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Foarwurd
Beste lezers,
Terwijl ik dit zit te typen, lijkt het buiten nog steeds geen lente te
worden.
Als deze Skieppesturt bij u op de mat ligt is het volgens de kalender
wel al zover. Het is nu nog erg koud en rond het vriespunt.
Hopelijk wordt er wel een kievitsei gevonden voor 1 april as., wij als
redactie zitten al op een telefoontje te wachten van de eizoekers. Dus
laat het zo snel mogelijk weten en een van ons komt bij u om het ei te
controleren.
Het verenigingsleven is ook weer op gang aan het komen, met alle
festiviteiten voor het komende jaar.
Helaas is de datum voor de Parodialoop nog niet bekend, maar deze
zal worden vermeld op de M.A.T. of in de krant.
Als redactielid van de Skieppesturt laat ik u ook weten dat 2 van onze
leden ons gaan verlaten, HELAAS!!!!!
Liesbeth Ga lama had het al een tijdje aan gegeven, omdat zij al
een paar jaar in Bolsward woont, is de binding met Tjerkwerd toch
minder. En Edzer Dillema gaat verhuizen naar Baard, dus ook die
afstand wordt groter.
Erg waardevolle leden, maar hun keuze wordt gerespecteerd. We
willen hen enorm bedanken voor de enorme inzet en de gezelligheid
tijdens onze vergaderavonden. Binnenkort nemen wij officieel
afscheid van hen.
Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste leden en zoals we nu
kunnen beoordelen gaat dat ook vast lukken. U hoort er meer over in
de volgende Skieppesturt.
Rest mij nog, u veel leesplezier en alvast fijne Paasdagen toe te
wensen.
Riemkje Lemstra.
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Korps Eensgezindheid
lt koe minder.
Op sneon 11 maart binne we mei it korps nei it bonds concours yn
Drachten west. Dit wie wer tige spannend want it is altyd mar in
moment werd je op beoordeeld wurde en dan moat alles goed gjin
werd we sa lang op repeteerd hawwe. Nei it midwinterkonsert binne
we al mei de tariedinqs begien u.a. it ferplichte wurk: Kameleon in
muziek stik werd alle klank kleuren oan bar komme en wat osa op
de suverheid oan komt, der hiene we wol klauwen oan. lt frije wurk:
Gullivers travels der waard yn utbielde de reizen fan Gulliver dat hiene
we hjerder yn't snotsje. Al hoe wol it dochs in hele tarieding is. Nest
us reguliere repetiesjes ha week nog een hiele sneon yn it WaltahQs
bezig west mei dizze materie. Ek ha we op snein te jûn 5 maart alfest
oefene mei publiek op it tryout concert yn de Mande te Nijlan mei viif
oare korpsen diet ek soks by de ein hiene.
Mar op it grutte podium fan de Lawei yn Drachten gie it tige best de
stikken waarden beoordeeld mei 83.67 en 84 punten yn de 4e devisie
vroeger wie dit in 1 e priis mar tsjintwurdig wurde der kjin priizen
mear takint oan it oantal punten. len de 4e divisie wiene wij fan de 6
korpsen it heegste en mei 85 punten wiene we promofeerd nei
de 3e divisie.
Sa begjint muzyk meitsjen altyd wer op sport te lykjen en dat is no
krekt net de bedoeling al wol je unbewust wol skoarre wolle mar it
giet feral om it plezier en dat ha we der zeker wol han. ·
Troch deze concours drokte komt us utfiering no wat letter yn de tiid
as gewoan en wol op 6 maaie. We sille jir no as de donder mei oan de
gong al kinne we in oantal stikken no gled ut e kop.
Alfest oant sjen op 6 maaie.
Eb.
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Nieuws van stichting

lt Waltahûs

Zaterdagavond 28 januari was de jaarlijkse gezellige avond voor
vrijwilligers van lt Waltahûs. De avond was in country- en western stijl.
Leuk dat vrijwel iedereen in stijl kwam!
Op 18 februari vond de playbackshow plaats, onder deskundige leiding van presentatrice Anneke Feenstra. De zaal zat lekker vol om het
vele (vooral jonge) talent van Tjerkwerd aan te moedigen. Uiteindelijk
besliste de jury dat bij de jeugd de prijzen als volgt verdeeld werden:
1. Tine Nieboer met "Een doodgewone jongen" van Kinderen voor
Kinderen;
2. Djurre Zijsling en Timen Dillema met "Boulevard of broken dreams"
van Greenday;
3. Reiny Haytema met "Come on Eileen" van Save Ferris.
Bij de "groten" wonnen Cor, Jan en Douwe met hun onnavolgbare
imitatie van K3 met De drie biggetjes. Al met al een hele gezellige
avond. De play back show blijft toch altijd maar weer voor herhaling
vatbaar in Tjerkwerd!
Op zaterdagavond 18 maart komt theatergroep MeM uit Bolsward
naar het Waltahûs. Waarschijnlijk leest u dit stukje na deze datum,
maar op het moment van schrijven staat dit nog te gebeuren. Het lijkt
ons erg leuk te worden.
Zo is er volgens ons dit seizoen voor elk wat wils in het Waltahûs.
Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen, schroom dan niet om één
van ons aan te schieten!
Tot ziens in het Waltahûs!
Het bestuur
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Nijs fan de

iisklup Tsjerkwert

Ein jannewaris wie it dan dóchs wer
ris safier: de iisbaa'n koe iepen. Altyd
wer geweldich foar de leafhawwers.
En dat wine wer in hiele soad.
Foar guon bern wie it de earste
ûnwennige streekjes op redens .
en foar oeren wie it noch es efkes
probearre at it noch wat slagje woe.

Noch eefkes en de groofmosinen binne hjir dwoonde om it terrein fan
de eordere iisboon bouryp te meitsjen. De iere moitiidssinne yn maart
feit syn gkîns oer it ryildsje, mor mei in skouske i,t,yn derby is it amper
foor te stellen hoe't it fan der de kammende tiid ut komt te sjen. Nei
de graverij si/Ie de bou-ûndemimmers los en sljoere de heistelloozjes
horren ientoonich ritme oer it doorp. Oore keor in nije foto fan de st6n
fan soken op dot stuit. (foto Gerben D. Wijnja)

In protte winterwille dus mar spitich,
it wie ek sa mar wer dien. Derom hat
de iisklup op 24 febrewaris wer in
moarn organisearre wêrby jong en
äld mei koe nei Thialf te riden foar
in redusearre priis. Ek dit jier wer in
grut sukses! Elts hat riden dat it slydjaget; it hat miskien dóchs skeeld die 2 dagen
"trainen" opus eigen baan.

Oer us baan sprutsen; sa at elkenien wol wit sil de hjoeddeiske iisbaan plak meitsje
moatte foar nijbou yn üs doarp. Yntusken hawwe wy kontakt hän mei de gemeente
en op 16 maart o.s. is der in gesprek mei û.o. de gemeente en in part fan üs bestjoer.
Deryn kin wy as bestjoer ûs winsken kenber meitsje foar de nije iisbaan. Öfwachtsje
dus wat dit opsmite sil.
Dan noch op'e nij wat ynformaasje oer de mooglikheid foar bern fan 6 oant en
mei 12 jier om it reedriden te learen. Derfoar kin dizze bern meidwaan oan it
"jeugdschaatsen". Dit giet op in boartlike wize en is net op prestaasje rjochten.
Oan it ein fan de lessen kin der in diploma helle wurde. De bern krije dan fanóf de
hjerstfakänsje in hiel winterskoft les(± 20 lessen) foar € 90,00 (priis 2005/06). Nei
ferrin fan tiid, at it nivo heger wurd, kin der in kar makke wurde nei alle takken
fan de iissport, bygelyks iishockey, keunstriden, langebaanriden of shorttrack. Wa
belangstelling hjirfoar hat kin frijbliuwend ynformaasje oanfreegje by Lucia Bron ut
Katlik, til. 0513 - 840302 (iûns tusken 19.00 en 21.00 oere).
Oant safier earst wer it nijs fan it bestjoer fan de iisklup.
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Unicef Sponsorloop
Leerlingen de Reinbóge lopen
voor Unicef.
De leerlingen van C.B.S. de Reinbóge liepen vrijdag 10 februari de
Unicef Sponsorloop.
In de weken voorafgaand aan de sponsorloop werd er al aandacht
besteed aan Unicef d.m.v. onder andere een gastspreker en speciaal
lesmateriaal. De kinderen zochten in de week voor de sponsorloop
sponsors die hen per rondje een vast bedrag betaalden.
Op 10 februari liepen de groepen 3 t/m 8 van 10.00 tot 11.00 uur.
De route van groep 3,4,5 begon bij het sportveld daarna over de
Waltaweg en dan via het schoolplein weer naar het sportveld. Groep
6,7,8 begon ook op het sportveld maar zij moesten de hele Waltaweg
aflopen en daarna over de Sylroede weer terug. Groep 1 en 2 liepen
van 10.15 tot 10.45 en hadden hun route begon voor Sylroede 10,
door het parkje en vervolgens over de Sylroede weer terug. Meester
Jeroen gaf "het startschot" voor alle groepen waarop de kinderen vol
enthousiasme begonnen aan hun "missie" en ze liepen de longen
uit hun lijf. Na elk rondje ontvingen de kinderen een stempel op hun
deelnemerskaart. Na afloop van de sponsorloop kregen de kinderen
in hun klas warme chocolademelk met ontbijtkoek en nog een ballon
en een sticker van Unicef.
In de weken na de sponsorloop werd het geld door de kinderen
opgehaald. Op donderdag 2 maart kwamen alle leerlingen en
leraren samen in de gemeenschapsruimte van school en daar vroeg
de gastspreker van Unicef aan de kinderen hoe het gegaan was, ze
kreeg veel reacties. Tot slot bood één van de organisatoren van de
sponsorloop de gastspreker symbolisch een cheque aan met daarop
het bedrag wat bij elkaar gelopen was: 1500, 15 !!!
Een geweldige opbrengst die naar sport- en onderwijsprojecten in
Brazilië gaat: In de armste gebieden van Brazilië richt Unicef zich
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op naschoolse activiteiten, waarbij zowel de straatkinderen als de
schoolkinderen dmv sport en cultuur, gestimuleerd worden naar
scKool te blijven komen en mee te doen aan activiteiten.
Al met al was het een geslaagde actie waarbij natuurlijk onze dank
uit gaat naar de sponsors, de vrijwilligers en de kinderen die dit
geweldige bedrag bij elkaar gelopen hebben.
Hieronder een paar foto's van de Unicef sponsorloop van vrijdag 10
februari.

Voor het eerste rondje moesten
de kinderen van groep 1 en 2
eerst één voor één door een
versierde hoepel.

Juf Petra stempelt de kaartjes.
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De wynmotor fan J ousterp
offisjeel yn gebrûk
Oankomme sneon 25 maart wurdt de Energie-wynmotor fan Jousterp
offisjeel yn gebrûk nommen. Dat bart op de saneamde Friese Molenaarsdag. Dyselde deis wurdt ek in wynmotor by Hartwert, in lytsere,
yn gebrûk nom men. lt omtinken foar dit type mûnen is der dudlik
better op wurden de lêste tiid.
Yn de jierren 60 en 70 waarden dizze izeren Amearikanen rûnom
sjoen as de kweade rakkers dy't yn de striid om it fuortbestean fan
de karakteristike houten wynmûnen as muontsen en spinnekoppen
de deastek tabrocht hienen. lt lánskip soe dertroch ferearme wurde,
sa wie de miening fan de monumintenorganisaasjes. Doe't dy izeren
bemeallers lykwols hurddravend it fjild ferlieten nei de komst fan
elektryske gemaaltsjes, begûn der dochs wat mear omtinken te kommen en makken guon leafhawwers fan dizze technyk harren sterk foar
behäld.
Sa ferskynde der bygelyks in alderaardichst boek oer dizze mûnen
( De windmotor als poldergemaal in Friesland troch de hearen W.D.
Hengst en J. Bergstra) en stadichoan bedarren in stikmannich grutte
eksimplaren sawier op de lannelike monumintelist. Sa ek dy fan Jousterp en dat betsjutte dat der jild beskikber kaam foar in restauraasje
dy't heech nedich wie om behälden te bliuwen. Betûfte faklju wisten
der wol rie mei en fanöf dy tiid is it oansjen fan Jousterp opkreaze mei
in monumint dat regelmjittich ek yn bedriuw is en op wynkrêft wetter

utslacht.
Op sneonternoarn 25 maart sil yn it
Waltahûs de foarsitter fan de Stichting
tot Behoud van Monumenten in de Gemeente Wûnseradiel, ir. R. Boersma, de
hjirfoar utnoeqe minsken wolkom hjitte.
Dêrnei giet it op nei de Jousterperrnole
dèr't de hear E.B. Feenstra der offisjeel
foar soargje sil dat de wynmotor syn
wurk werd waan giet saas er dat al dien
hat sûnt de oprjochting yn 1924.
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Brief van de Schoolcommissie
Lees ook: reactie Dorpsbelang (pag 29)
Aan: alle betrokkenen
Geachte lezer(s),
De laatste jaren is het na schooltijd afsluiten van het schoolplein regelmatig gespreksonderwerp geweest op vergaderingen binnen alle geledingen van onze school en daarbuiten.
Het open karakter van de bouw, de centrale ligging van de school in het dorp maar
bovenal een speelplaats voor de kinderen na schooltijd, hebben wij altijd willen behouden
waardoor wij tot nu toe afsluiting van het schoolplein door een hekwerk voor ons uit hebben
geschoven.
De afgelopen jaren zijn wij echter geconfronteerd met de volgende zaken:
- Oneigenlijk gebruik van het schoolplein (w.o. fietsen, voetballen, hangplek voor jeugd) met
als gevolg geluidsoverlast, zwerfafval.
- Grotere en kleinere vernielingen (vandalisme) die onterecht op de post onderhoud van de
school drukken.
- Regelmatig moeten er extra herstel- en andere gerelateerde werkzaamheden door
betrokkenen bij de school worden uitgevoerd.
Communicatie met en acties door betrokkenen om te komen tot een oplossing
(omwonenden, dorpsbelang, schoolcommissie, m.z.r., personeel, algemene directie C.B.O.
Wûnseradiel, gemeente Wûnseradiel, ouders, politie, bureau Halt) hebben niet geleid tot de
gewenste situatie waardoor wij ons gedwongen voelen het schoolplein na schooltijd middels
een hekwerk af te sluiten.
In het voorjaar van 2006 zullen er renovatiewerkzaamheden aan het plein en het bestaande
hek worden uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt er dan aan de voor- en achterkant van de school
een hekwerk geplaatst. Voor onbevoegden is het na plaatsing van het hekwerk verboden het
schoolterrein, zowel na als onder schooltijd, oneigenlijk te gebruiken.
Via deze brief hebben wij informatie en duidelijkheid willen geven m.b.t. bovengenoemd
besluit en vragen uw begrip hiervoor.
Schoolcommissie C.B.S. "De Reinbóge'Tjerkwerd.
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Douwe Algra
Skieppesturt fan it jier 2005

Alle jierren is it in feest om ut te sykjen wa't de Skieppesturt fan it jier
wurde sil. Jan Blanksma is yn 1978 de skiednis yngongen as de earste
Tsjerkwerter fan 't jier 1977.
Sûnt dy tiid binne hiel wat minsken foar harren ynset foar doarp en
mienskip ûnderskieden. Guon seis twa kear: doarpsomropper Freerk
Schakel en masters juffer Thea Dam.
Ek ditjier hat de redaksje wer mei niqet in persoan nominearre. Sa
docht it üs deugd dat der sa wakker huzen opknapt wurde oan de
Waltawei. As aanst dy strjitte ek noch troch de gemeente opknapt
wurdt, hat it doarp fanóf de provinsjale dyk noch mear oansjen, sa't
men wol A-status of beskerme doarpsgesicht. 0ft dat ek sein wurde
kin fan it utwreidinqsplan, dat moat noch besjoen wurde. Fan ferskate
minsken ha wy heard dat men de kar foar stiensoart en dakpannen
de tsjustere kant it neist fynt. Gjin wite skimmel dus, mar it giet de
redaksje te fier om de betinker fan dit plan bliid te meitsjen mei us
Skieppesturt, hoe wichtich dit ek wêze kin foar it takomstich oansjen
fan it Skieppesturtdoarp.
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Yn it ferieningswurk tilt it op fan de frijwilligers dy't tiid en fakmanskip
beskikber stelle foar it goede doel om it doarp libben te hêlden. Dêr
heart likegoed de skoalle en de tsjerke by. Fan it skoallefront wie der
dit jier gjin spektakulair nijs en yn de tsjerke is koster Michiel de Jong
al ûnderskieden foar 25 jier kosterskip.
Dus gongen wy yn tinzen it doarp oer. En net krekt saas eartiids
doe't alle nammen 'yn it tillefoanboek byläns rûn waarden, mar wy
ha in geheim listke mei bysûndere minsken dy't it wurdich binne
dat se ris yn de belangstelling setten wurde. Stille wrotters, aktive
ferieningsminsken, bewenners dy't it wolwêzen fan it doarp heech yn
't findel hawwe. Minsken dy't ek fierder sjogge as harren noas lang is,
dy't karakter toane, dy't steane foar harren wurd.
Dochs fûnen wy yn üs listke ditjier net dy persoan. Jawis, aksje
genöch, ynset by de rûs, belutsenens by't soad, mar wy waarden
ditjierynspirearre troch wat oars: troch in wûndere died fan
heldhaftigens, troch krêftdiedich optreden, manmoedich en resolüt
optreden. Gjin jierrenlange status fan opfallende sa ken, gjin jubileum
saas dat yn it ferliene wol oanlieding wie foar in Skieppesturt. Nee, wy
bewûnderje foaral ien persoan: syn optreden op freed de trettjinde
maaie by it fan de ferdrinkingsdea rêden fan doarpsbewenster Sjoukje
van der Vries wie foar üs de oanlieding om dizze ûnderskieding ut
te rikken. Douwe Algra komt de eare ta en hy is dêrmei de jongste
ûnderskieden Skieppesturt ea. Wy binne grutsk op him en op it feit
dat yn üs doarp de jongerein syn plak wit. Mei dit grutte foarbyld lit
Douwe sjen dat as it der op oan komt men foar jins neiste yn it fjoer
springt, yn dit gefal dus yn it wetter om Sjoukje van der Vries mei help
fan in lifehammer ut har sin kende auto te heljen. Sûnder mis wie se
oars ferdronken. Machtich moai wurk man. Do wiest der hieltyd o sa
beskieden ûnder, mar wy as redaksje fine it dit jier op syn plak datst ut
dy beskiedenens ferheven wurdst as Skieppesturt fan it jier 2005. Mei
dy bysûndere died is in nije kwalifikaasje oan de rige Skieppesturten
tafoege, in man dy't op krekt op 'e tiid op it goede plak wie om sjen te
litten wêryn in lyts doarp grut wêze kin. Troch treflik optreden.
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elezen ...
door Pieteke Dekker
- voor wie veel te veel is, is weinig genoeg
- wie overal bij stilstaat, komt niet vooruit
- een wijze man zwijgt en luistert, een dwaas praat en luistert
niet
- in tijden van nood, snijden we brood met een bijl
- de schuld ligt altijd bij een ander
- je hebt praters en doeners
- soms maak je de beste keus, soms maak je het beste van
je keus
- je moet alle dagen weer leren om het leven te leven
- beloven en doen zijn twee dingen
- geen hond zo bont, of hij heeft nog een staart aan zijn kont
- een gulden heeft het nog nooit van een rijksdaalder
gewonnen. (en een euro nog nooit van een 2 euro munt)
- een gouden huis zonder liefde is ook niks
- het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen

Vrijwillige bijdragen
Dankzij uw vrijwillige bijdragen kunnen wij 't Skieppesturtsje zonder
het plaatsen van advertenties uitgeven. Daar zijn we best trots op.
Echter de kosten voor het drukken van 't Skieppesturtsje gaan eerder
omhoog dan omlaag. Ook worden er nog veel Skieppesturten aan
oud-Tjerkwerders opgestuurd, hier zijn uiteraard ook extra kosten aan
verbonden.
Daarom beste lezers, zijn wij altijd zeer blij met uw bijdragen.
Mocht u uw jaarlijkse bijdrage nog niet overgemaakt, dan geven wij u
graag nog even het bankrekeningnummer aan u door:

Het bankrekeningnummer is: 84.76.68.398

•

Voor de emigranten onder de lezers is het volgende nog van belang:
IBAN
BIC

nr.: NL28 FTSB 0847 6683 98
: FTS8NL2R
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Bedankt ...
Beste mensen,
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle aandacht, telefoontjes, fruit,
bloemen en kaarten die ik heb gekregen toen ik vanwege mijn knie
een lange tijd thuis heb gezeten. Ik ben nu al weer opgeknapt.
Heel,hartelijk bedankt, ook namens Sjoerd.

Tetje Breeuwsma

Tigetank

us

Ferline jier waard
gesin troffen troch in min berjocht. By üs soan
Jelmer waard in tumor yn 'e holle operatyf fuorthelle en achteróf
die bliken dat dy kwea-aardich wie. Doe stie de wräld foar üs dochs
op 'e kop. Wy ha üs hoop festige op de behanneling dy't noch folop
geande is. Dat duorret ek noch suver in heal jier.
Wy wolle hjirby elkenien tige tank sizze foar de wize wêrop meilibbe
is: it toanen fan belangstelling, wurden fan bemoediging, kaarten,
blommen, ensfh.

lefke en Gerben Wijnja
Marije en Jelmer

Vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van:
B.R. Bakker, Dedgum; B.H. Bruinsma, Dedgum; C. Dekker, Sylroede;
R van der Wal, Dedgum; fam. Kl. Ga lama, Bolswarderweg; K. Harkema,
Sylroede; mevr. Hylkema, Parrega; W. en B. Bakker, Kerkstraat;
fam. G. Dijkstra, Waltaweg; fam. J. Zijsling, Baburen; F. Gietema,
Koudum; B. en R. Bakker, Waltaweg 5; mevr. A. Galama-Ypma,
Bolsward; mevr. A. de Jong-Jorritsma, Drachten; J.J. de Jong,
Drachten; mevr. A. Walsma-de Boer, Bolsward; fam. Y. de Boer, Heeg;
B. Huitema, Joure; A. Feenstra, Dedgum.
Bijdragen zijn bijgewerkt tot en met februari 2006.
Namens de redactie heel hartelijk dank!
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Brief uit Canada
Begin dit jaar ontving de redaktie een brief die we
de lezers van lt Skieppesturtsje beslist niet willen
onthouden.
Lees met ons mee, een brief uit Canada:

Kingcity, 7 januari 2006
lt Skieppesturtsje,
Douwe en Feikje Jorritsma stuurden ons het Tjerkwerder krantje
van 2004, waarin de bevrijding van Tjerkwerd stond geschreven. Dit
bracht herinneringen naar voren:
Zondag 15 april. Al dagen geruchten over waard de Canadezen al
waren en dan die knal in Bolsward en de rook. Wiebe Antonidas en ik
gingen naar Sjouke Zwaagstra of die een geweer voor ons had, dat
was stom natuurlijk als je er nu aan terug denkt. Later op de middag
liepen we langs de trekvaart naar Bolsward waar de ondergrondse
in een heel oude schuit langs de wal lag en we wuifden naar hen
en liepen verder naar Bolsward. Daar zagen we dat de brug was
opgeblazen en liepen toen naar Boermans in de Harlingerstraat en
hoorden, wat klonk als schoten en doken bij Boermans naar binnen
waar al verschillende mensen binnen waren.
Later met een bootje overgezet en die nacht sliepen we bij Grunstra
op de Bargefenne. De volgende rnorqen vroeg opstaan en naar het
stadhuis en klom ik in een paal bij Bervoets tegenover het stadhuis
zodat ik over de mensen heen kon zien en dan eindelijk de eerste
jeep met Canadezen. Ik was 19 jaar en van vreugde toen eventjes
gehuild. Niet langer onderduiken, niet langer de radio uit de geheime
schuilplaats halen om naar radio Oranje te luisteren, ~e waren VRIJ.
Met mijn MULO engels probeerde ik met de Canadezen te praten.
Op de Workumerweg bij Bolsward kwam net een jeep terug van een
reccemission. De chauffeur had een kogel tussen hoofd en linkeroor
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gekregen, schraapte zijn hoofd en linkeroor.
De volgende dag gingen Wout Zijlstra en ik naar de bioscoop in
Sneek en zagen de film "Sun Valley serenade".
Ik ben geboren in Tjerkwerd in het Heege hûs, wat er nu niet meer is.
We woonden eerst op het Lytse Hiem en later (1938) op Singel 28. Als
er moffen of jan hagel in de buurt waren, dan kwamen de mannen
van de bakkerij naar ons gingen we allemaal, die van die leeftijd
waren, onder de vloer. Eens een buurvrouw riep met een luide stem:
"er zijn zeker weer Duitsers in de buurt, de mannen van de bakkerij
gaan naar Van der Wal." Ik dacht: "mens, hou toch je bek dicht!"
Ben nu al bijna 56 jaar hier in Canada, toch blijft er een stukje
Tjerkwerd in mijn hartje. Het Grutte Hiem, waar we kaatsten en
voetbalden, waar we samen kwamen met lampionnen. Sport,
schaatsen, polsstokspringen, eieren zoeken, zwemmen in het kanaal.
Als jeugd in die dagen moesten we zelf dingen organiseren. Als de
voetbal kapot ging, dan namen we het naar de schoenmaker. Het
rook daar naar leer en schoensmeer, ik ruik het nu nog ....
Groeten aan oud en jong van een oud Tjerkwerder,

Klaas van der Wal, ook wel bekend als Lytse Klute.

Kingcity, maandag 9 januari 2006
Goeie morgen Tjerkwerd,
Vorige week de kunstkerstboom weer uit elkaar gehaald en in de
doos gedaan voor volgende kerstmis. Vroeger toen de kinderen nog
jong waren, gingen we zelf een boom opzoeken en omhakken. Voor
een paar dollar kon je dan zelf een boom uitzoeken in het bos. De drie
kinderen liepen dan verschillende kanten op om de juiste boom te
vinden. Dan als ouders hoorde je de stemmen van verschillende
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richtingen komen: "dad, this is a great tree, come and have a look!" en
zo ging het van de één naar de ander. Met mooi winterweer was het
best te doen, maar soms was het zo erg koud, dan wilde je toch wel
opschieten. Als dan eindelijk de juiste boom gevonden was, dan was
het omzagen aan de beurt en dan die boom op de car laden en naar
huis brengen. Nu de kinderen al jaren het huis uit zijn, hebben we een
kunstboom.
Ik meen dat het 1936 was, dat we kerstfeest in de kerk hadden, Jan
van meester v.d.Werf en ik wachtten bij de brug op de truck die een
kerstboom zou brengen en toen hielpen we de grote mensen met
ontladen en de takjes die van de boom vielen, piekte ik op en nam ze
mee naar huis. Met punaises (wat een gek woord) die takjes aan de
muur in de kamer.
Met tweede kerstdag hadden we dan ons kerstfeest. De meesters
hadden verhalen en al weken van te voren hadden we versjes geleerd
en die zongen we dan en daar was dan die kerstboom met echte
kaarsjes en een man met lange stok met een spons aan die stok en
een emmer met water om te zorgen dat die boom niet in brand zou
vliegen.
Allemaal, d.w.z. de kinderen, hadden we een kop mee genomen,
want we kregen chocolademelk. Dus zocht je om de grootste kop.
Dat hielp niet, want de dames die chocolademelk schonken deden de
kop dan half vol. Onder de kerstboom waren de pakjes, allemaal in wit
papier, ronde pakjes. Eindelijk was het feest afgelopen en werden de
pakjes uitgedeeld; een meester pakte een pakje en riep een naam, en
een gelukkig kind kreeg zo haar of zijn pakje. En dan, voor je de kerk
uitliep, kreeg je een grote Jaffa sinaasappel en dat was wat, iets datje
niet elke dag kreeg.
In het voorjaar polsstokspringen, vooral over dat slootje dicht bij het
dorp. Een keertje gingen vier van ons aan 1 polsstok over dat slootje
springen, toen een grotere jongen in de buurt kwam zeiden we:
"moet je een zien, we gaan met zijn vieren aan 1 polsstok springen".
Zo, vier vrienden klaar om te springen aan die ene polsstok en wat
gebeurde er: de polsstok brak en weet je wie onder aan was? Lytse
Klute, die kwam helemaal onder water.
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Dan vissen, 1 mei kon je gaan vissen en Deelstra had altijd
bamboestokken te koop, dan wormen zoeken of brood aan die
haak en na een paar dagen vissen, was daar de lol ook al af. Dan met
hoepels rennen en als zo'n hoepel in de vaart ging dan met een hark
die er weer uit vissen.
Da~ bij school hardlopen, niet gewoon, nee, eentje was het paard en
de ander de boer. Soms kon de boer sneller lopen dan het paard. Geld
voor gymnastiekschoenen hadden we niet. Dan maar naar Tjamme
Draaier om oude fietsbanden en die in stukken doen en gaatjes er in
en die dan om je voeten doen. Dan kon je echt hard lopen.
We hadden niet wat de jeugd van vandaag heeft, maar we
organiseerden dingen zelf, kaatsen of voetballen bij Zijsling in het
veld.
Als je naar Bolsward ging op de fiets, kreeg je de waarschuwing "niet
op de tram brug fietsen, hoor!" Als je dat deed dan had je de kans
dat je wiel in de rail vastliep en dus zei je: "nee mem, dat doe ik niet",
maar je deed het toch wel.
Tele biele biete, hoe zal iemand hiete, haas of hond? Spelen ze dat
nog?? Denk van niet.
Ik stop er mee, het papier is bijna vol, het weer hier is voor ons tot nu
toe een zachte winter.
Groeten van

"Lytse Klute" Klaas van der Wal
(adres bij de redaktie bekend)
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Koken met Riemk · e
Hallo lezers, de paasdagen staan alweer voor de deur, de winkels
liggen al weer vol met eieren en andere lekkere dingen.
Ik heb dit keer voor 2 taarten gekozen, welke niet in de oven hoeven,
dus zo klaar zijn voor de feestdagen.
Veel succes en fijne dagen.

Hollandse cheese-cake
250 gr volkoren biscuits
100 gr boter of margarine
6 eetl. vloeibare honing
3 zachtzure appels
1 dl water of appelsap
350 gr verse roomkaas bv monchou
1 eetl. geraspte schil van een sinaasappel
1/8 liter slagroom
bakvorm 24 cm doorsnee bekleden met bakpapier
Verkruimel de biscuits. Doe ze in een plastic zak en ga er met de
deegroller overheen. Laat de boter smelten, maar niet bruin worden.
Meng de boter en de helft van de honing door de kruimels en bestrijk
de bodem van een springvorm met dit mengsel. Laat dit afkoelen
in de koelkast. Schil de appels en snijd het vruchtvlees in blokjes.
Pocheer (kort koken) deze in een bodem water of appelsap tot ze
zachter zijn (ong. 10 minuten). Neem de appel met een schuimspaan
uit het vocht. Roer de verse kaas los met de sinaasappelrasp, 2 eetl.
pocheervocht en de rest van de honing. Klop de slagroom stijf en
spatel dit door het kaas mengsel. Verdeel de blokjes appel over de
bodem en schep hierop het kaasmengsel. Strijk de bovenkant glad en
zet de taart 2 uur in de koelkast om helemaal op te stijven. Garneer
eventueel met een waaiertje van plakjes appel.
•
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Kaastaart met banaan
150 gr. (volkoren) biscuits
100 gr. boter of margarine
1 citroen
2 grote, rijpe bananen
150 gr zachte roomkaas bv monchou
3 dl vanillevla
suiker naar smaak
100 gr. geschaafde amandelen
bakvorm 20 cm doorsnee bekleden met bakpapier
Boen de citroen schoon en rasp iets van de schil af.
Pers de vrucht daarna uit. Verkruimel de biscuits, doe ze in een plastic
zak en ga er met de deegroller overheen.
Smelt de boter en roer die met de citroenrasp door de kruimels.
Bekleed de vorm met de kruimels en zet de vorm een uur in de
koelkast.
Pel de bananen en snijd ze in schuine plakjes. Besprenkel ze met het
citroensap. Beleg de kruimelbodem dakpansgewijs met de plakjes
banaan. Klop de roomkaas met de vanillevla en suiker naar smaak
door elkaar. Verdeel dit mengsel over de bananen. Rooster het
amandelschaafsel in een droge koekenpan tot het lichtbruin kleurt.
Bestrooi de kaastaart met de geschaafde amandelen.
Zet de taart minstens 1 uur in de koelkast om nog op te stijven.
EET SMAKELIJK.
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Kaatsvereni

DE TWA DOARPEN
De contributie bedraagt:
€ 7,00 voor

Jeugd t/m
16 jaar

Ook zo'n zin om (weer) te
kaatsen?
Nog even wachten, maar zoals altijd
gaan we in mei weer los .....er wordt dan
t/m eind augustus elke week gekaatst.
De jeugd vanaf groep 3 t/m 8 van de
basisschool kaatst elke dinsdag avond
vanaf 9 mei 18.45 uur. Bij de jongste
jeugd gebeurt alles spelenderwijs,
de ouderen (vanaf groep 5) spelen
partijtjes. Wel met als doel om zoveel
mogelijk te leren.
Voor iedereen die niet meer op de
basisschool zit is de donderdagavond
gereserveerd, vanaf 4 mei 19.00 uur.

het hele seizoen

Ouderen

€ 10,00voor
het hele seizoen
(de peildatum is 1 mei)

Datums om alvast te noteren:
• zaterdag 20 mei, vanaf 14.00 uur
pearke-keatse 16 jaar en ouder, na
afloop prijsuitreiking in het Waltahûs
• zaterdag 3 juni, ledenpartij jeugd tot
16 jaar samen met en in Wolsum
(onder voorbehoud)
• zondag 4 juni, ledenpartij samen met
en in Wolsum vanaf 16 jaar (onder
voorbehoud)
• zondag 25 juni, partij voor leden en
niet-leden, met zachte ballen
• zaterdag 2 september, ledenpartij
De deelname is steeds voor eigen risico.

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

Graag tot ziens op het veld!

Het bestuur.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester/jeugd:
Comp.leider/materiaalbeheer:
Comp.leider/materiaalbeheer:
Comp.leider/materiaalbeheer:
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Sjoerd Bouma
Joke de Jong
Wiebren Poelstra
Durk Ouderkerken
Johan Ouderkerken
Jan Postma

579081
tel:
579866
tel: •
tel:
579444
tel: 0517-532601
tel: 0517-532939
tel:
572613

Nog een bedankje ...
Bedankt;
Lans dizze wei wolle wij elkenien hertlik
tank sizze foar alle-orntinken dy't wij
krigen ha mei üs 25 jierrich houliksjubileum.
lt wie geweldich.
Albert en Wiepie Feenstra
Dedgum.

OPROEP
VERMIST:
DE KONINGSBEKER DIE BIJ
DE KAATSPARTIJEN VAN DE
ORANJEVERENIGING HOORT.
VOOR HET LAATST GESIGNALEERD BIJ HET DORPSFEEST
WELKE BIJ HAARSMA GEHOUDEN WERD.
WIE O WIE???

En de winnaar is ...

GRAAG CONTACT OPNEMEN
MET DE ORANJEVERENING
TEL. ANNEKE FEENSTRA
577117.

efeliciteerd!
In het vorige Skieppesturtsje stond
een kleurplaat. De redaktie is werkelijk
overstelpt met de meest creatieve
inzendingen.
Maar eentje stak met kop en schouders
boven de rest uit: het was de inzending
van Hidde Lemstra.
Zijn werkstuk kunt u bewonderen in het
kastje van het Waltahûs. En ljidde .... je
prijs komt er aan hoor!

Hierbij willen wij dirigent Jan
Blanksma en zijn koor Con Amore
Musica feliciteren met het feit dat
zij onlangs hun 25-jarig jubileum
hebben gevierd.
Namens de redactie, proficia 1

Recordaantal bezoekers op
jaarvergadering Dorpsbelang
De vergadering van Dorpsbelang Tjerkwerd op vrijdag
9 december trok 73 mensen. Dat is een recordaantal in
de laatste tien jaar. Een verslag.
Voorzitter Anne de Vries opent
de vergadering. Jelle Feenstra
doet melding van de verkeersactie van 3VO om in de bebouwde
kom de juiste snelheid te
hanteren. Er zijn stickers en een
poster beschikbaar om daarop
te attenderen in de straat.

Bestemmingsplan
Architect Fokke de Boer doet uit
de doeken hoe hij is gekomen
tot het beeldkwaliteitsplan voor
het nieuwe bestemmingsplan
van Tjerkwerd. Romke Akkerman, de gemeentelijk ambtenaar van Wûnseradiel met
woningbouw in z'n portefeuille,
schetst de actuele stand van
zaken van het bestemmingsplan
Tjerkwerd.
De inwoners van Tjerkwerd
vuren daarna diverse vragen af.
Met name de gekozen constructie om de negende, vrije woning,
toch weg te zetten bij één van
de drie geselecteerde aanne22 l 't Skieppesturtsje J Maart 2006

mers, roept vragen op. Volgens
de gemeente vloeit dat voor uit
financiële noodzaak. Dat bewoners die eerder bezwaar maakten, voor weinig geld tuingrond
bij kunnen kopen, roept hier en
daar ook vraagtekens op.
Akkerman geeft aan dat inwoners van Tjerkwerd voorrang
hebben bij de selectie van de
inschrijvingen. Vervolgens wordt
bij de selectie gekeken of de inschrijvers in Wûnseradiel wonen.
Het derde voorrangscriterium
is of de inschrijver economisch
gebonden is aan Wûnseradiel.
Bij meerdere gegadigden wordt
er geloot.

Financiën
Secretaris Jelle Feenstra presenteert de notulen en het jaarverslag, waarover verder geen
vragen zijn.
Penningmeester Astrid de Boer
laat weten dat er 1.693,87 euro

in kas zit. Voor het vleermuizenpaneel moet nog 1.639,66
euro worden betaald, waarvan
ongeveer 700 euro door Dorpsbelang ontvangen subsidiegeld.
Dat betekent dat er krap 1.000
euro overblijft in de kas. De kascommissie, bestaande uit Baukje
Kootstra en Rients van Buren,
laat weten dat het financiële
jaarverslag in orde is. Anneke
Feenstra volgt Baukje Koostrta
op in de kascommissie.

krijgt 150 euro
• Het drukken van Op de MAT
krijgt steun met 75 euro
• De sportcommissie krijgt 75
euro
• De EHBO-vereniging krijgt 50
euro
• De 60+-soos krijgt 25 euro
• De fitnessvereniging krijgt 25
euro
• Trudy Witteveen krijgt de
milieuprijs van 75 euro (tips op
gebied van milieubesparing)

Het bestuur stelt voor om de
contributie voor 2006 te verhogen met twee kwartjes naar een
totaal van 4 euro per jaar. Het
eigen vermogen daalde de afgelopen paar jaar door verschillende uitgaven, terwijl de kosten
alleen al door de inflatie met een
aantal procenten zijn gestegen.
Het bestuur vraagt om een akkoord van de leden en krijgt dat.

Johannes Dijkstra vindt dat de
aanleg van het vleermuizenpaneel financieel behoorlijk uit
de klauw is gelopen. Hij vindt
dat Dorpsbelang voortijdig had
moeten stoppen toen duidelijk
werd dat het paneel vele duizenden euro's ging kosten. Volgens
hem had het met wat onderhandse aanbestedingen bovendien allemaal veel goedkoper
gekund. Voorzitter Anne de
Vries kan dat laatste verhaal met
goede argumenten weerleggen.

Windkracht 1 O
Windkracht 10 maakt de jaarlijkse verdeling van de gelden
bekend.
• Dorpsbelang Tjerkwerd krijgt
nog eens 450 euro voor het
vleermuizenpaneel bij de kerk
• De organisatie van het Sint
Maartenfestijn op 11 november

Over de hoogte van de jaarlijkse
bijdrage ontspint zich een dis. cussie. Dorpsbelang Tjerkwerd is
van mening dat een jaarlijkse bijdrage van nog geen 1.000 euro
gezien de gewekte verwachtin
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gen ten tijde van de realisatie
van de turbines tegenvallend is.
Johannes Dijkstra stelt dat de
opbrengsten in de eerste tien
jaar de initiatiefnemers niet zijn
meegevallen. Vandaar dat de
bijdrage voor het dorp tot nu
toe relatief beperkt is gebleven.
Zodra het windmolenpark is
opgeschaald, komt er wel meer
geld vrij en zal er ook voor het
dorp meer geld vrijkomen. Of
dat uitkomt op bedragen tussen
de 10.000 en 15.000 euro per
jaar, die eerder zijn genoemd
door Windkracht 10, is nog maar
de vraag, zo laat Johannes doorschemeren.
Ook is er verschil van mening
tussen Dorpsbelang en Windkracht 10 over de spendering
van de bijdragen. Dorpsbelang
Tjerkwerd vindt dat zaken
zoals de maandagenda (Op de
M.A.n of lt Skieppesturtsje alle
inwoners van het dorp aangaan
en daardoor juist bij uitstek
geschikt zijn voor een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit Windkracht
10, die daarmee wat terug kan
doen voor het hele dorp.
Windkracht 10 wil wel een
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bijdrage leveren, maar is tegen
het volledig financieren van Op
de MAT of lt Skieppesturtsje. Dit
soort zaken zou volgens Windkracht 10 ook gefinancierd kunnen worden met een verhoging
van de contributiebijdrage van
Dorpsbelang. Windkracht 10 is
tegenstander van structurele
financiering van typische dorpsaangelegenheden. ,,Dat maakt
het dorp maar lui", vindt Johannes. ,,Wees creatief, bedenk
leuke dingen", is z'n oproep. Hij
stelt dat Windkracht 10 vooral
bedoeld is voor het steunen van
eenmalige initiatieven.

Bestuursverkiezing
Voorzitter Anne de Vries treedt
af. Gjettje Dijkstra bedankt Anne
voor acht jaar van bewezen
diensten en zijn grote inzet op
tal van fronten. Nieuw in het bestuur is Robert Tiesma. De leden
bekrachtigen zijn benoeming
met een stevig applaus. Gjettje is de nieuwe voorzitter van
Dorpsbelang.

Waltaweg
Onder de bewoners van de Waltaweg is een enquête gehouden
door studenten van de NHL. Er is
vooral gekeken naar de trillingen

en de snelheid. Het rapport is
aangeboden aan de gemeente
en d,prpsbelang vraagt wat de
gemeente met de uitkomsten
gedaan heeft.
Helder geeft aan dat in elk geval
voorgesteld wordt de Waltaweg
van een asfaltlaag te voorzien.
In 2006 wordt begonnen met de
voorbereiding van de verschillende plannen voor het aanpakken van de Waltaweg, de aanleg
van een nieuwe walbeschoeiing
en de aanleg van een haven. De
uitvoering staat gepland voor
2007.
Aanvankelijk rekende de
gemeente erop dat de aanpak
van de Waltaweg al in 2006 zou
kunnen worden uitgevoerd.
In het laatste gesprek tussen
Dorpsbelang en de gemeente
liet wethouder Karel Helder
doorschemeren dat dit waarschijnlijk opschuift naar 2007.
Waarom? Omdat de gemeente
aanvankelijk dacht het totale
plan te kunnen financieren via
het project Friese Meren. In dat
project worden echter alleen de
watergerelateerde onderdelen
uitgevoerd. Voor de andere
onderdelen, zoals aanpak van

Waltaweg en Singel, moet nog
een financiering gevonden wor. den. De wethouder rekent er op
dat 2007 zeker moet lukken.
Enkele bewoners spreken hun
teleurstelling uit over de vertraging. ,,We wachten al zo lang."

Haven
Voor de watergerelateerde
onderdelen zijn inmiddels de
eerste schetsen gemaakt. Het
gaat dan om de walbeschoeiing, de nieuwe haven en de
trailerhelling. Verantwoordelijk
ambtenaar Tsjerk Andringa
zal de voorstellen in het eerste
kwartaal van 2006 bespreken
met het dorp.
Dorpsbelang heeft gevraagd of
het mogelijk is de verschillende
projecten (haven, nieuwbouw
· etc) op elkaar af te stemmen. De
gemeente zal hier aandacht aan
besteden.

Tunnelproject
Jelle Feenstra vertelt dat het
bestuur goede hoop heeft dat
er in 2007 onder de provinciale weg N359 bij het kruispunt
Tjerkwerd een fietstunnel wordt
gerealiseerd. De provincie heeft
dat op ambtelijk niveau toege-
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zegd. De schetsontwerpen van
het plan worden binnenkort aan
Dorpsbelang Tjerkwerd gepresenteerd.
De provincie Fryslän had tot
dusverre 2 miljoen euro liggen
voor de realisatie van drie tunnels: twee bij Parrega en één bij
Tjerkwerd. Beide dorpen trekken
in dit verhaal gezamenlijk op.
De totale kosten van het project
bedragen 3 miljoen euro. Er was
dus telkens een tekort van 1
miljoen euro.
Inmiddels is er uit een pot voor
Openbaar Vervoer 0,6 miljoen
euro extra gevonden. Daardoor
ligt er nu 2,6 miljoen euro klaar
voor het project. De provincie
hoopt met innovatief aanbesteden en eventuele versoberingen
bij de uitvoering voor dat geld
toch drie tunnels te kunnen
realiseren en gaat er van uit dat
het project in 2007 kan worden
uitgevoerd.

Rytseterp
Op aandrang van Dorpsbelang
heeft de provincie besloten
om ook iets te doen aan de
levensgevaarlijke oversteek bij
Rytsterp. Dit staat echter los van
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het tunnelproject. Niet alleen
wordt het uitzicht van overstekende automobilisten en fietsers
belemmerd door de brug, ook
hebben fietsers die vanaf de
parallelweg willen oversteken
naar Rytseterp geen wachtpunt.
Ze staan regelmatig ingeklemd
tussen het razende verkeer op
de provinciale weg en trekkerverkeer op de parallelweg.
De provincie heeft besloten
120.000 euro uit te trekken om
deze situatie te verbeteren. Het
geld ligt klaar, maar de uitvoe. ring wordt waarschijnlijk gekoppeld aan het tunnelproject. Of
en hoe dat gebeurt, hangt af
van in hoeverre de bewoners
van Rytseterp en Jousterp straks
ook gebruik kunnen maken van
de tunnel om de N359 over te
steken.

Naam sportveld
In totaal zijn er vijftien naamsuggesties binnengekomen voor
het nieuwe sportveld. Tijdens de
jaarvergadering kan iedereen z'n
stem uitbrengen op één van de
vijftien namen. Het wordt een
nek-aan-nek-race tussen twee
namen: 't Smûke l.än en lt Skieppefjild. De laatste naam

krijgt uiteindelijk één stem meer.
De bedenker is Andries Steegstra, bewoner van de Sylroede.
Hij krijgt een bos bloemen en
eeuwige roem. In overleg met
de sportcommissie zal een
naambord worde,n gemaakt.
Rondvraag
Cor van Zuiden attendeert op de
slechte staat van de bermen op
de parallelweg tussen Tjerkwerd
en Parrega. Levensgevaarlijk.
Anneke Feenstra vult aan dat er
op deze weg vroeg of laat een
keer ongelukken gaan gebeuren met de vele schoolkinderen
enerzijds en anderzijds al die jakkerende knoerten van trekkers.

tie voor arme straatkinderen in
Indonesië.
Anne de Vries doet een oproep
voor het indienen van een
naam voor de nieuwe straat
die ontstaat bij de bouw van 14
nieuwe woningen. Komt er geen
naam, dan gaat ook dat gedeelte
Sylroede heten. In dat geval
is in verband met een goede
aansluiting wel aanpassing van
de benummering van Sylroede
nummer 45 nodig.
Na de pauze is er een kort, maar
mooi optreden van troubadour
Doede Bleeker uit Staveren.

Anneke Feenstra meldt dat
Windkracht 10 z'n eerder gewekte verwachtingen over de
hoogtes van bijdragen voor het
dorp tot op heden niet heeft
waargemaakt.
Ellen Hielkema bedankt Windkracht 1 O voor de bijdrage voor
de Sint Maarten-optocht en voor
de 485 euro die er is opgehaald
tijdens het festijn op 11 november. Het geld naar de stichting
Children First, een hulporganisa-
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zegd. De schetsontwerpen van
het plan worden binnenkort aan
Dorpsbelang Tjerkwerd gepresenteerd.
De provincie Fryslän had tot
dusverre 2 miljoen euro liggen
voor de realisatie van drie tunnels: twee bij Parrega en één bij
Tjerkwerd. Beide dorpen trekken
in dit verhaal gezamenlijk op.
De totale kosten van het project
bedragen 3 miljoen euro. Er was
dus telkens een tekort van 1
miljoen euro.
Inmiddels is er uit een pot voor
Openbaar Vervoer 0,6 miljoen
euro extra gevonden. Daardoor
ligt er nu 2,6 miljoen euro klaar
voor het project. De provincie
hoopt met innovatief aanbesteden en eventuele versoberingen
bij de uitvoering voor dat geld
toch drie tunnels te kunnen
realiseren en gaat er van uit dat
het project in 2007 kan worden
uitgevoerd.

Rytseterp
Op aandrang van Dorpsbelang
heeft de provincie besloten
om ook iets te doen aan de
levensgevaarlijke oversteek bij
Rytsterp. Dit staat echter los van
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het tunnelproject. Niet alleen
wordt het uitzicht van overstekende automobilisten en fietsers
belemmerd door de brug, ook
hebben fietsers die vanaf de
parallelweg willen oversteken
naar Rytseterp geen wachtpunt.
Ze staan regelmatig ingeklemd
tussen het razende verkeer op
de provinciale weg en trekkerverkeer op de parallelweg.
De provincie heeft besloten
120.000 euro uit te trekken om
deze situatie te verbeteren. Het
geld ligt klaar, maar de uitvoe. ring wordt waarschijnlijk gekoppeld aan het tunnelproject. Of
en hoe dat gebeurt, hangt af
van in hoeverre de bewoners
van Rytseterp en Jousterp straks
ook gebruik kunnen maken van
de tunnel om de N359 over te
steken.

Naam sportveld
In totaal zijn er vijftien naamsuggesties binnengekomen voor
het nieuwe sportveld. Tijdens de
jaarvergadering kan iedereen z'n
stem uitbrengen op één van de
vijftien namen. Het wordt een
nek-aan-nek-race tussen twee
namen: 't Smûke Lán en lt Skieppefjild. De laatste naam

krijgt uiteindelijk één stem meer.
De bedenker is Andries Steegstra, bewoner van de Sylroede.
Hij krijgt een bos bloemen en
eeuwige roem. In overleg met
de sportcommissie zal een
naambord word~n gemaakt.

Rondvraag
Cor van Zuiden attendeert op de
slechte staat van de bermen op
de parallelweg tussen Tjerkwerd
en Parrega. Levensgevaarlijk.
Anneke Feenstra vult aan dat er
op deze weg vroeg of laat een
keer ongelukken gaan gebeuren met de vele schoolkinderen
enerzijds en anderzijds al die jakkerende knoerten van trekkers.

tie voor arme straatkinderen in
Indonesië.
Anne de Vries doet een oproep
voor het indienen van een
naam voor de nieuwe straat
die ontstaat bij de bouw van 14
nieuwe woningen. Komt er geen
naam, dan gaat ook dat gedeelte
Sylroede heten. In dat geval
is in verband met een goede
aansluiting wel aanpassing van
de benummering van Sylroede
nummer 45 nodig.
Na de pauze is er een kort, maar
mooi optreden van troubadour
Doede Bleeker uit Staveren.

Anneke Feenstra meldt dat
Windkracht 10 z'n eerder gewekte verwachtingen over de
hoogtes van bijdragen voor het
dorp tot op heden niet heeft
waargemaakt.
Ellen Hielkema bedankt Windkracht 10 voor de bijdrage voor
de Sint Maarten-optocht en voor
de 485 euro die er is opgehaald
tijdens het festijn op 11 november. Het geld naar de stichting
Children First, een hulporganisa-
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Dorpsbelang: zo snel
mogelijk bouwen
Zo snel mogelijk bouwen. Dat is het
kort gezegd het standpunt van Dorpsbelang Tjerkwerd ten aanzien van het
nieuwe woon bestemmingsplan.
Dorpsbelang Tjerkwerd heeft de
gemeente na een lang discussietraject
in een nieuwe reactie op het ontwerpbestemmingsplan laten weten dat het
het belang van een spoedige bouw
van veertien nieuwe woningen in het
dorp groot acht. Er is gevraagd om bij
de bouw van de zes vrije woningen de
bouwers voldoende vrijheid te geven in
de kleurvariatie van de stenen.
Ook is aangedrongen om alle gegadigden uit te nodigen voor de dan
noodzakelijke loting. Deze wens is door
meerdere leden bij ons neergelegd. Een
dergelijke procedure voorkomt hardnekkige, maar volgens de gemeente
ongegronde geruchten over bevoordeling, die hier en daar in Tjerkwerd de
ronde deden.
De vaststelling van het bestemmingsplan vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 maart. Daarna
wordt het plan ter goedkeuring aangeboden aan gedeputeerde staten van
Fryslän.
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Nieuwe straat
Tjerkwerd vraagt om
naam
Dorpsbelang vraagt alle inwoners
van Tjerkwerd om na te denken
over een naam voor de nieuwe
straat die straks ontstaat met de
bouw van veertien woningen op de
ijsbaan. Naamsuggesties kunnen
worden ingediend bij één van de
bestuursleden of per post of e-mail
naar onderstaand adres worden
gestuurd.
De gemeente Wûnseradiel heeft dit
verzoek neergelegd bij Dorpsbelang.
Het is namelijk niet mogelijk om zonder vernummering van de bestaande
bebouwing logisch aan te sluiten op de
huisnummers van de nog te realiseren
woningen in het nieuwe uitbreidingsplan. In ieder geval zal het huisnummer
van de woning Sylroede 45 gewijzigd
moetenworden. De gemeente heeft
aangegeven dat een Friese naam de
voorkeur heeft.
Bij het bedenken van een straatnaam
kan worden gedacht aán een persoon
die veel voor het dorp heeft betekend,
een verwijzing naar een vroegere bestemming van de locatie of een verzetsheld. Andere originele suggesties zijn
uiteraard van harte welkom. Dorpsbe-

lang zorgt ervoor dat de naam bij het
college van burgemeester en wethouders terecht komt, die de uiteindelijke
beslissing neemt.

Wie een idee heeft kan de naam
sturen naar
Dorpsbelang Tjerkwerd,
Per adres J. Feenstra
Jousterperweg 6
8765 PD Tjerkwerd
e-mail jfeenstra@wanadoo.nl

Dorpsbelang: wacht
met hek om school
De directie van CBS De Reinböge wil

bouw, de centrale ligging van de school
in het dorp en bovenal een speelplaats
voor de kinderen na schooltijd te behouden.
De laatste tijd loopt het volgens directie
en commissie echter de spuigaten uit
met grote en kleine vernielingen en
moeten er regelmatig extra herstel- en
andere gerelateerde werkzaamheden bij
de school worden uitgevoerd. Gesprekken met ouders van de daders en processen-verbaal door de politie hebben
niks opgeleverd. Daarom moet er nu een
hek om de school worden geplaatst, zo
vinden directie en schoolcommissie.
Een aantal mensen in het dorp heeft bij
het bestuur van Dorpsbelang onbegrip
geuit over het plan. Bij omwonenden

in verband met vandalisme op korte

bestaat de indruk dat er van overlast

termijn een hek rond de school plaatsen. Dorpsbelang heeft directie en
schoolcommissie en de directie van het
overkoepelende CBO Wûnseradiel gevraagd dat besluit te heroverwegen en
minimaal uit te stellen tot de komende
leden/ouderbijeenkomst van donder-

het laatste half jaar niet of nauwelijks
nog sprake is. Bovendien lijkt de leden/
oudervergadering van 30 maart Dorpsbelang een goede gelegenheid om
het plan en de overwegingen erachter
nogeenkeergoedvoorteleggenaan
iedereen. Ons is namelijk gebleken dat
veel ouders helemaal niet op de hoogte
zijn van dit plan. De gelegenheid om een
mening te geven is er voor de meeste
ouders tot nu toe niet geweest.

dag 30 maart.
Volgens directie en schoolcommissie
staat een hek om de school vanwege
vandalisme al veel langer op de agenda.
Tot nu toe is het besluit erover steeds
uitgesteld om het open karakter van de

Het bestuur van Dorpsbelang zag zich
met de mededeling dat er dit voorjaar
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een hekwerk ook voor een voldongen
feit geplaatst en voelde zich eerlijk
gezegd een beetje overvallen door de
mededeling. Vooral omdat er vanuit het
zogeheten directeurenoverleg van basisscholen in Wûnseradiel in het voorjaar
van 2005 is toegezegd dat definitieve
besluiten over dit soort zaken alleen in
overleg met de Dorpsbelangen worden
genomen.
Daarom hebben we de school gevraagd
om met deze beslissing niet over één
nacht ijs te gaan, maar het besluit in elk
geval nog een keer goed te toetsen op
de leden/oudervergadering. Zodat alle
voor- en nadelen nog een keer tegen het
licht kunnen worden gehouden.
De vraag die bij ons onbeantwoord blijft
is of de aard en het aantal vernielingen
opweegt tegen zo'n rigoureuze en dure
ingreep als een hekwerk, waarvan maar
moet worden afgewacht of het probleem wordt opgelost.

Amerikaanse windmotor gaat draaien
De volledig gerestaureerde Amerikaanse windmolen bij Jousterp wordt
op zaterdag 25 maart officieel in
gebruik gesteld door Enne Feenstra uit
Tijnje. De oud-bewoner van Jousterp
6 heeft de molen niet alleen jarenlang
bediend, maar was ook de man die
de aanzet gaf om de molen van de
slopershamer te redden.
De bijeenkomst begint om 10.00 uur in
lt Waltahûs. Wethouder Rein Boersma
houdt daar voor genodigden een toespraak. Daarna rijdt het gezelschap per
bus naar Jousterp, waar Feenstra om half
elf de molen opent en een korte toespraak houdt. Na de bezichtiging wordt
de bijeenkomst om 11 uur afgesloten
met een hapje en een drankje in lt Waltahûs.
De g_emeente heeft contact gezocht met
een aantal vrijwillige molenaars om de
molen regelmatig te laten draaien.

Niet parkeren op de stoep
Wandelingen over de stoepen op de
Waltaweg en de Sylroede beginnen
steeds meer te lijken op een 'survival
of the fittest'. Het is, zeker met kinderwagens, wurmen geblazen om je weg
te kunnen vervolgen. Daarom roept
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Dorpsbelang alle inwoners wederom
op om de auto's vooral niet te parkeren op de stoep, maar op de daarvoor
bestemde plaatsen. Lukt dat niet, dan is
de gewone weg de eerst aangewezen
plaats.

Hallo dorpsgenoten,

• Het jaar 2006 staat voor peuterspeelzaal "lt
Pjuttehonk" in het teken van het 25-jarig
bestaan ..... dit willen we niet zomaar voorbij
laten gaan.
Op zaterdag 23 september willen we dit
heugelijke feit vieren. Hoe we deze morgen gaan
invullen is in dit stadium nog niet bekend. Wel
leek het ons leuk om een jubileumuitgave van
de nieuwsbrief van "lt Pjuttehonk", Lyts Nijs te
maken en daarom zijn we op zoek naar: foto's,
krantenartikelen, verhalen, anekdotes enz. enz
als het maar te maken heeft met "lt Pjuttehonk".
Mocht er nu veel fotomateriaal los komen
dan maken we daar misschien wel een
fototentoonstelling van.
U wordt verder op de hoogte gehouden van de
festiviteiten dmv de Skieppesturt en op de M.A.T.
U kunt u informatie sturen of mailen naar de
onderstaande
(e-mail} adressen. We hopen op veel reacties!
Mocht u nog vragen of ideeën hebben dan kunt
u ons natuurlijk altijd bellen of mailen.

,

De jubileumcommissie:
Riemkje Lemstra
Sylroede 5
8765 LV Tjerkwerd
579706
slemstra 123@hetnet.nl

Mireille Galema
(bestuurslid)
Sylroede 22
8765 LW Tjerkwerd
579338
mjryedema@hetnet.nl
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Over helden
Ben je geboren vóór 1978? Verder lezen!!
Na 1978 geboren: OPHOEPELEN, DIT BEGRIJP JE NIET!;-)
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat
wij als geborenen in de 50-er/60-er/70er jaren, nog leven?!? Volgens de
theorieën anno 2004 - 2005 zouden we
toch al lang dood moeten
zijn? Waarom? Lezen maar!
• Wij zaten in auto's zonder
veiligheidsstoeltjes, gordel of airbag.
• Onze bedden en speelgoed waren
geschilderd met verf vol lood en
cadmium.
• Boven aan een trap was geen hekje;
wie te ver ging kukelde naar beneden.
• Als je wakker werd in bed hoorde
niemand dat, en als er echt iets was
moest je hard schreeuwen voordat je
ouders het merkten.
• Flessen met gevaarlijke stoffen en alle
apotheekflessen konden we gewoon
met onze handjes en beperkte
motoriek openen.
• Poorten en deuren gingen gewoon
dicht en als je met je vingers er tussen
zat waren ze weg,
• Op de fiets zat je achterop met je poep
op de bagagedrager en probeerde je
je vast te houden aan de schroefveren
van het zadel voor je.
• Een helm hadden ze nog niet eens op
een bromfiets, laat staan op een fiets.
·Waterdronken we uit de kraan, niet uit
een fles.
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• Kleur en smaakstoffen moeten ook
toen al bestaan hebben, want zo rood,
groen of geel als die limonade toen
was, zie ik ze nu echt niet meer.
• Een kauwgom legde je 's avonds op
het nachtkastje en stak je 's morgens
weer in je mond.
• Op school hadden ze maar één maat
· bank en met zo'n heerlijk gevaarlijke
klep eraan.
• Schoenen waren meestal al
ingedragen door broer, zus, neef of
zo, en ook je fiets was of te groot of te
klein.
• Een fiets had geen versnellingen en als
een band kapot was leerde je vader
je zo snel mogelijk om hem zelf te
plakken.
•Wegingen 's morgens weg van
huis en we kwamen terug als de
straatverlichting aan ging. Niemand
wist in de tussentijd waar we waren en
we hadden geen GSM mee!
• Het bos of een park was een
plek om te spelen en geen vieze
mannetjesverzamelplek.
• Als we naar een vriendje gingen, liep
je er gewoon naar toe, je hoefde niet
aan te bellen en ook geen afspraak te
maken. Er ging ook geen volwassene
met je mee.
• Wij aten ook al koekjes en kregen
brood met veel boter en werden toch

niet dik.
• We dronken uit dezelfde fles als onze
vrienden en niemand werd er ziek van.
• Wij hadden geen ~laystation,
Nintendo, X-box, 64 televisiezenders,
videofilms, dvd, surround sound, eigen
televisies, computer of internet. Wij
hadden vrienden!
• De televisiezender begon pas om
18.00 uur. Dan kwam een uurtje wat
leuks voor kinderen en oh wee als
je daarna durfde op te staan om op
een knopje van een andere zender te
duwen (die zaten aan het toestel vast).
Pa bepaalde wat en hoe lang je daarna
nog keek.
• We hebben ons gesneden, botten
gebroken, tanden uitgevallen en
hier werd niemand voor naar de
rechter gesleept. Dat waren gewoon
'ongelukken en soms kreeg je er ook
nog zelf een extra pak slaag voor.
• Wij vochten en sloegen elkaar
soms groen en blauw, er was
geen volwassene die zich er druk
over maakte, laat staan datje een
lieveheersbeestje op je jas knoopte.
• Pedagogisch verantwoord speelgoed
maakten we zelf; met stokken
sloegen we naar ballen, we bouwden
zeepkisten en merkten onder aan de
berg dat we de rem vergeten waren.
• We voetbalden op straat, en alleen
wie goed was mocht mee doen; wie
niet goed genoeg was moest maar
blijven kijken en leren omgaan met
teleurstellingen.

• Op school zaten ook domme kinderen.
Zij gingen en kwamen op dezelfde tijd
als wij en kregen de zelfde lessen. Zij
deden soms een klas nog een jaar en
daarover waren ook geen discussies op
ouderavonden. De meester had altijd
gelijk.
• We smeerden onze boterhammen zelf,
met een grote mensen mes, en als je
ze vergeten was kon je op school niets
kopen! Als je de korst niet at had je
een beetje meer honger de rest van de
dag.
• Wij gingen met de fiets naar school,
helemaal zelf, ook in de winter!
• Als je moeder aan de huisdeur naar je
zwaaide was je een watje!
• Als je problemen veroorzaakt had
waren je ouders het eens met de
politie. Ze kwamen wel om je te halen,
maar niet om je er uit te lullen. Onze
daden hadden consequenties. Dat was
duidelijk en je kon je niet verstoppen.
• Wij hadden vrijheid, mislukkingen,
succes en verantwoordelijkheid. We
hebben moeten leren er mee om te
gaan.
• Onze generatie heeft veel mensen
voortgebracht die problemen kunnen
oplossen, innovatief bezig zijn en
daarbij risico durven nemen en instaan
voor de gevolgen.

Hoor jij ook daar bij?
GEFELICITEERD!
WIJ WAREN HELDEN!
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snaren
Reedridersweekein 28 en 29 januaris, prachtich. Der wie in rider
tige enthousiast, dizze rider hat seis it ljocht ûntstutsenop é iisbaan
om jouns yn it donker noch n'baantsje te gean. Is dizze warbere
persoan miskien in kandidaat foar it iisklup-bestjoer??
Frywilligers-joun yn westernstyl. Der roun in "man" mei lang,
swart hier en in protte burt om it kin. Wij as redaksje [reegje
us of, hoe de champignons bei Betty der ut sjogge, it burt
wie nammentlik oanbrocht mei it champignonboarstelstje en
skuonpoets.
Yde S. hat it drok tsjintwurdich, hy feit de hiele tiid foar de
monitor om de skiep te obserfearen y.f.m. de lammerij.
In gratis tip fan é redaksje Yde; set de webcam oan, dan kin it hiele
doarp mei oplette. "Big brother is watching you".
Bertus W. ûntduts dat de romers yn it Waltahûs grutter binne dan
bei bim thus. Nelly woe dat dochs efkes checke en ja hjer, it wie sa!
Op in dei riid Bertus langs syn hekkelsjeadden en tinkt;"Wat lizze
se maai op rei", mar op' e u/eromreis leine d'r gjin kreaze bultsjes
meer, de he/te hong oan syn auto. Wij binne neiskjirrich oft Nelly
doe ek efkes oan it checken west is.
Jan P. hald fan jarjen mei noord-easte wyn. Yn Tsjerwert tinkt men
soms, hy koe it d'r wol om dwaan, 'no moat ik wer op nij waskje.
Jelle en Thea Z. woene efkes besûnigje. Alle stroom koe d'r wol of
op a/d en nij. Mar wat in bliksems karwei om it wer oan 'e gong te
krijen. Wie it lak net djoerder as de brief?
De carefan op hun hiem mocht d'r wol wei, hij waard te min foar
gebrûk. De jeugd mocht 'm slope mar dat foei noch net ta. Djurre
koe goed mikke, mei in baby-pielkje bie hij de carefan samar
sloopt. Lokkich genoch stiet de skuorre noch oerein.
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Familieberichten
Geboren:
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Op 21 december 2005:
Bouwe Enne, zoon van Jelle en Nynke Feenstra-Lammers

(h-1.t,a~; en ~J 'Z:IJl~J eat Ó:Z.

~
~,?

i'!l:lçr,7.'}Cbc.htii.r

Lieke

.:m

:.006

Lte~i I! Qr";L~~ët cp
_j(.n.l0,'1
;-s 5C ce en ~,i)"! J6~j.) {,.f(l!t~

.:..Je:.-. enE~Crn:S:1>:1·óe f..o.tt
S,jr~~3

5765 LV T.,.ut·,;..'0'd
tl!. C5.15-5r:B1û

r

.'•.• tl(•.••.,

Op 28 januari 2006:
Lieke, dochter van Alex en Elma Draaisma-de Boer
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Kunstroute mei 2006
Maar liefst 20 kunstenaars uit 9 verschillende dorpen in Wûnseradiel stellen in
mei alle zondagmiddagen van 13.0017.00 uur hun atelier open voor belangstellenden.
Voor iedereen is het dan mogelijk om
op een informele manier kennis te maken met schilderijen, grafiek, beelden,
glas, keramiek, foto's, sieraden, grafisch
design en andere objecten en hun
makers.
Het is dit jaar de 1 Ode keer dat de
gezamenlijke kunstenaars zo'n kunstroute organiseren. Als startpunt voor
het atelierbezoek kan de groepsexpositie in Pingjum bezocht worden. De
deelnemende kunstenaars tonen hier
nieuw werk waarvoor ze zich, een ieder
op eigen wijze, hebben laten inspireren

Zondag 7 mei 11.00 uur; Openingsmanifes-

door Rembrandt.
Op dezelfde locatie vindt op zondag morgen 7 mei om 11.00 uur een
openmanifestatie plaats met een performance, muziek, beeldprojecties, licht,
geluid en geur, eveneens gefnspireerd
op Rembrandt.
Evenals voorgaande jaren wordt na
afloop onder de deelnemers een kunstwerk verloot.

Van Osingaweg 19 Schettens.

Overige activiteiten;

man Erbé en Anneke Feenstra. De Trochreed

Alle zondagen in mei van 13.00-17.00 uur;

naast de Herberg De Gekroonde Leeuw,

Expositie"Herinneringen". Rouwsieraden en

Sytzemaweg 1 S Arum.

tatie in de Boerderij, Riegeweg S, Pingjum.
Als eerbetoon aan Rembrandt regisseert
beeldend kunstenaar Alex Kooistra een multimediale openingsact met muziek, filmportretten, beeldprojecties, licht, geluid, geur en
performance.
Zondag 14 mei 16.00-17.00 uur; klanken van
weemoed in het schuilkerkj. Voordracht en
zang van talenten uit Pingjum en omgeving.
Grote Buren 28 Pingjum.
Zondag 21 mei 14.00 uur; Manifestatie in de
oude pastorie van Schettens met de dichtyers Bartle Laverman, Peter van Lier en Martin
Reints. Muziek van het trio Jaz@Skettens met
de gastmuzikanten Christian Adler, Machteld
van Buren en tristanMaes.

Zondag 28 mei; "Dichter Thuis". Joke Pas,
Dien de boer en Dré van der Werf dragen
gedichten voor. Ds. Wilh. A Brakelstraat 4
Exmorra( achterzijde pastorie, naast de
speeltuin).
Zondag 28 mei; Muzikaal voorlezen voor
kinderen. Diverse minivoorstellingen tussen
13.00 en 17.00 uur. Kate Schlingemann, Her-

objecten van Riet Bakker (keramiek), Elske
Klik(sieraden) en Alwin Overwater(glas).
Dorpstraat 53 Exmorra.
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