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11 Beste SKIEPPESTURTEN 

Aan het begin van een nieuw verenigingsseizoen 
hoort een nieuw Skieppesturtsje. 
Alstublieft! Hier is ie .... 
Een lange, bijzonder fraaie zomer hebben we gehad 
met schitterend vakantieweer. Het was werkelijk een 
hot, soms puffend item! Maar de dagen korten 
inmiddels en de weken glijden gestaag richting 
pepemotentijd. ~ 
De verenigingen in ons dorp draaien op volle toeren. 
Eensgezindheid wist met behulp van vele 
vrijwilligers een heel succesvolle rommelmarkt te 
organiseren en dankzij nog meer vrijwilligers van de 
Oranjevereniging konden we in het laatste weekend 
van augustus wederom genieten van een dijk van een dorpsfeest. Let wel, één 
zonder scheuren en verzakkingen. 
Dat Trudy Witteveen onze redactie heeft verlaten was u reeds bekend. We 
kunnen u melden dat Riemkje Lemstra-Swart (Sylroede) als nieuw redactielid de 
gelederen heeft versterkt en hoe! Vanaf nu kunt u in de Skieppesturt lezen over al 
haar gastronomische gaven. De rubriek 'Koken met Riemkje' smaakt naar meer, 
dat verzeker ik u l 
Afscheid nemen doen we ook een beetje van mevrouw Kooyenga (Waltaweg). 
Binnenkort verhuist zij naar 'de Trochreed' in Bolsward. Vanzelfsprekend 
wensen wij haar het allerbeste toe. 
Jarenlang was de garage van de gebr. Volbeda een begrip in Tjerkwerd en ver 
daarbuiten. Velen van ons hebben gereden in een Volbeda-mobiel. De deuren van 
de showroom zijn echter na de zomer definitief gesloten. We hopen in een 
volgend nummer meer aandacht te geven aan dit bijzondere gebeuren. Ik wens u 
allen veel leesplezier! 
Het volgende nummer verschijnt in de tweede week van december. Kopij graag 
voor de 8° van die maand naar het bekende (email-jadres. U helpt ons er ook dan 
weer een leuk nummer van te maken? 

Hartelijke groet, 

Henk van der Zee 

P.S. - Het bankrekeningnummer van het Skieppesturtsje is gewijzigd. 
(zier blad) 



ll DOARPSLIET FAN TSJERKWERT li 
Ynstoerd troch Frou S. de Jong 

Ik haw (ik wepje) wenne yn Tsjerkwert, in doarpke oan 'e feart, 
it is mar in lyts plakje grûn: 
in skoalle, wat hûzen, in tsjerke en toer ... 
dochs is myn hert hjir ferbûn. 

Refrein: 

Tsjerkwert, myn doarpke, myn hert is by dy. 
Mocht ik dy ea ferlitte. 
Fier fan dyn greiden, dyn hynders en ky, 
'k sil dy dochs nea ferjitte. 
't plak dêr 't wy altyd boarten as bem, 
Tsjerkwert, oan dy ha 'k myn herte ferlem. 
Tsjerkwert, myn doarp, wêr 't lot my ek fiert, 
dy sil ik nea ferjitte! 

Leafde en leed gean ek hjir hän yn hán, 
minsken dy komme en gean. 
't libben feroaret, de tiid fljocht foarby, 
mar Tsjerkwert bliuwt dochs bestean. 

Makke troch Wisse Postma, dy 't as hem op Y mswälde wennc, 
letter by it ûnderwiis in Amsterdam. 



11 ORANJEVERENIGING Il 
Regen en zonneschijn dorpsfeest Tjerkwerd. 

29 en 30 augustus was het feest in Tjerkwerd. Meestal begint het feest met 
een rondgang door het dorp met het korps "Eensgezindheid" voorop maar 
omdat deze 's avonds een concert gaf in de tent, hebben we het draaiorgel 
met Omke Romke uit Bolsward uitgenodigd om door het dorp te gaan. 
Daarna kon het feest beginnen met allerlei aktiviteiten voor jong en oud. Zo 
hadden we een knutselochtend voor de jeugd van de basisschool. De 
kinderen mochten in groepen een vlieger maken. De vlieger kon niet de lucht 
in want het regende. Je kunt alles nog zo goed organiseren en voorbereiden; 
het weer heb je niet in de hand. De vrijdag was dan ook een regenachtige 
dag. Maar dit mocht de pret niet drukken, want over deelname hadden we 
niet te klagen. Voor de rest van de ochtend stond er volleybal, kaatsen en 
bloemschikken op het programma. 
's Middags hadden we een spelletje estafette waar iedereen vanaf 12 jaar 
aan mee kon doen. Na dit festijn kon een ieder even bijkomen van alle 
inspanningen en zich gaan opmaken voor het avondprogramma. Dit werd 
geopend met een concert van het korps "Eensgezindheid". Dit was tevens 
een speciaal concert, want voor de dirigente was dit het láatste optreden 
voor het korps van Tjerkwerd. Met een bloemetje werd er afscheid van haar 
genomen. Daarna hadden wc een grandioos optreden van de band Stairway. 
Op zaterdag hadden we prachtig weer. Na de koffie kon men meedoen aan 
rummicub, klaverjassen en jeu de boules; aansluitend was er voor alle 
dorpsgenoten een luchbuffet en voor de kinderen patat. 
De jongeren van "De Keet" verzorgden geheel in stijl een matinee, waar nog 
lang over nagepraat zal worden. Dit alles met medewerking van Bram 
Koning. De oranjevereniging had deze middag nog een verrassing in petto, 
nl. een rodeostier. Jong en oud kon een ritje maken. 's Avonds was de tent 
goed gevuld tijdens het optreden van The Zoo. 

\..\· 



Uitslagen: 
Volleybal: l" pr. Jaap van Lingen, Jelle Feenstra, Susan Witteveen en 
Tymen Steur. 

2e pr. Jehannes Dijkstra, Aaltsje Oosterhaven, Klaas Haytema en 
Feikje Hylkema 

Jeu de boules:' 1 c pr. Sieb Hiemstra en Harke Banga 
2e pr. Sjoerd Breeuwsma , Baukje Bakker en Lailah Bos 
3e pr. Cor Dekker en Wieger Bakker 

Jeugd.kaatsen: Winnaars: Froukje Walsma en Hanna Harkema 2e Peter van 
Zuiden en Lianne Huitema Verliezers: Freerkje Walsma en Helena Zijsling 
2e Emmely Galema en Siemke Huitema. 
Kaatsen volwassenen: Winnaars: 1 e Theo Stellingwerf (koning), Durk 
Walsma en Aggie Walsma 2° Jelle Brandsma, Thomas van Zuiden en 
Gritta van Buren. 
Verliezers: Ie Marco Burghgraef, Cor van Zuiden en Yde Schakel 2c Bert 
Jan Ouderkerken, Cor de Groot en Gerard Ree. 
Spelletje estafette: l c pr. Agatha Witteveen, Sjoerd Bakker, Pier Jan Zijsling 
en Klaas Haytema. 
Ieder jaar organiseert de oranjevereniging een dorpsfeest tijdens het laatste 
weekeinde van augustus. 

,, KORPS "EENSGEZINDHEID" 

We zijn als korps al weer een tijdje aan de gang en u heeft ons ook alweer 
kunnen zien en horen tijdens het concert op het dorpsfeest 29 augustus jl. 
Dit was tevens het laatste optreden in het dorp met onze zo vertrouwde 
dirigente Nynke Jaarsma. Nynke heeft helaas besloten om na bijna 10 jaar te 
stoppen met het dirigeren van ons korps. Dit vinden wij als korps natuurlijk 
ontzettend jammer maar we respecteren uiteraard haar keuze. We zijn nu als 
bestuur samen met een aantal leden uit het korps druk bezig een nieuwe 
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dirigent te vinden, maar ik kan u zeggen dat het niet meevalt. Gelukkig blijft 
Nynke nog bij ons tot het festival van de federatie in Makkum. Dit is eind 
oktober. Dit is dan tevens het tweede onderdeel van ons programma van dit 
seizoen. Wat u verder van ons nog kunt verwachten hangt natuurlijk van de 
nieuwe dirigent af, maar we houden u zeker op de hoogte. 

En dan nog even dit: de rommelmarkt 
Wat een succes was dat!!! Vanaf deze plaats willen we nogmaals alle 
vrijwilligers, de Fam. Haarsma, de sponsors, en iedereen die ons op wat 
voor manier dan ook heeft geholpen heel hartelijk bedanken. Zonder al deze 
hulp kunnen we niet en het heeft de rommelmarkt weer tot zo ·n groot succes 
gemaakt. 
Het bedrag wat we die dag verdient hebben ligt zo rond de€ 4500,00 dus 
hier kunnen we als korps eerst weer mee vooruit! Nogmaals bedank en we 
hopen dat we een volgende keer weer op u/jullie kunnen rekenen. 

Dit was het nijs eerst weer van het korps, tot de volgende keer! 

11 KAA TSVERENIGING " DE TWA DOARPEN" Il 
Competitie 2003 Uitslagen: 
Jeugd: 
l • prijs Freerkje Walsma 
2• prijs Lianne Huitema 
3e prijs Peter van Zuiden 
4e prijs Harmen Postma 
5e prijs Sjoerd Dijkstra 
6c prijs Agnes Galama 
r prijs Wietske Niebocr 
ge prijs Gerrit Dijkstra 
9• Hanna Harkema 
1 o• Ruurdje Dijkstra 

84 punten 
75 
73 
68 
65 
64 
60 
59 
51 
50 

L. 



Senioren: 
l e prijs Bert Jan Ouderkerken 89 
2c prijs Ids Walsma 86 
3e prijs Freerk Kootstra 83 
4e prijs Jelie Brandsma 80 
5" prijs Seakle Witteveen 78 
6e prijs Robert Tiesma 71 
7e prijs Okke Jan Postma 70 
ge prijs Wiebren de Jong · 68 
9e Paulus Witteveen 67 
l O" Bertus Walsma 66 

Dames: 
l e prijs Nellie Haarsma 71 
2e prijs Aggie Walsma 68 
3e prijs Anita Haarsma 63 
4e prijs Elske van der Meulen 59 
5e Berdien Galema 57 
6° Monique Terpstra 56 
7e Sietske van der Meulen 51 
8° Lisette Kootstra 48 
9e Betty de Vries 40 
De wisselbekers zijn voor Freerkje Walsma 84 punten jeugd t/m 16 jaar 
Bert Jan Ouderkerken 89 punten senioren vanaf 16 jaar 
Nellie Haarsma 71 punten dames 

Het bestuur 



11 FRIESE MOLENDAG OP BABUURSTERMOLEN Il 
Hee] wat monumentenliefhebbers uit Tjerkwerd e.o. gaven gehoor aan de 
uitnodiging van molenaar Posthumus (radiopraatje Omrop Fryslän) om op de 
Vijfde Friese Molendag een kijkje te komen nemen op de Babuurstermolen te 
Tjerkwerd. Het was schitterend weer, maar de wind liet wat verstek gaan. Niet 
getreurd, want er was genoeg te doen en te bekijken op het molenerf, in de 
molen en in het museumwoninkje It Polderhûske. 
Volwassenen en niet te vergeten kinderen stelden de tonmolen in werking. 
Daarmee konden ze ervaren hoe zwaar het is om een grote molenschroef rond 
te draaien. Om die reden was de molenschroef, vanwege te weinig wind, ook 
niet in werking gezet: de molenwieken zouden dan noodgedwongen stil moeten 
staan en dat was toch ook zonde, want velen genoten van de zwaaiende wieken. 
Een Bolswarder jongen van acht jaar maakte ter plekke een mooie tekening in 
z'n meegebrachte schetsboek, terwijl anderen met grote ijver het 
tjaskermolentje op de wind zetten om hem aan het draaien te krijgen. De 
verrassing was van hun gezicht af te lezen wanneer er zowaar water 
opgeschroefd werd. Een briefje van een jeugdige bezoeker luidde: "We waren 
met de open molendag bij een molen. Daar was het leuk. Je kon er van alles 
doen. Je kon er ook aan een schroef draaien. Er was niet veel wind. Maar de 
molen draaide wel." 
En daar ging toch een zekere charme van uit met dit prachtige nazomerweer. 
Veel bezoek kwam er op de molen. De gasten kwamen eigenlijk uit de hele 
provincie en zelfs uit het buitenland. In totaal vertoonde de bezoekerslijst aan 
het eind van de dag maar liefst 93 streepjes. In werkelijkheid zijn er meer 
belangstellenden geweest, daar het turven door de grote toeloop wel eens werd 
vergeten. 
Jammer was het dat molenaar Pier Zijsling wegens ziekte verstek moest laten 
gaan. We wensen hem van harte beterschap. 
Vrijwillige molenaars Cees Posthumus en Gerben Wijnja 

Q, 



IL DORPSBELANG TJERKWERD E.O. Ji 
Woningen op ijsbaan óf verlenging van bouwstop 

Het plan om de ijsbaan na 2005 naar het sportveld te verplaatsen is in het dorp met gemengde gevoelens 
ontvangen. Tegenstanders noemen het een technisch onmogelijk plan en vrezen beperkingen voor de 
vcldvcrenigingen. Voorstanders wijzen op de efficiënte ruimtebenutting en juichen de sfeervolle locatie, 
centraal in het dorp, juist toe. 

Het ijsbaanplan is de spil van het concept-bestemmingsplan dat Dorpsbelang Tjerkwerd maandag 6 
oktober aan de bewoners presenteerde. Zo'n 60 belangstellenden lieten zich in It Waltahûs informeren 
en dat is een opkomst die we slechts kennen uit een grijs verleden Op de plannen, gesmeed door een 
werkgroep van zes mensen, werd enthousiast maar ook kritisch gereageerd door de dorpelingen. 

Meest gevoelige punt is fase l van het plan, de bouw van vijf rijtjeshuizen, vier twee-onder-één-kap en 
één vrijstaand huis op de ijsbaan. De gemeente Wûnseradiel heeft naar dorpsbelang nadrukkelijk laten 
weten daar het liefst de zestien woningen te realiseren die tot 2015 mogen worden gebouwd. In het 
voortraject werden plannen van ons in een andere richting als ,.zeer moeilijk haalbaar" bestempeld. 

Geen bouwbestemming 

Er rust in tegenstelling tot voorheen op dit moment echter geen bouwbestcmming meer op de ijsbaan 
Dat betekent dat Tjerkwerd mag zeggen: ,,Niks mee te maken, we willen geen woningen op de ijsbaan ... 
Het gevolg is dan wel dat er op z'n vroegst pas in 2008 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd, 
omdat aJtematieven voorlopig niet voor handen zijn. Voor de werkgroep en Dorpsbelang reden om een 
gedeelte van de woningbouw wél op de ijsbaan te plannen. 

Fase 2 en 3 bestaan uit de bouw van tien vrijstaande woningen aan het water. Dat water kronkelt zich 
vanaf de oude haven helemaal om het dorp tot aan de huidige ijsbaan, waar dan woningen staan. De 
woningen in fase 2 en 3 worden vanaf de achterkant van de ijsbaan in oostelijke richting gebouwd. 
Andere opvallende onderdelen van het plan zijn verplaatsing van het dorpshuis en een rondweg met 
nieuwe brug aan de oost.kant van het dorp. 

Na afloop regende het mondelinge en schriftelijke reacties. Het in tijd naar voren halen van de rondweg, 
meer vrijstaande woningen in de eerste fase en een voorrangsrecht voor de eigen bewoners bij het 
verdelen van de bouwkavels zijn slechts enkele van de vele commentaren. Dorpsbclang en de werkgroep 
gaan de reacties bekijken en hopen op de jaarvergadering van eind november of begin december de 
bewoners te informeren over de actuele stand van zaken. 

Schroom niet om uw mening over het totale plan kenbaar te maken bij een van de bestuursleden van 
Dorpsbelang, want de komende maanden moeten we een definitieve keus maken. Voor de korte termijn 
zal die keus vooral draaien om bouwen op de ijsbaan of voorlopig helemaal niet bouwen. De optie met 
het meeste draagvlak wordt bepalend voor de keus van Dorpsbelang. Uiterlijk twee weken na het 
verschijnen van dit Skieppesturtsje hopen we alle reacties zo'n beetje binnen te hebben. 

Overigens hoeft u zich geen zorgen te maken dat het ijsbaanplan de aangekondigde renovatie van het 
sportveld vertraagt. Mét of zonder ijsbaan, 'Tjerkwerd· is het eerste veld in Wûnseradiel dat over de 
kop gaat. Dat er nog niks is gebeurd, is louter en alleen te wijten aan de hemeltergende stroperigheid van 
procedures bij de gemeente. 

U\. 



11 KLAVERJASCLUB Il 
In het vorige Skieppesturtsje zijn wij Ydcma b.v. vergeten te vermelden. 
Onze excuses daarvoor. Gelukkig hadden wij op de laatste kaartavond wel 
de juiste uitslag. Deze was dan ook als volgt: 

1. Jelle Twijnstra jr. gemiddelde van 4825 
2. Rob Dijkstra 4796 
3. Yde Schakel 4793 
4. Dijkstra BV · 4761 
5. Breeuwsma BV 4715 
6. Jelle Zijsling 4710 
7. Riet Bruinsma 4690 
8. Jouke Hettinga 4675 
9. Bert Miedema 4625 
10. Jitte Huitema 4579 
11. Jaap van Lingen 4572 
12. Bertus Walsma 4565 
13. Betty Jellema 4560 
14. YdemaBV 4548 
15. Hilly Ketelaar 4510 
16. Albertus Timmer 4435 
17. Reinier v.d. Steege 4273 

Groetjes Rieky Dijkstra 



11 KOKEN MET RIEMKJE 11 

Vanwege de intrede van de herfst, wil ik graag wat leuke recepten doorgeven 
waarvan in dit seizoen de ingrediënten goed te koop zijn. 

POMPOENSOEP 

Ingrediënten; 
500 gr. Oranje winterpompoen in blokjes 
1 liter kippebouillon of voor vegetarische soep 1 liter groentebouillon 
(gemaakt van blokjes) 
3 uien 
1 eetl. milde kerriepoeder 
3 laurierblaadjes 
25 gr. boter 
1 bosje fijngesneden peterselie 
scheutje zoete ketjap 
peper 
crème fraîche 

Pel de uien en snipper ze. Verhit de boter in een ruime pan en fruit de ui 
enkele minuten. Voeg kerriepoeder en de blokjes pompoen toe en laat alles 
nog 5 minuten fruiten. 
Voeg de bouillon toe, gemaakt van de bouillonblokjes, de laurierblaadjes 
en kook dit alles met de deksel op de pan in ca. 25 minuten gaar. 
Verwijder de laurierblaadjes en pureer de soep met een staafmixer. 
Breng de soep weer aan de kook en breng op smaak met versgemalen peper 
en zoete ketjap. 
Roer de peterselie erdoor en voeg crème fraîche naar wens toe. 
Lekker met stookbrood en kaas. 

,,. 



fi PUZZE LP AG INA 1 =================~============== ======== 
Zoek de woorden door de richting van dvo_lililiiillilililiiiliiiiiiiliïliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiilllliiiiliiliiiiilii-..liiiililiiiililllliiiiiiiliiiliiilliiiliiiilïiiiiiiiliiiillilll Schrijf naast iedere omschrijving het 
pijlen te volgen. De woorden beginnen met overeenkomstige woord. Breng daarna de 
de omcirkelde letter in het midden. letters die aangeduid zijn door een pijl over 

naar de overeenkomstige vakjes onderaan. 
Zo zal je de naam vinden van verbindingen 
tussen verschillende zeeën. 

MAAK DE JUISTE VERBINDINGEN: .~~ . 
HAAN . .GEIT. rn:r:D dezusvanJemoederofvader 

STIER MERRIE O [1 :r:r [!~]!i'rJ een zwart-wit- 0,~,1:te hond 

BOK ZEUG ~ 6,. 
RAM GANS [ LJ:: [ Q:] de hoofdstad van Turküe 

__ J!lét_ • aIIJ zeven dagen 

8:t:[t~ 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 
C[:[:[::[::[:[:[J: :o 

D L C E p 
R E 0 J D 
D N ® L A 
R E 1 A u 
R 0 z w z 

• 
HENGST 

BEER 

HERT 

GENT 

aan en je zal de naam 
vinden van een dier. 
De pijl duidt de 
richting aan die je 
moet volgen. • 

l 
HINDE 

KOE 

OOI 
moet Je op de enveloppen 
kleven die je verstuurt 

f KIP 

REGEN NAT SPANJE CiEN 
KRAB SNOB KOMT COL MA 
SIDONIA JAC~B SOBER 

CLUB ZON KOM 
KRIB STOUT ZONNESCHUN SNEL 

1. Schrap alle woorden van 3 letters. 
2. Schrap alle woorden die beginnen met de letter S. 
3.Schrap alle woorden die eindigen met de letter B. • 
De overige woorden vormen een spreekwoord of een 
uitdrukking. 



Il KOKEN MET RIEMKJE 

COURGETTECAKE 

Ingrediënten; 
300 gr. bloem 
1 theet. bakpoeder 
1 theet. kaneel 
een snufje zout 
125 gr. margarine of boter 
200 gr. suiker 
2 eieren 
300 gr. geraspte courgette 
1 zakje vanillesuiker 
150 gr. rozijnen 
evt. 60 gr. walnoten, grof gehakt 

Verwarm de oven voor op 180 ° C. Meng in een kom bloem, bakpoeder, 
vanillesuiker, kaneel en zout. 
Mix in een beslagkom de margarine of boter, suiker en eieren en mix dit 
tot een gladde massa. 
Voeg de courgette, rozijnen en eventueel als u dit lekker vindt de noten 
toe. 
Voeg het bloemmengsel toe en meng nu alle ingrediënten goed door 
elkaar. Schep het geheel in een ingevette cakevorm (24 cm) en bak de 
cake in ongeveer een uur mooi gaar. Laat de cake ongeveer 10 minuten 
afkoelen in de vorm en haal ze er daarna uit. Laat de courgettccake 
eerst helemaal afkoelen, voordat u hem serveert. 
Deze cake, of beter koek, is vaster van structuur dan een traditionele 
cake. 

\ l\. 



tï OPROEP 6o+ SOOS -----· 

Wij zijnop zoek naar mensen die onze groep komen versterken! 
Er zijn in Tjerkwerd en Dedgum toch nog genoeg mensen die bij deze 
doelgroep horen? Bent u nog geen 60 of over de 100, dat maakt niets uit! 
Iedereen, man of vrouw is van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te 
nemen. 
In de wintermaanden komen we met zo'n 20 personen 1 x per maand bijeen 
voor een gezellige middag. De kosten bedragen 3 euro p.p. per middag. 
Ons programma proberen we zo gevarieerd mogelijk te houden zodat er 
voor elk wat wils is. 
We beginnen weer op 8 oktober. Van 2 - 4 uur in het Waltahûs 
Aarzel niet langer, en kom gewoon ook! 

Inlichtingen Alie Mekking tel: 579393 

(IvooR u GELEZEN oooa PIETEKE DEKKER 11 
• Het komt er niet op aan , hoe oud je bent, maar hoe of je oud bent. 
• Opgeven is verliezen, volhouders hebben altijd nog een kans. 
• Droom je van een gouden toekomst, begin dan al vroeg te sparen. 
• Hij heeft heel wat verbeelding maar is maar een kale neet. 
• Als je je groot voelt, kijk dan eens naar de sterren. 
• Van stoeien komt knoeien ( van geintjes - kleintjes??) 
• Wie ergens op hoopt moet soms lang wachten. 
• Als je leven vol bloemen is, vergeet dan niet om het water te geven. 
• Sommige dagen zou je in een lijstje zetten, de meesten zijn zonder lijst. 
• Als je kring kleiner wordt, worden je vrienden kostbaar. 
• In huizen of paleizen vind je goeie of onwijzen 
• Veel zeuren doet de liefde verkleuren. 

\':,-, 



• Als je denkt ik ben verslagen dan heb je 't al verloren. 
• De een denkt het, de ander zegt het. 
• Als je een ander wat gunt dan ben je rijk 
• Gewoon blijft bestaan! 

11 GYMNASTIEK 11 
Het nieuwe seizoen breekt weer aan. 
Helaas kan Sippie Blanksma ons nog geen les geven. 
Wij hebben Marjan Faber bereid gevonden om op 20 oktober een proefles te 
geven. Als dit bevalt kan zij de lessen. voortzetten. We kunnen er nog wel 
wat nieuwe leden bij hebben. 
Wat doen wij zoal: Grondoefeningen 

Yoga 
In en ontspanning 
En veel plezier met elkaar 

De gymnastiek wordt gegeven in het Waltahûs op maandagavond van 19.30 
/20.30 uur 
Je opgeven kan bij: Jeanet Volbeda tel. 572450 

Hinke Brandsma tel. 579747 

11 GYMNASTIEK JEUGD PARREGA -TJERKWERD Il 
Zaterdag 14 juni jl. hadden we de uitvoering. Deze keer was de dansgroep 
Lanyok er ook bij, onder leiding van Margriet Enequist-Bos. Ze hebben vier 
keer opgetreden met dansen uit vier verschillende landen. Ook was er weer 
een gymploeg bij, zij lieten zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben. 
Zo nu en dan ontstonden daar grappige situaties bij doordat de kinderen 
tegen elkaar aan rolden. Natuurlijk was de keurgroep ook aanwezig. Ze 



hebben verschillende oefeningen laten zien op de mat, brug en de balk. Ter 
afsluiting werd er trampoline gesprongen. Het was al met al een gevarieerde 
en gezellige avond. 

Donderdag 4 september zijn de lessen weer begonnen. 
Tijden: voor de gymnastiek van 16.30 - 18.30 uur 
En voor de ouderen van de keurgroep van 17.30 - 19.30 uur 
Iedereen is van harte welkom! 

Matty F eenstra 

11 OPBRENGSTEN COLLECTES 

De opbringst fan 'e kollekte fan it Prinses Beatrix fonds wie€ 118,44. 
Hjir foar tige tank! 

********************************************** 

De kollekte voor de Kankerbestrijding in de eerste week van september heeft 
m 

Tjerkwerd € 416,81 
Dedgum € 87 ,34 
Hieslum € 110,66 
Parrega € 439,26 opgebracht 

Alle gevers en kollektanten hartelijk bedankt! 

********************************************** 

De landelijke inzamelingsactie van het Reumafonds , die in de week van 9 - 
15 maart jl. is gehouden, heeft in Tjerkwerd een bedrag opgebracht van€ 
231,31. 
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Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot leden van het plaatselijk comité, 
tot de collectanten en tot een ieder die door middel van een financiële 
bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen. 

********************************************* 

Bêste minsken fan Tsjerkwert - Dedzjum en alle omkriten 

De ûndcrtekene froulju wollc jimme tige tank sizze foar it moaie bedrach fan 
de kollekte fan Geestelijk en Verstandelijk Gehandicapten dy't hälden waard 
fan 22.09.2003 oan't 27.09.2003 en€ 240,74 opbrocht hat. 

T. Gietema - Reinsma Dedzjum 
A.Witteveen - Altenburg en 
R. Bakker Tsjerkwert. 

11 CAMPAIGN FOR TIBET 

In 1949 bezetten Chinese troepen Tibet. Dit leidt in 1959 tot een 
volksopstand en vlucht van 80.000 Tibetanen naar India. Onder hen ook de 
Dalai Lama, Tibet's politiek - en geestelijk leider. In de 20 jaar daarop volgt 
een immense vernietiging van de Tibetaanse cultuur. Een vijfde van 
bevolking ( 1.2 miljoen Tibetanen) vindt als gevolg van de Chinese bezetting 
de dood. Meer dan 6. 000 kloosters en andere culturele centra worden 
vernietigd en geplunderd. De grootschalige instroom van Chinezen en de 
hieruit voortvloeiende discriminatie op allerlei gebied, zoals onderwijs, 
gezondheid en huisvesting, maken de Tibetanen tot "tweederangs burgers" 
in eigen land. De religieuze onderdrukking wordt de laatste jaren 
geïntensiveerd. Tot op vandaag worden nonnen en monniken gevangen gezet 
en gemarteld. International Campaign for Tibet (ICT) zet zich met succes in 
voor het Tibetaanse volk om een vreedzame oplossing te vinden voor de 



Tibetaanse Kwestie. Samen met mensenrechten-organisaties werkten en 
werken ze voor de vrijlating van politieke gevangenen en de verbetering van 
de positie v~n vluchtelingen in lndia en Nepal. Want nog altijd ontvluchten 
Tibetanen hun land. 
Beste dorps- en ex-dorpsgenoten, 
De politiek vraagt de laatste tijd meer aandacht van ons: de tegenstellingen 
tussen rechts en links, de aangekondigde bezuinigingen ... 
Toch beseft iedereen terdege dat we in een democratisch land leven waarin 
we een eigen mening mogen hebben en vrij zijn. 
Het minste wat we voor de Tibetanen kunnen doen is in ieder geval onze 
handtekening zetten en als het mogelijk is wat geld over te maken. 
(eenmalig) 
Alvast bedankt voor uw hulp, 
Ella Huisman 
U kunt het formulier in een envelop opsturen naar: 

Nederlandse Stichting 
International Campaign for Tibet 
Antwoordnummer 9251 
1000 WZ AMSTERDAM 

11 MAANDAG 10 NOVEMBER DAG VAN DE MANTELZORG Il 
Zes jaar geleden is het begonnen en het groeide uit tot een gebeurtenis die 
door steeds meer mensen wordt gewaardeerd: de Dag van de Mantelzorg. 
365 dagen per jaar staan overal in Friesland mantelzorgers klaar om zorg te 
bieden aan vrienden, buren, gezins- of familieladen die door ziekte, een 
handicap of ouderdom deze zorg hard nodig hebben. 60.000 Mantelzorgers 
in Fryslän zijn gemiddeld 18 uur per week op deze manier in touw. Zij zijn 
op deze wijze in beweging om zorg te bieden, en zijn hiermee vaak van 
onschatbare waarde voor mensen uit hun omgeving. 



Een dag in het jaar staan al die mantelzorgers zelf in de schijnwerpers 
tijdens de nationale Dag van de mantelzorg. Die dag vindt dit jaar op 10 
november plaats en heeft in Fryslän als thema:" bewogen in beweging". 

Beweging is essentieel voor iedereen - en dus ook voor de mantelzorger. 
Immers: een wandeling, een eindje fietsen, actieve sportbeoefening, maar 
ook het 'verzetten van de gedachten' ,met een boek, een film of 
museumbezoek het hoort er eigenlijk bij om zelf vitaal te blijven. 

De mantelzorgers in 220 plaatsen in Nederland, waarvan er 17 in Friesland, 
worden in de maand november uitgenodigd om op tal van manieren 'in 
beweging' te komen. Niet alleen omdat het goed is, maar ook omdat deze 
mensen die altijd min of meer achter d~ schermen actief zijn het verdienen 
een dag in het jaar in de schijnwerpers te staan . Ontmoetingen met andere 
mantelzorgers staat centraal. Ook u kunt mantelzorgers die u kent hierop 
attenderen. Mantelzorgers die in hun eigen omgeving aan willen schuiven bij 
een mantelzorgbijeenkomst kunnen in november terecht in: 
Regio Noord: Het Bildt, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, 
Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, 
Terschelling en Vlieland. 
Regio Zuidwest: Bolsward, Lemsterland/Skarsterlän, 
Gaasterland/Sleat/N ijefurd. 
Regio Zuidoost: Ooststellingwerf, Smallingerland, Tytsjerksteradiel. 

De Landelijke Mantelzorgkrant is vanaf 20 oktober gratis af te halen in 
de plaatselijke bibliotheken en in de bibliobus. 

Met onderstaande bestelformulier kunt u het volgende bestellen: 
1. Een overzicht van plaatsen in Friesland met een activiteit voor 

mantelzorger in november, tijden, soort van activiteit en contactpersonen 
2. Nieuwsbrief Mantelzorg Fryslän. 

·Û'.) 



Bestelformulier overzicht activiteiten mantelzorg in november 2003 

Opsturen naar: Dag van de Mantelzorg, Postbus 417,8901 BE Leeuwarden . . 
Naam: 
Adres: 
Postcode/Woonplaats: 
Organisatie: 

Besteld: (aankruisen welke u wilt bestellen) 
0 Overzicht activiteiten Mantelzorg in Friesland 
0 Nieuwsbrief Mantelzorg Fryslän 

tel: 058 248 98 69 / email info@cvtm.nl / fax: 058 284 98 50 

11 VRIJWILLIGE BIJDRAGEN Il 
Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van: 
Mevr. Hylkema, Parrega; A. van Lingen, Singel; J. Dijkstra, 
Koudum; T. Twijnstra, Hellendoorn; D. Bakker-de Jong, 
Arkum; fam. H.E. Stel, Kerkstraat; A.M. Galama-Ypma, it 
Heechhout Bolsward; J.J. Velerna, Beilen; W.J.M. Huitema, 
Logstor; R. Steur, Sylroede; B. Kuipers, Singel. 

Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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11 BURGERLIJKE STAND Il 
Ta"'kbe,.. e"' ti9e wiis 
bi"'"'e wy mei de be...+e 
fa"' O:.s famke el'\ St.<ske 

3a~ita 

Wie9e>" e"' 3oke 
de 301'\9-Visse>" 

Michiel 
Sjot.<kje 

20 jc,ly 2003 

Syl>"oede 37, 8765 LW 
Tsjukwed 

til!.: 0515-579866 

Dankbaar en gelukkig zijn wij dat wii uit Gods hand. 
- . - 

een zoon en broertje mochten ontvangen 

Harke Johannes 

Herke 
15 juni 2007 

Johan en Heleen w,lts-Harkema 

Jan 

S_ylroede )0. 87~5 LW Tjerkwerd 
tel. 0_'51:"- ;'i,7;:>068 
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11 BEDANKJES Il 
Tige tank! 

Foar alle kaarten, blommen en kado's dy wy krigen hawwc 
nei de berte fan Janita. Geweldich!! 

Groetnis fan Wieger, Joke, Michiel, Sjoukje en Janita. 

**************************** 

Het regende kaarten en andere leuke reacties na de geboorte van onze 
dochter en zusje Naomi op 2 juni 2003. Perfect. Bedankt. 

Jelle, Nynke en Iris Feenstra 

******************************* 

De reacties en steunbetuigingen die we kregen na het overlijden van onze 
broer Bouwe hebben ons goed gedaan. Daarvoor willen we iedereen heel 
hartelijk bedanken. 

Jelle en Nynke 



11 SNYPSNAREN Il 
Motet 'Ut hout en blik' kin de easken fan de Arbo net mear neikomme. 
Sa gau mooglik sit in risiko-ynuentarislist opmakke wurde. Benammen de 
utgong is in obstakel. Peter Ouderkerk.en wit dêr alles fan. 

De Huitema's by Ymswalde hawwe harren eigen oanlisteger krigen. Dat 
mei ek wol, want it is no al in ferrekt ein op 'e fyts nei Boalsert. 

Yn Boa/sert binne foar de fakánsfe nije parkearautomaten kommen. 
Minimale ynwerp is 20 eurosint. Mei sa'n 75 prosint is't heger wurden! 
Ach, de gemeente Boa/sert kin ek net fan de wyn libfe! 

Tsjerkwert kin dat sa't it liket al. ~a binne der grutte plannen foar noch 
gruttere Wynmolens. Stifting 'Windkracht JO' krijt aanst orkaankrêft. 

lt rint bytiden as diggelfjoer troch it doarp; Tjeerd Haarsma hie in hûs 
oan de Sylroede kocht. Elkenien wist saneamd derf an! Utsein Tjeerd 
f ansels, want it wie al hielendal ner wier! 

De reunyclub fan fyftfin wie in wykein yn Heemstede. lt hie wol wat fan 
in heale survivaltocht. Der waarden flotten makke en abseile wie ek yn 
tel, al gie dat wat minder flot. Alle rieders binne gjin (gl-)dieders! 

Wat is moaier dan smite mei roten skytpapier? 
Krekt, noch mear skytpapier! 

Mem, ik wol letter 'zakkenvuller' wurde by AH. 
Do bedoelst 'vakkenvuller'. 
Nee hear, 'k wol by de direksje! 

Kopij en snypsnaren 
9raach foar 
S desimber 




