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Van de redactie
Na het verschijnen van het vorige Skieppesturtsje, hebben wij als redactie
leuke reacties gekregen op de nieuwe cover. Ook de oproep aan bedrijven
om te adverteren in het krantje heeft succes, zoals jullie kunnen zien.
Deze inkomsten leveren een welkome bijdrage in de drukkosten.
Het afgelopen voorjaar, waarin we konden genieten van prachtig
zomerweer, vonden er een aantal bijzondere gebeurtenissen plaats:
op l 3 maart werd het eerste kievitsei van Tjerkwerd gevonden, ons
redactielid Tea Huitema was in maart 25 jaar getrouwd met haar Haye,
Koninginnedag met de gebruikelijke activiteiten en natuurlijk het afscheid
van juf Ella die na jaren lang dienstverband bij Cbs de Reinböge nu gaat
genieten van een welverdiend pensioen.
Voor de komende periode staan er ook nog een aantal festiviteiten op het
programma waaronder op 30 mei de uitvoering "Wieger wordt wakker"
een samenwerking tussen het muziekkorps Eensgezindheid en de
Reinböge, dan op 9 juni het pleinfeest van Cbs de Reinböge en de
opening van Wynpark Beabuoren B.V. en tot slot het dorpsfeest op l 3 en
14 juli.
Noteer deze dat alvast in uw agenda ... en misschien tot dan!
Mireille Galema

OPROEP
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Voor de voorkant van 't Skieppesturtsje maak
gebruik ik van foto's die te maken hebben met
bijzondere gebeurteriissen (bijv. het dorpsfeest) die in Tjerkwerd plaatsvinden . Heeft u
mooie foto's voor de komende Skieppesturtsjes
dan houd ik mij dus aanbevolen.
Mijn voorkeur gaat uit naar staande foto's van
l O bij l 5. De foto's kunt u mailen 'naar het
redactieadres voor in dit krantje. Alvast
bedankt.
Mireille Galema
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Vrijwillige bijdragen
Vrijwillige bijdragen zijn ont vangen van;
Mevr. A. Wals ma-de Boer Bolsward; Mw Ade Jong-Jorritsma Drachten;
J.J. de Jong Drachten; J en T Zysling Tjerkwerd; Fam. Twijnstra-Terpstra
Ymswälde; Mevr. A, de Jong Kollum; Fam. Gaast-Wiersma Dedgum; J.S
HuitemaJoure; C.G. Bouman Dedgum; Fam. B. Speerstra Ymswälde; H.T.
Feenstra Tjerkwerd; A. de Vries Tjerkwerd; Mevr. A.M. Galama-Ypma; C.
Dekker Tjerkwerd; S. Miedema Ymswälde; J. Kro ontje Tjerkwerd; M.
Brandsma Tjerkwerd; A.J.M. Zeinstra Goutum; 0. Jorritsma Twijzel; D.
Jorritsma Aurora Oregon USA; O.S. Postma Tjerkwerd; W. Bootsma
Sexbieru m; A.M. de Boer Visvliet;
Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vrijwillige bijdragen kunnen overgemaakt worden met
vermelding "bijdrage 't Skieppesturtsje"en het jaar waar
het betrekking op heeft.
Bankrelatie; Fortisbank Bolsward rekeningnummer;
84.76.68.398
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Nieuws van stichting lt Waltahûs
Allereerst moet er even iets worden rechtgezet: in het vorige
Skieppesturtsje stond vermeld dat Broer Dijkstra het damtoernooi in
januari had gewonnen. Dit moest zijn Broer Tilstra. Excuses aan beide
Broers voor de gemaakte fout!
In het Waltahûs wordt het zo langzamerhand al weer wat rustiger,
sommige verenigingen zijn al aan het eind van hun seizoen gekomen.
Eind februari stond er een creatieve avond op het programma. Onder
leiding van Mariëtte Boomkamp werden kralen gemaakt van fimo-klei,
waarvan vervolgens een mooie ketting werd gemaakt. Op bijgaande foto's
is te zien met hoeveel enthousiasme er werd gewerkt en de resultaten
waren dan ook erg mooi. De deelname aan deze avond was boven
verwachting, er moesten zelfs mensen worden teleurgesteld! Misschien
iets om te herhalen dus.
Verder zijn er de laatste tijd weer geregeld feesten van dorpsbewoners in
het Waltahûs. Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar elke
inwoner van Tjerkwerd kan het Waltahûs afhuren als prima locatie voor
zijn of haar feest(je). Contactpersoon daarvoor is Janneke Postma,
telefoon 57 73 64. Zij kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn.
Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen, u kunt altijd één van ons
benaderen.
Tot ziens in het Waltahûs!

·~,
De dames Jellema en Witteveen in
actie tijdens de workshop.
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lt earste ljipaai 2007 fûn troch Jaap van Lingen
Op 13 maart om l 7:31 oere giet bij Riemkje de tillefoan: "Mei Jaap, ik haw
in ljipaai fûn, hoe liket it? Bin ik de earste ?"
Ja dus, krekt as yn 2006 fûn Jaap ek no it earste ljipaai fan Tsjerkwert. En
krekt as yn 2006 fûn er it yn it län fan Theo Haarsma. Wat wol bysûnder
wie, wie de datum:' l 3 maart, hiel betiid. En ek al hie Jaap it rekord fan it
betiidste en it letste aai op syn namme stean, sa betiid wie er noch nea!
Dêrby kaam noch de konkurrinsje mei de oare aaisikers fan Tsjerkwert.
Jaap hie al fiif kear syn nam me op de wikselbeker, krekt as Jan Blanksma.
No is it dus Jaap dy't oan kop giet: hy hat foar de seisde kear it earste
ljipaai fûn, wol in prachtige prestaasjel
Fansels maast it aaike noch wol de proef fan it lotterjen trochstean. En dat
gong hielendal goed, de dames van de Skieppesturt-redaksje, Mireille en
Anneke, hiene har al efkes tared op dit ritueel. Beide hawwe gjin ferstän
fan aaisykjen en woene harren troch Jaap niks wiis maitsje litte. Marit aai
sonk en wie dus farsk!
By in lekker bakje kafje hat Jaap de dames ynwijden yn it de mythe fan it
aaisykjen. Want in mythe kinne jo dit aide Fryske gebrûk wol hast neame.
En ek al is der de lêste jierren in soad oer te dwaan, oant rjochtsaken oan
ta, as in betûft aaisiker as Jaap der oer fertelt, krije jo der seis ek hast
nacht in.
Neffens himsels is it sykjen in obsesje. Tegearre my syn broer Albert giet
hy der op ut, al jierren lang. Se sjogge hoe't de fûgels harren gedrage,
loere en wachtsje, wylst genietsjend fan de natoer. Jaap nimt fri] fan syn
wurk en syn baas is der troch de jierren ek al oan wend, dy häldt der al
rekken mei dat hy der yn de aaisikerstiid net folle is. En ek al is er op syn
wurk, de gedachten geane fansels nei de
greide mei de ljippen.
En no moatte jo net tin ke dat Jaap syn aai kes
ütstald hat yn in grutte vitrinekast. lt giet him
om de kick fan it sykjen en it finen. Ek dit
earste aaikje is rjochting Riemkje gong, dy't it
fêst lekker smaitsje litten hat.
Jaap hat de wikselbeker mei dêrop foar de
seisde kear syn namme wer in syn besit. Ut
namme fan de Skieppesturt;fan herte
lowinske !
A.F.
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Muziekvereniging Eensgezindheid

J~~

Eensgezindheid, ouderwets gezellig, 85-Jarig Jubileum~
Op 24 Maart '07 om 20.00 vierde Muziekvereniging Eensgezindheid uit
Tjerkwerd, haar 85-jarige Jubileum. De zaal van 't Waltahûs was helemaal
afgeladen met mensen.
Het orkest o.l.v. Jeanette Valkema begon met het stuk 'Nordic fanfare en
hymne' geschreven door Jacob de Haan daarna speelden zij het stuk
'Adagietto' ook dit stuk geschreven door Jacob de Haan. Na deze twee
stukken speelden zij de delen 1,3 en 4 van het stuk 'Jericho' dit stuk
geschreven door Bert Appermont. Toen was het stuk 'James Bond' aan de
beurt een arr. van Johan de Mey, ook dit was een succesvol stuk. Het
volgende stuk was de pasodoble 'Gallito' geschreven door Santiago Lope
arr. van Jan Bosveld. Als afsluiting voor de pauze speelden zij het
toepasselijke stuk 'Have a break' geschreven door Patrick Millstone. In de
pauze was er een verloting met leuke prijzen. Na de pauze begon het
Jeugdorkest o.l.v. Arjen Steur met 'Songs from de Old West' geschreven
door Dagmar Kildevann, 'Deep Harmony' van Handel-Parker, Deel l 'A
Western Suite' geschreven door Andreas Ludwig Schulte en 'Southern
Fried Chicken' geschreven door Peter Martin. Na het Jeugd korps kwamen
· er 'twee oudere dames' uit "Huylckestein", zij kwamen vertellen dat
Foekje Bakker dit jaar 2 5 jaar bij het korps zat en wilden haar, daar voor
bedanken omdat zij niet zo'n grote beurs hadden versierden zij haar met
een feestmuts en een mooie slinger, Foekje kreeg nog een kado van het
korps en kreeg van haar familie ook nog een bloemetje. Hierna ging het
korps verder met de mars Gammatique' van Gerard H. Boedijn. De twee
oudere dames konden ook nog bugel spelen en bliezen een nootje mee.
Daarop volgde 'All I Ask Of You' arr. Peter Kleine Schaars. Ook speelden
zij de muziek van de bekende film 'Pirates Of the Caribbean' door Klaus
Badelt arr. van Ted Ricketts. Als toegift speelden zij de 'Radetzki Mars'
geschreven door Strauss- Tiemersma.
Toen was er weer een kleine Pauze en daarna volgde een Friestalige
eenakter Genaamd 'op 'e knibbels' van F.G. Bergsma uitgevoerd door een
aantal leden van het korps, ook dit spektakel was de moeité waard om
naar de kijken. Dit volle programma eindigde om 23.30, Tot slot kon er
meegezongen en gedanst worden op/met de muziek van Rein Vallinga.
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Na de drukte van het jubileum concert zijn we nu weer in rustiger
vaarw ater gekomen. Het verslag kunt u hiero nder lezen. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat we niets doen.
Op onze repetities zijn we druk bezig met het project Wieger wordt
wakker van Carl Wittro ck. Dit stuk zullen we samen met de basisschool
ten gehore brengen op 30 mei. Het project kan uitgevoerd worden door
de subsidie die we gekregen hebben van het fonds Bolsward / Dro nr ijp.
Dus, zo zie je maar, het werpt zijn vruchten wel af als je een sponsor
commissie in het leven hebt geroepen.
Verder gaan we op 28 juni naar een Festival in Gaastmeer. Dit zal dan
meteen weer de afsluiting van dit seizoen zijn.
Op koninginnedag en met de dorpsfeesten zullen we weer door het dorp
gaan. Ook zijn er 5 leerlingen bezig met muziekles en deze leerlingen zijn
nu ook op maandagmiddag van l 7.00 tot 18.00 aan het oefenen in het
jeugd korps o.l.v. Arjen Steur, die met zijn enthousiasme de jeugd tot
samenspel stimuleert.
En natuurlijk willen we u nog even herinneren aan de rommelmarkt, die
gehouden wordt op l september. Heeft u alvast spulletjes, dan kunt u
contact opnemen met Evert Bakker tel. 579102.
Tot slot wensen we u een zonnige zomer toe.
Met een vriendelijke gro et van de redaktie van Eensgezindheid.
't Skieppesturtsje I maaie 2007
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Koninginnedag uitbundig gevierd in Tjerkwerd
Onder een stralende zon werd ook in Tjerkwerd koninginnedag gevierd.
Zoals gebruikelijk begon de dag met een muzikale rondgang door het
dorp. Het korps Eensgezindheid werd gevolgd door een stoet van
kinderen en hun ouders.
Direct na aankomst op het Skieppefjild
klonk het Wilhelmus en werden de
ballonnen losgelaten die overigens door
de stevige wind snel uit het zicht waren
verdwenen.
Voor de basisschoolkinderen was er een
spelletjescircuit, waar vol vuur werd
gestreden om de 1 e prijs. Dit gold
trouwens voor alle sportieve deelnemers
die zich hadden opgegeven voor het
kaatsen, volleybal en jeu de boules.
Vooral het kaatsen kende een spannend
verloop.
's Middags was er een fiets/puzzeltocht
georganiseerd voor jong en oud. Ondanks
de straffe bries werd er volop genoten.
Aan het eind van de middag mocht de
jongste jeugd zich lekker gaan uitleven in
de kinderdisco. Aansluitend konden de
inwoners genieten van een gezellige en
lekkere barbecue in de tent bij het
Waltahûs. Onder het genot van een hapje
en een drankje kon worden teruggekeken
op een geslaagde dag.
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UITSLAGEN
Kinderspelletjes;
PLAATS
1 e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
Se plaats
6e plaats

BEGELEIDER
Anneke
Anitá
Richtsje
Edith
Klaske
Astrid

Kaatsen;
Senioren

1
2
Verliezersronde 1
2
1
Jeugd
2
Verliezers
1
2

KLEUR
Oranje
Rood
Paars
Groen
Geel
Blauw

SCORE
165pt
1 59pt
156pt
155pt
152pt
13 8pt

Thomas van Zuiden, Lissette Kootstra, Erna Harkema
Ype Bote Bonnema, Jaco bien Postma,Paulus Witteveen
Sjoerd Bouma, Cor van Zuiden, Ruurdje Dijkstra
Steef Haarsma, Freerk Kootstra, Lianne Huitema
Atty Gietema en Robin Bijlsma
Sven bijlsma en Hidde Lemstra
Rowan na Terpstra en Michiel de Jong
Thomas Huitema en Siemke Nieboer

Volleybal

1 Jelle Zijsling, Gea Galerna.Sjors Witteve, Djurre Zijsling
2 Wieko Hekkema, Agatha Witteveen, Jetske Dijkstra,
Seakle Zijsling

Jeu des boules;

1 Doutsje Bakker en Tetsje Breeuwsma
2 Hylke Feenstra en Thys Huitema

Atty Gietema en Robin Bijlsma

Lisette Kootstra, Thomas van Zuiden en
Erna Harkema
't Skieppesturtsje
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Kaatsvereniging DE TWA DOARPEN
Als u dit leest is het kaatsseizoen alweer begonnen. De jeugd vanaf
groep 3 t/m 8 van de basisschool kaatst elke dinsdagavond vanaf 8 mei
tot en met 4 september.
Bij de jongste jeugd gebeurt alles spelenderwijs, kinderen vanaf groep 5
trainen eerst even en spelen daarna een competitie partijtje.
Voor iedereen die niet meer op de basisschool zit is de donderdagavond
gereserveerd, vanaf 4 mei tot en met 6 september aanvang 19.00 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!!! Ervaring is niet vereist.
De contributie bedraagt:
Jeugd t/m 16 jaar € 7,00 voor het hele seizoen
Ouderen
€ l 0,00 voor het hele seizoen (de peildatum is l mei)
DATUMS OM ALVAST TE NOTEREN:
*ZATERDAG 19 MEI,

13.00 uur; Pearke-keatsen
Na afloop prijsuitreiking in het Waltahûs mmv Jan
Nota. Sponsor,· it Waltahûs.

*ZATERDAG 2 JUNI,

13.00 uur; ledenpartij jeugd,
Gezamenlijk met Wolsum, in Tjerkwerd!
2 categorieën; basisschool, groep 5 t/m 8 en vanaf
basisschool tot 16 jaar. Sponsor,· Hawar IT

*ZONDAG 3 JUNI,

11 .00 uur; ledenpartij met Wolsum vanaf 16 jaar,
in Tjerkwerd. Sponsor; MOT, machinehandel
Dijkstra.

*ZONDAG 24 JUNI;

zachte bal partij. Sponsor Haarsma BV.

"ZATERDAG 11 AUGUSTUS, 13.00 uur; ledenpartij basisschooljeugd.
20.00 uur; nachtkaatsen voor leden vanaf de
basisschool. Sponsor, Miedema Lighting.
*ZATERDAG 8 SEPTEMBER, 11 .00 uur; FRT -ledenpartij jeugd en ouderen.
Sponsor,· FRT installatiebedrijf.
Deelname is altijd voor eigen risico.
10

't Skieppesturtsje

I maaie 2007

Graag tot ziens op het sportveld, o ja ltT SKIEPPEFJILD!
Het bestuur;
Sjoerd Bouma
Joke de Jong
Wiebren Poelstra
Lisette Kootstra
Johan Ouderkerken
Jan Postma

0515-579081 voorzitter
OS 1 5-579866 secretaris
OS 15-579444 penningmeester/Jeugd
06-48423254
0517-532939
0515-572613

Nieuws van Cbs de Reinböge
Zoals u waarschijnlijk al heeft gelezen vindt het Pleinfeest plaats op
ZATERDAG 9 JUNI. We zijn al druk bezig met het voorbereiden van dit
festijn. We starten die dag met een heuse sponsorloop. De kinderen van
groep 3 t/m 8 lopen een rondje "om de kerk", dit betekent voor de
bewoners van de Kerkstraat en de Singel dat hun straat van 9 tot 1 O uur 's
morgens afgesloten is. Voor de kleuters en de peuters wordt een parcours
op lt Skieppefjild uitgezet.
Vanaf 1 0 uur vinden er op het plein vinden meerdere festiviteiten plaats
zoals: verkoop van 2e hands kinderspullen, blikgooien, grabbelton,
schminken, doelschieten verder is er nog een draaiend rad en een
veiling ...
De kinderen zijn op school creatief bezig, zij maken dingen die op het
pleinfeest worden verkocht. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd
er is koffie, thee, limonade en lekkere broodjes.
We doen dit allemaal voor de nog te
realiseren speeltuin van Tjerkwerd en
natuurlijk ook voor de Reinböge.
Al met al zeker de moeite waard om langs te
komen!!!
Namens de Pleinfeestcommissie:
Ella Huisman, Jeroen Post, Anita Bijlsma,
Riemkje Lemstra en Mireille Galema
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Koken met Riemkje
Hallo Skieppesturt lezers, het volgende recept is voor,
als u veel visite krijgt en u eens wat anders op tafel wilt
zetten. Het is succesverzekerd.

Pizzahapjes (ca 55 stuks)
Ingrediënten;
1 pak witbroodmix
ca. 1 eetlepel Italiaanse keukenkruiden
100 gr boter of margarine
100 gr geraspte oude kaas
2 sjalotjes of 1 ui
1 eetl boter of margarine om in te vetten
100 gr. Salami
2 eetl bloem om het aanrecht te bestuiven
100 gr. Ham
glas met een doorsnede van ca 5 cm
½ bakje champignons
keukenpapier en bakpapier
20 groene olijven (met piment)½ pot Italiaanse tomatensaus
Van witbrood mix, boter en 3 dl lauw water pizzadeeg bereiden volgens
gebruiksaanwijzing op verpakking. Ca 20 minuten laten rijzen. Oven
voorverwarmen op 225 ° C.
Intussen sjalotjes of ui pellen en in dunne ringen snijden. Salami en Ham
in dunne reepjes snijden. Champignons schoonvegen met keukenpapier
en in dunne plakjes snijden. Olijven in dunne plakjes snijden. Bakplaat
bekleden met bakpapier. Aanrecht bestuiven met bloem. Deeg uitrollen
tot lap van ca ½ cm dik. Met het glas de rondjes uitsteken. Deegrondjes
op bakplaat leggen. (Als ze er niet allemaal oppassen de rest van de
rondjes op een blad leggen en ook voorbereiden dan kan er snel een
tweede ronde pizzahapjes gebakken worden). ,
Op elk deegrondje ½ eetlepel tomatensaus uitstrijken. Salami, ham,
champignons, sjalotje of ui en olijven erover verdelen, beetje
keukenkruiden en geraspte kaas erover strooien.
In het midden van de oven de pizzahapjes in ca 1 5
minuten gaar bakken. Pizzahapjes op platte schaal
leggen en direct serveren.
Vindt u vis lekker, dan kunt u in plaats van salami en
ham ook tonijn uit blik gebruiken.
12
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Tomaatjes gevulde met pittige makreel (8 stuks)
Ingrediënten;
8 kleine stevige tomaten
zout
1 klein uitje
½ blikje gerookte makreelfilet
½ tl sambal oelek
2 tl ketjap manis
2 eetl mayonaise
2 takjes peterselie
keukenpapier

à 200 gr.

Tomaten wassen, van bovenkant kapjes afsnijden en tomaatjes met
theelepel uithollen (eventueel van onderkant van tomaatjes dun plakje
afsnijden, zodat ze blijven staan).
Binnenkant bestrooien met wat zout. Omgekeerd op keukenpapier laten
uitlekken. Intussen uitje pellen en héél fijn snipperen. In kom makreel met
vork fijnprakken. Toevoegen; ui, sambal, ketjap en mayonaise. Goed door
elkaar roeren tot smeuïg mengsel. Tomaten vullen met makreelmengsel
en tot gebruik afgedekt in koelkast zetten. Tomaten op schaal zetten en
garneren met toefje peterselie.
Een gezellige avond en eet smakelijk!

En dan nog dit...
Kievitseieren
Het koken van kievitseieren gaat als volgt;
Je legt de eieren in een pan op een bedje van lof van de radijs of op goed
schoongewassen aardappelschillen. Dit doet men om het koken zoveel
mogelijk te voorkomen. Men zet de eieren op met koud water en laat ze 8
minuten koken, gerekend vanaf het moment dat het water kookt.
Dan laten schrikken met koud water.
Heerlijk op toast met roomboter, radijs en sterkers, beetje zout erop en
eet smakelijk!
Riemkje.
't Skieppesturtsje I maaie 2007
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Wynpark Beabuorrren B.V.
De molens draaien !
Tijd om feest te vieren en het park officieel te openen.
Hierbij nodigen wij alle dorpsgenoten uit om dit samen met ons te doen!

Zaterdag 9 juni doen wij dit bij ons op Baburen.
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
J...
J...

J...

11 uur ontvangst met koffie
12 uur tijd voor sprekers daarna opent
onze gedeputeerde Anita Andriesen het
windpark
1 3 uur borrel.

Er vinden gedurende de hele dag verschillende
activiteiten plaats, zoals het bezichtigen en
beklimmen van de molens(l 6 jaar) abseilen(l 6
jaar) vliegershow en vliegers maken,in rit in de
verreiker, theaterspektakel, muziek van een
shantykoor en de Full Minties,enz.
Iedereen is van harte welkom en de dag duurt tot ongeveer 17 uur
Dus tot ziens op 9 juni a.s. op Baburen.
Wynpark Beabuorren B.V.

50 jier E.H.B.0 in Tsjerkwert
Yn 1957 kwam der een vraag bij de doarpsvergadering,
oer it oprichten fan een EHBO vereniging
Nei wat hinne en wer gepraat, stemden ze direct een bestuur, dus se wiene wol fol vuur.
Plysje Kloosterman voorzitter, meesters juffrouw Wallinga secretaresse,
en Minke Dijkstra penningmeesteresse.
Een wike letter waer der materiaal oan schaft, en mei 1 5 cursisten fan start.
Troch houlijk, sykte en forhüsjen hawwe mar 10 examen dien, mar der sakke net ien.
Yn 1959 binne se wer mei in nije cursus begoen, 14 cursisten starten der toen.
Mei in hus oan hüs kolekte hellen ze 253 goune op, dus foar dy tiid, moai watjild yn'e pot.
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Yn '61 wiene der 18 leden, dermei wie de foarsitter dik tefreden.
Akke Gietema wie trouwt mei Hein, en fan Warkum nei Tjerkwert tein.
Piet Tolsma, Minke Dykstra en Binkje Kuipers wiene dit jier,
drok foar de forieniging yn 't spier.
Oefenje foar de kringwedstriid, se diene it net om' e nocht,
,se hellen in 3• priis, dat hiene ze self net tocht.
Mar .... dat wie nog mar it begjin, want mei wedstriiden binne de Tsjerkwerters net sa min.
Yn 1963, mei de elfstêden tocht, hiene se yn de consistorie in hulppost.
12 gewonden en vermoeide elfstedenrijders, werd hulp gegeven,
als we aan die tocht denken, gaan we nog beven.
Piet Tolsma waert foarsitter dat jier, en wie hiel lang foar de foriening yn 't spier.
Yn '64 gongen se mei in nije cursus ut ein, mar dy holt op as stourein
Se binne mei 12 cursisten begyn, trije bliuwden der oer, mar dy hat gjin examen dien.
Yn '66 is Piet nei Dedgum west, mei it leden tal gyng it net sa best.
Mar Dedgum woe selfstandich bliuwe,
dus samenwerking, koe Tsjerkwert op hun buk skriuwe.
Yn '68 woene se wer in nije cursus begjinne, en der gyngen 6 Ymswäldsters froulju hinne
2 seisoenen op les, ja, ja, de ûndergroun wie bêst.
Yn 1970 diene 13 leden examen, waarbij bekende namen .....
Akke en ik wiene der doe beide by, ik binder om noch steeds blij.
Yn '76 noch 1 O leden, mar o wat ging it ledental naar beneden,
in '79 waren het er nog zeven.
Mar gelukkig kwam Akke de Haan erbij, èèn nieuw lid maakt ons al blij.

<ê

~!,I

tl\

~

~I~

Yn '80 kaem mevr. Velema as lid, dus we sieten wer yn 'e lift.
r,;;;<èl
'f'

Ek yn 1980 binne we foart earst mei jeugd ehbo-A begoun
Akke Gietema / Tine Miedema en ik ha dat joun.
23 bèrn de earste kear, en we hiene ek nooit mear!
Alle skoalbèrn fan Tsjerkwert hawwe examen dien,
en der sakke gelokkich nooit ien

Ik haw it yn myn plakboek opsocht, hast 200 bèrn haw wij it bij brocht.
Bij it examen is it soms wol ris switte,
mar foar ûs as lesjousters, is it moai dat de bêrn witte
Dat se bij een wondsje of ûngelok, witte wat er wol of net gebeure moat.
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1981 wie in succes jler, Tsjerkwert kwam bij lt EHBO district op papier.
1 • bij de kringwedstrlld en 2• bij de district wedsriid yn Drachten
Akke, Tine Miedema en ik, wat foenen we it prachtich.
Sûnder suporters, mei üs trljen der hinne,
nou jim snappe wol, san sukses, datje dan wol even ut iten kinne.
Mar Sybren wie dea ûngerust, Ja wij hlene it bij him goed forprutst.
Nel sawnen kamen we thüs,
Sybren hie 't net mear, en seach ûs al yn 'tien of oare sikenhus
Zaalhier wie foar 7 leden te djoer, en doe tocht it bestjûr,
We forgaderje bij de leden thüs, en oefenje yn keuken skuore of bûthüs.
Yn • 82 , 25 jler bestean, waren er 7 leden en 2 gast leden,
in 't notulenboek stond : En iederèèn was goed tevreden.
Dit feest fierden we yn Zalen Mledema op Ymswälde,
dat feestje koene de measten wol ûnthalde.
De feestcommissie, Akke, Tine en Hinke, moesten mar een leuke ynfulling betinke.
Kofje mei slagroom, gebak, cake , hapjes, drank en salade,
nei een EHBO quiz en "sekje knipe" hebben we overvol om half 12 de zaal verlaten.
Yn 1983 binne we mei hartreanimatie begyn, Akke Gletema hat der in soart foar dien.
ûs forienlging hie te min leden, en daarom mensen van Bolsward en Makkum gekregen.
20 cursisten, het was op vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur examen,
jammer dat er maar 1 9 kwamen.
Eèn heeft het examen niet gehaald! maar het cursusgeld is wel betaald.
Dr. Sikkens joech de theorie, en dhr. Kolkena de praktyk,
wij koene dus reanimere, wat fielden we üs ryk.
Tsjintwurdich leare se it yn ien joun, wij binne wol in pear kear te lessen (goun).
Yn de winter fan • 84 kwam der een conculent bij üs op herhalings les
it bestûr tocht, dit is net best.

·- v ,

HIJ wie stjûrd om te sjen,
~
..
hoe in forieniging mei 7 leden en twa gasten, noch draaije kin.
Oefenje bij üs yn 't bûthûs, grûpe op stal of yn • t strie,
•:• '.·
en ik tink, dat praktische, dat dat it him die.
• • ·::
Hij sei enthousiast : dit ferslag stjûr, ik nei it hoofdbestjûr,.
Want dat bestuur vond, dat 7 leden, niet meer als vereniging op kan treden.
Dy selfde joun frege hij, is der yn Tsjerkwert net in lid bij, dy in opleiding foar kader wol
dwaen? we koenen it bij him wol opjaen.
3 fan de säwn gyngen der hinne en yn · 86 slagge binne.
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Mar doe bliuwden der noch 4 leden oer,
en om dan in forieniging te bliuwen, is een toer.
Wij binne doe in nije cursus begoun, en de herhalers, binne gewoan mei roun
Yn '85 wer ris in elfstedentocht, we hiene vnt nije Waltahûs in EHBO-post.
17 rieders helpen, ep skrik net
dat we seis ien de neilen fan de fuotten knipt he
bloed ynè sokken, de neilen smoarich, lang en krom, o,o, wat binne sommige minsken dom.
Yn '85 fierden we itjubileum fan Piet Tolsma, 25 jier lid,
hij wie selfs foarsitter en schriba tagelyk, dus in EHBO' er mei pit.
Wij ha him doe ere lid makke, en dat hat him emotioneel wol rekke.
9 kear die hy mei de kring wedstriid, dat wie foar hlm een moaije tiid.
Yn '86 wie it 25 jier lyn, dat dhr. Kolkena ut Boalsert as instucteur yn Tsjerkwert begyng.
25 jier lang, 8 kear yn 'e winter, nei Tsjerkwert ta en de dyken wiene ek wolris sa .. sa.
Nije cursus joech hij ek in pear en dat wie dan ek wer 1 5 kear.
Hûnderten kear nei Tsjerkwert ta, dan maatje wol nocht oan EHBO ha.~
·
·
Yn '86 wer in elfsteden tocht, doe krygen we in 30 riders yn us post.
1 7 hiene bljirren op teanen of hakke,
c,,,...
en ien, wie oan it scheenbeen troch in oar syn reed rakke.
in dokter hat mei 6 hechtingen de snee wer makke.
Wij brochten riiders nei bus of trein, want ze wiene dea wurrich nei sa' n lang ein.
En dan moasten se noch nei Boalsert ta, wer ' t je de helft fan de elfstedentocht noch mar ha.

V

Ek yn '86 bedankte Pyt Tolsma as lid, dat wie de oorzaak, dat ik dus de club foar sit.
Mar in jier letter, bedankte Tine, en moasten we in nije schriba fine.
Het was na 2 stemronden, dat we voor Ally Mekking aplaudiceren konden.
Yn '88, o wat in strop, Bouwe Huitema, sei it penningmeesterschap op.
21 jier hie der op üs sinten post, en hoe hat it bestûr dat doe oplost?
As dank kriig 'er in tün skepke dy joun, en Akke is as ponghälder begoun.
Yn '90 wie Bouwe 25 jier lid, en doe kaem hij yn it besit,
Fan in silveren dr. C B Tilanus onderscheiding, dat is in ear,
foar al it bestûrwurk, kryge hij dus wat mear.
Yn 1991 gyngen we nei Beabuorren ta, wert we bij Hylkema in greate oefenjoun ha.
Yn 'e skuore, melkkelder of stal, allegear gewonden, it like soms mal.
Yn Maert ' 93, allegear auto' gangen nei Ymswälde ta, wat scene se der toch ha?
De lotus forieniging fan Snits, häld hun les, bij boer Twijnstra, dat foldie tige bêst.
De EHBO forienigingen fan Tsjerkwert en Parregeajoech earste hulp,
wol 1 5 slachtoffers, we forsoagen se mei leafde en geduld.

't Skieppesturtsje

I

maaie 2007

17

Foar 't earst kaem dr. Robijn, arts fan Bloemkamp bij üs.
yn '94, wij fielden üs bij him direkt thüs.
Hij praette oer de hersenen, de earste kear, mar oer al dy jierren , learder üs noch folle mear.
Mei de jierforgadering yn '94, ik wit it noch bêst, wiene der minsken, dy hiene lêst.
Fan it roken ûnder de les, dus we praeten (auw) allinich roke yn 'e pause, oars wat as nou.
Dat jier hiene we ek wer feest, Tine Mledema en Hinke Twijnstra, wien 2 5 jier lid weest.
Mevr. Huisman fan lt district, hat üs de ûnderscheiding op prikt.
Op 4 Jan. 1997 sei dhr. Kroes "lt giet oan",sa' n elfstêdentocht, wat jowt dat in ban.
Alle leden haw op de post stien, en it forfeelde gjin ien.
In bèrne arts ut Grins stie üs bij, fan druk, (verantwoording) bin je dan frij.
2 plysjes wiene op Tsjerkwert setten, om goed op minsken en ferkeer te letten.
Se wiene de hiele dei allert,
mar kaemen faek yn üs post, mei kalde fuotten of foar In kop snert.
As äfsluting fan dit feest, binne we nei de "Groene weide" weest.
De gemeente Bolsward, nodigt u uit aan de Sneekerstraat,
waar 23 Jan. een boerenkool maaltijd klaar staat.
Dit wa troch üs leden, o sa wardeert, en we zijn bijna rollend naar Tjerkwerd teruggekeerd.
Op de jierfergadering fan '99, we hiene al koffie dronken,
vertelde de penningmeester, dat Wind Kracht 10 hy üs 1 50 goune schonken.
Voor nieuw oefen materiaal en verbandkoffer, dit was voor ons een hele boffer!!!!
Maar ook hadden we een strop
Ally Mekking hield als secretarresse op.
Hinke Brandsma sei doe ta, sij woe it secretariaat wol ha.
14 Maart 2000 is üs erelid Piet Tolsma hinne gien,
der hat in adfortinsje ynè Bölswerter krante stien. hij hat in soart foar üs foriening dien.
Yn 2002 wie 't bestuur heel tevreden, se hiene 16 leden.
Akke de Haan wie 25 jier lid, En ik bin blij, dat se, nou nei 30 jier, der noch sit.
Akke Gietema en ik krygen fan it bestûr,
in eigen makke, EHBO schilderrijtsje, it mocht net te djoer!!!!
lt wie foar ' t les jaen, al 1 5 jier, mar mei leafde makke, echt wier.
Yn2003 slüten we in fersekering (auw) Der foar betelje we 22 euro , trouw
Jouwe we hulp, en der gebeurt iets forkeards, dat dan üs lid, net mei de fosantwurdinq sit.
ûs lidmaatschap gyng wat omheech, mar 1 5 euro is net sa dreech.
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Yn 2004 wie 't wer feest .... Akke Gietema is 40 jier lid fan de EHBO (weest).
Earst yn Warkum en doe yn Tjerkwert der bij,
it wie it 7• jubileum, foar sa' n lytse foreniging in hiele rij.
Sij docht it EHBO wurk, mei in soart plezier, Akke har streven is, troch sette, gjin gemier .

.

Yn dec. 2006 learde Akke üs op in herhalings joun, Wat we met wandelblaren doen.
Ontsmette, prikke en öf plakke,
Hinke en Hinke wiene slachtoffers, en ha plat op 't liif opè tafel hiel wat öf lakke.
Seisoen 2006 ha wij 16 leden, mar dat hat in reden.
Jim komme ut ferschillende doarpen wei, en de iene nimt de oare mei.
2 dokters elk seizoen, der yn binne wij ryk, kom mar trouw, dan bin jim fan' e dyk.
Mar it belangrykste is üs ynset, as in oar forlet (het)!
Ferbine, in soart bloed of levensreddende handeling dwaen,
'k Hoop datjim it doare, yn welke situatie: HULP JAEN!!!!!!!!!!
Gemaakt door Hinke Twijnstra

E.H.B.O. feriening Tsjerkwert 50 jier bestien !!
Dêr't üs EHBO-feriening yn 195 7 oprjochte is, koene wy dit jier, en wol op 20
maart 1.1. üs 50-jierrich jubileumfeest fiere. Wy diene dit yn hüsüke kring by Hinke
Twijnstra op Ymswälde.
Alle 1 5 leden wiene oanwêzich en trije gasten, te witten: dr.Slkkens en dr.Robijn
en mefrou Muurling fan it district Fryslän. Fan de beide dokters krigen we
blommen en nam mens it district Fryslän joeg mefr. Muurling ûs in flage mei it
EHBO-embleem en 50 deryn en in jild-bydrage.
Fan enkele doarpgenoaten en fan de 60+soos krigen we in lokwinsk, sommige
mei ynhäld.
Neist itjubileum wiene ek de leden Hinke Twijnstra en Akke Gietema al 20 jier
kaderynstruktrise. Hjirfoar krigen se fan de feriening in moaie handdoek mei
ehbo-embleem en in plakboek mei fotos. Mefr. Muurling hat harren nammens it
district Fryslän in medalje en in speldsje ûtrikt.
We hawwe meielkoar in tige noflike jûn hän, mei oan de ein noch in ehbo kwis.
Wol fine wy it wat spitich, dat der net mear ferienings reageare hawwe op it
jubileum berjocht dat op de m.a.t. stie. By nam men die ferienings, dy't jierliks in
berop op üs dogge en wêr't we dan ek altyd fergees foar klear steane.

lt bestjoer fan de EHBO
Hinke Twijnstra, Hinke Brandsma, Akke de Haan
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Voor u gelezen

.
door Pieteke Dekker

•

Trouw niet om 't geld, maar laat het er ook niet om overgaan

•
•

Vooruitgaan is alles zei de slak en toen deed hij zijn klompen uit
Je kunt niet van de vloer op de zolder stappen

•

Luie mensen vragen God om werk en danken Hem als ze het niet
krijgen

•
•

Te woeste kippen leggen de eieren wel eens buiten het nest
Paarden geven dunne melk

•
•
•
•

De ene hand moet de andere wassen en ze worden allebei schoon
Als iemand om 't geld trouwt, vindt hij spijkers in z'n bed
Goedenavond zei de vos en stapte het kippenhok binnen
Wie pap eten wil moet lepelen

•

Dit komt goed uit zei de boer, de koe dood en het hooi is
net op

•

Aan hardlopen heb je niks, je moet op tijd vertrekken

•
•
•

De arme moet zuinig doen, de rijke mag het uitgeven
Leef als vrienden, reken als vijanden
Wat niet mag is mooi

•
•

Dat zijn zaken die een ander niet raken
't scheelt een stuk met 't bed opmaken en 't gemak gaat voor de eer,
zei de meid en toen sliep ze bij de boer

•
•

't kleine gebaar is meer waard dan alle kleine bedoelingen bij elkaar
Beppe zei altijd: "Leg het maar op de drompel neer en straffe! er niet
over (geen dank)

•
•

Als je denkt dat je het gewonnen hebt, dan komt het pas
Friezen houden van een borreltje, maar blijven nuchter

•
•

't Gaat in het leven niet om het zoeken, maar om het vinden
Een sigaar uit het weggeverskistje krijgen
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Collectes
OpbrengstJantje Beton collecte 2007 Parrega/Tjerkwerd:
€ 383,99. De helft van deze opbrengst gaat naar PSZ "lt
P]uttehonk"

De opbrengst van de collecte van het
Reumafonds in Tjerkwerd was .
€ 288,73. Onze dank gaat uit naar alle gulle
gevers en de vrijwilligers die hebben gelopen.
Namens het Reumafonds, Riemkje Lemstra.

•cef U,
itfl.l~

UnI

De opbrengst van de collecte van Unicef in
Tjerkwerd was: € 300,-

De opbrengst van de collecte van de
Hartstichting in Tjerkwerd was:€ 283,56

't Skieppesturtsje

I

i

Nederlandse

maaie 2007

Hartstichting

21

Familieberichten
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Geboren op s april 2007: Rosemarün Cornélie,
dochter van Marco en Isabelle Zaal, zusie van Leonoor en EVelien
Waltaweg 27, 8765 LM TjerKwerd 'il'0515·579095
Overleden

..De Hear ts

"tl'" Hoeder"

Nci in wnrber libben en nei in lange rild fun öfnlmmende sOncns L~ rêsnch
fersroam myn leave frou, Os soarchsume mem en beppe

t Boalsert 25 april 2007

"Sondel 2 :1uguS1u.• 1922
8 desirnber 1949

Singel 1
8765 LL
Tsjcrkwcrt

De Gordyk:
Rotterdam.
Drachten:

Gerrit Mulder
Antsje en Botte Ouderkerken-Mulder
K/as!,e en Rudt
Durk (11n netttns)
G1J1Sje
Joukje
Petke en Helena Mulder-Leegte
jouk]e Virnmo Mulder en Zweltze 2"':111
.Wortha Mulder

Leusden:

Pietsje en Georg Lint-Mulder

lt Heidenskip:

~

fauna
Stefan
Harich:
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Frons en Baukje Mulder-Postma
Gerda
Marije
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Bedankt
weer thuis !!
Hartelijk dank voor de vele reacties die ik heb gekregen voor, tijdens en
na m'n hartoperatie in Groningen. Kaarten, bloemen, telefoontjes en vele
andere verrassingen tot eigen gebakken appelflappen en koeken aan toe.
Gelukkig mocht ik 14 dagen na de operatie weer naar huis. Dat was een
hele opluchting voor mij en niet te vergeten voor het thuisfront. Ben druk
bezig om mijn conditie weer wat op te krikken d.m.v. hartrevalidatie in 't
Sneeker ziekenhuis en door stukjes te fietsen in de omgeving. ( alleen
voor de wind) 't Gaat iedere week iets beter en de vooruitzichten zijn
positief. Jullie geweldige reacties hebben ons goed gedaan, nogmaals
hartelijk dank.
Vriendelijke groet,
Rients S. van Buren.

TIGETANK
Oan de redaksje fan 't Skieppesturtsje
Ik ha it tige wurdearre dat jimme nei de offisjele ûtrikkinq fan de
Skieppesturt noch by ûs thûs west hawwe. Myn frou fûn dat prachtich! Sa
koe se dochs noch efkes mei de hiele ploech genietsje fan de ûtrikklnq
wêr't se net by wêze koe.
Ek tige tank aan elkenien foar alle goede reaksjes dy't wy krigen ha.
lt is maai dat dit tankwurd yn dit Skieppesturtsje opnommen wurde kin.
Gerrit Mulder
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'T LAMSEARKE
Zoals jullie kunnen lezen heeft 't Bernehoekje een nieuwe naam gekregen.
Deze naam werd bedacht door Roel Hekkema, hij heeft inmiddels de
verrassing ontvangen. Hebben jullie leuke puzzels of bijvoorbeeld
moppen voor in 't Lamsearke dan kunnen jullie die e-mailen naar het
redactieadres of bij één van de redactieleden in de brievenbus gooien.

SUDOKU
Deze keer een echte Garfield sudoku, los jij hem op?
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Snypsnaren

lt is hjir in rare bisteboel yn Tsjerkwert,·
de geit fan Jaap wie fuort en wer wie er
bedarre? Nei lang sykjen fûn Jaap har wer yn it
hinnehok!
De geit woe der net mear ut,· Jaap is der dêrom seis ek mar yn
krûpt.....
De oare deis wie de geit wer fuort ! Mar doe stie er yn de
blommeperkjes fan Betty: it bist hat de hortensia's lekker
smaitsje litten... of woe se miskien high wurde?
Ek bei de fam. Zysling is der gjin hin yn it hok te finen,· der
rint in wrakke ko tusken it gaas, no Ja sis!
De ierde wurdt waarmer en waarmer, mar dêr makket Fokko
no maai gebrûk fan: hy pompt it waarme wetter der wer ut en
brûkt it foar syn hûs,· probleem oplost!
Ineke F. hat in nije keuken mei nije apparatuer; enerzjysunich en sûnder lawaai. By de earste de bêste pûster wyn
belle se dan ek de ynstallateur,·"myn ofsûchkap is stikken!"
No, hy docht it noch wol, Jo heare him allinnich net mear !"
Musykferiening Eensgezindheid tierde feest! Thea die it seis
sa mal, dy rekke alles kwyt: har fytssleutel, mar ek har bugel !
Lokkich wie dit lêste in grap fan de jeugd, mar Thea koe d'r
wol om Janke,· dat binne rare grappen!
De plyse siet Bertus W. efternei ! Netterts de mannen wie er
átnssit, hielendal nei Ymswalde, hoe krige er it yn 'e holle!
"Mar nee, mannen, ik wenje hjir," wie dan ek syn antwurd.
De keninklike familje hat d'r wer in fanke by, mar yn
Tsjerkwert docht de fam. Zaal net foar harren ûnder: sy
krigen ek in 3e famke en se wiene ek noch in deiJierder !
Lokwinkse dermei!
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LP hat ek wat mei in keninklike famylje: hy is hofleverancier
wurden fan it Spaanske hof! Sjoch mar nei RTL Boulevard of
CP-tv.
Hinke Brandsma wie op de fergadering fan Doarpsbelang en
moetet wethalderWigle Sinnema,· ''Hoi kotte çs ", seit Wigle.
'Ja?''seit Hinke''fan welke brêge binne Jo?"
Neffens guon minsken hawwe Johannes en Sietske in fóltsje
krigen ..... nee minsken, sy binne grutske pake en beppe
wurden fan Rikst Marije, prachtich no?
De ynwenners fan Tsjerkwert wiene raar fan slach,· dat kaam
troch de tsjerkeklok, die wie raar op 'e rin. Lokkich binne wy
no wer by de tiid.
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OPROEP!
Heeft u thuis nog KinderKleding, spee1goed, KinderboeKen,
spe11et;;es, 1egpuzze1s, Knuffels, Kinderfietsjes e.d. en wordt
dit niet meer gebrUiKt Gooi dit niet weg maar bewaar het
zodat dat wij het tijdens het pleinfeest Kunnen verxcoen.
U Kunt uw scuuen nu al op school brengen.
voor vragen Kunt u terecht bij:
de R,einbóge ~ 579813,
"RietnKje Letnstra v 579706
of Mireille Galetna a 579338

......................................................................................................................
't Skieppesturtsje is de doarpskrante fan Tsjerkwert en
omkriten. Dizze krante wurdt hûs oan hûs besoarge
troch de redaksje en oare frijwilligers.
De krante kin bestean troch frijwillige bijdragen
fan de lêzers. ·

·························································································································
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NIEUW Rolly Digger €49,so

New Holland

kar €49,95

Roadmax kraan €17,--

Bruder John Deere 7930 €20,95
Iedere zaterdag open van

10.00 - 15.00 uur
En op werkdagen ... ? Even
bellen, dan bent u altijd
welkom!
Siku Fendt 936 €16,95

Gert & Ida

REGIO DEALER

MACHINEHANDEl DIJKSTRA
Industriepark 1 •Bolsward• T 0515 - 577 370 • F 0515 - 576 212 • M 06-46 41 50 80

• Gazonmaaiers

• Paardentrailers

• Bosmaaiers

• Aanhangwagens

• Kettingzagen

• verhuur

01

!--füj·="'--1

--1

lndnslrlenarkl
Bolsward

• Tuingereedschappen

• Trilplaten

~
L-----''--.......
. ..__._.......

• Hogedrukreinigers

• Reparatie

8701 PN Bolsward
E-mail: r.e.diikslla@helnet.nl

