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Een winters plaatje tussen Tjerkwerd en Bolsward dat inmiddels 
geschiedenis is geworden. 

Gezicht op een besneeuwd Tjerkwerd (foto's GDW) 
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Beste Skieppesturtlezers, 

Eind van het jaar is het vaak een goede gewoonte om terug te blikken op de 
afgelopen periode. St. Maarten werd met liedjes, lichtjes _en snoep gevierden 
in dezelfde week kwam Sinterklaas al aan in Zwolle. Wel erg vlot op elkaar. 
Sinterklaas heeft met hulp van veel kinderen een boom geplant op het 
schoolplein, weer eens wat anders. 

Mevrouw Hinke Kooijenga van de Waltaweg is verhuist naar de Trochreed 
30 in Bolsward. Haar woning staat nog leeg, niet lang hopen wij. De 
redaktie wenst u veel woonplezier in Bolsward. 
Fam. F. Gietema woont niet meer op hun boerderij, zij zijn verhuisd naar 
Koudum. Ook jullie veel woonplezier in dit dorp. Inmiddels hebben Fokko, 
Jaap en Betty hun intrek genomen in deze boerderij. Ook voor hen de wens 
dat ze er met veel genoegen mogen wonen. 

Nog even een aandachtspuntje: De bankrelatie is verandert: nl. Fortis bank 
nr. 8476.68.398 . Het is maar even een tip, mocht u de vrijwillige bijdrage 
automatisch overboeken dan is het handig om het nummer even te wijzigen. 

Het grootste nieuws zal toch de geboorte van het kroonprinsesje zijn. 
Zij kreeg de namen Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, wc hebben 
hier even op moeten wachten. De commercie speelt er weer handig op in. 
Vlaggen, beschuiten, vla en noem maar op. 
En dan gaan we in deze donkere dagen snel naar de kerst. De tiid háld gjin 
skoft ie een spreekwoord wat nu zeker geldt. Een ieder is druk met z'n 
kerstversiering of het samenstellen van het menu. 
Beste mensen, maak jeniet te druk maar geniet met elkaar van deze 
gezellige tijd. Maak wat moois van het jaar 2004. Wij wensen iedereen veel 
gezondheid. 

Namens de redactie 
Tea Huitema 



Il DORPSBELANGEN 11 
Jaarverslag 2003: bewogen jaar voor Dorpsbelang Tjerkwerd'[ , 
Het was een bewogen jaar voor het bestuur van Dorpsbelang 
Tjerkwerd. Met name de invulling van het nieuwe 
woonbestemmingsplan vergde veel tijd van de mensen. Maar er 
speelde meer. Per onderwerp zetten we op een rij wat, hoe de 
ontwikkeling is geweest en wat nu de actuele stand van zaken 
is,1 
,i 
Eerst nog iets over de personele veranderingen. Gjettje Dijkstra werd 
voor een periode van vier jaar herkozen. Anneke Feenstra stapte na 
acht jaar uit het bestuur, waarvan vijf jaar als voorzitter. We wiUen 
Anneke langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor haar 
geweldige inzet.,i 
,i 
Anne de Vries, die nog twee jaar heeft te gaan in het bestuur, is op 1 
december door het bestuur unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. 
De naam van de nieuwe man of vrouw in het bestuur is inmiddels ook 
bekend. We hebben Ule Haarsma bereid gevonden om ons bestuur 
voor een periode van minimaal vier jaar te komen versterken. U1e, 
van harte welkom als lid van ons bestuur! 

We hadden ons nieuwe bestuurslid liever op de afgelopen 
jaarvergadering gepresenteerd, maar door verschillende 
omstandigheden lukte dat niet. Volgens de statuten moeten de leden 
tijdens de algemene jaarvergadering van 2004 de voordracht nog 
goedkeuren. Tot die tijd draait U1e gewoon mee. 1 
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Bestuurssamenstelling 1 december 2002- 28 november 2003: 

Anneke Feenstra (voorzitter), Jelle Feenstra (secretaris), Anna 
Gietema (penningmeester), Gjettje Dijkstra, Bertus Walsma, Anne de 
Vries en Andries, Steegstra 

Fietstocht met gemeente op 22 maart 2003 

Beeld zegt vaak meer dan woorden. Daarom kwam een deel van de 
gemeenteraad van Wûnseradiel zaterdag 22 maart naar Tjerkwerd om 
per fiets kennis te nemen van zaken die spelen in het dorp. De 
FNP-ers Lucy Postmus en Liskje Flapper, Baukje Miedema van de 
VVD, PvdA-er Hans Waterlander en de CDA-ers Sjoerd Kooistra en 
Syben Reitsma waren de zes raadsleden die met veel enthousiasme 
gehoor gaven aan de uitnodiging van het bestuur van Dorpsbelang 
Tjerkwerd.f 
,i 
Na ontvangst met koffie in It Waltahûs begonnen de raadsleden en 
het voltallige dorpsbelangbestuur aan de route die was uitgezet. 
Uiteindelijk belandde het gezelschap. kort na het middaguur weer in 
het dorpshuis waar het werd getrakteerd op roggebrood met spek en 
overheerlijke erwtensoep, voortreffelijk bereid door Joke Schukken. ,r 
,r 
Gevaarlijke en hinderlijke verkeerssituaties in en rond het .dorp, de 
voortdurende trillingsproblemen van de Waltaweg, de abominabele 
toestand van het sportveld, het plan om het dorp in het groen te 
zetten en het nieuwe bestemmingsplan waren slechts enkele van de 
zaken die tijdens de fietstocht aan de orde kwamen. De schitterende 
voorjaarsdag met veel zon en weinig wind speelde wellicht een rol in 
het enthousiasme van de raadsleden. Reacties als "een zeer origineel 
idee" en "nu weten we voortaan precies waarover we praten" 
bewezen dat het idee van dorpsbelang een voltreffer was. 
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Asbest op Ald Dyk 

In het voorjaar wordt asbest aangetroffen op de AJd Dyk. De 
gemeente laat de zaak onderzoeken door Verhoeve Milieu uit 
Jirnsum. Het gedeelte dat te veel asbest bevat wordt nog voor het 
einde van dit jaar verwijderd. dat is een klusje van een paar dagen. De 
asbest is alleen aangetroffen in de bovenste 20 centimeter. Het gaat 
om ongeveer 100 kubieke meter grond dat weg moet. Een klusje van 
een paar dagen, uitgevoerd in opdracht van de provincie. 

Sportveld 

Na jaren lobbyen wordt het sportveld van Tjerkwerd eindelijk 
aangepakt. Het totale plan kost 55.000 euro. Het sportveld is vanaf l 
juli 2004 weer speelklaar. Tussen 1 mei en 1 juli 2004 moeten school 
en kaatsvereniging dan gebruik maken van de ijsbaan. de gemeente 
regelt dit met de pachter van de ijsbaan. 

Er komt ook een wandelpad over het sportveld. Niet achter de huizen 
lang, maar aan de zijde waar de bomen staan. Na metingen van 
mensen van de sportvereniging en overleg met de kaatsvereniging is 
besloten het wandelpad wel te realiseren. De benodigde breedte voor 
aansluiting bij de Kaatsbond - 60 meter, 61 meter voor spelen in de 
hoofdklasse - wordt gehaald. Aan beide kanten is rekening gehouden 
met enige uitloop.f 
~ 
Het wandelpad wordt anderhalve meter breed. Achter beide doelen 
komt een betonpad. Ook de bochten worden in beton uitgevoerd. Of 
de lange zijde in schelpen of beton wordt uitgevoerd, is nog even 
afwachten. Dorpsbelang Tjerk-werd heeft geadviseerd om er schelpen 
neer te.leggen, vooral omdat met een schelpenpad ruimte wordt 
gewonnen. Zo'n pad kan dichter tegen de struiken aan worden 



geplaatst dan een betonpad én het is voor de kaatsters wat minder 
gevaarlijk is dan beton. Maar misschien heeft de gemeente nog 
andere oplossingen waardoor beton toch mogelijk wordt.f 
,i • 
Het belangrijkste voor ons is dat én het wandelpad er komt én de 
kaatsvereniging z'n ruimte om in de breedte te kaatsen behoudt.f 
,i 
Projectaanvraag Sport en Spel 

Er zijn inmiddels enige toezeggingen voor subsidie binnen. Om alle 
speeltoestellen, jeu-de boules-baan, bankjes etc. te realiseren is er 
echter nog niet voldoende geld verzameld. Een nieuwe 
subsidie-aanvraag is inmiddels de deur uit en ook de komende tijd 
wordt hiermee doorgegaan om meer financiële middelen te 
verzamelen. 

Groenplan 

Samen met de gemeente en Landschapsbeheer Fryslän realiseert 
Dorpsbelang Tjerkwerd een groenplan. LBF maakt het plan en legt 
het op 6 oktober 2003 voor aan het dorp. Het plan krijgt 5.000 euro 
subsidie van LBF, de overige kosten zijn voor de gemeente. 

In voorbereiding op het groenplan wordt Tjerkwerd in mei 2003 
ontdaan van zwerfvuil. In totaal wordt door vrijwilligers toch zo'n 3 
kuub rotzooi opgeruimd. 

Op zaterdag 22 november 2003 plant Sinterklaas symbolisch de 
eerste boom. Slechts een handjevol vrijwilligers plant die dag struiken 
en bomen op diverse plaatsen in het dorp. DB wil in aansluiting op 
het groenplan een jaarlijks terugkerende groendag organiseren en 
hoopt dat er dan meer vrijwilligers op komen draven. 



Fietstunnel Tjerkwerd 

De gemeente weigert mee te betalen aan de tunnel. De provincie wil 
80 procent van het 3 miljoen euro kostende plan financieren, maar 
daarbij vervalt het plan om ook Jousterp · én Rytseterp op de tunnel 
aan te sluiten. Het wachten is nu op de mededeling van de provincie 
dat die het plan toch volledig financiert. 

Vleermuizenproject 

Na de manifestatie in 2002 over "onze" vleermuizen heeft 
Dorpsbelang, in samenwerking met de kerkvoogdij, het plan opgevat 
om een paneel bij de kerk te plaatsen met daarop informatie en foto's 
over vleermuizen én kerk. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. We weten hoe het 
paneel met dakje eruit gaat zien. Ontwerpbureau De Witte uit 
Leeuwarden heeft een offerte geleverd. Teksten en foto's zijn 
grotendeels klaar. We zitten nu in de fase van het aanvragen van 
subsidies. De eerste aanvraag is de deur uit. 
Voor de realisatie van het paneel zal ook een stukje 
zelfwerkzaamheid van het dorp nodig zijn. 

Trillingsproblematiek Waltaweg 

Het nieuwe trillingsrapport is klaar, maar de analyse en vergelijking 
met het eerste rapport moet nog plaatsvinden. De conclusie kan _al 
wel worden getrokken. Tijdens de nieuwe metingen waren er wel wat 
meer trillingen, maar niet dusdanig dat de gemeente verplicht is tot 
het nemen van maatregelen (1 x overtreed de trilling wel de . 
toegestane norm). 

&.. 



Een asfaldek is de enige manier om de trillingen te verminderen. De 
gemeente gaat de resultaten op een aparte informatieavond aan het 
dorp presenteren. Dat gebeurt in december of januari. Op die avond 
wordt ook duidelijk of de gemeente bereid is iets te doen om het 
probleem op te lossen. Overigens zou deze avond al in september 
plaatsvinden, maar zo snel kon de gemeente blijkbaar niet. 

Bestemmingsplan Tjerkwerd 

Dorpsbelang Tjerkwerd wil een poging wagen met het dorp een 
breed gedragen bestemmingsplan te maken. In plaats van het aan de 
gemeente over te laten, wil DB zelf met een plan komen. 
Op de jaarvergadering van 2002 worden dorpsbewoners opgeroepen 
om met plannen en ideeën te komen voor het bestemmingsplan. 
Vervolgens worden nog twee oproepen gedaan voor zowel ideeën als 
voor deelname in de werkgroep. Het levert in totaal één reactie op. 
Voor de werkgroep zijn er geen vrijwilligers, waarna DB zelf een 
werkgroep formeert. 

De werkgroep komt te bestaan uit Hylke Feenstra, Theo Galema, 
Anne de Vries, Andries Steegstra, Grietje Postma en Gjettje Dijkstra. 
Ze maken zes verschillende plannen waaruit uiteindelijk één 
voorlopig plan moet uitrollen. Op 6 oktober 2003 wordt dit plan 
voorgelegd aan de inwoners van het dorp. Zij kunnen reageren en de 
reacties worden meegenomen in de verdere discussie. 

Een onderdeel van het eindplan is een ijsbaan op het sportveld. 
Omdat de gemeente het sportveld in 2003 grondig renoveert, wil de 
gemeente weten of de ijsbaanaanleg meteen mee moet worden 
genomen in de werkzaamheden. DB besluit daarop om op 17 oktober 
2003 de bewoners te laten stemmen over dit onderdeel. De bewoners 



stemmen in oktober· met ruime meerderheid (82 tegen 40) tegen het 
plan. 

Hoe nu verder? Dorpsbelang gaat samen met de gemeente het 
gepresenteerde plan en alle reacties daarop inventariseren. Op basis 
daarvan gaat DB samen met de gemeente een locatiestudie doen naar 
woonuitbreiding in Tjerkwerd. Daarin worden per locatie de 
mogelijk- en onmogelijkheden op een rij gezet. Daar moet dan een 
plan uit rollen. · 

Trekpad 

Na herhaaldelijk aandringen wordt het trekpad, het fietspad naar 
Bolsward, eindelijk geasfalteerd. In het overleg met burgemeester en 
wethouder in oktober is echter ook aangekaart dat het onkruid op 
plaatsen al weer door het wegdek heen komt. De gemeente heeft ons 
deze week laten weten dat ze vanaf 2004 vier keer per jaar gaan 
controleren op plantengroei. Beschadigd asfalt wordt er dan 
uitgefreesd, waarna die stukken opnieuw worden geasfalteerd. 
Daarnaast wordt de kade extra gemaaid zodat lastige rietgroei geen 
kans krijgt. ,r 
,r 
Glascontainerf , . 
De twee containers voor glas en l<leren aan de Waltaweg worden in 
2004 verplaatst naar het gemaal van Wetterskip Frysiên aan het begin 
van de Sylroede. De container komt tussen destruiken in en wordt 
daardoor aan het zicht onttrokken. ,r,r· 
We hopen u hier~èe op de hoogte tehebben gesteld và de 
belangrijkste zakendiehet afgelopenjaar speelden.f 

Het bestuur van Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 

IC>. 



~Stand van zaken bestemmingsplan Tjerkwerd 

In korte lijnen zullen we eerst even schetsen wat er zoal is gebeurd het afgelopen 
seizoen.j ' , 
In september 2002 krijgt Dorpsbelang het advies van de gemeente om na te 
denken over een nieuw bestemmingsplan. De reden hiervoor is dat er in de 
tweede fase 14 woningen gebouwd mogen worden. Wanneer er vanuit het dorp 
ideeën worden aangedragen en 'er voldoende belangstelling voor is, dan kan deze 
woningbouw ook gerealiseerd worden. Zo niet dan wordt het aantal woningen 
toegewezen aan een andere kern die hiervoor wel belangstelling heeft. 
Dorpsbclang vindt dat zij deze kans niet aan zich voorbij moet laten gaan en gaat 
hiermee aan de slag. 1 
~ 
In de jaarvergadering van december 2002 wordt aan de inwoners van Tjerkwerd 
verzocht om suggesties met betrekking lot een nieuw plan in te leveren. Hierop 
kwam slechts één reactie binnen. In februari 2003 wordt er een werkgroep in het 
leven geroepen. Deze bestaat uit Hylke Feenstra, Andries Steegstra, Gjettje 
Dijkstra Anne de Vries, Theo Galama en Grietje Steur.1 , 
Zij gaan enthousiast aan de slag en gebruiken als basis hiervoor de plannen die 
in de Dorpsvisie genoemd zijn. Zij krijgen als opdracht om één of twee plannen te 
maken, die op den duur aan het dorp en gemeente gepresenteerd gaan worden en 
van waaruit verder gewerkt kan worden. Bij het maken van deze plannen moet zij 
zoveel mogelijk rekening houden met voor- en nadelen, mogelijk- en 
onmogelijkheden. De bewoners worden via Skieppesturtsje op de hoogte 
gehouden en er bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor de bewoners om alsnog 
ideeën aan te dragen. Hierop krijgen wij helaas geen reacties. , 
In mei 2003 vindt er overleg plaats met de wethouder Boersma. Hij is zeer 
geïnteresseerd in het plan en bestempeld de benadering van Tjerkwerd als zeer 
progressief. Het lag tevens in de bedoeling om in mei een presentatie van de 
tekeningen aan de dorpsbewoners te presenteren. Doordat dat er een aantal 
ontwikkelingen met betrekking tot het groenplan en het opknappen van het 
sportveld aan de orde zijn, kan dit geen doorgang vinden en wordt besloten dit uit 
te stellen.j , 
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In oktober 2003 vindt dan de presentatie plaats door Dorpsbelang aan de 
bewoners van Tjerkwerd. Op deze avond wordt het plan uitgelegd, wordt 
duidelijk gemaakt waarom dingen zijn zoals ze zijn, voors en tegens worden 
uiteengezet. Er wordt natuurlijk om een reactie van de bewoners gevraagd. 
Hierop werd door velen gereageerd, zowel positief als negatief. 
Hiermee kan Dorpsbelang wel vooruit.j 
,1 
Ons is echter wel gebleken dat wij hiervoor de gemeente wel nodig hebben en het 
is dan ook de bedoeling dat we nog meer met hen gaan samenwerken. Om te 
beginnen gaan zij nu voor ons op een rijtje zetten wat de historie van Tjerkwerd 
is met betrekking tot woningbouw. Van daaruit kan worden gekeken naar 
mogelijkheden met behulp van een stedebouwkundige.j 
,1 
Het idee dat dus nu door de werkgroep is gemaakt plus de reacties die wij van de 
dorpsbewoners hebben ontvangen, vormen het uitgangspunt voor het verdere 
ontwikkelen van een plan. Elke stap die zal worden genomen in samenwerking 
met de gemeente, zal door ons aan de bewoners bekend worden gemaakt. Tevens 
wordt er weer een informatie-avond gehouden als er meer concrete plannen 
bekend zijn., 
~ 
Natuurlijk kan een ieder tussentijds bij Dorpsbelang of de gemeente informeren 
naar de stand van zak.en, maar ook het inbrengen van nieuwe ideeën kan ten alle 
tijde. Wacht hiermee alsjeblieft niet tot er weer een officiële avond is, want het is 
wel de bedoeling dat het plan een keer afkomt, zodat er gebouwd kan worden in 
Tjerkwerdlj 
,1 
De voorzitter van Dorpsbelang Tjerkwerd.j , 
Anneke Feenstraj 
1 
Ps: Anneke is op 28 november uit het bestuur gestapt. Haar ambtstermijn van 
acht jaar zit erop. De nieuwe voorzitter van Dorpsbelang Tjerkwerd is Anne de 
Vries.1 
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Bericht van het Stichtin bestuur van "lt Walrfi•" 

Het jaar 2003 loopt bijna weer ten einde en ondertussen hebben 
verschillende activiteiten plaats gevonden. 0 .a. het verenigingsleven is weer 
volop bezig ook verschillende feestjes werden er gevierd en zijn er leden 
vergaderingen geweest. Soks Sa Wat speelde een avond voor de jeugd en 
Sinterklaas niet te vergeten kwam ook even langs. 
Voor de barvrijwilligers is er een avond georganiseerd voor barinstructie. U 
hebt kunnen lezen in de krant dat de regels· rond alcohol steeds meer worden 
aangescherpt door de wet. Van daar dat het ons van belang leek zo'n avond 
te organiseren. Het thema was dan ook Alcohol ,m de wet. Alle deelnemers 
hebben een certificaat ontvangen. 

Komende activiteiten: 
19 - 12 Klaverjassen 
Jaarwisseling 01.00 openstelling van lt Waltahûs 
03 - 0 l Nieuwjaarsbal 
24 - 01 Back to the Sixty's met The Trouble Makers 
Eind februari Play Back Show 

Dan het volgende voor de jaarwisseling zoeken wij twee barvrijwilligers, 
voelt u hier iets voor neem dan even contact op met Nellie Walsma 
tel:572618 Wij als Stichting bestuur kunnen terugzien op een goed jaar voor 
It Waltahûs, dit mede door de grote inzet van al onze vrijwilligers. Hiervoor 
willen wij ze heel hartelijk dank zeggen. 

Tot slot wenst het Stichting bestuur: Joke, Nellie, Bert, Fokko, Jelle, Jan en 
Aggie een ieder een heel goed uiteinde en een ge zond 2004 toe. 

Il 
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Drie. Koningen 
Op een avond vroeg 
in januari gingen drie 
kleine jongens in de 
schemering over 
straaat. Zij waren 
mooi gekleed in een · 
stuk oude vitrage, een 
rose directoire, een 
rode zakdoek, een 
blauw overhemd 
zonder boord en met 
twee gordijnkoorden 
waaraan een vergulde 
potlepel. Zij droegen 
mutsen van 
krantenpapier op het 
hoofd, waarop met 
kleurkrijt sterren 
waren getekend. Ze 
zongen: 'Drie 

koninge, drie here, die noar de sterre kere! Geef m'n 'en cent en geeft 
m'n 'en pint, dan ben ik van 't joar een oarrig kind! Geef me d'r nog een 
koekie bij, dan moak je drie grote koninge blij! Met sterre sallewe gooie, 
met sterre sallewe strooje, je neus sallewe ontdoooie met brandewien!' 
Het was een opwekkend lied en niemand kon aan de identiteit van deze 
drie zangers twijfelen. Zij hadden al wat succes geboekt toen ze door de 
valavond een man met een zwarte pet langs de Spuisloot zagen fietsen. 
De oudste koning elleboogde naar de beide anderen: 'Doar goat Ronés 
op 'n fietse' ... 
'Op 'n fietsel. . .' herhaalden de anderen; want Ronés liep altijd. 



Wie kon ook weten dat hij van z'n eksteroog leed, en naar de huurbaas 
gemoeten had en noodgedwongen op het rijwiel van zijn zoon geklauterd 
was? Het ging nog best, al was het wat vreemdig... · · 
Nu werd Ronés echt niet zonder reden Ro-neus genaamd. Doch hoewel 
hij daarbij reusachtig kon kankeren op de jeugd-van-tegenwoordig, was 
hij gemeenlijk ;ardig voor kinderen. 
'Ronés' .. .' riepen dus de drie eerbiedwaardige figuren in vitrage en rose 
textiel eenparig, 'Ronés' ... '. 
De man onderbrak zijn naarstig pedaaltrappen, en hield kennelijk de 
teugels in die èr niet waren: Hij verloor zijn stuur. 'Hu,' zei Ronés. Zijn 
voeten lieten los van de trappers. Het rijwiel reed eigenwijs en noodlottig 
naar de wallekant van de Spui, waar tot dan alleen koolstronken en een 
rotte appel in dreven. 'O, Heer,' zei Ronés, zeer te pas. Zijn rijwiel 
beklom de berm met voldoende vaart. 'Ach, nééje!' riep Ronés uit. En 
reed de Spui in, alsof hij verwacht werd. 
Het water lachte een beetje en fronste niet al te zwaar over deze man. De 
fiets lag met het achterwiel op de kant en daarnaast ontsproten direct 
twee groen-bekroosde handen die grabbelden. 
De drie koningen hadden alles met ontzetting aangezien. De twee 
oudsten stortten zich op de knieën naar voren en grepen het fietswiel. 
'Trekken, Ronés" riep de oudste kordaat. 
Ronés stak een overwoekerd gezicht uit de sloot en greep de fiets. De 
drie jongetjes, gewetensvol als grote kerels, trokken uit alle macht. Het 
was niet erg nodig, want de Spui was ondiep. Met indrukwekkende 
golem-stappen marcheerde Ronés het droge tegemoet en steeg op. 
Hij stond daar fladderend van de kou en vroeg bars: 'Wat mot dat nou?!' 
Er was even stilte. 
'Wai bint de drie koninge .. .' zei de oudste ferm. 'Wai woll'n je een goe 
'Niejoar wense.' 'Vort!' blafte de drenkeling verwilderd. 
Toen begon het kleinste jongetje te zingen. Misschien wou hij hun goede 
wil tonen. 'Met sterre sallewe gooie, met sterre sallewe strooie, je neus 
sallewe ontdooie met brandewien.' 
Dat was teveel voor Ronés, die in natte kleren de goedheid niet kon 
begrijpen, 'Barst!' zei hij. 
'Stik. Snértvolk!. .. 'En daarmee had de volwassenheid-van-tegenwoordig het 
werkelijk tegen de jeugd afgelegd. 
Olaf J. de Landell (uit Het prille groen in: Kinderen van één wereld) 

15. 



Il IJSCLUB TJERKWERD 

De winter staat weer voor de deur. 
Ook deze winter hopen we dat we kunnen 
schaatsen op onze ijsbaan. Bij dezen willen wij u 
vragen om er mee om te denken dat het ijs niet 
wordt vernielt voor of na een vorstperiode. 
Als de vlag in top hangt is de ijsbaan open! 
We hopen op veel schaatsplezier. 

Groeten IJsclub Tjerkwerd. 

~ UIT DE BOEKEN Il 
1873 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe school te Tjerkwerd 
1876 Terpaarde verkrijgbaar aan het erf van Rinske Andela in de Buren 

te Dedgum 
1878 Het nieuwe kanaal van Tjerkwerd naar Makkum is zo goed als 

gereed. 
1888 Aanbesteed het bouwen van een toren met nieuwe voorgevel aan 

de Nederlands Hervormde Kerk te Tjerkwerd. 
J 889 Oproep van rechthebbende 2 ongebruikte banken in de kerk te 

Dedgum. 
1888 Geveild de bovengrond van de Woudterp 2 HA te Tjerkwerd aan 

de Babuurstcrlaan 
1890 Voor Dedgum een nieuwe klok gegoten in Heiligerlee. 

Ingestuurd door O.S. Postma 





....___-t Voor iedereen die graag kleurt, is dit de site weer het gebeurt! a----.1' 



({ KOKEN MET RIEMKJE ll 
Met d~ kerstdagen jn het vooruitzicht, heb ik een paar heerlijke 
voorgerechten voor jullie op papier gezet, de Kerriesoep a la Weeshuys, 
hebben we een paar weken geleden in het restaurant "Het Oude 'Weeshuys' 
in Bolsward gegeten, met de hele redactie van de Skiepesturt. Deze was 
heerlijk en willen we jullie zeker niet onthouden. 

Kerriesoep a la Weeshuys 

Benodigdheden; 
Kerrie 
Kippebouillonblokjes 
Gembersiroop 
Allesbinder van bijv. Maggi 
Appel 
Komkommer 
Room 

Water, 1,5 liter aan de kook brengen, hierbij de bouillonblokjes naar smaak 
toevoegen. 

1 eetl. Milde kerriepoeder toevoegen en wat gembersiroop naar smaak 
toevoegen, 
wees hier voorzichtig mee en proef tussendoor of het genoeg is. 

Dit alles afbinden met de allesbinder. 

Appel en Komkommer (beide met schil) in dunne reepjes snijden (Juliënne 
De appel, komkommer en scheutje room ·in de soepkop doen en vervolgens 
de hete soep erop gieten. 



Je zou denken dat dit een pittige soep is, met al die knoflook, 
maar dat valt enorm mee, het is een romige soep, welke vooral 
als voorgerecht tijdens de kerst heel goed past. 

Knoflooksoep.· 

Benodigdheden; 
20 tenen knoflook 
1 ½ liter groentebouillon 
zakje thijm van Silvo 
10 gekneusde zwarte peperkorrels 
2 tomaten 
peper en zout 
bosje basilicum 
3 eidooiers 
3 eetlepels olijfolie 
stokbrood en geraspte kaas 

Pel de tenen knoflook. Knoflook, bouillon, peperkorrels, thijm en de in 
4-en gesneden tomaten een half uur laten koken. 
Door een zeef de soep in een andere pan gieten en druk met de bolle 
kant van de lepel knoflook en tomaat door de zeef. 
Proeven en evt, zout en peper toevoegen. 
Basilicum kleinhakken en erdoor roeren. 

Tot dit gedeelte kunt u als u wilt de soep van tevoren bereiden. 

Voor het opdienen van de soep, dooiers loskloppen en de olijfolie er 
voorzichtig bij druppelen. 
Klein beetje hete bouillon bij de dooiers roeren en vervolgens bij de 
soep gieten. 

Heerlijk met een stukje stokbrood met geraspte kaas wat onder de gril 
is geweest. 

EET SMAKELIJK en HELE FIJNE FEESTDAGEN. 

"LI. 



"Wêr moat if(no mei myn auto hinne?" 
It autobedriuw fan Volbeda hat de doarren sluten 

Yn septimber fan dit jier waarden sa'n 600 brieven 
ferstjoerd om kunde en klanten te fertel/en dat der in ein 
kommen is oan it autobedriuw fan VOLBEDA, de 
opfallende garaazje oan de Trekfeart,flakby de brêge dy't 
nei Iemswûlde tagong jout. It is datselde bedriuw dat 
rûnom sa/olie bekendheid hat dat it foar Iemswûlde as 
herkenningspunt Jungearre. Om frjemden lt paad nei 
äizze samling fan foaral pleatsen te wizen, waard al 
gauris sein: "By Volbeda moatst de brêge oer, dan komt it 
altyd klear." En sa is 't mar krekt. 

1 <Troch Çer6en <D. Wi-'l)=--- .. n-=--ifa __,J 

George Volbeda is der hiel dudlik yn: "Sjoch, der is in tiid fan 
kommen en in tiid fan gean. Myn broer wurdt 67; dy hat in leeftiid 

om op te hálden. Om it bedriuw allinne fuort te setten, dat seach ik net 
sa sitten. " Fanwege · syn sûnens, fiif jier ferlyn waard hy troffen troch in 

· hertoanfal, wie it net ferstannich. Boppedat wie der troch de soannen 
Dies en Brandt gjin belangstelling om it bedriuw oer te nimmen. Harren 
studzjes gongen ek hiele oare rjochtings ut: Dies sit yn de kompjoeters 
en Brandt wol hûsskilder wurde. Om no mei 57 jier noch allinne fierder 
te wrotten, nee dat like him neat. It is no lykwols in leech gesicht en de 
bedriuwichheid fan eartiids docht ûnwennich oan. De buert fernimt ek 
dat it kalmer wurden is. "Och do hiest alle dagen wol in kear as fjouwer, 
fiif datst' it dykje eejkes ûtsettest mei in auto foar in AP K-tesl.". 
Mar dat is net mear. Ek de prachtich grutte krystbeam dy't al fan fierren 
om de krysttiid hinne it paad nei Iernswálde wiisde is no fan 'e baan. Der 
leit gjin elektrysk mear yn de showroom oan de Trekfeart. En dat is 
dochs ek spitich want it wie altyd in prachtich gesicht. 
Spitich fûnen ek de klanten it stilsetten fan it garaazjebedriuw. "We 
hebben heel veel reacties gekregen en die waren zo aardig" neffens 
Jeanet dy't fanut de Zuidhollandse eilanden har thûs foargoed yn de 
fjilden fan Iemswälde fûn hat. Sa fan: "Jimme kinne nel ophálde, wêr 



maat ik no mei de auto hinne?" Oarcn fûnen it ferskriklik: "It wie der 
altyd sa sjin, koest wol fan 'e flier ite," om noch mar ris in reaksje te 
neamen. "Soks docht dy fansels wol goed hè. Je hebt eer van je werk 
gehad Het werd wel gewaardeerd. " George en Jeanet waarden oerladen 
mei kaartsjes en blommen en sitte der noch fan nei te genietsjen. 
Tjerkwert waard en wurdt noch faak yn ien azem mei Volbeda neamd 
omdat it al sa lang in bekende en goede namme hie fansels. En om't de 
grutte letters fanêf de provinsjale dyk goed opfoelen. V AKGARAGE 
VOLBEDA stie der jierren lang, de lêste jierren wie it wurdsje VAK der 
foarwei helle, mar hiel skier skynt it noch wat troch. 

Hoe 't it 6egûn 

De garaazje fan eartiids stiet op in hiel äld stee. George wist te fertellen 
dat yn 'e tiid fan de trekskippen de hynders yn in stältje te fretten krigen 
wylst it hûs doe in kroechje wie. Minsken dy't ûnderweis wienen fûnen 
der in noflik pleisterplak. ""t Halve Maantje" sa hiet it, mar dat wie fier 
foar pake syn tiid. Doe wie der ek noch gjin flapbrêge mar in set. Us 
pake hier hjir in komelkerij: sa'n tsien kij op stäl yn't lytsbûthûs en in 
heaskuorre. Fierder wat fouraazjehannel derby mei in prearn. Us heit wie 
lykwols grienteboer yn Tsjerkwert, yn't eardere hûs fan frou 

1.. 3. 



Wijngaarden.' Hy rûn mei de grientekarre. Myn broer Piet is dêr 
geboaren. De grientesaak fan Schakel wie der doe noch net. Letter sette 
us heit de fouraazjehannel fan pake fuort mei in frachtauto. We kamen 
doe te wenjen yn de Hollandiabuert te Boalsert, by de suvelfabryk. Dêr 
bin ik ek geboaren." · 

Fan Sfoop6etfriuw nei o/akiJarage 
Om ·1970 hinne begûnen de beide bruorren mei m sloopbedriuw. 
George: "De hannel yn auto-ûnderdielen wie doe in gouden tiid. Wy 
hienen de sloopauto's twa-heech op it terrein te stean. It wie yn 'e tiid 
dat de minsken seis noch wolris wat sleutelen. Mar troch de APK waard 
dat gau minder. Wy hienen der in kraan by, sa 'n dragline: in ketting mei 
twa heaken yn 't dak fan sa 'n auto en dan mar takelj e. Machtich maai 
man. Wy sloegen de weinen der ek mei plat. Dan kaam der in grut en 
swierflychwiel fan in skip yn 'e takel. Nei trije klappen wienen se sa plat 
as in doaze. Dat waard dan ophelle Jaar de Hoogovens yn IJmuiden. " 
In skoft stie der ek in älde branwarauto ut Boalsert by de Volbeda's. It 
wie in ljedderwein, in stik antyk dat hjir in skoft te pronk stien hat, mar 
letter is dy ferkocht. 
Nei sa'n tsjien jier luts it garaazjewurk flink oan. Dat kaam foaral om't 
minsken troch de APK oan in keuring fêst kamen te sitten.Dat joech it 
bedriuw fan de bruorren Volbeda fleugels. Wat as hobby begûn wie yn 
'e frije tiid op sneons en by jûntiid, waard ûteinlik in folweardich 
autobedriuw. George hie mei syn masjinebou-achtergrûn (AMELS - 
Makkum) en Piet as sjauffeur by de Hollandse Melk Suiker fabriek wol 
de nedige feeling mei de autowräld. 
George: "Stadichoan · kamen der hieltyd mear minsken by ûs yn 'e 
garaazje. Der wie ek in nije brêge kommen en dat wie wol nedich ek. In 
frachtauto mei feefoer is ris mei de tsjillen troch de brêge sketten. Hy 
hang der skeeffan." 
Jeanet:"En toen die achterste showroom erbij kwam waren wij vrouwen 
eindelijk van dat gepoets af Je moest de auto's toen toonbaar houden, 
dus bleef je na regen of sneeuw maar schoonmaken. Ja ik was er heel 
blij mee. Binnen stonden ze mooi onder dak, droog en schoon. " 
Yn de topdrokte wienen se mei harren fiven yn it bedriuw oan it wurk. 
Dat wie tusken 1990 en 2000. "Wy .ferkochten alle dagen soms in auto 
en hienen 600 APK-keuringen yn 't jier. " 



En wat wie dan it moaiste fan dit fak, sa fregen wy ûs nijsgjirrich öf lt 
antwurd wie fan in fakman dy't noed stie foar syn klanten: "Ik woe de 
klanten te/reden stelle en wy hiene in protte iefreden klanten. Sa 't it by 
Jim is, sa wie it nergens. Ja dat seinen se tsjin ûs doe 't wy opholden. 
Myn leafde -foar auto's makke dat it wurk ek myn hobby wie. Op 'e 
ambachtskoalle wist ik al dat ik monteur wurde woe. As wurk dyn hobby 
is, seit tiid ek neat, dan bist altyd dwaande," 
Dochs gie net alles sa't men dat graach sjocbt. De idealistyske fisy fan 
de Vakgarage om de grutten te bekonkurearjen, sloech wer te fier troch. 
De bruorren fielden harren dêrtroch minder eigen baas yn eigen saak. 
Dat doe is op in stuit mei dy formule brutsen en ferdwûn VAK fan 'e 
muorre. 

<En no? 
Der is no wol tiid foar oare dingen. Tegearre mei Jeanet is it hûs 
ferboud: George timmere en Jeanet gong der nei de kwast achteroan. It 
is moai wurden. En no kin er him utlibje yn syn oare hobby's: filmje, 
videobewurkje op de pc en syn pannen op it dak (schotels!) De hiele 
wräld kin syn huskeamer yn komme. Boppe dat ha se dêr ek noch in 
flugge internetferbining en dat wurdt yn Tsjerkwerd dochs wol as in hiel 
grut foarrjocht besjoen. Tsjerkwert sels moat it (noch) sûnder dy 
ferbining stelle en dat is wol in grut gemis. 

Hoe dan eli.i, Jeanet giet nocli fiie{tyá moai fiar eiqen gong en Çeorge is 
fofop yn aR§je mei syn fio66y's. 'Fan feifeûng is dan ek..gjin sprak§. 
:M.isl<jen áat ien fan 'e jong es de saak, nocfi ris oemimme wo! om der as 
sl<jfáer- of as pcbedriuu/ yn fierder te gean? ([)e tiui sii it Ieare. 
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Tematydskrift organisearret skriuwwedstriid oer doarpen yn Fryslûn 

11 BESKRIUW JO DOARP rN 500 WURDEN ,. 
De leafde foar jins doarp kin djip sitte, mar libje yn in lytse mienskip 
kin ek foar in soad argewaasje soargje. Ek al binne minsken soms al 
jierren ut har berteplak wei, dochs bliuwt it doarp ut har jeugd faak in 
dekor foar har fierdere libhen. Minsken dy't noch mar krekt op in 
doarp kommen binne te wenjen, reitsje ek al gau oer har nije wenplak 
op 'e tekst. Thûsfiele of net, der giet it om. 

It tematydskrift DOARP organisearret in skriuwwedstriid yn 'e mande mei 
de Feriening Lytse Doarpen (FLD) en de Stichting Samenwerking van . 
Dorpshuizen in Fryslän (SD1F). Foar dat tematydskrift (ut 'e BOEK, BERN 
en FUORT), dat begjin takom jier ferskine sil, doggc wy in oprop oan 
elkenien dy 't hun of har utdaagje litte wol om mei in nije, koarte tekst 
(perfoarst net langer as 500 wurden en net yn dichtfoarrn) syn of har 
gefoelens foar in bepaald Frvsk doarp ûnder wurden te bringen. 
Want wat is der allegearre wol net oer ûs Fryske doarpen te fertellen! Echte 
doarpsleafde, it ferieningslibben, de sosjale kontrêle fan in lytse mienskip, it 
meielkoar merkefiercn, de fersierde wein, it ferdwinen fan de lêste 
supermerk, de foljêre yn 'e tun fan buorman, de gammmele brêge, de 1)1Se 
bakker, de leechrin op 'e doarpen. 
Koartsein: ûnderwerpen genêch om jo eigen doarp yn wurden te 
fangen! 

De titel boppe de oanlevere 1 zksten is yn alle gefallen al bekend: 
MYN DOARP: (plaknamme ynfolje) 

Wat: Sknuw in fcrhaal fan maximaal 50(hvurden oer in 
doarp yn Fryslán yn it Frysk, Stellingwerfsk, Biltsk of in oare yn 
Fryslan gongbere streektaal. Wa 't dy talen skriftlik net yn 'e macht 
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hat, kin it ferhaal yn it Nederlansk oanleverje en oanjaan yn watfoar 
boppesteandetaal of streektaaloerset wurde moat] 
Ynstjoere foar 5 jannewaris 2004, digitaal of op papier 
redaksje DOARP, Ingrid Wagenaar, Postbus 53, 8900 AB 
Ljouwert.E-mail:i.wagenaar@afuk.nl 
Skriuwwedstriid oer doarpen fan it Fryske tematyskrift DOARP 

Rom en eare en knappe prizen binne der te winnen en de 
moaiste ferhalen wurde mei foto's fan it doarp en de 
skriuwer/ster publisearre yn DOARP, dat begjin takom jier yn 
in oplage fan 25.000 eksimplaren ferskynt. De sjuery sil bestean 
ut de redaksje fan DOARP, Tom Vellinga (SDF) en Ytsen 
Strikwerda (FLD), oanfolJe mei in tal saakkundigen op it mêd 
fan de skriuwerij. 

Oer de ûtslach wurdt net korrespondearre. Winners krije persoanlik 
berjocht thus. De teksten wurdc eigendom fan Utjouwerij Fryslan 
fan de Afuk. 

'L~. 



11 VERHUISBERICHT Il 
Beste dorps- en buurtgenoten, 

8 november zijn wij verhuist naar Wons. 
We hebben met veel plezier in Dedgum gewoond, vooral Willem, 
die 41 jaar Dedgummer is geweest. 
We hebben ons plekje gevonden in Wons, waar we naar hartelust 
onze hobby kunnen uitvoeren, we kijken nu over ons land naar onze 
paarden en pony's. Straks komt er nog een paardenbak, waar wij 
onze paarden in kunnen trainen. 
Klaas, Geertje en Jouke hebben het ook naar de zin, er is en 
voetbalveld, er worden volleybal-, tafeltennis- en darttoemooien 
georganiseerd voor de jeugd. Willem zit bij de klaverjasclub en ik 
bij de damesbiljartclub. 
Via deze weg willen we alle lidmaatschappen op zeggen die we in 
Tjerkwerd, Parrega en Dedgum hebben lopen. 
Wie eens wil kijken in Wons, is welkom op de Weersterweg 22, 
telefoonnummer 0517 53 29 27 
Hartelijke groet van Willem, Leny, Klaas, Geertje en Jouke 
Haytema. 



(1 BEDANKJES 

Tige tank foar aile kaarten, kado' s en alle oare leuke reaksjes dy 't. 
wy krigen hawwe by de bette fan ûs famke Linekc. 

It wie geweldich! 

Yde, Aly en Lineke Schakel 

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

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes, kado 'sen 
leuke reacties. 

Dries en Gea Koster 

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

Oan alle ynwenners fan T sjerkwert, Dedzjum en omkriten 

Hertlik tank foar alle kaarten en blommen dy't wy krigen yn us nije 
hûs. It wie geweldich. 
We ha in moai plakje fûn en tige nei 't sin. 
Oan jimme allegear Goede Krystdagen en in Lokkich Nijjier 
tawinske. 

Groetnis Fokke en Tea 

ûs adres is: Gerben Ypmastrjitte 12 
8723 CR Koudum 
tilt: 0514 - 522998 



Il OPROEP!!!!! li 
Mevrouw Gietema van de Waltaweg heeft vorig jaar aan iemand 
foto's meegegeven voor het grote schoolreünie - feest. 
Tot nu toe heeft ze deze foto's nog nooit retour, wat ze natuurlijk 
wel graag wil. 
Daarom deze oproep in de Skieppesturt, breng z.s.m de geleende 
foto ·s terug naar de Waltawcg. 

BVD de Reuniecommissie 

li OPBRENGST COLLECTES Il 
De collecte voor de Nierstichting gehouden in de week van 14 - 21 
september heeft in Dedgum€ 73,20 opgebracht. 
Alle gevers hartelijk dank. 

B. Bruinsma 

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

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting succes 

in de week van 5 tot en met 11 oktober collecteerden in heel 
Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting. Ook in Tjerkwerd gingen de collectanten 
langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag 
opgehaald van€ 183,28 . Op opbrengsten van de collecten stellen 

Je.:,. 



de Brandwonden Stichting in staat om haar belangrijke werk voort 
te zetten. 

Al meer-dan 30 jaar zet de Nederlandse Brandwonden Stichting zich 
in voor mensen met brandwonden. Door onderzoek ter verbetering 
van de behandeling van brandwonden, het opzetten van 
preventiecampagnes en het in stand houden van de Huidbank. 
Daarnaast doet de Brand-wonden Stichting veel aan nazorg voor 
brandwondenslachtoffèrs. Goede nazorg is voor veel slachtoffers 
van groot belang. Bij brandwonden ontstaan vaak ontsierende 
littekens die voor een slachtoffer zowel lichamelijk als geestelijke 
gevolgen hebben. 

Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting veel 
van haar activiteiten organiseren. Namens de plaatselijke 
collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle 
collectanten en gulle gevers in Tjerkwerd voor hun bijdrage aan de 
strijd tegen littekens. 

Il VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 
1 li 

Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van: 

J.W. Wiersma, Parrega; B.R. Bakker, Dedgum; K. Talsma-Abma, 
Sneek; C. en P. Dekker, Sylroede; fam. T. v.d. Meer, Witmarsum; 
fam. Y. de Boer, Heeg; fam. S. Lemstra, Sylrocdc; mevr. A. de 
Jong - Jorritsma, Waltaweg; fam. Y. Schakel, Bolswarderwcg; 
mevr. S. de Jong, Menninstenskil Bolsward. 

Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

31. 



Il VOOR u GELEZEN DOOR PIETEKE DEKKER 
5 Il 

• Leven: het verleden wordt langer, de toekomst korter. 
• Aan haast heb je niks, je moet op tijd vertrekken 
• Bij het verdelen van een tientje hou je meer vrienden over dan 

bij het verdelen van een ton. 
• Wat gisteren nog vreemd was, is vandaag gewoon en morgen al 

vergeten. 
• Wat je aan je koe geeft, krijg je in je emmer terug. 
• Slecht land in goede handen is beter dan goed land in slechte 

handen. 
• Als je ergens plezier aan hebt kan je meer doen. 
• Twee halfjes is ook een hele. 
• Opa zei altijd: Kom vrouw we gaan naar bed, de familie wil naar 

huis. 
• Als een boer wat heeft , dan heeft hij het niet van 't verdienen 

maar van het niet uitgeven. 
• 't leven is hard en dat zal het ook wel blijven 
• Ik hoef niet in het geld te zwemmen als ik er maar in kan 

pootjebaden. 
• D'r zijn meer bazen dan kerken. 
• 12 Boeren en een bunzing: dertien stinkerds 
• Regen voor de preek, dan regent het de hele week. 
• 't Gaat altijd anders dan je denkt. 
• Je kunt beter krap zitten dan rood staan 
• Als ze om je lachen is niet zo erg, als ze maar niet om je huilen. 
• 'n Hand vol hulp is beter dan een karrevracht vol woorden. 
• Als je voor een baas werkt heb je nog wel eens vrij, maar als je 

voor je eigen werkt dan ga je zomaar door. 



ijuRGERLIJKE-STAND Il 
Op 16 november 2003 is geboren onze dochter 

en mijn zusje Mady Fenna 
Wy noemen haar 

Mar~ 
Hoera wij hebben er een zoon 

en broertje bij Andries, Marga en Sygnie Steegstra 
sylroede 29 

8765 LW Tjerkwerd 
0515-579194 

Frank Andries 

Wij noemen hem Frank 
Tal'lkbel' èl'I ti9e 9""'tsk litte wy jimme witte 

dat by .'.ts in famke be"l'\e is 

Hij i5 geboren op 
4 oktober 2003 

t-lal' l'\amme is 

Lineke 

>rie5 en Gea Ko5ter-Sie51ing 
Anouk 

Martin Jan 

8 oktobe" 2Ö03 · 
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(Fan mevr. Thea Visser-Rooduoets, ynstjoerd troch meur. Akke de Haan) 
In de Donald Duck (nr. 40 - 2003) stond de volgende tekst onder een 
rubriek 'weet wat je zegt', ouer uitdrukkingen en gezegden. Is er iemand 
die dit merkwaardige oooro'1l kan beuestigen?? 

'Je weet nooit, hoe een koe een haas vangt. Een koe is een log beest en 
kan in principe nooit zo'n snel en lenig dier als een haas vangen. Maar al 
lijkt het onmogelijk, het kan toch gebeuren. Dat bleek wel in 1898 in een 
weiland uan het Friese dorpje Tjerkwerd. Daar raakte een koe met haar 
poot een haas en die bleef uersuft liggen. Het vooroal kwam zelfs in de 
krant.' 

Soms is it nijs al nijs ear't it nijs Is. Op 15 oktober koe jfjn al yn de krante 
lêze wat it doarp op de I 7' graach woe. Dêr kin gjin Maurice de Hond 
oan tippe! 

Master Peter hfe it moter,ydbewiis helle en fuort-en-daliks in Yamaha derby 
kocht. 'Hurder as 120 km kin'k net, sa seit er, want dan slacht myn holle 
efteroer!' 

. De Alvestêdetocht kin net mear mei goed fatsoen riden wurden. Jo komme 
fan T sjerkwert nammentlik net mear yn Boalsert. lt buordsje by de 
Huitema's yn Ymswáld stjoert elstsenien ûnferbidlik werom nei Tsjerkwert. 
Dêr krijst' ek it hin en wer fan. 

lt personiel fan 'Ut hout en blik' is sa no en dan oan it aquajoggen yn't 
swimbad fan Boalsert. Yn't wykein kinne se dan wer yn de keet in bytsje 
bierjogge. 
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Okkerdeis gie om nachts ien oere it auto-alaarm of by Van der Zee. 
Bysûnder om't der gjin alaarm op it strykizerke sit. Spontaan autootsje, 
spontaan toeterke [ 

Thomas Huitema is ek in snoadenien. Hy krige yn de gaten wa't Sinteklaas 
wie. 'Mar jonge, sei us Thea, do krijst dochs kadootsfes fan Sinteklaas. As 
it Sinteklaas net is, fan wa krijsto dan al dy kadootsjes?' 
'No 9ewoan, fan Jehannes Dijkstra', wie it antwurd. 

Op de ledejûn fan de iisklub koest ek lotsjes keapje. Yde Schakel ferkocht 
neffens us net safolle. Hy wie fierstente djoer! 

(Sjoen en heard op de t.v - 7 desimber) 
Ferslachjouwer 1 - Is er nu bij de geboorte van prinses Amalia Catherina 
ook sprake van een nationale feest dag? 
Ferslachjouwer 2 - Nee, daar is van regeringswijze één en ander aan 
gewijzigd. Bij het ouerlijden van prins Claus was er immers ook al geen 
sprake meer van een nationale feestdag! 

Skriu.w yn jo aginda: sneon 3 jannewaris. Nijjiersbal mei de 
utrikking fan de· Skieppesturt 1003. In geweldich mómint om 
meiinoar it nije fier yn te gean! lt wurdt fêst in noflike jûn. 
Jo / jimme komme dochs ek? 

Kopij graach foar 8 maart. 
Notlil~ Kr11stba5ett! 




