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Fan de redaksje
Wûnseradiel tsjin Boalsert - Plattelän fersus stêd
wa docht lt better/mlnder en op hakker gebiet
Yn juny kaam in rapport ut fan Elsevier oer wenjen yn Nederlän: de moaiste gemeente,
feilich fielen, sosjaal klimaat, oanwêzige foarsjennings ensafuorthinne. Flylan fierde de
list oan wat de foarsjennings op tOzen boargers oanbelanget. Mar hoe sjocht it der
fierder ût. De ranglist is ophoud ut 9 haadpunten dy't elk noch wer ûnderferdield binne.
1. Wenjen (griene omjouwing en wetterrykdom, wenningoanbod en persintaazje
grutte huzen ( seis keamers en mear)
2. Foarsjennings (ûnderwiis, winkels, digitale tsjinstferliening)
3. Feilichheid ( yn it ferkear en misdied)
4. Soarch ( oanwêzichheid fan sikenhûs, hûs- en toskedokter, ferpleech- en
fersoargingshûsbêden)
5. Berikberens (autodiken, spoarstasjon)
6.

Ekonomy (bedriuwinchheid, foarrie bedriuwenterreinen en kantoaren, groei en
wurkgelegenheid, starters, nijbou en

leechstän kantoaren en ûtjefte

bedriuwenterreinen
7.

Frije tiid (parken, folkstunen en sportterreinen, ótgeansmogelikheden,
kultuerfoarsjennings)

8.

Sosjaal klimaat (persintaazje hushaldings mei heech ynkommen, mei utkearing

9.

Belestingen (wenlesten en leezjes)

en probleemwiken)

Yn Fryslan kommen nei Flylan {plak 2) lt Amelän (plak 5) en Boalsert ( plak 26).
Wûnseradiel komme wy pas op it 339e plak tsjin. Wat docht Boalsert sa goed en op
hokker mêd kin Wûnseradiel noch meikomme.
Wat wenjen oanbelanget skoart de stêd goed mei de histoaryske hûzen. Wûnseradiel
docht it dêryn noch better wylst de wetterrykdom ek mear skoart. Beide dogge it op
griene omjouwing poermin neffens de Ondersikers. Wat grutte huzen oanbelanget wint
de plattelänsgemeente it ek fan de stêd (Boalsert ridlik én Wûnseradiel goed).
Op punt twa dogge de winkels it yn de stêd goed (Wûnseradiel matich) wylst it ûnderwiis
mar ridlik ut de bus komt (Wûnseradiel tige matich)
Mei de ferkearsfeilichheid is it yn Wûnseradiel tige matich steld tsjin Boalsert matich. Op
it mêd fan misdied kin men mar better yn Wûnseradiel wenje (tige goed) want Boatsert
stelt teloar mei in ridike skoare.
Mei de ferpleech- en fersoargingshuzen makket de stêd in boppeslach en moat it
plattelän har tefreden stelle mei de middelmaat (ridlik). De hüsarts- en
toskedokterfoarsjenning is yn Boalsert ridlik, mar yn Wûnseradiel poermin.
2
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Dan de berikberens. Boalsert skoart tige goed, Wûnseradiel ridlik. lt giet dan fansels om
autodiken. Op ekonomysk mêd ûntrinne Boalsert en Wûnseradiel inoar net (allebeide
ridlik). Beide gemeenten dogge it tige goed as it giet om frije tiidbesteging. Mei de
parken ferslacht de stêd it plattelän (goed tsjin matich) Mei it sosjaal klimaat dogge
beide gemeenten net toar inoar ûnder (beide ridlik) Ta beslut de wen lesten. Boalsert
komt op€ 669,- en Wûnseradiel op€ 654,-.

Konkluzje
Boalsert: plak 26
Wûnseradiel: plak 339
Dy skoare set Boalsert yn it foardiel. fv'!ar i~ fertekenet al wat as wy winst en ferlies deun
njonken elkoar sette by de 9 punten. Dan sjocht it rychje der sa ut:
Onderdiel
Wûnseradiel
Boalsert
3
Wenjen
0
.o
2
Foarsjennings
1
1
Feilichheid
0
2
Soarch
0
1
Berikberens
0
0
Ekonomy
0
1
Frije tiid
0
0
Sosjaal klimaat
1
0
Wen lesten
7
5
Totaal
Boalsert wint dan opnij düdük (7-5), mar it ferskil is minder grut. Boppedat wurdt daliks
helder dat men, wat wenjen oanbelanget, mar it bêste yn Wûnseradiel wenje kin (punt 1
en 9).Mei de ferliespunten foar it plattelän sit it krekt eefkes oars: wennet men bygelyks
flakby de stêd (saas yn Tsjerkwert) dan profitearret men tagelyk fan de winstpunten dy't
de stêd te bieden hat. En dan meie wy yn Tsjerkwert hielendal net ûntefreden wêze. Wat
siz ik: de pluspunten fan de stêd lizze hast like tichtby foar de ynwenners fan üs doarp as
foar de minsken ut de bûtenwiken fan Boalsert. Dat makket wenjen yn üs doarp dus tige
nijsgjirrich. Tel alle pluspunten fan de stêd mar ris op by de winst fan Wûnseradiel. Dan
komt üs skieppesturtdoarp noch heger as plak 26 ut. Om my plak 1 1
GDW

.···························································································································'I.
l. 't Skieppesturtsje is de doarpskrante fan Tsjerkwert en omkriten. Dizze .
:.
krante wurdt hûs oan hûs besoarge troch de redaksje en oare frijwilligers. :.
E

:
:

De krante kin bestean troch frijwillige bijdragen fan de lêzers.

·

:
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Vrijwillige bijdragen
Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van;
Tresoar, Leeuwarden; T.G. van der Meer, Witmarsum; F.J. Rollema, Tjerkwerd;
H. Banga, Bolsward; D. Bakker-de Jong, Arkum; J.W. Nota, Tjerkwerd; A. Feenstra
eo, Dedgum; T. Twijnstra eo, Hellendoorn; H. Schakel Tjerkwerd .
. 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

Nijs fan de iisklup Tsjerkwert
Ek dit jier kin de iisklup wer kaarten yn't foar bestelle foar wedstriden op Thialf
Hearefean.
lt giet om:
1. Nederlänsk kampioenskippen Öfstannen 26, 27 en 28 oktober 2007
2.

World Cup Langebaan

7, 8 en 9 desimber 2007

(alle öfstannen en efterfolging)
3.

Nederlansk kampioenskippen Sprint

5 en 6 jannewaris 2008

4.

Wräld kampioenskippen Sprint

19 en 20 jannewaris 2008

5.

World Cup Langebaan (finale)

22, 23 en 24 febrewaris 2008

.

Oer de oanfangstiden/tagongsprizen ens. krijt de iisklup noch neier berjocht.
As jo belangstelling ha foar kaarten (sit-/steanplak) foar ien as meardere fan
dizze wedstriden dan graach opjaan bij Akky Haytema, till. 579637. De iisklup sil
dan de kaarten oanfreechje.

4
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Nieuws van stichting lt Waltahûs
Nog helemaal aan het begin van het nieuwe seizoen is er nog niet veel nieuws te
melden vanuit het Waltahûs. Als u dit leest, zijn we als bestuur alweer aan het
vergaderen geweest om te brainstormen over het winterprogramma. U hoort
hier meer van via de'M.A.T.
Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen, schroom niet om één van ons te
benaderen! Wij zouden het leuk vinden als wij ieder wat wils kunnen bieden
komende winter.
Een onbekende was zo vriendelijk om de hoek van het terras van het Waltahûs
opnieuw te straten. Onze hartelijke dank!!! 1
Iedereen een goed seizoen gewenst en tot ziens in het Waltahûsl
Het bestuur: Jelle Zijsling, Jan Witteveen, Nellie Walsma, Janneke Postma, Yde
Schakel, Wieger de Jong en Heleen Wilts

Muzykferining Eensgezindheid
Rommelmerk grut sukses.
Op sneon 1 septimber had muzykferining Eensgezindheid wer in rommelmerk
holden ien de Haarsma Hallen om de kas wer wat te spekken.
Der wie wer hiel wat rommel oan fiert mar net allinne rommel want it had mei
elkoar dochs san € 3500,00 op brocht in mooi bedrach undanks de grutter
wurdende konkurentie fan marktplaats.nl Om 9 ure gie de doar iepen en
stroomden de minsken der ien.
Mei elkoar ha der san 300 beteljende besikers west en de feiling had € 875,00
opbrocht. Bernhard Algra hie us wer holpen om ut de rommel de feiling stikken
te siekjen dit is him wer best slagge.
Ek wiene der ienkomsten fan it draaiend rad en de grabbel tûnne.
Eensgezindheid wol jirbei ek iederien bedanke foar it slagjen fan dizze dei.
len it earste plak de familie Haarsma foar it beskikbaar stellen fan de hal,
Bernhard Algra, Marten Hylkema, Fam Dijkstra, Catering, EHBO, en natuurlijk alle
frijwilligers diet us wer geweldig holpen hawwe en alle ienwenners fan
Tsjerkwert en Oedzjum foar de "Rommel".
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Wind regeerde op ingebruikname windturbines
De officiële ingebruikname op 9 juni jongstleden van de Beabuorster
windturbines werd niet alleen opgeluisterd door hoog bezoek, maar de
weergoden waren de organisatoren ook nog eens goedgezind. Dat maakte het
opmerkelijke gebeuren tot een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van de
windenergie in het wijde landschap westelijk van de weg van Bolsward naar
ljerkwerd.
De oude trouwe vierwieker keek op afstand met gepaste trots richting
windmolenpark. Geen lastige bomen die voor windbelemmering zorgen, maar
imposante driewiekers die de voortgang van de evolutie met betrekking tot het
benutten van de gratis over het land strijkende wind met kracht illustreren. En
om de gevoelens van de monumentale wiekendrager nu maar eens duidelijk te
verwoorden, nemen we onze toevlucht tot de gevleugelde woorden van wijlen
molenaar Pier Zijsling die plachtte te zeggen: "Der waait noch genóch wyn ûnder
de wjukken fan dy turbines troch om de Beabuorstermole syn wurk dwaan te
fitten." En gelijk had hij want in tijden van hoog water staat de molen paraat en
verzet hij het water met kracht.
Terug naar het feest. Het hele dorp was uitgenodigd om het gedenkwaardige
gebeuren bij te wonen. De organisatie had er alles aan gedaan om voor een
aantrekkelijk programma te zorgen. Kinderen konden aangenaam bezig
gehouden worden en ook voor volwassenen was er genoeg om te bekijken en te
beleven. En dat alles onder het genot van hapjes en drankjes zodat niemand
rond het middaguur huiswaarts hoefde te keren voor de warme hap.
In alle toonaarden bejubelden de sprekers de totstandkoming van wat er nu
staat: zes reusachtige, 60 meter hoge windturbines die een massa energie weten
te vergaren uit de winden die over het lang komen 'aanwaaien. Er werden
cadeautjes overhandigd en zelfs het hele dorp gaat delen in de feestvreugde,
maar daarover elders in dit nummer meer.
Op het terrein liepen overigens merkwaardige types rond, naar l~ter bleek waren
dit artiesten die af en toe toch echt op de lachspieren werkten. Een heuse
onderzeeër deed kinderen de geheimen van de diepzee ontdekken; er kon
geknutseld worden met als resultaat wonderlijke vliegers; abseilen vanaf een der
windturbines was voor de sportieve waaghalzen onder de bezoekers en wie het
wat voorzichtiger aan wilde doen, kon volstaan met een klim door
6
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de zestig meter hoge toren, rechtstandig
langs een laddertje en gezekerd door een
bergbeklimmeruitrusting. Voor wie
eenmaal die krachtproef had volbracht,
was er het adembenemende uitzicht over
het land met z'n boerderijen, het dorp, de
oude molen, de kleurrijke schakering van
het land als lappendeken, de kronkelende
opvaart, het feestterrein met al z'.n versieringen, de op rij pronkende
windturbines en de stad Bolsward in de verte. Voor menigeen was echter geduld
vereist, want de wachttijd voor een klim naar boven liep op tot wel twee uur.
Er kan terug gezien worden op een geslaagd feest waarbij de genodigden niks
tekort kwamen. Er was een zeer gastvrij onthaal, er waren prijzen te winnen
zoals een ballonvaart en de muziek zorgde voor gepaste klanken. Zelfs een
shantykoor was van de partij en dat werkte sfeerverhogend. Voor een ieder die
er niet op af was gekomen een gemiste kans. De organisatie verdient een groot
compliment. Wie had ooit gedacht dat er in de oude polder ooit eens zo'n groot
wind molenfestijn gevierd zou worden. De oprichters van het Waterschap
Exmorra zouden vreemd opkijken, want vergeleken bij de reusachtige
windmolens is de monumentale poldermolen maar een dwerg. GDW

"
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St. Windkracht 10
Nu de oude 5 molens na 10 jaar produktie zijn afgebroken en verkocht en de laatste
leningen zijn afgelost, kan de definitieve afrekening per 31 dec. 2006 opgemaakt
worden van Wynpark Beabuorren BV ten behoeve van de oude aandeelhouders,
waaronder St WK 10 ( 12,5 %).
Het definitieve produktie-resultaat is globaal conform de prognoses uitgekomen op
gemiddeld 6.000.000 kWh per jaar. Zie ook onderstaand overzicht. Hieruit kunt u aflezen,
dat de produktie nogal aan grote schommelingen onderhevig was.
Het netto-eindresultaat voor St Wk 10 uit de totale exploitatie over deze 10 jaar is op€
125.000 uitgekomen. Door St WK 10 is over deze periode voor een totaalbedrag ad. €
9.000 uitgekeerd. Aan oprichtingskosten, kosten kamer van koophandel, alsmede rente
en overige kosten is een bedrag van€ 6.000 uitgegeven, zodat er nu nog een reserve is
van€ 110.000. Alle bedragen zijn afgerond.
Deze reserve zit voor € 108.500 in de nieuwe BV, waarvan € 58.500 vast en de rest wordt
in de komende jaren in termijnen als dividend uitgekeerd. Over het nog in het Wynpark
uitstaande bedrag wordt rente vergoed. De dividend-uitkeringen zullen onder andere
worden gebruikt voor onze reguliere uitkeringen en wordt verder op rente gezet om ook
later ook nog uitkeringen te kunnen doen.
Zoals u tijdens de grandioze opening van het nieuwe windpark op 9 juni j.l. van onze
voorzitter Joh. Dijkstra mocht horen, is er dit jaar ook een kado voor alle huishoudingen
in Tjerkwerd, in overleg met Bert Miedema, van Miedema Lighting, zal een standaardenergie-besparend pakket worden samengesteld voor elke huishouding ten bedrage van
€ 20,00. Tevens krijgt elke huishouding nog de mogelijkheid om zelf artikelen bij
Miedema-Lighting te bestellen, waarbij nog eens voor een bedrag van € 20,00 voor
rekening van St Wk 10 komt.
De uitreiking van het standaardpakket, alsmede de presentatie door Miedema-Lighting
voor de bestelling van deze artikelen zal op vrijdag 28 september a.s. van 16.00 tot
22.00 uur in het Waltahûs plaatsvinden.
Begin september kunt u van ons een uitnodiging verwachten voor de uitreiking van het
standaard pakket alsmede de presentatie c/q bestellingen.
•
Stichting Windkracht 10
Het bestuur

8
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Nieuws van de Oranjevereniging
Tjerkwerd in de ban van de Kameleon
Het jaarlijkse dorpsfeest stond in het teken van de Kameleon. Er waren daarom opvallend
veel tweelingen in blauwe overall te zien in Tjerkwerd
De aftrap werd vrijd~g de 13• juli(!) verricht door de korpsleden van 'Eensgezindheid.'
Veldwachter Zwart wees hen de weg richting Skieppefjild, alwaar in de feesttent de koffie
klaarstond. Nadat de voorzitster van de Oranjevereniging Epie Wijngaarden het feest
officieel had geopend, konden de eerste kaatspartijen worden gespeeld. Vooral in de
eerste omloop was het een spannend gebeuren. Uiteindelijk waren het Steef Haarsma,
Freerk Kootstra en Wieger de Jong die in de finale aan het langste eind trokken, al raakte
de laatste daarbij wel geblesseerd aan zijn enkel. Bij de jeugd waren het Sven Bijlsma en
Marc de Boer die met de eer gingen strijken. Daarnaast werd op het veld een bijzondere
volleybal poule gespeeld. Het net was namelijk dichtgemaakt met een zeil en in plaats van
met een gewone bal moest er worden gespeeld met een skippybal. Gea Galema, Pier-Jan
Zijsling en Sjors Witteveen wisten de meeste punten te scoren. De kinderen werden flink
beziggehouden met een gevarieerd spellencircuit door het dorp. 'Klompke sile',
spijkerslaan en vissen vangen waren daarbij favoriet. In de tent konden onder leiding van
Hieke Rijpma fraaie bloemstukjes worden gemaakt.
's Middags lagen meerdere boten afgemeerd in de trekvaart. Met praam, vlet en roeiboot
werd er richting Wolsum gevaren. De theetuin van de familie Kootje was het reisdoel.
Ondanks motorpech en een aantal bedenkelijke stuurmanskunsten bereikten alle
opvarenden veilig de wal. Er was een gastvrij onthaal met koffie, thee en cake en natuurlijk

een ijsje voor de kinderen. De terugvaart verliep nogal luidruchtig, maar voorspoedig. Aan
het begin van de avond waren de voorbereidingen in volle gang voor het muzikale
onderdeel toen deze plotsklaps werden onderbroken door het bericht van de snelle
uitslaande brand in de woonboerderij van de familie Van Geelen in Eemswoude. Na enige
aarzeling werd besloten het programma toch te vervolgen.
Verschillende muzikale bijdragen passeerden de revue als een soort eerbetoon aan de
Kameleon. Er werd gerapt, in koor gezongen, zuiver en door een enkeling
't Skieppesturtsje
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ook wat vals gezongen. Voor de jury
was het nog een lastige klus. De
Sylroede wist met nipt verschil de
hoofdprijs binnen te halen.
Het was de band 'Butterfly' die de sfeer
de rest van de avond wist te bepalen en
dat deed de groep met verve. Leuke
muziek en enthousiast gebracht. Zo
werd de eerste dag toch nog op een
fijne manier afgesloten.
Zaterdagochtend stond het grote
'Klinkhamer' voetbaltoernooi op het
programma. In twee poules moest worden uitgemaakt wie de finale zou gaan spelen.
Maar liefst twee stevige veldwachters probeerden de orde op het veld te handhaven. Er
werd echter op het scherpst van de snede gespeeld. Daarbij vlogen de petten soms
door de lucht. Een paar ongelukken kon dan ook niet worden voorkomen. Eén van de
deelneemster verstapte zich met als gevolg een nare enkelblessure en een klein meisje
kreeg hard een bal tegen haar hoofd. Beide moesten hiervoor kort in ziekenhuis worden
behandeld. Eemswoude wist overigens de eerste prijs te behalen. In de tent werd na dit
enerverende gebeuren een welverdiende lunch aangeboden.'s Middag meldde een
flinke groep zich bij de tent om mee te doen aan een spellentocht door het dorp. Aan
de hand van een achttal fragmenten uit een Kameleonboek werden de mensen in kleine
groepjes door het dorp geloodst. Op de verschillende
locaties moesten de fragmenten worden nagespeeld.
Er werden strafregels geschreven, fietsbanden
geworpen, gewassen en gewrongen en flink wat peren
en palingen gestolen. De bedoeling was dat men
uiteindelijk de titel 'De Kameleon viert feest' wist te
raden. Mede dankzij het mooie weer werd het een
plezierige tocht.
De band Lemon wachtte 's avonds geduldig op het
publiek, dat eerst maar niet wilde komen. Uiteindelijk
stroomde de tent dan toch nog redelijk vol, al had de
organisatie gehoopt op meer. De band zelf bleek er niet onder gebukt te gaan, want ze
speelden tot in de late uurtjes dat het een lieve lust was. Zongag werd in de avond het
feest in de tent op een heel wat rustiger wijze afgesloten met een liturgische dienst
onder leiding van ds. Roodenburg.
De oranjevereniging

10
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K.F. DE TWA DOARPEN
Als u dit leest is het kaatsseizoen misschien al afgelopen, maar op moment van dit
schrijven is het nog in volle gang. De beide competitieavonden lopen prima, zowel bij de
jeugd als bij de ouderen is er veel deelname. Waren we vorig seizoen verwend met
alleen maar mooi weer, dit jaar is dat wat minder. Ook is het kaatsen nog een paar keer
afgelast vanwege omstandigheden. De definitieve uitslag van de competitie komt in de
volgende skieppesturt. Daarin natuurlijk ook het verslag van de FRT-ledenpartij die nog
komt op 8 september. Dan volgen nu de uitslagen van de partijen die we al wel hebben
gehad:
Zaterdag 19 mei PEARKE-KEATSEN

SPONSOR: IT WAL TAHÛS

Dit jaar deden er 16 parturen mee, iets minder dan vorig jaar maar weer een geweldig
aantal. Na een aantal balletjes warm slaan konden de eerste partijen rond 13.00 uur los.
De pearkes waren aan elkaar gewaagd, wat resulteerde in mooie lange sessies.
De winnaars van vorig jaar Lieke en Cor hadden uiteraard een titel te verdedigen. In de
tweede omloop kwamen ze tegenover Klaas Jitse Tytsma en Linda Galema te staan, het
werd een mooie maar zenuwslopende wedstrijd. Uiteindelijk konden Lieke en Cor niet
op tegen Klaas Jitse en Linda, zij wonnen met 5-5 en 6-4. De halve finale was snel
uitgespeeld, Auke Walsma en Jacobien Postma versloegen met 5-1 en 6-4 Wietze
Sinnema en Janke Hiemstra.
Ook het partuur Tjitze Bouma en Baukje Zijlstra versloegen met 5-1 en 6-6 Klaas Jitze en
de inmiddels bijgelote Freerkje Walsma.
De finale: Auke en Jacobien tegen Tjitze en Baukje, deze werd gewonnen door Auke en
Jacobien met 5-4 en 6-2. Drie jaar achtereen stond Jacobien in de pearke-finale en nu
eindelijk de krans mee naar huis!
De finale in de verliezers ronde was minder spannend, Jolt van Buren en Karien
versloegen Johan en Hinke met 5-0.
Samenvattend was het een geweldig dag met veel enthousiaste kaatsers, de uitslag:
WINNAARSRONDE
lste Auke Walsma en Jacobien Postma
z" Tjitze Bouma en Baukje Zijlstra
3d• Klaas Jitse Tytsma en Freerkje Walsma (in de
tweede omloop bijgeloot voor Linda Galema)
VERLIEZERS RONDE
1ste
Jolt van Buren en Karien
z"
Johan Ouderkerken en Hinke Adema
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Zaterdag 2 juni gezamenlijke ledenpartij met Wolsum SPONSOR: HA WAR IT
2 categorieën: groep 5 t/m 8 basisschooljeugd en 12 t/m 16 jaar
De dag begon erg goed, de zon was er volop bij en met 13 parturen voor de jongste
jeugd en 5 parturen voor de oudere jeugd kon de dag niet meer stuk.
In de eerste omloop van de jeugd van groep 5/m 8 moest iedereen er weer een beetje
inkomen. Mooi om te zien dat veel ouders zich geroepen voelden om mee te helpen de
partijen te begeleiden.
In de winnaars finale stonden Hidde Lemstra en Anouk Koster tegenover Janieke Popma
en Yvonne Galama. Deze partij is gewonnen met 5-2 door Janieke en Yvonne.
In de verliezers ronde stonden Roel Hekkema en Janette v/d Gaast tegenover Teake
Witteveen en Sybrand v/d Molen. Deze partij werd gewonnen door Roel en Ja nette.
Bij de jeugd van 12 jaar t/m 16 jaar hebben alle vijf parturen vier keer gekaatst. De jeugd
kon zich prima redden met de lijst, en tegen wie ze moesten. De uitslagen doorgeven
ging bijna helemaal goed!!
iedereen heeft een geslaagde dag gehad met heel veel kaats plezier.
DE UITSLAG:

8 t/m 12jaar
Winnaars
1st"
Janieke Popma en Yvonne Galama
2d•
Hidde Lemstra en Anouk Koster
3d•
Reiny Haytema en Elbrich de Jong
4d•
Robin Bijlsma en Anna Visser
Verliezers ronde
st
1 "
Roel Hekkema en Janette v/d Gaast
2d•
Teake Witteveen en Sybrand v/d Molen
12 t/m 16 jaar
1st"
Peter v Zuiden, Tsjitske Galema, Lianne
Huitema
2d•
Janneke Terpstra, Jinke Rypma, Sietie
Bruinsma
3d•
Anne Gietema, Hanna Harkema, Bart
Hekkema
4d•
Ruudje Weersma, Peter de Jong, Ciska
Rypma
5d•
Jolande Verhoeven, Harmen Postma,
Judith Rypma
12
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Zondag 3 juni gezamenlijke ledenpartij met Wolsum vanaf 16 jaar
SPONSOR: MOT, MACH/NEHANDEL DIJKSTRA
De opkomst was weer formidabel, de partij telde 20 parturen. Gedurende de hele partij
waren er spannende-momenten.
Er werd goed gekaatst en er werd zo nu en dan een echte strijd geleverd. Ook in de
verliezersronde ging het er hard aan toe, de partijen gingen vrijwel allemaal gelijk op. Het
publiek hoefde zich niet te vervelen, en er was dan ook veel belangstelling vanaf de kant.
Wat natuurlijk altijd erg gezellig is.
De halve finale in de winnaars ronde werden gespeeld door Sicco Brandsma, Auke
Attema en Lisette Kootstra, zij namen het op tegen Steef Haarsma, Freerk Kootstra en
Pietsie Haarsma. Het werd een spannende partij, het partuur van Steef wist te winnen
met 5-Sen 6-4.
In de finale stond het partour van Steef tegenover Bert-Jan Ouderkerken, Wiepke
Brandsma en Saskia v/d Weide.
Eveneens was de halve finale in de verliezers ronde erg spannend, deze werd met 5-5
en 6-2 gewonnen door Jan Postma, Age Gietema en Sijke de Jong. In de finale stond het
partuur van Jan Postma tegenover Yme Overwijk, Robert Tiesma en Lennart Hoeke.
De uitslag:
Winnaars:

1st"
2d•

3d•

Bert-Jan Ouderkerken, Wiepke Brandsma,
Saskia vd Weide
Steef Haarsma, Freerk Kootstra, Pietsie
Haarsma
Sicco Brandsma, Auke Attema, Lisette
Kootstra

Verliezersronde:

1st"
2d•

Yme Overwijk, Robert Tiesma, Lennart
Hoeke
Jan Postma, Age Gietema, Sijke de Jong
SPONSOR: HAARSMA BV

Zondag 24 juni "Kaatsen voor iedereen"

Op zondag 24 juni was er de mogelijkheid voor de mensen die niet geregeld kaatsen eens
een balletje te slaan. Een prachtig aantal van 18 parturen konden na de opening van
Sjoerd Bouma los. Het weer zat iets minder mee en zo nu en dan hebben we ook een bui
over ons heen gekregen. De nieuwe tent van de vereniging kwam dan ook goed van pas
voor de toeschouwers.
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De tweede omloop ging vrij snel in de winnaars ronde. In de finale stonden vader en
dochter Terpstra tegenover elkaar. De strijd was hard maar het partuur van Peter
Terpstra kon niet op tegen het partuur van dochter Rowanne.
In de verliezersronde was de halve finale erg spannend en het werd uiteindelijk 5-5 en 66. Het partuur van Bert-Jan wist zich staande te houden en won de eerste prijs. Ondanks
de regen was het een prachtige
kaatsdag.
De uitslag:
Winnaarsronde :
st

1 "
Sjoerd Bouma, Rowanne
Terpstra, Gea Galama
2d•
Peter Terpsta, Harmen
Postma, Tessa v/d Zee
3d•
Sjoerd Wijngaarden, Hanna
Harkema, Agatha Witteveen
Verliezersronde:

1

st
"

2d•

3d•

Bert-Jan Ouderkerken, Jan Witteveen(jr), Marc de Boer
Johan Ouderkerken, Jetske Dijkstra, Atty Gietema
Age Gietema, Bart Hekkema, Sven Bijlsma

Zaterdag 11 augustus, jeugd ledenpartij

SPONSOR: MIEDEMA L/GHTJNG

Er werd met prachtig zomers weer en 6 parturen gekaatst in 2 poules van 3 parturen. Er
werd in beide poules spannend gekaatst, zelfs een keer ALLES AAN DE HANG. De finale
ging tussen de winnaar poule A en de winnaar poule B. Sven en Yvonne tegen Atty en
Marc. Het was een zeer spannende partij, op 4-5 en 2-6 een retourslag van Marc, en ze
hadden gewonnen. De nummers 2 van de poule kaatsten om de 3• en 4• prijs. Thomas en
Robin tegen Reiny en Anouk. Deze partij was
wat minder spannend, bij 1-5 en 0-6 sloeg
Reiny de kaats voorbij en ze hadden
gewonnen.
De uitslag:
st
1 "
Atty Gietema en Marc de Boer
2de
Sven Bijlsma en Yvonne Galama
3d•
Reiny Haytema en Anoek Koster
4d•
Thomas Huitema en Robin Bijlsma

14
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Zaterdag 11 augustus, nachtkaatsen

SPONSOR: MIEDEMA LIGHTING

En daar was hij dan de eerste nachtkaatspartij van Tjerkwerd. Om 20.15 uur werd vol
goede moed met het kaatsen begonnen. Door het mooie weer was er een prachtige
zonsondergang en moeilijk zicht voor de kaatsers. Al snel moesten de lampen van
Miedema Lighting hun werk doen.
Er was een mooie lijst van 12 parturen en er werd vanaf het begin goed en spannend
gekaatst. In de eerste omloop moesten Anno Galama, Cor de Groot en Sietske vd Meulen
maar net het antwoord schuldig blijven, op 5-5 en 6-6 verloren zij van Seakle Witteveen,
Durk Ouderkerken en Harmen Postma. De halve finale in de verliezersronde was er ook
één om in te lijsten, zo won het partuur van Auke Walsma, Cor van Zuiden en Ruurdje
Dijkstra met 5-5 en 6-4 van Bert Jan Ouderkerken, Wiebren de Jong en Anita Haarsma na
een 5-1 achterstand. In de 2• omloop van de winnaarsronde was met name de partij
tussen Sjoerd Bouma, Klaas Jitze Tijtsma en Betty de Vries tegen Seakle c.s. een waar
titanen gevecht. Ook deze parij werd pas beslist met alles aan de hang. Deze maal
moesten Seakle c.s. het onderspit delven. De halve finale ging tussen Steef Haarsma, Jan
Postma en Lianne Huitema tegen Sjoerd Bouma c.s.. Betty wilde graag van Steef winnen,
maar met 5-0 en 6-6 kwamen Betty en haar maten er niet aan te pas. De finale van de
winnaarsronde was er één van hoogniveau, maar Steef Haarsma c.s. wonnen de partij op
5-1 en 6-4 van Ype Bête c.s. de stand geeft niet de juiste krachtsverhouding weer, van de
7 eersten werd het maar liefst 5x 6-6 en 2x 6-4.
De hele avond en nacht was er een geweldige publieke belangstelling en dat konden we
dan ook goed horen, zelden werden de kaatsers zo hartstochtelijk aangemoedigd! Rond
de klok van 4.00 uur hebben we de prachtige prijzen uitgereikt.
De uitslag:
Winnaarsronde
st
l •
Steef Haarsma, Jan Postma en Lianne Huitema
z"
Ype B. Bonnema, Sjoerd Wijngaarden en Maurits Hercules
3d•
Sjoerd Bouma, Klaas Jitze Tijtsma en Betty de Vries
Verliezersronde
1
1• •
Auke Walsma, Cor van Zuiden en
Ruurdje Dijkstra
z"
Gooitzen Brandsma, Johan
Ouderkerken en Geertje vd Bij
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Pleinfeest Cbs de Reinböge brengt€ 2520,- op!!!
Regen, regen en nog eens regen .....

...zo kan de ochtend van zaterdag de 23e juni wel benoemd worden. Wat een weer om
een pleinfeest te houden. Uiteindelijk is het een heel gezellig 'schoolfeest' geworden,
waarin alle activiteiten toch nog plaats hebben kunnen vinden!
De dag begon nog zonnig. De eerste vrijwilligers liepen om 7.00 uur al het schoolplein op
om de laatste dingen en activiteiten op hun plek te zetten. Het zonnetje scheen en het
leek een mooie dag te worden.
Om alle spullen op hun plek te zetten bleek toch meer werk dan het van te voren leek.
Het werd even flink aanpoten om op tijd alles op zijn plaats te hebben. Vooral de grote
hoeveelheid kleding zorgde voor heel wat zweetdruppels.
Ondertussen werd op het sportveld en rond de kerk alles in gereedheid gebracht om de
sponsorloop plaats te laten vinden. Om 8.45 uur werden de kinderen verwacht en bijna
allemaal waren ze ook op dat tijdstip aanwezig.
Na eerst even het parcours verkend te hebben, kon om 9.00 uur de sponsorloop
beginnen.
De kinderen renden zich de longen uit het lijf om maar zo veel mogelijk rondjes te
kunnen lopen en zo dus veel geld op te halen. De eerste lopers hadden het rond 9.30 uur
wel gezien. Zij leverden hun kaart in en liepen rustig richting school. Anderen renden
fanatiek door en hadden niet in de gaten dat het heel langzaam begon te regenen. Pas
toen de hemelsluizen echt opengingen waren de meesten bereid om maar even te gaan
schuilen.
Het Waltahûs werd gelukkig opengesteld en zo konden de kinderen droog staan te
wachten op beter weer. De kleuters konden makkelijk schuilen in de school.
Ondertussen was het flinke paniek op school. De meeste spullen waren buiten al
uitgestald en moesten nu rap binnen gehaald worden. Met de hulp van de al aanwezige
ouders ging dit gelukkig vrij snel en viel de waterschade mee. Het pleinfeest werd
omgetoverd in een schoolfeest.
Toen na 20 minuten bleek dat de regen niet zo snel zou stoppen, besloten de kinderen
en aanwezige leiding in het Waltahûs om maar naar school te lopen. Aldaar was het feest
al in volle gang en bleek het erg gezellig te zijn. Er werd driftig in kleding gezocht, de
koffie smaakte goed en er werd zelfs al genoten van een heerlijk sateetje!
Grootste publiektrekker was toch wel het draaiend rad. Met prijzen zoals een
broodbakmachine, wijnkoeler, ato-koelbox, dierenarts-waardebon en verscheidene
koffiepakketten viel dit zeer in de smaak!
Tevens werden er door de kinderen gemaakte vlinderkastjes, plantenbakken en
laarzentrekkers verkocht, evenals zelfgemaakte sieraden, kaarten en bloempotjes! We
merkten wel dat iedereen met een goed gevulde beurs naar school gekomen was.
Om 11.30 uur begon de veiling van enkelen kunstvoorwerpen. Er werd driftig geboden
en zo zorgde het voor een flinke inbreng in de opbrengst van de dag.
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Rond 12.30 uur begon de school wat leger te worden en besloten we maar om met het
opruimen te beginnen. Met veel hulp van collega's en andere vrijwilligers werd druk
gewerkt aan de schoonmaak. Anita Hekkema heeft wel een uur staan stofzuigen!
Chapeau! Om 14.00 uur was alles weer schoon en opgeruimd en konden we met een·
goed gevoel terug ~ijken op een fantastische dag!
De uiteindelijke opbrengst bedraagt€ 2520,-, waarvan de helft voor school is en de
andere helft voor de nog te bouwen speeltuin van Tjerkwerd.
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Bericht van Dorpsbelang Tjerkwerd
Speeltuin
Het eerste geld voor de "toekomstige speeltuin"is binnen! Dankzij het pleinfeest
hebben we een startkapitaal van € 1260,- De speeltuin zal
komen op het sportveld, naast school. Een mooie centrale
plek in het dorp.
Er is namens dorpsbelang een speeltuincommissie onstaan,
die bestaat uit: Riemkje lemstra, Mireille Galema, Astrid de
Boer en Elma Draaisma. Het ontwerp is bijna klaar voor de
speeltuin, de offerte is binnen en bedraagt € 28.000.
~
Nu moeten we beginnen met het aanvragen van de verschillende
subsidies. We hopen dit af te ronden in het najaar.
Walbeschoeiing Waltaweg en haventje.
Op 20 juli hebben wij van de gemeente Wûnseradiel bericht ontvangen dat de
aanbesteding van de werkzaamheden op 19 juli hebben plaatsgevonden.
We hebben nog geen bericht over de uitvoering en de planning maar we gaan er
vanuit dat er binnenkort met de werkzaamheden gestart zal worden. Het
haventje en de trailerhelling zijn in het plan gebleven. De wachtvoorziening bij
de brug in Tjerkwerd is vervallen en de wachtvoorziening bij Eemswoude komt
aan de kant van het fietspad.
Opknappen Waltaweg.
Door de gemeente Wûnseradiel is er een verzoek ingediend bij de Provincie
Frvslän Plattelandsbureau Noardwest Frvslän om in aanmerking te komen voor
een POP subsidie voor het opknappen van de Waltaweg. Hierover is nog geen
bericht.
Woonbestemmingsplan.
De gemeente en de notaris zijn nog bezig met de contracten voor de aannemers
die de 2 onder een kap woningen gaan bouwen. Deze moeten eerst juridisch
goed in elkaar steken voor de bouwbedrijven hierover bericht krijgen. Het moet
nu bijna klaar zijn! Daarna als dat allemaal rond is wordt er begonnen met het
bouwrijp maken van de grond.
Heeft u/ jij belang bij bouwen in Tjerkwerd bel dan ook met de gemeente hoe
ver ze zijn, wat meer belangstelling wat sneller het gaat misschien?!

18
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Collectes

•

Prins~ ern hard
Cu lt,il urfond,

De Anjerfonds collecte 2007 heeft in Wûnseradiel
totaal€ 3.663,97 opgebracht.
Namens het Anjerfonds Friesland hartelijk dank.

1

De collecte in Tjerkwerd - Dedgum heeft€ 268,41 opgebracht.
Het Kerkkoor Tjerkwerd - Dedgum en het korps Eensgezindheid krijgen daar ook
een gedeelte van en zijn u dan ook dankbaar voor uw bijdrage.

Oproep
Wilt u werken in de kinderopvang?

Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

Wij zoeken enthousiaste inval overblijfkrachten!
Op veel scholen eten de leerlingen tussen de middag een boterham op school.
De ouders van deze kinderen willen natuurlijk dat hun kind in goede handen is
en met plezier overblijft.
De kinderen eten gezellig aan tafel samen met de overblijfkracht die
ondertussen zelf ook een boterham eet. Na het eten kunnen de kinderen binnen
of buiten spelen onder toezicht van de overblijfkracht. Overblijfkrachten zijn
vrijwillige medewerkers die één of meerder keren per week tussen de middag
werken. De overblijfkrachten ontvangen €9,- vrijwilligersvergoeding per keer.

Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland verzorgt op

CBS de Reinböge te Tjerkwerd de tussenschoolse opvang (TSO)
Voor de tussenschoolse opvang op deze basisschool zoeken wij voor de
maandag en donderdag een enthousiaste inval overblijfkracht.

Lijkt u het leuk om van de tussenschoolse opvang een gezellige middagpauze te
maken of wilt u meer informatie dan kunt u bellen met Susanne Taris, TSOcoördinator tel: 06- 10946633 .
't Skieppesturtsje
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De zomervakantie is voor iedereen weer voorbij.
Al met al hebben we zeker geen slechte zomer gehad, al hadden we wel wat
vaker 's avonds buiten willen zitten.
Het seizoen van de bramen en appels is ook weer begonnen en de meeste
mensen hebben al veel kunnen oogsten, daarom heb ik wat recepten met
bramen uitgezocht.
Veel plezier ermee.
APPEL-BRAMEN CAKE (een up-side-down cake)
Ingrediënten;
125 gr. boter
125 gr. suiker
½ zakje bakpoeder
125 gr. tarwemeel
2 losgeklopte eieren
boter om in te vetten
2 handappels
400 gr bramen
2 eetl. vloeibare honing
slagroom

De oven voorverwarmen op 180 ·c.
Boter en suiker met een mixer tot een luchtige massa kloppen. Bakpoeder door
het meel mengen en dit in kleine porties om en om met de eieren door het
boter-suiker mengsel werken.
Een ronde cakevorm van 20/24 cm doorsnee en minstens 3 cm diep, met boter
invetten. Appels in kleine stukjes snijden, mengen met de bramen en overdoen
in de vorm. Vloeibare honing erover schenken, daarop het deeg egaal uitstrijken.
De cake gaat ongeveer 45 minuten in de oven, tot de bovenkant goudbruin is.
Omkeren op een plat bord en af laten koelen. Serveren met dikvloeibare
geklopte zoete slagroom.
Dit is een hartige bramentaart, ook erg lekker en de moeite waard om een keer
te maken.
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BRAMEN-KAASTAART

Ingrediënten;
175 gr bloem
75 gr boter
0,5 theelepel zout
2 eetlepels water
100 gr goudse jong belegen kaas
2 eetlepels peterselie
200 gr bramen
2 eieren
1 dl water
zout en peper naar smaak
Verwarm de oven voor op 200 ·c.
Zeef de bloem en het zout en doe de ingrediënten in een kom. Snijd de boter er
door en wrijf het mengsel tussen de vingers tot een kruimig geheel. Voeg het
water toe en kneed alles tot een soepel deeg.
Rol het deeg met een deegrol, op een met bloem bestoven werkplank, tot een
dunne lap. Bekleed hiermee de bodem en de zijkanten van een springvorm met
een doorsnede van 20 cm. Rasp de kaas en strooi die in de taartbodem. Hak de
peterselie fijn en vermeng die met de bramen en doe ook dit mengsel in de
taartbodem.
Klop de eieren met de melk en wat zout, peper en nootmuskaat los. Schenk het
mengsel in de taartbodem.
Bak de taart in ongeveer 30 minuten gaar in de voorverwarmde oven.
EET SMAKELIJK
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Klaverjasuitslag seizoen 2006-2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jelle Twijnstra
Bert Miedema
Fokko Rollema
Jouke Hettinga
Afke Ydema
Riet Bruinsma
Jitte Huitema
Dijkstra b.v.
Aukje Galama
Gea Galama
Jelle Zijsling
Bertus Walsma
Wiebren Poelstra
Klaas Gal ama
Yde Schakel

Gemiddeld aantal punten
4901
4812
4758
4744
4696
4689
4688
4642
4618
4568
4520
4421
4417
4942
4541

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Om echt mee te doen voor het puntentotaal moet je wel proberen om 15 keer te kaarten. We starten weer op dinsdag
2 oktober.
Tot ziens, Rieky Dijkstra

Oanfiterpriis Rely Jorritsmafûns nei Tsjerkwert
Omt syn skriuwen net yn it literaire blêd De Tsjerne opnommen waard, lei Rely Jorritsma
yn syn testamint fêst dat it jild ut syn neilittenskip bedoeld wie foar jierlikse prizen foar
de bêste Fryske gedichten en ferhalen. Yn 1954 waard de earste priis ûtrikt.
Jorritsma hat de priis bedoeld om Fryske skriuwers te stimulearjen om troch te gean mei
harren wurk. Hy seach it as in instrumint om minsken oan it skriuwen te krijen. Durk van
der Ploeg hat yn de öfrûne 50 jier de measte prizen wûn: mar leafst tolve kear. Tiny
Mulder moast it mei ien kear minder dwaan.
lt öfrûne jier foei de oanfiterpriis fan de Junior Rely, de priis foar jongerein fan tolve oant
achttjin jier, yn Tsjerkwert. Lianne Huitema fan de Waltawei waard fejrast mei in priis fan
€ 75,-. Op 6 oktober sil har de priis ütrlkt wurde yn it tsjerkje fan Bears. Tige lokwinske.
Wa wit is dit talint yn de takomst ek in oanwinst foar üs eigen Skieppesturtblêd. lt sil üs
nij dwaan.
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De Tsjerkwerter Canon
De 50 ferhalen dv't alle Skieppesturten kinne moatte
50 histoaryske ferhalen foarmje de nije canon fan de Nederlänske skiednis. Learplichtige
bern moatte dat oa~bean krije op skoalle. De rop om bern mear by te bringen brocht al
hiel wat tongen los. Der soe eins ek in natoerkundige canon komme moatte, en ien oer
(Fryske) taal, sûnens, wylde planten en gean sa mar troch. Alles kin dan moai op it
buordsje fan it ûnderwiis. De ütjouwers ha dêr wol sin oan: der fait opnij grof jild te
fertsjinjen. Mar hawar, oer dy himphampen sille wy it no net ha yn üs eigen doarpsblêd 't
Skieppsturtsje. Wol binne wy benijd nei saken dy't jim wichtich fine foar üs jongerein sil
ik mar sizze. Wat moat in (jonge) Skieppesturt eins witte.
Yn dit blêd stelle wy graach romte beskikber foar al jim tips. Tink bygelyks oan de
trekwei, de doarpsnamme, de tsjerken, de mûnen, Waltaslot, of om myn part oan de
Skieppesturt. Wy hope op in protte ynstjoerders en sille ut de ynkommen reaksjes in
Tsjerkwerter canon meitsje. De ûnderwerpen meie lizze op it mêd fan skied nis,
gebouwen, minsken, saken, natoer, ynrjochting, keunst(ners), en gean sa mar troch. lt sil
üs nij dwaan.
De redaksje

Voor
u gelezen
_ ,,~ ""'I,
--=------------~
door Pieteke Dekker
•
•

Als je veel winnen wilt, heb je grote kans op verlies
Slecht land in goede handen is beter dan goed land in slechte handen

•

Beppe zei altijd: "In alle families is wat"

•
•
•

Als twee hetzelfde doen, is 't nog niet hetzelfde
Wie z'n eigen huis heeft zit nooit zonder werk
Een kalf kan een koe worden, maar een ezel blijft een ezel

•

Pake zei altijd:"lk kan het nog wel sterker vertellen, maar dan moet ik liegen

•
•
•

Als zwijgen goud is zullen er niet veel mensen rijk worden
Stop nooit geld in een oude sok, er kan een gat in zitten
"Beter wat dan niks" zei de hond en hij hapte naar een mug

•
•

Het leven geeft je soms rollen die je niet spelen wilt
Hij kan geen kip maken al geef je 'm er de veren bij cadeau

•
•

Je moet het goede nemen en het kwade krijg je erbij
Vroeger werden spullen gemaakt die lang mee moeten gaan, nu moeten ze zo snel
mogelijk kapot
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Familieberichten
GEBOREN
Op 16 mei 2007 om 19:04 uur is onze zoon

Vico de Haan
geboren!
Bij de geboorte woog hij 3820 gram en was hij
50cm lang.
Hij is helmaal gezond en we zijn erg blij met
hem.
Bij deze willen we iedereen bedanken voor alle
leuke en lieve reacties.
Groeten, Ferdinand, lnez en Vico de Haan
Waltaweg 13

Parels
K3
Beme op 23 augustus 2007

Niek Binke Sjoerd
Leaf lyts jonkje en broerke fan
Onno en Alice Ebbendorf-Bakker
Harmen/aar altyd by us yn ûs hart
Iris
Sylroede 41, 8765 LW Tsjerkwert
Til!. 0515-576419
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GETROUWD
Op 24 augustus 2007 trouwden:
Nelly Haarsma & Johan Schep
en Hedwig Terpstra & Broer Tilstra.

OVERLEDEN
Na een dapper gestreden strijd is rustig van ons heengegaan, mijn lieve
man, onze vader en opa

t 4 augustus 2007

* 20 september 1919

Wognum

Bolsward

Sylroede 21
8765 LV Tjerkwerd

Pieteke Dekker - Bergsma
Sicm en Atie Dekker
Sjoukje en Theo Bot
Klein- en achterkleinkinderen

Je naam staat in ons hart geschreven, in onze gedachten blijfje steeds voort leven.
Je liefde zorgzaamheid en trouw, wij waren gelukkig met het leven metjou.
Bedankt voor de vele blijken van medeleven tijdens Cor zijn ziekte en overlijden. De
brieven, kaarten en bloemen heeft ons erg goed gedaan. Wij willen u allen daar hartelijk
voor bedanken.
COR DEKKER
Pieteke Dekker-Bergsma
Siem en Attie, Sjoukje en Theo
Kinderen en kleinkinderen
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Bedankt
Wêr't in lyts doarp grut yn wêze kin.
It is echt geweldich, hoe't jimme minsken oan us tocht ha. Troch de
sykteperioade hinne, nei Nynke har ferstjerren, mar ek de tiid fan nei de
begraffenis. Net ien as twa kear, nee, altyd wie en is der stipe. Eltsenien
libbe mei en libbet mei en dat docht goed en jout krêft om fierder te gean.
In spesjaal tankwurd foor alle minsken dy't der altyd west ha en der ek no
wêr binne foor it opfangen fan üs bern.
It is betiden dreech, mar it draait, net yn it lêste plak troch jimme.
Bedankt.
Jelle Feenstra
Iris, Naomi en Bouwe Enne

Allen ten zeerste bedankt voor de geweldige hulp en steun die we mochten
ontvangen bij de grote brand van 13 juli j.l. om onze boerderij te behouden en
het vee in veiligheid te brengen. Nogmaals heel, heel hartelijk dank.
Sijbren en Tine Miedema, Eemswoude

Graag bedanken wij iedereen in en om Tjerkwerd. Vrijdag 24 augustus 2007 zijn
wij getrouwd, dat was prachtig met alle vlaggen in het dorp. Vele kaarten in de
brievenbus, reacties en cadeaus.
Dus voor iedereen:
Liefde, Liefde maakt het leven ingewikkeld en
tegelijkertijd de moeite meer dan waard.
Groeten van:
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Broer Tilstra & Hedwig Terpstra
Sylroede 17
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Even voorstellen
ons is gevraagd een stukje te schrijven voor de dorpskrant met als opdracht ons
voor te stellen aan de buurt. Wij Pauline Richard Patrick en Jeffrey zijn de nieuwe
bewoners van de Singel 4a. Oorspronkelijk komen wij uit Beverwijk, maar voor
ons vertrek naar Tjerkwerd hebben wij tien jaar in Winkel gewoond. Daar
hebben wij ons eerste paardje gekocht en deze gestald bij een boer. Niet veel
later huurde ik een stukje loods voor mijn hobby, knutselen en sleutelen aan
auto's. Al snel kwam de behoefte om de hobby's bij huis te hebben en zijn we op
zoek gegaan naar een nieuwe stek. Na drie jaar zoeken kwamen we in Tjerkwerd
terecht en was het liefde op het eerste gezicht. Vrij maar niet verlaten. Buren
maar toch ook weer niet. De ruimte die we wilde hebben en de goedkeuring van
de kinderen over de locatie gaf uiteindelijk de doorslag. Een plek waar wij met
z'n allen tevreden over zijn.
Wat wij hier willen doen?
Met onze Tinker merries kleinschalig fokken, enkele pensiongasten, lekker
sleutelen maar boven alles gewoon lekker wonen met al onze dieren bij huis.
Want met ons meeverhuisd is onze Barre, misschien heeft U deze eigenwijze
Sint- Bernard al zien lopen in het dorp, Snoozer en Stoya onze katten, Snuf het
konijn en onze Tin kers Tin ka, Moonshadow, Kathy en Leila.
Richard en Pauline
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Hallo mensen.
Ik woon nu sinds enkele maanden hier in Tjerkwerd, dus word het hoog tijd me
even voor te stellen. Mijn naam is Antje Huitema en ben 23 jaar. Ik ben
opgegroeid in Nijland, waar ik 21 jaar heb gewoond. De afgelopen 2 jaar heb ik in
Witmarsum gewoond en ben sinds juni samen met Jelle Brandsma op Waltaweg
53 komen wonen.
Ik ben verpleegkundige, maar momenteel werkzaam als ziekenverzorgende in
de lelanen te Sneek waar ik ook met plezier werk.
Zo langzamerhand heb ik al heel wat mensen leren kennen en hoop met de tijd
nog bekender te raken met het dorp.
Groeten Antje Huitema
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Hallo Tjerkwerters,
Efkes foarstelle. Wy binne Thomas(38) en Hotske (38) Burghgraef. Wy hawwe 3
bern: Lisanne(10), Pier(8) en Harmen(7). Nei dat wy 15 jier mei in soad plesier yn
Eksmoarre wenne ha sille wy no nei Jousterp wêr 't wy de buorkerij fan syn álden
oernimme. Wy ha der in soad sin yn. D6er is nog in protte te dwaan en sille üs
dekommende tiid net ferfele. As we wer tiid oer ha mei thomas en ik graach
keatse en hoopje dit it kammende jier yn Tsjerkwert te dwaan. Lisanne mei ek
graach keatse en sit op ponyryden bij Suzanne. Pier voetbalt bij JV Bolsward en
Harmen die is drok mei syn swimdiploma's dwaande.
De bern binne krekt in pear dagen nei de nije skoalle west, hiel spannend
allegear. Se kamen blier thüs en de jongste sei: "lt went al". Dat komt wol goed
dus. Wy hoopje dat wy jir yn Tsjerkwertmei in soad plesier wenje sille. Wa't sin
hat komt mar ris del foar in bakje kofje.
Oant sjen,
Thomas, Hotske, Lisanne, Pier en Harmen Burghgraef
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Hoi hallo,
Wij zijn de nieuwe bewoners van Waltawei 19.
Wij, Douwe Wijngaarden en Sietske vd Meulen wonen er nu een paar weken. En
dit bevalt ons prima. Na 2 jaar klussen is het nu dan eindelijk bewoonbaar. Het is
nog niet af dus we gaan nog even rustig door met klussen. (zal ook altijd wel zo
blijven)
Oouwe werkt bij Jelle's putsje/ boubedriuw en gaat als het mooi weer is graag
met zijn boot te varen.
Sietske werkt in Sneek bij apotheek v/d Sluis. Zomers kaatst ze hier in Tjerkwerd
en 's winters volleybalt ze in Blauwhuis. Daar komt ze ook vandaan.
Als je verder nog nieuwsgierig bent kom je maar eens langs.
Groetjes Douwe en Sietske
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Prijs woordzoeker voor alle kinderen vanaf groep 4.
Dit raster ziet er misschien uit als alfabetsoep, maar als je goed kijkt, zul je zien
dat er 10 dieren in verborgen zijn. Laten we eens zien of jij ze weet te vinden .. Er
werden geen diagonale woorden verstopt. ( In deze puzzel mag de Griekse y als

lange-ij worden opgevat.)
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Weet jij ze te vinden? Los de woordzoeker op en lever je antwoorden in bij één
van de redactieleden en misschien win jij wel een prijsl 1
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Voorbijganger tegen een visser: "Bijten ze?''
Visser: "Nee hoor, kom gerust dichterbij. n

Het is grijs en heeft een handvat.
Een draagbare olifant

Regenworm: 'Wat kijk je somber."
Andere regenworm:
"Mijn broer is uit vissen."

Wat krijg je als je een
olifant met een mol kruist?
Grote gaten in je tuin 1

Vrouw: "Geef die goudvis een schoon water!"
Man: "Maar hij heeft het oude nog niet opl"

Een koe en een duif zitten naast elkaar.
Zegt de duif: "Roekoe".
Antwoordt de koe: "Roeduif'
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Snypsnaren
Op 24 augustus hongen de /lagen ut op 'e Sylroede I Der
wie fan alles te fleren; Onno en Alice kamen thûs mei
lytse Niek. Broer en Hedwich trouden en sa ek Nellie Haarsma en Johan Schep. De
fam. Boomkamp wif! dêr ûndersteboppe fan; harren jlage hong seis fan blau,
wyt, read I ·
Trije kear efter e/koar in oankundiging fan de 2 trouwerijen op 24-8. Hannie G. ·
Tinkt seker dat eltsenien deminteart yn Tsjerkwert.
Under de redaksjegearkomst komme wy by de nije ynwenners fan Tsjerkwert.
Wêr komme de minsken op 'e pleats fan Van der Weerd ek al wer wei ? Ut
Blokker seit Riemkje, fit it no Winkel wêze...
Op 'e Sylroede wennet in spesjale buorman; hy hat de muzyk tige fersteanber oan
en jumpt him de fuotten ut it liif I Wolle jo dit meimeitsje ? Dat kin; eltse dei
demo jumpen op nr.28, live, tusken 17.00 en 18.00 oere, tagong fergeesl
Doarpsfeest 2007: op /reed de 13e..... dat wie net sa handich !
Hy hat him it onkel ferstûke, sy hat har it onkel ferknoffele en noch slimmer ... in
pleats yn 'e bron! Hot dizze datum dochs in swart rantsje I
lt tema by it doarpsfeest wie diskeer De Kameleon. De boottocht nei Wolsum wie
tige slagge: in tou yn 'e skroef, fjildwachter Swart bedarre yn it reid, mar maai
waar en tee en cake bij Kootje. Gesellich wibelje en sjonge yn 'e baat.
Tige slagge, tige tank Oranjeferiening I
Epie W. hie op de lêste jûn fan it doarpsfeest noch sa'n toarst. De bar wie al ticht,
mar lokkich fûn Epie har heil yn 'e kontainers en hot dêr noch alle restjes
opdronken, ... ek·sûnde om fuort te gaaien no I
Joke hat har nacht fan it bestjoer fan de keatsferieniging en haldt dêr mei op. lt is
definityf want sy is ek net ferkiesber. In drostyske maatregel, mar dat se dan ek
noch alle bern nei de /êste keatstraining fer-asse wol dat giet us wol wat fier...
Anneke strak yn har rol, Candy girl, roze as 'n sure stok. Sy noeget Jehannes D ût
op it podium te kommen en seit: "Lûk dyn sek mar iepen en spie/je mar"?!
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Henk v.d. Z., alias fjildwachter Swart,
siet tige yn syn rol. No wolle wy net
efterbliuwe by Boalsert, dus sykje wy
noch in doarpsomropper..... net wat
foar dy Henk ?

Henk v.d. Z. wurdt der hieltyd jonger
op trouwens: syn snor is fuort en hy wie lêsten jierdei. Jierdei ? Mar dan wurdt
men dochs àlder ? No wy wol, mar hy net: hy miende dat er al in 46 jier wie, mar
dat maast hy noch wurde......
Net allinnich Ids S. rint mei in poepskepke rûn, ek Wieger de J. rint no soms mei
in poepskeppe yn 'e han. Hawwe sy in hûn dan ? No nee, mar Janita feit wolris
wat op de stoepe del.. ....
B. de B fan Rytsjeterp seach eartiids graach nei it programma Te land ter zee en
in de lucht en dan benammen nei it efterût riden.
Dat hy der in grutte fan fan is sjogge jo noch oan syn rydstyl: hy rydt ek hiel hurd
ejterût, mar om dat no op de Waltawei te dwaan giet us wat te fier ! Mar mooi
wat op 'e terp b/iuwe B.

Hawwe jo in fraach ? Freagje Germ !
Sjoch mar in de Wijd en Zijd! Mar dat hy
net doart te fleanen fait us of, dat is ja
mar in bietsje heger dan de top fan in
wynmoune !

Kopij foar it nije nûmer graach foar 14 desimber
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Kleur hem in, zet je naam erop en lever hem in bij één van de redactieleden
en misschien win jij wel een prijs!

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

• Tuingereedschappen

• Trilplaten

• Hogedrukreinigers

• Reparatie
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Bolsward

8701 PH Bolsward
E-mail: r.e.diikstra@hetnel.nl

De specialist in Tuin- Park- en Wegenbouwmachines

