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Fan de redaksje
Nei alle hektyk fan it wräldkampioenskip fuotbaljen, it doarp kleure oan beide
üteinen oranje, fûn de redaksje dochs noch tiid om in simmernûmer yn inoar te
setten. Foar Anneke Feenstra en Mireille Gal,ma bestjutte dit harren earste kontakt
mei it doarpsredaksjewurk. Wy binne tige wiis mei de ynbring fan dizze beide
betûfte froulju en winskje harren folie wille en sekses ta mei it meitsjen fan hooplik
in hiele protte Skieppesturten.
lenen oar betsjut dat wy op tapaslike wize öfskie nommen hawwe fan
redaksjeleden Liesbeth Gala ma en Edzer Dillema. Wy wolle harren ek ut namme fan
it hiele doarp op dit plak tank sizze foar de ynset om üs doarpskrante te meitsjen.
Lokwinsken binne der foar al dy learlingen dy't harren stûdzje mei sükses bekroand
sjoen hawwe: der hongen hiel wat tassen oan flagestokken. Guon sille miskien op
syk nei in baan, oaren sille mei in ferfokhstûdzje oan de gong. Dat it jim goed gean
mei!
De fakänsje stiet foar de doar. Nei in tiid fan drokte is it goed om eefkes rêst te
nimmen of de sinnen te fersetten yn in oare omjouwing. Wy as redaksje winskje jim
dêrby folle wille ta, in goede reis en in sûne thüskornst,

Waltawei ryk oan keunstige inisjativen
Eartiids tilde it op fan de winkels en
bedriuwen oan de Waltawei, maar de tiid
soarge der foar dat der gjin droech brea mear
mei te fertsjinjen wie. Minsken waarden
mobiler en de stêd mei al har bylkjende
etalaazjes die de rest. Dochs hat de strjitte
wer in protte te bieden en dan bynammen op
it mêd fan keunstleafhawwers en toeristen.
Gerrit Wyngaarden hat al wer in stikmannich
jierren syn keunst-atelier iepen foar
belangstellende keunstfreonen en as wy syn
wurk sa ris besjogge dan is er hurd op wei de
twadde Helmantel fan Nederlän te wurden.
Sûnt in pear jier hat Akke Nota yn it eardere
tsjerkje no har Hekserij mei nijsgjirrich
hantwurk en seis kursussen foar groepen. Hja
hat it der mar drok mei.
., l 't- C:::Lri.o.nnocf"urtcia f luli "lnn~

Dit jier die Van der Vries syn doarren op
in dei iepen en doe hongen der ynienen
ferskate prachtich beskildere
muorrefersierings, in hobby fan de
keunstner dy't boatsjeminsken en
toeristyske fytsers lûkt.

Foar de kenners is der op 'e souder de
bysOndere samling antyk mei by alle
sa ken wol in oar ferhaal fan kenner
Bernhard. Tal fan saakkundigen witte
nOmer 43. In theettîn fan Mellina
Huitema waard iepene yn juny en op in him yntusken al te finen.
moaie simmerdei kinne passanten hjir yn Jawis, net sa mar wat, mar in projekt fan
komsa en dêrby rekkenet er ek in bytsje
de noflik beskutte tün wat drinke en
op de stipe fan wettermanager Prins
miskien wat brocante saken ut de tiid
Willem Alexander. Syn doel? Sunich op in
doe't beppe noch faam en pake noch
miljeufreonlike wize omgean mei üs
feint wie keapje yn it winkeltsje fan
enerzjyboarnen.
Bernhard Algera.
Wy meie wiis wêze mei dizze positive
aksjes ut üs doarp. Op in hiel eigen wize
sette dizze minsken Tsjerkwert op 'e
kaart. Wy winskje harren dêrby hiel folle
sükses en faaks komme wy der yn in nij
nOmer fan 't Skieppsturtsje noch ris op
werom.
Krekt foar it begjin fan de
slmmerfakänsjetlid ferskynde der op de
Waltawei samar in boerd op 'e dyk foar

Gerben D. Wijnja

Vrijwillige bijdragen
Dankzij uw vrijwillige bijdragen kunnen wij 't Skieppesturtje zonder het
plaatsen van advertenties uitgeven. Echter de kosten van het drukken gaan
eerder omhoog dan omlaag.
Daarom lezers, zijn wij altijd erg blij met uw bijdragen. Wilt u een bijdrage
leveren, dan geven wij u graag nog even het bankrekeningnummer aan u door:
bankrek.nr. 84.76.68.398
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
De redactie.
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25 maart "in dei dy't foldwaning jout"

"ln dei dy't foldwaning jout." Sa waard de bysûndere Fryske mûndersei
karakterisearre yn it Waltahûs, dêr't op de 25ste maart de grutte wynmotor
fan Jousterp yn it sintrum fan de belangstelling stie. De wynmotor dy't altyd
betsjinne waard troch boer Feenstra dy't hjoeddedei yn De Tynje wennet.
Mar syn hert leit op Jousterp en de wynmotor is bewarre bleaun as in
pronkje yn it gea fan Wûnseradiel. Tsien jier ferlyn like it der op dat er by it
äld izer bedarje soe. Mar de gemeente wie fan miening dat in pear fan dy
aide juweeltsjes bewarre bleauwe moasten. Hy waard ûnderbrocht yn in
warbere stichting en doe't er as offisjeel monumint op 'e list kaam koe it
karkas yn etappes opknapt wurde. Sneon 25 maart wie it safier. lt Waltahûs
siet goed fol mei minsken dy't by de mole belutsen wiene, mar de
haadpersoan wie dochs wol de hear E. Feenstra dy't der foar soarge dat de
wynmotor wer offisjeel yn it wurk setten waard. Dat barde neidat ferskate
pommeranten it wurd fierd hiene. Dêrnei gong it yn in bus nei de molepöle
ta. Under it each fan fotografen en de tv-kamera fan Omrop Fryslan luts
Feenstra oan it keatling sadat de roas de wyn opsocht en it wener opmeald
waard. Feenstra helle persoanlike oantinkens op en dy sette er ek foar 't
Skieppesturtsje op papier sadat wy dat hjirûnder werjaan kinne.
ltjoech my in goed gefoel dat ik 25 maart de restaurearre wynmotor op Jousterp
yn gebrOk stelle mocht. In wynmotor fan deselde grutte as yn De Feanhoop en
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Tirns. No eefkes yn de tiid werom. Omtrint 1900 waard dit model wynmotor ut
de U.S.A. yntrodusearre yn Nederldn. Foarhinne stie op Jousterp in poldermole.
Yn in dld ferkeapboekje fan 1903 stie dat it mealjild doe 45 gOne yn itjier wie,
smarjild ynbegrepen. De wetterskipslêsten wiene 9 gûne de hektare. Yn 1924
waard de poldermole ferfongen troch de wynmotor en yn 1961 waard der al
helpmiddel in diselmotor pleatst om net alhiel fan 'e wyn ófhinklik te wezen.
Doe't dy yn ferfal rekke, hot de diselmotor it meallen hielendal oemommen.
No al wer in jiermannich stiet der in elektrysk gemaal nëst de wynmotor dy't it
wetter op peil Mldt yn de mole-fer en omlizzende sleatten.
Wetterskip Rytsebuorren dêr't Jousterp ek Onder foei, wie Ondertusken al opgien
Wetterksip lt Mameldn dat op syn beurt yn it Wetterskip Frysldn opgangen is.
Simmerdeis wie it meastentiids rêstich mei it bemeallen, mar as de
hjerststoarmen kamen, moasten wy der faker hinne, somtiden by nacht mei
buiich waar en oanheljende wyn.
Ek barde it wol dat in boer ut de omkriten belle: ulk sit hjir mei tefolle wetter. n
En yn 'e winter as de skroef dik yn it iis siet en it r
waard teiwaar, wie it dreech wurk om it iis der
ut te krijen.
As bem fan Jousterp ha wy us ek tige fermakke
op it hiem en de wynmotor, skOlboartsje,
swimme, fiskje. Ek aaisikers sochten der
maitiids beskOI yn 'e lijte op de molepóle.
Yn 'e sturt fan de wynmotor siet in torenvalk
(wikel, red.) in houtdo of roek te brieden.
Sa kin men wol betinke dat de wynmotor yn us
tinzen en libben in grut plak ynnommen hot.
As wy thus kamen stie der altyd wer de
byldbepalende wynmotor te pronkjen yn syn
hiele hear en fear.
De Tynje, 9 april 2006

E. Feenstra

De mole is no yn hannen fan frijwilligers en yn it ramt fan de regeling dy't
mei it wetterskip Fryslan troffen is, heart dizze wynmotor ek by de
wynmûnen dy't yn tiden fan need ynsetber binne. Dêroer binne yn de
Beabuorstermole ófspraken makke tusken De Fryske Mole en it Wetterskip.
Mar dêroer mear yn in oar artikel yn dit nûmer. (GDW)
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It earste ljipaai waard dochs noch fûn
"De mannen woenen wol, mar de froulju wienen der noch net oan ta"
Alle jierren is der suver wol wat mei it earste ljjipaai. lês de ferslaggen yn
dit Skieppesturtsje der mar op nei. Wûndermoaie ferhalen fan natoerleathawwers,
it aaisikersfirus, de ridel yn 'e kont troch de driuw om it earste aai te finen en dan de
spanning. Dagen wurde opoffere foar de kick fan it finen fan aaien, mar boppe alles
is der by dizze minsken it genietsjen fan de natoer. Achter de hikke, yn alle
iensumens, in hijke en in sijke yn 'e gaten hälde. Waar of gjin waar. Mar leafst al mei
gunstige omstannichheden foar de ljippen om wat moais yn 't nestke te lizzen. En
dan mei der in soel reintsje falle, dan moat it eins wat wiet wêze. lt 'goddelike'
gefoel om mei in aai ûnder de pet thüs te kommen en dan leafst it earste aai.
Earste aai fan de provinsje
Dat earste aai waard dit jier fûn troch Joop Wijnja fan Parregea. Yn it lán tusken
Arkkum en Blauhus wie er oan it sykjen. lt wie flak foar it lêste wykein dêr't noch yn
socht wurde mocht. Dy freedtemiddeis om fjouwer oere wie it raak.
Sa waard op grûngebiet fan üs eigen krite it earste aai fan de provinsje fûn. Ik
freegje my öf oft dat earder ek wol ris bard is. Yn elk gefal gie dat aai oan de noas
fan de redaksje fan 't Skieppesturtsje foarby ( Riemkje is der gek op! )want Ed
Nijpels mocht it dy sneons yn ûntfangst nimme, neffens offisjeel protokol, dus
ûnder eskorte fan boargemaster Theunis Piersma. De letterproef waard mei glans
trochstien, it aai wie farsk, is sonk as in bakstien. De sulveren ljip mei oarkonde
bedarre yn Parregea en krekt net yn Tsjerkwert. Wat sille üs eigen pommeranten it
smoar yn hän hawwe at se witten hienen dat hjir de ear en gloarje fan it ljipaasykjen
neist de doar lei.
lt wie te káld
Hawar, ûs mannen ( binne der froulju dy't hjir aaisykje ? ) hienen noch in wike de tiid
om op paad te gean. Marit bleau aaklich stil. Ek yn 't lán rûn mar ut en troch ris ien
en dat hat wol oars west. lt soe dy lêste wike fan maart te hurd waaie. De ljippen
sochten earder beskûl yn 'e lijte fan greppels dan dat se oan befruchtsjen en
aailizzen tochten, sa fertelde ien fan 'e betûfte pommeranten us."lt wie deagewoan
te käld, in wike earder frear it noch. De mannen woenen wol, mar de froulju wienen
der noch net oan ta."
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In moai trijekaart
Fanüt de moai ferboude keuken by Jaap van Lingen wie it

ütskht oer it län
majestueus. "Hjir siet ik dan ek wol de ljippen te besjen," sa begûn er te fertellen.
"Marit aai moast yh it lán lizze. Der wie al roekejage troch de ljippen en de
tongersdeis sloech 'de hij op in seemok dat se moasten dêr sitte. En doe't it mantsje
it wyfke hieltyd feilde en dêrnei daliks fuortfleach, wie it wol dudlik. Dit moast raak
wêze. Rintsje Bakker, Jan Blanksma en ik wisten dat. Wy rûnen der op. Mar der wie
niks. Op freed sette Rintsje der wer hinne. Hy kaam sûnder aai werom. Marit lei der
wol! Rintsje hie gewoan in stikje fierder sykje moatten. En dêr fûn ik it. De
freedtejûns fûnen wy dêr noch ien."
Rintsje, Jan en Jaap, in moai trijekaart fan aaisikers. Mannen dy't sa fûl as in foarke
binne om it earste aai te finen. Jaap glunderet, Riemkje heart it mei bewûndering
oan. Tiid om it aai te besjen·dus. En te lotterjen. Riemkje hie der spesjale stüdzle fan
makke. Dat doe't Jaap har tûk hawwe soe mei in äld aai dat net sonk, hie se it daliks
yn 'e rekken. Ja, Jaap, de pakesizzer fan de betûfte master Douwe Franke hast net
samar tefiter! Dus kaam it farske aai foar't ljocht. Jaap skarrele in pantsje ut 'e kast
en doe koe it heve. Riemkje liet it aai mei in dreun sinke, sûnder de hän der hoeden
Onder te hälden. Jaap luts suver wyt fuort. Blinder, it aai moast net stikken gean.
"Mar dat fait wol wat ta hear," die Riemkje te witten. Us keukenprinses fan de
redaksje is wol wat wend. En it bleau heel fansels. De lekkerij foar Riemkje kaam
sekuer yn in aaidoaze mei nei hûs. En om't dy fierder wol wat leech wie kamen der
in stikmannich skarrelaikes by. "Geweldich!" Wy ek bliid.
Konkurrinsje
As kenner wist Jaap dat it aai der de tongersdeis ek al lein hie, yn it lan fan Theo
Haarsma, mar it wie grif oer de holle sjoen. Meininoar kaam it tal aaien fan Jaap dit
jier op fjouwer en allegear wienen se fûn op de lêste dei. En konkurrinsje hie er ek
net, want de tillefoan bleau fierder stil. Utsein dan dat tillefoantsje de jûns let. Betty
hie Jaap oantrune. Sa fan: "Toe ju, moast al belje. Miskien bist wol de earste." lt woe
Jaap eins net oan. Sa let en noch gjin aai? Mar yn syn achterholle gûnze al de striid
mei Jan Blanksma. Jan dy't fiif ynskripsjes op de wikselbeker haten Jaap fjouwer. En
Sjoerd Gaastra hie sjoen dat Jan yn 't lan sitten gongen wie. Dan hie dy dus grif in
aai fûn. Oars giet men dochs net samar yn 't län sitte no. Mar stel dat it neat wie.
Mocht er de earste wêze dan soe er Jan benei komme. Dus waard dochs de tillefoan
pakt. Dat wie eefkes spannend. Riemke joech it befrijende antwurd. lt wie dus sa.
Jan en Jaap steane no gelyk. Mar Jaap hat wol twa rekords op syn nam me: it
betiidste en it letste aai. Dat lêste kin suver net ferbettere wurde, no't de rjochter 31
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maart as uterste datum fêstlein hat. Jaap dus sa grutsk as in stoaterske hoanne. Hy
stiet foar op Jan.
Ritueel
"Dan fynst dus dat aai en fierder niks.
Trochsykje want it is de lêste dei dat it
mei. Je wolle in dop op 'e holle flele,
in geluksalich gefoel". lt wol üs net
oan dat dat alles is. Dus freegje wy
troch. Jaap jout ta dat it eins in hiel
ritueel is, dat finen fan it earste aai.
"Glunderje fansels. En dan roppe oer
it fjild. De sjekpûde komt ut 'e bûse.
Rinst der by wei. Draaist in sjekje. En
wer sjen fansels. Beare: wat moai net." En it aai bliuwt lizzen en ûndergiet dizze
belangstelling stilswijend. Der wurdt wer in loopke dien en nochris wurdt de blidens
fan it aai finen ûndergien. Men kin der suver net genóch fan krije. Mar lang om let
bedarret de skat yn 'e pet en kin der fierder sike wurde. De pet, dy't Jaap al op syn
15e jier seis by Kledinghuis Kooistra yn Boalsert spesjaal oanskaft hie foar it
aaisykjen. Oaren rûnen yn dy tiid mei wite petsjes fan 't wurk op 'e holle. Mar dat
wie gjin gesicht. By it aaisykjen heart in echte
deeglike pet en dy bliuwt er trou ek. Yn de rin fan de tiid hawwe dêr ek hiel wat
aikes yn sitten. En dus lizze der ek likefolle ferhalen yn ferskûle. Dy wasket Betty der
nea ut, ek al brûkt se de meast moderne waskmasine en it beste waskmiddel!
By it aaisykjen heart fansels ek de agenda. Want it moat perfekt foar inoar yn dy tiid.
Dus gjin besites oan toskedokter of kapper, frije dagen oanfreegje en de ferbouwing
kin wol eefkes duorje.
En hoe fierder?
En dan? Dat der nei 31 maart net mear socht wurde mei fynt Jaap wol bêst. Hy liet
se oars ek al lizze yn de earste wike fan april. Mar de rjochter hie der better oan dien
as der wat better oansluten wurde koe by de waarsomstannichheden.'No wie it
strontlet en soe it om de fûgels noch wol in wike kinne. Mar dêr hat san'n man neat
oan. Dy wol soks fêstlizze yn in wet en neat oars. Dat Faunabehear no noch dwers
leit is ek mar drokte om 'e nocht. Kenner Jaap wit dat de ljippen harren wol rede. De
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skriezen, de moaiste fûgels fan 't fjild, binne folie kwetsberder. "Dy wolle wy ek

beskermje en dan komt de neisoarch fan pas."
Skrik net, teagearr'e mei Rintsje en mei syn broer, bestrykt it neisoarchgebiet fan
Jaap in gebiet tusken de 200 en 300 hektare! By Bouwe Speerstra en Sjoerd Gaastra
häldt er it mei Rintsje yn streken en by Johannes Dykstra, Jelle Zijsling en leb
Witteveen docht er it tegearre mie syn broer. Beide binne se lid fan de Boalserter
fûgelwacht. Dat bang foar kontröle troch de AID is er net. Wat him wol dwerssit is
dat de bern net mear aktyf binne. In inkele kear komt der ris in lyts mantsje mei him
it fjild yn, mar Jaap is bang dat it fansels ütstlert, Dat soe ivich skande wêze. Dus tiid
om yn aksje te kommen. As de rjochter it dan noch net ferbean hat, mei it jongfolk
by Jaap yn 'e lear. In bettere learmaster kin nes e net winskje. Of soe de skoalle it
oppakke? Mei weemoed tinkt Jaap werom oan syn skoalletiid: "Doe gongen wy op
in frije middei mei master it fjild yn." Krekt saas Douwe Franke dat eartiids faaks die.
Riemkje fielde har hielendal teplak dy jûns. Wat kin neipetearjen dochs moai wêze.
Gerben D. Wijnja

Vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van:
Fam. W. Bootsma, Sexbierum; fam. Huisman, Kerkstraat; fam. Gaastra, Hemdijk;
fam. J. Postma, Eemswoude; fam. W. Poelstra, Dedgum; S.B. Bouma, Kerkstraat; fam.
S. Gietema, Hemdijk; fam. B. Walsma, Eemswoude; fam. D. Haarsma, Hemdijk; fam.
M. Gala ma, Arkum; C.G. Bouman, Dedgum; fam. R. Steur, Sylroede; Fam. J. Huitema,
Bolswarderweg 6; fam. W. Meinsma, v. Panhuysweg; J. Huitema, Joure; G. Mulder,
Singel, Johan en Klaske Huitema,Waltaweg.
Bijdragen zijn bijgewerkt tot en met mei 2006.
Namens de redactie heel hartelijk dank!
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Nieuwe molenaar op de Babuurster Molen.
Ruim een jaar draai ik nu met plezier de Babuurster Molen. Vorig jaar
in totaal 145 uren. Niet op vaste tijden zoals m'n voorgangers dat
deden, maar het liefst als er een beetje wind stond. Meestal was ik
alleen op de molen en dat is minder gezellig dan met z'n tweeën.
Vorige zomer kwam er een molenaar in opleiding bij me, die liet
weten graag tweede man te willen worden nadat hij geslaagd was.
Jos Hoogenboom heeft inmiddels z'n diploma en is nu eerste
molenaar op de Babuurster. Ik blijf gezellig bij hem als tweede man.
Ben daar blij om, want de Babuurster blijft een unieke molen.
Omdat ik ook molenaar ben op de Genezareth Kloosterpoldermolen
bij Hallum, kan ik daar nu wat meer aandacht aan besteden. De
gemeente Ferwerderadeel wil n.l. graag dat ook die molen regelmatig
draait.
Met Jos Hoogenboom krijgt de Babuurster een fanatieke molenaar,
die helemaal gek is van in hobby. Een échte werkezel, die het liefst
niets anders doet dan dingen repareren en opknappen. Bovendien
een man van de natuur. Ongetwijfeld zal hij zich binnenkort via dit
blad nog wel voorstellen. Jos is gepensioneerd en woont met in
echtgenote Marian in Woudsend. Wie een afspraak voor bezichtiging
van de molen wil maken kan hem bellen op telefoonnummer: 0514592128.
Nu we dubbel bemand zijn, zal de Babuurster nog vaker draaien!
Met vriendelijke groeten: Henk Kuipers.
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Koninginnedag 2006
Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar Koninginnedag weer uitgebreid gevierd in
Tjerkwerd. Om half 10 trok het korps Eensgezindheid door het dorp, gevolgd door
een bonte stoet vrolijke kinderen. Na het spelen van het Wilhelmus op het
sportveld, lieten de kinderen hun ballonnen op. Hiermee was de feestdag officieel
begonnen en kon iedereen zijn sportiviteit tonen bij het volleyballen, kaatsen,
kinderspelletjes en jeu de boules.
's Middags was er het familiespel waar jong en oud veel plezier aan beleefden en de
hersenen goed gebruikt moesten worden.

's Avonds konden de kinderen even lekker uit hun dak gaan bij de kinderdisco en zij
besloten deze dag met het eten van een lekkere pannenkoek. Daarna konden de
ouderen hun buik rond eten bij de gezellige barbecue. Zo was het een gezellige dag
in Tjerkwerd, waarbij de weergoden ons gelukkig ook goed gezind waren!
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Uitslagen;
Volleybal;

1 Ruben v.d. Zee, Jan Witteveen sr., Seakle Zijsling
2 Gea Galama, Thea Zijsling, Fokko Rollema

Kaatsen;

Jèugd; Winnaars;
Verliezers;
Senioren ;Winnaars;

Verliezers;

1 Hanna Harkema, Marc de Boer
2 Hidde Lemstra, Sven Bijlsma
1 Bart Hekkema, Jelle Huitema
2 Reiny Haytema, Roel Hekkema
1 Auke Walsma, Gerard Ree, Anne Gietema
2 Jan Postma, Sjoerd Wijngaarden, Siemke Huitema
3 Thomas van Zuiden,Lisette Kootstra, Jetske Dijkstra
1 Jelle Brandsma, Peter Terpstra, Elskev.d. Meulen
2 Ype Bote Bonnema, Peter Ouderkerken, Jacobien Postma
3 Wiebren Poelstra, Wieger de Jong, Freerkje Walsma

Waar kwamen de ballonnen terecht?
1. Sander Gouda - gevonden in Berlicum (Noord-Brabant)
2. Alex Draaisma - Ommerenveld (bij Tiel / Betuwe)
3. Elke Mulder-Wijk bij Duurstede (Betuwe)
4. Djurre Zijsling - Veenendaal (Utrecht)
5. Yde Schakel -Austerlitz (bij Zeist/ Utrecht)
6. Lineke Schakel - Leusden (Utrecht)

Sander heeft inmiddels een prijs
ontvangen. Gefeliciteerd!
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Twintig molens van "De Fryske Mole"
onder contract bij het "Wetterskip Fryslän",
Op 24 maart j.l. is door de besturen van
het WF en DFM een contract getekend
om poldermolens in te zetten bij
extreem waterbezwaar. Als locatie is
hiervoor de Babuurster molen
uitgekozen, welke onder toezicht van
molenaar Henk Kuipers zijn kunnen
heeft getoond aan de aanwezigen. Het
idee voor de inzet van molens als
hulpbemaling is ontstaan, nadat een
paar jaar geleden ook molens zijn
ingezet bij een te hoge waterstand in
een aantal polders.
Over de inzetbaarheid van de molens
is door het WF en DFM een
inventarisatie uitgevoerd. Een
voorwaarde voor de inzet is natuurlijk
het direct uitslaan op de Friese
boezem. Helaas bleek dat bij de
uitvoering van landinrichtingprojecten
veel molens van de boezem zijn
afgesloten. Of dat nu nog zo zou
gebeuren?
Bij de inventarisatie bleek verder dat
een aantal tochtsloten moeten worden
uit gebaggerd en duikers vervangen.
Deze werken zal het WF in de
komende jaren uitvoeren.
Voor het ondertekenen van de
overeenkomst heeft DFM de
inzetbaarheid van haar molenaars
onderzocht. Hierbij bleek dat ca.
twintig van de ruim dertig molenaars
beschikbaar zijn.

Deze willen en kunnen zonodig ook
op een andere molen draaien. Het
aantal van twintig moet voldoende
zijn om een aantal molens acht en
veertig uur te laten draaien.
Bij de eerdere inzet van de molens
bij hoog water vonden veel
molenaars het prachtig dat ze echt
aan het werk konden met hun
molens. Voor de boeren was de
hoge waterstand minder plezierig
en deze zullen bepaald niet zitten te
wachten op de inzet van de molens.
Het WF overlegt nog met een aantal
andere moleneigenaren over de
inzet van hun molens.
Pieter Kooistra, secr. Stichting De
Fryske Mole, mei 2006.

En dan wordt de vang gelicht door Aaltje
Rispens van Wetterkip Fryslbn onder
toeziend oog van molenaar Henk Kuipers
en Fryske Male voorzitter Lodewijk
Zwierstra.
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Hallo dorpsgenoten,
Even wat nieuws van peuterspeelzaal "lt Pjuttehonk". In de week van 6 t/m 11
maart 2006 gingen een aantal collectanten in Tjerkwerd, Parrega e.o. op pad om te
collecteren voor Jantje Beton en "lt Pjuttehonk". De totale opbrengst was€ 400,74,
de helft daarvan mogen we zelf besteden.
We hebben meegedaan aan de jubileum-prijsvraag van Tomke, die dit jaar 1 O jaar

bestaat. Alle peuters kregen een speciaal Tomke jubileum T-shirt en moesten een
hele grote kleurplaat inkleuren, daar werd op 31 mei een foto van gemaakt (zie
foto). Op 22 juni kregen we te horen dat we een prijs hebben gewonnen! Deze prijs
mogen we, met alle peuters, in ontvangst nemen op het Tomke jubileumfeest op
zaterdag 30 september in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Wy ha
dus echt dûbel feest!
Zaterdag 23 september staat de gehele dag in het teken van het 25-jarig bestaan
van peuterspeelzaal "lt Pjuttehonk".
De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen op een bijzondere dag, u als
dorpsgenoot bent vanaf 14.30 tot 15.30 van harte welkom om een kijkje te komen
nemen op "lt Pjuttehonk" op de bovenverdieping van het Waltahûs.
Houdt u Op de M.A.T. in de gaten voor verdere informatie.
Namens het bestuur en de jubileumcommissie van "lt Pjuttehonk".,
Mireille Galema-Yedema
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Fotowedstriid BERN & KNUFFEL
Tematydskrift BERN organisearret fotowedstriid BERN & KNUFFEL
Yn novimber komt it meartalige tematydskrift BERN wer ut: in spesjaal tydskrift foar
älden fan jonge bern yn Fryslän. En fansels wer mei in aardige fotowedstriid! lt tema
is diskear BERN & KNUFFEL en dêr hat it tematydskrift BERN foto's foar nedich fan
boartsjende bern.
Is jo bern ek sa wiis mei syn knuffel en kin er net koese sûnder syn bear, pop of syn
eigen koesdoek, stjoer dan in moaie foto fan sa'n momint yn en meitsje kans op in
priis en in foto yn tematydskrift BERN. In saakkundige sjuery mei fakfotograven sil
de ynstjoerings beoardielje.
Wat moat der dien wurde???
Wat:

Stjoer in priveefoto fan jo bern (Onder de seis jier) mei knuffel op.
Namme en adres ek efkes efter op 'e foto sette.
Digitaal oanleverje kin ek: ynfo@afuk.nl ûnder de namme
'fotowedstriid'.
Wa:
Heit en mem kinne ynstjoere, mar fansels kinne pa ken en beppen,
omkes en tantes ek meidwaan.
Wannear:
Foar 26 septimber 2006.
Wêrhinne:
Redaksje BERN, Bûterhoeke 3, 8911 DH te Ljouwert.
Wêrfoar:
Fotowedstriid BERN & KNUFFEL, ütskreaun troch it tematydskrift
BERN. Der binne moaie prizen te winnen!
Wêryn:
lt tematydskrift BERN komt yn novimber ut yn in oplage fan
20.000 eksimplaren. BERN is fergees op konsultaasjeburo's,
pjutteboartersplakken, bibleteken en gemeentehuzen te krijen.
Wa't de foto werom hawwe wol, moot der efkes in retoerslûf, mei in postsegel en it
eigen adres derop, by dwaan.
Oer de ütslach wurdt net korrespondearre!
Ynstjoere foar 26 septimber!!!!!!
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Koken met Riemkje
't leven is als deeg, je moet kneden, vorm geven en er iets van bakken.

Hallo lezers, het mooie weer is in Tjerkwerd en dan ruiken we de barbecue
alweer om ons heen.
Ik wil jullie toch weer een recept geven voor deze periode en hoop dat dit
weer even wat anders is dan de standaard salade dan jullie gewend zijn.
Veel plezier en we hopen op heel mooi weer de komende tijd.

Salade met kip, meloen en paprika.

Ingrediënten;
350 gr kipfilet met tuinkruiden in dikke
plakken (vleeswaren)
1 krop ijsbergsla
1 galia meloen
4 eetl amandelschaafsel 2 eetl halvanaise
peper en zout
4 eetl olijfolie
1 zakje veldsla à 75 gram
1 rode paprika in kleine stukjes
Snijd de kipfilet in kleine blokjes. Was de ijsbergsla en snijd hem in dunne
reepjes. Halveer de meloen, schraap de zaadjes eruit en schep met een
meloenbolletjeslepel mooie bolletjes uit het vruchtvlees. Pureer de restjes
vruchtvlees die overblijven met een staafmixer of in de blender van de
keukenmachine. Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan
lichtbruin. Klop een dressing van het gepureerde meloenvruchtvle..es, de
halvanaise de olijfolie en peper en zout naar smaak. Schep de ijsbergsla, de
veldsla, de kip, de meloen, de paprika en de dressing door elkaar. Strooi het
amandelschaafsel erover. Lekker met stokbrood of meergranenbrood en
kruidenboter.
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Kipsaté met een pittige perziksalsa
Ingrediënten;
600 gram kipfilet
marinadekruiden voor barbecue vlees
sla-olie
stokjes of spiesen voor de saté
4 halve perziken uit blik uitgelekt
2 sjalotten, gesnipperd
3 eetl. zoete chilisaus
1 bosuitje, in dunne ringetjes
peper en zout
Snijd de kipfilet in blokken en maak de marinade volgens de beschrijving aan
en meng dit door de kipfilet.
Na ongeveer een half uur de kipfilet aan de stokjes of spiesen rijgen.
Snijd de perziken in piepkleine blokjes.
Schep de perziken met de sjalotten, de chilisaus en de bosui door elkaar.
Breng de salsa op smaak met peper en zout.
Rooster de saté op het rooster boven de gloeiende barbecue rondom en
helemaal gaar.
Serveer de sateetjes met de salsa. Lekker met stokbrood en een gemengde
salade.

EET SM AKEL IJK en
EEN FIJNE ZOM ER TOEGEW ENST!!
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K. F. DE TW A DOARPEN
Zaterdag 20 mei was er het inmiddels bekende pearke-keatsen. Er stonden
maar liefst 24 pearkes op de lijst, 10 meer dan vorig jaar.
's Ochtends viel
het water met bakken uit de lucht, zodat veel mensen, wij ook, twijfelden of
het wel door kon gaan .... Maar vanaf 12.00 uur werd het droog en kwamen
zelfs de korte broeken te voorschijn! De harde wind bleef, en dat was soms
lastig voor de opslagers, maar droog bleef het tot na de finale.
De eerste 2 omlopen zijn wel ingekort vanwege het niet betrouwbare weer
en de grote deelname. Er werd steeds met spul-gelijk begonnen. Achteraf een
goede keus want er werd vooral op het laatst spannend, dus langdurig,
gekaatst.
Na afloop was de prijsuitreiking in het Waltahûs, die tevens sponsor was van
de partij. Marco Burghgraef deed er nog een schepje bovenop door de
kransen aan te bieden, bedankt!
Mede door de muzikale bijdrage van Jan Nota bleef het nog lang gezellig ....
Uitslag: 1. Cor de Groot en Lieke van As; 2. Wiebren Poelstra en Jacobien
Postma; 3. Sjoerd B. Bou ma en Joke de Jong
Verliezersronde: 1. Adam Poelstra en Anita Haarsma; 2. Wiebren de Jong en
Froukje Walsma.
Vrijdag 2 en zaterdag 3 juni vond de gezamenlijke ledenpartij met Wolsum, in
Wolsum plaats. Omdat se Heerenveen een open dag had gepland op 2 juni
had de deelname bij de jeugd nog wel groter kunnen zijn ... De reacties van
de kaatsers waren ook dit jaar weer heel positief. Het is leuk om eens met of
tegen anderen te kaatsen, en het niveau sluit heel goed bij elkaar aan.
Door onze dorpsgenoten werden de volgende prijzen mee naar huis
genomen;
* jeugd welpen 2e prijs verl.: Marc de Boer
* jeugd pupillen 2' prijs verl.: Harmen Postma
* jeugd 12-16 jaar 1' prijs: Peter van Zuiden
2' prijs: Freerkje Walsma en Anne Gietema
*senioren
1 e prijs: Seakle Witteveen en Anita Haarsma
2e prijs: Thomas van Zuiden
2e prijs verl.: Nellie Haarsma en Leo Altena
De inmiddels bekende "zachte ballen partij" vond plaats op zondag 25 juni.
Deze keer gesponsord door VAN BUREN BV.
Er stonden maar liefst 23 parturen op de lijst, en na het loten bleek dat het
soms bijna familie kaatsen was. Bij 4 parturen speelde een ouder samen met
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zoon of dochter. Leuk dat er ook weer een flink aantal niet-kaatsers van de
partij waren.
Het leek 's ochtends geweldig weer te worden, het was bijna te warm. Helaas
begon het vanaf ongeveer 15.00 uur te miezeren en dat is ook niet meer
gestopt, maar de partij was afgelopen voor de echte stortbuien begonnen.
De hele dag is er spannend gekaatst maar de beide finales werden snel beslist
met 5-1 en 5-2. De volgende deelnemers gingen met een sporttas naar huis:
1. Sjoerd Bouma, Ruurdje Dijkstra, Bart Hekkema
2. Jelle Brandsma, JetskeDijkstra, Atty Gietema
3. Jacobien Postma, Freerkje Walsma, Sandra van Assen
Verliezersronde:
1. Ype Böte Bonnema, Karin Harkema, Hanna Harkema
2. Jan Postma, Aggie Walsma, Lianne Huitema
3. Freerk Kootstra, Paulus Witteveen, Thomas Huitema

de eerste prijs winnaars
De volgende en tevens alweer laatste ledenpartij van het seizoen is op
zaterdag 2 september.
Het bestuur.
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Fertelwykein mei Fryske fertellers
Yn 'e besnijing fan ferhalen op Skylge
Hoarne, Skylge - Der even in pear dagen hielendal ut wêze en jo hielendal oerjaan
oan spannende ferhalen. Dat kin diue hjerst op Folkshegeskoalle Schylgeralan. Twa
fan de ferneamdste Fryske ferhalefertellers nimme jo dêrby by de hän. Om jo yn te
wijen yn de wûndere, rike wräld fan it Fryske folksferhaal.
Mindert Wynstra en Douwe Kootstra hawwe it yn 'e macht: elkenien yn 'e besnijing
hälde by it fertellen fan folksferhalen. Mar soks is ek te learen. As it jo net allinnich
moai taliket om nei spannende teltsjes te harkjen, mar ek tips en oanwizings te
krijen hoe't je dat seis dwaan kinne, dan is it Frysk Fertelwykein fan 13 oant 15
oktober krekt wat foar jo.
lt begjint freedtejûns nei't elkenien mei de boat op Skylge oankommen is. Dan
fertelle Wynstra en Kootstra oer de unike kolleksje folksferhalen dy't yn Fryslan
oerlevere is. Dat komt omdat krekt hjir ferneamde sa miers jierrenlang dwaande
west hawwe mei it optekenjen fan de folksferhalen. Dat wie net earder dien, want
folksferhalen wiene der net op opskreaun te wurden, mar om trochferteld te
wurden. Dam Jaarsma en Ype Poortinga hawwe yn 'e rin fan de 2oe ieu in protte fan
dy ferhalen garre. En se binne yndied te moai om wei. Hoe 't dat optekenjen krekt
gong, wat no in folksferhaal is en wêr't it wei komt, dêroer krije jo mear te hearren.
Sneontemoarn stiet de keunst fan it fertellen sintraal en kinne de kursisten seis ek
oan 'e slach. Middeis is der in fytstocht oer it eilan mei ûnderweis folksferhalen fan
Skylge, ferteld op lokaasje. Sneins komt de ferneamde dichter, mearke- en
ferhaleskriuwer Hans Christiaan Andersen op it aljemint. En dan giet it benammen
oer syn meast ûnbekende mearke, dat fan syn bysûndere libben.
Hawwe jo wol nocht oan sa'n bysûnder wykein op de bysûndere lokaasje fan de
Folkshegeskoalle Schylqeralän, dan kinne jo kontakt sykje. Telefoanysk (0562448954), mar ek fia ynternet is mooglik: www.folkshegeskoalle.nl. Dêr fine jo ek
mear ynformaasje oer de kosten en de ferbliuwsmooglikheden (fan 13-15 oktober).
En fansels oer oare nijsgjirrige kursussen: wy sjogge jo graach kommen!
FRYSK FERTELWYKEIN

13-15 oktober

Lieding: Mindert Wijnstra en Douwe Kootstra
Kosten: € 160,--folpensjon sliepsealtsje, ynklusyf fytshier
€ 195,-- folpensjon twapersoanskeamer, ynklusyf fytshier
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Korps Eensgezindheid
Als u dit leest is waarschijnlijk ons laatste concert van dit seizoen al geweest. nl. bij de Fam.
Feenstra in de tuin.
En ook zijn we dan al op school geweest om de kinderen enthousiast te maken voor de
korpsmuziek, want we kunnen er wel wat nieuwe leden bij hebben. Jong en oud is van harte
welkom op de repetities op de woensdagavonden.
Natuurlijk zijn we met het dorpsfeest ook weer van de partij en als laatste met de tentdienst op
zondagavond.
Verslag concert 6 mei 2006
Op 6 mei organiseerde muziekvereniging "Eensgezindheid" een donateursconcert.
De zaal was feestelijk aangekleed in het oranje. We begonnen met het stuk Shine Down toen
gingen we verder met Koraal 10 uit het koralen boekje daarna speelden we Gulliver's Travels.
Verder speelden we nog het stuk Pastorale, daarop volgde het stuk lntroduction and Modem
Beat met solist Tymen Steur. We speelden Celtic Dance en Gonna Fly Now ook. Toen was er
Pauze, in de pauze konden de mensen loten kopen. Na de pauze gingen we verder met het
stuk Joy Paece and Happiness.Toen kwam het jeugdorkest o.i. v. Arjen Steur het speelde
Kettledrurn Ouverture, Just a Game, Koraal l O 1 uit het koralen boekje, Moussaka en als
laatste Seafood Shuffle. Daarna ging het korps weer verder, we begonnen weer met Koning
Voetbal met als vocalist Theo Galema hij zong de originele tekst bij deze mars. Daarna The
Craftsmen daar speelden Djurre Zijsling, Reiny Haytema, Atty Gietema alle drie solo op een
speciaal instrument. Toen was het stuk The Phantom of the Opera aan de beurt dat ging wel
goed. Als 1 na laatste de mars Cavalino met de twee winnaars van de verloting l c prijs
gastdirectie 2• prijs hulp op grote trom. En als laatste speelden we Fame. Na afloop kon
iedereen nog gezellig mee zingen met de karaoke. Helaas was er niet zo'n grote opkomst.
Korps "Eensgezindheid" heeft ook een website, www.eensgezindheid.org maar die is nog
niet helemaal af. Deze website is gemaakt door Arjen Steur en is mede mogelijk gemaakt
door het bedrijf HawarlT
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Limburgse schapen in Tjerkwerd.
We hebben er onderhand al veel over kunnen lezen; de schaapskudde die Friesland
bezoekt. Ook Tjerkwerd werd in het voorjaar bezocht door de schapen. Een prachtig
gezicht zoals de hele kudde over de Waltaweg kwam gewandeld, begeleid door de
schaapsherder en zijn 2 honden.
Het bleek hier om een project te gaan van schapenbedrijf de Wassum uit Venlo. De
eigenaar, Sjraar van Beek, runt daar een schapenbedrijf met 1600 dieren die
natuurgebieden en graslanden in stand houden. De gemeente Wunseradiel heeft
dit bedrijf ingehuurd om voornamelijk de dijken te laten begrazen. Vandaar dat ook
de Hemdijk en het fietspad langs de Trekfeart werden bezocht.
En zoals op de foto is te zien was het een prachtig gezicht, het enige nadeel is
natuurlijk dat de schaapsherder de stront van de schapen niet opruimde en ook het
nachtelijke geblèr moesten de Waltawei-bewoners op de koop toenemen.
Desondanks toch een prachtig initiatief van deze schapen boer!
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St. Windkracht 10.
-Tijdens de laatste jaarvergadering van Dorpsbelang Tjerkwerd is er geklaagd over
de kleine uitkerin~en welke St WK 1 O sedert 1998 heeft gedaan, Om een en ander
voor een ieder helder te maken het volgende:
St. WK 1 O is voor 12,5% aandeelhouder in Wynpark Beabuorren BV te Tjerkwerd. De
investeringen bedroegen in 1997 € 2.800.000,-. Dit gehele bedrag is gefinancierd
d.m.v. leningen bij banken. De banken vragen hiervoor natuurlijk rente en om deze
rentelast zoveel mogelijk te beperken, heeft de BV indertijd besloten, alvorens tot
uitkering aan de aandeel-houders van een dividend-uitkering over te gaan, om
eerst de leningen af te lossen uit de inkomsten van de verkoop van stroom.
Derhalve pas uitkeren aan de aandeel-houders wanneer de gehele lening is
afgelost.
Het risico voor het aflossen van de leningen ligt bij de BV en als zodanig bij de
aandeelhouders. Dus mocht er onverhoopt iets met de molens gebeuren, zodat de
opbrengsten geheel of gedeeltelijk wegvallen, dan blijft de BV aansprakelijk voor de
aflossing van de leningen.
Door nu alle inkomsten minus overige jaarlijkse kosten aan te wenden voor de
aflossing van de leningen, wordt de periode waarover de BV ten aanzien van de
leningen risico loopt korter.
Tevens zijn de opbrengsten, aantal kWh tegengevallen (minder windaanbod) t.o.v.
de begrote hoeveelheden. Achteraf zijn wij blij, dat er niet meteen tot een
dividenduitkering is overgegaan, maar dat alle binnenkomende gelden gebruikt
zijn voor de aflossing van de leningen.
Op basis van de geprognotiseerde productie, alsmede een normale
boekhoudkundige afschrijving op de investeringen, was een dividend-uitkering
voor St WK 1 O van plm € 10.000,- per jaar, zoals indertijd werd aangegeven; een
reële benadering. In de komende jaren zou deze dividend-uitkering gemiddeld over
de gehele 20 jaar gerealiseerd kunnen worden. Dus tot nu toe niets en later hogere
bedragen.

I

l
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St. WK 1 O is tot nu toe de enige aandeelhouder, die een voorschot op het t.z.t. te
ontvangen dividend heeft opgenomen. Over deze opgenomen bedragen wordt een
rentevergoeding door de BV aan St WK 10 berekend, welke t.z.t. bij een dividenduitkering wordt verrekend. Dus hoe hoger onze voorschotten, hoe hoger het
rentebedrag dat t.z.t. betaald dient te worden aan de BV.
Het bovenstaande was voor St WK 10 de reden om geen hogere bedragen uit te
keren. Tevens staat in het huishoudelijk reglement van de Stichting, dat niet alle
uitgekeerde gelden direct ten goede komen aan project en in het dorp. Het is de
bedoeling om een reservepot te vormen, waaruit voor een langere periode gelden
kunnen komen ten gunste van het dorp Tjerkwerd.
Aangezien de huidige 5 molens binnenkort (2007) vervangen gaan worden door
nieuwe molens, zal er een nieuwe situatie ontstaan en zal er binnen de huidige BV
afgerekend dienen te worden. Dan zal er duidelijkheid komen over de werkelijke
opbrengsten uit het windmolenpark.
Uit publicaties in de kranten, komen nogal eens, volgens ons verwarrende
informatie, los omtrent uitkeringen uit windmolenprojecten. Naar aanleiding van
het in gebruik nemen van een windmolen in Kubaard, is er met collega-deelnemers
in windmolenparken afgesproken om eens samen te overleggen over de
mogelijkheden omtrent het financiële gewin uit de molens.

Wij vertrouwen er op dat bovenstaande een ieder meer duidelijkheid heeft
verschaft omtrent de uitkeringen uit het windmolenpark.
Namens St. Windkracht 10
Jos Fallkena
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St. Windkracht 10 ..... tips van Trudy
In 2005 hebben wij via "t Skieppesturttsje een energie-besparings-idee-project
uitgeschreven.
Hierop zijn niet veel ideeën binnengekomen. Hieruit valt misschien af te leiden, dat
men in Tjerkwerd niet echt bezig is met energie-besparing of dat de prijzenpot niet
een echte uitdaging is geweest om de dorpsbewoners in actie te krijgen.
Hierbij geven wij u de energie besparende maatregelen van onze winnares: Trudy
Witteveen.
Zet de e.v. 's-morgens een graadje lager (geen 20 maar 19 graden)
Ga je naar je werk en/of is er niemand overdag thuis, laat de e.v. op de nachtstand
staan.
Zet een uur voor je naar bed gaat, de e.v. op de nachtstand.
Doe zo weinig mogelijk lampen aan. Gebruik spaarlampen.
Verlaat je een vertrek, zet dan radio en/of t.v. uit en doe het licht uit.
Doe de standby-knoppen van t.v., radio en computer enz. uit
Sluit alle kranen goed en gebruik ipv bad, de douche. Douche niet te lang.
Maak vaker gebruik van eenpansgerechten, b.v. stamppot.
Zorg dat elektrische apparaten vol zijn bij gebruik, zoals afwasmachine,
wasmachine, droger, koelkast enz.
Zet de wasmachine, droger en afwasmachine pas na 23.00 uur aan (nachtstroom).
Zorg dat er geen ijsaanslag in de diepvries en vriesvak koelkast zit
Sluit, vooral in de winter, de deuren en ramen goed. Denk wel aan ventilatie.
Zorg eventueel voor tochtstrippen.
Sluit 's-avonds de gordijnen.
Vang regenwater op voor planten en ramenwassen.
Combineer het doen van boodschappen e.d. met andere afspraken. Dan hoef je niet
voor elk wissewasje de auto te gebruiken.
Pak eens wat vaker de fiets ipv de auto. Fietsen is goed voor u.
Wanneer men dit zoveel mogelijk toepast en er bewust bij nadenkt, kun je heel wat
energie en geld besparen.
Zoals u misschien weet of reeds hebt gelezen, is onze dorpsgenoot Bert Miedema
gespecialiseerd in energie-besparing.
Trudie gefeliciteerd namens
St. Windkracht 10
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Nieuws van stichting It Waltahûs
Op 18 maart kwam theatergroep MeM uit Bolsward naar het Waltahûs met de
voorstelling "Wekker wurde". Marijke Bekema en haar muzikanten Ben Sibbald,
Wopke Ydema en Hilbrand Adema brachten een programma met veel muziek. Een
programma dat ging over je eerste jeugdliefde en wat die met je doet. Bijzonder en
knap hoe dit gebracht werd.
Verder loopt het seizoen weer wat op zijn einde. Sommige verenigingen zijn de
zomerstop al in gegaan. Het Waltahûs blijft gewoon open op vrijdagavond, behalve
in de bouwvakvakantie. De vrijdag dat de bouwvak begint echter is er wél
openstelling, zodat de vakantie kan worden ingeluid.
Natuurlijk kan er ook voetbal gekeken worden in het Waltahûs! Nu maar hopen dat
Nederland nog meedoet op het moment dat u dit leest
.
En natuurlijk zijn we al druk met de voorbereidingen voor het dorpsfeest op 21 en
22 juli. We wensen iedereen alvast een mooie zomer en tot ziens in het Waltahûs
en op het feest!
Het bestuur

Einduitslag Klaverjasclub seizoen 2005-2006
1. Breeuwsma/Galama
2. Betty Jellema
3. Dijkstra b.v.
4. Afke Ydema
5. Bertus Walsma
6. Jaap/Sjoerd
7 Fokko Rollema
8. Bert Miedema
9. Jelle Zijsling
1 o. Jitte Hu itema
11. Jouke Hettinga
12. Klaas Galama
13. Yde Sahakel
14. Riet Bruinsma
15. Reinier vd Steege

4865
4861
4789
4734
4660 (24 x gekaart)
4660 (16 x gekaart)
4652
4642
4624
4599
4577
4552
4538
4528
4479
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16. Wiebren Poelstra 4476
17. Jelle Twijnstra
4662 (14 x gekaart)
De start is weer op 3 oktober a.s.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Rieky Dijkstra.
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het begin van het
sportveld!!
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EHBO cursus blaren behandeld
Soms heb je er geen weet van; je kan kilometers lopen zonder last te hebben van
blaren, maar een andere keer kan je na 1 O kilometer gelopen te hebben al blaren
oplopen. Dit kan door verschillende oorzaken komen, bijvoorbeeld;
Te warm weer, de voeten badend van het zweet in de schoenen.
Regen, de voeten worden drijfnat in de schoenen en het vel wordt zacht.
In de sok kan een vouw zitten.
Te lang blijven lopen met een steentje in de schoen.
Je krijgt spierpijn en gaat je verhouden met lopen.
Door te lange teennagels gaan je tenen krom staan in de schoenen, je moet je
nagels ook weer niet vlak van tevoren knippen; een week er voor is beter.
Niet direct einden gaan lopen op nieuwe schoenen, eerst goed inlopen. De meesten
hebben hier wel wat ervaring mee.
Blaren kun je voorkomen door je voeten, liefst een week van tevoren mee
beginnen, in te vetten met een goede voetzalf. Koop goede loopsokken en goede
wandelschoenen. Als je aan een lange tocht wilt beginnen is goed trainen een must,
ook om andere lichamelijke pijnen te voorkomen.
Voorkomen is beter dan genezen. Als je veel loopt en je krijgt steeds weer blaren op
dezelfde plekken, plak dan voordat je begint te wandelen de kwetsbare plekken af
met sporttape of hansaplast, liefst smal.
Voel je onder het lopen dat het pijn begint te doen, stop dan direct en heb je nog
geen blaar, plak dan de zere plek af met tape of plak er een compeetpleister op,
deze vormt zich als een tweede huid en geeft bescherming. Ook met douchen kun
je deze pleister laten zitten.
Als je blaren hebt opgelopen laat ze dan, indien mogelijk, behandelen door mensen
van de EHBO. Op grote tochten zijn deze bijna altijd aanwezig en zij zijn
gespecialiseerd in het afplakken van blaren.
Onder leiding van Akke Gietema hebben we op een cursusavond blaren behandeld.
Hele hakken afplakken (hakjes maken) en onder de ballen van de voet blaren
afplakken. Een zeer secuur werk. De blaren worden geprikt of een knipje er in en
ontsmet want het vocht moet er goed uit. Daarna begint het afplakken.
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Met smalle hansaplast
steeds een beetje over
elkaar heen
aanbrengen wordt de
gehele hak afgeplakt.
Als het klaar is wordt
er nog talkpoeder
over heen gestrooid
zodat het niet aan de
sok gaat kleven. Men
hoeft het niet eerder
te verwijderen dan
wanneer men voelt
dat er zich weer een
nieuw vel heeft
gevormd. Ook onder de douche mooi laten zitten.
Voor de wandelaars onder ons was dit een zeer boeiende en leerzame avond.
Joop Nota

.

.

..--------
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Koemrijziging Roemenië Roept.
Kleding imamelig stopt. mur ondenteuning pat door!!
Sinds jaren zet_~ .slic.bfing}loemenit Raept zich in voor hunwnitake hulp_(J(UI
Roemenië door het organiseren van hulptransporten naar Roemenië. Het accent
van deze acties lag voor een groot deel op het inzamelen van kleding en het
aankopen van voedsel in Roemenië. Naast kleding kwam er steeds meer
aandacht ll'O<Jr structurele ondersteuning. Zo heeft de stichting o.a. bijgedragen
in de realisatie van waterprojecten en hulp aan particuliere initiatieven.
Voor scholen is er altijd speciale aandacht:
In de negentiger jaren was de nood hoog in de kindertehuiz.en en psychiatrische
ziekenhuizen. Met kleding, medicijnen. levensmiddelen e.d. is hier
ondersteuning geboden. De huidige situatie in de tehuizen is momenteel zodanig
dat deze hulpvraag (gelukkig) geminimaliseerd is.
Het wordt steeds moeilijker om aan de steeds strenger wordende regel- en
wetgeving la.v. invoeren van hulpgoederen te voldoen. Wordt er in een
transport iet.s aangetroffen wat niet mag worden ingevoerd. bijvoorbeeld
ondergoed of sokken, dan heeft dit tot gevolg dat de vrachtwagens terug
gestuurd worden of in het ergste geval de totale lading vernietigd wordt.
Aangezien Roemenië Roept altijd zeer grote hoeveelheden kleding krijgt
aangeboden blijft dit een risico, cokat wordt et kritisch gesorteerd. Daarnaast
neemt de behoefte aan kleding af.
De transportkosten nemen ieder jaar toe. Denk. hierbij aan de stijgende
brandstofkosten en de diverse tolheffingen.
Na al deze jaren is het noodzakelijk geworden om nu de bakens te verzetten. De
stichting Roemenië Roept beeft altijd boog in het vaandel gehad dat
ingezamelde goederen, giften enz. zo doeltreffend mogelijk benut dienen te
worden. Aangezien de omstandigheden veranderen is een aanpassing in de
werkwijze en doelstelling noodzakelijk
Voor de toekomst wil de stichting Roemenië Roept zich blijven inzetten voor
Roemenië. De accenten zullen worden verlegd naar structurele projecten.
KJeding zal dus niet meer worden ingezameld.
Aangezien de situatie in de psychiatrische ziekenhuizen nog schrijnend is, zal
hulp aan deze ziekenhuizen een aandachtspunt blijven.
Ook de contacten die er zijn met de scholen zijn, worden onderhouden. Waar
nodig zal ondersteuning worden aangeboden.
De schoolpakketten die gemaakt worden door de kinderen hier, voor de
Roemeense schoolkinderen zal, gezien het grote succes, zeker worden
voortgezet.
Ook al verzet de stichting Roemenië Roept de bakens en zal er geen kleding
meer worden ingezameld, uw steun blijft nodig.
Om structurele ondersteuning te bieden en uit te breiden is de stichting
afhankelijk van uw financiële ondersteuning. De grootste bron van inkomsten is
de verkoop van loten voor de grote verloting, die ook dit jaar weer
georganiseerd gaat worden.
Specifieke goederen worden nog wel ingezameld, bijvoorbeeld schoolmeubels,
ziekenhuisbenodigdheden. Mocht er voor een speciaal project zaken nodig zijn
welke in Roemenië niet verkrijgbaar zijn dan zal de stichting dit via de media
kenbaar maken.
De stichting wil natuurlijk haar contactpersonen en diegene die hun enorm
hebben geholpen ook namens hun Roemeense vrienden bedank.en voor al hun
inzet. De stichting Roemenië Roept hoopt dat zij ook op hun hulp mag rekenen
in de komende jaren.
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Voor u gelezen

.

door Pieteke Dekker
. als je niet veel eisen hebt, is het gauw goed
. al weet je niet hoe oft moet, dan moet je naar de buren kijken
. de een komt alles zomaar aanwaaien, de ander heeft altijd tegenspoed
. andere stoel, ander praat
. wie t'slechte pad opgaat, hoeft er niet van op te kijken dat hij ergens over
"stroffelen"zal
. wijsheid komt met de jaren, eigenwijsheid ziet er bij veel mensen al vroeg in
. wat aanloopt op zijn tijd, maakt veel mensen blijd
. tussen gelukkig en ongelukkig wezen, loopt maar een heel dun draadje
. veel mensen puzzelen in een boekje, maar de puzzel van het leven kunnen ze niet
oplossen
. sommige mensen verdienen geld als water, anderen kunnen amper het water
betalen
. droge humor is sappig
. de waarde van geld wordt minder als genoeg hebt
. een visserman wil geen week aan wal
. de wijzers van de klok vliegen voor wie lacht, maar ze kruipen voor wie wacht
. regen na acht uren, zal de hele dag niet duren
• het stof gaat voor de bezem
. hadden jullie een net hotel tijdens jullie wittebroodsweken Magda?, fantastisch!, ik
heb zelden zo'n wit plafond gezien
. de angst voor de vreveling is het enige excuus om te werken
. het is niet veel,maar uit een goed hart

Noch eefkes en de skiep weidzje hjir net mear fredich yn 't fjild.
Noch ditjier sit ûtein setten wurde mei de bou fan nije huzen.

I

l
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Familieberichten

Arwin
N('4 n~,,.,.~ ~ C'\
,wg ~ !J~
1ê,chalietortlO(;lf6,

Hij ·~ ge~ op 11 mei 2006

ieUheeiket'9,
WI <;n•

hJt,t gefeg,J .

. .-----------. . . . . . . f0ft
i't~I ,;'~
Op 11 mei 2006:
Arwin, zoon van Dries en Gea Koster

Orieb en Ge.a K.ooter·SNe~ing
Anouk
Martin.J.,n
Fr;;nk
Syln,,,de 11
8765 LV Tjerl:wetd

0515·579680

lyts b<nitsj<
gr,lt ..-Qnd•r

Gods gllmk
u_slok

rankb<r •u bliid biunc "'Y ll1•i ii3

2mei2006
Jan Hessel,
zoon van Roberto en Liesbeth Tiesma

Bedankt
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte van onze
dochter/zus/tante en bij haar overlijden. Onze hartelijke dank daarvoor, het heeft
ons goed gedaan!
Hendrik Ven inga & Lolkje Veninga-Atsma
Johan Huitema & Klaske Huitema-Veninga
Lianne, Thomas en Arnold Huitema.
Juni 2006
Allegearre betanke foar de blommen en de lokwinsken dy't wy krigen ha op us 45
jierrige troudei. lt hat us tige goed dien dat jimme om us tocht hawwe.
Groetnis fan Sijbren en Tine Miedema fan Ymswalde.
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Nieuwe bewoners
Hallo, wij zijn de nieuwe bewoners van Eemswouderlaan nr. 2.
Ons gezinnetje bestaat uit Jurgen(33), Susanne(34), Yordi (9) Taris en hond
Spike(10mnd).
Wij zijn van Gorref.lijk naar Tjerkwerd gekomen omdat Jurgen in IJlst kon gaan
werken. Hij werkt daar bij Sijperda-Hardy technisch adviesbureau. Hij is daar
technicus gebouwinstallaties. Jurgen houdt erg van watersporten zoals surfen en
kiten en ook van computeren. Met al die meren en de zee vlakbij zitten we hier dan
precies goed.
Yordi zit op de Reinboge in groep 4 en heeft het hier al goed naar z'n zin. Hij houdt
van computeren, voetballen en spiderman.
Susanne is overblijfmoeder op school. Dat heeft ze op Yordi z'n oude school ook 3
jaar gedaan. Ze is groepsleidster en voelt zich thuis tussen de kinderen. Verder
maakt ze graag kleding en houdt ze van puzzelen en van op vakantie gaan. We zijn
nu nog druk bezig met het moderniseren van ons huisje. We doen praktisch alles
zelf. Dat vinden we leuk werk, maar er gaat veel tijd in zitten. We zijn dus nog wel
even bezig.
Groetjes van Jurgen, Susanne. Yordi.

Collectes
Astmafonds
De actie voor het Astmafonds in het kader van de landelijke inzameling
in de week van 8 t/m 13 mei heeft in Tjerkwerd een bedrag opgebracht van
€ 208,50. Akkie, Tetje en Nellie bedankt voor jullie inzet en een ieder die door een
financiële bijdrage deze collecte heeft doen slagen.
Namens het Astmafonds bedankt! Doetie Bakker
Reumafonds
De landelijke collecte van het Reumafonds, die in de week van 12 tm 18
maart jl. is gehouden, heeft in Tjerkwerd en Dedgum een bedrag
opgebracht van€ 245,06.
Het Reumafonds dankt de leden van het plaatselijke comité, de
collectanten en ieder die door middel van een financiële bijdrage zorgt
dat het reumafonds de strijd tegen reuma kan blijven voortzetten.
Riemkje Lemstra.
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Terherne, 15 mei 2006

De leeuw is los in Terherne!

INDER
ENDAG

In Terheme wordt zondag 8 oktober de 6' editie van de jaarlijkse Kinderboekendag
gehouden. Het thema van dit jaar is "De Leeuw is los". Rondom dit thema worden
verschillende activiteiten georganiseerd, zoals de Kinderboekenkastroute, theater,
muziek, een boekenmarkt enzovoort. De Kinderboekendag 2006 vindt plaats in het
Kameleondorp Terherne, van 11.00 tot 17.00 uur.
Het doel van de Kinderboekendag is promotie van zowel het Nederlandstalige, als
het Friestalige kinderboek. Voor de Kinderboekenkastroute zijn basisscholen in
Friesland benaderd. In een vitrinekastje beelden zij op creatieve wijze een
(beesten)boek uit. Deze kastjes worden met de Kinderboekendag uitgezet, in een
route dwars door Terherne. De school met het mooiste kastje, wint een prijs.
Nieuwe informatie over het programma en deelname aan de kinderboekendag,
wordt geregeld bekend gemaakt op www .kinderboekendag.nl. Ook met vragen kan
men terecht op deze site.
De speciale organisatiecommissie voor de Kinderboekendag, kan rekenen op de
medewerking van de Hotze de Roos Stichting, het Centrum voor de Kunsten uit
Sneek, de Stichting lt Fryske Berneboek uit Leeuwarden en het Kameleondorp
Terherne.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kinderboekendag Terherne
Mevr. S Kalksma
T: 0566- 68 98 32
Of mail naar kinderboekendag@gmail.com

34 l 't Skieppesturtsje I Juli 2006

Op 21 en 22 juli. is het zover; dorpsfeest in

Tjerkwerd. Ditjaar is het thema film en alles
wat daarbij komt kijken. Tijdens de zeskamp
zal er weer een flinke strijd worden gestreden
door de buurten en hun captains
de
spanning stijgt !! !!
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Het programma komt binnenkort in uw
brievenbus, alvast veel succes en voorpret
gewenst!!!

Oranjevereni~~ Mei fuoar ien
't Skieppesturtsje I Juli 2006 l 35

Snypsnaren
Djurre mag graag vissen en de vissen mogen Djurre graag want hij vangt de een na de
ander, ze springen nog net niet zo in zijn emmer maar dat zal vast niet lang meer duren.
Johannes D. leek dit ook wel wat en hij stond sóchtends om half 8 al aan de kant van de
sloot. Ook hij had snel beet en hij ving een
koe. Goed gedaan Johannes !
Tjerkwerd schrok op; wie zijn kudde schapen denderde daar door de buurt? Gelukkig, het
was de schaapsherder. Een mooi gezicht maarre
al die stront en dat nachtlijke gebler !!
Bij de Volbeda's was een flexnet geplaatst om de schapen te keren. Maar tot grote schik van
Janet hing er geen schaap in het net maar een fietser!
Het gras is altijd groener aan de overkant; zo dachten ook de schapen van de kudde en
namen een kijkje in het land van Johannes, tja en als er 1 schaap over de sloot is
.
Truus kreeg kennelijk ook de smaak van het schaap hoeden te pakken. Zag u haar ook zo
verhit een rondje rond de kerk maken met voorop 4 schaapjes ?
Karin H. gaf een Ha-ra party, zij had zelf nog een vraag voor de consulente; Ik vond een
rubbertje in mijn spoelbak, is deze misschien van de Ha-ra-zeep-pomp? Volgens de Hara
consulente was dit niet mogelijk. Tja Karin, waar komt dit rubbertje dan vandaan ? Wordt
vervolgd ....
Yde zette de groene container aan de weg, volgens buurman Rob was het helemaal niet de
dag voor de groene container, maar hij wilde natuurlijk niet achterblijven.'s Avonds hebben
beide heren hun nog volle container maar weer bij huis gezet
.
De jeugd van Tjerkwerd en omstreken wilden in hun blues brother caddilac een weekendje
naar center parcs. Helaas .... De cadilac hield er bij de brug al mee op, waarna er ander
vervoer werd geregeld en de tocht toch kon worden voortgezet. Helaas werd de woede
afgereageerd op het huisje ....volgend jaar maar naar een hutje op de hei?
Arnold H. werd op een zondagochtend vermist, de hele familie in rep en roer. Bij het uitgaan
van de kerk kwam hij weer tevoorschijn. Jan Nota vertelde dat er goed op bem was gepast..
...... hij had de zegen gekregen.
Akky H. is met Aly & Thea naar de night of the Heamiel geweest .... Riemer moet oppassen,
want Akky tovert Tonny Neef uit haar broek!? (verzachtende omstandigheid, het was maar
een foto, redactie)
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