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't Skieppesturtsje is de doarpskrante
fan Tsjerkwert en omkriten. Dizze
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troel, de redaksje e11 oare
frijwilligers. De krante kin bestem,
troeft frijwillige bijdragen fan de
lêzers.
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Typewurk
Bydragen kinne oermakke wurde
mei fermelding fan "bydrage
't Skieppesturtsje" en it jier dêr't
it betrekking op bat.

Bankrelaasje
Fortisbank Boalsert
Rekkeningnûmer: 8476 68 398

Gjettje Dijkstra
Gerben Wijnja

Stinsilwurk
Henk van der Zee

Untwerp omslach
Michiel Galama
Boalsert

Fan de redaksje
Tsjerkwerf is op dit stuit yn de ban fan de Slachte. In sportive ploech
kuierders is al moannen oan it trenen om de marathon te betwingen. Guon
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fuotten te krijen. As wy dit skriuwe binnen de tariedings yn folle gong.
As dy tocht der op sit, sil in oar sportyf barren omtinken freegje: hoefier sil
Oranje it skoppe mei de Europeeske fuotbalkampioensk.ippen? It sil us nij
dwaan.
Alderaardichst is ek de start fan it keatsen. Oars as oars ja. De iisbaan is it
tydlike sportfjild en as wy de lûden Jeauwe meie dan befalt it dêr wol. Marit
seit himsels dat der dochs ek wol ûtsjoen wurdt nei it momint wêrop it echte
sportfjild yn gebrûk nommen wurde sil. Nij is ek dat de bern fan de groepen
3 en 4 no meidogge ûnder de deskundige lieding fan Jan Nota en Hessel de
Groot. It liket skoander, wat in talinten sil dit opsmite!
En dan is der de spanning oer de eksamens. Wy winske alle learlingen en
studinten folie lok mei de ûtslach en sprekke de hoop ut dat der mar in protte
tassen oan flaggen bungelje meie.
De redaksje waard ek konfrontearre mei problemen op it mêd fan it
stensiljen. De skoalle hat net mear sa'n apparaat dat der maast aars omsjoen
wurde. No ha wy dat wol fün mar it printwurk komt tenei ut Snits. Dêr koe
it noch betelber dien wurde. Dat nimt net wei dat wy djoerder ütbinne as
aars dat wy dagge in berop op al dy lêzers dy't yn de öfrûne jierren noch
gjin bydrage jûn ha foar it krijen fan ûs doarpskrante.
Der stean noch mear feroarings oan te kommen dy't troch dizze stap yn in
Iersnelliug kouuuen Linne. Lang koenen wy de digitale omballings wat op
öfstän hälde, mar noch dit jier moatte wy oerstappe op it oanleverjen fan de
tekst yn digitale foarm. Wy freegje alle minsken dy't stikken foar üs
doarpskrante oanleverje dit fanöf no oan us e-mailadres te stjoeren. Sa tinke
wy yn 'e slipstream fan de digitale foarütgoug mei te gean en sprekke de
hoop ut dat wy op de meiwurking fan alle ynstjoerders rekkenje meie. En
mocht it in probleem wêze dan mei it by utsûndering ek wol skriftlik.
De fakänsjes stean foar de daar. Guon sykjc it fier fuort, oaren ticht by hûs.
Dat is foar elkenien in moaie simmer wurde mei en in behälden thûskomst.
I.

Praalgrêf Tsjerkwert is wer kreas

Yn maaie wie it histoaryske praalgrêf yn 'e Petrustsjerke wer yn alle hear en fear te
bewûnderjen. Koster Michiel de Jong is der tige wiis mei en neffens
keunsthistoarikus Peter Karstkarel is it ek it moaiste praalgrêf ut de gouden ieu dat
Fryslän ryk is. lt fjouwer meter brede en bast trije meter hege monumint is kreas en
fakkundich restaurearre troch de saakkundige Anske de Boer ut Frentsjer. Dat it der
dochs noch fan kaam is benammen te tankjen oan de Rykstsjinst foar de
Monumintensoarch dy't de needsaak fan it opknappen ynienen ynseach om't de
saak fansels ek begûn te fersakjen. It monumint ut 1666 is doe oprjochte ta eare fan
de adelike Watse van Camminga, erfhear fan it Amelän, syn frou Rixt van Donia
en harren beide bern Ebella en Duco. Watse ferstoar yn 1668, Ebella dy't mar 15
jier waard twajier letter en Duco waard wei oe't er 27 jier wie, yn 1680. Mem Rixt
waard in jier letter bysetten yn de kelder. It fergong de famylje Van Camminga net
al te bêst. Noch gjin heale ieu letter waard It Amelän ferkocht oan de Nassaus.
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Earste ljipaai foar Klaas Boersma
"Wy wienen dy deis al betiid êfsetten foar de jiergearkomstfan De Hollandsche
Molen yn Amsterdam Nettsjinsteande it rûge waar spile it earste ljipaai us gauris
trocb de holle. Dat waard lykwols wreedfersteurd troch it radionijs oer it
ferstjerrenfan Prinses Juliana. Dat makke letter op 'e moarn wer plakfoar de
jubileumaksjesfan de oerkûpeljende mole-organisaasje, mar op 'e weromreis die
it stoarmwaar my wer tinken oan de ljipaaisikers dy 't hjoed waar en wyn
trotsearren om de earfan it earste ljipaai." Oant safier it deiboekferslach fan
dizze bysûndere dei.
20 maart in bysûndere dei
By thûskomst die bliken dat it
earste aai yndied fûn wie.
Klaas
Boersma
fan
de
Waltawei, hy stie al earder op
'e beker en wurdt troch de
betûfte aaisikers as serieuze
konkurrint sjoen, tocht dy deis
dat it minne waar krekt syn
waar wie. Der soene grif wat
minder minsken yn 't län wêze
en dat wie ek sa. "Dan blive
der wel eiers lège," wie Klaas
syn beskie en hy krige gelyk.
Om healwei tolven fûn er oan
'e Himdyk, achter Gietema, it
earste aai fan Tsjerkwert e.o.
Hoewol it de twadde kear wie
dat er it earste fûn, gong der
dochs wol wer hiel wat troch
him hinne. Hy hie al in skoft
yn 'e kjeld achter in hikke
sitten te wachtsjen doe't der
wat mokjes oer kamen. De ljip
sette der daliks achteroan. "Ik
deed een paar loopkes en dêr
lag it al. Ik hat it wel goed
sien." Dat it it earste fan it doarp wolris wêze koe, hie er ek goed sjoen. Daliks

waard kontakt opnommen mei de redaksje en doe die bliken dat it yn oarder wie. lt
lotterjen brocht ek gjin argewaasje dat Klaas Boersma syn namme koe mei ear en
gewisse yn de list by grafearre wurde.

Soargen
Doe't wy ûs petear met Klaas hienen spruts er syn
soarch ut oer de takomst fan it ljipaaisykjen. It harren
om it earste fan d~ provinsje wie dit jier ai ien grutte
soap en mei al dy regels en it ferbieden fan it sykjen
yn in protte lännen wurdt it der neffens him net better
op. Dochs jout de neisoarch him in protte wille. Dan
bist der ek wis fan datst' wat fynst fansels. Under it
motto "Grasland zonder grutto's is als muziek zonder
emotie. Onvoorstelbaar dus!" is it ex-De Kast sjonger
Syb van der Ploeg dy't als ambassadeur fan de skries
it greidegefoel nij libben ynblaze wol. Generaasjes
binne der opgroeid mei it gru-to gru-to gru-to. Mar
dy fleurige
maitydsboade, oant fier yn de 20-ste ieu
noch goed foar 100.000 briedpearkes (en
dat wie mear as de helte fan alle skriezen
yn 'e hiele wräld!) wie net wakker wiis
mei de feroarings op it plattelän. Wy
sprutsen dêroer mei professor Brascamp
fan Anima! Sciences Group Wageningen
UR op in gearkomst yn it Praktijkcentrum
voor
het
noordelijk
melkveehouderijgebied Nij Bosma Zathe
oan 'e Boksumerdyk by Goutum. De
feroarings gongen de skries te fluch. Der kamen rnear kij, der waard hieltyd betider
yn 't foarjier meand. It ferdroechjen en fersoeren fan it greidelän die der sines ta en
foar it lánbewurkjen kamer der ek mei de jierren swierdere masines. lt plattelän
feroare fan in kleurenmosayk nei in ienfoarmige produksjeflakte. En dêrop füne de
skriezen gjin rêst, feilichheit en fretten. It tal skriezen komt no neffens tellingen by
de 45 .000 grins. It is goed dat it besef no ek oan it feroarjen is. In protte boeren en
frijwilligers binnen aktyf mei greidefügelbeskerming. Troch agrarysk natoerbehear
moat ûs län werd skries-weardich makke wurde. Mei troch mannen as Klaas
Boersma en al dy oaren fan de Fûgelwacht en mei boeren dy't soarch stean wolle
foar in greidefûgel-freonlik länskip kin natoerlik plattelänsbehear hän yn hän gean
mei in ferantwurde en sûne takomst foar bedriuw en greidefûgels.

Il Nieuws v~ stich01g It Wal1abûs
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In de afgelopen periode hebben weer diverse activiteiten plaatsgevonden is
It Waltahûs. Op 27 maart kwam de Fryske Krite Boalsert naar Tjerkwerd
met het toneelstuk: Boerebûnt en reade lampen. Hierin was onder andere
onze. dorpsgenote Sjoukje van der Vries te zien. Het was een geslaagde
avond met een komiscb stuk en. enthousiaste spelers.
Op 24 april was de jaarlijkse vrijwilligersavond. We, zijn eerst met elkaar
De Stolp in Sneek geweest om te bowlen. Daarna was het nog lang
gezellig in lt Waltahûs,. onder het genot van een drankje en diverse lekkere
salades. Ook vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank aan alle vrijwilligers
voor de inzet het afgelopen seizoen! Zonder vrijwilligers is het onmogelijk
een dorpshuis draaiende te houden.

naar

Ondertussen kom1t de zomer al aardig dichterbij en wordt het wat rustiger in
lt Waltahûs. Diverse verenigingen en clubs zijn de zomerstop al in gegaan.
Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en hebben de grote zaal
inmiddels geheel laten sansen. Het ziet er nu weer fris en helder uit.
Dat laatste brengt ons op een ander belangrijk punt en dat is het roken in lt
Waltahûs. Sinds l januari 2004 hebben werknemers (en daaronder vallen
,; volgens het ministerie óók vrijwilligers) recht op een rookvrije werkplek, In
de praktijk komt dit voor dorpshuizen neer op een rookverbod. Het betreft
nl. een preventieve maatregel, dat wil zeggen dat de ruimte rookvrij moet
. zijn, ook al zegt de vrijwillliger dat W.i of zij er
last van heeft als er
. wordt gerookt! Bij niet naleving kunnen aan de stichting hoge boetes worden
' opgelegd. Helaas voor de rokers zal he1l na de zomervakantie dus gebeurd
zijn met het roken in It Waltahûs. De periode voor de zomer hebben we nog
·:maar een beetje als "gewenningsperiode" beschouwd.

geen

S.

En nu we toch met huishoudelijke mededelingen bezig zijn willen we, graag
nog een keer benadrukken dat vrijwilligers die bardienst hebben om O 1,00

uur de bar mogen (dus niet moeten) sluiten. Het schijnt toch nog wel eens
voor-te komen dat daar geen begrip voor upgd,rncht kan werden. Het zei:
erg fijn zijn als daar wat mee gerekend kan worden. Ook met het op tijd
komen en het samen afsluiten.
Voor nu wensen we iedereen een hele mooie zomer en een fijne vakantie toe!
Het bestuur

Il BERICHT VAN DORPSBELANG:
Maatregelen W altaweg nog voor de zomer klaar

Na lang wikken en wegen, het afstrepen en optellen van vele plussen en
minnen is Dorpsbelang Tjerk-werd samen met de bewoners van de Waltaweg
op dinsdag 11 april tot de volgende oplossing gekomen voor het
trillingenprobleem op de Waltaweg.
op de kruising nissen Waltaweg en Sylroede komt een flinke
verkeersheuvel die het verkeer dwingt tot afremmen
de verbreding op de plek voor de woning van Jan Witteveen waar nu de
glascontaner staat (ook wel de oude opslag genoemd) wordt afgebakend
met een onderbroken betonrand, waardoor uitwijken niet meer mogelijk
is. De betonrand' is echter niet zo hoog eo hinderlijk dat parkeren
onmogelijk wordt.
de heuvel vóór de school wordt eruit gehaald en de oneffenheden
eveneens. 'In plaats daarvan komt er een optische verhoging. De strepen
hier worden extra lang gemaakt, zodat :fietsende kinderen het als
zebrapad kunnen gebruiken om veilig over te steken.
voor de huisnummers 9 en 11 komt er eveneens een optische verhoging
JJ11et strepen
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de bewoners willen zelf borden plaatsen met harde teksten die
hardrijders op grimmige wijze aanspreken op hun snelheid. Misschien
dat de gemeente daar ook nog ideeëm over heeft.
De maatregelen zijn bedoeld om de snelheid op de weg er zoveel mogelijk uit
te halen.
Het plaatsen van. straatjuweel1ijes (verplaatsbare paaltjes die de weg
versmallen), zoals de gemeente voorstelde, werd door de meeste bewoners
afgewezen, omdat de meesten bang zijn dat afremmend en optrekkend
verkeer voor hun woning eerder tot meer dan minder last leidt, Mocht de
trilllingsoverlast met de nu voorgestelde maatregelen niet afnemen, dan kan
altijd nog voor verdere wegversmalling worden gekozen door
straatjuweeltjes of een bredere stoeprand!, zo oordeelden de bewoners.
Dorpsbelang Tjerkwerd beeft de gemeente in een persoonlijk gesprek
inmiddels op de hoogte gesteld van de uitkomst vao het overleg met de
Waltawegbewoners. Echt gelukkig was de gemeente niet met de
aangedragen oplossing, maar accepteert de uitkomst van het overleg en heeft
beloofd alle werkzaamheden nog voor de zomervakantie te voltooien.
De gemeente heeft in het gesprek overigens ook gemeld dat er in 2006 aan
weerskanten van het dbrp een toegangspoort komt, zijnde een verhoging met
een versmalling. Alle dorpen krijgen die poort. Dat zou de verhoging die wij
hebben voorzien weer overbodig maken. Wij wachten daar echter niet op en
gaan nu door met het plan zoals
dat hebben besproken met
Waltawegbewoners.

we

Dorpsbelang Tjerkwerd

Il ORANJEVEREN.INOI!NG
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Koninginnedag Tjerkwerd op de ijsbaan
Vrijdag 30 april werd er door de oranjevereniging weer een aantal
activiteiten georganiseerd i.v.m. koninginnedag. Deze keer werd het feest op
de ijsbaan gehouden, omdat het sportveld gerenoveerd wordt. Alle kinderen
konden 's morgens een ballon ophalen bij "Iti Waltahûs", waarna een
rondgang door het dorp volgde. Nadat het korps het Wilhelmus gespeeld
bad konden de kinderen hun ballon loslaten. Onder een stralende zon kon
men meedoen aan: kaatsen, volleybal, jeu de boules en kinderspelletjes. 's
Middags kon men meedoen aan het grote gezinsspel wat een groot succes
was. De kinderen van de basisschool gingen aan het begin van de avond met
de voetjes van de vloer tijdens de kinderdisco. Later 's avonds was er een
muzikaal optreden van Peter Arends.
De uitslagen:
Kinderspelletjes: 1 e groen, 2e paars, 3e rood, 5e oranje en geel, 6e blauw.
Jeu de boules: 1 e George Volbeda en Doutsje Bakker
2-: Tea Huitema en Baukje Bakker
3~ Sjoerd Breeuwsma en Harke Banga
Volleybal;
1" Jelle Feenstra, Seakle Zysling, Alie Schakel en Jan Witteveen jr.
2" Jebannes Dijkstra, Tymen Steur, Sjors Witteveen en Rinny Hiemstra
Kaatsen:
Winnaars Jeugd: l Anne Gietema, 2 Peter van Zuiden, 3 Bart Hekkema, 4
Welmoed Blanksma
Senioren:
Winnaarsronde: 1.e Wiebren Poelstra, Sjoerd Wijngaarden,
Sietske v.d. Meulen
2e Auke Walsma, Jan Postma , Dies: Volbeda
Verliezersronde: 1 e Jan Hessel de Groot, Jelle Gietema,
Okke Jan Postma

8.

2° Age Gietema, Freerk Kootstra, Froukje Walsma
De volgende activiteit die de oranjevereniging organiseert is het dorpsfeest
en wel op 27 en l8 augustus 2004.
De Oranjevereniging
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Uitslag klaverjassen seizoen 2003-2004

Op 6 april hadden wij alweer de laatste kaartavond. 26 dinsdagavonden is er
weer gestreden om de punten. Wij hebben besloten dat je minstens 15 keer
gekaart moet hebben voor het gemiddelde. De wisselbeker is van Ymswälde
naar Bolsward verhuisd. En staat nu "te pronk" bij Maurits en Afke Ydema .
De uitslag was:
1 e Afke Ydema
gemiddelde van 4872
2e Fokko Rollema
4822
4799
3"' Albertus Timmer
4768
4" Jaap v. Lingen/Sjoerd Bomma
5" Jelle Zysling
4721
4714
6" Riet Bruinsma
4693
Reinier v.d. Steege
8" Bert Miedema
4660
4647
9' Jitte Huiterna
4645
1 O" Jouke Hettinga
11 e Hillie Ketelaar
4639
I2e Breeuwsma bv
4553
13e Betty Jellema
4531
14e Bertus Walsma
4482
15e Dijkstra bv
4454

r

5·

Minder dan 15 keer gekaart
16c Rob Dijkstra
17c Jelle Twijnstra
1 sc Yde Schakel

4674
4541
4471

De start is weer op de eerste dinsdag in oktober. Nieuwe leden zijn altijd
welkom.
Tm ziens Rieky Dijkstra
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Volgend jaar grootse jubileumloop
De 19c Parodialoop in Tjerkwerd heeft op, zondag 2 mei een overwinning
opgeleverd voor Jan Boonstra uit Sneek. Zijn eindtijd over de 7,4 kilometer
bedroeg 25.53 minuten. Boonstra bleef oud-Bolswarder Alex Bergsma
(26.12) ruim voor. Harry Jorritsma uit Sneek sleepte de derde plaats binnen
(21.00). De winnaar van vorig jaar, Marco Verkaik uit Groningen, moest
ditmaal genoegen nemen me1! een vierde plaats (21.29). In de
vrouwencategorie prolongeerde Carolien Huitema uit Bolsward haar titel.
Zij kwam na 34.29 minuten over de meet. In de categorie jongeren tot en
met 16 jaar maakte de jonge José Faber uit Workum indruk. Zij won bij de
meisjes. in. de scherpe eindtijd van 34.29 minuten en kwam daarmee tegelijk
met de eerste vrouw over de meet. Faber werd hiermee het snelste meisje
ooit in de Parodialoop, Pier-Jan Zijsling uit Tjerkwerd won in de
jongenscategorie in 36.18 minuten. Daarmee won hij ook de beker voor de
snelste Tjerkwerder. Seakle Witteveen bemachtigde deze trofee bij de
mannen(30.47 minuten). Freerkje Walsma (39.06) bij de meisjes en
Lybrich Schakel (38.54) bij de vrouwen. In totaal verschenen er een kleine
zeventig deelnemers ( waaronder relatief weinig Tjerkwerders) aan de start
van de Parodialoop. Enig minpuntje was dat de brugwachter op de Van

Ic.

Panhyusbrug nog als storende factor optrad. Hij presteerde, het om de brug
vlak voor de koplopers naderden, nog open te draaien. Hlierdoor verspeelden
de toppers ongeveer 20 seconden. Nooit eerder deed een dergelijk incident
zich voor tijdens de Parodialoop, het is de nachtmerrie van iedere trimlooporganisator! Gelukkig vatten de toppers deze blunder van de brugwachter
nog enigszins luchtig op en zetten ze toch nog prima tijden neer. Vogend
jaar vindt de Parodialoop waarschijnlijk op· zaterdagavond 7 mei plaats en is
er nadien een feestavond ter ere van het 20 jarig bestaan, Hopelijk doen er
dan zoveel mogelijk Tjerkwerders mee. Onder andere Hille Schakel en
Jehannes Dijkstra gaven in deze 19e editie al het goede voorbeeld door te
debuteren in de Parodialoop. Volgend jaar hopelijk weer, mannen. Wellicht
stimuleert het ook andere Tjerkwerders om in 2005 mee te doen. Durk
Hiemstra maakte de comeback van het jaar door eindelijk weer mee te doen
aan de trimloop in zijn vroegere woonplaats.
Einduitslag Parodialoop 2004: 1. Jan Boonstra, Sneek 25.53 minuten, 2. Alex
Bergsma, Doorwerth 26.12, 3. Harrie Jorritsma, Sneek 21.00, 4. Marco Verkaik,
Groningen 27.29, 5. Peter Nauta, Bolsward 27.57, 6. Freark Kaspersma, Abbega
28.25, 7. Klaas Douwe Zwaan, Workum 28.42, 8. Arnold v/d Meulen, Sneek
29.©l, 9. Si1'vio Tennissen, Bolsward 29.19, 10. Tjitte de Vries, Koudum 2935,
11. Andrew Guest, Sneek 30.10, U. Henk Nauta, Bolsward 30.34, 13. Ton
Visser, Bolsward 30.39, 14. Murk Postma, Nijland 30.42, 15. Sealde
Witteveen,Tjerkwerd 30,47, 16. Simon Jellerna, Sneek 31.18, 17. Jaap Ypma,
Hartwerdl 3 ].24, ]8. Tonnie Ferwerda, Bolsward 31.2.5, 19. Haye Postma, Reahus
31.43, 20. Peter Balk, Bolsward 31.51, 21. Cor van Sluis, Franeker 32.02, 22.
Reimer Strikwerda, Burgwerd 32.37? 23. Teddy Walthuis, Workum 33.22, 24.
Klaas Halma, Gaast 33.49, 25. Jelle Zijsling, Tjerkwerd 33.53, 26.Jan Jellema,
IJlst 33.58, 27. Peter Bakker, Bolward 34.03, 28. Broer Feenstra, Winsum 34.17,
29. Carolîen Huitema, Bolsward 1" vrouw 34,291, 30. Aise Bonma, Kimswerd
34.39, 31. Klaas van Kalsêeek, Scharnegoutum 34.51, 32. Gerben Brouwer,
Sneek 34.57, 33. Peter Faber, Workum 35.08, 34. Evert Bakker, Tjerkwerd 35.27,
35. Lourens Poorter, Tjerkwerd 35.43, 36. Tlûjs Kroontje, Bolsward 36.17, 37.
Eduard Witteveen, Groningen 38. ]5, 38, Jolt van Buren, Tjerkwerd 38.35, 39.
Sjoerd Hiemstra, Workum. 38.36, 4:0. Biaeke Ydema, Bolsward 38.36, 412.Lybrich
Schakel, Tjerkwerd 38.54, 43. Nelja Kaspersma, Sneek 39.00, 44. Dirk
Hiemstra.Boornbergum 39.04, 45. Hester Groenveld, Bolsward 39.01, 46. Rennie

( l.

Jellema, Sneek 39.56, 47. Jelle Bakker, Irns um 40.47, 4&. Michiel Galama,
Bolsward 41.42, 49. Bennie de Vries, Workum 41.47, 50. Hanneke Bouman,
Irnsuru 4 l.52, 51. Jehannes Dijkstra, Tjerkwerd 42.41, 52. Rille Schakel,
Tjerkwerd 42.411, 53. Lk'.sbe.th Reyenga, Abbega 43.56, 54. Sjouke Wigarda,

Leeuwar<len47'.28, 55. Douwe Kleefstra, Leeuwarden 51.51, 56. Berend
Schreuder, Zweeloo 54.23
Jeugd t /m 16 jaar: 1. José Faber, Workum 34.29, 2. Pier- Jan Zijsling ( 1•
jongen) 38.18, 3. Paulus Witteveen, Tjerkwerd 37.39, 4. Freerkje Walsina,
Tjerkwerd 39.06, 5. Welmoed Blanksma, Tjerkwerd 41.36, 6. Aggie Walsma,
Tjerkwerd 41.55, 7. Siemke Huitema, Tjerkwerd 44.07

************~*********
In de voorbije 19 edities van de Parodialoop deden. vele Tjerkwerders
mee aan deze klassieker. Op basis van alle uitslagen kwam het
navolgende klassement van de Snelste Tjerkwerder
Allerti~den tot stand. Ook de oud-Tjerkwerders hebben we in deze
lijst opgenomen:

1. Gerrit Wijngaarden
2 Bertus v/d Veen
3. Bette Bakker
4. Menno Bonnema
5. Jolt van Buren
6. Bram Volbeda
7. Bart Gietema
8. Jelle Feenstra
9. Alex Draaisma
10. Peter Bakker
ll. Seakle Witteveen
12. Broèt Feenstra
13. Jakob Hofstra
14. Sieko Postma
Erik Hendriks

26.16
30.00
30.08
30.10
30.11
30.13
30.22
30.26
30.27
30.35
30.47
31.15
31.26
31.36
31.36
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1991
1993
2000
1989
1997
1991
1986
1988
1993
1989
2004
1988
1997
1991
1991

15. Sjoerd Bakker
16. Harmen Posthumus
17. Tony Witteveen
18. Haye Huitema
19. Frans Mulder
20. Jelle Zijsling
21. !)11rlr R~lrlrPr

31.40
32.01
32.07
32.16
32.54
33.03
~3.28

22. Rick Steur
23. Jaap v/d Wal
24. Sjoerd Huisman
25. Bert Miedema
CorVolbeda
26. Yeb Witteveen
27. Evert Bakker

33.31
33.54
34.20
34.24
34.24
34.29
34.42

34.48
35.16
35.24
35.24
35.26
35.42
35.43
36.35
36.49
36.50
36.50
36.56
36.59
37.13
37.15
37.21
37.46
38.15
38.31
39.32
39.51
40.06
40.28
40.42
41.04

-··---·

28. Menno Poelstra
29. Mike Falkena
30. Jouke Hylkema
Meinze Bakker
31. Eduard Witteveen (Babu.)
32. Leon Falkena
33. Lourens Poorter
34. Bertus-Rinse
Bakker
. '
35. Ids. Walsma
36. Jan Blanksma
Jaap van Lingeo
37. Ids Schokken
38. Auke de Haan
39. Johan Velting
40. Joost Huisman
41. Gerrit Schokken
42. Auke Walsma
43. Eduard Witteveen Jsz.
44. Durk Hiemstra
45. Gert Homsma
46. Hans Postbumus
47. Roelof de Jong
48. Edwin de Boer
49. Bouwe Speerstra
50. Yde Schakel

n.

1987
1989
1999
1994
1991
1991

1987
1993
1987
1994
1989
1989
1989
1997
1985
1992
1988
1998
1994
1991
2004
1997
2000
1987
1986
1991
1985
1989
1990
1994
2002
2004
1989.
·2002.
1993
1989
1990
1987
1992

51. Herke Bakker
52. Michiel Galema
53. Niek Galema
54. Sjoerd Wijngaarden
55. Johannes Dijkstra
Hille Schakel
56. Albert van Lingen
57. Tjeerd Haarsma
58. Binke Bakker
59. Meindert v/d Wal
60. Joop Nota
61. Wieger Bakker
62. Daan v. Stigtands
63. Freark Schakel

41.08
41.24
41.36
41.41
42.41
42.41
44.58
46.06
46.33
48.41
50.45
1.03.40
1.21.57
1.31.29

1990
2004
1993
2002
2004
2004
2002
1997
1992
1991
1993
1987
1991
1992

VROUWEN:
35.36
37.25
38.54
41.54
43.24
43.47
44.09
44.49
45.06
45.05
45.38
54.30
55.41
57.27
1.10.00
1.21.58

1. Tineke Schokken
2. Welmoed Schakel
3. Lybrich Schakel
4. Clara de Boer
5. Bea Gietema
6. Marrit Schakel
7. Joke Bakker
8. Henny Boersma
9. Anke Witteveen
10. M. Zwart
11. G. van Dijk
12. Geertje Reijenga
13. Nynke Feenstra
14. Anneke Gietema
15. Lippy v/d Wal
16. Rinske Bakker

11...\.

1996
2002 *
2004
1990
1988
2002 *
1989
1992
1994
1998
1998
1988
1987
1987
2002*
1991

Historie gaat door het eigen dorp

J

In het Friesch Dagblad verscheen in de jaren vijftig van de vorige eeuw een
serie historische dorpsbeschrijvingen onder de titel 'De historie gaat door het
eigen dorp'. Deze en andere artikelen werden gebundeld en in een serie van
uiteindelijk zes boeken uitgebracht. Ook onze dorpen in de 'grietenij
Wonseradeel' kwamen uitgebreid aan bod.

1D het donkerste hoekje van i:-.en archiefkast vorad ik de met stof bedekte
boeken. De inhoud blijkt zelfs na bijna een halve eeuw allerminst stoffig te
zijn. Ik denk dat het een stimulerende blik kan zijn op het verleden van ons
eigen streek voor zowel geïnteresseerden als leken. Het leek mij een aardige
geste om in een serie één en ander op te nemen in ons Skieppesturtsje.
H

van der Zee

TJERKWERD. PARREGA. HIESLUM.
DEDG:UM. GREONTERP EN BLAUWHUIS

D

e vijf dorpen, waarover het in dit hoofdstuk gaat, liggen in het
uiterste zuidoosten van de grietenij Wonseradeel. Wie oude
kaarten bekijkt, merkt al dadelijk, dat er voorheen hier heel
wat meer water was dan thans. Verschillende meren en poelen zijn drooggelegd. Het Parregaster meer is tegelijk met het Workumer en Makkumer meer drooggemalen en daardoor werd 850 ha, goed weiland verkregen. Al meer dan 200 jaar tevoren was het Sensmeer in een polder herschapen, zodat het op het kaartje, dat ik natekende uit de atlas van
Halma, niet meer voorkomt. Dan was er 't Uylcke meer, de Hieslumer
Ee, de Horse of de Horase, zoals deze poel op het kaartje genoemd werd
en verschillende andere, zoals de lezer zeif op de tekening kan zien.
Deze lage landen hebben dan ook de eeuwen door strijd tegen het water
moeten voeren. Terpen zijn in de eeuwen voor het jaar 1000. opgeworpen
en op de grootste van deze hoogten zullen zo langzamerhand, wellicht
rondom een k::i.pelletj~, de dorpen zijn ontstaan. Reeds vrij vroeg komen
de namen van ·een paar dorpen of buurtschappen in de geschiedenis
opduiken. De heren drs. H. Oldenhof en M. J. IJdema schreven een interessant boekje over de parochie Blauwhuis-Sensmeer (deel XIlI van
de reeks "Frisia .Catholica") Zij schreven daarin, dat in een staatje van
het jaar 855 van bezittingen van het klooster Werden in Hieslum, Imiswalde (Eemswoude) en Deddingiwerbe (Dedgum) al voorkomen. De
schenking geschiedde door een zekere Folckerus. Over de akte is veel
geschreven, dat verder voor ons van weinig belang is, maar de dorpen
bestonden toen dus al en 'het klooster kreeg b.v. onder Hieslum 20 gras,
in Deddingiwerbe 15 gras en te Imiswalde 70 gras (koegras). Later heeft
het klooster Werden de Friese bezittingen verkocht en de Johannieters
van Sneek werden tenslotte bezitters van landerijen bij Eemswoude,
waar zij een uithof hadden.
In de lijsten van kerken en kapellen in de 13de eeuw komen de dorpsnamen voor. Onder het dekenaat Bolsward behoren dan Deddingum,

Kercwerth, Epanrega (Parrega). In latere lijsten komt ook de naam
Griantoix (Greonterp) voor.
Tenslotte komt in een opgave van kloosterbezittingen van Fulda Hieslum
ook al zeer vroeg voor als Haslum,
In het reeds bij de behandeling van Schraard, Wons en andere dorpen
van Wonsera.deel, genoemde stuk, waarin de galioeden (galieden) van
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een aantal dorpen rechtsregels stellen; komt ook Epangne voor, dat
, Parrega moet voorstellen. De spellingen' van Exangia, Pagoen en Panderga komen ook voor, terwijl Tjerkwerd in oude documenten ook Iter·:werd wordt genoemd, Greonterp Griantox en Dedgum Dedigum.

wordt vervolgd (u~t: 'de Historie gaat door het eigen dorp' , deel VI door A. Algra / uitg.
Friesch Dagblad - 1960)
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Dorpsgenoten,
Het sportveld is ingezaaid. Nu nog het goede weer om liet gras te laten

groeien.
Wij hebben de hoop ( en met ons de kaatsverenigiug) dat het sportveld op 141
augustus gereed zal zijn.Dit is nog niet zeker, dus eerst maar afwachten.
Intussen gaan wij gewoon verder met het gebruikers klaar maken van onze
berging/kleedruimte. Wij zijn bezig met staalwerkzaamheden en het
aanleggen van de riolering, water en electrisch.
Om onze financiële middelen op peil te houden is het de bedoeling om op
vrijdagavond 2 juli weer te gaan wandelen. Na afloop is er de barbecue (ook
voor niet - wandelaars). Dit kan deze keer niet op het sportveld maar wordt
gehouden in het parkje. Noteer deze datum alvast op de kalender. Een
opgaveformulier voor de barbecue volgt nog. Wij hopen op een grote
deelname voor beide onderdelen.
De sportveldcornmissie

De wedstrijden van het
Nederlands Elftal zijn te zien
i11 It Waltahûs!
l '.:\.

Il

Nijs Fan it korps. "~ensgezindheid"
We zijn alweer bijna aan het eind ~ekomen van het seizoen wat het
korps betreftvde vakantie staat voor de deur.
Een groot aantal activiteiten hebben op het programma gestaan. ·
Zo hadden we 13 maartjl. ons jaarlijkse concert samen meti "Sanman
en Sikke", het was een leuk en geslaagdi concert.
Tevens was dit zo'n beetje de primeur van onze nieuwe dirigent Andries
de Haan.
·
8 mei hebben we samen met de korpsen van Hommerts en Heeg een tryout concert gegeven in Hommerts.
Een try-out wordt gedaan om voor publiek stukken ten gehore te
brengen die op een concours of festival gespeeld gaan worden.
De korpsen van Hommerts en Heeg zouden naar het "gouden spiker"
festival te Bakkeveen en Tjerkwerd naar Schiermonnikoog naar het
concours.
Al met al was het een leuk concert waar we ook nog met alle drie
korpsen gespeeld hebben.
5 juni was het dus zover: het concours op Schiermonnikooog! t!
Al vroeg op reis om de boot te halen, helaas misten we deze door alle
drukte en de vele andere muzikanten,
Uiteindelijk kwamen we ongeveer om 11.15 op het eiland en hadden we
tot 15.00 uur vrij.
We zijn met een hele groep het eiland gaan verkennen en we konden
heerlijk picknicken door het mooie weer.
Een aantal van ons heeft ook nog naar andere korpseu geluisterd.
Om 15. uur moesten we inspelen en 15.30 het echte werk.
We hadden veel publiek dus dat was prachtig.
De uitslag volgde om 17.4S. we hadden 81 punten gescoord, we waren
hierover best tevredenll!
Na deze enerverende en spannende dag gingen we 20.30 weer met de
boot naar huis.

Il

1J2 juni was er de Slachte, ook hiervoor gin gen we vroeg uit de veren:
6.30 vertrek.
Samen met de korpsen van Wommels en Burgw erd hadden we een
muziektent om in te spelen vlak bij de brug de nije kromme.
Tjerkwerd en Burgwerd hebben een gezamelijk optreden verzorgd en
Wommels speelde "alleen".
Het was een gezellige dag waarin we ook veel Tjerkw erders voorbij
zagen komen die allemaal de· tocht liepen.
Al met al tot ongeveer 15 uur gespeeld, toen waren de laatstewandelaars door.
116 juni is onze laatste repetitie in verband met het voetbal van 23 juni.
30 juni is er dan nog een gezellige slotavond en zo sluiten we het seizeen

weer af.
Tot ziens in het nieuwe "seizoen" tijdens onze optredens.
We zijn in ieder geval van de partij tijdens de dorpsfeestenll!
Het bestuur

Il VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van:
B. Huitema, Jousterperweg, fam. J. Nota, Walltaweg, fam. A. Feenstra,
Dedgum; fam. A. Galama, Rytseterp; F. Rollema, Singel; fam. J. Postma,
Eemswoude; F. Gietema, Koudum; W. Poelstra, Dedgum; S. Miedema,
Eemswoude; fam. B. Walsma, Eemswoude; T. Gaastra, Bolsward; fam. W.
Hekkema, Sylroede; K. Talsma-Abma, Sneek.
'

,,

Kindermarkt in Tjerkwerd.
Op 15 1r1ei j.l. organiseerde peuterspeelzaal "lt Pjuttehonk" een
kindermarkt. In de weken voor de kindermarkt werden erheel
veel spullen, o.a. kinderkleding, speelgoed en kinderboeken,
verzameld. Al deze spullen werden op die bewuste zaterdag
verkocht.
Ook was er een kraampje met baby-bom kleertjes en een
kraampje van lt Fryske (berne)boek met name deze laatste
heeft uitstekende zaken gedaan.
Verder was er voor de kinderen
veel te doen: sjoelen, blikgooien,
het raden van de naam van de
beer en van het aantal knikkers
in de glazen pot. De grabbelton
en het schminken waren echter
favoriet!
Maar ook het draaiend rad was een groot succes.
De precieze opbrengst is nog niet bekend, maar wordt geschat
op ongeveer€ 350.
Alle overgebleven spullen, de kleding en het speelgoed, zijn
naareengoeddoelgegaan.

Voorzitster Riemkje verkoopt de
kinderkleding als een ervaren
koopvrouw.

l..Ö

Omdat het barbecue seizoen weer geopend is, wil ik jullie een paar
recepten van heerlijke salades geven.
Je kan dit van te voren bereiden en dan goed koud wegzetten.
MACARONISALADE met ZALM
Ingrediënten;

?~0 gr ,. f5nirnal\m,.,.,...,on1·
"'-""
\_ t" ~ Ij IU"""''""' •
zout
1 blik zalm (ca. 440 gr.)
2 rode paprika's en 1 gele paprika
200 gr. belegen Edammer kaas
1/8 liter zure room
2 eetl. Mayonaise
1 theel. kerriepoeder
versgemalen peper
3 eetl. Fijngehakte bladselderij
Kook de macaroni in ruim kokend water met zout beetgaar. Giet de
macaroni af in een vergiet en laat de pasta onder koud stromend wate
af koelen. Laat de pasta goed uitlekken.
Laat de zalm uitlekken en vang het vocht op. Verwijder de velletjes en
de graatjes en verdeel de vis in stukjes.
Was de paprika's, halveer ze en verwijder de zaadlijsten.
Snijd het vruchtvlees in kleine reepjes.
Snijd de kaas in blokjes. iv\ëng ui deze lrïgrediërïîe;-; ifl een scheel door
elkaar.
Maak een sausje van de zure room, de mayonaise, 3 eetl. Van het
zalmvocht, het kerriepoeder, zout en peper. Schep het sausje door de
salade en laat hem minstens 30 minuten intrekken. Strooi de selderij
over de salade.
'1..1.

Beide salades zijn heerlijk met geroosterd vlees, vis, gepofte
aardappel en natuurlijk stokbrood.

AARDAPPELSALADE met BELEGEN GOUDSE KAAS
Ingrediënten; •
1 kg aardappelen
zout
300 gr. belegen Goudse kaas
2 uien
3 augurken
¼ liter yoghurt
5 eetl. mayonaise
2 eetl. fijngeknipte bieslook
2 eetl. fijngehakte peterselie
2 eetl. kappertjes (voor de liefhebber)
versgemalen peper
ca. 6 radijsjes

·

Schil de aardappelen, was ze en kook ze in water met zout in ca. 20
minuten gaar.
Giet ze af, laat ze af koelen en snijd ze in plakjes.
Snijd intussen de kaas in blokjes, pel en snipper de uien.
Snijd de augurken in kleine blokjes.
Maak in een grote schaal een saus van de yoghurt, de mayonaise, de
fijngehakte kruiden, de ui, de augurk en de kappertjes.
Voeg naar smaak zout en peper toe.
Schep de plakjes aardappel en de blokjes kaas door de saus.
Maak de radijs schoon en snijd ze in heel dunne reepjes.
Garneer de salade met de reepjes radijs.
Veel plezier, eet smakelijk
en veel zon deze zomer!

2. 2

Il VOOR u GELEZEN DOOR PIETEKE DEKKE R
• Niet alles is met geld te betalen
• Fouten maken doen we allemaal, toegeven dat we ze maken doen er maar
een paar
• De kansen zijn bij de geboorte al ongelijk: het scheelt namelijk een stuk
in welke schoorsteen je valt
• Ook al ga je alle dagen naar je werk, het is evengoed een leerschool
• Vroeger: eerst sparen - dan uitgeven Nu: eerst uitgeven - dan sparen
• '11 mens z'n natuur houdt ie tot het laatste uur
• Grijp 't geluk als het jou kant op waait, anders grijp je mis
• Het valt niet mee zei de jongen, vader is met moeder getrouwd, maar ik
moet met een vreemde
• Geen gejammer geen gek.laag, op is op en weg is weg
• Degene die een nieuw huis wil bouwen moet eerst spijkers tellen
• Wie wil uitpakken moet een pak hebben waar wat in zit
• 1k preek alleen maar voor de slapers zei de dominee, dus de anderen
kunnen wel een tukje doen
• Trouwen is geen klompen passen
• Beppe zei altijd: vergeet de mooie dagen niet!
• Geen dag zo dik of de zon geeft een blik
• Beter druk dan geen werk
• Goede woorden kosten geen geld
.
• Het komt er niet op aan hoe oud 1JI1en is, maar hoe men oud is
• Men kan nooit weten waar de vis zit zei de man en hij zette zijn fuik in
de dakgoot
• Sluit vriendschap met je buurman, maar loop de deur niet plat

Il

[orBR1ENGST COLLECTES . : :

Il

De actie voor het' Astmafonds in het kader van de landelijke inzameling in de
week van 10 -15 mei heeft in Tjerkwerd een bedrag opgebracht van€
194.50,
A.kky, Tetje en Nellie bedankt voor jullie inzet, en een ieder die door een
financiële bijdrage deze collecte, heeft doen slagen.
Namens het Astrnafonds bedankt.

Doetie Bakker

*************"****************'************************
Voor Unicef komen kinderen op de eerste plaats. Dat is al bijna 60 jaar zo.
Unicef zet zich ervoor in dat kinderen krijgen wat zij nodig hebben om
gerond en veilig op te groeien. Zo steunt Unicef in 15 8 landen projecten op
het gebied van zorg , onderwijs, schoon drinkwater en voeding.
In Vietnam bijvoorbeeld worden miljoenen kinderen door Unicef
gevaccineerd tegen mazelen. In veel landen is deze eenvoudig te voorkomen
ziekte nog altijd een van de belangrijkste doodsoorzaken onder kinderen.
Met uw hulp bouwt Unicef aan een wereld waar de rechten van kinderen
worden gerespecteerd. Door de collecte van Unicef te steunen helpt u mee
aan een betere toekomst voor deze kinderen. De collecte in Tjerkwerd e.o.
heeft€ 137,94 opgebracht.
Namens alle kinderen die door Unicef geholpen worden HARTELIJK
DANK!
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Zo lief, zo klein, zo bijzonder
. ~
jij bent on, vierde wonder/
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Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Anne Sophia
3200 gram

16 mei 2004

Anno en

Gea

50cm

Galama-Hogeling

Yvonne, Menno en Femke
Rytseterp 2, 8765 PC Tjerkwerd
tel. 0515-577414

Gea

en Anne rusten

van 13.00-15.00 uur.

_\,\lij 2ij11 heel blij 111e.t de 9eGoot'te
var, orvz e 20011 en ln•oe.t•lje

20-04-2004

Rob Dijksfra en .An11e.ke Fe.ensfr,~
M"irije A1111a
Bolswa,·de1·we9

1,:,1

8765 LR Tjerkw.!rd
f,:i. 0515 - 577370
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dat Akke van Wieren EHJBO-examen die.
En it care jier
Wie se al mei de wedstriid foar Warkum yn 't spier
Yn maaie 1961 troude se mei Hein
En dêrtroch waard fan doe of Akke "Gietema" sein.
Yn it notuleboek stie,
dat de EHBO fan Tsjerkwert yn 1961 synjiergearkomste hie
Welkom konden ze eveneens. heten een nieuw lid:
Mevrouw A. Gieterna- van Wieren uit Workum, die vanwege haar huwelijk
nu in Tjerkwerd zit.

31 oktober 1962 bie de kring yn de kantine fan de Hollandia molkfabryk in
oefenjûn. As. ploech binne Pyt Tolsma, Akke Gietema en Tine Lyclama á
Nijeholt der hinne gien,
Hoe as it gyng, dat stie der yn et notuleboek oen by,
Marit wie foar Akke it begjin fan in lange ry.
Noch 3 keer die Akke mei in wedstriid of oefenjûn,
En dêrnei is Akke fan de JEHBO in Tsjerkwerd öf gûn.
Se hie twa jonges, doe kaam der infamke by,
Hein en Akke fansels tige blij.
Wanneer as 't dou krekt betanke bast, witte wy net, dat hat de skriuwster
net yn 'e boeken set.
Mar
12 jannewaris 1969 gyng der yn Tsjerkwert in nije kursus fan
start, 17 kursisten, dat like knap.
·
Mar dat moast ek wol, as de EJI-IBO-feriening bliuwe sol.
Want .... der wiene mar 4 minsken mear lid,
en dat wiene minsken mei pit.

26 januewaris 1970 hawwe der 13 eksamen dien,
en der sakke gjinien.
Alle wie der ek by, en mei har diploma wer blij
Dizze pear jier ba ik it mist.
Mei in hûshäldiog wit ik, dat i1 na goed ding is.
De herhelliagslessen binne sa femaam,
dat wie de reden dat Akke altyd trou kaam.
Yn 1973 gyngen wy byelkoar oefenje oan luis
dus dat waard oefeningen dwaan yn keukens, skuorre of bûthûs.
Mei ûs herhalingslessen binne week faalt op Rytseterp west,
en de kofje en koeke smakke by jimme bêst.
Aklte wie wol wat in wedstriid frou,
yn '75/'76 en '79 die se mei, hiel trou.
Mar. ... yn it notuleboek stie: het sukses jaar '80 - '81
"nou dat begjin like prachtich.
Akle Gietema, TineMiedema en Hinke Twijnstra gyngen nei de
kringwedstriid ta, en se waarden earste yn poule A.
Dus we koene der net foar wei,
Wediene oan de Provinciale wedstriid ym Drachten mei.
Wachtsje yn 'e kelder, en we moasten lêst,
dus. dan is de stirnrning ek net mear sa bêst.
Wy hiene yn ûs poule de earste priis,
en waarden fan skrik griis.
We. sieten yn 'e finale, dat wie wol in ear,
en we moasten dus noch in kear.
Dat selde jier krige Akke it foarelkoar:
"De jeugd IEHBO-A op de school van Tjerkwerd gaat door"
Klasse 5 en 6 hawwe doe eksamen dien en der sakke gjinien.
Fanêf fat jier hawwe de bern yn Tsjerkwert altyd EHBO les hän.
En bat ûs feriening mei skoalle in bän,
Letter waard Akke coördinator fan Wûnseradiel sûd,
en dertroch moat se der gauris op ut
Alle skoallen hawwe no jeugd EHBO-A

1..--;.

Wer't se yn har fierdere libben in hiel soart oa:n ha.
Hartreanimaasje ha wy foar it earst dien yn 1983
19 cursisten der sakke gjinien.
Akke hie dat regele, ea der hiel wat foar öf belle
en se nat om it us te learen, dr. Sikkens en Kolkena nei Tsjerkwert helle.
Yn april gyngen Akke, Hinke en Janny Poelstra nei de wedstriid yn
Gorredyk, Mei syn njoggenen ut Tsjerkwert, dus we hiene publyk.
Akke wie poerbêst yn har liedstersrol,
Se sette ûs oan 't wurk en gjin gesol.
Yn de finale kamen we op it twadde plak,
Dokkum waard earste mei ien punt ferskil, dus de winst wie krap.
Aklk.e wûn de liedsterspriis,
in pracht fan in wikselbeker eu dermei wie se tige wiis.
Yn 1985 in Álvestêdetocht, wat wiene wy blij,
op ûs helppost wie Akke ek fan de party
Yn 1986 rieden der wer 15.000 älvestêdetocht-riders yn Tsjerkwert Iäns,
}TI ien dei, Akke holp wer iverich yn 'e helppost mei.
23 april 1986 doe die Akke it kadereksamen,
wat se yn Ljouwert öfnamen.
Lokkich se hat it helle,
mar wol mei in soad frije tiid en swit betelle.
No jout se les (cursussen) op in hiele soart plakken yn Fryslän,
mea plesier, want se bat der nacht oan.
En Hein is jûns wer alillinich thûs
dan nimt Akke bitterballen mei nei bus
Akke jowt ek elk winterskoft yn Tsjerkwert les,
dat foldocht har en ûs bêst.
Hein, dyn gesin en it libben op Rytseterp, dat wie belangryk foar dy,
EHBO wie ek in stik fan dyn libben, it makke dy blij.
Meielkoar is se no 40 jier EHBO-lid

en ik fyn it is noch een frou mei pit.
As oantinken krigest fan ûs gjin goud of sulveren spjeld,
want dêrfoar has ûs feriening net genêch jild.
Nim dit ahyd yn dyn aginda mei,
brok it, hoop ik y:n sûnens, dan tinkst oan ûs feriening elke dei.

[liARSEBEROCHT
Afûk iepenet nije boek - en taalwinkel
Woa:nsdei 2 juny iepenet de Afûk syn nije boek- en taalwinkel oan de
Bûterhoeke 3 yn Ljouwert. De winkel is spesjalisearre yn utjeften yn en oer
it Frysk en Pryslän en is ek ynformaasjepunt foar alle fragen oer de Fryske
taal. De winkel is foarearst iepen fan moandei oant en mei freed fan 9.30
oant 17.30 oere.
Nei de komst fan de popakademy yn 2003 yn it Fryslánhûs Ahter de Hoven,
it eardere kantoar en winkelpän fan de Afûk, hat de winkel hast in jier ticht
west.
Op de nije lokaasje wol de Af=k ruear minsken mei it wiidweidige
oanbodfan syn produkten yn 'e kunde komme litte. Dat jildt foar de winkel
en de ûtjouwerij en ek foar oare produkten, lykas kursussen, tematyskriften,
F-side, Tomke en tal fan oare projekten en aktiviteiten .
Foar mear ynfonnaasje: Koen Eekma, direkteur Afûk, tel 058-2343070
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---Ferti11sberjocht
De Afûk en lt Fryske Boek binne ferhuze.
Jt nije besykadres foarbeide organisaasjes en de fernijde Afûk-boekwinkel:
Bûterhoeke 3
891 l DH Ljouwert
Us postadres, telefoan, faks en e-maj] bliuwe:
Afilk

Postbus 53
8900 AB Ljouwert
tel: 058-2343070
faks: 058~2159475
e-mail: yufo@aful.cl\l

www.afuk.nl

It Fryske boek
Postbus L3 ll
8.900 CH Ljouwert
tel: 058-2343090
faks: 058-131866
e-mail: ynfo@fryskeboek.nl
www .fryskeboek.nl
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'Wat je van ver haalt is lekker. 'Dit geldt in het bijzonder voor de wel
heel speciale hond van Fokke & Baukje. Een 'oprjochte' Friese kerel
was kennelijk niet goed genoeg. Alleen het zaad van een Sloweens
raspaardje mocht gebruikt worden voor de bevruchting. Vandaar dat de
familie Kootstra even 4 dagen op reis ging naar Slowenië om Nora aan
haar geriefte laten komen. (De reis heeft overigens wel haar vruchten
afgeworpen; Nora krijgt kleine raspaardjes!!)
Bij Yde Schakel wordt gemoderniseerd. Sinds kort is er videobewaking
aangebracht in de stal. Lekker gemakkelijk voor de 'lammerij ', dan
hoefje je bed niet telkens uit. Ofwil Aly misschien een oogje in het zeil
houden omdat er steeds van die leuke l Z-jarige vrouwelijke stagiaires
aan het werk zijn?
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De kaasboer was 's ochtends op de Terp geweest en had aan Fokko
droge worsten verkocht. Dezelfde middag kwam de kaasboer weer
langs, zag dat Jaap thuis was en vroeg hem of hij ook nog iets wilde
kopen. ' ... mar droege woarsten hoe Jo net te nimmen, dy ha 'kfan 'e
moarn al oanjo soanferkocht.'
Bert is een handige doe-het-zelver. Alleen staat het dak zo
langzamerhand wel erg lang in de steigers. Hest' wat hoogtevrees
kregen Bert?
Buurman Douwe doet het ook wat rustig aan. Mar da's gedwongen,
want hij 'hie de earm yn 't ferbán '.
Ouderkerken-nijs .....
Us Durk is troud. Feest mei al syn maten op it Skylge. No feest mei syn
grutste maat op Cyprus.
Broer Peter hat in oare auto. Bytsje in sk:ytkleur mar fierders wol moai.
No net wer mei de auto tûtsje keardel!

Nei 12 jier toulûken krijt de skoalle in nij dak. Nei hast 14 jier juf
Doutzen krijt de skoalle in nije master.
Tante Jufgaat naar Makkum. Welnu, ze heep haar sporen zeker
verdiend op onze school. Uiteraard heel veel succes toegewenst! En
minstens zoveel succes gewenst met hetfietsen van en naar Makkum.
Als dat lukt, zal het andere ook geen probleem voor je zijn.

Kopij en snypsnaren
graachfoar
2 7 septimber
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