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Foarwurd
Beste lezers,
Wat heerlijk dat de zomer weer begonnen is, de bruggen zijn weer
volop open en de boten varen weer door de Trekvaart.
Fijn te zien dat er weer veel koeien in het land staan, kortom dit kan
niet lang genoeg duren.
De afgelopen maanden is er bij de redactie van de Skieppesturt een
wisseling geweest, Henk van der Zee heeft aangegeven dat hij zijn
activiteiten mbt de dorpskrant wilde stoppen en zo weer tijd heeft
voor een nieuw bestuur, nl. de Oranje vereniging.
Wij willen Henk nogmaals heel hartelijk bedanken voor de geweldige
inzet van de afgelopen 12 jaar, het was fantastisch. Hoeveel
bladzijden heb je gestencild?
We hebben op een gezellige avond afscheid van Henk genomen in
restaurant het Vaticaan in Sneek, waar we heerlijk gegeten hebben
en Henk van ons een tuinbeeld in de vorm van een schaap heeft
gekregen.
Henk was zelf zo vriendelijk om een goede vervanger voor hem te
zoeken en Edzer Dillema wou dit met veel plezier doen.
Edzer welkom en gezien jouw beroep, zullen wij inderdaad aan jou en
goede medewerker hebben.
In deze editie wordt volop aandacht besteed aan 60 jaar bevrijding,
na het lezen van dit stuk van Michiel de Jong, doetje maar weer
beseffen hoe belangrijk deze vrijheid is.
Ook willen we nog aandacht besteden aan iedereen die dit jaar
eindexamen heeft gedaan, we zagen al her en der vlaggen met tassen
hangen. Fantastisch en alle geslaagden VAN HARTE!!!!!!
Verder wensen we jullie een fijne zomer toe en tot het volgende
nummer in oktober.
Riemkje Lemstra.
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Nieuws van stichting

lt Waltahûs

Sinds het vorige Skieppesturtsje is het in het Waltahûs natuurlijk niet
stil ge\\ieest. Diverse activiteiten hebben weer plaatsgevonden. Na
de zeer geslaagde toneelavond van 5 maart, waarover al eerder is
geschreven, was er een après ski avond, georganiseerd door de jeugd.
Verder heeft het korps zijn jaarlijkse uitvoering gehad, was er prijsklaverjassen, een inspraakavond over het bestemmingsplan, de barbecue met koninginnedag, georganiseerd door de Oranjevereniging,
een feestavond na de 20e Parodialoop en de prijsuitreiking van het
pearke-keatsen. In dit Skieppesturtsje vast wel meer hierover van de
diverse organiserende verenigingen.
Als bestuur zitten we natuurlijk ook niet stil en zijn we bezig met
allerhande zaken, zoals onderhoud. Ook kijken we vast vooruit naar
het dorpsfeest en het nieuwe seizoen. In ieder geval ligt het in de
bedoeling in het najaar weer een leuke band te contracteren en ook
willen we iets speciaal voor de kinderen gaan doen. Wat dat wordt en
wanneer precies, zult u nog wel van ons horen.
Ook willen we nog een avond voor de vrijwilligers beleggen, waarop
iedereen met zijn vragen en/of opmerkingen terecht kan en afspraken nog eens op een rijtje kunnen worden gezet. Dan weet iedereen
weer precies waar hij/zij aan toe is.
Tot ziens in het Waltahûs!
Het bestuur
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20e Parodialoop
Gerrit Kramer en HellaYntema schitteren in 20e Parodialoop

Veel oud-Tjerkwerders in actie
tijdens jubileum-editie
Hette en Herke Bakker, Dirk Hiemstra, Tineke Schukken, Frans Mulder,
Jacob Hofstra, Tonny Witteveen, Menno Poelstra, Meinze Bakker e.v.a.
lt Waltahûs leek op zaterdagavond 7 mei de lokatie van een reünie
· van oud-Tjerkwerders. Allen waren naar het dorp gekomen voor de
jubileum-editie van de 20e Parodialoop. Zowel de trimloop als de
aansluitende 'after-party' met de Friese topband The Feetwarmers
werd een doorslaand succes.

De Bolswarders Gerrit Kramer en Hella
Yntema waren op zaterdagavond 7
mei de grote smaakmakers van de 20e
Parodialoop in Tjerkwerd. Beide wonnen
de 7,4 kilometer lange hardloopwedstrijd met overmacht. Kramer evenaarde
zijn - in 1998 gelopen - parcoursrecord
tot op de seconde (24 minuten en 15
seconden). Yntema verpulverde haar
oude record (31.09) en kwam uit op een
fraaie 30.40 minuten. Dankzij deze twee
supersnelle winnaars kreeg de jubileumeditie van de Parodialoop extra glans.
In totaal namen zeventig hardlopers
deel aan de wedstrijd. Kramer kwam
zaterdag met de intentie naar Tjerkwerd
om zijn eigen parcoursrecord scherper
te stellen. Hij hoopte daarbij op de hulp
van Erik Negerman. Deze oud-Bolswarder zou aanvankelijk eveneens acte
de présence geven in de Parodialoop,
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maar haakte op het laatste moment af.
Kramer moest het daarom - bij gebrek
aan Friese medetoppers- solo doen.
Gedurende de eerste kilometer duldde
hij stadgenoot Jan Albert Veenema en
het Dearsumer talent Teake Piet v/d
Werf nog naast zich. Direct na de Van
Panhuysbrug richting Parrega versnelde
Kramer en moest de concurrentie lossen.
In de resterende kilometers werd het gat
alleen nog maar groter. Gejaagd door
de harde wind denderde Kramer via
Parrega, Dedgum en Arkum Tjerkwerd
weer binnen. Een eindsprint leverde de
Bolswarder exact dezelfde tijd op als in
1998: 24.15 minuten. Veenema finishte
op eerbiedige afstand varrde winnaar
als tweede in 26.56 minuten. De winnaar
van de Parodialoop 2003, Marco Verkaik
uit Groningen, sleepte de derde plaats
binnen. Hij was in de laatste kilometers
Van der Werf uit Dearsum nog gepas-

bij de mannen naar Seakle Witteveen
seerd. Bij de vrouwen maakte Hella
(31.10). Hij won de beker voor de derde
Yntema uit Bolsward haar favorietenrol
maal in successie en mag de trofee nu
meer dan waar. Aanvankelijk kon Tineke
in zijn bezit houden. Er deed redelijk
van de Vliert uit Sneek haar nog goed
veel jeugd uit eigen dorp mee aan de
partij geven, maar nabij Dedgum had
Yntema al een mooi gaatje geslagen met loop. Ga zo door! Verheugend was ook
dat geroutineerde cracks als Rick Steur,
haar concurrente. De Bolswardse ging
Alex Draaisma, Gerrit Schukken, Jacob
vervolgens onbedreigd naar de zege en
Hofstra, Anke Witteveen,
scherpte het parcoursHierbij wil de organisatie Tineke Schukken en Jelle
record aan tot 30.40
graag de volgende mensen Feenstra voor het eerst
minuten. Van de Vliert
bedanken voor hun inzet en/ sinds jaren hun stoute
werd tweede in 31.34 miof bijdrage aan de jubileum- 'trimschoenen' weer eens
nuten. Een prestatie van
editie: De sponsors stichting hadden aangetrokken.
formaat, want daarmee
It Waltahûs en Miedema Ga zo door, mensen! De
is ze nu de één na snelste
Lighting, de vrijwilligers door het bedrijf Miedema
vrouw ooit in de ParodiaFrans
Mulder, Menno Poel- Lighting uit Tjerkwerd onloop. Caroline Huitema
stra, Germ Dijkstra, Bettie derweg beschikbaar geuit Bolsward, winnares in
zowel 2003 als 2004, werd Jellema, de EHBO, Julia stelde bonussprint werd
Feenstra, het barpersoneel, gewonnen door Gerrit
derde in 33.20 minuten.
presentator
Hans Hylkema, Kramer. Na afloop vond
Dat betekende voor haar
de prijsuitreiking plaats in
de fam. Van Olphen e.a.
een persoonlijk record.
lt Waltahûs en konden de
hardlopers en het publiek nog genieten
Junioren
van dé muziek van The Feetwarmers.
In de categorie jongens tot en met 16
Verder toonde fotograaf Frans Mulder
jaar ging de winst naar debutant Sytse
uit Harich daar zijn foto's van de loop. In
Kooistra uit Warstiens in een tijd van
32.46 minuten. Hij liep de naaste concur- september vindt de Reahûster Trimloop
weer plaats, waarmee de Parodialoop
rentie op liefst 6 minuten, maar bleef
een hecht samenwerkingsverband heeft.
ver verwijderd van de in 2001 gelopen
De Parodialoop 2006 is dan weer in april
recordtijd (26.59 minuten) van Peter
of mei volgend jaar.
Nauta uit Bolsward. Bij de meisjes zegevierde Freerkje Walsma in eigen dorp
Uitslagen:
met een eindtijd van 41 .40 minuten.
Senioren. 1. Gerrit Kramer 24.15 2. Jan Albert
Daarmee won zij meteen ook de beker
Veenema 26.56 3. Marco Verkaik 27.32 4.
die jaarlijks beschikbaar wordt gesteld
Teake Piet v/d Werf 27.56 5. Matthijs Lusthof,
aan de snelste Tjerkwerder in iedere
Sneek 28.31 6. Beke Cnossen, Boazum 28.38
categorie. Bij de jongens ging deze
7. Jappie Brandenburg, Oudemirdum 29.19 8.
prijs naar Pier Jan Zijsling (38.22), bij de
Klaas Kooistra, Makkum 29.49 9. Willem
vrouwen naar Aggie Walsma (38.30) en
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Radelaar, Bolsward 29.55 10. Ton Visser,

42. Eduard Witteveen, Groningen 43.37

Bolsward 30.44 11. Jaap Ypma, Hartwerd

43. Herke Bakker, Lemelerveld 45.42

30.55 12. Seakle Witteveen, Tjerkwerd
31.10 13. Peter Balk, Bolsward 31.13 14.

Vrouwen. 1. Hella Yntema, 30.40 2. Tineke

Hette Bakker, Lippenhuizen 31.17 15. Tjitte

v/d Vliert 31.34 3. Caroline Huitema, 33.20
4. Djoke Postma, Bolsward 34.17 5. Trudy
Postma, Sneek 36.59 6. Welmoed Schakel,

de Vries, Koudum 31.24 16. Sjoerd Boskma,
Bolsward 31.33 17. Cor van Sluis, Franeker
31.40 18. Aise Bouma, Kimswerd 32.19 19.
Wietse Jonker, Wommels 32.32 20. Klaas
Abma, Wommels 32.37 21. Alex Draaisma,

Groningen 37.02 7. Tineke Schukken,
Groningen 37.09 8. Renske Postma, Leiden

38.09 9. Aggie Walsma, Tjerkwerd 38.30

Tjerkwerd 33.19 22. Jelle Zijsling, Tjerk-

10. Anke Witteveen, Amsterdam 38.43

werd 33.20 23. Johan Jorritsma, Sneek 33.37

11. Rixt Nynke Schakel, Groningen 39.52

24. Tonny Witteveen, Leeuwarden 34.11

12. Lybrich Schakel, Tjerkwerd 39.52 13.

25. Jacob Hofstra, Bolsward 34.43 26.
Rick Steur, Tjerkwerd 34.46 27. Jolt van
Buren, Tjerkwerd 35.18 28. Johan Rijskamp,

Zeerijp 35.28, 29. Gerrit Oege Schukken,
Tjerkwerd 35.28 30. Symen v/d Velde,
Waaxens 35.38 31. Mark de Roos, Leiden
36.23 32. Marten v/d Wal, lt Heidenskip 36.55
33. Ridzert Postma, Sneek 37.02 34. Evert
Bakker, Tjerkwerd 38.05 35. Evert v/d Werf,
lt Heidenskip 38.20 36. T. Bekema, Groningen
38.42 37. Gert Homsrna, Amsterdam 39.50

· Antje Breeuwsma, Bolsward 40.57 14. Anneke Ypma, Hartwerd 40.58 15. Hannie v/d
Feer, Bolsward 42.49 16. Tineke Bootsma,
IJlst 43.18 17. Suzan Witteveen, Tjerkwerd
51.38
Junioren. 1. Sytse Kooistra, 32.46 2. Pier
Jan Zijsling, 38.22 3. Paulus Witteveen,
Tjerkwerd 38.28 4. Freerkje Walsma

Dirk Hiemstra, Boornbergum 40.37 40.

(snelste juniore), 41.40 5. Sieger de Vries,
41.42 6. SiemkeHuitema,41.53 7. Welmoed Blanksma, 43.13 8. Bernd Altenburg,
49.55 9. Jan Witteveen, 51.3810. Renske

Tjamme Draayer, Leeuwarden 40.53

Hylkema, 51.38.

38. Jelle Feenstra, Tjerkwerd 40.37 39.

41.Johannes Dijkstra, Tjerkwerd 42.46

Te koop:
Kleine aanhangwagen (ijzer) met deksel.
Nog goed bruikbaar. Nieuwe verlichtinql

Voor slechts€ 59,99
Van der Zee (Waltaweg 31) tel. 579768
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Kaatsvereni

DE TWA DOARPEN

Donderdag 19 en vrijdag 20 mei hebben we voor het eerst in Tjerkwerd het zogenaamde PEARKE-KEATSEN georganiseerd. Bestaande
"pearkes" deden mee, maar de meeste waren voor deze gelegenheid
samengesteld.
Het werd een groot succes, het weer was prima, en het veld is natuurlijk perfect.
Er stonden 14 pearkes'op de lijst. Donderdagavond werden 2 omlopen gekaatst en vrijdagavond de halve finales en de finales. De laatste
slagen vielen toen het al bijna donker was. Na een spannende finale
viel de beslissing met "alles aan de hang" en dat is toch het mooiste
wat er is!!
De prijsuitreiking was vervolgens in het WALTAHUS, die tevens sponsor was van de partij.
Uitslag: 1. Jelle Brandsma en Lisette Kootstra; 2. Auke Walsma en
Jacobien Postma; 3. Adam Poelstra en Anita Haarsma
Verliezersronde: 1. Sjoerd Bouma en Joke de Jong; 2. Johan Ouderkerken en Hinke Adema.
In het weekend van 4 en 5 juni was er de gezamenlijke leden partij
met Wolsum. Zaterdag vanaf 13.00 uur was voor de jeugd tot 16 jaar
en wel een categorie basisschool en een categorie 12 tot 16 jaar. Het
bleef de hele middag droog maar er was wel een hele harde wind.
Ondanks de wind werd er mooi gekaatst, soms met alles aan de hang.
Bij de jongsten stonden er 11 parturen op de lijst, bij de ouderen 5
parturen, dus poulekaatsen. Wat inhoudt dat je tegen elk partuur een
keer kaatst. Om ook eens met kinderen uit een ander dorp te kaatsen
werd als heel positief ervaren.
De prijzen bestonden uit eretekens, met als extra voor elke deelnemer
een pet, aangeboden door GIETEMA fourage, die sponsor was van de
partij.
Uitslag basisschooljeugd: 1. Johannes en Tessa; 2. Wouter en Atty; 3.
Bart en Patrick
Verliezersronde: 1. Remco en Harm K.; 2. Timen en Gerardus
Uitslag 12 tot 16 jaar: 1. Auke, Sjoerd en Jolanda; 2. Jos, Anne en
Siemke
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Voor de zondag stonden er 14 parturen (vanaf 16 jaar} op de lijst. De
deelname vanuit Tjerkwerd was wat groter dan die uit Wolsum, maar
ook hier werd het leuk gevonden om eens met en tegen anderen te
kaatsen. De wind was wat gaan liggen, maar het bleef niet helemaal
droog en de winterjassen waren voor het publiek geen overbodige luxe. Van de aanwezige tent werd dan ook dankbaar gebruik
gemaakt. Het weer kon dan misschien wat beter, er werd prachtig
gekaatst, en daar gaat het om! De meeste partijen eindigden in 5-4
of 5-5. Daardoor viel na een spannende finale de laatste slag pas om
ongeveer 18.30 uur. De prijzen voor deze dag waren aangeboden
door aanneming en timmerbedrijf OUDERKERKEN v.o.f.
Al met al was het een zeer geslaagd weekend!!
Uitslag: 1. Bert Jan Ouderkerken, Robert Tiesma en Riemer Haytema;
2. Hendrik Brouwer, Jan Postma en Sijke de Jong; 3. Jelle Brandsma,
Cor de Groot en Ruurdje Dijkstra
Verliezersronde: 1. Peter Terpstra, Freerk Kootstra en Okke Jan
Postma; 2. Wiebren Poelstra, Age Gietema en Baukje Verhoeven

Waar een beetje zelfwerkzaamheid al niet toe kan leiden ...
8 l 't Skieppesturtsje I July 2005

NIEUWS van de Oranjevereniging

Koninginnedag
Beste kinderen. Wat hebben sommige ballonnen na door jullie los
te zijn gelaten op 30 april een verre reis gemaakt! Een aantal vinders
stuurde ons een berichtje. Hieronder zie je de namen van wie de
ballon teruggevonden is, wie het kaartje opstuurde en hoeveel meter
( .. .is wat indrukwekkender) ) de ballon heeft afgelegd. Zit jouw naam
erbij? Voor de eerste plaats en dus verste afstand is er een prijsje .....
Gefeliciteerd! Of moeten we zeggen; 'knap gevlogen, ballon!'.
De Oranjevereniging

Eigenaar

Vinder

1. Marije de Rouwe

Fam. Tj. Bakker
Westoverledigen (Du)
Fam. P. Folkertsma
Schildwolde (Gr)
D.Klimp
Slochteren (Gr)
C. Kooi
Roden (Gr)
M. Dijk-Borger
Surhuizum
Fam. P. Jensma
Drogeham
J.Meinsma

2. Marit Draaisma
3. Robin Bijlsma
4. Hannah Harkema

5. Kim Boomkamp
6. Abe Bakker
7. Sygnie Steegstra

-92.000
-90.000,
-65.000
-50.000
-45.000 ·
-35.000

Iietierk
7. Reiny Haytema
8. Bauke Hiemstra
9. Arnold Huitema

D. ten Rouwelaar
Tietjerk
G. de Jong
Nïland

-35.000
-6.000
-30
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Hierbij dan ook nog even de volledige uitslag van de
kroontjesloop. Bijna drie winnaars .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Groep Dijkstra/Jellema
Groep Lemstra
Groep Harkema
Groep Brandsma
Groep Huitema
Groep Hekkema
Groep Witteveen
Groep Hiemstra
1 e Groep Pubers
2e Groep Pubers

De antwoorden waren:
1. Noordeinde
2. Dinsdag.
3. Regina
4. Market Garden
5. Leeuw
6. Delft
7. Vredespaleis
8. Oranje
9. Gerbrandy

- 25 goed (eerst binnen)
- 25 goed (één klein foutje)
- 25 goed (één flink foutje)
- 22 goed
-20 goed
- 20 goed
-19 goed
-18 goed
- 11 goed
- Hopeloos

10. Bevrijding
11.Anne
12. Irene
13. Vrijheid
14. Tachtig jarige 0.
15.Amsberg
16. Hendrik
17. Rotterdam
18. Wageningen

En de oplossing:

ORANJE= ZILVER
VRIJHEID = DIAMANT
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19. Eenzaam, maar ...
20. Irene
21. Jacht
22. Dillenburg
23.Emma
24.Arnhem
25.Emma
26. Zorrequieta

Nog méér

NIEUWS van de Oranjevereniging
Aan alle dorpsgenoten en (buurt) verenigingen,
Op 2 en 3 september organiseren we weer een dorpsfeest.
Het is d~ bedoeling dat we op zaterdag 3 september een
"kraampjesmarkt" gaan houden.
Rondom de Singel worden kraampjes opgesteld voor de
verschillende (buurt) verenigingen.

U KUNT HIERMEE DE VERENIGINGSKAS SPEKKEN!!!
Dus kom in actie en bedenk alvast iets leuks om te verkopen tijdens
de kraampjesmarkt. Het mag van alles zijn: creatief, consumptie, oude
spulletjes, boeken etc ....
Er is ook een vrijmarkt voor de kinderen.

Dus: KOM IN ACTIE!! DOE MEE!!
De Oranjevereniging

P.S.
Iedereen die wil deelnemen aan de braderie dient dit door te geven
voor 7 juli a.s. aan Anneke Feenstra. (tel: 577370)
Voor alle buurtverenigingen wordt er een kraampje gereserveerd.

Kennisgeving
Zoals u ongetwijfeld weet gaan we dit jaar weer een
dorpsfeest organiseren, te weten op 2 en 3 september. In overleg met de gemeente Wunseradeel en
dorpsbelang mogen we het feest waarschijnlijk op het
gerenoveerde sportveld houden. De onderhandelingen hierover zijn gaande.
Er mogen geen vrachtauto's e.d. op het veld komen
om zo vernieling van het veld tegen te gaan.
De plaats waar de tent komt te staan is vlak achter

school; deze plek is het enige alternatief omdat anders
het veld te veel beschadigd wordt.
Mocht u onverhoopt nog vragen hebben, dan kunt u
altijd contact opnemen met één van de bestuursleden
van de Oranjevereniging.
Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,
De Oranjevereniging.
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elezen ...
door Pieteke Dekker
• geluk en glas breken even ras
• de tijd heelt alle wonden
• geef de werkman zijn loon voordat zijn zweet opgedroogd is
• in ieders kast schuilt een leeuw, wek hem niet
• ik weet wel dat er nog nooit iemand aan hard werken is
doodgegaan, maar waarom zou je het risico nemen
• wees niet bang om goede raad te geven, er luistert toch geen mens
naar
. • aan geld te komen is een sjouw, er op te passen is een nog grotere
sjouw
• als veel boeren er mee ophouden, wat blijft er dan nog over van ons
gezonde boerenverstand?
• 't karakter heeft een Oscar gewonnen
• al is het bed nog zo breed, men kan er altijd afrollen
• wat mensen zeggen is beiangrijk, wat ze niet zeggen is belangrijker
• we houden rekening met elkaar en kunnen op elkaar rekenen
• schoonmaaktijd is boenen bij de sloot, dat is nu bijna op sterven na
dood
• de beste tijd te piekeren is morgen
• zo lang je loopt, roest je gat niet
• de kraan is geduldig
• de domste vragen zijn het moeilijkst te beantwoorden

Astmafonds.
De actie voor het Astmafonds in het kader van de landelijke
inzameling in de week van 23-28 mei, heeft in Tjerkwerd een bedrag
van € 213.73 opgebracht.
Akkie, Nellie en Tetje bedankt voor jullie inzet. En een ieder die door
een financiële bijdrage deze collecte heeft doen slagen.
Namens het Astmafonds bedankt.
Doetie Bakker.
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klaver· assen
Na 25 keer gekaart te hebben, was er weer een verrassende
uitslag·. Jámmer is dat het aantal leden afgelopen seizoen flink is
teruggelopen. Bij deze dus weer een oproep aan iedereen:
Lijkt het je leuk om te leren klaverjassen en wil je op de
dinsdagavond er even op uit, kom dan gerust langs, het is altijd
erg gezellig.
Uitslag 2004/2005:
1.
2.

Betty Jellerna
Jelle Twijnstra

3.

11.
12.

Jelle Zijsling
Afke IJdema
Riet Bruinsma
Dijkstra b.v.
Jouke Hettinga
Jitte Huitema
Bert Miedema
Bertus Walsma
Yde Schakel
Rob Dijkstra

*)

minder dan 15 x gekaart

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

met een gemiddelde van
met een gemiddelde van
met een gemiddelde van
met een gemiddelde van
met een gemiddelde van
met een gemiddelde van
met een gemiddelde van

-

met een gemiddelde van
met een gemiddelde van
met een gemiddelde van
met een gemiddelde van
met een gemiddelde van

4906
4875
4822
4748
4654
4647
4632
4605
4544
4444
4457*)
4252 *)

De start van het nieuwe seizoen is op 4 oktober a.s.
Groetjes Rieky Dijkstra
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Varia
De redactie ontving de volgende informatie:
Foarset biedt fergees stipe oan sportferienings! Foarset organisearret sport
en bewegingsaktiviteiten foar jong en áldl Foarset stipet basisskoallen by it
ferbetterjen fan de kwaliteit fan it bewegingsûnderwiis!
Dus ekjo kinne:

Skoare mei Foarset

Foar mear ynformaasje oer Foarset nimme jo kontakt op mei de
ferieningskonsulint Pieter Bult (06-525 47 933) of de bewegingskonsulint
Dorien van Steen (06-525 47 932). Ek kinne jo kontakt opnimme mei de
amtner sportsaken fan jo gemeente.
Foarset is in sportstimulearringsprojekt fan de gemeenten Bolsward, Franekeradeel,
Gaasterlan-Sleat, Harlingen, Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel.

Nij helpprogramma
foar it Frysk skriuwen:
de Fryske Taalhelp
Yn opdracht fan de Provinsje

SIMMERKAMPEN

kinst dy opjaan foar ien fan

In wike lang op Skylge

de folgjende kampen:

Fryslán hawwe Polderland
Language & Speech
Technology B.V. en de Fryske

mei jonges en famkes dy't
allegearre itselde wolle:

Simmerkamp 1 Oen 11 jier

Akademy tegearre in nij

in protte wille hawwe. In

Tema Detectives

taalhelpprogramma foar it

hiele wike aventoer en

24-30july

Frysk ûntwikkele: De Fryske
TaalHelp.

spanning op in prachtich
eilán, De programma's

Simmerkamp 12 en 13 jier

foar de kampen wurde

Tema Wintersport

De Fryske TaalHelp biedt

fêststeld troch in betûfte en

21-27 augustus

help by it skriuwen en
opstellen fan Fryske teksten.

entûsjaste lieding. lt wurde
yn alle gefallen aktive wiken:

]Simmerkamp 14 en 15 jier

spannende spultsjes dwaan,

Tema Tusken himel en ierde

De nije Fryske TaalHelp is

Dûnsje, sjonge, gekjeije op

28 augustus-3 septimber

te besetten by de Fryske

.

Akademy (www.fa.knaw.nl

'e sliepsealen, swimme yn 'e
see en sinnebaaie op it strän.

Foar mear ynformaasje:

» publikaasjes) en by de

Dus ast oankommende

Folkshegeskoalle

boekhannel foar de priis fan

simmer wer ris wat oars

Schylqeralán

€ 17,50 (leden en stipers fan

as oars wolst of ütsoarte

Till 0562-448954 of

de Fryske Akademy betelje

weromkomme wost, dan

www.folkshegeskoalle.nl

€ 10,00).
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F arnilie berichten
Amarins, 16 juni 2005,
' Johan en Heleen Wilts-Harkema
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'\gathe Maa~je Willemina
Arnarins
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Sigrid, 10 juni 2005,
Yde en Aly Schakel-Bruinsma
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Dynhoióctoe.,:hjcts
sj~eûsoan.
dobt1t1amo.i,
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Doutsen,
20 april 2005,
Roelof en Edith
Bakker-lJpma

•1

T.:)Ol(i,.,
blw binn• wy ,nei
da bet-10 ltn û, feff,h en su,~e

tul ti"I ûnbedoam

Roelof en fdltll Bakktr-l.Jprne
Wiebo. Abe Cltl Ma,iji.;.
20epril 2005
Ketkllfllll 18

8765 LK hje•kwe,1

1!1os1,.,19ea..

Overleden
Mevrouw Suzanna Margaretha Andela
De heer W. Schakel

Bolsward, 24 mei 2005

Bolsward, 20 juni 2005
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D e entre e uan

het dorp met
het Hoge huis,
de kerk, de
Hnr111011ie e11

de klapbrug

Herinneringen aan de bevrij
Tjerkwerd

V

ijf jaar lang stond Nederland met de rug

tegen de muur. Na vijf dagen hadden de

Nederlandse strijdkrachten het moeten afleggen
tegen de overmacht van de Duitse legers, die de
lage landen aan de zee in hun Blitzkrieg onder
de voet liepen. Ons land dat al ruim een eeuw
geen oorlog had gekend, maakte op onverwachte
wijze kennis met de wereldbrand, die door NaziDuitsland was aangestoken.
In het diepste geheim werd verzet gepleegd,
soms met succes, vaak ook met fatale afloop.
En altijd was er de angst, het risico te lopen
opgepakt te worden, afgevoerd te worden naar
de gevangenis in Leeuwarden, of verder weg
naar de kampen met onbekende bestemming en
16 l 't Skieppesturtsje I July 2005
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April 1945
Het was in het voorjaar
van 1945. In de week
van 11 tot en met 16
april werd mijn broer
Sjoerd geboren in alle

ding van
afloop. In dichtbevolkte streken was een nijpend
voedseltekort en het onderduikprobleem liet zich
ook meermalen voelen. Alle creativiteit werd aan
de dag gelegd om de medemens te helpen om ze
uit de klauwen van de wrede bezetter te houden.
Koster Michiel de Jong had het al een paar keer
bij ons als redactie ter sprake gebracht: "Aan
de bevrijding van Tjerkwerd heb ik bijzondere
herinneringen. En die zouden eigenlijk voor het
nageslacht bewaard moeten worden." Dit aanbod
sloegen we niet in de wind met als gevolg dat we
ons enige weken later bogen over z'n memoires
die we in dit nummer weergeven.
De redactie

ellende die er toen was.
Maar de bevrijding was
in aantocht. Desondanks
maakte de komst van een
kleine erg veel indruk op
mij.
Op de avond van de
elfde april werd baakster
Geeske door Heit uit
Bolsward gehaald. Ik werd
met m'n zus leke naar
beppe Antje en tante
Griet getransporteerd.
In de nacht moest Heit
opnieuw langs het
Trekpad naar Bolsward
om dokter Andela te
halen, een hachelijk
avontuur, want de in
het nauw gedreven
bezetters maakten dolle
sprongen en waren niet
te vertrouwen.
In de ochtenduren
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van 12 april is Sjoerd geboren en
kon Heit dokter weer terug naar
Bolsward brengen. Het was in diezelfde
ochtend dat er nog een trein reed van
Leeuwarden naar Stavoren. Door de
ondergrondse was de spoorlijn achter
Hieslum onklaar gemaakt met als gevolg
dat de trein ontspoorde. Het bleek de
laatste munitietrein van de Duitsers te
zijn die niet lang daarna door Engelse
vliegtuigen werd gebombardeerd. Een
en ander ging gepaard met enorme
dreunen met als gevolg dat vele
ruiten barstten. Het vuurwerk laaide
huizenhoog op en was van verre afstand
te zien. De hoeveelheid munitie was zo
groot dat het de hele dag zo'n beetje
doorging.
Het gevolg was, dat zuster Geeske
Bakker het niet meer zag zitten en naar
huis wilde. Heit heeft haar dan ook thuis
gebracht en tante Griet van de Zijl was

dertig jaar. Ze was verloofd, maar
haar verloofde, ouders en twee broers
hebben de oorlog niet overleefd. Er was
overigens nog een zus, maar die zat in
Engeland.
Het was voor de familie Rusticus een
grote opgave om iemand in huis te
hebben die niet gezien en gehoord
mocht worden. Het hield ook in dat de
kinderen nooit een 'boarter' mee naar
huis mochten nemen. Ook mochten
zij natuurlijk nooit iets vertellen. Wat
zal dat een spanningen in het gezin
teweeg gebracht hebben, iets om niet te
onderschatten.
Omdat De Harmonie eigenlijk een
openbaar gebouw was, moest Rusticus
van de bezetter het bordje "Voor Joden
verboden" voor het raam

de reddende engel en nam haar taak
over.
De Harmonie
De Harmonie was een oud gebouw:
een woonhuis annex café met tap en
bovenzaal, een zogenaamde 'trochreed'
en een kruidenierswinkel. Het werd
bewoond door de familie Rusticus:
vader Durk, moeder Afke en de kinderen
Wiep, Yke, Pier, Tjomme en Wiepke.
In dit gezin vond lrna Loevestein, een
Jodin, liefdevol onderdak in 1943.
De familie Loevestein was in 1938 uit
Duitsland weggevlucht omdat de jacht
op de Joden ook daar in alle hevigheid
plaatsvond met afschuwelijke gevolgen.
lrna was een jonge vrouw van ongeveer
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De Harmonie op de hoek van Kade, Singel en Zijl
(Walta111eg). Fragment van een oude ansicht.

Een verhaal ter illustratie

De familie Zwalua
In september 1944 kreeg
fouragehandelaar E.
Reidsma in Tjerkwerd een
vracht voederbieten. Het
werd aangeleverd door
schipper Gerrit Zwalua
van het vrachtschip de
"FIAT". Gerrit Zwalua
was op 2 augustus 1906
geboren in Enkhuizen. Hij
was gehuwd met W.A. de
Koster die op 3 november
1906 in Breskens op
de wereld kwam. Allebei zagen ze in
het roefje van de schippersfamilie het
eerste levenslicht en groeiden als echte
schipperskinderen op. Gerrit had twee
zonen en één dochter: Rinze, Jan en
Anna.
Nadat de bieten gelost waren, kwam
het schip aan de Zijl {Waltaweg), mooi
onder de bomen zodat je vanuit de

In de woonkamer had men lange gordijnen hangen
waarachter altijd een stoof op de grond stond. Toen op
zekere dag onverwacht bezoek zich aankondigde, verstopte
Irna zich vliegensvlug achter het gordijn waar ze staand op
de stoof voor het bezoek onzichtbaar was. Laat dat bezoek
nou twee uur lang geduurd hebben. Daarna kon Irna pas
moe, maar opgelucht uit haar schuilplaats tevoorschijn
komen. Niemand had vernomen dat daar achter het gordijn
zich iemand met kloppend hart voor de buitenwereld had
verscholen.

hangen. Omdat hij dat echter niet wilde,
werd de A en B vergunning ingetrokken.
Van invloed was dat eigenlijk niet, want
er was immers toch niks meer.
lrna Loevestein werd in de familie
Rusticus Hinke genoemd. Een gewone
alledaagse naam. Haar schuilplaats
bevond zich achter de bedstee in het
kamertje naast het podium. Mocht
de nood aan de man
komen, dat was er in het
ergste geval nog een
plekje boven het oude
kraalschrotengewelf van
het podium voor haar
beschikbaar. Daar zouden
ze haar vast niet vinden.
De ouderen onder ons
Vader Zu/alua, Jan, Anne, Renze en moeder Zu/alua-Kaster
kunnen zich nog wel
voorstellen hoe zwaar het
lucht niet gezien werd en door de
geweest moet zijn om de tijd te doden.
Duitsers met rust werd gelaten. Maar die
Hinke verslond met dat doel het ene na
het andere boek. Er was genoeg keuze,
bomen werden al snel gekapt voor de
houtkachels van de Tjerkwerders.
want de bibliotheek van de Christelijke
Tot overmaat van ramp kwamen in de
Jongen en Meisjes Vereniging was er
eerste week van november 1944 de
nog.
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De 'FIAT' ergens onderweg in een sluis

Duitsers om het motorschip de "FIAT" te
vorderen.
De consternatie bij de familie was
groot. Hoe moest je het schip binnen
24 uur opleveren? Waar moest je met
al je huisraad en kleren naar toe? In
eerste instantie werd alles opgeslagen
bij de familie Paulus Zijlstra, de
timmerman. Gerrit Zwalua heeft nog
van alles geprobeerd om de vordering
te voorkomen door bijvoorbeeld de
motor onklaar te maken en dergelijke.
Uiteindelijk heeft de boot nog een paar
dagen bij de kanaalsbrug gelegen waar
onder toezicht van de Duitsers de boot
gerepareerd moest worden. De "FIAT'
zou en moest weg en diende in Makkum
afgeleverd te worden. Al gauw kwam er
een woninkje vrij op de Kade nummer 2.
(Op de foto hieronder helemaal rechts)
En dat werd hun voorlopige
verblijfplaats. Het was al met al een
zware slag voor de familie Zwalua.
Uiteindelijk werd het Gerrit noodlottig,
maar daarover verderop meer.
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Zondag 15 april, er
broeide iets
Die zondag was een
trieste dag: het was zwaar
bewolkt, er broeide iets.
Er gebeurde ook van
alles. Je zag groepjes
soldaten wegtrekken op
fietsen, maar er waren
ook nog Duitsers bezig
bij de Kanaalsbrug.
Simon Brouwer was daar
toen de brugwachter,
terwijl Meinze Poelstra met familie op
het 'Tolhek" woonde. Hij zei tegen de
achtergebleven soldaten: "Dat opblazen
hoecht net mear. Se binnen hjir hast."
De brug is toen gelukkig niet de lucht
in gegaan, want ook deze laatste groep
Duitse soldaten sloeg uiteindelijk op de
vlucht.
Vanuit de stal van Sint Postma (thans
Waltaweg 51) trokken gelijktijdig de
Binnenlandse Strijdkrachten achter het
dorp langs door het land. Ze gingen bij
Sybren Feenstra over de strekdam de
Kerkstraat in. Wij zaten net te eten en
zagen al dle B.S. ers door de Kerkstraat
de Pastorietuin in gaan. Al die strakke
gezichten, blauwe overalls aan en een
band om de arm met B.S. erop. Helm
op het hoofd en een geweer over de
schouder. Er waren ook bekenden bij
zoals Feite Reidsma die naast de school
woonde.
In de Oude Haven lag een boot. Daar
stapten ze in en langzaam maar zeker
voeren ze naar Bolsward. Het was hun
taak de Kruiswaterbrug in Rijksweg 43

te bewaken. En dat is gelukt. Op die
zondagmiddag mocht ik even mee uit
wandelen met Feike Jorritsma en Omke
Rinze. We liepen op de Trekweg. Opeens
was er een geweldige klap. Geschrokken
keken we richting Bolsward. Boven
de stad ontwikkelde zich een enorme
rookwolk. De Blauwpoortsbrug was
opgeblazen. Mede door die consternatie
waren we al gauw weer in huis en
luisterden we gespannen naar Radio
Oranje. Het was een bijzondere zondag.
De bevrijding kon niet lang meer op zich
laten wachten. Dat gevoel heerste bij
iedereen. De vraag was alleen: hoe lang
zouden de Duitsers nog stand houden?
Maandag 16 april ...
eindelijk bevrijd
Het was maandagmorgen 16 april erg
mistig. In de verte hoorde je geluiden
van zware motoren en hevig geschut.
De brug in het dorp was door de
N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten) omhoog gedraaid. Er
hing een speciale sfeer. Iedereen voelde
dat er wat ging gebeuren. Het was een
onwerkelijke situatie. Op een gegeven
moment trok de mist op en werd het
een prachtige dag.
In die situatie sloeg tegen het
middaguur een Canadees
verkenningsvoertuig af richting ons
dorp. Het was een rupsvoertuig dat
voorzien was van allerlei grote sprieten.
Voordat we het in de gaten hadden
stond hij voor de geopende brug. De
brêgewipper Lammert Steiginga was er
als de kippen bij om de brug weer neer
te laten. En daar stonden ze dan: onze

bevrijders, Canadese militairen.
Het was eigenlijk niet te geloven. De
verbazing werd nog groter, toen een
van die bemanningsleden in het Frysk
begon te praten. Zijn ouders kwamen uit
Oudega W.
Door de slechte staat van de brug kon
het verkenningsvoertuig, een bran
carrier van de 1 e Canadese legerdivisie,
helaas ons dorp niet binnenrijden. Dat
werd echter als volgt opgelost.
Sjouke Zwaagstra trad naar voren en
ging in gesprek met de commandant.
Die ging met hem lopend een rondje om
de kerk. Op de Singel gingen ze langs
bij Meindert van der Wal en ook werd
een kort bezoekje gebracht aan Gerben
van der Wal die wegens zijn ziekte in
een houten tenthuisje lag. Hij had tyfus
in z'n voet wat hij had opgedaan in de
werkverschaffing in Oostenrijk. Daarom
hadden de Duitsers hem naar huis
gestuurd. Zodoende kon hij in de zon
en uit de wind thuis kuren. Hij kon maar
niet geloven dat het dorp nu bevrijd
was. Zijn vader Meindert en broer
Marten hebben hem toen met bed en al
op een kar geplaatst en naar het plein bij
de brug gereden.
Sjouke en de commandant vervolgden
ondertussen hun tocht door het dorp.
Over het witte houten bruggetje gingen
ze naar het Ald Hiem en zo kwamen ze
in de Kerkstraat. Bij ons huis vertelde
Zwaagstra aan de commandant dat er
net een 'lytsenien' was geboren:Sjoerd.
Het gevolg was dat de beide mannen
even in huis kwamen om de baby te
bewonderen. Mem kreeg toen een
tablet chocolade aangeboden.
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Een lekkernij die jarenlang voor ons
allen een ongrijpbaar verlangen was,
zo onwezenlijk en nu opeens een
gekoesterd bezit dat door moeder in
dank werd aanvaard.
Toen de mannen terugkeerden naar
het plein voor de Harmonie stond het
daar vol mensen. Als een lopend vuurtje
had het grote nieuws zich natuurlijk
verspreid. Er waren veel onbekenden bij:
evacués en onderduikers, mensen die
het laatste jaar in het diepste geheim in
Tjerkwerd waren gehuisvest bij burgers
die de verschrikkingen van de oorlog
het hoofd boden en zich niet wilden
neerleggen bij de onderdrukking.
Vaderlandslievende Tjerkwerders die
hun eigen leven op het spel hadden
gezet om dat van medemensen te
redden. Je zag volwassen kerels en
vrouwen huilen van blijdschap, van
opluchting. En er werd uitbundig

gelachen. Het was toch onvoorstelbaar
dat iedereen zich nu opeens zo maar
op straat mocht begeven! Die vrijheid
was de bewoners vijf bange jaren
lang ontnomen. Maar nu was daar de
ontlading, de hartstocht, de blijdschap.
Er was ruimte voor ontboezemingen,
verrassende bekentenissen.
Temidden van die feestende massa
stond daar opeens een jonge vrouw.
Een Jodin, die iedereen een hand gaf
en die iedereen ook bij naam kende.
Hoe was het mogelijk dat die vrouw
twee jaar lang bij de familie Rusticus
ondergedoken had gezeten. Niemand
die daar ooit iets van had vernomen.
Op hetzelfde moment stond op de
hoek van de Kade een klein vrouwtje,
gehuld in zwarte kleren. Zij mengde zich
niet in de vreugde, want zij was intens
verdrietig. In de nacht van 15 op 16 april
was haar man Gerrit Zwalua, schipper
van het motorschip de FIAT, op 38-jarige
leeftijd overleden. Hij kon
de bevrijding emotioneel
niet aan en kreeg een
hartstilstand. Een vrouw
en drie kinderen liet hij
achter.
Het was een gebeurtenis
die toch wel een domper
op het feest zette.

Op het plein voor de Harmonie werd feest gevierd, op de kruising
van Kade, Singel en Zijl (nu Waltaweg)
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Na verloop van tijd
vertrokken de Canadezen
weer uit Tjerkwerd. Hun
doel was Oudega W.
Daar het niet vertrouwd
was om met het zware
rupsvoertuig over de brug

te gaan, ging de reis over Parrega en
vervolgens via Dedgum en Arkum.
In Dedgum aangekomen was het een
en al verbazing en vreugde. In het
bijzonder voor Geische Wiersma Hofing(
* 30-10-1867), echtgenote van Jorrit
J. Wiersma ( * 8-9-1868).
Zij was het die op het
voertuig geplaatst werd
en vervolgens door het
dorp werd gereden. 0, wat
was zij trots. Ze had ook
nog met de Canadezen
gesproken, al ging dat
natuurlijk met handen
en voeten. Al met al was
het voor beppe Geische
Wiersma, die ook al 77 jaar was, een
ongelooflijke belevenis evenals voor
al die Dedgumers, zoals de families
Bakker, Poelstra, Van der Wal, Wiersma,
Haagsma en De Vries, ja noem ze maar
op.
Het werd een onvergetelijk moment
om na vijf jaren van onderdrukking nu
weer de vrijheid te beleven. En dat werd
gevierd, terwijl de Canadezen hun weg
vervolgden via Blauwhuis en Westhem
naar Oudega W.
Michiel de Jong

Hiermee beëindigt
Michiel de Jong z'n
herinneringen. Hij vindt
het belangrijk dat ze
voor het nageslacht
bewaard worden.
Steeds kleiner wordt de
groep mensen die de
verschrikkingen van de
oorlog kan navertellen,
die de angst van de
onderdrukking in het
hart heeft meegenomen.
Vijf donkere jaren
werden hen ontnomen,
vaak in de bloei van het
leven. Velen overleefden
die onmenselijke
ontberingen niet door
toedoen van de vijand
en van hen die met de
Duitsers heulden. Michiel
is van mening dat de les
van de oorlog nimmer
vergeten mag worden.
Zestig jaar geleden
vierde Tjerkwerd feest.
Dit jaar deden we dat
weer en stonden we
stil bij wat er ooit is
gebeurd. Opdat we
dit nooit meer zullen
meemaken moeten we
tot in lengte van jaren
dit blijven gedenken.
Het vastleggen van
dit verhaal is daar een
onderdeel van,

De redactie
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Koken met Riemk · e
Heerlijk, het is eindelijk zomer geworden!!!!!
Hier en daar ruik je de barbecue al weer branden, vandaar
dat ik voor jullie een paar recepten heb, voor deze zomer.
Hopelijk blijft het voorlopig dit weer, zodat we lekker
kunnen genieten van het "buiten"zijn.

Saté Babi
Ingrediënten;
500 gr. hamlappen
voor de marinade;
1 dl olie
1 712 eetl. citroensap of azijn
6 eetl. ketjap
712 thee/. sambal oelek
2 tenen knoflook in plakjes gesneden.
Snijd het vlees in blokjes. Maak de marinade door alle ingrediënten
door elkaar te roeren. Leg het vlees in de marinade en laat het onder
af en toe om scheppen enkele uren marineren. Haal het vlees uit de
marinade en laat het uitlekken. Steek het aan stokjes of pennen en
rooster het onder af en toe bestrijken met de marinade in circa 10
minuten. Heerlijk met pindasaus.

Aardappelen in folie
8 middelgrote aardappelen
olie
aluminiumfolie
Boen de aardappelen goed af onder de koude kraan en droog ze af.
Bestrijk 8 vellen folie met olie en verpak de aardappelen hierin Leg de
pakjes in de as of op het rooster en laat ze in 45 minuten gaar worden.
Kruis de bovenkant van de aardappel in, en duw de randen wat naar
buiten, heerlijk met kruidenboter.
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Zomerse salade
Ingrediënten;
1 krop ijsbergsla
1 komkommer
2 perziken vers of uit blik
3 schijven ananas
200 gr. verse aardbeien
voor de dressing;
6 eetl. olie
2 eetl. citroensap
peper
zout
wat suiker
Maak de sla schoon en snijd deze in reepjes. Was ze en lat ze
goed uitlekken. Maak de komkommer schoon en schaaf of snijd
deze in plakjes of stukjes. Trek de schil van de perzik en snijd deze
doormidden, haal de pit eruit en snijd de perzik in dunne plakjes.
Snijd de ananas in stukjes en was de aardbeien. Trek dan pas de
kroontjes eraf. Meng sla en vruchten door elkaar. Maak de dressing
door alle ingrediënten hiervoor door elkaar te kloppen. Giet de
dressing op de salade.
Om het geheel af te maken, kan je er een aardappelsalade bij
serveren.

Een hele fijne zomer toegewenst en smakelijk eten.
Riemkje
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Weromblik
Histoarysk waar
Wy ha by it ferskinen fan üs lêste Skieppesturtsje mei in searje foto's
in byldjûn fan de utsünderlike sniefal fan begjin maart. Dy earste
dekade fan maart, tagefyk it begjin fan de meteorlogyske maitiid, is
tige käld ferrûn. Mei in histoaryske sniehichte fan om en de by tritich
sentimeter by üs oant hast in heale meter yn 'e omkriten fan Aldegea
yn de nacht fan 2 op 3 maart folge troch in Sibearyske kjeld fan de
fjirde mei sa'n 18 graden ûnder nul, binne de waarboeken wer fan
grut nijs fersjoen. En doe kaam der in moanne letter yn it wykein in
simmerske snein dy't op guon plakken dik boppe de tweintich graden
ütkaam. Wat in ferskiffen.
Histoarysk oantinken
Guon minsken foelen oer de tsunamiramp fan Twaade Krystdei en in
twadde seebeving dy't krekt gjin tsunami waard op Peaske Moandei.
lt moast al net mälder. Tagelyk waard dudlik hoe nei de minsken fan
dêr üs wiene. Nederlän en de wräld lieten sjen hoe't helpferliening en
aksjes it goede yn it minskdom nei boppen röp,
Yn april stiene de kranten fol fan üs befrijing, 60 jier ferlyn. Ek de
tiffevyzje spile net swak by. lt kin net genóch sein wurde hoe wichtich
it is dat de Fryheid dy't wy doe werom krigen elk jier om tinken krijt.
Om dy grutte rykdom fan frij wêzen te wurdearjen, om de minsken te
betinken, te earjen dy't harren libben foar us op it spul setten ha en
dat foar in grut part ek ferlern ha. Soks mei nea fergetten wurde.
Histoaryske rigeljouwing
En dan wie der noch de "soap" om it ljlpaaisykjen hinne. lt wie in
frjemde macht dy't üs aaisikers ynienen yn 'e besnijing hie. lt waard
aaklich stil yn 'e lannen. lt betroude aasikersfolk bleau fuort fan de
fûgels. Net orn't se net woenen, mar de kriich wie der net mear.
Fansels wie der wol in earste aai, mar de niget om dat py üs oan
te jaan, om der grutsk op te wêzen, om de nam me op de beker
grafearre te krijen, wie fuort. len fan us äldere aaisikers sei it treffend:
de kompetysje is fuort, de aardichheid is der öf no't der allinne
mar socht wurde mei. Sykje wol, mar meinimme net. Grutte Fryske
pommeranten ropen op om foaral wol it län yn te gean. Se kamen seis
op learzens te sjen neidat in earste aai fûn wie, kompleet mei in hiele
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batterij kameraminsken, fotografen en oar persfolk. De fûgels sille wol
kjel wurden wêze fan safolle belangstelling foar harren briedsel. Wend
oan it fuortheljen fan de aaien, sille se ferheard opsjoen ha doe't
se werom kearden neidat de grutte drokte öfsetten wie: fertroud
troffen se harren aai oan as wie der neat bard. Dochs binne der ek wol
aikjes yn 'e briedpanne terjochte kaam. De boargerlike döfhûdigens
kaam wier wol om'e hoeke sjen, mar it makke, dat der dit jier amper
aardichheid oan it aaisykjen te belibjen wie. De tillefoan bleau wat
dat oanbelanget ek ûnwennich stil. Europeeske rigeljouwing hie in
ieuwenälde tradyske om sjippe hol pen.
Is Europa dan sa bistfreonlik? De fûgels wurde op harren weromreis
nei it waarme Afrika bûten de länsqrlnzen neffens aide tradyske by
tûzenen delsketten. Dat soe wol meie? lt raast oan 'e protters. En it
fjochtsjen mei bollen yn Spanje kin wol troch de fingers sjoen wurde?
lt moat net mälder,
In hiel leger neisoargers wie jierrenlang nei de aisikersperioade yn
't spier foar it beha Id fan harren fûgels. De Europeeske rigeljouwing
set dat op it spul en dat soe wol ris raar ütpakke kinne. Der is fansels
hoop dat it wol goed komt, dat der takom jier gewoan wer socht
wurde kin. Dat it aai wer yn 'e pet meinommen wurde mei en dat de
fûgelfreonen yn april mei blijmoedigens de stokjes by de nêsten sette
om sa de jonge fûgels te beskermjen tsjin de masines dêr't de boeren
mei oer it fjild moatte. Mei spanning wurdt utsjoen nei dat beslüt,
fol betrouwen, mar ek mei de wittenskip dat der in lyts ploechje
natoerbeskermers omrint dat seis neat oan de beskerming fan de
greidefûgels docht, mar dat troch harren aksje it sûne aisikersfirus
ynfektearret mei gefaarlike farianten.
Dat de wize mannen yn Europa dat ynsjen meie en oertsjoege wurde
sille fan it wichtige wurk dat yn de Fryske greiden troch fûgelfreonen
al jierrenlang yn praktyk brocht is. lt sil üs nij dwaan. Nammerstemear
no't der in dudlik teken jûn is by it referindum fan lêstendeis. Soe dat
NEE ek trochklinke yn de keamers dêr't fûgelbeskermingshistoarje
skreaun wurde kin?

Gerben D. Wijnja

I
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Waarom?
In deze drukke tijden valt het niet mee, om de tijd
te vinden om jezelf de werkelijke vragen te stellen.
De basisvraag is WAAROM?

WAAROM kun je een pizza vlugger
bij je thuis hebben dan een
ziekenwagen?
WAAROM bestellen mensen een
Double Cheeseburger, een grote
friet en dan een Cola light?
WAAROM kopen we hotdog worstjes in
een doos van 10 en de broodjes in
een pak van 8?
Bovendien, heb je je ooit afgevraagd:
WAAROM vrouwen geen mascara
kunnen aanbrengen met gesloten
mondî "

WAAROM het woord 'afkorting' zo lang
is?

WAAROM je om WINDOWS te sluiten
op de startknop moet drukken?

WAAROM er geen kattenvoeding
bestaat met muissmaak?
WAAROM voeding voor honden nieuw
is met verbeterde smaak: wie heeft
dit getest?
WAAROM ze de naalden voor
euthanasie steriliseren?
Je kent zeker de onverwoestbare zwarte
dozen in vliegtuigen: WAAROM
maken ze het vliegtuig niet van dit
materiaal?
Als vliegen zo veilig is: WAAROM
noemt men de aankomsthal op het
vliegveld dan 'Terminal'?
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En verder: WAAROM drukken we
harder op de toetsen van de
afstandsbediening als de batterijen
bijna leeg zijn?
WAAROM dragen Kamikaze piloten een
helm?
Hoe heeft men de panelen 'VERBODEN
OP HET GRASVELD TE LOPEN' in het
midden van het grasveld kunnen
zetten?
Vinden analfabeten het leuk om
lettertjes in de soep te hebben?
Toen de mens ontdekte dat de koe melk
geeft, waar was hij op dat moment
eigenlijk naar op zoek?
WAAROM heeft Noach die twee rottige
steekmuggen niet doodgemept?
Krijgen de arbeiders bij Lipton ook een
koffiepauze?
WAAROM krimpen schapen niet als het
regent?
Als ik een nieuwe boemerang koop, hoe
raak ik de oude dan kwijt?
WAAROM heeft een zaak die 24 uur
open is sloten op zijn deur?
Nu je tenminste éénmaál geglimlacht
hebt, is het aan jou om deze
stupiditeiten te verdelen en deze
boodschap door te sturen naar iemand
die je ook wil laten glimlachen.

snaren
Mireille Galema dacht dat Theo zijn wilde haren nog niet kwijt
was, nadat ze een boete van 50 euro voor wildplassen had
geopend, maar gelukkig deze bleek verkeerd bezorgd en kon bij
Cor de Groot door de deur gegooid worden.
De twee jeugdige dierenactivisten Berber en Hidde zijn momenteel
zeer actief, de mollenklemmen van Rintsje zijn niet meer veilig.
Het zal ook Bouwe lang heugen hij moest de hele sloot leeg
pompen om de klemmen weer boven "water" te krijgen.
Er is in ons dorp ook een heldendaad verricht, mevr. De Vries van
de Waltaweg is door Douwe Algra van de verdrinkingsdood gered!
Wij zijn erg trots op hem.
Even ter controle om te kijken of de gemeente Wunseradiel ons
krantje goed leest...

Ook zijn wij als Tjerkwerders erg trots op onze keramiste
Ada Stel, wat een prachtige tentoonstelling in de tuin van het
St. Anthonygasthuis. Dit ter ere van haar 25 jarig bestaan als
keramiste en het 550 jarig bestaan van de Bolswarder stadsrechten.
Het is met recht XXL!!!
I
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Snypsnaren (vervolg)
Wat een mazzel heeft Klaas Boersma dit jaar, hij mag de
wisselbeker van het kievitseieren zoeken nog een jaar op de kast
hebben en dat zonder een ei te hebben gevonden
.
Siemke Huitema haar hamster gaat voortaan als stand-in, als de
tv hamster met de hoepel het niet meer kan, deze vertoont kunsten
volgens Tea ....
(Helaas hebben we het nog niet mogen aanschouwen
)
Tijdens de elfstedenwandeltocht heeft Sietske tegen ]ehannes
Dijkstra gezegd, niet meelopen
ga dan maar op het dak zitten. _
Jehannes altijd volgzaam, voegde de daad en de trekzak bij het
woord en verzorgde vanaf de nok van het dak een muzikale
omlijsting.
We willen alvast een tipje van de sluier oplichten, mbt het
dorpst.eest....
Haarsma heeft de kraan al klaar staan voor het bungy-jumpen.
U kunt zich hiervoor opgeven bij U. Haarsma.

Vrijwillige bij dragen
Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van:
W. Poelstra, Dedgum; B. Alg ra, Waltaweg; S. Bouma,
Kerkstraat; fam. Twijnstra, Eemswoude; C. Bouman,
Dedgum; H. Schakel, Sylroede; Mevr. De JongJorritsma, Waltaweg; J. Velema, Beilen; mevr. A. de
Jong, Kollum; J. Huitema, Joure; fam. W. de Jong,
Sylroede; W. Bootsma, Sexbierum.
De bijdragen tot en met mei zijn in dit overzicht
bijgewerkt.
Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw
bijdrage!

30 l 't Skieppesturtsje I July 2005

Bydragen kinne
oermakke wurde
mei fermelding
fan "bydrage 't
Skieppesturtsje" en it
jier dêr't it betrekking
op hat.

.

Bankrelaasje
Fortisbank Boalsert
Rekkeningnûmer:
847668398

Aan
'De Noorderpoort'
school voor PRO
te Sneek

Tjerkwerá, 2 oktober 2004-10-03

'

Beste kinderen / medewerkers,

Fijn dat jullie / u ons dorpskrantje willen stencilen. Ruim 27
jaar lang hebben we dit zelf in handen gehad. Helaas gaf de
stencilmachine waar we over beschikten de geest. Een nieuwe
aanschaffen is geen optie. Het laatste nummer was reeds door
jullie gedaan en tot wel tot onze volle tevredenheid. Dat zag er
professioneel uit hoo r!
Dat alle nog te verschijnen nummers zo'n kw aliteitskeurmerk
mogen hebben. Wij, Skieppesturten van Tjerkw erd, zijn jullie
alvast zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,

H. van der Zee,
Red. 'it Skieppesturtsje'

.
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Let op:
h f ar 3 oktober!
Kopij en snypsnaren graac o
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