoofd is pijnlijk ( stijve nek). Baby's zijn vaak slaperig, drinken
slecht en zijn prikkelbaar. Vaak huilen ze anders dan normaal en
reageren wanneer
je beentjes optrekt (luier verschonen).

Bij bloedvergiftiging door meningokokken wordt men suf ( krijgt
men moeilijk contact) en ontstaan er kleine roodpaarse vlekjes in de
huid. Als men erop drukt (met bv. een drinkglas) blijft de donkere
vlek zichtbaar.
Na vaccinatie tegen meningokokken C, moet men alert blijven op
bovengenoemde verschijnselen. Immers niet tegen alle bacteriën (bv.
meningokokken 8) die deze verschijnselen geven is ingeënt.

Doelgroepen:
In de eerste ronde, in juni, worden de kinderen van 1 jaar t/m 5 jaar
en de jongeren van 15 t/m 18 jaar opgeroepen. Bij deze groépen
komt de ziekte nl. het meest voor. In september volgt de tweede
ronde van vaccinatie voor de resterende doelgroepen ( 6 t/rn 14
jarigen).

Waarom nu intenteo?
Omdat de ziekte meningokokken C met name het laatste jaar in
Nederland vaker voorkomt en de ziekte een ernstig verloop kan
hebben.
Omdat er pas sinds vorig jaar, een vaccin tegen deze ziekte is dat,
voor alle leeftijdsgroepen geschikt is en langdurige bescherming
mogelijk maakt.
f

Inenting tegen meningokokken C: Da's goed gedaan!
Deskundigen zijn het er over eens dat inenting voor kinderen en
jongeren belangrijk is dit omdat de ziekte snel verloopt en ernstige
gevolgen kan hebben.
Bovendien is inenting weinig belastend voor de ouders, kinderen
jongeren omdat:
• Het vaccin weinig bijwerkingen kent
• Het slechts een prik betreft

.

1.'l.

• het dicht bij huis is te verkrijgen
• l let gratis is.
,

Informatie:
Informatie over de meningokokken kan men vinden op de landelijke
website: WW\V. vaccinatie.minvws.nl
Gratis telefonische informatie (landelijk) over meningokokken:
0800-300
51 ( op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur)

go

Telefonische informatie over de vaccinaties in Friesland kan men
krijgen via 058-233 74 32 '( op werkdagen tussen 08.00 en 17.00
uur).

Il BIJDRAGEN

11

Vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van:
W. Bootsma, Sexbierum; A.van Lingen, Singel; W. Bakker,
Kerkstraat;
R.Dijkstra, Bolswarderweg; G. Dijkstra, Waltaweg; B. de Boer,
Rytseterp; J.Nota, Waltaweg; F. Rollema, Sylroede; D. Bakker-de
Jong, Arkum; E. Feenstra, Tijnje; . Jorritsma, Twijzel; D. Jorritsrna,
USA: C. en P. Dekker, Sylroede.
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Redaksje

([BEDANKJES

11

Ik wil graag iedereen bedanken voor de kaarten en cadeautjes die
jullie gestuurd hebben toen ik in het ziekenhuis lag.
Met vriendelijke groeten
Mark van der Zee
î..3.

DAGVERZORGING IN HUYLCKENSTEIN TE BOLSWARD EN
AYLVA STATE TE WITMARSUM

U heeft er V{!St wel eens van-gehoord: de dagverzorging te Bolsward
en Witmarsum. In Huylckenstein wordt de dagverzorging iedere
maandag en donderdag gehouden en-in Ayîva State op de woensdag en
vrijdag. Ouderen vanaf de leeftijd van 65 jaar. woonachtig in de
gemeenten Bolsward resp. Wunseradiel, kunnen 1 of 2 dagen per week
de dag doorbrenqen in het verzorgingshuis van 9.45 uurfot 15.45 uur.
De dagverzorging heeft als doel dat ouderen door middel van deze
ondersteuning langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Dit voorjaar viert de dagverzorging alweer haar 12 ½ jarig jubileum!

Y.oo.cwie._is. ®g.~r..zo_cgi.ng_ bedoeld?
Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom men deelneemt aan
dagverzorging:
" Ouderen die als gevolg van een handicap (slecht ter been of
slechtziend/horend) beperkt zijn in hun mobiliteit en daardoor in een
sociaal isolement dreigen te komen
"Ouderen met psychosociale problematiek, die zich eenzaam voelen
of een dierbare hebben verloren en op deze wijze meer contacten
... Ouderen die_ licht vergeetachtig worden
"Ouderen die verzorgd worden door hun partner, om deze enigszins
te ontlasten
" Ouderen die dagbehandeling in een verpleegHuis achter de rug
hebben of ontslagen zijn uit het ziekenhuis of verpleeghuis. om het
niveau van zelfredzaamheid te behouden en terugval te voorkomen
"Ouderen die op de wachtlijst staan voor het verzorgingshuis en
ondersteuning nodig hebben om deze periode te overbruggen.
De dagverzorging biedt een dag in een andere omgeving en structuur
d.m.v. 1 of 2 vaste dagen in de weekde dagverzorging te bezoeken. Er
is mogelijvhcid deel te nemen aan allerlei activiteiten op het gebied
van ontspanning (gezelschapsspelen, bingomiddagen. uitstapjes),
hersengymnastiek en beweging. Ook het gezamenlijk koffie- en
"'\

l l

theedrinken en het met elkaar gebruiken van de maaltijd behoren tot
het dagprogramma . Tevens kan men gebruik maken van de faciliteiten
van het verzorgingshuis, zoals kapper, pedicure en het winkeltje en
wordt er (indien 9ewenst) informatie gegeven over o.o. hulpmiddelen,
alarmeringssysteem en het wonen in een aanleunwoning of t.z.t in het
verzorgi ngsh1:1is.
Bij dit alles zijn de sociale contacten met leeftijdgenoten en de
gezelligheid op de dagverzorging erg belangrijk. Deelname aan
dagverzorging activeert, zowel geestelijk als lichamelijk. en geeft de
mensen een vaste dag in de week om naar uit te zien.

De aanmelding voor dagverzorging verloopt via het Bureau Zorg
Toewijzing te Sneek, tel. 0515 - 426276.
Voor dagverzorging betaalt u een eigen bijdrage; de hoogte hiervan is
afhankelijk van uw inkomen.
Mocht u na het lezen van dit artikel belangstelling hebben gekregen
voor de dagverzorging dan kunt u contact opnemen met de
coördinator van de dagverzorging. die u graag verder informeert.

...

Coördinator dagverzorging Huylckenstein en Aylva State
Rita de Boer
Tel. 0515 - 574845 (maandag/donderdag in Huylckenstein)
of 0517 - 531456 (woensdag/vrijdag in Aylva State)

1
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BINNENKORT OP REIS?

-.

Dan heeft u een geldig reisdocument nodig en adviseren u deze tijdig aan te
Hagen I het duurt minimaal een week duren voordat het reisdocument Q.ÇI:
i9onliik kan worden opgehaald). Een paspoort of identiteitskaart is vijfjaar
geldig. Algeruime tijd is het niet meer toegestaan om met een verlopen paspoort oridentiteitskaart in.het. buitenland te reizen. Tevens bent u verplicht uw
verlopen reisdocument(en) in te leveren bij de gemeente.
J1 <11

moet u meenemen voor een nieuw reisdocument?

Een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen. L' moet uw huidige reisdocument(en) en een recente, goedgelijkende
pasfoto van goede kwaliteit meenemen. De pasfoto (GEEN SCHOOLPASFOTO) moet overigens recht van voren -in plaats van schuin-zijn gefotograreerd en de achtergrond moet egaal zijn. Voor het aanvragerrvaireen paspoort voor kinderen tot achttien jaar (bij identiteitskaart tot twaalfjaar) moeten beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft) schriftelijk toestemming ·ge-veh. -Eén van beide ouders dient bij de aanvraag aanwezig te zijn,
de andere ouder mag thuis een schriftelijke verklaring ondertekenen. Van beide ouders moet bij de balie een legitimatiebewijs worden overlegd.
Wat re doen als u uw oude document kwijt bent?

Bij vermissing van
uw huidige
paspoort of identiteitskaart moet u aangifte
•
... r.
doen bij Je politie. Zij makenvan de vermissing een Proces Verbaal op. Dit
Proces Verbaal moet u meenemen als u een nieuw reisdocument wilt aanvrag(.;n t Extra leges E l 1.80).
Bijschrijving van kinderen

!-.: in.Ieren kunnen vanaf hun geboorte een eigen paspoort of identiteitskaart
:1.:t".'1xn. Kinderen rot :=n met vijftien jaar kunnen ook in het paspoort van één
1:

~~;._i;.: ··L!Jcrs

worden bijgeschreven. Vanaf l oktober 2001 wordt niet alken

.:l· ·:a.un · an hel bijgeschreven kind in het reisdocument van de oudert s) ver.ne.d.

u~· r)ijs..:hrij\ ing wordt tevens voorzien van een-pasfoto zodat de iden-

-

·:c..::, ·..1n Î·.~t kind bèterkan-worderr ueconiroleerd.
·· ·
. .
3,.;r:.r:~'ge ar-een hanteren afw1jken·cte regels (Tsjechië en Slowakije t/m 14
aar \'-2r.:::r,gce Staten t/m 12 Jaar). Informeer bij uw reisbureau.

.

Hul moel II meenemen als

11 ""''

kine

1re11)

,.,;1r laten bijschrijven?

Voor elke bijschrijving moet L _-.\ huidige paspoort en een recente pasfoto
van het kind meenemen. Ook .:.:::! pasfoto moet recht van voren zijn gcfotoerafeerd. Tevens moet het kine bij de aanvraag aanwezig zijn zodat de
identiteit van het kind kan wo:~7". vastgesteld. Voor een bijschrijving in een
paspoort van de ene ouder is Ó-: .oesternming vereist van de andere ouder
(moet in persoon aan de balie . =~s.::hijnen). ook als uw kind al in U\\ huidige
paspoort staat bijgeschreven. C-: een bijschrijving moet u e\ eneens een paar
dagen wachten. Het kind hoef :~j het uitreiken niet aanwezig te zijn.
Spoedprocedure

Zowel voor het paspoort. de idectiteitskaart als de bijschrijving van kinderen
kunt u een beroep doen op de spoedprocedure. 1n die gevallen kunt u uw reisdocument of bijschrijving in de regel de eerstvolgende werkdag ophalen bij de
gemeente. Aan een spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.
Praktische informatie

De openingstijden van de afdei.ag Burgerzaken zijn alle werkdagen van 08.30
tot 12.00 uur en maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Kosten

Paspoort:
Identiteitskaart:
Bijschrijving kind
direct bij aanvraag:
Bijschrijving kind
achteraf:

Ncrrnale procedure

Spoedprocedure

€::.00

€ 33.3S extra
€ 33.35 extra

E :.:.00
E 5 .00 per kind
E :

:,.oo per kind

f l 5.90 extra

t.eate:-groep

SULT
stihin9 Sudwe5thocke Lolca;a,;,je Te.ate.r

·

Parseberjocht.

Teatergroep SULT spilet KYP KWAIUT.
"Teatergroep SULT" makket al sa'n seis jier foarstellings dy't foar in breed publyk
tagonklik binne. Dizze foarstellings wurde makke en delset yn de direkte
nbbensomjouwtnç fan minsken. By it meitsjen fan dizze foarstellings op lokaasje, wurde
safolle mooglik minsken ut de neiste omjouwing by de produksje belutsen.
Orn't "Teatergroep SULT" net ien bepaalde groep oansprekke wol, is it needsakelik dat
faktoaren as leechdrompelichheid, fermaak en djipgong harren yn ien en deselde
foarstelling ferminge. Hjir wurdt by elke foarstelling nurd oan wurke.
Yn it jier 1996 spile Teatergroep SULT yn 'e "Teatertûn• yn Riis mei sukses har earste
foarstelling "Serenade" fan de Poalske skriuwer Slawomir Mrozek. Dizze hylaryske
foarstelling waard troch de parse en publyk tige goed ûntfongen. De jierren dêrnei kamen
mear foarstelligen basearre op stikken fan skriuwers ut de wraldliteratuer. Dizze wiene
hieltyd ûngelyk fan grutte, oanpak, besetting en lokaasje. No, seis jier letter, komt der ,n
rertorcn op SULT's alderearste foarstelling. De nije foarstelling fan "Teatergroep SULT ·
hJit "Kyp Kwaiut· en is ek basearre op in stik fan Slawomir Mro1ek.
Yn grutte halen sjocht it ferhaal fan 'Kyp Kwaiut"der sa ut:
It !ibbensgehiet fan de foks is yn de lêste jierren drastysk feroare. Der ferdwynt hieltyd
mear natuer, hjirfoar yn 't plak komme grutte tallen hinnehokken. Troch it ferdwinen fan
de natuer, nimt ek it tal foksen hurd ör. De oarspronklike bewenners fan it gebiet ( de
foksen) moatte plak romje foar de nije populaasje. Om'c de foksen protestearje en yn
opstan komme , wurdt der op de foksen jage. Op 't lêst is it safier dat der noch mar ien
foks oer is. It is him hieltyd slagge it libben deröf te rêden. Hy sjocht lykwols wol yn dat
hy op in wisse dei oan it koartste ein lûke sil.
Op in lette jûn giet de foks nei it kampearterrein ta. It slagget him om in hoanne te
pakken en mei te nimmen. In biskop, dy't him oan ·e rane fan it terrein tahaldt, sjocht de
C,ntfiering. De foks besiket de biskop te oertsjûgjen fan syn gelyk, mar 1iteinlik wurde de
oare kampinggasten doch alarmearre. Se efterfolgje de foks om foargoed mei him óf te
rekkenJen. Lykwols, dit blylct op it terrein fan de foks net hielendal ûngefaarlik te wêzen.
Foarstellings: Op lt Oerol, Skylge:

Kaarten foar Skylge:

15 juny (premiêre) oant en mei 22 juny.
Meiinoar 13 foarstellings, yn it wykein l,
troch de wike 2 foarstellings de Jûn.
Op it sintraal ferkeapplak yn Midslán.

Yn Gaasterlan-Sleat: de Rysterbosk:

15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 en24 augustus.

Reservearje foar de Sudwesthoeke:

9 augustus fan 17.00 oant 22.00 oere
10 augustus fan 10.00 oant 17 .00 oere.

Telefoan:

0900-2025306

FrP.onen fan SULT kri;e in reservearringskaart tastjoerd om by foarrang kaarten te
reservearjen.
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Heel gelukkig) Getrouwd:
Slma de Boer en Alex Draaisma (Sylroede) op 26 april.

Op zondagmorgen 7 april
overleed Harmen
Ebbendorf. Hij mocht
slechts 5 jaar oud worden.
Na een jarenlang moedig
gevecht tegen de
leukemie werd deze
ziekte Harmen tenslotte
fataal.
De redactie wenst Onno
en Alice Ebbendorf en de
familie veel kracht toe om
fit verlies te dragen.

Lege handen
Ik weet
geen woorden meer,
heb z..e ook eigenlijk ·
nooit ge1Vtten.
Gedachten tellen niet,
alleen hetgeen ik voeL
Ik leunje slechts aanraken
mei le._ge handen
en laten welen dat ik er ben.
Sief meer
of vaker dan
::_o nu en dan,
maaraltjjd
in m'n booid.
en m'n hart.

11 SNYPSNAREN

Trudy hal de skieppesturtfynänsjes altyd tige op oarder. Mar no wie it
eefkes yn 'e war. Se fûn nammentlik noch in slûfke mei in frijwillige
bydragefan 25 gûne! 'Better let as net', Trudy!
Eame yn Dûtslán woe in man benzine tanke en hy betelle mei in
briefte fan f:.' 300,-. De man oan de pomp joech il wikseljild krekt te
gau werom. Wat in gaudie/1
De Ga/ama's ferhûzje nei Oaljekoekestêd. In bytsje raar en dochs
'waar '. Se geane fan tsjerkhóf nei begraafplaats.

Sa stadichoan stiet il tsjerkje fan d.e Nota's al in moai skoft yn de
stegers, dat de buizen binne hast oan de muorre fêstgroeid. Mar ik
snap Joop wol; Jo moatte mei bestek en be lied te wurk gean.
De Witteveens hawwe jonge katsjes. Alle njoggen he/je, dan neat
bete/je.
Leny Haytema wûn in priis by de dressuer. lt bliuwt ek in echte
Fryske amazone dy Leny.
De Feenstra 's oan de Waltaweisingel hawwe in pracht fan in smeiizeren stek om in neo-klassike foartûn krigen. Ikfrêge noch oan de
mannen, doe 't se dwaande wienen, oft er ek in stekje oer wie. 'Dat
net, kinst wol in pear skulpkes krije ·• waard er sein.
Aanst dûbelfeest yn 't doarp. Earst op 30 en 31 augustus. En op 24
en 25 oktober is it feest fanwege il 100-jierrich skoaljubileum.

.

Edith Bakker wurdt de nije Iiedster fan de pjutten, dochs se si/
wierskynlik earst mei kreamferlof

~D.

Gerrit Ouderkerken rûn hast op spikers de álvestêdentocht. Mar dat
is hy fansels wol wend. In pres/aasje.'
Henk van der Zee fytste yn rekordtiid mei de skoalbern fan Murns nei
Tsjerkwert. Dat is hy fansels net wend. In pres/aasje?
De mûners fan Beabuorren krigen in Bonus. Se waarden ûtnoege
troch de 'Bonus' wynmûnefabryk yn Denemarken. Der waard al sein
dat de fam. Dolleman de mobyl net wer meinimme mocht.
Nije bewennersfan Tsjerkwert en omkriten wurde fan herte ûtnoege
om harren yn ·, nije nûmerfan it Skieppesturtsje bekind te meitsjen.
Liesbeth. Rein, Cissy, Hilda. Frans.'
Good fuck yn Boa/sert en oan 't sjen!
Elkenien in goede fakánsje tawinske !

Kopij en snypsnaren graach foar
30 septimber by de redaksje.
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