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Fan de redaksje
Beste Skieppesturtlezers,
Helaas de zomer is weer voorbij en de herfstzon heeft het weer overgenomen.
De bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren en de eerste laten al weer los,
zodat er weer geveegd kan worden. Maar om even op de zomer terug te komen,
wat hebben we een geslaagd dorpsfeest gehad! Het weer was prachtig, de
stemming opperbest en wat hebben alle straten en buurten hun best gedaan om er
een mooie vrijdagavond van te maken. Ook de mode-show van de kinderen en de
spellen van de zeskamp waren een groot succes. Het was super.
Ook was er een jubileum, lt Pjuttehonk bestond in september namelijk 25 jaar,
namens de redactie VAN HARTE en we hopen dat er nog vele peuters naar lt
Pjuttehonk toe mogen gaan.
Ook al is ons dorp maar klein, we hebben GROTE mensen in ons dorp. Ule
Haarsma is met zijn tuigpaard Vlo nationaal kampioen geworden, wat een
geweldige prestatie. Ook is hij uitgenodigd om in DE STOEL van Omrop
Fryslän te zitten. Maar ook Johannes Dijkstra kunnen wij feliciteren. Tijdens de
keuring in Blauwhuis werd 1 van zijn Friese merries bekroond met een ster,
waardoor de mem het predikaat preferent kreeg. Ook een prachtige prestatie!
· Jouke Hylkema heeft een boek geschreven over Beabourster monologen, wij willen
in de volgende Skieppesturt hier meer aandacht aan besteden.
Wij wensen jullie veel leesplezier toe en als jullie zelf verhalen o.i.d hebben voor
deze dorpskrant dan kan dat altijd ingestuurd worden.
Groet, Riemkje Lemstra.
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! Oproep voor ontwerp en adverteerders !
Met de realisatie van dit nummer zijn we tevens door de voorraad gedrukte
omslagen heen. Dat betekent dat we hebben besloten nieuwe covers te laten
drukken. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Het leek de redactie leuk de bewoners
de kans te geven om een omslag te ontwerpen. Het is dan de bedoeling om vier
nummers in hetzelfde jasje te steken. Aangezien het volgende nummer in januari
verschijnt, wordt dus'de gehele jaargang 2007 een herkenbaar geheel. Kortom, laat
uw creatieve geest de vrije loop: teken, schilder, ets, kalligrafeer, fotografeer of
maak daar een mix van. De omslag wordt afgedrukt in full-colour!
Met buitengewoon veel nieuwsgierigheid kijken we uit naar een vrolijke, frisse
variant op onze huidige dorpskrant.
Dat kost uiteraard een paar eurocentjes. Maar dan heb je ook wat. Per slot van
rekening wil je ook wel weer eens wat anders nietwaar. We zijn de lezers zeer
dankvoor voor de geweldige jaarlijkse bijdragen, maar voor zo'n nieuw jas hebben
we wat extra inkomsten nodig. We doen daarom een beroep op bedrijven en
instellingen uit het dorp en omgeving die ons hierin willen steunen. De binnenkant
van de cover en eventueel de achterkant hebben we gereserveerd voor
advertenties. Achterop willen we graag een grote die ook in kleur kan.
Belangstellende sponsors kunnen hiervoor contact opnemen met de redactie.

Skilderij fan Gerrit Wijngaarden stellen
lt is sa goed as wis dat dit
oaljeferveskilderij fan üs keunstskilder
Gerrit Wijngaarden stellen is. lt doek is
makke yn 1992. Dêrtroch wie it ek net
daliks fermist. Gerrit hat gäns mear
keunstwurken makke dat sadwaande.
Dochs is it gemis fan dit doek grut.
Dêrom ek stelt er in beleaning fan 100
euro yn it foarûtskht foar de tip dy't
liedt nei it weromfinen. Witte jo mear
hjiroer of ha jo oanwizings dy't
wichtich wêze kinne nim dan kontakt
op mei de keu nstskilder op tel. 0515579323 of sykje him thüs op oan de
Waltawei 25.
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Hallo allemaal,

Nog maar een paar weken aan de gang en al zoveel beleefd! Allereerst het grote
peuterfeest, ter ere vanons 25-jarig jubileum. Wat was het leuk! De peuters
mochten feestvlaggen en feesthoeden maken, en ook mooie verftekeningen 0mi het
lokaal weer wat op te vrolijken na de vakantie. We hebben gepraat over feesten en
verjaardagen. De peuters vonden het wel een beetje gek dat een peuterschool ook
jarig kon zijn. Maar als de peuterschool jarig is zijn alle peuters ook jarig, en dat was;
natuurlijk wel heel leuk!
Op de feestdag, zaterdag 23 september,mochten alle peuters op karrerudoor de
straten met het muziekkorps voorop. De meeste peuters vonden dat erg leuk en
bleven keurig zitten. Na de optocht mochten de peuters naar de voorstelling van de
poppenkast kijken. Dat maakte diepe indruk (een week later kunnen ze het nog
letterlijk navertellen): de koning had cadeautjes gekocht voor alle kinderen, maar
hij kon ze niet meer vinden. Hij riep de hulp in,van een tovenaar. Die tovenaar zei de
verkeerde spreuk op en toen veranderde de koning in een kikker! Gelukkig is het
goed afgelopen en de boef!! Die de cadeautjes had gestolen vertelde aan de
kinderen waar hij ze had verstopt. De kinderen konden heel goed zoeken en zo.
kregen ze allemaal hun cadeautje. Na de poppenkastvoorstelling mochten de
kinderen naar beneden waar ze wat lekkers kregen en mochten fietsen en dansen.
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's Middags waren er, oud-leidster, oudbestuursleden en andere genodigden in lt
Waltahus om een dia-voorstëllinq te
bekijken en natuurlijk lt Pjbttehonk. Aan
het eind van de dag kwamen ook riog
dorpsgenoten (zowel Tjerkwerd als
Parrega) langs. We kregen nieuwe boekjes
cadeau en ook noq poppenkastpoppenl Al
met alleen geslaagde dag, met alle lof
voor de jubileumcommissie!
Vlhr de peuterleidsters, Karin Hàrkema, Ymkje Bakker, Rixt
Speertstra, Edith Bakker en Sytske Dijkstra.

Tijdens het jubileum werd onze
penningmeester Geroen Zandstra in de
bloemetjes gezet hij is al 12 ½jaar
penningmeester van lt Pjuttehonk.
Wij willen nogmaals iedereen bedanken die
heeft rneeqewerkt aan dit jl!ll:.lileum ...
Geweltlig!
Op zaterdag 30 september is er nog een groep peuters en ouders naar het Tomkefeest geweest in de Harmonie in Leeuwarden. Er was o.a. €ircus Wit0va, een Tomke
voorstelling, diverse workshops: kleien, kleuren, danseh, en een boekenmarkt. Erg,
leuk en als klap op de vuurpijl mochten wij onze gewonnen prijs in ontvangst
nemen: een rnooiTomke schilderij. Dat hadden we gewonnen met de Tomke
kleurplaat die de peuters in mei gekleurd hadden.
Foto's van het Tornkè feest kunt u zien op www.afuk.nl

Peutérjuf Edith Bakker
neemt de prijs in
ontvangst.

't Skieppesturtsje I Oktober 2006 l 5

Tropisch Hollywood in Tjerkwerd.
Afgelopen weekend werd in Tjerkwerd het jaarlijkse dorpsfeest in Hollywood stijl
met elkaar gevierd. Onder een voortdurend stralende zon werden de dorpsbewoners getrakteerd op een gevarieerd script.
Vrijdagocht~nd opende het korps 'Eensgezindheid' het feest met een muzikale
rondgang door het dorp, gevolgd door een stoet feestelijk verkleedde kinderen met
hun versierde fietsen en skelters.
Op het Hollywood
feestterrein konden de'
sportievelingen daarna beginnen
met het kaatsen en volleyballen.
De kinderen werden eerst flink aan
het werk gezet. Ze konden in de
tent hun eigen kledinqiontwerpen.
Als echte moviestars lieten ze de
prachtig gemaakte ereaties aan het
publiek zien op d'e catwalk.
's Middags regisseerde Epie Wijngaarden, de voorzitster van het feestcomité, een
uptempo bingospel voor jong en oudt Hoewel de temperatuur vooral in de loop Van
de middag tot tropische waarden steeg wisten de verschillende buurten het hoofd
koel te houden en streden ze in de zeskamp enthousiast en sportief om de
hoofdprijs. lDe gouden Skieppesturt Oscar!
Die zeskamp begon met een pittige kennisquiz over Hollywood-, Nederlandse,
Friese en andere sterren. Daarna was
het de beurt aan de buurtproducers,
.1 _
die met hun eigen crew het
-.,
l 1
aanwezige publiek volop wisten te
~"c,.,,r.
vermaken met zang, toneel, dans,
film en theater, Zorro, de sterren uit
Grease, de familie Flodder, Tarzan en
nog véél meer sterren
werden op zeer vermakelijke wijze
geparodieerd. Gelet op de reacties
vanuit de zaal werd dit alles erg
gewaardeerd. Anneke Feenstra
presenteerde het geheel als een echte glàmourgirl. Hierna kon men zich nog lekker
uitleven op de dansvloer. Piaatsgenoot Marten Hylkema was helemaal in zijn rol
als licht- en geluidsman.
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Op zaterdag werden, weliswaar opnieuw onder een broeierige zon, de volgende
vier onderdelen gespeeld. Deze stonden in het teken van beroemde films als Ben
Hur, Turks Fruit, Jaws en King Kong.
Tot aan het laatste spel stond de
uitslag nog niet vast. Ymswälde,
Singel/Kerkstraat en de Sylroede
hadden de beste kansen. Het was
uiteindelijk Singel/Kerkstraat die
met de eer ging strijken. De laatste
keer dat zij de wisselbeker wist te
winnen was 27 jaar geleden. De
buurt was dan ook erg opgetogen
over het behaalde resultaat.
Daarnaast ontvingen zij de
welverdiende Oscar. Voor de wat oudere jeugd werd de dag in muzikale, maar ook
dorstige sfeer afgesloten met de band Second Life. Dankzij de inzet van de vele
vrijwilligers van zowel de Stichting het Waltahûs als de Oranjevereniging
en uiteraard de talentvolle plaatselijke filmhelden kan teruggeblikt worden op een
geslaagd feest. Wat ons betreft mag er een vervolg komen .....

UITSLAGEN:
KAATSEN:
Winnaars
Senioren: 1 Sjoerd Bouma, Jan Blanksma, Peter van Zuiden (koning)
2 Auke Walsma, Eduard Witteveen, Bertus Walsma
Verliezersronde: 1 Anno Galema, Peter Ouderkerken , Aggie Walsma
2 Age Gietema jr., Cor de Groot, Elske van der Meulen
Winnaars
Junioren:

Verliezersronde:

1 Bart Hekkema, Atty Gietema
2 Lianne Huitema, Roel Hekkema
1 Rowanna Terpstra, Marc de Boer
2 Reiny Haytema, Jelle Huitema
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VOLLEYBAL
1. Millionaires:
2. Moviestars :

Agatha Witteveen, Ruben van der Zee, Jetske Dijkstra, Suzan
Witteveen} Jehannes Dykstra
Karin Harkema, Sjors Witteveen, Durk Breeuwsma, Helena
Zijsling, Pier-Jan Zijsling

EINDUITSLAG ZESKAMP:
1 e Winnaar van de Skieppesturt Oscar of Tjerkwood - Singel/Kerkstraat - 34
2e Yrnswálde - 32 pnt.
3e Sylroede - 27 pnt.
4e Beabuorren/Rytseterp/Jousterp - 25 pnt.
Se Arkum/Dedzjum -17 pnt
6e Waltawei -16 pnt.

TEKOÖP:
DVD van het dorpsfeest 2006 voor€ lO,Verkrijgbaar bij: G. Volbeda, Eemswouderlaan 4
ir572450

Op 16 oktober vernamen
wij, mederedactieleden
van Gerben, dit heugelijke
feit.loch nog maar even
éen foto in deze

Skieppesturt,
Gerben & Yfke
via deze weg ....
GEFELICITEERD!
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Nieuws van stichting It Waltahûs
Na het bijzonder geslaagde dorpsfeest
en de natte vakantieperiode die
daarop volgde, is ook in het Waltahûs
het seizoen weer begonnen. De
meeste verenigingen zijn weer met
hun activiteiten gestart, waarover zij u
vast meer vertellen in dit
Skieppesturtsje.
Ook als bestuur zijn we volop bezig
met het winterprogramma. Om te
beginnen komt er op zaterdag 2
december een leuke band naar het
Waltahûs: No Rules. De zaal is open
vanaf 21 .30 uur.
Op vrijdagavond 15 december kan er
een kerststukje gemaakt worden
onder leiding van Hieke Rijpma.
Nadere informatie hierover en waar u
zich kunt opgeven, volgt op de M.A.T.
Verder zouden we het erg leuk vinden
om eens van u te horen wat u zou
willen doen of zien in het Waltahûs.
Heeft u ideeën, laat ze weten aan één
van de bestuursleden!

Op die manier weten we waar wel of
niet behoefte aan is in het dorp.
Misschien is het wat om eens een
middag of avond te organiseren waar
een ieder die dat wil, zijn of haar
hobby kan laten zien. Heeft u een
leuke of bijzondere hobby en wilt u die
wel eens demonstreren aan uw
dorpsgenoten, laat het ons weten!
De nieuwjaarborrel vindt plaats op
zaterdag 6 januari met natuurlijk de
uitreiking van de Skieppesturt.
Voor de vrijwilligersavond tenslotte
hebben we als datum 20 januari
geprikt. Wat er dan gaat gebeuren, is
nog geheim, maar hou deze avond
vast vrij!
Tot ziens in het Waltahûs,
Het bestuur: Wieger de Jong, Aggie
Ouderkerken, Yde Schakel, Nellie
Walsma, Heleen Wilts, Jan Witteveen,
Jelle Zijsling
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K. F. DE TWA DOARPEN
Als u dit leest is het kaatsseizoen alweer afgelopen. De jeugd heeft op de laatste·
avond, 29 augustus, nog een extra wedstrijdje gespeeld. Als volgt, 3 x 25 minuten
steeds met wisselende maten en tegenstanders. De punten werden individueel
opgeteld. Heel leuk, na afloop was er voor iedereen fris en chips en voor de winnaar
een krans en voor de 1• 4 een medaille.
Uitslag: 1. Atty Gietema; 2. Jelle Huitema; 3. Reiny Haytema; 4. Rowanne Terpstra;
Op 2 september was de echte afsluiting.van het seizoen; de FRT-ledenpartij. Zoals
de naam al zegt, gesponsord door Fokko Rollema. Het werd een mooie partij, mede
door mooi weer. Op een paar spetters na bleef
het droog.
Bij de jeugd stonden 5 parturen op de lijst,
waarvan 4 met een prijs in de vorm van een
beker naar huis gingen, als volgt: 1. Harmen
Postma en Atty Gietema; 2. Bart Hekkema, en
Hiddelemstra
Verliezersronde: 1. ReinyHaytema en Roel
Hekkema 2. Rowanne Terpstra en Djurre
Zijsling
Bij de groten stonden 12 parturen op de lijst, evenveel als vorig jaar. De 1 • omloop
werd vlot gekaatst, op 1 partij na die eindigde in 5 eersten gelijk was er veel
verschil; 5-0, 5-1,5-3. Later werd het spannender. De finale eindigde daarentegen in
5-1, maar de finale van de verliezers in 5 eersten gelijk. Rond 18.00 uur viel de
laatste slag. De prijzen waren deze keer WV
bonnen.
Uitslag; 1. Johan Ouderkerken, Cor van Zuiden,
Anne Gietema; 2. Bert Jan Ouderkerken, Theo
Galema, Aggie Walsma; 3. Anno Galama, Sjoerd
Wijngaarden, Linda Galema
Verl.ronde; 1. Auke Walsma, Freerkje Walsma,
Joke de Jong; 2. Sjoerd Bouma, Jacobien Postma,
Ruurdje Dijkstra

Anne. Johan en Cor

Gedurende het seizoen was de dinsdagavond weer voor de jeugd. Kinderen uit
qreep 3 en 4 kaatsen nog niet voor de punten maar hebben wel een heus certificaat
gekregen. Vanaf groep 5 gaat het wel om punten. Nieuw dit seizoen was dat er vóór
het echte partijtje nog even getraind werd, en dat heeft z'n vruchten afgeworpen!
Het niveau in augustus was een stuk hoger dan in mei.
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Dan de competitie vanaf 12 jaar op de donderdag avond, evenals vorig jaar is er niet
1 keer uitgevallen, uniek!! Er is 17 x gekaatst door in totaal 65 leden! Kortom we
hebben weer een succesvol seizoen achter de rug!!
Rest ons nog te melden dat er een bestuurswissel is geweest; Durk Ouderkerken
heeft het bestuur verlaten, nogmaals bedankt voor je inzet Durk! Lisette Kootstra zal
het bestuur komen versterken, welkom Lisette!

UITSLAG COMPETITIE 2006
Jeugd:
1 • prijs
2• prijs
3• prijs
4• prijs
5• prijs
6• prijs
7• prijs
8• prijs
9• prijs
9• prijs

Atty Gietema
Sven Bijlsma
Harmen Postma
Hidde Lemstra
Reiny Haytema
Jelle Huitema
Hanna Harkema
Thomas Huitema
Wytske Nieboer
Djurre Zijsling

punten
79
76
74
72
69
68
65
60
59
59

punten
Senioren:
1• prijs AukeWalsma
97
2• prijs Ype Bonnema
96
3• prijs Seakle Witteveen 85
4• prijs Wiebren Poelstra 78
5• prijs Paulus Witteveen 77
74
6• prijs Anne Gietema
73
7• prijs Wietse Sinnema
8• prijs Bert Jan Ouderkerken73
meer tegen eersten
9. Jelle Brandsma
71
10. Sjoerd Wijngaarden
68
64
11. Jan Postma
64
11. Peter van Zuiden
58
13. Jan Witteveen
14. Klaas Jitze Tytsma
57
15. Jan Hessel de Groot
56
16. Peter Ouderkerken
54
17. Gerard Ree
53
52
18. Age Gietema jr.
51
19. Cor de Groot
47
20.Jan Nota
47
20. Ids Walsma
22. Riemer Havtema
43

11. Bart Hekkema
12. Rowanne Terpstra
13. Lianne Huitema
14. Tymen Dillema
15. Roel Hekkema
16. Marc de Boer
17. Pieter Hielkema
18. Tessa vd Zee
19. Tine Nieboer

punten
58
57
56
51
50
44
35
26
15

punten
23. Wiebren de Jong
40
37
24. Gooitzen Brandsma
25. Klaas Sjoerd Koopmans 35
34
26. Steef Haarsma
27. Klaas Boersma
30
27. Anno Galama
30
29. Wieger de Jong
29
30. Freerk Kootstra
26
25
31. Cor van Zuiden
21
32. Jan Blanksma
21
32. Durk Walsma
18
34. Dies Volbeda
35. Sjoerd Bouma
16
36. Johan Ouderkerken
14
37. Eduard Witteveen
11
10
38. Theo Galema
10
38. Jelle Gietema
40. Robert Tiesma
9
40. Thomas van Zuiden
9
42. Fokko Rollema
8
43. Bertus Walsma
7
44. Age Gietema sr.
6
45. Okke Jan Postma
4
46. Klaas Bakker
3
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Dames:
1 • prijs
2• prijs
3• prijs
4• prijs
5• prijs
6.

7.
8.
9 ..
10.

Jacobien Postma
Freerkje Walsma
Siemke Huitema
Welmoed Blanksma
Aggie Walsma
Froukje Walsma
meer tegen eersten
Ruurdje Dijkstra
Elske vd Meulen
Sietske vd Meulen
Linda Galema

punten
102
78
76
73
72

72
64
62
55
52

punten
11.
12.
13.
14.
15.
15.
17.
18.
19.

Saskia vd Weide 49
Anita Haarsma 44
Jetske Dijkstra 43
Erna Harkema 37
Lisette Kootstra 34
Rinkje vd Zee 34
Joke de Jong
29
Geertje vd Bij 28
Betty de Vries
7

De wisselbekers zijn voor Atty Gietema 79 punten jeugd t/m 12 jaar,
Auke Walsma 97 punten senioren vanaf 12 jaar,
Jacobien Postma 102 punten dames vanaf 12 jaar.
Het bestuur

Fitness voor vrouwen
Wie heeft er zin om met ons mee te doen.
()'°1.
Deze club is voor jong en oud.
--- -\....._,<_)
'=":/--...... -,/ 1
---=
Wat doen wij zoal?
V
--J
_.,-7
----1
Warming-up.
. . ,:{
Grondoefeningen waar alle spieren worden getraind.
I·-~-"'-··:..'<,
Afsluitend met een spel waarbij we heel serieus zijn.
,
\~
Maar ook waarbij veel gelachen wordt.
/'----, '
'-...../
1,..... .....\
Als je iets niet kan is dit geen probleem.
-/
/
--\Onze leidster is Sippie Blanksma.

ft---·-
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Waar wordt het gehouden:
In het Waltahûs.
Op maandagavond van 19.30 tot 20.30
De kosten zijn€ 2.50 per keer.
Als dit in de Skieppesturt komt zijn we net begonnen. Maar data zijn 30 oktober,
6, 13,20,27 november. Je kunt op deze avonden altijd even komen kijken. ·
Voor meer informatie of opgave: Jeanet Volbeda
Hinke Brandsma
12 l 't Skieppesturtsje I Oktober 2006
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tel. 572450
tel. 579747

Dorps belang
Dyksicht naam nieuwe woonwijk
Dyksicht. Dat wordt de naam van de nieuwe woonwijk die binnen afzienbare
tijd op de ijsbaan wordt gebouwd. De gemeente heeft dat besloten.
Dorpsbelang, Tjerkwerd heeft na een oproep aan het dorp en in overleg met
dorpsgenoot Okke Postma verschillende naamsuggesties ingediend. De
gemeénte oordeelde dat Dyksicht, dat staat voor het uitzicht op de Hemdijk,
de meest logische naam was. De naam komt uit de koker van Okke Postma.

Start bouw
De gemeente heeft ons eind augustus geïnformeerd dat er bij de Raad van
State geen beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan Tjerkwerd. Dat
betekent dat het nieuwe bestemmingsplan Tjerkwerd onherroepelijk en
rechtsgeldig is. De publicaties daarvan hebben inmiddels in het Bolswards
Nieuwsblad en de Staatscourant gestaan.
De bedoeling is dat de firma Haarsma het geheel bouwrijp maakt, waarna
enkele door de gemeente aangewezen bouwbedrijven de 4 twee-ondereen-kap-woningen + 1 vrije woning (totaal 9) realiseren. Een woordvoerder
van de gemeente vertelde op 5 oktober dat dit jaar nog wordt gestart met
het bouwrijp maken van de woningen. Ook ging hij ervan uit dat dit jaar nog
kan worden ingeschreven op de woningen.
De gemeente bepaalt de prijs van grond en woning, waarna bouwbedrijven
kunnen inschrijven. Ze mogen niet boven dat bedrag uitkomen. Ook is
contractueel vastgelegd dat de bouwbedrijven de grond niet duurder
mogen verkopen dan de gemeente heeft bepaald.
Inwoners van Tjerkwerd krijgen voorrang bij de inschrijving en zullen de
eerste kans krijgen, benadrukte de woordvoerder nog maar eens.
Oprichten watersportvereniging
Onder ons zijn veel "bootjemensen" (watersporters). Zoals misschien wel
bekend heeft de gemeente twee plannen met de Trekvaart.
Het 1ste plan houdt kortweg in dat niet overal langs de Trekvaart boten
mogen liggen (ligplaatsverordening). Deze ligplaatsverordening had dit jaar
al van kracht zullen zijn, maar is uitgesteld. Dit heeft meerdere redenen.
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De lste reden is dat Dorpsbelang de gemeente attent heeft gemaakt op het

dreigende tekort aan ligplaatsen wanneer deze verordening doorgaat.
De 2de reden is, (tevens het 2de plan met de Trekvaart), de vernieuwing van
de walbeschoeiing aan de dorpskant tussen Haarsma en de brug. Ook is het
de bedoeling dat er een insteekhaventje en een sliphelling komen tussen
Haarsma en de loswal. Misschien worden er dan in de grond verzonken
glas/kledingbakken geplaatst en extra parkeerplaatsen gecreëerd. Kortom
grootse plannen waar men volgend jaar (2007) misschien wel mee kan
beginnen.
Om de belangen voor watersporters en ook omwonenden zonder boot zo
goed mogelijk te kunnen behartigen, is het misschien handig dat, mensen
die om wat voor reden dan ook zich hier mee willen "bemoeien", zich gaan
verenigen.
Zo is dus het idee ontstaan om een watersportvereniging voor Tjerkwerd op
te richten. Een ieder die mee wil helpen de watersportvereniging op te
richten of t.z.t. lid zou willen worden, wordt verzocht zich te melden. In een
later stadium kan deze watersportvereniging ook eventuele andere
activiteiten organiseren.
Aanmelden kan bij:
A.Steegstra, Sylroede 29, -8765 LW TJERKWERD, ·
telefoonnummer:0515-579194 of e-mail: andries.marga@lycos.nl
Met vriendelijke groet, Dorpsbelang.

Jaarvergadering Dorpsbelang op 24 november!

.

De jaarvergadering van Dorpsbelang Tjerkwerd is dit jaar op
vrijdag 24 november vanaf 20.00 uur in lt Waltahûs. U kunt
deze datum vast noteren in uw agenda. Het definitieve
programma komt nog.
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Eefkes eamelje oer strjittenammen
Tsjerkwert is in strjittenamme riker.
Net daliks ien fan de strjittenamme toptsien mar
dochs foar ûs doarp in boppeslach ( al is it dan gjin
keatsnamme). No't wy it dan dochs oer strjitten
hawwe, like it üs aardich en jou ris de hitlist troch.
Op tsien stiet de Sportlaan dy't 212 kear foarkomt
yn Nederlän. Op 9 de Wilhelminastraar ( 236) op 8
de Nieuwstraat
( 240 ), op 7 de Parallelstraat ( 253 ), op 6 de
Julianastraat ( 257 ), dan op 5 de Molenstraat
( 282 ), op 4 de Dorpsstraat ( 328 ), op 3 de
Molenstraat ( 337 ), op 2 de Schoolstraat ( 472) en
boppe oan de list priket de Kerkstraat mei 525
fermeldings.
Yn Tsjerkwert koenen wy seis kieze hokfoar
nam me wy it moast fûnen. Mar leau mar dat der
hiel wat minsken binne dy't net sa wiis binnen mei
de nam me fan harren strjitte. Wat te tinken fan in
nam me as Charlotte Francaise Kuijken van der
Eiindetuin.

Skriuw dat ris op in antwurdkaartsje foar in
lidmaatskip of sokssawat. Yn Enkhuzen is in
strjitte mei de namme De Hoerejacht. Ferline jier
waard dizze strjitte yn it radioprogramma Wout!
ütroppen ta de minste nam me. En wisten jo dat
de namme Ajaxlaan yn de top tsien fan minste
namme heart? De reden is dat bewenners lêst
hawwe fan supporters dy't neat mei Ajax op
hawwe en dat blike litte troch dêr faak tsjin de
muorren oan te pisjen. Dan ha jo gau jou nocht
fan sa'n namme, hoe grutskjo miskien ek binne
mei dy fuotbalploech.
Mear witte wolle?
Sjoch de webside www.allesoverstraatnamen.nl
En as jo in eigen strjittenammeboerd meitsje litte
wolle, bygelyks foar yn de steech, dan is it adres
www.straatnaambord.nl it paad nei in eigen
nammeboerd.

Stichting Windkracht 10, Wynpark Beabuorren BV
De eerste veranderingen voor het nieuwe windpark zijn thans al zichtbaar.
De molen bij zowel Johannes Dijkstra, als die bij Yeb Witteveen en de molen op het
erf van Lolle Hylkema zijn reeds afgebroken. Het heien voor de funderingen voor de
nieuwe molens worden eerstdaags gestart. De oude molens zullen eind 2006 of
begin 2007 afgebroken worden en de opbouw van de nieuwe molens zal zo eind
februari begin maart 2007 plaatsvinden.
Ook dit jaar zullen wij weer een bedrag kunnen uitkeren aan de diverse
ge9adigden. De aanvragen hiervoor verwachten wij uiterlijk 15 november 2005 bij
onze voorzitter, Joh. Dijkstra, van Panhuysweg 2, Tjerkwerd.
Voor de goede orde melden wij u nog, dat de aanvragen van vorige jaren, welke
niet werden gehonoreerd, niet automatisch weer mee doen. Alleen nieuw
ingediende verzoeken doen mee.
Tijdens de komende jaarvergadering van dorpsbelang zullen wij weer de
gehonoreerde aanvragen bekend maken.
Namens het bestuur St WK 10
Jos Falkena
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Kleurplaten
In deze· Skieppestuet twee leuke mandala kleurplaten. KJeur één of alle twee zo
mooi mogelijk in en lever hem in bij: één, van de reaáieleden (adressen voorin) .
De redacne tileeft een paar leuke prijzen voor de mooiste lnzendess klaarliggen.

Naam:
Adres:

Leeftijd:

jong:en/meisje

Doe je bestl -

Naam:
Adres:

Leeftijd:

jongen/meisje .

Koken met Riemkje
Voor de verandering heb ik een paar recepten voor de kinderen in deze
Skieppesturt. Wel is het verstandig dat ouders hierbij helpen, maar voor een
middag is dit erg leuk om dit samen te doen.
KAASHARTJES
Wat heb je nodig;
Klein mes, grote mengkom, vork, deegroller (of glazen fles), hartvormig koek
uitsteekvormpje (of vormpje van de klei), kleine kom, deeg kwastje,
ovenhandschoen, bakpapier, bakplaat.
Ingrediënten;
180 gr. boter of margarine
250 gram bloem, plus wat extra om te kneden.
Zout en peper
180 gr geraspte belegen kaas
2 eidooiers
1 heel ei
Wat moet je doen;
Verwarm de oven voor op 200 °(.
Snijd de boter in stukjes en doe ze in de grote mengkom met de bloem, het zout en
de peper.
Wrijf de stukjes boter er met je vingertoppen door, tot het mengsel op fijn kruim
lijkt.
Doe ongeveer driekwart van de geraspte kaas en de eidooiers in de kom met deeg
en meng dit alles goed door elkaar.
Vorm dan met je handen een bal van het deeg.
Bestuif het aanrecht met een beetje bloem. Kneed he, deeg soepel en rol deze uit
tot een 5 mm dikke plak.
Steek hartjes of andere vormen uit en leg ze op enige afstand van elkaar op het
bakpapier op de bakplaat.
Kneed het overgebleven deeg, rol het weer uit en ga door met uitsteken en kneden
tot het deeg op is.
Klop het hele ei in de kleine kom en bestrijk de koekjes er met het deeg kwastje
mee. Bestrooi met de overige geraspte kaas de koekjes.
Bak ze in de oven in 8-10 minuten goed bruin. Laat goed afkoelen op de bakplaat.

,
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KAAS COURGffiE MUFflNS
Wat hebje nodig;
Muffinvorm met 12:hotletjes, 12 papieren muffinvormpjes,grote mengkom, mes,
rasp, vork, grote lepel, overhandschoenen.
Ingrediënten;
300 grarn zelfrijzend bakmeel
zout en peper
3 theelepels bakpoeder
80. gram g.enaspte parmezaanse kaas
1 courgette van ongeveer 200 gram
1,5 dtyoghurt
3 eetlepels olijfolie
3 eieren
3 eetlepels melk
Wat moet je doen;
Verwarm de oven: voor op 200 °C.
Bekleed hetmuffinblik met de papieren vormpjes
Doe het zelfrij,zend bakmeel, het zout en de peper, het bakpoeder en de
parmezaanse kaas in de mengkom.
Snijd de steel van de courqette en. rasp hem grof. Meng met de vork de courgette;.
yoghurt, olie, eieren en melk luchtig door het bloemmengsel.
Vul de papieren vormpjes voor twee derde met het muffinmengsel.
Bak ze in het midclen van de oven, 1 ~20 minuten tot ze goed zijne gerezen en
goudbruin zijn. Serveer warm of koud met een kom hete soep of met een beetje
boter als tussendoortje.

VEEL KOOKPLEZIER!
Vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van:
Fam. A. van Lingen, Singel; T. Stremler-Stegenga, Arkum; fam.; D. Bakker-De Jong,
Ark.urn; Fam. Draaisma', Sylroede; S. Hiemstra, Van Panhuysweg; Tresoar,
Leeuwarden; fam. Joh. Dijkstra, Van Panhuysweg; J. Velema, Bei fen; T. van der Meer,
Witmarsum; U. Bakker- Van Rij,s, Kerkstraat; fam. J. Witteveen, Waltaweg; fam. T
Twijnstra Hellendoorn,
De bijdragen zijn bijgewerkt tot en met augustus 2006.
Namens de redactie heef hartelijk dank!

Nije dirigint Eensgezindheid
Foar de fa kansje makke üs dirigint Andries de Haán bekend dat hij twa oare
korpsen krigen hie en wol op Skylge. Ek sil der, der les jaan en is dan twa
dagen ûnder de pannen. Hjir hie der bot sin oan mar dat betjutte dat er üs
korps der dan net mear by ha koe. Dit spiet üs tige want wie wiene slim wiis
mei him mar je kinne no ienris net op twa plakken tagelyk wêze.
Sa moast it bestjoer op 'e siik nei in oare dirigint en dat is al wer slagge. Har
nam me is Jeannet Falkena fan Aldegea-W se is dwersfluit dosint en jout les
op de muzykskoalle en stiet foar it jeugd korps fan Aldegea~W en de
Gaastmar. Se hat op 13 septimber proef dirigearre en dat foldie oan beide
kanten skoan, dat it giet oan. Op sneon 4 novimber is har earste optreden
mei üs op it gemeentelike festival yn Parregea.
Noch mear goed nijs: der binne 5 learlingen begien mei muzyklessen dit liket
wer best foar de takomst foar it korps. Binne jo of doek entûsjast om by it
korps te kommen, nim dan even kontakt op mei ien fan it korps en it is saniar
regele.
Want it liket wol al is it altyd feest by it korps. Sa hiene wy nei de fakänsje al
fjouwer optredens. Earst by Jan en Aghetha Witteveen op de sulveren
bruiloft doe by us oare lid Auke en Byanca v.d. Wey op de brulloft. Op sneon
9 septimber ha we de optocht yn Dedzjum begelieden. Dit is ek al in fêst
ûnderdiel op üs aginda. En fjirtjin dagen letter ha we mei de pjutten fan it
Pjuttehonk troch it doarp west om't it Pjuttehonk 25 jier bestean hie.
Wy fiere takomt jier Us 85 jierrich bestean fan üs korps. Mar dêroer mear yn
de folgjende Skieppesturt.
Evert Bakker .

.Àl
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Open Monumentendag tevens Nationale orgeldag
Jawis, op de iepen monumintedei fan
9 septimber spilen neist Fryske mûnen
ek oargels foar master op. lt
ferneamde Van Dam-oargel yn de
tsjerke fan Tsjerkwert wie troch de
Stichting Organum ~riscum ürsocbt
om it oargelbarren op te fleurjen.
Dit oargel mei har folslein klassike
opbou is boud yn 1851 en yn 1961
waard it restaurearre ûnder tafersjoch
fan de bekende Feike Atsma. Der
waard in frij pedaal by boud en de
wynkeamer hoegde net langer troch
pûstertraper Rinze Meindert de Jong
betsjinne te wurden want der waard in
motor oanbrocht.
Yn gearwurking mei de Fryske
oargelstichting krigen ferskate
oargelisten de unike kans om it oargel
hjir te bespyljen. Hja kamen seis ut
Amersfoart, Montfoort, Almelo en
Rijssen. In teken dat dit oargel de
kenners oansprekt. De hiele dei troch
wie der dan ek oanrin en dat die koster
De Jong wakker goed. lt oargelspul
waard taak oanfolle mei muzyk fan
meireizge muzikanten.
Sa koe it barre dat seis Kabouter Plop
ut de oargelpipen klonk.

Hiel bysûnder en sfearfol.
Entûsjast folk kaam der ek oer de flier:
minsken dy't bysûnder ynteressearre
wienen yn it restaurearre grêfmonumint.
Ek kamen der minsken dy't yn de tsjerke
famylje lizzen hienen. De grêfstiennen
sprekke boekdielen, mar der kaam noch
folle mear histoarysk nijs achter wei.
Briefwiksel tusken de koster en de
famylje giet mar leafst werom oan it jier
1598. Dêryn wurdt seis in ferbining lein
tusken de acht godstsjinstoarloggen yn
Frankryk en üs doarp. Faaks dat soks
noch wol ris yn 't Skieppesturtsje oan de
oarder komme kin.
lt binne dy ferhalen dy't ek glans oan de
dei jouwe, neffens De Jong. Sa'n hûndert
belangstellenden ha dizze dei de tsjerke
besocht en geniete fan prachtich
oargelspul en moaie ferhalen fan de
koster. As gjin oar wit hy minsken te
boeien mei fragminten ut de rike
skiednis fan tsjerke, oargel en
grêfmonumint.
Gerben D. Wijnja
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Fryske Mûnedei op de Beabuorster Mole.
De meeste vrijwilligers klaagden over een gebrek aan wind. Op de vrijdag vóór de
molendag hadden we nog geen gebrek aan deze natuurlijke energiebron. Maar ja,
dát was vrijdag. Er zijn ook weer enkele reparaties aan de molen verricht. Zo werd
de baard van molen vernieuwd omdat de oude naar beneden dreigde te vallen. We
hebben ook een offerte gevraagd voor nieuwe zeilen. Molenaar Cees Noteboom van
koren- en pelmolen Het Lam uit Woudsend wist een voordelig adres. De Stichting
De Fryske Mole neemt hierover binnenkort een besluit. Tja, de centjes hè?
Zaterdag 9 september was het dus Fryske Mûnedei. Zoals gewoonlijk werd die dag
ook de Babuurster Molen opgezeild. Molenaar Jos Hoogenboom en z'n echtgenote
Marian waren al om 9 uur 's morgens aanwezig.
Het was prachtig weer en de wieken kwamen in beweging, echter zonder dat de
schroef kon worden bijgezet. Er werd die dag dus grotendeels "Voor de Prins
gedraaid."
Dat is een oude uitdrukking die maar liefst teruggaat naar de tijd van de
tachtigjarige oorlog. Toen belegerden de Spanjaarden onze steden. De molenaars
lieten hun graanmolens altijd door draaien, ook als er geen graan meer was. De
Spanjaarden wilden de burgers binnen de muren van de steden uithongeren, maar
zolang de wieken van de molens rond gingen, leek het alsof er nog graan werd
gemalen. De uitdrukking: "Voor de Prins draaien" is nu van toepassing op alle
molentypen, waarvan het gevlucht draait, maar het werktuig stil staat.
De belangstelling voor de Babuurster was op deze gecombineerde Molen- en
Monumentendag niet groot. Molenaar Hoogenboom kon tot 's middags 2 uur
ongeveer 1 O bezoekers begroeten. Ook oud molenaar Cees Posthuma kwam nog
even langs. Hij is nog steeds geïnteresseerd in de Babuurster Molen, waarop hij
zoveel jaren met z'n collega, wijlen Pier Zijsling heeft gedraaid. Na tweeën werd Jos
Hoogenboom afgelost door collega Henk Kuipers. Het bezoek druppelde 's middags
nog een beetje door en later die dag nam de zwakke oostenwind in kracht toe,
zodat de vijzel nog even rond kon gaan. Even over vij~en arriveerde een groep van
20 bezoekers, allen lid van de Franeker Cantorij. Ook zij namen ruim de tijd om de
molen en de expositie in het Polderhuske te bekijken. Rond half zeven rolde Henk
Kuipers de zeilen op, legde het gevlucht aan de ketting en bevestigde de
bliksemafleider. Ruim 40 bezoekers bewonderden de oude Babuurster Molen, die al
sinds 1882 de wacht houdt in de polder van het vroegere waterschap.Exmorra.
Henk Kuipers.
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60 + soos
Beste mensen,
Nog even en het is weer zover dat de 60+ soos weer begint. De soos wordt één keer
in de maand gehouden, op woensdagmiddag van 2 - 4 uur. De kosten zijn 3 euro
per keer.
Hierbij het program.ma van het seizoen 2006-2007:
15 nov:
13 dec:
17 jan:
14 feb:

Tine Miedema en Hinke Brandsma met liedjes en sketsjes.
Na de pauze Sjors Volbeda met een film over oud Tjerkwerd.
Kerstviering en broodmaaltijd. Aanvang 4 uur.
Piet Venema uit Makkum: "De Elfstedentocht".
Remedica Eindhoven,"Waken over uw gezondheid", hart- en vaatziekten
enz.
Mevr. Bangma uit Lemmer, dy 'top de fyts en op klompen troch Amerika
giet.
Spelmiddag en bingo.

Wij hopen u allen weer te ontmoeten! Ook nieuwe gezichten zijn van harte welkom!
Tot dan,
Hinke Brandsmair579747, Alie Mekking

if 579393 en Hinke Twijnstra 2572308

Ouderenadviseur in Wunseradiel
Steeds meer ouderen willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hun
leven inrichten zoals zij dat wensen. Daardoor zijn er de laatste jaren allerlei
voorzieningen ontstaan die de zelfstandigheid kunnen ondersteunen of
bevorderen. Denk maar eens aan de hulp- en zorg voorziening, vervoersmogelijkheden, hulp bij financiën. Het aanbod is ondertussen zo groot geworden
dat het voor velen een doolhof lijkt waarin men kan verdwalen.
Welke mogelijkheden zijn er voor mij? Kom ik voor die voorziening in aanmerking?
Wie kan mij post uitleggen waarvan ik niets begrijp ... zijn misschien vragen die ook
u bekend voorkomen.
Om ouderen te helpen de juiste weg te vinden is er in de
gemeente Wûnseradiel vanaf september een ouderenadviseur
aangesteld. Haar naam is Foekje Kurpershoek(zie foto) en zij
werkt elke dinsdag vanuit het gemeentehuis te Witmarsum. U
kunt haar telefonisch bereiken van 9:00 tot 10:30 uur en op deze
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tijden kunt u ook langskomen tijdens het inloopspreekuur. Natuurlijk kunt u ook
een afspraak met haar maken zodat ze bij u thuis komt. Zij helpt u gratis.
De ouderenadviseur is een vertrouwenspersoon en onafhankelijk van instel-lingen
en organisaties. Zij staat naast u en helpt samen met u een antwoord op of
oplossing voor uw vraag te vinden.
· De ouderenadviseur is er voor alle inwoners vanaf 50 jaar die zelfstandig wonen in
de gemeente Wunseradiel. Daarnaast ook voor hun mantelzorgers.
Dus heeft u vragen .... bel haar gerust!! (telefoonnummer 0517 - 53 33 36).

Hûnestront!!
lt is sa, ûs stek achter hûs is op it ogenblik net öfsluten. Elkenien kin ek maklik by ûs
op it hiem komme. No fait it mei de minsken wol ta mar sa't blykt mei de hûn(en)
net. Wy ha geregeld hûnestront yn ûs gers. Dit
sjogge jo net altyd lizzen, seker as jo eagen net al
te bêst mear binne. Gefolch is: De stront ûnder de
wilt u ons a.u.b,
skuon en fansels yn'e hûs op de flierbedekking.
buiten het terrein
Help regele dy't alles wer skjin makke hat, mar
uitlaten?
leuk is oars. Derom alle hûnebesitters ut it doarp
belle. Gjinien lit de hûn losrinne op it sportfjild!
Ek hearde ik dat de bern dy't op it sportfjield
boartje, keatse of fuotbalje as se thüs komme
harren skuon earst himmelje moatte.

Dus ....... wy ha sa'n moai sportfjild mar it stiet
dudlik oanjûn:
FERBEAN FOAR HÛNEN!!
Groetnis, Rinske Bakker, Waltawei 5.
Elk mei graach ris fiskje. Stean dizze
mannen der net stoer op?
No leit hjir noch in gaadlik fjildsje mar
meidetiid sil in' haventsje plak jaan oan
wat boaten. Oer boaten sprutsen: it
wie dizze simmer wer drok op it wetter
fan de Trekfeart. En doe't is sa gleon
wie joech dyselde feart öfkuolling. Der
is wat yn omsprongen! Gerben
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H~llo Tjerkwerd
Jullie hebben het vast al gemerRt: het is op it stuit érrug rustig, langs de vaart.
Dat komt, ik ben verhuisd. Naar Baard. En il< moet zeggen: Het bevalt me best. De
wandel-zsaeffelroute hier is een stuk langer dan in Tjerkwerd. Daardoor loop ik hem
niet, zoals vroeger, elke dag (wat overigens niet aan mij ligt...). Maar op ons eigen
erf heb ik weer veel' meer de ruimte. Dat is wel erg fijn. Hoewel ik het er wel druk
mee heb want ik heb ook meer te bewaken. Er wonen veel andere honden in Baard.
Een paar van die hele grote langharige lobbessen. En veel Sta bijtjes. Met de meeste
heb ik nog niet gespeeld omdat ze aan de lijn lopen. Maar ik heb ze wel even laten
weten, dat ik hier nu woon ... Mijn blaf klinkt hier erg goed.
Met mijn collega-huisdieren gaat het ook prima. Voor de poezen is het hier
luilekkerland. Ze lbpen af en aan met muisjes en mollen. Alleen onze 20-Jarige
bejaarde kat is een beetje de weg kwijt. Hij mag; alleernonder toezicht naar buiten.
Mijn baasjes zijn bang dat hij anders verdwaalt. De schaapjes rennen en springen in
hun enorme wei. Desondanks zijn ze flink aangeRomen. Ze vreten zich ongans aan
al dat gras.
Hoewel ik opvallend vaak de naam "Tjerkwerd" hoor vallen qeloof il< dat mijn·
baasjes zich wel op hun plek voelen in "lt frije fjild" in Baard. De jonge bazen
stappen elke dag al vroeg op·de fiets om naar school te gaan. Ze gaan allebei een
andere kant op. Iimen.fletst naar de bushalte richting Leeuwarden. En Hergen fietst
het hele of halve eind naar Bolsward. Ze zijn allebei razend enthousiast over hun
school en zijn ook al snel aan het nieuwe huis gewend.
De oude bazen zijn langzaam aan het bekomen van, hun verhuisstress. Aan het
einde van de dag vind ik ze regelmatig buiten of voor een van de ramen aan de
westzijde. Glaasje wijn in de hand; mond open. Ze bewonderen dan de wisselende
expositie van vergezichten op "lt frije fjilcl". Dat zeggen ze tenminste. Zal wel een
typisch menselijke gewoonte zijn om daar met open mond naar te staan gapen.
Geef mij maar een lekker bot. Maar het gaat wel goed met ze. Dat merk ik wel.
Als jullie eens zin hebben om met mij te komen spelen: welkom! Als ik het niet te
druk heb met andere zaken ben ik te vinden op onderstaand adres.
Oant sjen en ee~ flinke poot van

Spi kke 1. Tonqerwei 4 8834 XC Baard
0517-342466
En natuurlijk ook de hartelijke groeten
van Timen, Herqen en Edzer Dillema en
Truus Huijbregts.
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Voor u gelezen

.

door Pieteke Dekker
'n Gouden zadel maakt een ezel nog geen paard
Als je de eerste niet neemt, heb je van de laatste geen last
Rust is voer
Al vliegen de zwaluwen hoog,dan blijft het meestal droog
Als je je overal druk om maakt, dan heb je geen plezier in het leven
Al wil je op alle slakken zout leggen, dan kom je niet aan het eind
Verbeeld jezelf maar niks, onder onze bloesjes zijn we allemaal gelijk
Hoe blijft een huwelijk gezond? Geef toe dat je fout zit, heb je wel gelijk, dan
hou je je mond
Weer of geen weer, wat komen moet dat komt
God geeft ons de noten, maar we moeten ze zelf kraken
De kortste weg is vaak lang genoeg
Halen (geld) is beter dan brengen
Wie zelf niet bij het spek kan komen, gunt het een ander ook niet
Gras komt met regen en wind, en gaat met regen en wind
Mensen maken vaak een fout, ze houden met goed weer geen rekening met
storm
Er zijn altijd meer vragen dan antwoorden
Overal zijn grenzen van
Je bent een goede in jou soort, maar jou soort deugt niet
Drink maar eens wat, het eten is ook duur
Kwamen de helft van je wensen uit, dan had je 2x zoveel zorgen
Goed luisteren is belangrijker dan praten
Die man is moe van het niks doen
Wie van vrouwen en paarden houdt,heeft een hemel op aarde, maar komt hij
te sterven dan is er niks meer te erven

Nieuwe bewoners

0:2
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Hallo, wij zijn familie Berisha, de nieuwe bewoners van kerkstraat 19a.' Ons
gezinnetje bestaat uit Sokol (45), Mimoza (40), Arbèr (9) en Lorena (4).
Arbèr zit op de Reinbóge in groep 5 en Lorena in groep 1, de kinderen-vinden het
leuk op school. Sokol werkt als huisschilder en Mimoza is huisvrouw.
Wij zijn hier gekomen op 01-08-2006 en wij vinden het hier heel leuk.
Groetjes van Sokol, Mimoza, Arbèr en Lorena
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Even voorstellen co Ct.o-nC:t.'.t Cc0a-n.Do0 Cc() :t
Er werd mij gevraagd om als nieuwe inwoner van Tjerkwerd iets over mijzelf te
vertellen. Hieraan geef ik graag gehoor want het is best wel belangrijk dat inwoners
van een dorp als Tjerkwerd iets weten over de achtergrond van een nieuwe
inwoner.
Mijn naam is Foppe Mulder, ik ben 47 jaar, vader van twee geweldige zoons en ik
woon sinds mei dit jaar op de Waltaweg 55.
Beroep: ik heb een eenmanszaak welke zich bezig houdt met het plegen van
onderhoud aan zeil- en motorjachten. Dit houdt in plamuren en spuiten van nieuwe .
en gebruikte jachten, polyesterreparaties, poetsen en polijsten,
onderwaterschipbehandeling en winterberging.
Als hobby's heb ik in de eerste plaats het maken van muziek. Ik ben namelijk met
een goede vriend van mij bezig met het oefenen van een repertoire voor ons duo
genaamd "Bêst Genöch" naar de titel van een lied van Piter Wilkens welke wij
natuurlijk ook in ons repertoire hebben. Verder hebben wij nummers van·bijv.
Golden Earring, de Scorpions, de Kast, Simon & Garfunkel en nog vele anderen die
wij akoestisch vertolken dus alleen onder begeleiding van gitaar en meerstemmig.
Andere hobby's zijn biljarten, zeilen, vissen en koken.
De reden dat ik in Tjerkwerd ben gaan wonen berust eigenlijk op een toevalligheid.
Ik zag namelijk de woning waar ik nu woon te koop staan en was meteen verkocht
omdat het mij een hele boel doet denken aan mijn ouderlijk huis waar ik ook ben
geboren in Echtenerbrug. Het woont hier lekker relaxed zo aan het water en dat is
voor mij precies wat ik zocht.

Nije bewenners co Cb aC:t.'.t CcOa0{)0Q QO ?f
Op 14 septimber binne wy ut Boalsert wei yn Tsjerkwerd kommen te wenjen op het
adres Sylroede 45, yn it blauwe hûs oan 'eein fan de strjitte.
Wy, dat binne Yneke de Koe en Alle Schilstra, beide 60 jier jong. Wy hawwe trije
bern dy 't folwoeksen binne en allang de hûs ut binne en, tige belangryk, trije
prachtige bernsbern.
Yneke jouwt skilder- en kalligrafie kussus yn har eigen atelier en Alle wurket by
accountantskantoar Burghgraef De Jong Schilstra yn Boalsert. ,
Ûs leafhawwerijen binne sjongen en fluitspylje (Yneke) en Alleis oargelist yn de
tsjerken fan Hichtum en Burchwert, fjierders meie wy graach leze en tûnkje.
Wy hawwe foar Tsjerkwert keazen fanwegen de romte, de rêst en it moa ie hûs dat
we dêr keapje koenen. Wy binne noch gjin tel ûnwennig west, Tsjerkwert is in leuk
doarp en de minsken binne tige freonlik, dat wy fine dat wy in goeie kar makke
hawwe. Oant Sjen !
Yneke en Alle
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Familieberichten
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Overleden
Toch nog onverwacht is rustig van ons heengegaan onze lieve, levenslustige
mem, beppe en oerbeppe

Afke Wijngaarden-Brinksma
• 2 oktober 1923
Roodhuis

t 24

september 2006
Blauwhuis

Sedert 17 mei J 993 weduwe van Doede Wijngaarden.
Haarposttieoe instelling zal altijd een voorbeeld voor ons zijn.
Bolsward: Tineke Wijngaarden
Tjitske en tweelingzus]e

t

Hoorn: Tjitske Rammeloo-Wijngaarden
Frans Rarnmeloo

t

Harlingen: Attie Tichelaar-Wijngaarden
Theo Tichelaar
Vaassen: Alic Osinga-Wijngaarden
Cor Osinga
Dedgum: Tjitte Wijngaarden
Easterein. Afke Sijszeling-Wijngaarden
Marten Sijszeling
Gerrit Wijngaarden

t

Bolsward: Hinke Bosma-Wijngaarden
Peter Bosrna
Tjerkwerd: Gerrit Wijngaarden
Grietje Wijngaarden-Huisman
Klein- en achterkleinkinderen
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Bedankt
Safolle minsken, mei safolle winsken. Dat hiene wy nea tocht. Allegeare betanke. lt
wie bjusterbaarlyk.
Jan en Agatha en bêrn.
Een beetje steur;, in een moeilijke periode. Iedereen die mij en mijn gezin de afgelopen
tijd een hart onder de riem stak, wil ik langs deze weg heel hartelijk bedanken.
Om de hersentumor zo lang mogelijk klein van omvang te houden, krijg ik vijf dagen
per maand een chemokuur. Dat kan gewoon thuis met het slikken van medicijnen. Met
een MRI-scan wordt vervolgens eens per kwartaal bekeken of dat aanslaat. Eind
oktober is de eerstvolgende.
Nynke Feenstra - Lommers

Collectes
De collecte voor het Prinses Beatrixfonds heeft in
Tjerkwerd € 125, 15 opgebracht.
Alle gevers heel hartelijk bedankt!

'z

J,;1

(f(.'.,

Prinses

; ·:>;,,,. i Beatrix

,.

·:, J·

Fonds

i.

Mellina Huitema.
De collecte voor K.W.F. Kanker bestrijding, die in de week van 4 t/m 9 september is
gehouden heeft het volgende opgebracht:
o In Tjerkwerd
€ 336,75
o In Dedgum
€ 84,35
KANKER
o In Parrega
€ 511,86
BESTRIJDING
o In Hieslum
€ 116,43

KWF.

De gevers en collectanten in alle vier dorpen van harte bedankt!
Tryntje Stremler.

GRATIS AF TE HALEN;
Poesje, rood met wit, 8 weken oud, zoekt een goed baasje.
Gratis af te halen op Bolswarderweg 1 a, tel. 0515 577117
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De voetbalpoule; voor het goede deel !
Afgelopen zomer was Nederland in de ban van Oranje. Helaas bracht het WK ons
geen kampioen, maar desondanks konden we af entoe toch genieten van een
leuke pot voetbal.
Het is nog leuker om daar naar te kijken als je deelneemt aan een voetbal poule,
deze keer in ons dorp georganiseerd door op de MAT, een prachtig initatief!
En wat leuk; doe je op· zaterdagochtend de brievenbus open en vindt je daar een
(bijna) uitslag van deze·wk-poule; tot je verrassing sta je dan ook nog (bijna) 2e !'
Jan Hessel staat fier bovenaan, niet meer in te halen, een echte topscor.er !
Voor Germ en mij werd de finale, welke door de uitschakeling van Oranje natuurlijk
al de glans had verloren, dus toch nog spannend; bij winst voor Frankrijk was de 2e
plaats voor Germ, bij winst voor ltalie zou ik het zilver krijgen.
Op de vraag van Edzer of mijn score op echte kennis berust moest ik hem mijn
antwoord schuldig blijven.
Een voetbalkenner ben ik niet, daarvoor moetje bij Gerrmzijn. Zijn kansen schatte ik
hoger in, hij1 is tenslotte ook nog een echte Cambuur-fan, maar goed, als je de
resultaten van die club bekijkt zakt de moed je ook in de schoenen ....
Toch kan ik niet ontkennen dat ik al eens eerder een voetbalpoule goed heb
ingevuld; op mijn werk heb ik eens van 20 collega's gewonnen ! De winst bedroeg
het leuke bedrag van FI. 60,00. Daarmee moest ik wel gelijk doorlopen naar de
Korenbloem, vooral' in opdracht van de jaloerse en boze mannen, om daar gebakjes
te halen a FI 3,00 per stuk
tel uit je winst!
Maar goed, vol spanning op zondagavond voor de buis om de finale Frankrijk-ltalie
te bekijken. Dat kon dus echt alle kanten op. Totdat Zidane niet meer zijn hoofd
erbij hield maar deze in de borst van Materazzi plantte .... daar heeft Frankrijk het
volgens mij verloren, Dart ook nog die vreselijke penalty's, daarbij moet je dus
ongeveer net zoveel geluk hebben als bij het invullen van de poule.
En dan kun je er nog·wel meer van die termen· op los laten in de trend van; de bal is
rond, de scheidsrechten heeft een fluitje en een team heeft 11 spelers, ja en daar zat
hem voor mij nu net de kneep. Mijn voorspelling dat ltalie wereldkampioen zou
worden was namelijk gebaseerd op de prachtige reclamecampagne die het
Italiaanse elftal gemaakt heeft voor een
onderbroekenfabrlkant. Vraag
mij niet wat dit nog met voetbal te maken heeft maar het oude gezegde "het oog
wil ook wat" sprak mij hierbij wel aan. Vandaar deze terechte Champione!
Anneke Feenstra
~

'~
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Mei tank oan oare blêden
De sirnmerfakánsjes sitte der op·en stadichoan nimt e~ it wetterfertier wer
öf. In smite boaten hat de ófrûne moannen de Trekfeart epfleure mei har
ferskaat oan ûtflerinq, foarm en fakánsjefierders. lt plaatsje troffen wy oan
yn in nûmer fan de LC en dat die ûs tinken oan eigen doarp.

Oproep
Hallo,
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Laura v/d Zee en volg de
kappersopleiding in Leeuwarden. Volgend jaar start ik met mijn tweede
leerjaar. Ik wil u graag het volgende vragen:
Wie zou met mij mee willen als model naar Leeuwarden?
Ik zoek mensen voor een permanent, watergolf, een kleurtje of mensen
die geknipt willen worden?
Hebt u zin om met mij mee te gaan als model??
Bel dan 0515-579768
Vriendelijke groet, Laura v/d Zee.
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Snypsnaren
Jan W. jr. en Arnold H. wiene dwaande reklamebledsjes rûn te
bringen. Doe kamen sy by Jan W. sr. Arnold sei tsjin him: "Ik wol
net brutaal wêze, marre, jo hawwe moa ie sloffen oan !"
"O ja", sei Jan W. sf.'.'wolst se keapje miskien ?"
Wêr:op Arnold sei: "Ja, foar wol 100 miljoen tûzend euro!" JanW.sr. wie sa wiis mei syni
sloffen en liet de käns om ryk te wurden oan syn neas foarby gean.
Theo G. soe fervje; de kezinen boppe wiene oan bar, Theo kin hiel netsjes fervje maf dan
moat de buorfrou de kleanwol.oan hälde !! No koe Theo de kop der net by hälde en lei de
hiele ferfpot oer de flier !!!
lt doarpsfeest wie tige slag ge; tink der wol om as jo de muntsjes it oare jier op meitsje; wa't
besiket dizze wer yn te leverien krijt fan Anneke in planke op de kop!
Oan 'e ein fan de jûn siet de sikeboech yn1de·tinte aardich fol; in fanke mei in gat yn de kop
en Wiebren mei in dikke poat yn in tobbe wetter. Neffens Jan H. wie Wiebren 'oververhit'!
dêrom de hiele tobbe mar oer him hinne !!! Fersûpte Keessie !
Tsjerkwert hat no syn eigen Alcatraz; mei tank oan menear. Jan hat de famylje Vaf.l der Zee
derhs noch in üntsnapplnqsroute krigen!
RTL 4 hat Goede tijden Slechte tijden/ RTLS hat Onderweg naar morgen/ Tsjerkwert hat no
ek in soap-searle: "'1lûnestrontyn 'e buorren !" Wordt vervolgd ....
Okkes auto lei yn 'e trekfeart; op sich net sa slim want Okke en de frou wiene der al ut, mar
de boadskippen sieten der noch yn .... sonde no!.
De Tsjerkwertes Reisferieniging hat ek wer fuort west. Ek al wurde se allegear wat älder; se
sette troch. Al hawwe se dizze kear net op 'e fyts fuort west, dit kear gong it op in snonyts
troch de Weerribben. Begjint de leeftyd harren dan doch parten te spyljen ?
Neffens Jelle Z. is dat net it gefal; hy is neffens himsels no "yn de bloei fan syn libben!"
En dat hawwe wy sjoen op sneontejûn ! Yn de feesttinte fan Oldemarkt gong de
reisferieniging lekker ut syn dak. Ek Jelle Z. en Jelle F .. wiene totaal los. Foar wa't it net
leauwe wol; de bewizen steane op internet www.swingswet.nl
Se hawwe ek te silen west en dat hawwe sewitten dêr op 'e mar: Yde S. hie de gong te
pakken en balte lûd fan: "Ik kom ut in skippersfamylje, dat kinne jim wol sjen tink! Ik haw de
wyn yn 'e seilen, jim kinne d'r niks fan, prutsers!" No, dy moat takom jier mar moai thüs
bliuwe, lekker batte tusken syn skiep !
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