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[I aeste SKIEPPESTURTEN
Het nieuwe verenigingsseizoen brandt weer los, de
zomer is teneinde en de nieuwste Skieppesturt is klaar
om door u / jullie gelezen te worden. Fijn dat u / jullie
en wij er allemaal weer · zijn. In het bijzonder een
hartelijk welkom geheten aan de nieuwe bewoners van
ons dorp. Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de school
een aantal veranderingen heeft ondergaan. Ondergetekende heeft inmiddels
na zijn 16 jaar onderwijs aan 'de Reinböge' op een hartelijke manier
afscheid kunnen nemen van de school. Dank voor de fijne woorden, de
sketches. muziek en leuke presentjes. En natuurlijk wens ik iedereen op en
om de school het allerbeste toe. Binnenkort mogen we een bijzonder lustrum
gaan vieren. Een eeuw lang Christelijk lager onderwijs in ons dorp! Welnu,
een honderdjarige zet je volop in de bloemetjes' De week van 21 oktober
wordt wel een héél speciale. Met muziek, een feestelijke dag voor jong en
oud en op de vrijdag een reünie voor alle oud-leerlingen en leerkrachten van
de school. Bij monde van Yde Schakel (reüniecommissie) heb ik begrepen
dat inmiddels ruim 250 oud-leerlingen zich hebben aangemeld voor deze
dag Op de volgende bladzijde doet de reüniecommissie verslag van de vele
voorbereidingen. Iedereen krijgt binnenkort een uitnodiging in de bus voor
de verschillende activiteiten die deze week plaats zullen vinden. Let wel;
voor de officiële reüniedag op vrijdag 25 oktober dient u / jullie zich op te
geven. ( 15 euro overmaken op rek. 34.95.16.588 o.v.v. (meisjes)naam,
. postcode en huisnummer) De revue 's avonds is echter voor een ieder
toegankelijk. Van ganser harte hoop ik dat het een geweldig feest wordt,
maar bovenal, dat 'de Reinböge' nog in lengte van jaren 'kleur' mag blijven
geven aan onze dorpsgemeenschap.
Hoewel ik twee bladzijden had gereserveerd voor dit voorwoord moet ik het
.hierbij laten. Van het korps kwam zojuist op de valreep nog een berichtje
binnen dat per abuis naar het oude e-mail adres was verzonden. Omdat de
rest van het krantje al is opgemaakt komt het hiernaast te staan. Een korps
dat zo enthousiast Elvis-nurnmers ten gehore kan brengen ga ik toch zeker
niets weigeren.
Vriendelijke groet,
Henk van der Zee

Il KORPS 'Eensgezindheid'
Het nieuwe korpsseizoen is een aantal weken van start en u heeft ons
misschien al in actie gezien. Zo waren we van de partij tijdens het
dorpsfeest, maar ook bij afscheid van Henk van der Zee was het korps
aanwezig. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een aantal
kopsleden, maar gelukkig is er ook een heleboel jeugd bij gekomen. Zo zijn
Anne Gietema, Cissy Galama, Siemke Huitema, Pier-Jan Zijsling, Seakle
Zijsling, Helena Zijsling en Jan Witteveen ons korps komen versterken. Van
harte welkom! En ook Lybrich Schakel heten we welkom als nieuw
korpslid. Desalniettemin kunnen we natuurlijk altijd nog meer nieuwe leden
gebruiken, dus lijkt het u /jou leuk om bij het korps te komen spelen:
schroom dan niet en meld je aan!
Voor het komende najaar hebben we nog een aantal activiteiten op het
programma:

•

l november- Festival van de federatie in Makkum .

• 23 november- (noteer de datum!) Jubileumconcert 80 jaar

•

'Eensgezindheid' in samenwerking met de band 'Sebeare'.
24 december- het korps verleent haar medewerking aan de
Kerstnachtdienst.

Dit was het weer voor wat het korps betreft, tot ziens tijdens onze optredens!
Het bestuur.

Reünie 100 jaar Chr. Onderwijs Tjerkwerd-Dedgum.

Nog een paar weekjes en dan is het zover.
Nog een paar weken hard werken voor veel mensen.
Bijvoorbeeld: alle medewerkers aan de revue.
Ook het team op school heeft er flink werk mee.
En natuurlijk, wij als reünie commissie, zitten ook niet stil.
Hierbij een oproep: wilt u u opgeven, maar het is er nog steeds niet van
gekomen, doe het dan vandaag nog.
Ruim 200 mensen zijn u al voorgegaan en hebben zich officieel
aangemeld voor de gehele dag.
Het programma zit in de grondverf, de laatste dingen moeten nog
geregeld, maar dan hebben we een leuk programma; ook in het dorp
zijn verschillende dingen te doen, met name in school en ·1 Waltahûs.
Een dringende oproep:
Hebt u nog·
Oude foto's, die gebruikt mogen worden tijdens de
reünie
Leuke schetsjes, gebeurtenissen of iets dergelijks voor
de "schoolkrant"
Spullen van school van vroeger, die in school tentoon
gesteld mogen worden ( bijv. oude schriften, boeken,
hand-werk-handenarbeid-werRstukjes),
Vrije tijd, zodat we eventueel een beroep op u mogen
doen voor verschillende werkzaamheden.

Laat het ons dan weten. Denk niet, dat doet een ander wel, want dan
komt er niks!

Tot slot willen we alle inwoners van Tjerkwerd vragen het dorp te
versieren op 25 oktober.
Tot zover het laatste nieuws, wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook
allemaal.
'

.

De reüniecommissie

l!NIJS FAN IT WALTAHÛS

Na een wat rustige zomerperiode hebben er toch verschillende
activiteiten weer plaats gevonden o.a. het dorpsfeest, het
vleermuizenproject met als afsluiter een disco voor de kinderen en een
griezelavond en het afscheids-feest van dhr. H. van der Zee.
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Activiteiten oktober:
01/10
07/10
09/10
18/ 10
23/10
25/ l O

Start biljart en klaverjas competitie
Start damesgymnastiek
60+ Soos middag
Voorlichtingsavond voor vrijwilligers
Musical school
School reünie

It Waltahûs was toe aan een opknapbeurt wat betreft het schilderwerk.
schildersbedrijf Dooper voert de werkzaamheden uit. Als u dit leest
zullen de werkzaamheden wel klaar zijn en hopen we dat het pand
weer een fraai aanzien heeft.
Ook het bielzen trapje aan de voorgevel laat te wensen over. hier zai
t.z.t. ook iet aan gedaan worden.
Het laatste halfjaar zijn er verschillende vrijwilligers verhuisd: o.a Jan
Geelen, Gosse Hofstra, Toos Buma, Anneke de Boer. Wiebe en Johan
Huitema gaan verhuizen. Vanaf deze plaats willen we ze allen nog heel
hartelijk danken voor hun inzet voor it doarpshûs en wensen jullie een
goede tijd toe in jullie nieuwe woonomgeving
Doordat er zoveel vrijwilligers verhuisd zijn en er bijna geen nieuwe
mensen bij komen ontstaat er een tekort op de dinsdagavond en voor
de huishoudelijke dienst.
Het Stichtingsbestuur doet daarom een oproep aan alle mensen uit het
dorp e.o. die er iets voor voelen om als vrijwilliger mee te werken voor
de bardienst of bij de huishoudelijke dienst zich aan te melden bij Nellie
Walsma tel: 572618 of bij een van de overige bestuursleden.
Het is tenslotte zo hoe meer vrijwilligers hoe minder vaak we een
beroep op iedereen hoeven te doen.
Stichtingsbestuur "Doarpshûs lt Waltahûs"

~ AN DE ORANJEFERIEfNG

Higland Games in Tjerkwerd.
De oranjevereniging organiseerde weer een dorpsfeest en zoals
gebruikelijk gebeurd dit altijd in het laatste weekend van augustus.
Dit werd het een zeskamp met als thema "The Highland Games".
Vrijdag kon men meedoen met o.a. beachvolleybal, kaatsen en
bloemschikken. Voor de vrijdagmiddag was er gelegenheid om mee te
doen aan de bingo's Avonds begon dan toch echt de zeskamp met de
twee eerste onderdelen: een versierde wagen en een kwis.
Hierna kon gefeest worden met de muziekband The Candy's.
Zaterdag moesten de ploegen nog een viertal onderdelen afwerken
waaronder: een estafette, hooivorkdarten, boomstam werpen en met
als uitsmijter het buikglijden.
Tussen de middag kon men gebruik maken van een heerlijk luchbuffet
welke geserveerd werd in de feesttent, voor de kinderen was er patat.
Voor de kinderen was er de hele dag een draaimolentje, een
luchtkussen en een ballenbak aanwezig. Verder kon men nog meedoen
aan jeu de boules.
's Avonds werd een grandioos feest met The Playmates.
Uitslagen beachvolleybal: 1 c prijs Jelle Feenstra, Aaltsje Oosterhaven,
Sjoerd Bakker en Jehannes Dijkstra.
2c prijs Jan Witteveen, Thea Zijsling, Tonny Witteveen en Sieko
Postma.
Uitslag jeu de boules: Ic Ineke Feenstra en Jaap Bron
2e Ids Schukken en Alie Poelstra 3c Syb Hiemstra en Anne Gietema.
Uitslag kinderspelletjes: het gele team werd eerste.
Uitslagjeugdkaatsen: winnaars: l" Jouke Gietema en Froukje Walsma,
2e Jacobien Postma en Emmely Galema.
··

ze

Verliezers: lc Bouwe Huitema en Welmoed Blanksma, Tymen
Steur en Helena Zijsling.
Uitslagen senioren kaatsen:
ic Marco Burghgraef(koning), Durk Walsma en Jan Blanksma
Steef Haarsma, Anita Haarsma en Thomas van Zuiden.
Verliezersronde:
Ie Theo Stellingwerf, Wiebrende Jong en Seakle Witteveen.
Jan Nota, Ids Walsma en Dies Volbeda.

ze

ze

En dan nog de uitslag van de zeskamp:
1" R ytseterp -Baburen
2e Singel -Kerkstraat- Kade
3.: Waltaweg
4.: Eemswoude
5" Sylroede
6'" Arkum -Dedgurn - Jonkershuizen

1 COMPETITIE 2002 kaatsvereniging DE TW A DOARPEN

Er is gekaatst van 7 mei tot en met 27 augustus. Een aantal keren is het
afgelast vanwege buien die dit seizoen een voorkeur voor de
dinsdagavond bleken te hebben. De senioren hebben 14 keer gekaatst,
bij de jeugd zijn er 11 uitslagen. 71 leden hebben 1 of meerdere keren
mee gedaan.
UITSLAG:

Jeugd: ]c prijs
2e prijs
3e prijs
4" prijs

Thomas van Zuiden
Freerkje Walsma
Cor van Zuiden
Jan Witteveen

71 punten
68
66
60 vaker gewonnen dan
Jacobien

5e prijs
6e prijs

Jacobien Postma
Paulus Witteveen

60

7e prijs
se prijs

Froukje Walsma
Sjoerd Dijkstra

9"
10"
10"
10"

Siemke Huiteina
Jouke Gietema
Seakle Z:ijsiîng
Melissa Galama

Senioren:
l c prijs
2c prijs
3e prijs
4e prijs
5" prijs

6e prijs
7" prijs

s• prijs
9c
10·
11•
12·
13•
14c

Auke Walsma
Freerk Kootstra
Seakle Witteveen
Jelle Brandsma
Bert Jan Ouderkerken
Dies Volbeda
Jan Nota
Durk Walsma
Ids Walsma
Brandt Volbeda
Sjoerd Bouma
Jan Hessel de Groot
Tjeerd Haarsma
Gooitzen Brandsma

5 7 even vaak gewonnen als
Froukje maar minder
tegeneersten
57
5 7Sjoerd minder vaak gewonnen dan Paulus, Froukje
47

46
46
46

82
78
75Yaker gewonnen
75
73
64

63
61
59
54
5 2vaker gewonnen
52
51
50

Dames:
1 e prijs
· 2" prijs
3e prijs
4~ prijs

5«
6e

r

ge
9"
10"

Aggie Walsma
Anita Haarsma
Sietske v.d. Meulen
Lisette Kootstra
Elske v.d. Meuten
Nelly Haarsma
Berdien Galema
Feikje Hylkema
Joke de Jong
Marrit Hoekstra

70

69
62
58
52
43
38

35
30
16

De wisselbekers waren voor Thomas van Zuiden 71 punten jeugd
en Auke Walsma 82 punten senioren.
Het bestuur.

Il KAATSEN: DE VAN ZUIDEN LEDENPARTIJ
Afgelopen zaterdag 8 juni organiseerde Kaatsvereniging De T wa
Doarpen voor het tweede jaar de van Zuiden ledenpartij. De
weersomstandigheden waren ideaal. Meer dan 50 kaatsers hadden zich
opgegeven. Zowel bij de jeugd als bij de senioren stonden 11 parturen
op de lijst. Rond 6 uur viel de beslissende slag en werden de kransen
omgehangen en de prijzen uitgereikt.
Uitslag senioren: Winnaarsronde
1 e prijs
'Pieter Westra, Durk Ouderkerken, Aggie
Walsma
prijs
Ids Walsma, Sjoerd Wijngaarden, Cor van
Zuiden
3e prijs
Erik Westra, Brandt Volbeda, Piet van Zuiden

ze
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Verliezersronde:
l e prijs
2~ prijs

Theo Stellingwerf, Auke Walsma, Age Gietema
Sjoerd Bouma, Bert Jan Ouderkerken, Lisette
Kootstra

Uitslag jeugd: Winnaarsronde:
1 e prijs
Gerard Ree, Agnes Galama
2e prijs
Jouke Gietema, Siemke Huitema
3c prijs
Okke Jan Postma, Emmely Galema
Verliezersronde:
l e prijs
2e prijs

Bouwe Huitema, Jacobien Postma
Tymen Steur, Helena Zijsling

De Haarsma partij groot succes!!!
Op zondag 11 augustus jl. stond de legendarische Haarsma partij weer
op stapel. De weergoden hadden er bijna voor gezorgd dat de kaatspartij
moest worden afgelast. Na uitvoerig overleg met Piet Paulusma, die
beloofde dat het niet ging regenen die dag, hebben we besloten om het
door te laten gaan en hoef!
Je hoorde vaak die dag, wat een gezellige bende, en dat was ook zo. Er
was een prima opkomst en er leken vooraf geen favorieten. Dus iedereen
kon van iedereen winnen deze dag.
Na een lekker bakje koffie van Dirkje, Hinke en Tamara, wat geweldig
was, konden we beginnen.
De eerste omloop werden er gelijk vele spannende partijen gekaatst. Zo
won Tjeerd Haarsma, Hans Haarsma en Anne Gietema met 5-4 6-4 van
Jelle Brandsma, Sietske van der Meulen en Froukje Walsma. Sjoerd
Wijngaarden, Willem Poelstra en Agnes Galema legden pas op 5-5 6-4
het loodje tegen Pieter Westra, Nellie Haarsma en Maria Dijkstra. Dit
was ook de stand toen Brandt Volbeda, Dies Volbeda en Douwe Algra

hun tegenstanders Gooitzen Brandsma, Paulus Witteveen en Douwe
Wijngaarden naar de verliezers ronde verwezen. Ook Adam Poelstra,
Annemiek van der Meulen en Emmely Galema kwamen met de hakken
over de sloot, zij wonnen met 5-4 6-6 van Jan Hessel de Groot, Seakle
Witteveen en Anneke Feenstra. Theo Galerna, Lisette Kootstra en Sjoerd
Klaas Bakker wonnen ook met de grootste moeite van Freerk Kootstra,
Eduard Witteveen en Ineke Haarsma getuige de cijfers 5-4 6-6.
Na een lekker soepje, welke Steef voor de kaatsvereniging gemaakt had,
konden we met de tweede omloop beginnen. In de verliezersronde
leverde dit gelijk een pittig duel op tussen Sjoerd B. Bourna. Aggie
Walsma en Sjoerd Dijkstra tegen Jelle Brandsma c.s. Sjoerd B. Bouma
c.s. stonden goed te kaatsen en namen een 5-3 voorsprong, maar konden

dit niet vasthouden en gingen uiteindelijk met 5-5 ó-2 ten onder. Ook het
partuur van Bert Jan Ouderkerken, Cor van Zuiden en Paul Huitema
ging ten onder op 5-5 6-4 tegen Steef Haarsrna, Okke Jan Postma en
Freerkje Walsma. De derde ronde verliezers leverde ook weer veel strijd
op. Zo won Jelle Brandsma c.s. weer nipt van Jan Nota, Berdien Galema
en Ruurdje Dijkstra. Dit maal met 5-4 6-6. Het partuur van Gooitzen
Brandsma c.s. tegen Wicbren Poelstra, Marrit Hoekstra en Gerrit
Ouderkerken ging uiteindelijk de winst na een enerverende partij naar
Gooitzen Brandsma c.s. met 5-3 6-4. Het partuur van SteefHaarsma c.s.
tegen Freerk Kootstra c.s. zou een partij op zich worden, want de
winnaar zou via een staand nummer in de finale komen. Dus er werd fel
gestreden om de punten. Uiteindelijk zou Steef Haarsma c.s. met 5-5 6-0
aan het langste eind trekken. De halve finale had Jelle Brandsma c.s. na
een moeizame stap de zaakjes onogenschijnlijk toch weer snel op orde,
getuige de 5-3 6-0 overwinning op Gooitzen Brandsma c.s. De finale
tussen SteefHaarsma c.s. en Jelle Brandsma c.s werd één om van te
watertanden. Na een spannende strijd werd Jelle Brandsma'c.s.
uiteindelijk toch winnaar met 5-4 6-6.

In de tweede omloop van de winnaarsronde waren er niet veel
spannende partijen, met uitzondering van, hoe kan· het ook anders, de
partij van Jan Postrna, Peter Ouderkerken en Anita Haarsma tegen het
partuur van Theo Galema c.s. Dit werd uiteindelijk 5-5 6-4 toen onlangs
het goede opslaan van Sjoerd Klaas Bakker het partuur van Theo
Galema c.s met de overwinning ging strijken. De derde ronde was
ongekend spannend, het partuur van Durk Ouderkerken, Sander van der
Meulen en Hiltje Postma ging als overwinnaar van het veld tegen Tjeerd
Haarsma c.s. met 5-4 6-4. Het partuur van Pieter Westra c.s. tegen Adam
Poelstra c.s. werd ook vreselijk spannend. Na een grote achterstand
kwamen Pieter Westra c.s heel goed terug, mede door het goede opslaan
van Maria Dijkstra. Maar ze konden net niet doordrukken en zo won
Adam Poelstra c.s. met 5-5 6-0. De laatste partij in de derde ronde werd
weer alles of niets. De winnaar zou via een staand nummer in de finale
komen, hier werd dan ook weer fel, doch sportief gestreden. Met de
stand van 5-4 6-6 zouden Johan Ouderkerken, Thomas van Zuiden en
Betty de Vries winnen van Jan Postma c.s. De halve finale werd net als
vele andere partijen een echte thriller. De partuur van Durk Ouderkerken
c.s. tegen Adam Poelstra c.s. was een gelijk opgaande strijd, maar op 5-4
6-6 maakte Adam Poelstra c.s. aan de partij een eind. De grote finale
ging dus tegen Adam Poelstra c.s. tegen Johan Ouderkerken c.s. Dit was
ook voor het publiek een geweldig schouwspel, maar met 5-3 6-4 ging
de overwinning naar Johan Ouderkerken c.s. Mede door de goede
voorinse Thomas van Zuiden en weinig fouten makende Betty de Vries.
Zo kwam aan een geweldige kaatsmiddag een eind. De prachtige prijzen
werden door de lieftallige vrouw van de sponsor uitgereikt met allure,
alsof ze dit al tientallen jaren deed. De vaak mooie buikschuivers op een
doorweekt veld maakte deze partij tot een prachtige dag, hopelijk is het
veld de volgende keer in een betere staat, zodat de winnaars weer in een
koets door het dorp kunnen.

Uits1agen:
Winnaarsronde:

Verliezersronde:

I.

l.

Johan Ouderkerken
Thomas van Zuiden
Meulen
Betty de Vries
2.

Jelle Brandsma
Sietske van der
Froukje Walsma

Adam Poelstra
Annemiek van der Meulen
Emmely Galema

')

Steef Haarsma
Okke Jan Postma
Freerkje Walsma

Durk Ouderkerken
Sander van der Meulen
Hiltje Postma

3.

Gooitzen Brandsma
Paulus Witteveen
Douwe Wijngaarden
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STICHTING WINDKRACHT 10
Wynpark Beabuorren BV

Het is alweer bijna een jaar geleden, dat wij u tijdens de vergadering
van Dorpsbelang hebben geinformeerd omtrent de eventuele
vervanging van de huidige 5 windmolens (650 KWH/stuk) van
Wynpark Beabuoren en de molens bij Lolle Hylkema , Yeb Witteveen
en Johannes Dijkstra, door 6 nieuwe molens ( l 300MWH/stuk) met een
masthoogte van 60 meter.
De procedures hieromtrent lopen nog. Dus het is nog even afwachten.
Kortgeleden zijn van 2 molens de tandwielkasten vervangen, zodat alle
molens nu zijn voorzien van het nieuwste type tandwielkast.
Ook is er al serieuze belangstelling getoond voor overname van de
huidige molens.
Aangezien de jaarvergadering van Dorpsbelang weer in zicht komt, is
het ook weer tijd om aanvragen voor een bijdrage in te dienen. Het te
besteden bedrag is ook dit jaar weer hetzelfde als voorgaande jaren. De
schriftelijke verzoeken dienen uiterlijk 3 november 2002 bij onze
voorzitter, Joh. Dijkstra, van Panhuysweg 2, Tjerkwerd, ingeleverd te
worden.
Voor de goede orde, de aanvragen van vorige jaren, welke niet werden
gehonoreerd doen niet automatisch weer mee. Alleen nieuw ingediende
verzoeken worden in behandeling genomen.
Het bestuur St WK l 0

De wettermune fan Beabuorren is ofrûne simmer wer kant fan lea
oan folk en gea toand. De sturt wie de lêste tiid wat mankelyk. en dat
wie seis sa slim dat it net mear fertroud wie om de kap mei wjukken
op'e wyn te kroadzjen.
It kreake omraak en
by
einsluten
hat
eigener De Fryske
Mole besletten, nei
oerlis mei Monumintensoarch, om de
mûnemakkers
fan
boubedriuw Hiemstra
ut Tsjommearum opdracht te jaan de
folsleine
sturt
te
fernijen:
sturtbalke,
koarte en lange sprot
en de beide koarte en
lange skoaren. De lier
kaam wer oan de ein
fan de sturt en doe
koe der wer fertroud
kroade wurde. De
mûnder skoot mei de
sturt de molekop mei
wjukken wer trou
teplak, op 'e wyn dus.
By al dat wurk, dêr't
in grutte kraan oan te
pas kaam, ha ek de
mûnders yn 't spier west om de mûnemakkers te assistearjen. Wat dat
oanbelanget ha hja de sprekwurdlike plom op 'e hoed wol fertsjinne-

Folop omtinken
Folop minsken mei belangstelling foar mûnen en skiednis ha d,
rnonumintale wjukkcndrager mei syn polderhûske dêmei wer besocln
ûnder oaren op 'e fjirde Fryske Moledei. Sa wie der in grutte ploecl
Brabanders dy't no wolris witte woe hoe't dy striid tsjin it wetter yi
Fryslán eartiids fierd wie. Mûnders dy't yn harren wurk of hobb
allinne mar te krijen ha mei rûne stiennen mûnen of mänsk
standerkasten dêr't weet meald wurdt. Fanût de Beabuorster koene:
hja sjen dat it wetter brûzjend ta de ûtskoat ûtstrearne kin en dat is wo
wat oars as in stowende stream moa) dy't stadich yn in moalsek glidet.
Ek fan "De Hollandsche Molen"
Amsterdam krige de mok
omtinken doe't okkerdeis de jierlikse ekskursje troch de sûdwesthoeki
fan Fryslän gong. Folop wurdearring is der foar wat der troch de beidt
mûnders Zijsling en Posthuma ta stän brocht wurdt.
·
In aardichheid wol ik noch neame: dit jier krige de museumkolleksj.
fan Pier Zijsling in weardige utwreiding yn de foarm fan in makern
dy't it libben op in terp utbyldet. Dêrfan jout bygeande foto i1
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OPROEP VAN DE 60+ SOOS
Wij zijn op zoek naar al die oudere en jonge zestigplussers
die
nog nooit op de soos ontmoet hebben!
Ook zij zijn van harte welkom in ons midden!
Aarzel dus niet en kom eens langs.

we

f[

PROGRAMMA 60+ SOOS 2002 -2003

9 oktober

Riet Bruinsma vertelt over Diabetes ( suikerziekte)

6 november Dhr. Wijnja uit Oosthem vertelt ons over zijn hobby
de Elfmerentocht.
18 december Kerstfeestviering en broodmaaltijd, om 16.30 uur
15 januari

Dhr. K. Bunk, officier van Justitie in Leeuwarden
vertelt over zijn werk

12 februari

Gerrie Zeinstra met haar accordeon en BINGO

12 maart

Mevr. Ab.d.Veer, leest voor uit eigen werk

9 april

Liedjes en Sketsjes, gebracht door 12 dames van
het K.V.G. uit Bolsward
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100 Jier

We hopen u allemaal weer te ontmoeten op 9 oktober om 2 uur in
It Waltahûs! ! !
Vriendelijke groeten, Hinke Twijnstra en Alie Mekking
tel: 572308
tel: 579393

![i>E SOOS OP REIS
DE DROOM

Nog maar heel kort geleden lag ik te dromen
dat we bij de soos mochten komen.
Wij wilden op een leuke manier naar de soos gaan,
Maar hoe?? Daar kwam het juist op aan.
De één wilde op de fiets, de ander weer lopen;
maar Binkje zei : Laten we een autobus kopen!
"Ach nee' zei Harke weet je wat,
we nemen een vliegmachien, hoe vind je dat?
Nou dat was werkelijk een geweldig idee
en allemaal wilden ze wel mee,
maar Akke zei: Ofje nu hoog of laag springt,
mij krijg je beslist niet in zo'n ding!
"Ach kom " zei Albert, laat je niet kennen,
als je er eerst maar in zit zal het gauw wennen.

J

"Maar ja" zei Sjoerd alles goed en wel
hoe kom je aan zo'n vliegtoestel?
Ach, zei Corrie dat is niet zo kras, die is wel te huur
alhoewel natuurlijk verschrikkelijk duur!
Nu zei Okke daar moet je niet om malen
en bood spontaan aan, de helft te betalen.
Goed zei Corrie dat is best,
Okke betaalt de helft, en ik doe de rest!
Zover was alles voor elkaar,
maar nu kwam nog het grootste bezwaar.
We zouden wel heel dapper een vliegtuig gaan huren,
maar wie van ons moet die kist gaan besturen?
We keken elkaar één voor één eens aan,
toen wisten we het opeens, Fokke ging staan.
Hij had in dit baantje verschrikkelijk veel zin
en wij stemden er alemaal dadelijk mee in,
maar Thea kon dat moeilijk verdragen
en zei: Maar Fokke is het in je bol geslagen!
Wat zou jij nu van een vliegtuig weten?
Je hebt nog nooit in zo'n ding gezeten!
Fokke een doodgoeie man
trok zich van niks en niemand wat anl
Hij zei: Dat is toch immers de kans van mijn leven
ik heb altijd al graag in de lucht willen zweven.
Rouwe zei: Ik ga gerust wel mee,
maar onderweg wil ik wel een kopje thee!

Mij best hoor, zei Cor als jullie maar niet vergeten
• dat ik onderweg wat lekkers wil eten!
Pieteke zei: ach, zit niet zo te dollen,
ik bak wel een tas vol oliebollen.
De stemming steeg al meer en meer
en ieder liep koortsachtig heen en weer.
Tot we in de verte tussen de bomen,
het gehuurde vliegtuig al aan zagen komen.
Brechtsje steeg het eerste in, met een regenspuit
en zei: Als er wat gebeurt, dan spring ik eruit!
Allen zochten een plaatsje, wat hadden we een lol,
maar o jee, er bleven wat staan, het vliegtuig was vol!
"Wat een pech" zei Akke Gietema heel bedaard
en kroop met Froukje Bouw op de staart.
"kijk" zei Annie dat staat mij wel aan
ik zal op de vleugel zitten gaan.
Zij keek naar alle kanten rond
of ze ergens Marten ook vond,
maar die was op de andere vleugel goed op dreef,
want anders hing het hele geval zo scheef
Onze piloot Fokke riep: Zijn we allemaal klaar?
Hou je vast, dan gaan we maar!
Hij draaide aan schakelaars en knoppen
en liet zich door niemand foppen.
Plotseling begon de motor te brullen,
en met zijn geluid het vliegtuig te vullen.

Toen gingen we de lucht in met een sierlijke boog
en al gauw vlogen we over Tjerkwerd heel hoog.
Riet zat geweldig te beven,
en riep steeds maar; was ik maar thuis gebleven!
Maar Bertus vond het enorm fijn,
veel leuker dan auto, bus of trein.
Annie Hiemstra kwam onderweg niet uitgekeken,
en moest even haar hoofd uit het raampje steken,
Floep! Zei de wind en och heden mijn tijd
-ze was meteen haar ondergebit kwijt!
Intussen leek het vliegtuig al harder te gaan,
Fokke vloog, alsof hij nooit anders had gadaan.
We gingen omlaag, omhoog en maar schommelen,
Binkje en Harke begonnen warempel te dommelen.
Toen zei Baukje: "Laten we wat zingen gaan."
"Ja, zei Wieger, dan zal ik de maat wel slaan!"
Alie Poelstra kon het niet laten,
en zat overal doorheen te praten.
En al vroeg men of Alie P. wilde zwijgen,
er was geen speld meer tussen te krijgen'.
Frou Walsma zat maar steeds naar beneden te turen,
en dacht: Het zal nu niet lang meer duren.
Net zou Siep het aan de piloot gaan vragen,
maar toen kwam ons landingsterrein al opdagen.
Fokke riep: We gaan landen, opgelet
de riemen vast, en dook diep in zijn pet!
Renske kwam al naar buiten stuiven,

en stond met een stofdoek vrolijk naar ons te wuiven.
Hinke die het nu welletjes vond,
sprong zo vanuit de lucht , op de grond.
Hierdoor kreeg het vliegtuig een geweldige schok,
zodat ik opeens wakker schrok.
Het was toen vanzelf gebeurd met de gein.
En dit moet dan ook het einde zijn!
Aly Mekking
[ GYMNASTIEK

In het dorpshuis is sinds vorig jaar een gymnastiek club.
Wij willen dit graag voortzetten.
We hopen nog op een paar nieuwe leden.
Op maandag 7 oktober beginnen we weer
De tijd is 19.30 tot 20.30
De leidster is Sippie Blanksma
We doen eerst wat warming up daarna grond gymnastiek
en nog 10 minuten iets leuks.
Als je met een bepaalde reden iets niet kan is dit niet erg.
Later als 7 oktober ben je bij ons nog steeds welkom.
Aanmelden bij Jeanet Volbeda tel: 572450
Hinke Brandsma tel:579747

1~

Il VOOR u GELEZEN DOOR PIETKE DEKKER
• Iemand die op tijd is heeft nooit geen haast.
• Kam je haar, poets je tanden en lach, want dat is wat de mensen
willen zien
• 't wordt nooit meer zoals vroeger.
• Mooie praatjes, weinig daadjes.
• Bessen in het land, dokter aan de kant.
• Lof maakt goede mensen beter en slechte mensen slechter.
• Houten schepen en jonge vrouwen zijn te duur om te onderhouden.
• praten is goedkoop maar timmeren kost geld.
• De dwaas doet wat hij niet laten kan, de wijze laat wat hij niet doen
kan.
• Men is nooit te oud om iets te lezen.
• Wie geen cent heeft ziet overal koopjes.
• Vrienden tonen ons wat we zouden kunnen doen, vijanden lezen ons
wat we moeten doen.
• Nederland is het land van de onbegrensde onmogelijkheden.
• Ook al steel je (maar) een beschuit, 't komt altijd uit.
• Beter alleen dan in een slecht gezelschap.

De jeugdclub is naarstig op zoek naar vrijwilligers om de boel draaiende te
kunnen houden. Lv.m. het vertrek van Anneke de Boer, Rein Galama, Marjan
Walon en Sippie Blanksma zijn de gelederen behoorlijk uitgedund. We denken
dat de club na 20 jaar nog steeds in een behoefte voorziet. Meestal zijn er per
keer toch zeker een dertigtal kinderen gezellig met elkaar aan
het timmeren, zagen, lijmen, vouwen enz. Een leuke en
ontspannende ontmoetingsplek voor de jongsten. Dat
moeten we in ons dorp toch zeker behouden?? De
leiding bestaat nu nog maar uit twee personen en dat is
te weinig om door te kunnen gaan. Daarom 'toeteren'
we het uit! Doe ook mee!! U kunt zich tot uiterlijk eind
oktober opgeven bij S. van der Zee
(tel. 57 97 68)

Stella van der Zee
Hinke Brandsma

Il OPBRINGS KOLLEKTES
De collecte voor het Prinses Beatrix.fonds heeft in Tjerkwerd€ 149, 15
opgebracht. Alle gevers hartelijk bedankt.

*****************************
De collecte van de Kankerbestrijding 2002 heeft in Tjerkwerd€ 399,33
opgebracht. In Dedgum€ 69, 14. In Parrega€ 428,01 en in Hieslum
€ 110,93.
Alle gevers hartelijk dank en de collectanten bedankt voor jullie inzet.

******************************
De kollekte voor de Nierstichting gehouden in de week van 15-22
september heeft in Dedgum en Arkum € 81,29 opgebracht.
Alle gevers en geefsters hartelijk dank
Met vriendelijke groet,
Hanneke Bruinsma, Dedgum.

[!VRIJWILLIGE BIJDRAGEN .

Zijn binnengekomen van: K. T. Harkema-Pot, Sylroede; T. Twijnstra,
Hellendoorn; U.S. Haarsma, Waltaweg; W. Poelstra, Dedgum;
R.S Galama, Rytseterp; A. de Vries, Singel; B. Kuipers, Singel;
Fam. Wilts-Harkema, Sylroede.
Namens de redaktie Hartelijk dank! 1 !

11

Van "Skieppesturt" oei "Oaljekoek'

Dat was één van de eerste reacties die we kregen toen bekend werd dat
we een boerderij in Bolsward gekocht hadden.
In juni zijn we verhuisd en zo konden we eind juni als echte
Bolswarders naar het Heamielfeest.
We hebben zo'n 18 jaar in Tjerkwerd gewoonde, en dat is toch best
een hele periode van ons leven.
We hebben gelukkig veel mooie herinneringen aan Tjerkwerd. Helaas
in de laatste jaren ook enkele minder fijne, maar die hopen we snel te
zullen vergeten Cissy, Hilda en Frans zijn in Tjerkwerd opgegroeid en
zo nu en dan missen ze toch wel hun vriendjes en vriendinnen. Maar
gelukkig, dan is de afstand Bolsward-Tjerkwerd gemakkelijk te
overbruggen.
Op hun nieuwe scholen gaat het goed, vooral Cissy heeft het erg naar
haar zin; 12 meisjes in haar klas, ze weet niet wat haar overkomt.
Ook Rein en ikzelf waren eigenlijk meteen " thuis".
Ik moet nu wel wat verder fietsen naar mijn werk, maar dat went snel
en sindsdien verkeer ik in een geweldige conditie.
We hopen dat de nieuwe bewoners van Kerkstraat nr. 12, 10 en 4/6
ook met plezier in Tjerkwerd wonen. Voor ons zal Tjerkwerd altijd een
speciaal plekje in ons hart houden.
Rein, Liesbeth, Cissy, Hilda en Frans Galama
F ranekerstraat 3 S
8701 GC Bolsward
tel: OS 15-579364

·'
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· .11 GYMNASTIEKVERENIGING PARREGA

Zaterdag 8 juni waren de onderlinge wedstrijden van de turnvereniging
Parrega. Eens in de twee jaar wordt dat gehouden, je kunt dan goud,
zilver of brons winnen. We turnden 4 onderdelen, de brug, balk,
sprong en mat.
De jongsten van de groep zijn 6 jaar en de oudsten 17 jaar.
De groep is opgedeeld in verschillende niveaus maar ze trainen wel
allemaal tegelijk. De jongsten en de oudsten helpen elkaar met het
leren van nieuwe dingen
Dit zijn de uitslagen:
Verplichte oefenstof niveau 8 Baukje Rypma
goud
Lianne Huitema
zilver
Elske Attema
brons
Verplichte oefenstof niveau 7 Liesbeth Rypma
·
Lisa Rozendal
Helena Zijsling
Sietske Buma
Wietske Nieboer
Emmely Galerna

goud
brons
brons
goud
zilver
brons

Verplichte oefenstof niveau 5 Renske Hylkerna
Natasja Ouwendijk
Siemke Huitema
Laura Wierda
Florien Balkema

brons
goud
zilver
zilver
goud

Keuze oefenstof niveau 4

zilver

Anne W. Enequist

Keuze oefenstof niveau 3

Matteke F eenstra
Feikje Hylkema
Anne Wil Y dema

goud
brons
brons

Marrit Schakel
Anneke Hylkema

goud
goud

Het was een leuke wedstrijd.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. We turnen op donderdag van
16.30-18.30 en op zaterdag van 14.00-16.00. de lessen beginnen weer.
op
5 september o.l.v. Jannie Visser.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar:
Mattie Feenstra
0515-542834
Griet de Boer
0515-57963 l
Lenie Wijnja
0515-579528

(illustratie: Michiel Galema)

~ EVEN VOORSTELLEN

l}

Hallo allemaal!
Wij werden gevraagd om ons even voor te stellen.
Nu at doen we graag, dan weten jullie ook welke 'vreemde mensen" nu
weer beland zijn in Tjerkwerd. Wij zijn een gezinnetje van, na 16
september kunnen we dat zeggen van 3 personen.
Wij Dirk Jan en Margriet en onze dochter Marije wonen sinds juli op
Kerkstraat 12. Nou ja Marije kwam zoals u ziet even later.
Dirk Jan werkt bij bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie als
calculator.
Dit bouwbedrijf maakt vooral veel woningen· en utiliteitsgebouwen.
Er werken ongeveer 100 mensen.
Ik, Margriet, werk op een school voor speciaal basis onderwijs in
Sneek, deze school heet de Sûdwester. Ik heb een groep van 16
kinderen in de leeftijd van 10 jaar. Straks, in december, mag ik weer
aan het werk en dan voor twee dagen.
Wij hebben het alle twee eh drie (even wennen) heel erg naar ons zin in
Tjerkwerd!
We vinden het een gezellig dorp en we voelden ons meteen welkom!
Bedankt daarvoor! Ik zal kort nog even onze hobby's vertellen:
Dirk Jan houdt veel van computeren en lezen. Ikzelf houdt veel van
muziek maken: gitaar spelen of dwarsfluiten. En Marije ja die houdt
heel veel van knuffelen en eten (drinken dan).
Ik hoop dat u zo een beetje meer over ons weet en als u meer wilt
weten kom dan gerust eens langs voor een bakje koffie .•....
Nou tot ziens!

Groeten Dirk Jan, Margriet en Marije.

Beste inwoncr., van Tjerkwerd.

Wij wonen nu al weer enkele maanden met veel plezier in de oude boerderij aan
de Singel in Tjerkwerd. Het wordt dus tijd dat wij ons aan u voorstellen: ·
Edzer Dillema (geboren in Amersfoort), Truus Huijbregts (geboren in Haarlem).
Hcrgen Dillerna'( 10 jaar geleden geboren in Amsterdam) en Timen Dillema ( 8
jaar geleden geboren in Haarlem).
De laatste 8 jaar hebben wij in Haarlem gewoond. daarvoor in Amsterdam.
Amersfoort en Haarlem. Toen wij genoeg kregen van de drukte in de Randstad
zijn wij in Friesland op zoek gegaan naar een rustiger woonplek voor ons
viertjes. En wij hadden het geluk het mooie dorpje Tjerkwerd te ontdekken.
Inmiddels hebben wij gedurende de schitterende zomermaanden genoten van het
buitenleven. Hergen en Timen zijn op de basisschool in het dorr begonnen. Zij
hebben al veel vriendjes en nu ze wat gewend zijn hebben zij het erg naar hun·
zin.
Ook wij hebben reeds met veel inwoners van Tjerkwerd kennis gemaakt. Hrt
wonen in Tjerkwerd bevalt ons erg goed!

?er

Woensdagavond stond buurman Van
Zee voor de deur met de vraag of wij ons
via het krantje wilden voorstellen als nieuwe bewoners van het mooie dorp
Tjerkwerd. Maar het moet dan wel voor zaterdag klaar. Nou hierbij dan.
Wij zijn Isabelle en Marco Zaal en sinds eind augustus 2002 wonen wij op de
Waltaweg 27. En tot nu toe bevalt het ons prima! We zijn direct begonnen met de
verbouwing van het huis. Het zal nog wel even duren voordat het hefemaaf is zoals
wij het graag zouden willen. Maar e~aring he?.be~ wij al opgedaan met ons vorige
huis. Dit staat in Zwartewaal, een klein dorp bij Snelle/Hellevoetsluis, op het
Zuidhollandse eiland Voorne-Putte~. Dit huisje hadd~n wij net helemaal opgeknapt,
toen Isabelle een leuke baan zag b1J de gemeente N11efurd op de afdeling bouw- en
woningtoezicht en monumentenzorg en daar werd aangenomen. Dus het huisje
moest worden verkocht en er moest een huis worden gezocht in het schone
Friesland. Gelukkig was het al jaren een droom van ons allebei om naar Friesland te
gaan, dus het bord met "Te Koop" hebben we dan ook snel in de tuin gezet. Ook
moest Marco een baan gaan zoeken in Friesland, want werken in Zeeland en wonen
in Friesland is natuurlijk niet echt praktisch. Het heeft niet lang geduurd voordat hij
een baan had gevonden, hij is all-round watersportmonteur en werkt nu in Sneek

Il FRYSKE / FRIESE KURSUSSEN.
Foar in kursus Frysk/fries geane jo nei de Afûkl Foar de
Frysktaligen binne der kursussen Frysk skriuwen, literatuer, skiednis.
Voor de niet -Friestaligen zijn er cursussen Fries verstaan, lezen en/of
spreken.
Mear ynformaasje/informatie? 058-2343070 of www.afuk.nl
Frysk skriuwen leare?
Dat kin by de Afûkl By de begjinnerskursus, leargong A, giet it om de
stavering en it skriuwen fan ienfäldige teksten. Wa't mear fan de
Fryske taal, de sk.iednis en de literatuer witte wol, kin fierder mei
leargong Ben C. De measte kursussen duorje in hiel winterskoft mar
de binne ek hiel nijsgjirrige koarte kursussen. Mear ynformaasje fine jo
op www.afuk.nl
of yn us kursusbrosjuere dy't jo telefoanysk by ûs oanfreegje kinne,
058-2343070
Fries leren verstaan, lezen en/of spreken?
Dat kan met een cursus van de Afûkl Voor beginners is er de cursus
Fries verstaan en lezen. Heeft u die cursus al gevolgd of beheerstudie
vaardigheden al goed, dan kunt u verder met de cursus Fries spreken.
Wilt u het Fries in korte tijd leren verstaan èn lezen èn spreken dan
kunt u overwegen een intensieve cursus te volgen. Meer informatie
over ons cursusaanbod vindt u op www.afuk.nl of in onze
cursusbrochure die u telefonisch bij ons op kunt vragen, tel.0582304070

Il BOARGELIKE STAN
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Il SNYPSNAREN
Koartlyn waard De Haas betrape op in nuvere foarm fan fiskjen
en wol mei de tiinklauwer. Bouwe H. sr. wie tasköger en joech
oanwizings. "Wêr fiskest'op?" frege in tafallich redaksjelid dat
lans kaam. Bouwe sei: "Myn bril is yn 't wetter fallen en De Haas
tinkt dat er dy bril der wol ut fiskje kin." Bat Bouwe syn bril al
wer werom of swimt der tsjintwurdich in nuvere fisk troch de
Trekfeart mei in bril op?
'Alle goeds komt van boven.' Yn dit gefal wie it in hiteluchtballon
dy't oer Tsjerkwert farren kaam en dy't yn it län fan Witteveen
tusken de hynder telane rekke. It wie de grutste ballon fan

Fryslán foar 24 persoanen. Hoewol de hynders earst wat fan slach
wieoen binne de Witteveens der goed fan bekommen. Mqoglik dat
it fust bier bolpen hat dat de ballonfarder kado die.
Blomskikken, prachtich wurk. Mar wat sneu foar Sytske. Har
stikje wie samar ynienen fuort. Wa wie dy grutte skurk? Oeral
efkes freegje. Hasto soms myn stikje thûs tepronk stean? De jûns
kaam de wierheid oan 't ljocht. De 'skurk' hat it doe gau nei de
echte makster brocht.

Ofskie fan master Henk of wie it fan Elvis de Pelvis?
Fan Ubbergen oei Mook is it swier fytsen. Fan de 19 starters ut
Tsjerkwerl (fan de reisferiening) kamen der mar 7 op de fyts yn
Mook oan. De oaren binne noch ûnderweis tink.
Witte jim dat Yeb en Bertus mei de swimfesten oan hiel goed
kanofarre kinne? En dat Trudy flink yn noed siet, want sy hie se
yn 'e boat. Dit wie ek by Mook op it Maas-Waalkanaal. Fuort mar
it grutte wurk dus.
De redaksje is tige bliid mei de houten needbrêge, Omfytsen is der
net by gelokkich. lt fait ek op dat de automobilisten tige tûk yn it
achtcrót ridcn binne wurden.
De tlearmûsjûn waard opsierd troch in echte heks! Sfearfol,
profesjoneel,. Soe se sa ót de Hekserij stapt wêze?
Witte jirn dat Beabuorrcn hiel goed mei in earste priis omgean
kin? It went noait, elke kear unyk en .... Se ha it ek noch eefkes
'dunnetjes overgedaan'.
Henk syn nije baan moat wol wenne tink. Want hy hie hast gjin
tiid om de Skieppesturtgearkomst by te wenjen. En dat seit wol
wat!
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