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. Il VOORWOORD l 
BESTE SKIEPPESTURTEN, 

Het jaar 2004 is al lang en breed begonnen, maar dan hier jullie 
1 t Skieppesturt van dit nieuwe jaar. '• 
Ook de druilerige winter is weer bijna voorbij, terwijl ik dit aan het 
typen ben, komen er toch nog wat verlate sneeuwvlokjes uit de lucht, 
maar oké er zal helaas niet meer geschaatst worden op de ijsbaan, wie 
weet als de ijsbaan weer "geplakt"is, dat 2005 een mooi schaatsjaar 
wordt. 

Maar nu gaan we weer op naar het voorjaar, waarin de kievit weer 
druk aan het broeden gaat. 
Wij als Skieppesturt-redactie zijn erg benieuwd, wie dit jaar de 1 e 
vinder is van het kievitsei. 
Tea en Riemkje gaan hem hoogst persoonlijk testen, op een stukje 
roggebrood, met radijs en zout. 
De vinder van vorig jaar, zou die zo vriendelijk willen zijn om de 
wisselbeker in te leveren bij de redactie. Hij krijgt daarvoor een 
herdenkingsbeker. 

In April is voor iedereen weer de Parodialoop, dus wil je mee doen, dan 
kan je nu al vast in training gaan. 
De exacte datum, is bij ons niet bekend, m~ar zal vast wel op de M.A.T. 
te vinden zi.in tegen die tijd. 

:1'' 

Verder wensen ~ij jullie veel leesplezier toe, een fijn voorjaar en we 
willen alle examenkandidaten alle sterkte toewensen en veel succes. 

De kopij voor de volgende Skieppesturt kan VOOR 7 JUNI 2004 
ingeleverd worden, het mooiste zou wezen, als dit via de e-mail kan. 
Alvast bedankt. 

Riemkje Lemstra. 
'1. ' 



Henk van der Zee trad op als woordvoerder van de vijfhoofdige redactie 
bestaande uit Liesbeth Galama, Tea Huitema, Riemkje Lemstrá, "Gerben 
Wijnja en Henk van der Zee. 
In zijn nieuwjaarstoespraak haalde hij "de nije winkelman" aan die "no't 
er goed en wol op it pluche sit it mes der goed yn set". Ook het 
koningshuis en Maxima passeerden de revue alsmede het oorlogsgeweld 
in Irak en het zoveelste weerrecord dat bijgeschreven kon worden in de 
dikke geschiedenisboeken. 
Maar er waren meer belangrijke dingen voor het dorp te bespreken en de 
uitreiking van De Skieppesturt betekende ook nu weer het hoogtepunt van 
de avond. De redactie van de dorpskrant heeft het wel eens moeilijker 
gehad met haar keuze, zo verklapte Henk van der Zee: "Yn stee fan trije 
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oeren debattearjen kamen wy dit jier hast sûnder striid ta in beslût. En wy 
tinke dat it in wiis beslût wurden is." 
Vorig jaar ging het om een grote groep die zich had onderscheiden, nu viel 
de eer te beurt aan één persoon die zich buitengewoon en voorbeeldig voor 
het dorpsleven heeft ingezet. 
Jaap van Lingen, een Tjerkwerder 'yn ieren en sinen', heeft zijn sporen op 
het gebied van vrijwilligerswerk meer dan verdiend. Zo was hij gedurende 
tien jaar een stuwende en sturende kracht in de stichting het Waltahûs, 
Een prima organisator maar vooral een man van frisse en vernieuwende 
ideeën. De inmiddels regionaal bekende jaarlijkse Parodialoop is hier een 
goed voorbeeld van. Ook nam hij het initiatief tot de oprichting van een 
dames- en herensociëteit in het dorp, was en is hij de sportieve motor van 
de dorpenvoetbalcompetitie, organiseerde hij feestelijke avonden voor de 
jeugd, wandeltochten voor jong en oud en barbecues voor iedereen die 
maar wilde aanschuiven. Verder is hij nog actief als bar- en schoonmaak 
vrijwilliger in het Waltahûs en lid van zowel sportveldcommissie als de 
ijsvereniging. In zijn dagelijkse leven isJaap van 
Lingen werkzaam als salarisadministrateur bij Nestlé, 
Het welzijn van de dorpsgemeenschap is de drijfveer 
voor zijn haast tomeloze inzet. .• .' · 
'Myn Jaap is gewoan in hiel leave, sosjá'lêr' 
aldus zijn vrouw Betty. De oorkonde en1~{ !···-·'-·"·"' :~t:e~r;:t:s~e\;irse:~::::tt~:r:~t ii ~-~:·?t.~'.:'''..

1

•• 

aan iemand die volgens eigen zeggen 1
~~ ,{:::;:,.''..'.'!'..':':,':.'· 

'it gewoan moai fynt as in oar wat wille · . -·, "' • .. ,,, ... , 
,·,:.-''·- :· 

hat': aaisiker, äld-hanger, yntiids 
no-smoker, Betty',t eigen rnantsje, 
mister J. himsels, Jaap van Lingen die . 
daarmee in de voetsporen van z'n vadertreedt di 
de eervolle onderscheiding enige jaren ge . 
(1996) ook al in ontvangst mocht neme \~ 



jlnoRPSBELANG TJERKWERD 

Formule t-races op Sylroede en Waltaweg. 

De Sylroede en de Waltaweg worden volgend jaar opgenomen op de Grand 
Prix-kalender voor Formule l-wagen. De gemeten snelheden op beide 
parcoursen zijn danig dat Bemie Ecclestone, de grote baas binnen de 
Formule 1, beide wegen rijpacht om opgenomen te worden op de kalender 
met illustere parcoursnamen als Imola, Nürburgring,Hockenheim, Monaco 
en Silverstone. 

Een vervroegde 1 april grap? Ja, maar dan wel met een serieuze ondertoon. 
Het geklaag over hardrijders op de Sylroede en de Waltaweg neemt 
zienderogentoe. De vrees dat spelende kinderen een snelheidsmaniak over 
het hoofd zien is zeer gegrond. Daarom doen wc langs deze weg een 
dringende oproep aan de inwoners van Tjerkwerd om voor de veiligheid van 
de kinderen met gepaste snelheid in de bebouwde kom te rijden. 

Waarvoor dank. 

Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd 

.:.- 
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Stand van zaken bestemmingsplan 
Tjerkwerd 

Op 22 oktober 2003 vond de jaarlijkse bijeenkomst van dorpsbelang -. 
plaats met burgemeester Theunis Piersma en de wethouders Karel Helder 
en Rein Boersma. Tijdens die vergadering in het Waltahûs kwamen 
verschillende onderwerpen aan de orde, waaronder hef bestemmingsplan 
Tjerkwerd. Vanzelfsprekend kon het afstemmen door de Tjerkwerders van 
het sportveld-ijsbaanplaan niet ongenoemd blijven. · 
Boersma stelde voor dat dorpsbelang Tjerkwerd, samen met ambtenaren 
van de gemeente, per locatie de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
woningbouw in kaart brengt. Dit om te voorkomen dat dorpsbelang 
Tjerkwerd verzuipt in allerlei plannen, discussieavonden en eindeloze 
voor- en tegendiscussies. Wij, als dorpsbelang, konden hiermee 
instemmen. 
Op de Jaarlijkse ledenvergadering van 28 november is deze werkwijze 
door voorzitter Anneke Feenstra naar voren gebracht. 
De gemeente Wûnseradiel heeft aan bureau "BügelHajema adviseurs" de 
opdracht gegeven om een locatiestudie woonuitbreiding Tjerkwerd te 
maken. De uitkomsten van deze studie kreeg dorpsbelang Tjerkwerd eind 
2003 van de gemeente. 
De studie bestaat uit 22 pagina's tekst en foto's, plus een bijlage. Op deze 
bijlage is een plattegrond van Tjerkwerd en directe omgeving te zien met 
daarin 7 mogelijke bouwlocatles. De locaties zijn vooral gekozen omdat er 
tenminste 14 gevraagde woningen gerealiseerd kunnen worden. 
In de studie worden de voor- en nadelen van iedere locatie aangegeven. 
Dit gebeurt op basis van 7 criteria: · 

Silhouet van het dorp. 
Herkenbare oude dorpskern, met een scherpe dorpsrand langs de vaart. 

Compactheid van het dorp. 
Het huidige dorp bestaat uit twee delen die met elkaar verbonden zijn door 
bebouwing langs de Workumer trekvaart. Uitbreiding mag deze 
versnippering niet verder versterken. 

Aansluiting op bestaand wegenpatroon/ ontsluiting. 
Nieuwe woningen moeten gemakkelijk ontsloten kunnen worden, zonder 
dat dit extra overlast oplevert voor bestaande bebouwing. 
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Milieukundige beperkingen. 
Bepaalde afstanden van nieuwe woningen ten opzichte van bestaande 
bedrijven moeten in acht genomen worden. Omgekeerd mogen bedrijven 
geen hinder ondervinden in hun functioneren door nieuwbouw. 
Ook moet rekening gehouden worden met de geluidszone van de 
provinciale weg N359 en de Hemdijk. 

Invloed op het woongenot van de huidige bewoners. 
Uitbreiding van het dorp mag het woongenot van reeds aanwezige 
bewoners zo weinig mogelijk aantasten. 

Huidige functie van de locatie. 
Toekomstige woningbouw mag geen negatief effect hebben op het huidige 
voorzieningenaanbod in Tjerkwerd. 

Woongenot toekomstige bewoners. 
De uitbreiding van het dorp moet een wezenlijk onderdeel worden van het 
bestaande dorp, zodat nieuwe bewoners niet uitgesloten worden van het 
dorpsleven. Bovendien moet de locatie de mogelijkheid bieden 
hoogwaardige woningbouw te realiseren. 

Beoordeling locaties 
Locatie 1 
Dit is de open ruimte tussen dorp (Sylroede/parkje) en Hemdijk 
Beoordeling: 
• Vrij zicht op open landschap wordt aangetast. 
• Compactheid niet in gevaar. Goede bereikbaarheid. 
• Verkeers- en bedrijfSoverlast (bebouwing kan pas op 38 meter van 
Hemdijk en 100 meter van bedrijf Haarsma) 

Locatie lla 
Betreft huidige ijsbaan. 
Beoordeling: 
• Uitbreiding heeft geringe invloed op silhouet en compactheid. 
• Ontsluiting op bestaande wegenstructuur is eenvoudig via Sylroede. 
• De ijsbaan zal een andere plek moeten krijgen. 
• Nieuwbouw zal invloed hebben op bestaande woningen, maar deze 
invloed is gering. 



' Locatie llb 
Betreft huidige ijsbaan plus het parkje. 
Beoo(deling: 
• Geringe invloed op silhouet en compactheid 
• Ontsluiting op bestaande wegenstructuur is eenvoudig. 
• Zowel parkje als ijsbaan verdwijnen, of krijgen andere plek, 
• Aantasting van woongenot van omliggende woningen is groter omdat het 
parkje niet meer als buffer fungeert. 

Locatie 111 
Sportveld naast de school. 
Beoordeling: 
• Compactheid dorp wordt versterkt door nieuwbouw. 
• Het silhouet wordt in geringe mate aangetast. 
• Goede basis voor hoogwaardige bouw. 
• Afstand bebouwing tot school: 30 meter. 
• Sportveld verdwijnt of wordt verplaatst. 
• Aansluiting op bestaande wegennet is ongunstig, Een nieuwe 
toegangsweg vanaf Waltawei, ten noorden van nr. 1? 
• Het woongenot van aanwezige bewoners (Waltawei) kan aangetast 
worden. 
• Een afstand van 100 meter t.o.v. agrarisch bedrijf is noodzakelijk. 

Locatie IV 
Ten zuidoosten van het sportveld 
Beoordeling: 
• Compactheid dorp wordt sterk gestimuleerd. 
• De invloed op het silhouet is naar verwachting klein. 
• Belangrijke voorzieningen in het dorp blijven intact. 
• Toekomstige ontsluiting voor woningen op deze locatie is lastig. 
• Het woongenot van aanwezige bewoners kan aangetast worden. 
• De directe nabijheid van een boerderij vormt de belangrijkste 
belemmering (afstand woningen minimaal 100 meter). 

Locatie V 
Ten noorden van oude dorpskern, met uitzicht op Bolsward 
Beoordeling: 
• Geen milieukundige beperkingen. 
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• Er zijn ook geen voorzieningen voor het dorp aanwezig. 
• Woninguitbreiding hier betekent grote aantasting van het silhouet van 
het dorp en de huidige landschappelijke waarde van de locatie. 
• Compsctheid wordt niet bevorderd. 
• Ontsluiting is alleen mogelijk door sloop van woningen in de oude kern. 
• Ontsluiting betekent aantasting van woonkwaliteit voor huidige 
bewoners. 

Locatie VI 
Tussen provinciale weg N359 en dorp, aan de noordzijde van de 
aanrijdroute 
naar Tjerkwerd. 
Beoordeling: 
• Ontsluiting is eenvoudig. 
• Uitbreiding hier is positief voor compactheid. 
• Er is mogelijkheid voor toekomstige uitbreiding. 
• Er verdwijnen geen belangrijke voorzieningen. 
• De locatie ligt te dicht bij de provinciale weg. De afstand van woningen 
tot de N359 moet minimaal 202 meter zijn. Dit maakt de locatie 
ongeschikt. 
• Het dorpsgezicht wordt aangetast. 

Locatie VII 
Tussen provinciale weg N359 en dorp, aan de zuidzijde van de 
aanrijdroute naar 
Tjerkwerd. 
Beoordeling: 
• Ontsluiting is eenvoudig. 
• Uitbreiding is positief voor compactheid. 
• Er zijn mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding. 
• Er verdwijnen geen belangrijke voorzieningen. 
• De locatie ligt te dicht bij de provinciale weg. De afstand van woningen 
tot de N359 moet minimaal 202 meter zijn. Dit maakt de locatie 
ongeschikt. 
• Het karakteristieke dorpsaanzicht wordt aangetast. 

• 



Beoordelingen in een schema samengevat: 

Criteria Loc. Loc. Loc. llb Loc. Loc. Lo; 
1 lla 111 IV V 

Invloed op het silhouet van het dorp ++ ++ ++ + -- Compactheid van het dorp + + + ++ ++ 
Aansluiting op bestaand wegenpatroon ++ + + 
/ ontsluiting 
Milieukundige beperkingen + + ++ 
Invloed op woongenot van de + + 
bestaande bewoners 
Woongenot toekomstige bewoners + + + + - Huidige functie + + + - - - Totaal aantal - 4 2 2 4 5 6 
Totaal aantal+ 5 6 6 5 5 4 

Conclusie/ Aanbeveling: 
"De locaties Il a een Il b, en 111 hebben de beste potenties voor 
hoogwaardige uitbreiding van het dorp. ( ... ) De keuze voor de definitieve 
locatie hangt nauw samen met het belang van de aanwezigheid en ligging 
van de ijsbaan, het parkje en het sportveld. Gezien de functie van deze 
drie voorzieningen in een dorp als Tjerkwerd, kan locatie Il a aangewezen 
worden als de locatie met de meeste potentie". 
Op basis van deze laatste conclusie / aanbeveling heeft wethouder 
Boersma opdracht gegeven aan het stedenbouwkundig bureau van de 
gemeente om voorstellen voor toekomstige bewoning op papier te zetten. 
Deze voorstellen worden in eerste instantie besproken met dorpsbelang 
Tjerkwerd en vervolgens gepresenteerd aan het dorp. 
Binnenkort hoort u hierover meer. We houden, u op de hoogte. 

Dorpsbelang Tjerkwerd 
Maart 2004 
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ll STICHTING IT WALT AHUS 

Zoals ieder jaar heeft er weer een wisseling plaatsgevonden in het bestuur 
van de stichting. Op 1 januari zat de bestuurstermijn van Joke Schukken er 
op. Uiteraard is zij op een passende manier héél hartelijk bedankt voor alles 
wat zij de afgelopen 7 jaar voor het Waltahûs heeft gedaan. In Joke plaats 
heeft Heleen Wilts zitting genomen in het bestuur. 
Inmiddels hebben er een aantal activiteiten plaatsgevonden in het Waltahûs. 
Zo was op januari een back to the sixties- avond met de band The 
Troublemakers. Een geslaagde avond, waarvoor sonunigen zich in stijl 
hadden uitgedost! 
Op 21 februari had de keet "Ut hout en blik" weer een beregezellige après 
ski avond georganiseerd, die goed bezocht werd. Een week later vond de 
play back show van dit jaar plaats. Voor de jury is het altijd weer moeilijk 
een keus te maken uit al dat talent dat in Tjerkwerd aanwezig is. Uiteindelijk 
eindigden bij de basisschooljeugd op de derde plaats Florine Balkema als 
Christina Aguilera, op de tweede plaats Tessa van der Zee, Froukje Postma 
en Reiny Haytema als K3 en op de eerste plaats Wytske, Tine en Symke 
Nieboer als M kids met hun indianendans. In de categorie daarboven 
deelden Jan Nota en Jan Witteveen samen de tweede plaats als 
respectievelijk Hans Teewen en Avril Lavigne. De eerste plaats in deze 
categorie was voor Saskia van der Weide, Jacobien Postma , Froukje en 
Freerkje Walsma en wederom Jan Witteveen als Chipz met het nummer 
Cowboy. De wisselbeker ging net als vorig jaar naar de zusjes Nieboer. 
Ook voor de komende tijd staan er dingen op het programma. Op 27 maart 
komt de Boalserter Krite naar het Waltahûs om een toneelavond te 
verzorgen. Verder staat er nog een vrijwilligersavond op stapel. 
De precieze datum daarvan is nog niet bekend, maar wij houden u op de 
hoogte! 

Het bestuur. 
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It is al wer in skofke lyn dat Henk wat siet te seuren, dat it net allcgear kopy 
wie dat der by de redaksje binnenstoomde, siz mar in gronysk gebrek oan 
lêsfoer. 
Dat kin je sa litte, mar dan giet it krekt as yn Eksmoarre, dan hälde se der 
nei ferloop fan tiid mei op, en wêz no earlik wat is in doarp no sûnder 
doarpskrante. 
It rint no tsjin de Kryst. It waar is poermin, it is käldl 
Sytske is fut (dat is Gaasterlànsk), dat alle ingediënten binne oanwêzich om 
in negatyf stikje te skriuwen. 
Ik hear minsken soms kleijen oer it waar of de wyn, der bin ik 20 jier lyn al 
mei ophálden, mei omdat wy doe in wynmolc op it hiem krigen, want min 
waar betsjut wyn en wynenerzji of stroom en dus ck jild, as jimrne dat 
graach hearre wolle. Dus de redenaasje "rot mijn hooi dan groeit men gras", 
is der by my 20 jier lyn letterlik ynwaait. 
No sil jim wol tinke wat hat dy jonge no te seuren? Sjoch, der is de lêste tiid 
nochal wat feroare op it mêd fan wynmûnen. Doe 't ik myn earste wynmûne 
op it hiem bie wie it gewoan sa; as it goed waaide dan draaide de kilowatt 
meter mei in rotgang de oare kant ut, dat koe sa net, sei it PEB en dus waard 
der in profosjonele meter delset die net werom draaije koe, klear, sa sil jim 
wol tinke, nee dus. Doe't de Micon-mûne ynstalearrc waart kaam der wer in 
hiel oare bemjitting yn, digitaal yn de mûne, en yn kode digitaal yn it 
transformatorhûske, de meterstän moast elke moanne notearre wurdc en 
opstjoerd. Foar al dat wurk krigen jo dan letter de opbringst ûtbetellc mar 
moasten jo ek noch mjittings en ferwurkingskosten betelje en hjir begjint de 
ellinde. Vfer wat letter doe't it PEB feroare yn it NUON koenen se der 
skynbar net mei ta en moast de priis wat omheech. 
Injier werom rnoast der sa noadich in g.s.m-oanslüting kommc, wat dat 
makke minder flaters sa wie it praat. Kosten omheech, gsm-abonnemint! 
Juny 2003; ûs mûne stie 10 jier, de '·MEP"-subsydsje hálde op, dat wit jo, 
der kin jo mei libje, mar jo matte ek in ny kontrakt êfslûte mei de enerzji- 
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maatskippy, dus bel je. Sy woenen my noch 3 euro-sinten jaan. De minsken 
thûs moatte sa'n 17 sint betelje en ûs êfsette foar 3 sinten, dat pikke wy net. 
Dat fia fia in oare encrzy leveransicr benadere dy't 4,4 sint betelje woe. 
Dat is al wer gáns mear as die goare 3 euro-sint. 
No is it sa dat it älde NUON opslits is yn ferskate ûnderdielen, lykas it 
NUON Stroomleveransier, It Continuon (transport) beheer, Tennet, Pte, • ensf., cnsf. Dizze bedriuwen binne selstannich en moatte dus soargje dat se 
troch de tiid kommc. Dêrfoar ha se ûtfûn dat as jo mar moaie wurden utfine 
en der dan in bedrach foar yn kosten bringe de klant wol betellet. 
Stie der in jier lyn allinne mar mjittingskosten op de rekken, no stiet der 
justjes mear op; meterhier, trafohier, period. Aansl.verg., gecontr. Transp. 
Vennogcn, transp. afh. Verbruik laag, transp. afh.verm. hoog, 
systeemdiensten, mer-hcffing, afkoop, beveiliging, gsm-abonnement, 
transport onafhankelijke vergoeding! Dan plak jo der in faktuurbon oan dy't 
4 x sa heech is en klear is Kees, graach noch efkes it kontrakt tekenje en dêr 
hingest al! 
Sa fier ha wy it net komme litten, mei in soad gedonder lûke wy as mûne 
boeren oan alle bellen dy't wy fine kinne, spanne eltsen eltsenien foar üs 
wein om dizze dwaling werom te draaien! 
lt kin der ek noch wol fan kornme dat al de mûnen ut protest stil setten 
wurde, it kin dochs net sa wêze dat jin der nei 20 jier pas achter komt dat 
der ek kosten makke wurde? Nee, dat wol der by my net yn, neffens my 
moatte de produsint as wol de konsumint no betelje foar transport. 
Jt kostet aenst djoere abbekatcn cnsf.. mar it komt hjir op del dat der hieltyd 
mcar betelle wurde moat. En no moatte wy wer mei beide fuotten op de 
grûn. It is doch ferdomde spitich dat der in steltsje burokraten sa'n prachtige 
cnerzybron de poaten ûnder de stoel wei seaget. As jo betinke dat kearn 
cncrzy no oer tûzenden kilometers transportearre wurd, sadat der troch de 
wjerstán (Ohm) noch mar in skeintsje oerbliuwt en dat dêr tsjinoer stroom 
fan wyn al nei in pear kilometers fuort konsumearre is. Dan mei it dochs net 
sa wêze dat sa'n draaijende Hyroshimabom it wint fan sa'n simpele skjinne 
wynmûne? Goed litte der dan wat neidielen oan in wynmûne sitte, mar der 
komme de lêste tiid hearder minder as mear mei it opskalen en it binne gjin 
gieseltoppen mear. It lêste wurd is der noch net oer sein. 
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De wráld wurdt hieltyd komplekscr, mar de logika moat der doch wol 
ynbliuwe, net dan? Hè, hè, it waar knapt suver op. 

Jehannes D. • 

Il BEDANKJE Il 
Beste dorpsbewoners, 

Bedankt voor jullie kaarten, kado's en reacties die wij mochten ontvangen 
na de geboorte van onze dochter en mijn zusje Marly. 

Andries, Marga & Sygnie Steegstra 

-. - - - . 
Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van: 

Doordat het bankafschrift van de F ortisbank met het overzicht van 
de bijdragen van november pas begin januari 2004 is ontvangen, 
konden deze bijdragen niet meer op tijd in het vorige 
Skieppesturtsje worden geplaatst. Onze excuses hiervoor. 
Fam. P. Zijsling, Bolsward; fam. J.R. Huitema, Bolswarderweg; 
fam. B.H. Bruinsma, Dedgum; B. en R. Bakker, Waltaweg; R. van 
der Wal, Dedgum; H.H. Heeres, Kerkstraat; fam. T. Galama, 
Hemdijk 15; fam. G. Dijkstra, Waltaweg; H. Veenendaal, 
Renkum; Timmerbedr. G. Ouderkerken, Waltaweg; fam. 0.J. 
Postma, Bolsward; fam. J.S. Reitsma, Den Haag; fam. D. Poelstra, 
Dedgum; A. Walsma-De Boer, Bolsward; fam. J. Zijsling, 
Baburen; fam. G. Mulder, Singel 1; J.J. de Jong, Drachten; fam. 
A. van Lingen, Singel; S.B. Bouma, Kerkstraat; fam. Haarsma, 
Hemdijk 4; fam. W. Bootsma, Sexbierum; fam. S. Gietema, 
Hemdijk 1; fam. S. Breeuwsma, Van Panhuysweg 10; fam. S. 
Tolsma, Oudkerk. 

Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
'::i-. 



Il KOKEN MET RIEMKJE Il 
Deze keer wil ik jullie 2 recepten geven van mijn favoriete keuken, nl. 
de Indische Keuken. 
Het zijn 2 gerechten die vrij voor de hand liggend zijn, maar daarom 
niet minder lekker. h 

SAMBAL GORENG BOONTJES. 

Benodigdheden voor 4 personen; 
500 gr. spercieboontjes 
½ ons garnalen (mag ook uit blik) 
1 ui 
1 teen knoflook 
1 stengel sereh of 1 theelepel serehpoeder 
1 salamblaadje 
zout of kippebouillonblokje 
Geconcentreerde cocospasta (Santen) 

De spercieboontjes fijn snijden in stukjes van ong. 2 cm. 
De ui en knoflook fijn snijden en in olie fruiten, daar de 
garnalen bij doen en goed doorbakken. 
De sereh, de salam en de spercieboontjes toevoegen en wat 
water zodat het gaar kan stoven. 
Voor de smaak het bouillonblokje toevoegen. 
Als de boontjes gaar zijn, een stukje cocospasta toévoegen 
(ong. 2 cm breed) en laten smelten en goed door het gerecht 
scheppen. Het salamblaadje eruit halen, dit is alleen voor de 
smaak. 

Hierbij witte rijst en Rendang, een heerlijke maaltijd. 
1b. 



Op Zaterdag 15 m(!i 2004 otganî!!f!f!tt, 
Pf!Uff!t!!pf!f!fzaaf "lt Pjuttahonk" aan 

KINDERMARKT 
in het Waltahû!! tf! Tif!tkwf!td. 

Heeft u thuis nog ~- 
kinderkleding, speelgoed, kinderboeken, 

spelletjes, legpuzzels, knuffels e.d, en worden 
~die met meer gebruikt, breng ze bij àé 

onderstaande de bestuursleden: 

Edith Bakker Kerkstraat 16 Tjerkwerd tel: 579884 
Riemlge Lernstra Sylroede 5 Tjerkwerd tel: 579706 
Vronie Folkertsma Atseburenweg 6 Hieslum tel: 579376 

W',èl?httif:Wi!M<tk Marga Steegst.ra Sylroede 29 Tjerkwerd tel: 579194 
Mireille Galema Sylroede 22 Tjerkwerd tel: 579333 

--,.,-,.,--_,_,,_,.,_,_,_,_, ,_-, ~ Bent u niet in de gelegenheid zelf de spullen te brenqen, - 
belt u dan even met één van de bovenstaande 
telefoonnummers dan halen wij het bij u op. 



RENDANG (Stoofpotje). 

Benodigdheden voor 4 personen; 

500 gr. runderlcppen met een beetje vet. 
1 ui 
1 teen knoflook 
½ thee!. djinten 
½ thee!. ketoembar 
1 thee!. koenjit 
1 of ½ thee!. djahé 
1 blokje kippebouillon 
geconcentreerde cocospasta (Santen). 

Runderlappen in blokjes snijden. 
De ui en knoflook fijn snipperen en in 3 eetlepels olie 
bakken. 
Rundvlees erbij en het vlees aanbakken, zodat de rode kleur 
weg is. 
Dan de kruiden er aan toevoegen; djinten, ketoembar, 
koenjit en djahé, dit goed door het vlees mengen. 
Het blokje kippebouillon fijn kruimelen en erdoor voor de 
smaak. 
Vervolgens water toevoegen en het gerecht laten sudderen, 
tot het vlees heel zacht is, zo nu en dan, als het nodig is, 
wat water toevoegen. 
Voor het opdienen een stukje cocospasta erbij van ong. 2 cm 
breed. Dit door het vlees mengsel laten smelten. 

SELAMAT MAKAN (EET SMAKELIJK)· 



P ARSEBERJOCHT 
4 maart 2004 
Tematydskrift NA TOER organisearret fotowedstriid 
'Fryslûn en de na toer' ,. 
Doch mei en stjoer in moaie foto yn! 
Fryslän en de natoer, hja kinne net sûnder mekoar. It rike ferskaat fan 
lûnsklppen is troch de tiden hinne al tûzenen kearen fêstlein yn tekst en byld. 
De natocr yn Fryslûn ynspirearret skriuwers en byldzjend keunstners, sawol 
binnen as bûten (1s provinsje, ek yn dizze tiid noch altyd ta prachtich wurk. 
Benammen it bysûnder moaie ljocht spilet dêr geregeld in belangrike rol yn, 
Yn 'e fotografy ill clatselde ljocht ek in wichtich elemint om ta moaie 
prcstaasjes te kommen. 
Il tematydskrift. NA TOER organiscarret in fotowcdstriid yn 'e mande mei It 
Fryske Gea, de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer regio Fryslän. 
Foar dat ternatydskrift (ut de rige BOEK, BERN, FUORT en DOARP), dat ein 
rnaaie ferskine sil, dogge wy in oprop oan elkenicn dy't him of har ûtdaagje Iitte 
wol om mei in foto syn of har gefoelens foar de Fryske NA TOER ut te byldzjen. 
In grut ferskaat fan lànskippen jout mooglikheden genêch om 'Fryslän en de 
natocr' ris op jo hiel eigen wize op foto of dia fêst te Jizzen. It wetter, de boskcn 
en de greiden; in hicle protte Friezen binne har alle dagen bewust fan it prachtige 
dekor dêr't sy yn libje. Mar dyseldc natoer mei har floara en fauna wurdt fansels 
ek faak genöch bedrige. Ek dat aspekt biedt mooglikheden foar in mear krityske 
fotografyske bydragc. Al mei al is dit in provinsje dêr 't fotografen wat mei kinne. 
Na toer en Fryslän, jo kinne der emmers alle kanten mei ut! 
Wat: Mcitsje in foto of dia fan jo moaiste stikje Fryske NA TOER! 
Jo kinne yn trije kategoryen meidwaan: · 
1. Fryske länskippcn 
2. Bisten yn de Fryske natoer 
3. Planten yn de Fryske natoer 
Wannear: Ynstjoere foar 19 april 2004, digitaal of op papier 
Wêrhinne: Rcdaksjc NATOER. Ingrid Wagenaar, Postbus 53, 8900 AB Ljouwert 
E-mail: i.wagcnaar(q}afuk.nl 
Wê1foar: Fotowcdstriicl 'Fryslän en de natoer' fan it Fryske tematydskrift 
NATOER 



Rom en eare en knappe prizen binne der te winnen, De moaiste foto's wurdc 
publisearre yn it blêd NATOER, dat eln maaie yn in oplage fan± 35.000 
eksimplaren fcrskynt. De sjuery sil bestean ût de redaksje fan NATOER, 
Yolt JJzennan (Staatsbosbeheer, regio Fryslän), Ruud Kreetz 
(Natuurmonumenten), Ultsje Hosper (It Fryske Gea), oanfolle mei 
fakfotografen. 
Oer de ûtslach wurdt net korrespondearre, Winners krije persoanlik berjocht thûs. 
De foto's/dia's wurdc eigendom fan Utjouwerij Fryslán fan de Afûk. 
YnlJochtings: 
Ingrid Wagenaar 
Stipepunt Frysk 
Haadrcdakteur F ryskc Tematydskriften 
Einredakteur F-side 
058-2343072 
06-29078089 

ltPRDSFRAACH RELY JORRITSMA FUNS ,. 
De priisfraach fan it Rely Jorritsma Fûns bestiet al fyftich jier. Ek dit jier 
wurdt in priisfracch ûtskreaun. Yn é beneaming komme oarspronkelike 
gedichten en koarte ferhalen yn it Frysk. De ferhalen meie 2000 oant 5000 
wurden telle enkinne ek ornaerre wêze foar hem. Oan prizejild is€ 5000,00 
beskikber. As finansjele romte yn it prizejild en it nivo fan ynstjoerde wurk 
it tastiet kinne der ek prizcna as "blyk fan wurdearring' takend wurde. 

Spulregels foar it ynstjoeren: 
• Op de slûf oanjaan oft it om in G (edicht) ofF(erhaal) giet 
• De bydrage moat typt en yn trijefäld opstoerd wurde 
• De priisfraach is anonym en bliuwt dat foar dyjingen dy't gjin priis 

winne.Dêrom moat der op de bydrage sels dûdlik in motto fcrmeld wurde 
• It motto mei namme, adres en biografyske gegevens yn in apart slûfke 

der by dwaan 
• Net mear as ien gedicht en/of ferhaal ynstjoere 
• Jo bydrage wurdt net werom stjoerd 
• Oer de ûtslach kin net korrespondearre wurde 



It earste publikaasjerjocht fan de bekroande ynstjoerings komt oan it 
bestjocr fan de Stichting Rely Jorritsma Fûns, sûnder dat der apart noch wer 
foar betelle wurdt; as it bestjoer net binnen it jiemei de publikaasje fan de 
ûtspraak fan de sjuery fan dat rjocht gebrûk makket, ferfalt it wer oan de 
skriuwer. 

De sjuery wurdt foarme troch Rsead Bruinja, Mirjam Vellinga en Jelle van 
der Meulen. 

Wa 't meidwaan wol oan de priisfraach fan it Rely Jorritsma Fûns maot syn 
of har bydrage foar 1 maaie 2004 ynstoere nei: 

Rely Jorritsma Fûns 
Gemeente Littenseradiel 
Postbus l 
8730 AA Wommels 

Mear ynformaasje kinne jo krije bij Lys Scarse; tillefoan: 0513-334461 
of e-mail: lscarse@littenseradiel.nl 

'l.C. 



Kaatsvereniging DE TW A DOARPEN 

Het kaatsseizoen is weer in aantocht en ondanks dat het sportveld nog niet 
klaar is, zijn we toch druk bezig met de voorbereidingen. We kunnen dit 
seizoen gebruik maken van de ijsbaan, misschien niet ideaal, maar er kan 
tenminste gekaatst worden! 

Nieuw is, dat de jeugd vanaf groep 3 welkom is. Deze jonge jeugd willen we 
spelenderwijs de beginselen van de kaatssport bijbrengen. Zodra ze eraan toe 
zijn kunnen ze doorstromen naar de competitie (gemiddeld groep 5). Jan Nota 
gaat de jongste jeugd begeleiden. 

Nieuw is ook dat we naar 2 avonden gaan, jeugd op dinsdag, ouderen op 
donderdag. Dus als volgt: 
Vanaf dinsdag 11 mei, 18.45 uur: jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de 
basisschool. 
Vanaf donderdag 6 mei, JL9.00 uur: kaatsen voor iedereen die niet meer op de 
basisschool zit. 

Nieuwe leden, ook dames, zijn van harte welkom!!! Ervaring is niet vereist. 

De contributie bedraagt: 
Jeugd t/m 16 jaar € 7,00 voor het hele seizoen 
Ouderen € 10,00 voor het hele seizoen (de peildatum is 1 mei) 
Bij meerdere kinderen uit één gezin: . 
lsteen 2ekind € 7,00, 3°kind € 5,00 4°en volgende kinderen€ 3,00. 

Ook dit jaar weer 3 partijen: 
* eind mei (precieze datum volgt), ledenpartij samen met en in Wolsum 
* zondag 27 juni, voor leden en niet-leden 
* zaterdag 14 augustus, ledenpartij 

De deelname is steeds voor eigen risico. 

.... , 

Graag tot ziens op de ijsbaan op 6 mei of 11 mei! Het bestuur. 

Voorzitter/camp.leider jeugd: Age Gietema 
Secretaris: Joke de Jong 
Penningmeester: Sjoerd Bouma 
Camp.leider /materiaalbeheer: Durk Ouderkerk en 
Comp.leider/materiaalbeheer: Johan Ouderkerken 

Camp.leider/ materiaalbeheer: Wiebren Poelstra 
579444 

tel: 579514 
tel: 579866 
tel: 579081 
tel: OS 17-532601 
tel: 0517-532939 

tel: 



11 KORPS EENSGEZINDHEID Il 
Het nieuwe jaar is nu een paar maanden "oud" en als korps zijn we al weer 
aardig actief. Sinds november 2003 onder leiding van een nieuwe dirigent. 
Zijn naam is Andries de Haan en hij komt van Hoornsterzwaag. 
Naast het dirigeren werkt Andries ook nog bij een uitgeverij voor 
bladmuziek en dergelijke. Op eerste kerstdag was ons korps al te zien onder 
leiding van Andries tijdens de kerkdienst. Natuurlijk is het voor alle partijen 
eerst wel even wennen, omdat we bijna 10 jaar Nynke als dirigent hebben 
gehad. Desalnietemin zijn we heel blij dat we op vrij korte termijn een 
andere dirigent hebben kunnen vinden en hopen dat Andries de komende tijd 
ons korps wil blijven dirigeren! 
Dan ons programma voor het komende seizoen: 
• 13 maart is onze jaarlijkse uitvoering, dit keer met de medewerking van 

de groep "Sanman & Sikke". Komt allen, het belooft een hele leuke 
avond met een afwisselend programma te worden! 

• 30 april gaat het korps weer door het dorp i.v.m. koninginnedag. 
• 8 mei hebben we een uitwissehngsconcert met het korps van Hommerts 

onder leiding van Roelof.Bakker en ook het korps van Heeg doet hier aan 
mee. Dit concert vindt plaats in Hommerts in het dorpshuis, aanvang 
20.00 uur en de entree is gratis. 

• 5 juni gaan we naar het concours, deze keer niet naar Drachten maar 
naar Schiermonnikoog. Het leek ons leuk om ook dit concours eens mee 
te beleven. 

• 12 juni verlenen we onze medewerking tijdens de Slachte-marathon, net 
als in 2000. Deze keer zijn er nog meer korpsen te zien en te horen en wij 
zitten samen met de korpsen van Wommels en Burgwerd in de buurt van 
de brug "de nije kromme". Zo kunnen we elkaar afwisselen en is er 
steeds muziek te horen. 

Dit was het eerst weer wat het korps betreft, we hopen u/jullie eens te zien 
tijdens onze optredens! Enne .... nieuwe leden zijn van harte welkom! !1 
Het bestuur. 

'1. Î.. 



11 ACTIE ROEMENIE ROEPT GESLAAGD 

Vrijdag 9 januari was er de informatieavond van de Stichting Roemenië 
Roept waar verslag werd gedaan van het verloop van de actie en had de 
trekking van de verloting plaats. Er kan, aldus de voorzitter, terug worden 
gezien op een zeer geslaagde actie. In de eerste week van december zijn er 
twee vrachtwagens vertrokken om de goederen op de plaats van bestemming 
te krijgen. In Roemenië aangekomen konden de mensen bijna niet wachten 
tot de vrachtwagens gelost waren, Ook de ter plaatse gekochte 
levensmiddelen werden zeer gewaardeerd. Hieruit blijkt overduidelijk, dat 
hulp nog steeds hard nodig is. 
Bij de trekking van de loten kwamen voor de Tjerkwerders de volgende 
prijswinnaars uit de bus: J. van Lingen, Singel; Fam. Harkema, Sylroede; 
K. Boersma, Waltawei; H. Feenstra, Singel; Fam. Wijnja, Waltawei; Fam. 
Bakker, Arkum; M. Galama, Ark.urn; Fam.v.d.Veen, Eemswoude; Fam. 
Gietema, Rytseterp; S. Breeuwsma, v. Panhuysweg; J. Dijkstra, v. 
Panhuysweg; 0. Postma, Kade; Fam. Stel, Kerkstraat; Fam. Huisman, 
Kerkstraat en G. Wijngaarden, Waltawei. 

Allemaal heel hartelijk bedankt! Ook wil ik Thea, Iefke, Aggie, Tetjc en 
Hinke hartelijk bedanken voor hun hulp. 

Sytske. 

Roemenië 

1.. "3.. 



Goeie! 
Ik ben Spikkel. Heel veel dorpsgenoten 
kennen mij al. Wa'rit mijn nieuwe baasjes 
gaan vaak met mij uit. Voordat ik in 
Tjerkwerd kwam wonen woonde· ik-een 
tijdje in het dierenasiel in Sneek. Mensen 
hadden mij gevonden terwijl ik in Balk 
lekker liep te banjeren. Ze vonden dat dat 
niet kon, een hond in zijn dooie eentje. 
Dus zodoende kwam ik in het asiel 
terecht. En daar mocht ik op dierendag 
een nieuw baasje uitzoeken. Het werden 
er vier! Zodra ze binnenkwamen in het 
asiel was ik verkocht. Ik dacht "die moeten het worden!" En ik deed extra aar 
dig tegen ze, want daar kunnen de meeste mensen niet tegen. Nu woon ik dus 
alweer een tijdje bij Timen, Hergen, Edzer en Truus. Op Singel nr. 4, weet u wel? 
Ik heb het erg naar mijn zin bij mijn nieuwe baasjes. Ik vind ze erg lief. En hun 
poezen beginnen mij nu ook een beetje lief te vinden. Rare beesten zijn dat trou 
wens. Ik heb alleen één probleem: mijn baasjes vinden het niet goed dat ik tegen 
mensen opspring of wild tegen andere honden ga blaffen. Terwijl ik dat zo graag 
doe! Ik word zo enthousiast als ik andere mensen of honden tegenkom. Maar ja, 
ik moet er zelfs voor naar de hondenschool ... En omdat mijn baasjes zo hun best 
doen voor mij probeer ik me er maar een beetje bij neer te leggen en te doen wat 
ze van mij verwachten. Het helpt wel als u mij niet al te enthousiast begroet. Dan 
kan ik ook net doen of ik niemand zie. Maar ik bedoel er niets kwaads mee hoor! 
Volgens mijn baasjes ben ik een blije hond. En dat klopt wel, vind ik. Nou, als 
we elkaar nog eens tegenkomen in de buurt dan zal ik proberen me in te houden. 
Ik kwispel wel even met mijn staart. 

Te koop gevraagd: 
Een- of tweepersoonskano's. 
Roeiboot, eventueel met lichte 
buitenboordmotor. 

Fam. Oillerna 
Singel 4 Tjerkwerd 
T-579292 

Oant sjen! 
Spikkel 

PS: Wie wil af en toe een dagje, ochtendje of 
middagje op mij passen? Ik kan niet goed 
tegen alleen zijn. 



(1 VOOR U GELEZEN DOOI~; PIETEKE DEKKER J1 
• Kleine dingen zijn veel belangrijker als grote woorden. , . 
• 'n hart is als een glas water, als het stuk is kun je het niet meer lijmen. 
• Als je eerlijk door het leven gaat blijft je geweten schoon 
• Beppe zei altijd: Mensen die alles beter weten, kun je niks meer leren. 
• Wie z'n gasten goed wil gedenken moet zichzelf eerst thee, en het laatst 

koffie inschenken. 
• Vrienden in nood, honderd in een lood. 
• Te lang vermaak beneemt de smaak 
• Daar is geen speld tussen te krijgen 
• Tijd heeft vleugels, en gem teugels Waar blijft de tijd 
• Er is maar een grote mast op een schip. 
• De regen schuwen en in de sloot vallen. 
• De schoenen van de dwerg passen de reus niet. 
• Het leven is een traan en een lach. 
• Pompen, kamen en zogen zijn drie boerenplagen. 
• De oudste zoon van een groot gezin is als een vader voor de jongste 

Jongens. 
• D'r wordt zachtjes gepraat, maar hard gelogen. 
• Als je arm bent, trek je altijd aan het kortste end. 
• Hoe ouder je wordt, hoe kostbaarder wordt de tijd. 
•· Aan medeleven heb je meier als aan medelijden. 
• Van sneeuw heb je drie keer armoede, als het komt, als het ligt, en als het 

gaat. 
• Pet af voor 't verleden , jas uit voor de toekomst. 
• We moeten alles nog uitv:inden om te overleven. 
• Geloof heb je in wat niet te bewijzen is. 
• Wie geen geld heeft is arm, maar wie alleen maar geld heeft is nog 

armer. 

'1..S. 



DREMPEL VERLAGING INSCHRINING BIJ 
RELATIEBEMIDDELINGSBUREAU Il 
Als consulente van de Stichting Date wil ik u graa,g nader kennis laten 
maken met dit oudste (34 jaar) relatiebemiddelingsbureau. ·~ 
Naar '' zo'n bureau" stappen vindt men vaak eng, wat staat je daar te 
wachten? Heerste er voorheen een taboe aangaande deze vorm van 
kennismaking met de andere sexe, tegenwoordig stapt men wat 
gemakkelijker over deze "drempel" heen. Met name mensen die vanwege 
hun werk met soms onregelmatige werktijden, of vanwege de kinderen, 
moeilijker uit kunnen gaan. Velen willen het niet meer in het uitgaansleven 
zoeken en maken gebruik van deze mogelijkheid. Het aantal ingeschreven 
dames of heren is nagenoeg gelijk, enige schommelingen daargelaten. 
Opleidingsniveau: lbo- tot hbo niveau. Leeftijd: ±25 -_± 75 jaar. 

Veel van de partnerzoekenden hebben een leuke vrienden- en familiekring, 
een baan naar tevredenheid, voldoende kennissen in het evt. 
verenigingsleven. Maar DE partner zit daar niet tussen. Dus gaat men op 
zoek naar andere cq. aanvullende mogelijkheden, bv. internet, een 
advertentie plaatsen, reageren op een advertentie of zich laten inschrijven bij 
een relatiebemiddelingsbureau. 

Stel u bent geïnteresseerd, dan neemt u contact op met de consulente, die u 
in eerste instantie via de telefoon de werkwijze vertelt. Wilt u meer 
informatie, dan wordt die vrijblijvend bij de consulente thuis verschaft. Dit 
alles verplicht u tot niets. Spreekt de werkwijze u aan, dan kan er worden 
overgegaan tot inschrijving. U kunt zelf een profielschets opstellen, maar dit 
kan ook samen cq. in overleg met de consulente. In deze karakteristiek 
komen onderwerpen als: leeftijd, woonomgeving, opleiding, beroep, geloof, 
evt. kinderen, omschrijving uiterlijk (geen foto), hobby's, · 
karaktereigenschappen en partnerwensen, Naam, adres en telefoonnummer 
worden uiteraard niet vermeld. Discretie staat bij de Stichting Date hoog in 



het vaandel Al deze profielschetsen worden samengevoegd tot een heren- en 
damespartnerboek, wat u meteen bij inschrijving mee naar huis krijgt. 
Stichting Date geeft als enige bureau . 
haar hele bestand uit handen. 

U kunt thuis het boek in alle rust doorlezen. Op basis van genoemde 
karakterschetsen kunt u een keuze maken met wie u in contact wenst te 
komen. U bepaalt dus zelf met wie u graag in contact wilt komen. 
Alleen wanneer u dat aangeeft 'denkt de consulente met u mee'. U neemt 
dan contact op met de consulente waarbij u zich heeft ingeschreven en zij 
geeft u het telefoonnummer, tenminste als desbetreffende cliënt nog vrij is. 
Degene aan de andere kant van de lijn heeft dezelfde stappen ondernomen, 
en vindt het dus leuk om gebeld te worden. Zo kunt u ook gebeld worden. 

U schrijft zich in voor een periode van 14 maanden, waarbij sommigen 
binnen een maand slagen en anderen pas na bv. 12 maand. Het 
slagingspercentage is 75%, en dat is dus een behoorlijk resultaat. Mocht u 
n.a.v. bovenstaande geïnteresseerd zijn of graag meer inlichtingen 
ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op met consulente Yke Osinga, tel: 
0515-444488 

Wat zijn de voordelen van inschrijven bij een relatiebemiddelingsbureau: 
a. discretie verzekerd 
b. betrouwbaar (34 jaar ervaring) 
c. ingeschreven cliënten zijn "vrij" 
d. persoonlijk contact via consulente 
e. elke cliënt heeft dezelfde stappen ondernomen, en wil dus graag een 

relatie in welke vorm dan ook 



Fikse prizepot foar JONG skriuwtalint: do dus! 

OPROP OAN ALLE LEARLINGEN FAN. IT 
FUORTSET UNDERWIIS · 

Lit dyn harsens slome en dyn toetseboerd skodsje en doch mei aan 
de Junior Rely! 

Hoe: sjoch fan 16 febrewaris 2004 öf op www.doar.nl, 
www.littenseradiel.nl, www.afuk.nl of www.digischool.nl (faklokaal Frysk) 
en nei de de Junior Rely, Dêr fynst 8 foto's dy't dy ynspirearje kinne om 
wat te skriuwcn. Dat kin fan alles wêze as it mar yn 't Frysk is: in koart 
ferhaal, in gedicht , in opstel, in sjongtekst of rap of in fertaling dêrfan, in 
ynterview of in yntcressante brief of in Loesje-eftige tekst (maks. 1.500 
wurden). Meist fansels seis ek in ûnderwerp kieze om oer te skriuwen. 

Werhinne: Bist klear mei dyn tekst? Mail dy dan mei dyn persoanlike 
gegevens (namme, adres, leeftiid, tel.nû. en e-mail adres) nei )nfo@afuk.nl 
of stoer dyn bydrage nei de Afûk, Junior Rely, Postbus 53,8900 AB }n 
Ljouwert. 

Foar wannear: l maaie 2004 

Prizejild: yn totaal€ 750,00 

Priisûtrikking: 2 oktober 2004. Winners meie dêr har eigen wurk foarlêzel 

Sjuery: Arjan Hut (redakteur www.doar.nl), Emst Bruinsma (redakteur de 
Moanne), Baukje Wytsma (skriuwster) en Wieberen Peenstra en Aafke van 
der Hem fan de Jeugdrie fan Littenseradiel. 

Mear ynformaasje: de Afl'k, Mirjam Vellinga, 058-2343070, 
m.vellinga@afük.nl 



GEZOCHT: 

VRIJWILLIGERS 

Voor de Aldfaers Erf Route. 

De Aldfaers Erf Route is een in de hele wereld unieke museum 
route van 25 km lang, met musea in de dorpen Allingawier, Piaam, 
Exmorra en Ferwoude. 
Museumdorp Allingawier vormt het centrum van de route, hier kan 
men een museumboerderij, drabbelkoekenbakkerij, smederij, 
expositiekerkje en nog veel meer bezoeken. 
Exmorra heeft een dorpsschooltjeannex grutterswinkeltje, in 
Ferwoude staat een timmerwerkplaats en in Piaam het natuur 
historisch vogelmuseum 't Fûgelhûs. 

Wij zoeken mensen die het Jeuk vinden om 1 of meerdere. dagen 
in de week mee te helpen in ! van deze musea. Het werk kan variëren 
van het vertellen voor groepen, koffie schenken, 
kassawerkzaamheden, figuren, drabbelkoeken bakken etc. 
Denkt u dat is wat voor mij, neem dan, liefst zo spoedig mogelijk, 
contact op met de heer F. Schakel of mevrouw J. Reijns. 
Telefoon: 0515-231631 E.mail:aldfaerserfroute@aldfaerserf.nl 
Website: www.aldfaerserf.nl 



Il BURGERLIJKE STAND 1 
Overleden: 
Mevrouw H. Kooyenga-Hoekstra op 14 februari 2004 te Sneek" 
Voorheen wonende aan de Waltaweg 15. 

Geboren: 

~nkbc:-Y' c:-n tig, Dliicl Dinnc:- ~ Mc:-i clc:- &ufo 
fan ~ f aMkc- c:,n ÇvÇkc, 

f<.opc:,yfo, (....i~Ddh c:,n frMkc- 1Ïc:,ÇrY1ël-fé:.<:-nÇrra 
Walîèlwc:-i 21 

'· 
B1(,'5 L-M l~akwc:,rl' 

05"15-575B'tB 



Hoera een dochter! 

Leonoor Paulien 
16 februari 2004 

·Wij zijn dolblij met de geboorte van 
onze dochter Leonoor. 

Zij weegt 3740 gram en is 52 cm lang. 

Marco en Isabelle Zaal, 
Waltaweg 27, 8765 LM Tjerkwerct 

SNYPSNAREN 

Was Peter 0. in slaap gevallen tijdens de curcus "Verantwoord 
drankgebruik"? 

De Indiaantjes hebben het weer geflikt, voor de tweede keer op NR. 1 !! ! 
Dit wordt een hele kluif voor de concurentie volgend jaar. 

Zoekt u een nieuwe penvriendin kijk dan naar het artikel 
over Drempelverlaging. Dit exclusieve nummer biedt ongekende 
mogelijkheden. 

Wie weet wint u wel één van de te behalen prijzen, die in dit nummer 
worden aangeprezen. 

En mogelijk zelfs de Jackpot in de relationele sfeer . 

Over drempelverlaging gesproken, daar weet Henk ook alles van ..... 
Zou zijn WOZ-waarde nu ook zijn verlaagd, na het artikel in het 
Bolswards Nieuwsblad? 

""3 \. 



Van drempels naar de Gemeente ..... 
Dat zij nu nog praten over de straatstenen van de Waltaweg, terwijl 
ruim 10 jaar geleden al werd geadviseerd om asfalt te storten. 
Zijn ze dat advies misschien vergeten?? · 

Liesbeth G. gaat bij haar Tante op visite in Beuningen, laat die Tante 
nou een prachtige wijnkelder hebben ... 
Liesbeth kreeg een "Alzheimer"wijntje mee. 
Ze meende zich te herinneren dat dit een fijn wijntje was ... 

Zou de Gemeente ook teveel van dit wijntje genuttigd hebben??? 

Omdat we nou toch drempelverlagend bezig zijn, willen we jullie deze 
snypsnaar ook niet onthouden .... 
Titia H. vertrok op kerstavond, met de famiJie van B. naar de kerk in 
Bolsward. 
Terwijl zij in de auto zouden stappen, kwam Geke B. net over de 
drempel, toen Lolle H. luid vanuit de douche nog naar hen toe 
schreeuwde ... Ja Geke poetst niet alleen onze douche, maar ook mijn 
rug .... 
Wat moatte wy hjirre no fan tinke???? It sil wol klear komme tink .... 

KOPIJ en SNYPSNAREN graag 
VÓÓR MAANDAG 7 JUNI 2004 
Inleveren bij de redactie. 




