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Foarwurd
Beste mensen,
Ik schrijf dit voorwoord onder het genot van een stralende zon.
Het lijkt nog wel zomer en dat terwijl het al begin oktober is. Een
bijzonder "goed-makertje" misschien voor het weer in de bouwvak?
De kinderen zijn al weer even naar school.
Voor velen van hen betekende dit een nieuwe start op een nieuwe
school. Dat is natuurlijk extra spannend, veel succes allemaal!
En voor het dorp is dit de tijd dat het verenigingsleven weer op gang
begint te komen, en dat blijkt ook wel door de ingeleverde kopij.
We hebben deze keer veel kopij van jullie mogen ontvangen op
onze redactie. Dat is prachtig, en eigenlijk ook de bedoeling: "lt
Skieppesturtsje" dat vooral door en voor de (oud-) Tjerkwerders
wordt gemaakt.
Ook voor de snypsnaren stellen wij jullie inbreng zeer op prijs; dus
schrijf, bel of email ons als je iets leuks voor de snypsnaren weet.
Zoals jullie in het vorige nummer gemerkt hebben is de lay-out
aanzienlijk veranderd. Een meer moderne en professionele look,
zoals menigeen kon constateren. En daaruit blijkt al meteen de
kwaliteiten van ons nieuwe redactielid, die meteen voor 10 jaar is
"gecontracteerd".
En daar wil ik maar mee afsluiten, zodat u kunt beginnen aan dit dikke
Skieppesturtsje!
Veel leesplezier.
Liesbeth
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Korps Eensgezindheid

Het open lucht concert in de tuin van de familie Feenstra

We hebben het vorige seizoen afgesloten met een concert in de tuin
van de fam. H. Feenstra. En daarna hadden we een gezellige barbecue, het was een geslaagde avond!!!!!
We zijn inmiddels weer aan een nieuw seizoen begonnen, met als
start een serenade aan Dhr. Ulke Wiersma op Beabourren. Daarna
hadden we de braderie op 3 september. We hebben veel (D's verkocht, en hebben daar een klein concertje gegeven. Eindelijk was
het zover, het was 11 september om 9 uur, er stonden al een aantal
mensen voor de deur te wachten. Uiteindelijk hebben we heel veel
spul verkocht. De rommelmarkt werd medemogelijk gemaakt door:
Alle bewoners van Tjerkwerd e.o. (voor de spullen die verkocht zijn),
Alle vrijwilligers, M.H.B (Marten Hylkema), 't Waltahûs, Bernard Algra
en natuurlijk HAARSMA. De rommelmarkt heeft ongeveer€ 3800,opgebracht. H&J
Kijk ook eens op de nieuwe website www.eensgezindheid.org deze
website is gesponsord door het bedrijf Hawar van Kees Nieboer.

Programma
Datum
Vrijdagavond
4 november 2005

Plaats

Activiteit

Makkum

Federatie Festival Wunseradiel
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Nieuws van stichting

lt Waltahûs

Na het geslaagde dorpsfeest en de toch nog mooi geworden zomer
is het winterseizoen voor veel verenigingen alweer begonnen. Ook
in het Waltahûs gaat alles weer van start. Als bestuur hebben we al
een aantal leuke dingen op het programma staan. Op dinsdag 25
oktober (in de herfstvakantie) hebben we voor de kinderen een leuke
voorstelling over Babar. Het is bedoeld voor kinderen van groep 1
tot en met 5 van de basisschool, maar ouder (of ietsjes jonger) mag
natuurlijk ook. Het begint om 14.30 uur en de entree is 3 euro.
Op zaterdag 26 november hebben we de Beugelband
gecontracteerd. Zij hebben ook al eens op het dorpsfeest gestaan en
waren toen een groot succes, dus dat wordt ongetwijfeld weer een
topavond!
In december willen we een gezellige avond voor iedereen
organiseren, met een sjoelbak, spellen en dergelijke. De precieze
datum daarvan wordt nog bekend gemaakt.
Verder zitten we nog steeds dringend verlegen om vrijwilligers.
Binnenkort zult u daarover een brief ontvangen, maar natuurlijk is
het nu ook al mogelijk om u op te geven of om informatie te vragen.
Daarvoor kunt u Nellie Walsma bellen, telefoon 57 26 18. Denk niet te
gauw dat een ander het wel doet, we hebben u nodig!
Tot ziens in het Waltahûs!
Het bestuur
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Yn it Waltahûs:
Dinsdag 25 oktober
Kindervoorstelling . ·

Babar
Aanvang 14.30 uur
Entree€ 3,-

1

Yn it Waltahûs:
Zaterdag 26 november

De Beugelband
Aanvang 21.30 uur
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De molenaar vertelt ...

Rondleiding
Een molen als de Babuurster wordt nogal vaak bezocht door
toeristen. Vaak zijn het buitenlanders en ze vragen je van alles.
Wanneer het Fransen of Spanjaarden zijn, doe ik helemaal geen
moeite want die mensen spreken meestal alleen hun eigen taal en
daar speelt mijn eenvoudige taalknobbel niet op in. Gelukkig hebben
de vorige molenaars in verschillende talen cassettebandjes laten
inspreken, zodat ik me toch kan redden. Van mezelf denk ik, overigens
gehéél onterecht, dat ik me in het Engels en Duits wel redelijk kan
uitdrukken.
Er parkeert een zilverkleurige Mercedes bij het bruggetje naar de
molen. En dan staat er even later zo'n "gemüdlich" Duits echtpaar
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op het molenerf. "Wir wollen gerne die mühle sehen." Waarop ik
antwoord: "Nah, hier steht er ja doch?"
Ze vragen je soms écht het hemd van je lijf en je moet toch beleefd
blijven en overal antwoord op geven. "Jeder ûmwentelûng von
der schraube gibt achthûnderdfumptsich mingel wasser," zeg
ik dan. "Und es ist die einzige mûhle im Holland diemit blauen
dachpfannen bekleÎd ist." Ja, ik doe maar wat en ze knikken dan
ook nog begrijpend. En dan moet ik uitleggen wat een polder en
wat de boezem is. En waarom ik water uit de polder pomp en het er
vervolgens weer in terug laat lopen .
"Koek mahl: das wasser in der polder ist ûngeveer ein meter
niedricher als das wasser in der Friesische boezem. Und ich pompe
das aus dem polder in die boezem. Das hat kein einige zin, denn zwei
kilometer weiter steht ein elektrisches gemahl und der macht das
alles gans automatisch und komputergeregeld .... "
Ik denk, dat het Duitse echtpaar inmiddels al geen hoge pet meer van
me op heeft. Dierenvrienden zijn het ook nog: "Kommen deshalb
auch fishen mit durch die schraube und sein die dann tot?" "Nein, die
sein allein ein bisschen betrunken," antwoord ik dan. Ik heb me dat
zelf écht nog nooit afgevraagd. Als ik dan ook nog uitleg dat ik de
molen smeer "mit zweinenfett und bieënwachs," dan vindt men het al
gauw tijd om op te stappen ......
Gisteren stopte er een dikke Volvo. Een echtpaar met twee kinderen
kwam langs de vaart richting molen lopen. Nee hé ..... toch niet weer?
Bij aankomst zegt de vader: "Wie kom'n oet Grunnen en wie wil'n
groag de meulen bekieken."
Kijk, dáár kan ik iets mee!

Henk Kuipers
Molenaar van de Babuurstermolen.

I
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Kaatsvereni

DE TWA DOARPEN

Zaterdag 2juli stond de FRT-ledenpartij op het programma. Bij de
basisschooljeugd stonden er 7 parturen (2 kinderen) op de lijst. Er
werd soms spannend gekaatst, 1 keer zelfs alles aan de hang. Rond
15.00 uur was de prijsuitreiking, 3 prijzen in de winnaarsronde en 2
voor de verliezers, kortom maar 2 parturen hadden geen prlja..De
isoleerbekers aangeboden door FRT werden zeer gewaardeerd ....
Uitslag: 1. Bart Hekkema en Atty Gietema; 2. Lianne Huitema en Hielke
Hielkema; 3. Harmen Postma en Reiny Haytema
Verliezersronde: 1. Djurre Zijsling en Thomas Huitema; 2. Sven Bijlsma
en Pieter Hielkema
Bij de groten stonden er 12 parturen op de lijst. Ook hier werd soms
spannend gekaatst en ook 1 keer moest het veld leeg vanwege een
volle telegraaf. Rond 18.00 uur viel de laatste slag, na een spannende
finale die eindigde in 5-5 6-2. Kort daarna werden de prijzen in de
vorm van thermosflessen uitgereikt, als volgt:
1. Bert Jan Ouderkerken, Durk Ouderkerken en Sjoerd Dijkstra; 2.
Ype Bonnema, Robert Tiesma en Anne Gietema; 3. Wiebren Poelstra,
Sjoerd Wijngaarden en Agnes Ga lama
Verliezersronde: 1. Klaas Sjoerd Koopmans, Okke Jan Postma en
Lisette Kootstra; 2. Jan Hessel de Groot, Seakle Witteveen en Aggie
Walsma
Zondag 24 juli organiseerden we alweer de laatste wedstrijd van dit
seizoen, en wel het inmiddels bekende "kaatsen voor iedereen" met
zachte ballen. Er stonden maar liefst 24 parturen op de lijst. Het weer
werkte uitstekend mee; windstil, bewolkt en ietsje benauwd, prachtig
kaatsweer. Er werd zeer sportief gespeeld, wat natuurlijk belangrijk is
voor degenen die (nog) niet zo goed kunnen kaatsen. Spannend was
het ook, 2 keer alles aan de hang, en 7 x 5 eersten gelijk. Beide finales
eindigden in 5-5 en 6-0!!! De laatste slag viel om ongêveer 18.30 uur.
Vervolgens de prijsuitreiking, prijzen dit keer in de vorm van verschillende glazen en mokken, met daarop ons logo. De sponsor voor deze
partij was BOFRA hyundai dealer.
Uitslag: 1. Okke Jan Postma, Age Gietema jr., Lianne Huitema; 2.Sjoerd Bouma, Mireille Galema, Reiny Haytema; 3. Jelle Brandsma,
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Jan Witteveen sr., Bart Hekkema.
Verliezersronde: 1. Jan Postma, Bouwe Huitema, Hiltsje Postma; 2.
Durk Ouderkerken, Willem Poelstra, Johan Schep; 3. Gooitzen Brandsma, Freerkje Walsma, Agatha Witteveen.
Tot zover de partijen, natuurlijk hebben we de competitie nog. De
dinsdagavond was weer voor de jeugd. Kinderen uit groep 3 en 4
kaatsen nog niet voor de punten maar hebben op de laatste avond
wel een certificaat gekregen. Kinderen vanaf groep 5 kaatsen dus wel
voor de punten, en dat kon dit jaar maar liefst 16 keer.
Op de donderdagavond was de competitie voor iedereen die niet
meer op de basisschool zit, uniek dit seizoen dat er niet één avond
is uitgevallen!! Behalve natuurlijk de avond van het pearke-keatsen,
zodat we op een totaal aantal van 15 keer kaatsen zijn gekomen.
Ook mochten we dit seizoen weer een aantal nieuwe leden verwelkomen, in totaal is er door 84 (!) leden 1 of meerdere keren gekaatst.
Al met al hebben we een geslaagd seizoen achter de rug!
Rest ons nog te melden dat er een bestuurswissel is geweest; Age Gietema heeft het bestuur verlaten, nogmaals bedankt voor je inzet Age!
Jan Postma zal het bestuur komen versterken, welkom Jan!

UITSLAG COMPETITIE
Jeugd:
1 e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
Se prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9.
10.
10.

Harmen Postma
Lianne Huitema
Reiny Haytema
Hanna Harkema
Atty Gietema
Wytske Nieboer
Thomas Huitema
Sven Bijlsma
Hergen Dillema
Bart Hekkema
Roel Hekkema

Punten
88
85
81
74
69
68
65
64
63
62
62 ·

12.
12.
14.
14.
16.
17.
17.
19.
20.
21.

Pieter Hielkema
Timen Dillema
Tessa vd Zee
Djurre Zijsling
Hielke Hielkema
Gerrit Dijkstra
Thomas vd Zee
Klaas Bakker
Tine Nieboer
Roanna Terpstra

Punten
60
60
59
59
56
54
54
47
37
14
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Punten

Senioren:
1 e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
Se prijs
6e prijs
7e prijs
Be prijs

Ype Bonnema
Jelle Brandsma
Paulus Witteveen
Seakle Witteveen
Wiebren de Jong
AukeWalsma
Sjoerd Dijkstra
Anne Gietema

88
86
81
71
69
68
64
59

vaker gewonnen

9.
10.
11.
12.

13.
13.
15.
16.
16.
16.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
27.
29.
29.
31.
32.
33.
34.
34.
36.

Jan Postma
Jan Hessel de Groot
Dies Volbeda
Riemer Haytema
Robert Tiesma
Wiebren Poelstra
Bert Jan Ouderkerken
Fokko Rollema
Okke Jan Postma
Jan Witteveen
Gooitzen Brandsma
Sjoerd Wijngaarden
Cor van Zuiden
Anno Galama
Ids Walsma
Jan Nota
Klaas Sjoerd Koopmans
Cor de Groot
Klaas Boersma
Wieger de Jong
DurkWalsma
Seakle Zijsling
Thomas van Zuiden
Freerk Kootstra
Jelle Gietema
Henk Jan Bakker
Jan Blanksma
Peter Ouderkerken
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59
56
55
51
50
50
49
48
48
48
46
45

44
39
34
32
31
30
27
27
25
25
22
19
17
10
10
9

Punten

36.
36.
39.
39.
39.
39.
43.

44.

Bertus Walsma
Age Gietema sr.
Tjeerd Haarsma
Johan Ouderkerken
Meinte Bonnema
Steef Haarsma
Durk Ouderkerken
Theo Galema

9
9
7
7
7
7
1
0

Freerkje Walsma
Aggie Walsma
Froukje Walsma
Ruurdje Dijkstra
Jacobien Postma
Jetske Dijkstra
Anita Haarsma
Erna Harkema
Linda Galema
Elske vd Meulen
Agnes Galama
Siemke Huitema
Welmoed Blanksma
Lisette Kootstra
Joke de Jong
Sytske Gietema
Sietske vd Meulen
Nellie Haarsma
Berdien Galama

90
72
71
68
64
58
57
54
52
50
50
49
47
40
27
14
10
7
0

Dames:
1 e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
Se prijs
6.
7.
8.
9.
10.

10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

De wisselbekers zijn vopr
Harmen Postma 88 punten jeugd
t/m 12 jaar, Ype Bonnema 88 punten
senioren vanaf 12 jaar, Freerkje
Walsma 90 punten dames vanaf 12 jaar.
Het bestuur

Stichting Windkracht 10
Wynpark Beabuorren BV
Afgelopen jaar is een periode vol spanningen geweest omtrent de
vergunningen voor het nieuw op te zetten windpark. De kogel is nog
niet.helemaal door de kerk, maar de berichten zijn nu zodanig dat we
nu eindelijk binnenkort een definitieve uitspraak kunnen verwachten,
waarmee we het nieuwe projekt kunnen opstarten.
Wat betreft het windaanbod is het een goed jaar en daardoor kunnen
we ook dit jaar weer een bedrag uitkeren. De aanvragen verwachten
wij uiterlijk 15 november 2005 bij onze voorzitter, Joh. Dijkstra, van
Panhuysweg 2, Tjerkwerd.
Voor de goede orde melden wij u nog, dat de aanvragen van vorige
jaren, welke niet werden gehonoreerd, niet automatisch weer mee
doen. Alleen nieuw ingediende verzoeken doen mee.
Tijdens de komende jaarvergadering van dorpsbelang zullen wij weer
de gehonoreerde aanvragen bekend maken. Tevens zal de uitslag van
de ingediende ideeën inzake energie-bezuiniging bekend worden
gemaakt.
Namens het bestuur St WK 10
Jos Falkena
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elezen ...
door Pieteke Dekker
• Kleine oorzaken, grote gevolgen
• Je kunt beter je kookboek uitlenen dan je vrouw
• Luie mensen hebben, zeggen ze, altijd zin om wat te doen
• Geen bitterder koekje, dan van eigen deeg
• Uitgaan is mooi, maar thuiskomen ook
• Wie een knappe zuster heeft, krijgt snel een zwager
• Als je 's nachts goed slapen wilt, moet je overdag rust nemen
• God schiep hemel en aarde, de mens de problemen
• Soms breekt er iets in de mens dat niet meer te lijmen is
• Je kunt het geluk niet opzoeken, en je kunt voor het ongeluk niet
weglopen
• Geld zoekt geld, land zoekt land
• Al waait het geluk jou kant op, grijp het dan gauw vast; de wind
draait soms zomaar
• De kunst van het leven is een ander voor je te laten werken en er zelf
wat van over te houden
• De maag is een lastige vrager
• Van alles wat we weg kunnen geven, is vriendschap de grootste
schat
• Waarom problemen maken, er zijn er al genoeg
• Een die je tegemoet komt, kan een spookrijder zijn

Opbrengsten
Kankerbestrijding
De collecte kankerbestrijding heeft in Tjerkwerd€ 456,44 en in
Dedgum€ 122,88 opgebracht. Alle collectanten bedankt voor jullie
inzet.

Hinke Brandsma
Beatrixfonds
De collecte voor het Prinses Beatrixfonds heeft in Tjerkwerd€ 158.61
opgebracht. Alle gevers heel hartelijk bedankt!
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Bedankt ...
Beste Tsjerkwerters,
Bij dizze wol ik eltsenien tige tank sizze foar al die oandacht tiidens
myn siikwêzen. Blommen, kaarten en tillefoantsjes, it wie geweldich!
Tige tank, Pieteke Dekker-Bergsma
Wij fernamen dat frou Dekker op dit stuit weryn it sikenhûs feit
yn ferboan mei in knibbe/operaasje. Wij winske frou Dekker tige
betterskip taf
De redactie.

Tige tank foar alle kaarten, kado's en alle oare leuke reaksjes dy't wy
krigen hawwe by de berte fan us famke en suske Sigrid.
Fjierder wolle we jimme ek tank sizze foar de kaarten en oare
belangstelling nei it ferstjerren fan us heit en pake Willem Schakel.
Ek dat hat us tige goed dien!
Yde, Aly, Lineke en Sigrid Schakel

Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen, cadeautjes en goede
wensen bij de geboorte van onze dochter en ons zusje Amarins!
Groeten van Johan, Heleen, Jan, Herke en Amarins Wilts

Bij ons vertrek uit Tjerkwerd groeten wij al onze vrienden en
kennissen hartelijk. Wij danken voor de vriendschap en hulp die wij
altijd hebben mogen ontvangen.'t Is wel uit het oog, maar niet uit
het hart. Tot ziens!
Harke en Binkje

Nieuw adres: H. Banga/8. Kuipers
P.A. Bruinsmastr. 26 i
8707 CP Bolsward
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Varia
De redactie ontving de volgende informatie:

Wat dochsto op 26 oktober yn e
hjerstfakansje?

Merakels!
Frysk Berne Spektakel

Woansdei 26 oktober 2005
De Mande - Nylän - Yntree e 5,- 14.00 oere
Sjoch ek op: www.merakels.dds.nl

Workshops
Quilten
Zorggroep Tellens

Informatie Inlooprestaurant
Zorgcentrum Teatskehûs ·

Hallo,

ikbenErna

Kuijt en woon sinds 2 1 /2 jaar
in Hieslum.
Ik ben een patchwork en
quiltster en probeer ook
andere mensen hiervoor

Er kunnen zich situaties voordoen waarin mensen niet
(goed) meer in staat zijn zelf te koken. Ook kan het
gezaménlijk gebruiken van een maaltijd leiden tot
(betere) sociale contacten.
Iedere dinsdag kunt u van 12.00 tot 13.00 uur het
restaurant binnenlopen (uitgezonderd feestdagen).
U kunt kiezen uit twee menu's of een keuze uit beide
menu's. De kosten bedragen 6 euro per maaltijd, een
drankje kost 1 euro.
Wilt u weten hoe u zich hiervoor kunt opgeven of heeft
u nog andere vragen, bel dan:
maandag t/m donderdag
tussen 10.00en 13.00uur:0515-571995
tussen 13.00 en 16.00 uur: 0515 - 571 904
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enthousiast te maken.
Dit najaar wil ik proberen
wat cursisten bij elkaar te
krijgen voor het maken van
een werkstuk.
Als u wilt weten wanneer dit
is, wat we dan precies gaan
doen en wat het kost, bel me
dan even op 560627.

Energie windmotor J ousterp hersteld
Tjerkwerd- Voor de bouwvak keerde de unieke Energie-windmotor
van Jousterp, ten zuiden van Tjerkwerd, in volle glorie terug in
het landschap. In opdracht van de "Stichting tot Behoud van
Monumenten in de Gemeente Wûnseradiel" werd de machtige
moîen door Bouw '75 uit Workum gerestaureerd, een klus die vorig
jaar al een aanvang nam.

Een aantal jaren geleden, eind 2000,
is de windroos met toebehoren ook
al eens aangepakt. Roos, vanen,
tandwielen en ander ijzerwerk
onderging bij de windmotorenfabriek
van Bakker in IJlst een belangrijke
reparatie c.q. vervanging. Dat kostte
toen zo'n 90.000 gulden. Het geld was
vervolgens op en daardoor moest
gewacht worden op het opknappen van
de betonnen onderbouw. Dat startte
een jaar geleden. Ook de fundering
en de waterloop werd gedegen onder
handen genomen door de molenmakers
van Bouw '75, Hugo Landman en Iwan
Salverda. Begin juni van dit jaar werd
ook de vijzel door Technisch bedrijf

Bakker-IJlst teruggebracht, zodat
de molen weer volledig kan worden
ingezet bij de bemaling van het gebied ..
De betonnen onderbouw werd daarna
prachtig lichtgeel geschilderd zodat
hij weer als nieuw staat te pronken.
Samen met de even verderop staande
Babuurstermolen vormt het tweetal een
belangrijke schakel in de geschiedenis
van de bemaling van dit gebied
westelijk van de provinciale weg. De in
1924 gebouwde motor droeg voorheen
op de hoofdvaan de naam ENERGIE.
Helaas is die naam niet in ere hersteld,
temeer omdat de Jousterper windmotor
de laatste van dit type is.

Gerben D. Wijnja
't
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Koken met Riemk · e
~
Hier is alweer het Herfstnummer van de Skieppesturt, na een
heerlijke nazomer en een gezellig dorpsfeest heb ik voor jullie
weer twee recepten.
Het eerste recept zijn de BAPOA broodjes die wij als Sylroede aan
onze kraam verkochten.

Gestoomde broodjes met gehakt.
Voor 8 stuks;
1/2 pak witboodmix van SOOgr.
30 gram boter/margarine
1 712 dl handwarm water
3 lente-uitjes
200 gr. rundergehakt
2 eetl. crème fraiche

200 gr. rundergehakt
1/2 thee/ gemberpoeder
1 knoflookteentje
zout
(versgemalen) peper

Maak het brooddeeg van de broodmix, de helft van de boter
(15 gr.) en het water volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat
het deeg, afgedekt op een warme plaats, ca 15 min. rijzen.
Mensen die een broodbakmachine hebben kunnen het deeg in de
machine maken, op het deeg programma.
Snijd intussen de schoongemaakte lente-uitjes in smalle ringetjes.
Verhit de rest van de boter in een koekenpan met antiaanbaklaag
en roerbak het gehakt rul. Voeg de gemberpoeder toe en pers het
gepelde knoflookteentje erboven uit.
Roerbak het gehakt nog ca. 3 minuten en voeg naar smaak zout en
peper toe. Neem de pan van het vuur eh meng de ui ringetjes en de
crème fraîche door het gehakt.
Kneed het brooddeeg door en vorm er 8 platte cirkels van. Verdeel
de gehaktvulling over het brooddeeg, vouw het deeg rondom de
vulling en plak de naden vast met wat water, vorm er bolletjes van .
Laat de gevulde broodjes, met de naad naar beneden, nog ca 15
min afgedekt rijzen. Zelf knip ik van bakpapier vierkantjes en leg het
broodje hierop, dan kleeft het ook niet aan de pan .
. Stoom de broodjes, met de naad naar beneden, in ca. 20 minuten
gaar in een stoompan. Heerlijk met chilisaus of pindasaus.

.
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Met het naderende Sint-Maarten
feest, waar het de bedoeling is, dat
u weer zoveel mogelijk kaarsjes,
lampionen enz. enz. buiten gaat
zetten, heb ik hier een recept voor
een pompoensoep.
De pompoen kan eerst uitgehold
worden, het vruchtvlees voor de
soep en de pompoen voor het
feest, met een waxinelichtje erin.

POMPOENSOEP
500 gr. oranje winterpompoen vruchtvlees in stukjes
1 liter kippebouillon (ofgroentebouillon voor vegetarische soep)
3 uien
1 eetl. milde kerriepoeder
3 laurierbladen
25 gr. boter
1 bosje fijngesneden peterselie
scheutje zoete ketjap
peper
crème fraîche
Pel de uien en snipper ze. Verhit de boter in een ruime pan en fruit
de ui enkele minuten. Voeg blokjes pompoen en kerriepoeder toe
en laat alles nog 5 min. fruiten. Voeg kippebouillon van tablet (of
groentebouillon) en laurierbladen toe en kook de pompoen met het
deksel op de pan in ca. 25 minuten gaar. Verwijder de laurierbladen
en pureer de soep met een staafmixer. Breng de soep weer aan de
kook en breng op smaak met vers gemalen peper en zoete ketjap.
Roer de peterselie erdoor en voeg crème fraîche naar wens toe.
Lekker met stokbrood en kaas.
Veel kookplezier en eet smakelijk.
Riemkje.
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Opening informatiepaneel
vleermuizen op 15 oktober
Het prachtige paneel met informatie over
vleermuizen en de kerk wordt zaterdagmorgen
15 oktober om half elf officieel geopend.
Dat gebeurt door wethouder Karel Helder, die een
korte toespraak houdt.
Dorpsbelang Tjerkwerd nodigt alle bewoners uit om
aanwezig te zijn bij de korte openingshandeling.
Vertegenwoordigers van subsidiegevers en personen
die op een of andere manier aan de realisatie van het
paneel hebben meegewerkt, zijn ook aanwezig.
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Waltaweg in het asfalt,
parkeerplaatsen op Singel
De Waltaweg wordt in 2006 geasfalteerd, terwijl ·

er op de Singel 12 nieuwe parkeerplaatsen komen.
Dat is de uitkomst van het laatste gesprek tussen de
gemeente Wûnseradiel en Dorpsbelang Tjerkwerd.

)
)

Na jaren van pappen
en nathouden, mislukte
wegrenovaties en een
toenemende frustratie
bij de bewoners van
de Waltaweg, heeft de
gemeente nu een plan
gepresenteerd voor een
grote opknapbeurt van

de trillende weg.
Dit zijn puntsgewijs de
zaken zoals de gemeente
die wil realiseren op de
Waltaweg én de Singel:
• Er zijn twee entrees
gesitueerd: ter hoogte
van Haarsma en
tussen de provinciale

weg en de brug. Dit
zijn versmallingen
en tegelijkertijd
verhogingen, gemaakt
van klinkers.
• Op de kruispunten
van de Waltaweg
met de Sylroede
en met de Singel
komen zogenaamde
attentiepunten. Dat
betekent dat de
kruispunten worden
bestraat met gekleurde
klinkers met in het
midden een cirkel
in een andere kleur.
Het midden van de
cirkel is het hoogste
punt, namelijk 8 cm
hoger dan de normale
weghoogte.
• De hele Waltaweg
komt in rood asfalt,
uitgezonderd de twee
bestraatte kruispunten
met de Singel en de
Sylroede.
• De Waltaweg blijft
5 meter breed, maar
het asfaltgedeelte is
4 meter breed met
aan beide zijden een
strook klinkers. De
stroken klinkers langs
het asfalt worden in de
lengterichting gelegd.
Er komen geen putten
in deze stroken. De
afwatering vindt
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plaats van de huizen af
richting trekvaart ..
• Ter hoogte van
de school is een
versmalling getekend.
De versmalling
is langer dan de
bestaande. Er kan
tussen geparkeerd
worden door auto's die
kinderen naar school
vervoeren.
• Langs de oever van de
trekvaart komt over
vrijwel de hele lengte
van de Waltaweg een
stalen damwand. Er
zijn twee betonnen
'stalten' (lijkend
op traditionele
wasplaatsen) gepland.
• Tegenover de
nummers 3 en 5 op de
Waltaweg komen 12
parkeerplekken, die
dwars op de weg staan.
• Tegenover de nummers
57 en 55 is in het
grasveld een haventje
getekend dat ongeveer
12 meter diep het
land insteekt. De
mogelijkheden voor
een trailerhelling
worden nog bekeken.
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• De 'opslach' zou in
de voorliggende opzet
verdwijnen om plaats
te maken voor meer
groen.
• De wand van het water
van de Sylroede naast
nummer 1 wordt
verbeterd.
• Op de Singel wordt
de weg na nummer 6
(huis Rintsje en Geke)
enigszins verlegd
zodat er meer ruimte
voor dwarsparkeren
komt tussen de weg
en de sloot naast het
kerkhof. Daar staan
12 parkeerplekken
gesitueerd. Er wordt
een damwand
geplaatst in de sloot ter
versteviging.
• De Singel blijft
klinkerweg, maar
het stuk vanaf het
Waltahûs tot net om
de bocht bij nummer
22 wordt wel opnieuw
bestraat.

en een meerderheid
van de bewoners de
beste methode is om de
trillingen in de woningen
te minimaliseren.

Dorps belang pleitte al
langer voor asfaltering
van de Waltaweg
omdat het volgens ons

Dorpsbelang vraagt
nadrukkelijk
aandacht voor de
verkeersveiligheid. De

Die conclusie wordt nog
eens onderstreept door
het onderzoek dat we
lieten uitvoeren door
enkele studenten van
de NHL (zie verderop
in lt Skieppesturtsje).
Meer dan 5 6 procent
van het verkeer over
de Waltaweg heeft zijn
bestemming buiten
Tjerkwerd. Een vijfde
deel van de bewoners
van Tjerkwerd wil
het doorgaande
vrachtverkeer weren uit
Tjerkwerd. Een andere
deel wil de Waltaweg
zelfs afsluiten voor
doorgaand verkeer.
Karel Helder ziet dit als
praktisch onuitvoerbaar
en moeilijk te
controleren.

Waltaweg mag door de
komst van het asfalt geen
racebaan worden. Voor
wat betreft het vervangen
van "de opslach" door
een groenstrook: Daar
heeft Dorpsbelang niet
direct ja tegen gezegd,
omdat we vermoeden dat
Tjerkwerders hechten
aan dit karakteristieke
plekje en bovendien
parkeerplekken
zullen verdwijnen.

Naar aanleiding van
dit punt hebben we
gesproken over extra
parkeerplekken in de
lengterichting langs de
Waltaweg ter hoogte
van het nieuw aan te
leggen haventje. De
aanwezigen voelden
daar wel wat voor. De
vertegenwoordiger van
Arcadis heeft ze zelfs
ingetekend op de kaart

Parkeren op
de stoep

Naam sportveld

Het bestuur van
Dorpsbelang doet een
oproep aan alle inwoners
om de auto niet te
parkeren op de stoep.
Hoe zou u het vinden als
voetgangers uw auto
blokkeren door zich
pontificaal op de weg
te begeven? De stoep is
voor voetgangers, niet
voor auto's. Ook doen we
wederom een oproep om
wat minder te racen in de
bebouwde kom.

Bij het bestuur van
Dorpsbelang zijn tot nu
toe 14 naamsuggesties
binnengekomen voor het
nieuwe sportveld. Tot de
jaarvergadering van eind
november kunnen nog
schriftelijk namen worden
ingediend bij een van de
bestuursleden. Op die
avond krijgen alle leden
de gelegenheid om te
stemmen op één van de
binnengekomen namen.
De naam met de meeste
stemmen wordt de naam
van ons nieuwe sportveld.

Dorpsbelang zou ook
graag dat wachtende
boten voor de brug
aan beide kanten van
de Trekvaart kunnen
aanmeren. Volgens
wethouder Karel Helder
is dat zeer onlogisch. Dit
punt wordt nog bekeken.
De gemeente heeft
toegezegd dat de
dorpsbewoners worden
geïnformeerd over de
plannen.

De namen die tot nu toe
zijn binnengekomen:
- De Opslach
- Yn'e Lijte
- De Syl
- lt Mulpunt
- De Boppeslach
- Syltje
- De Waltafinne
- Efter de buorren
- De Lytse Finne
- 't Kringfjild
- Omnion Tsjerkwert
- 't Ferbûn
- De Dobbe
- 't Smûke l.án
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Verkeersonderzoek Waltaweg
Studenten van de Noordelijk Hogeschool Leeuwarden hebben in
opdracht van Dorpsbelang Tjerwerd onderzoek gedaan naar de
verkeerssituatie op de Waltaweg. De resultaten van het onderzoek
zijn en worden gebruikt in de gesprekken met de gemeente om
de situatie aan te pakken. Het onderzoek is uitgevoerd van 30
mei tot 6 juni. De studenten verrichten metingen en voerden een
enquête uit onder de bewoners van de Waltaweg. Hier volgt een
samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Onderzoeksmethode
• Mechanische telling en
snelheidsmeting
• Kentekenonderzoek
• Inventarisatie huidige inrichting
• Enquête
Mechanische telling
·Totaalaantal gemeten
voertuigen: 8194. Dit is
gemiddeld 1276 voertuigen
per werkdag.
• Personenauto's: 89,9 %.
Vrachtauto's: 10, 1 %.
• Conclusie: "Voor een
erftoegangsweg in de huidige
situatie is het percentage
vrachtverkeer hoog".
Kentekenonderzoek
• "Het percentage doorgaand
22 l 't Skieppesturtsje I Oktober 2005

verkeer over de Waltaweg is
56,87 %. Dit betekent dat meer
dan de helft van het verkeer
over de Waltaweg niet zijn
herkomst of bestemming heeft
in Tjerkwerd".
Inventarisatie inrichting
• "Gebakken klinkers geven
over het algemeen meer
, geluidsoverlast dan
bijvoorbeeld asfaltverharding".
• ''Tussen de rijbaan en de gevels
van de woningen is alleen een
trottoir gelegen. Hierdoor is
de afstand tussen de rijbaan
en de gevel niet groot. Geluid,
stank en trillingen zorgen voor
overlast".
• "Personen die er dagelijks rijden
zullen eerder geneigd zijn

sneller over de Waltaweg te
rijden. Zij kennen de situatie
en er zijn geen obstakels die
hen tegenhouden, behalve de
wegversmalling".
Enquête
• "Het resultaat is dat ongeveer
2/3 deel van het aantal huizen
een mening heeft gegeven".
• 78 % vindt dat er te veel
vrachtverkeer over de
Waltaweg rijdt.
• "Een kwart van de
ondervraagden ervaart geen
geluidsoverlast. 32 % ervaart
soms geluidsoverlast en ~5 %
ervaart meer dan 1 x per dag
geluidsoverlast".
• 40 % wil geluidsoverlast
verminderen door afsluiting
van de Waltaweg voor
doorgaand verkeer, 20 %
wil alleen het vrachtverkeer
verminderen, 27 % wil
een andere verharding
aanbrengen.
• 67 % ervaart nooit stankoverlast, 17 % ondervindt 1 x
per dag stankoverlast, de rest
heeft er soms last van.
• Oplossing stankoverlast: minder

verkeer.
• 83 % heeft meer dan 1 x
per dag last van rillingen
veroorzaakt door het verkeer.
• Hoe ervaart men de veiligheid
op de Waltaweg? De
meningen zijn verdeeld.
"Ongeveer de helft bestempelt
de situatie op de Waltaweg als
onveilig".
Mogelijke oplossingen
• Snelheidsremmende
maatregelen
• Verandering dwarsprofiel
• Afsluiting Waltaweg voor al het
doorgaand verkeer
• Afsluiting verschillende wegen
in de omgeving van Oudega
• Gedragsbeïnvloeding
automobilisten
Aanbevelingen
• "De meest effectieve manier
om een aantal problemen
op te lossen, dan wel te
verminderen is het afsluiten
van verschillende wegen in de
omgeving 'Oudeqa'"
Bestuur
Dorpsbelang Tjerkwerd
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Opnieuw vertraging
bestemmingsplan
Het nieuwe woon bestemmingsplan Tjerkwerd heeft opnieuw
vertraging opgelopen. Het plan, dat aanvankelijk op 3 oktober
zou worden behandeld in de commissie grondgebied, wacht
nog steeds op een handtekening onder het publiek-private
samenwerkingscontract tussen gemeente en firma Haarsma.

De bedoeling is dat Haarsma het
geheel bouwrijp maakt, waarna
enkele door de gemeente
aangewezen bouwbedrijven
de 4 twee-onder-een-kapwoningen (totaal 8) realiseren.
Het oorspronkelijke plan was
om 5 twee-onder-een-kap
(1 O woningen totaal dus) en
4 vrijstaande woningen te
bouwen. Dat is nu 4 twee-onderen-kap (8 woningen totaal) en 6
vrije woningen geworden.
De gemeente wil de twee-ondereen-kappers op de zuidrand
realiseren. Door een architect
wordt een plan van aanpak
gemaakt voor alle woningen
met een ondergrens aan de
architectuur en een bovengrens
aan de prijs. De 6 vrije woningen
worden verspreid over de
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westkant. De nieuwe ijsbaan
komt in het plan op het land van
Haarsma tussen de Hemdijk en
de Sylroede.
Op het bestemmingsplan dat
dit voorjaar ter inzage lag in
lt Waltahûs kwamen zeven
inspraakreacties, waaronder één
van Dorpsbelang. De andere
bezwaarhebbenden vrezen
verlies van uitzicht en aantasting
van het woongenot. Zij hebben
alternatieve voorstellen
toegevoegd.
Tussen hen en de gemeente
zijn op dit moment gesprekken
gaande.
•
Drie mensen spreken hun
voorkeur voor een vrije sector
woning, waarvoor zij zelf een
aannemer willen kiezen of de
woning zelf willen bouwen.

De'gemeente wilde het
bestemmingsplan samen met
de inspraak- en overlegreacties
voorleggen aan de commissie
Grondgebied. Dat stond
gepland voor 3 oktober, maar is
vanwege de gesprekken tussen
de gemeente en Haarsma voor
onbepaalde tijd uitgesteld.
Tijdens de behandeling door
de commissie Grondgebied
worden alle mensen die
een inspraakreactie hebben
ingediend uitgenodigd. Zij
kunnen dan hun inspraakreacties
nader toelichten. Als dat
eenmaal is gebeurd, wordt
het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage gelegd gedurende
4 weken. Hiertegen
kunnen zienswijzen
worden ingediend bij de
gemeenteraad. Wanneer het
beeldkwaliteitsplan klaar is en
het ontwerpbestemmingsplan
in procedure is dan kan een
informatie-avond georganiseerd
worden voor belangstellenden.
Hierna vindt de vaststelling
plaats door de gemeenteraad
en wordt het bestemmingsplan
voor goedkeuring aangeboden

bij de Provinsje Fryslän.
Dorpsbelang kan zich in grote
lijnen vinden in het plan zoals
het er nu ligt, maar zou liever
zien dat er vrije woningen op de
zuidrand van het dorp komen te
staan.
Wethouder Rein Boersma van
de gemeente vindt juist dat er
met de geschakelde woningen
aan 8 gezinnen de mogelijkheid
kan worden geboden om aan
de rand te bouwen. Bovendien
vindt hij dat de mensen met een
smallere beurs evenveel recht
hebben op een woning aan de
rand van het dorp.
Ons voorstel om in elk geval
enkele vrijstaande woningen
aan de rand te realiseren wordt
bekeken, maar de gemeente
denkt dat hiervoor waarschijnlijk
te weinig ruimte beschikbaar
is. Ook stedenbouwkundig
is dit volgens de gemeente
een minder fraaie oplossing.
Bovendien kunnen er met meer
vrije woningen op de zuidkant
volgens de gemeente in z'n
· totaliteit minder woningen
worden gebouwd.

't
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NIEUWS van de Oranjevereniging
2 en 3 september was het weer zover, het dorpsfeest in Tjerkwerd. De
maanden van voorbereidingen voor dit feest konden nu ten uitvoer
gebracht worden. Aan het weer kon het niet liggen want met het
zonnetje erbij en een lekkere temperatuur ben je al een heel eind op
weg.
Traditiegetrouw opende het korps het feest met een rondgang door
het dorp, daarna kon men genieten van een kopje koffie. De kaatsers
moesten gelijk aan de bak, want er was veel deelname. Volleybal en
de kinderspelletjes kon een half uurtje later beginnen.
In de tent kon men nog meedoen aan het bloemschikken o.l.v. Akke
Nota.
's Middags had de Oranjevereniging een wandeltocht met bijzondere
foto's georganiseerd. De tocht voerde de wandelaars door de
landelijke omgeving rondom Tjerkwerd. De tocht was ongeveer
5 km. Men kon bij de Fam. Miedema aan de Eemswouderlaan een
versnapering krijgen en later tijdens de tocht stond er nog iets lekkers
klaar.
Aan het begin van de avond konden de dorpsgenoten meedoen met
een alternatieve ringrijderij. Dit werd gehouden in de nieuwbouw van
Tjerkwerd. Er deden 5 aanspanningen mee. Er was genoeg deelname
zodat de toeschouwers lang konden genieten van dit schouwspel wat
soms wel hilarische momenten opleverde.
's Avonds was het een gezellig feest met de formatie 2 day.
De volgende dag stond het klapstuk op het programma: de braderie
rondom de Singel van Tjerkwerd.
Alle buurten hadden de opdracht gekregen om een zo'n mooi
mogelijke kraam te maken. Wat een creativiteit is er'toch in ons dorp.
Fantastisch! Ook de kinderen konden hun spulletjes verkopen tijdens
de "vrijmarkt". Maar eerder die dag konden ze nog genieten van een
kindervoorstelling in "lt Waltahûs".
De braderie was een groot succes. Het weer was weer fantastisch,
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misschien was het te warm en lagen er een heleboel mensen aan het
strand, want we hadden wel wat meer bezoekers verwacht.
De prijs voor de mooiste kraam ging naar de Singel. De opbrengst
gaat naar het project Chi Id ren First. Het geld wordt dus goed besteed
aan kansarme kinderen. Een prachtig initiatief. Gefeliciteerd.
Als afsluiting van het dorpsfeest kon men lekker feesten in de feestent
met de top-100 formatie Sixx.
Dit dorpsfeest zou niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp van
alle vrijwilligers. Langs deze weg wil de Oranjevereniging dan ook
iedereen bedanken die meegeholpen heeft om dit dorpsfeest te doen
slagen.

Uitslag senioren
winnaarsronde kaatsen:
1 e: Meindert Bonne ma
(koning)
Okke Jan Postma
Freerkje Walsma
2e: Ids Walsma
Thomas van Zuiden
Siemke Huitema
Senioren
verliezersronde:
1 e: Age Gietema
Jelle Gietema
Aggie Walsma
2e: Bert Jan Ouderkerken
Riemer Haytema
Ruudje Dijkstra

Uitslag kaatsen
kinderen
winnaars ronde:
1 e: Lianne Huitema
Hergen Dillema
2e: Klaas Bakker
Wytske Nieboer
verliezersronde:
Bart Hekkema en
Atty Gietema
Uitslag volleybal:
1 e: Suzan Witteveen, Jelle
Zijsling, Tiemen Steur
en Renske Hylkema
2e: Gea Galema, Jan
Witteveen sr., Pier
Jan Zijsling en Ruben
v.d.Zee.

Bij de kinderspelletjes
had de witte groep het
het best gedaan. In deze
groep zaten:
Sygnie Steegstra,
Abe Bakker,
Marrit Speerstra,
Arnold Huitema,
Jelle Huitema,
Esmée Baarda,
Symke Nieboer en
Tessa v.d. Zee.
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Terima l(asih banyak!

Beste mensen,
Door het maken van een kaart,
het kopen van een ketting, een
lot, een tekening, het eten van
mini loempia's of kip saté of een
bezoekje aan de waarzegsters
heeft u, tijdens de gezellige
braderie op ons dorpsfeest, de
straatkinderen in Yogyakarta
in Indonesië zeker geholpen.
De opbrengst van de batiktekeningen, het kraampje met
armbanden en kettingen, de
loterij, de glazen bol, het eten,
de giften en de gewonnen eerste straatprijs heeft in totaal€ 870,-opgebracht !! Een geweldig bedrag !!
Dit bedrag is ondertussen overgemaakt naar de rekening van
stichting 'Children First'.
Namens deze kinderen:
Terima Kasih banyak! (Hartelijk bedankt)
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snaren
Soe Germ syn frou Gjettje wat te hurd oankrupt hawwe? Of wie
die blauwe plak in gefolg fan it paintball feest yn Bakkeveen??
Wat in kreaze aide wiifkes yn'e krante, wat seagen sy der noch
stralend ut foar harren leeftiid.
"Moast d'r no ris sjen", seit Ule H.," der hinget in flearmus yn it
kantoar", Noch in gelok dat d'r stil hong oars wie it alarm eh noch
of gongen.
Ringstekke op it Tsjerkwerter feest, Fokko hie de earste priis. Hy
krige de bernekrànse dy't oer wie, syn holle koe mar krekt troch de
iepening.
Fandalisme fiert heech ty. De ferkearsborden moasten it belije
tusken Tsjerkwert en Boalsert. Soenen de dieders ek belasting
bete/je??
Tsjerkwerterfeest bie in boppeslacb, wol 70 dielnimmers oant it
keatsen.
De winners wiene om 7 ure jûns pas bekind. Soene der derom sa'n
bytsje minsken yn é tinte west hawwe de jûns??
De iisclub ferwachtet in strenge winter hawwe wij fernommen
ut betroubere bron. Sij binne neistig op siek nei stoppen om't de
iisbaen noch steeds lek is.
Wisten jimme dat Ule H. kampioen wurden is?? Klavertsje trije yn
Riis en it tu/aspan yn Butenpost hat hij wunt.
Dit is in tige grutte prestaasje u/er't wy Ule mei lokwinskje wolle.
Jaap en Betty hawwe in planning foar de ferbouw fan de keuken,
en wol sa'n strakke planning dat hja net iens mei koenen op reis
nei Bakkefean. Maat dat no sa mal??
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Snypsnaren (vervolg)
It is net allegearre goud wat der blinkt at jo Tsjerkwert yn komme.
It binne de nije dakpannen fan Hielke en Ineke.
Wat in ljippen yn it lên, soe dat dan dochs komme omt der net
aaien socht wurden mochten??
Jouke Hylkema, àld ynwenner fan Tsjerkwert, no wennend yn
Boalsert, hat de Rely Jorritsma priis wûn. Fantastisch! Fan herte
lokwinske Jouke!

Wa wit der ek noch in snypsnaar? De redaksje wol
se graach pleatse.

Vrijwillige bijdragen
Bijdragen zijn ontvangen van:
T. Twijnstra, Hellendoorn;
Tresoar, Leeuwarden;
O.J. Postma, Bolsward;
G. Hofstra, Bolsward;
A. van Lingen, Singel 9;
K. Talsrna-Abrna, Sneek.
Bijdragen zijn bijgewerkt tot en met september.
Allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens de redactie, Liesbeth
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Bydragen kinne
oermakke wurde
mei fermelding
fan "bydrage 't
Skieppesturtsje" en it
jier dêr't it betrekking
op hat.
Bankrelaasje
Fortisbank Boalsert
Rekkeningnûmer:
847668 398

Oproep
De 60 + soos is op zoek naar nieuwe leden!!!
Komt u uit Tjerkwerd of omstreken, bent u misschien een oud
dorpsgenoot, dan is de soos iets voor u.
De 60+ soos bestaat momenteel uit ongeveer 18 personen, mannen
en vrouwen.
We komen in de wintermaanden 1 maal per maand bijeen in het
'Waltahûs" op
De woensdagmiddag van 2 - 4 uur
De kosten bedragen 3 euro p.p. per keer incl. thee en koek

Meld u nu aan als lid!!!
Zodat ons ledenaantal weer op peil komt!!!
Programma 2005 - 2006
12 okt.

16 nov.
14 dec.
18 jan.
15 febr.

15 mrt.
12 apr.

dhr. J de Wit uit Ysbrechtum
"Fries aardewerk" als hobby, heeft u oud fries
aardewerk? Neem het maar mee!
Liedjes en sketches gebracht door ?
Kerstfeestviering en broodmaaltijd
Harry Lunter uit Bolsward
Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella
Zieken kostenverzekeraar "De Friesland"
Veranderingen in de gezondheidszorg,
belangstellenden welkom!
Dhr. Holtrop uit Hidaard
Het "Fryske Hynder"
Spelmiddag en Bingo!

Wij hopen u te ontmoeten!
Alie Mekking
Tel: 579393

Hinke Brandsma
tel.: 579747

Hinke Twijnstra
tel.: 572308
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Sint Maartenoptocht
Nog iets meer dan en maand en dan is het zover:

de Sint Maartenoptocht ..
Zoals jullie al weten is er een speciale Sint Maartencommissie bij
elkaar om deze optocht te realiseren. Het is de bedoeling dat alle
kinderen uit Tjerkwerd met elkaar een route door Tjerkwerd gaan
lopen en dat het verhaal van Sint Maarten uitgebeeld gaat worden.
Alle kinderen hebben dan natuurlijk een zelfgemaakte lampion.
Hoe dat er precies uit gaat zien is nog een verrassing.
Het is de bedoeling dat we tijdens deze
optocht geld voor een goed doel gaan
ophalen en omdat Sint Maarten een arme
bedelaar hielp door hem de helft van zijn
mantel te geven, hebben wij een doel
uitgezocht waarmee wij kansarme kinderen
helpen aan een menswaardiger bestaan.
Dit goede doel : Stichting Children First
is een organisatie die als doel heeft:
kansarme zwerfkinderen in lndonesïe te
voorzien van voedsel en primaire medische zorg. Neem eens een
kijkje op hun website: www.childrenfirst.nl.
Tijdens de optocht gaan we dus niet langs de deuren om snoep op
te halen maar zullen de kinderen van groep 8 met collectebussen bij
de deur langs gaan, terwijl de rest van de kinderen met hun lampion
(al zingend) door de straten van Tjerkwerd lopen. Dus in plaats van
snoep te geven, mag dit jaar uw bijdrage in de collectebus.
Voor snoep wordt gezorgd door de Sint Maartencommissie .

.

Het wordt vast een hele bijzondere gebeurtenis, waar we nu al naar
uitkijken.
De Sint Maarten Commissie.
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lt Pjuttehonk zoekt vrijwilliger
Hallo dorpsgenoten,
Wij zoeken voor peuterspeelzaal "lt Pjuttehonk" Tjerkwerd - Parrega
een vrijwilliger voor het meehelpen tijdens één of meerdere
peuterochtenden per week. Het gaat om maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08. 30 - 11 .45.
Heeft u interesse voor één of meerdere ochtenden dan kunt u contact
opnemen het onderstaande telefoonnummer. Natuurlijk kunt u dit
nummer ook bellen voor meer informatie.
Wij hopen op reacties.
Namens het bestuur,

Mi reil Ie Galema
Telefoon: 579338
e-mail: mjryedema@hetnet.nl
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Fitness voor vrouwen
Wie heeft zin om met ons mee te doen
We zijn een groep enthousiaste vrouwen

Wat doen wij zo al ?
WARMINGUP
GRONDOEFENINGEN WAAR ALLE SPIEREN WORDEN GETRAIND
AFSLUITEND MET EEN SPEL WAARBIJ WE HEEL SERIEUS ZIJN MAAR
OOK WAARBIJ VEEL GELACHEN WORDT

Waar wordt het gehouden
In het WALTAHUS
Op Maandagavond van 19.30 tot 20.30
De kosten zijn 2.50 per keer
We beginnen op 3 Oktober

DUS KOM VOORAL OP DEZE AVOND KIJKEN
Voor meer informatie of opgave
Jeanet Volbeda
Hinke Brandsma

34 l 't Skieppesturtsje I Oktober 2005

tel. 572450
tel. 579747

Nï s fan de iisklu
Jiergearkomste iisklup
Freed 18 novimber
om 20.30 yn it Waltahûs
Mei ûs eigen doarpstroubadour

Jan Nota
lt iisklup bestjoer hat de 1 e gearkomste alwer hán en is drok dwaande
mei tariedingen foar it winter seizoen. De iisbaan wurd wer klear
makke. Noch in letste kear meane, de lampen kontrolearje, peallen
yn'e grûn foar in tintsje ensafuorthinne. En no mar wachtsje op de
froast. Der binne gelearden dy foarsizze in lange strange winter. En
der geane wy fansels yn mei.
Jimme kinne alfest wat priuwe fan dy winterske sfear at jimme op
üs jiergearkomste komme. Dy fynt plak op freed 18 novimber om
20.30 yn it doarpshûs. Ek dit kear hawwe wy wer in gast ut eigen
doarp dy dizze jûn wat opfleure sil mei muzyk. En dat is üs eigen
doarpstroubadour Jan Nota.
Jimme hawwe no wol yn'e gaten, dat atjimme net komme, jimme grif
in protte misse sille.
Oant sjen
lt iisklupbestjoer
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V 't Skieppesturtsje - 28e jiergong - nûmer 3, oktober 2005

Kopij foar it nije
nûmer graach
foar 5 desimber.

Colofon

1

Foarwurd

2

Korps Eensgezindheid

3

lt Waltahûs

4

De Molenaar vertelt

6

De Twa Doarpen

8

Windkracht 1 O

11

Voor u gelezen

12

Opbrengsten collectes

12

Bedankt...

13

Varia

14

Windmotor Jousterp

15

Koken met Riemkje

16

Dorpsbelang Tjerkwerd

18

- /nfopaneel vleermuizen
· -Waltaweg
- Naam sportveld
-Bestemmingsplan
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Oranjevereniging

26

Terima kasih banyak

28

Snypsnaren

29

60+ soos

31

Sint Maartenoptocht

32

lt Pjuttehonk
Fitness voor vrouwen

33
34

Nijs fan de iisklup
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