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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt alweer het 2e Skieppesturtsje van het jaar, vol met nieuws en
bijzonderheden. Na een enerverend voorjaar waarin de talenten van de
bewoners van Tjerkwerd andermaal weer naar voren kwamen, zoals in de
playbackshow. En wat te denken van het acteertalent van een aantal
dorpsgenoten. Dit talent werd na maandenlang oefenen in februari tijdens
het theaterdiner getoond aan dorpsgenoten, vrienden en bekenden. En dat
twee avonden achter elkaar in een uitverkocht Waltahûs. Een groot succes!
Ook het winnen van de Prijs voor de Beste Burenactie in Friesland door de
Waltaweg is natuurlijk super en het feit dat de EHBO-vereniging Tjerkwerd er
maarliefst 20 geslaagde leden bij heeft. Waar een klein dorp al niet groot in
kan zijn!
Rest mij u nog veel leesplezieren een goede zomer toe te wensen!
Namens de redactie, Mireille Galema

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van;
Fam. vd Stap-Brander Tjerkwerd, R.C. Posthumus Burgum, B.R. Bakker Dedgum,
Reitsma en Reitsma ’s Gravenhage, B. Bakker e.o. Tjerkwerd, P. Dekker-Bergsma
Tjerkwerd, S. Breeuwsma Tjerkwerd, J. Postma e.o Tjerkwerd, W. Poelstra Dedgum,
A.Feenstra e.o Dedgum, J en T Zijsling Tjerkwerd, U.S. Haarsma Tjerkwerd, Fam.
Wilts Tjerkwerd, Mw A. de Jong Drachten, J. J. de Jong Drachten, S. Hiemstra e.o
Tjerkwerd, R. Zijsling-Twijnstra Bolsward, Fam. H. Schakel Tjerkwerd, J. Falkena e.o
Tjerkwerd, S.B. Bouma Tjerkwerd, Fam. Hekkema Tjerkwerd, Fam. vd Stap-Brander
Tjerkwerd, J. Kroontje e.o Tjerkwerd, W. Bakker e.o Bolsward, Fam. Huitema-Visser
Joure, A. Walsma-de Boer Bolsward, C.G.Bouman Dedgum, Mevr. Schakel
Bolsward, Fam. Y.W. Schakel Tjerkwerd, W. Bootsma e.o Sexbierum.
Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
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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Ljipaaisykjen – in tradysje dy’t stân haldt, mar foar hoelang?

Rintsje Bakker fûn it earste aai fan Tsjerkwert e.o.
Alle jierren jouwe wy omtinken oan it earste ljipaai dat yn ús omkriten fûn is. Dat
jout in stikje spanning foar de redaksje, mar by de aaisikers hat it firus dan al flink
taslein. Dit jier wie it net oars, hoewol de ieuwenâlde tradysje faai stie. Foar- en
tsjinstanners ha it aaisykjen lang om let foar de rjochter útfjochtsje moaten mei as
risseltaat dat it dit jier tastien waard. In registraasjesysteem lei de aaisikers oan
bannen mei de plicht om elk aai dat fûn waard mei de mobile tillefoan op te jaan.
Doe’t it kwotum fan 6431 berikt wie, waard elkenien mei in sms-ke op ‘e hichte
brocht dat is dien wie mei ik aaisykjen. Faunabeskerming en it Bûn fan Fryske
Fûgelwachters lykje ta inoar feroardiele, want de striid is noch net beslikke en de
soap wurdt takom jier opnij opfierd. Faunabeskerming fynt dat is systeem net
wetterticht is en wol eins in totaal ferbod. En dan te betinken dat der yn súdlik
Europa hûnderttûzenen ljippen deasketten wurde foar it kulinêre geniet fan de rike
“happy few”.
Rintsje Bakker, de beskiedenens sels, sil it allegear woarst wêze
In natoerman yn Ieren en sinen. Sa soe men Rintsje Bakker it bêste omskriuwe kinne.
In kwalifikaasje dy’t hy mei eare drage wol. Hy is der grut op dat er it leafst yn de
natoer is. Dat der dit jier in hiele poppekast om it aaisykjen hinne opfierd waard, fynt
er in minne saak: “It wurdt no sa ynkoarte, der is sa neat mear oan.” In lûd dat wy
mear heard ha en eins is dat spitich want it spilet dy oare
natoerbeskermingsorganisaasje fansels prachtich yn de kaart. Sa fan: sjochst no wol,
se wolle der al mei ophâlde: dan kin de rjochter it ek wol ferbiede takom jier.
de
Rintsje wie dy ttiisdei de 17 maart al yn it lân fansels. Der wie noch neat fûn en it tal
ljippen wie ek net om oer nei hûs te skriuwen. Mar eefkes nei twaën spatte der in âld
hij op in seefûgel yn it lân fan Bouwe Speerstra. ” It is de iennichste pleats dêr’t noch
wat fûgels sitte. Dat komt fan it maïs. Ljippen meie graach oer in stikje boulân, mar dy
hij kaam fan it stikkje greide dat tsjin de âlde Sylroede oan leit. Hy tipte mar op ien en
doe bin ik der hinne rûn. Ik wist wol dat hjir ljippen wiene dy’t tsjin de lech oan
sieten. “ Dat Jaap van Lingen der deselde deis, it rûn al tsjin de jûn, noch in twake fûn,
dat hie er raar oer de holle sjoen. “Mar dy ljip spatte der ek net op ôf. Sa’n seefûgel
moat fansels wol krekt oer it nest fleane hè.”
Rintsje bleau der tige nuchter ûnder doe’t er it aai lilzzen seach. “Sjuch, dêr leit dochs
ien. Ik hie gelyk. Ik hoechde der eins ek net om te sykjen. Ik rûn der sa hinne. Sa’n
ienfâldich nestke mei sa’n aike. Dat is genietsjen. Oars stuts ik altyd in bokje op of ik
rôle in sjekje. Dan liet ik de aaien in skoftke lizze en seach dernei. Ja, ik kin se ek wol
lizze litte hear. Ik doch ek oan neisoarch. De earste pykjes binne der al! Mar ik hie net
yn ‘e gaten dat it it earste fan Tsjerkwert wie. It koe wol sa wêze, mar dat waard de
jûns pas dúdlik. Doe fertelde Jaap fan syn twake. Ik hie it net trochjûn. Nee juh, ik
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hoech net sa yn de belangstelling. Ik bin
net sa’n man fan op ‘e foargrûn. Sa wie
ús heit ek. Dêr binne amper foto’s fan.”
En Rintsje moat deroan gelove: hy komt
yn maaie noch op ‘e foto mei it earste aai
dat dus net oanmelden is. Mar hy hie it
noch wol bewarre. Hoedat? “Doe’t ik it
fûn ha’k it yn ‘e bûse dien en thús kaam it
yn in bakje mei wat strie. Der soe noch
ien by komme, in minne skoare. Dêrom
ha’k se ek bewarre. Om der alle jûnen
noch eefkes nei te sjen. Ik ha der dy jûn
ien ekstra op dronken, want ik rook net
mear.” En sa giet it petear fierder, fan de hak op ‘e tak.
Oer froeger
Freegje Rintsje oer it ljipaaisykjen fan eartiids en der komme bysûndere ferhalen los.
It wie yn de tiid dat aaien noch ferkocht waarden op é merk yn Ljouwert. In moaie
fertsjinst foar minsken dy’t it jild wol brûke koenen.”Wy gongen de moarns betiid op
paad en hienen dan tsjin de middei sa’n 35 oant 50 aaien. Dan siet de pet goed fol en
dan wie it as rûnst op aaien. En likegoed mei de pols oer de feart hè. De middeis gong
it opnij derop út en kaam de pet wer flink fol. Ik wit it noch goed, ik wie sa’n njoggen
ier en gong mei heit it lân yn by de Hege Wier fan Jelte Speerstra syn pleats. It wie
waarm waar. Ik sil it nea ferjitte. Heit sprong mei de pols oer de feart. Ynienen wie it
krak en de stok bruts. De pet fleach ôf mei sa’n 15 aaien deryn. Heit sakke midden yn
‘e feart fuort. It wetter stie him oan ‘e mule ta. Hy siet ûnder de drek, mar it earste
wie de aaien rêde. Sa hurd as er koe fiske er de aaien wer yn ‘e pet. Guon wiene net
werom te finen. It wie sa begrutlik om te sjen. Heit gong op knibbels yn ‘e feart. Hy
goelde der oer. Ik hie sawat de triennen ek yn ‘e eagen.”
Sms’e
Wylst wy sa sitte te praten yn it smûke went oan de Singel, mei in bakje op ‘e tiid,
bringt Rintsje syn frou Geke it nijmoadrige aaisykjen op it aljemint. “Der is neat mear
oan, it wurdt sa ynkoarte. Se ha mar in goede wike socht, doe wie it kwotum al fol.
Rintsje hat ek in tillefoantsje hân hear. Mar hy hat it net opnommen. Hy hat de hiele
dei noch socht en de jûns hat er it berjochtsje pas sjoen.“ “Jawis,” fertelt Rintsje, “dat
hat it geklingel yn ‘e bûse fansels west. Och man, jo moatte dan ek noch sms’e. Ik mei
earst wol wer nei skoalle ta. Dat krije se my net mear yn it ferstân, want jo binne al in
âld keardel.”Geke: “Bist net wiis, do kinst dy de harses der net mear oer brekke. Ast
nei de 60 rinst is dat út.” Mar Rintsje lit him net út it fjild slaan troch sa’n nijmoadrich
regelmint. “In aaisikerskaart ha’k wol hear en ik doch folop oan neisoarch. Ja, ik ha ek
noch kontrôle hân fan twa plysjes. It moat net raarder. Jaap van Lingen trouwens ek.
Se kamen hielendal fan de Himdyk ôf. Ik koe se allebeide wol. De froulike plysje hie
kontrôle dien foar myn jachtgewear en de oare hie my lêstendeis bekeurd doe’t ik de
4
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rym net om hie yn ‘e auto. Ik sein noch tsjin him: “Sadré’t jo út it sicht binne ha’k him
wer ôf. Mar it is wol skande fan dy 90 euro. Dêr kinst in protte moaie dingen mei
dwaan.”
Blaumodder en aaien
Geke snijt in nij ûnderwerp oan. Einaaien. “Dy binne sa lekker juh.”Rintsje is der ris
noflik op knibbels by sitten gong, ien earm op ‘e salontafel, de oare hân oan in glês
reade wyn. “Hoe wylder, hoe lekkerder. Fan nuete einen meist de aaien wol sykje.
Mar dy binne sa lekker net. Ik yt jûns wol trije en Geke mei der ek wol twa. Alles wat
net mei bin’k gek op. Ik kin der neat oan dwaan. En hoe blaumodderiger se smeitsje,
hoe lekkerder. Dat is de aroma fan puer natuer. “ “Och, do doochst net,” reagearret
Geke fol fjoer. “Kin’t skele. As ik toarst hie yn’t lân, dronk ik wol út de
drainaazjepypkes. Lekker blaumodderich. En merkelaaien binne ek o sa hearlik. In oar
mei se net, mar ik bin der gek op.” Tefreden sjocht er Geke oan. “Ik sei noch tsjin har:
meist wol mei my trouwe, mar ik bin wol wat apart.”Geke slacht de opmerking mei
har hân fuort: “Ik woe wol wat in aparte man trouwe, mar sa apart wie net de
bedoeling. En it malst is: hy mient it ek noch serieus!”
In oare kear mear, mar dan oer de jacht, it mollefangen en mear fan dizze natoerman
yn ieren en sinen.
Gerben D. Wijnja

NIEUWS VAN STICHTING IT WALTAHÛS
Hier weer even een stukje van het bestuur van It Waltahûs. Het activiteiten seizoen is
bijna alweer ten einde.
Hierbij een korte terugblik wat er vanaf januari de revue is gepasseerd:
Eind januari hadden we de playback show. Er waren erg veel aanmeldingen dus het is
een erg lange maar gezellige avond geworden. Erg leuk dat er zoveel dorpelingen op
zo’n avond af komen en mee doen dus volgend jaar maar weer!!
Ondertussen waren in januari ook de danslessen gestart,14 paren hebben hieraan
mee gedaan en zich in het zweet gewerkt onder aanvoering van en met instructies
van de ouders van Mireille, waarvoor nog onze hartelijk dank.
Eind februari waren er 2 avonden gereserveerd voor het theater diner. Jan en Jantsje
Taaigat en alle andere familie leden waren al vanaf eind december aan het repeteren
en voorbereiden onder andere dmv het maken van een heuse aankondiging. Dat deze
erg professioneel was bleek wel uit het feit dat enkele dorpsgenoten eerst niet door
hadden wie dit waren en zich afvroegen ‘wa binne die Jan en Jantsje en hoe sit dat
nou mei dat troufeest …??” Het werden 2 fantastische avonden waar iedereen lekker
gegeten en genoten heeft van de uitvoering. Nogmaals hartelijke dank voor alle
spelers en iedereen die hier aan heeft bijgedragen.!!!!
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Eind maart was de laatste dansles en hierop volgend was op 4 april een dansavond
met live muziek georganiseerd waar iedereen naar toe kon. Helaas viel de opkomst
wat tegen echter het werd wel weer een ouderwets gezellige avond.
De activiteiten op Koninginnedag zijn door het droevige bericht omtrent het
overlijden van de heer M. Huitema afgelast.
Zaterdag 9 mei heeft de barbecue alsnog plaats gevonden. Er was genoeg vlees en
salade voor iedereen dus werd er lekker gegeten en gedronken buiten bij de
barbecue.
Een fijne zomer toegewenst namens het bestuur..!!!

KF DE TWA DOARPEN
Hoewel we de winter inmiddels achter ons hebben
gelaten, is het toch tijd om de want(en) weer uit de
kast te halen. De kaatswanten wel te verstaan, want
vanaf 8 mei ‘gean we wer los’! We hopen dat het
weer net zo’n geslaagd seizoen wordt als vorig jaar!
We hebben met het bestuur weer geprobeerd om
een gevarieerd programma met partijen samen te stellen, met voor elk wat wils. Het
programma van 2009 ziet er als volgt uit:
Zaterdag 6 juni: Gezamenlijke partij met Wolsum voor de jeugd
Aanvang 13.00uur. Er zal gekaatst worden in twee categorieën;
basisschooljeugd en jeugd vanaf de basisschool tot 16 jaar. Loonbedrijf
Johannes Bakker is de sponsor.De partij vind dit jaar plaats op ons eigen veld
in Tjerkwerd.
Zondag 7 juni: Gezamenlijke partij met Wolsum (vanaf 16 jaar.)
Aanvang 11.00uur. Ook deze partij is dit jaar in Tjerkwerd. Catering bedrijf
Be-St en troubadour Jan Nota zullen deze partij sponsoren. Bij voldoende
deelname is er een aparte heren en dames partij!
Zondag 28 juni: Kaatsen voor iedereen
Aanvang 11.00uur. Deze jaarlijks terugkerende partij is geschikt voor alle
leeftijden en voor zowel beginnende als gevorderde kaatsers. Er wordt
gekaatst met een zachte bal. Klusbedrijf Gemini zal deze partij sponsoren.
Zaterdag 8 augustus: Nachtkaatsen en ledenpartij voor de jeugd.
De jeugdpartij zal ’s middags plaatsvinden vanaf 13.00uur. Voor de ‘groten’
begint deze partij pas ’s avonds om 20.00uur. Miedema Lighting zal deze
partij sponsoren en tevens zal hij er weer voor zorgen dat we niet helemaal
in het donker zullen staan.
6
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zaterdag 29 augustus: Afsluitende ledenpartij
Aanvang 11.00uur. Net als voorgaande jaren zal deze partij bestaan uit een
jeugdpartij en een seniorenpartij. Deze partij wordt dit jaar gesponsort door
MDT-Bolsward.
Dit jaar zullen er geen briefjes meer voor de partijen uitgedeeld worden aan de leden.
Op het kaatshokje zullen altijd posters hangen waarop te zien is wanneer de
eerstvolgende partij is en voor wanneer je je moet opgeven.
Zoals jullie kunnen lezen wordt elke partij mede mogelijk gemaakt door een sponsor.
Graag willen we alle bedrijven en bedrijfjes in Tjerkwerd en omstreken de kans geven
om zich te profileren in het dorp door een kaatspartij te sponsoren. Zou u ook wel
eens een partij willen sponsoren? Neem dan gerust contact op met iemand uit het
bestuur.
Naast al deze partijen hebben we dit jaar natuurlijk ook weer de competitie en de
trainingen.
Voor de jongste jeugd (groep 3 en 4) is er vanaf 12 mei, op dinsdag trainen van 18.45
tot 19.30 uur. Zij zullen spelenderwijs met kaatsen bezig zijn. Dit jaar zullen deze
trainingen onder leiding staan van een nieuwe trainster; Freerkje Walsma. Freerkje
heeft er erg veel zin, dus dat beloofd erg leuk te worden!
De kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen dit jaar trainen van Lucy Dijkstra. Op dinsdag ,
van 18.30u tot 19.00u zal er fanatiek worden getraind. Om 19.00 begint de
competitie. De eerste keer is op 12 mei. Als je de basisschool al hebt verlaten, maar je
bent nog geen 14 jaar, dan mag je op dinsdag van 18.30u tot 19.00u met groep 5 t/m
8 meetrainen. Competitie spelen doe je dan op donderdag.
Vanwege groot succes hebben we ook dit jaar weer kaatslessen/trainingen voor
meiden en dames. Op dinsdag van 19.15u tot 20.15u zijn alle dames van 14 jaar en
ouder weer welkom op het skjippefjild. We hopen dat alle dames die vorig jaar
enthousiast zijn gemaakt voor het kaatsen, ook dit jaar weer komen trainen en er
kunnen natuurlijk altijd nog meer bij! Kaatservaring is niet vereist! De eerste training
is 12 mei.
Voor iedereen die niet meer op de basisschool zit is er vanaf 7 mei op
donderdagavond competitiekaatsen. Vanaf 19.00uur worden de parturen gemaakt,
dus wie na 19.00uur op het veld komt kan helaas die avond niet meer meedoen.
Eventueel kunnen mensen die 19.00uur net niet kunnen halen, zich telefonisch
opgeven bij de familie Ouderkerken.
Door omstandigheden heeft tot op heden de uitslag van de competitie van 2008 nog
niet in het Skiepesturtsje gestaan. Ere wie ere toe komt en daarom noemen we bij
deze nog de winnaars van vorig jaar (en alle anderen)
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Jeugd:
naam
1 Klaasjan Haytema
2 Menno Galema
3 Yvonne Galema
4 Rowanne Terpstra
5 Jeffrey de Wit
6 Berber Speerstra
7 Roel Hekkema
8 Anouk Koster
9 Janette v.d. Gaast
10 Michiel de Jong
11 Sven Bijlsma
12 Mark de Boer
13 Johannes Hazenberg
Dames:
Naam
1 Jacobien Postma
2 Froukje Walsma
3 Freerkje Walsma
4 Atty Gietema
5 Aggie Walsma
6 Linda Galema
7 Lianne Huitema
8 Ruurdje Dijkstra
9 Reiny Haytema
10 Welmoed Blanksma
11 Elske vd Meulen
12 Anita Attema
13 Sietske vd Meulen
14 Siemke Huitema
15 Hotske Burghgraef
16 Thea Zijsling
17 Anita Haarsma
Heren:
Naam
1 Ids Walsma
2 Auke Walsma
3 Anno Galama
4 Paulus Witteveen
5 Seakle Witteveen
8

totaal
86
85
84
81
70
69
65
64
63
60
58
58
58

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

naam
Iris Feenstra
Regina Folkertsma
Thomas Huitema
Pier Burghgraef
Symke Nieboer
Hidde Lemstra
Harmen Burghgraef
Marjan Gouda
Robin Bijlma
Arnold Huitema
Kim Boomkamp
Lisanne Burghgraef

totaal
99
90
86
82
75
73
62
58
55
52
47
44
41
36
33
30
30

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Hanna Harkema
Saskia vd Weide
Karin Harkema
Lisette Kootstra
Jetske Dijkstra
Erna Harkema
Hiltje Postma
Gerda Wind
Tine Nieboer
Agatha Witteveen
Joke de Jong
Berdien Galema
Antje Brandsma
Binie v Zuiden
Riemkje Lemstra
Elma Draaisma

totaal
87
86
84
83
82

22
23
24
25
26

totaal
56
56
55
50
49
48
44
44
38
31
22
19

28
27
25
25
25
24
23
22
21
19
14
12
5
5
4
3

Naam
Ype Bote Bonnema
Bart Hekkema
Wiebren Poelstra
Riemer Haytema
Klaas Sjoerd Koopmans
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totaal
45
45
44
41
37

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Jelle Brandsma
Bert Jan Ouderkerken
Gooitzen Brandsma
Jan Postma
Cor de Groot
Klaas Jitze Tytsma
Anne Gietema
Wiebren de Jong
Alex Draaisma
Klaas Boersma
Harm Postma
Sjoerd Wijgaarden
Freerk Kootstra
Steef Haarsma
Robert Tiesma
Jan Hessel de Groot

80
79
73
69
69
66
66
65
63
61
61
57
52
50
49
46

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Wietze Sinnema
Peter Terpstra
Theo Galema
Jan Witteveen
Jan Nota
Age Gietema jr
Wieger de Jong
Peter v Zuiden
Cor v Zuiden
Sjoerd Bouma
Thomas Burghgraef
Durk Walsma
Hans Haarsma
Age Gietema sr
Meindert Bonnema

35
35
34
30
27
26
25
23
22
18
14
12
10
9
7

Niet in de prijzen gevallen vorig jaar? Vanaf donderdag 7 mei heb je weer iedere
donderdag de kans om daar dit jaar verandering in te brengen!
We wensen iedereen deze zomer weer veel kaatsplezier! Tot ziens op it Skiepefjild!
Groeten van het bestuur van KF de Twa Doarpen;
Sjoerd Bouma
Jetske Dijkstra
Jan Postma
Wiebren Poelstra
Lisette Kootstra
Johan Ouderkerken

0515 579081
0515 560101
0515 572613
0515 579444
06 48423254
0517 532939

voorzitter
secretaris
penningmeester
jeugdzaken

Pearkekeatsen
Inmiddels is de eerste officiële kaatspartij van dit seizoen gespeeld. Op zaterdag 16
mei stonden 20 dames en 20 heren op het veld om te gaan Pearkekeatsen. Het leek ’s
ochtends een stralende dag te worden, maar helaas viel er in de loop van de middag
toch een buitje. Ook de wind speelde menig kaatser parten. Dit mocht echter de pret
nier drukken. Het was, zoals altijd, weer een gezellige en sportieve kaatsdag.
In de eerste omloop was in de meeste partijen al snel duidelijk wie er verder zou gaan
in de verliezersronde en wie in de winnaarsronde thuishoorde. In twee partijen
echter was dit verschil minder groot. Zo had het eerste partuur op de lijst, Freerkje
Walsma en Jos Terpstra (de winnaars van vorig jaar) een zware dobber aan partuur
’t Skieppesturtsje |maaie 2009
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nr. 2, Linda Galema en Ids Walsma. Bij de stand 5-4 6-2 gingen Ids en Linda er zelfs
met de winst vandoor.
De partij tussen de pearkes Erna Harkema en Cor de Groot en Rowanne en Peter
Terpstra leek in eerste instantie een overtuigende overwinning voor Erna en Cor op
te leveren. Maar de Terpstra’s gaven zich niet snel gewonnen. Ze wisten een 5-2
achterstand om te buigen naar 5-5 en uiteindelijk op 6-2 de winst naar zich toe te
trekken.
Hadden Linda en Ids een pittige tegenstander gehad aan Freerkje en Jos, in de
tweede omloop werd het voor het niet makkelijker. Betty en Steef Haarsma lieten
zien dat zij niet alleen privé, maar ook op het kaatsveld een goed team vormen. Ze
wisten met 5-4 6-4 deze partij te winnen.
Rowanne en Peter troffen in de tweede omloop Froukje Walsma en Iwan Galema.
Opnieuw was het geen gemakkelijke wedstrijd. Toch wisten Rowanne en Peter ook
deze partij winnend af te sluiten met 5-4 6-2.
In de derde omloop namen Steef en Betty het op tegen Aggie Walsma en Jan Hessel
de Groot. Deze keer werd het een overtuigende overwinning voor de Haarsma’s. Het
werd 5-1 6-6.
Rowanne en Peter kwamen in de derde omloop tegenover Mireille Galema en Sjoerd
Bouma te staan. Dit tweetal had in de eerste omloop Jacobien en Jan Postma naar de
verliezersronde verwezen en in de tweede omloop wisten ze Anita Attema en Auke
Walsma te verslaan. Twee pittige partijen die al het nodige hadden gevraagd van dit
pearke. Tegen Rowanne en Peter wisten ze nog tot 5-3 stand te houden. Op 6-6
trokken de Terpstra’s toch aan het langste eind en was het Pearkekeatsen voor
Mireille en Sjoerd voorbij.
Anita Haarsma en Bert Jan Ouderkerken hadden in de derde omloop even rust gehad
doordat ze een staand nummer hadden. In de eerste omloop hadden ze Joke de Jong
en Johan Ouderkerken verslagen met 5-2 6-2 en in de tweede omloop waren Lisette
en Freerk Kootstra de klos bij exact dezelfde stand; 5-2 6-2. In de halve finale wisten
Anita en Bert Jan het niet bol te werken tegen Steef en Betty Haarsma. Het werd 5-3
6-4.
Hiermee kwamen Steef en Betty in de finale
te staan tegenover Rowanne en Peter, die in
de halve finale een staand nummer hadden.
Rowanne, die vorig jaar nog bij de jeugd
kaatste, had een heel goede kaatsdag achter
de rug, maar was nu uitgekaatst. Al snel
werd duidelijk dat Steef en Betty nog net
even een klasse te groot waren voor de
10
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Terpstra’s. Bij de stand 5-1 6-6 wisten de Haarsma’s de winst naar zich toe te trekken.
Dubbel feest voor hen, want op deze zaterdag was dit pearke ook nog eens precies
één jaar getrouwd!
In de tweede omloop van de verliezersronde was het iets minder spannend. De
meest spannende partij werd gespeeld tussen Froukje Rienstra en Klaas Jitze Tytsma
en Jacobien en Jan Postma. Froukje had nog nooit eerder gekaatst, maar wist zich
kranig te weren aan de zijde van haar vriend Klaas Jitze. Tegen Jacobien en Jan
kwamen ze echter toch te kort. Het werd 5-3 6-4 voor de Postma’s
In de derde omloop kwamen Jacobien en Jan tegenover Erna Harkema en Cor de
Groot te staan. Dit leidde tot een duidelijke overwinning voor de Postma’s; 5-2 6-2.
De andere partij in de derde omloop
ging tussen Sietske v.d. Meulen en
Wiebren Poelstra en Freerkje Walsma
en Jos Terpstra. Wisten Sietske en
Wiebren in de tweede omloop hun
tegenstanders nog met 5-0 6-2 naar
huis te sturen, nu werden ze met
dezelfde uitslag van het veld geslagen.
In de derde omloop hadden Joke de
Jong en Johan Ouderkerken een
staand nummer.
In de vierde omloop was het staand nummer voor Jacobien en Jan, die daarmee
automatisch de finale wisten te bereiken. Joke en Johan en Freerkje en Jos moesten
onderling uitmaken wie hun tegenstander ging worden. Vorig jaar stond Johan (met
Lieke van Ass) in de finale van de winnaarsronde tegenover dit Freerkje en Jos en
toen lukte het hem niet om van hen te winnen. Dit jaar was het, met Joke aan zijn
zijde, niet anders. Freerkje en Jos wonnen met 5-3 6-4.
In de finale namen de Postma’s al snel de leiding en hoewel Freerkje en Jos hun best
deden om bij te blijven, wisten ze Jacobien en Jan niet meer bij te halen. Bij de stand
5-3 6-6 wisten ze nog wel het eerst naar hun toe te trekken, maar bij 5-4 6-4 moesten
ze toch hun meerder erkennen in Jacobien en Jan, die hiermee de winaars van de
verliezersronde werden.
Net als vorig jaar werd ook dit jaar het Pearkekeatsen weer gesponsord door It
Waltahûs. Vanzelfsprekend werden daar de prijzen uitgereikt en kon er nog lang
nagezeten worden met de muziek van onze eigen troubadour Jan Nota.
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WALTAWEG IN TJERKWERD WINT PRIJS
De Waltaweg in Tjerkwerd is winnaar van de Prijs voor de Beste Burenactie in
Friesland. De bewoners ontvangen 5000 euro van de Friese Milieu Federatie om hun
idee voor energiebesparing in hun straat uit te voeren. Gedeputeerde Hans Konst en
Bert van de Molen, directeur van de Friese Milieu Federatie overhandigden op
zaterdag 16 mei tijdens het Nationale Klimaatstraatfeest de cheque aan de
buurtbewoners.
Vier klimaatstraten in Friesland leverden een plan in om energie te besparen met hun
straat. Het plan van de Waltaweg is als beste gekozen omdat het energiebesparende
maatregelen bevat en het hele dorp van deze maatregelen profiteert. De bewoners
van de Waltaweg willen het voetpad om het sportveld te voorzien van LED verlichting
met schemerschakelaar en een aanspringtijd van 15 minuten. Daarnaast willen zij de
noodverlichting van het dorpshuis veranderen in LED verlichting.
De gemeente Wunseradiel is ook enthousiast over het plan. Wethouder Rein
Boersma heeft toegezegd dat de gemeente een deel van de aanlegkosten zal betalen.

NIEUWS VAN MUZIEKVERENIGING EENSGEZINDHEID
Hier maar weer even een berichtje van “Eensgezindheid”.
Allereerst willen wij de redactie van “’t Skieppesturtsje” bedanken voor het
ontzettend leuke stukje wat jullie voor het korps geschreven hadden.
Het doet ons goed om te horen dat het korps zo gewaardeerd wordt in het dorp.
Het korps is momenteel een bloeiende vereniging met veel nieuwe jeugdleden en
zelfs een oud-lid. Zo zijn er de afgelopen tijd bijgekomen: Berber Speerstra op
altsaxofoon, Kim Boomkamp op trompet, Klaas-Jan Haytema op bariton, Johannus
Terluin ook op bariton, Yvonne Galama en Anouk Koster allebei op bugel.
Tot slot is Bouwe Speerstra weer bij het korps komen spelen op trompet.
We kunnen nu ook alweer melden dat er nieuwe leerlingen zijn begonnen, dus zo
gaat het mooi door voor onze vereniging.
Alle jeugdleden hebben examen gedaan voor het A-diploma en zijn inmiddels
geslaagd, proficiat!
Reiny Haytema en Atty Gietema hebben hun C-diploma behaald, natuurlijk ook
proficiat!
Leuk misschien om nog even te vermelden is dat Kim, Yvonne, Klaas-Jan en Anouk in
maart hebben deelgenomen aan een solistenconcours van de muziekschool in
Koudum. Van alle deelnemers waren zij de hoogste qua score: geweldig! Kim
Boomkamp was zelfs de winnaar van het concours en ging met de wisselbeker naar
huis!

12
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Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan?
We zijn op studieweekend geweest, dit was zeer geslaagd! Verder hebt u ons in de
kerkdienst kunnen horen tijdens de eerste paasdag.
16 mei zijn we naar het “Gouden Spiker festival” in Ureterp geweest.
e
In onze divisie, de 4 divisie, waren dertien verenigingen.
Al deze verenigingen moesten een verplicht werk, een koraal, een werk met solist en
een mars spelen. Hier waren prijzen mee te verdienen.
Ons korps is derde geworden in de categorie verplicht werk (de Fever Tree): een
prima prestatie van de dertien orkesten bij de drie besten te horen!
Hierbij valt nog te vermelden dat Reiny Haytema onze soliste was op de hoorn, een
geweldige prestatie wat haar supergoed afging.
Wat staat er dit jaar verder nog op het programma?
Het is de bedoeling om op woensdag 17 juni een zomeravondconcertje te verzorgen,
’s avonds 19.30 uur in het Waltahûs, bij mooi weer buiten.
Ook het jeugdkorps onder leiding van Arjen Steur zal dan optreden.
Tijdens het dorpsfeest in september zullen wij wel weer van ons laten horen en er
staat in september nog een rommelmarkt gepland ten bate van onze vereniging.
Bewaar dus zoveel mogelijk spullen, te zijner tijd volgt er meer informatie.
Dit was het weer, tot ziens bij één van onze optredens!!

Eensgezindheid op woensdag 19 mei voor de collecte van het Anjerfonds

foto: Gea Koster

Doarpsgenoaten krije in nije kâns op de Fryske Moledei
dy’t holden wurde sil op sneon 12 septimber 2009. It is
dan tagelyk Open Monumentendag. Fansels is men
altyd wolkom as de mole draait. (GDW)
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ZATERDAG 9 MEI, NATIONALE MOLENDAG
Tweemaal per jaar staan alle molens in ons land en dus ook in Friesland in de
belangstelling. In principe is men het gehele jaar door welkom op iedere molen,
wanneer die draait maar op Nationale Molendag en Fryske Mûnedei verwachten
alle vrijwillige molenaars extra veel bezoek.
Zo waren Jos Hoogenboom en ondergetekende zaterdagsmorgens al voor negenen
aanwezig op de Babuurster Molen. Het weer was uitstekend, hoewel er te weinig
wind stond om water te vermalen. De molen hadden we van wiek tot wiek versierd
met vlaggetjes. Een feestelijk geheel dus.
Onze eerste gast was Gerben Wijnja, die uiteraard zijn fotocamera meebracht om
een paar plaatjes te schieten. (sjoch de omslach fan dit nûmer – redaksje). Gerben
had echter een bepaalde molenroute in gedachten en kon dus niet lang blijven. En
toen werd het stil……
Jos en ik dronken een kop koffie en nóg een kop en nóg…. We nestelden ons in het
voorjaarszonnetje, wachtend op de stroom bezoekers.
Rond het middaguur meldde zich opnieuw een belangstellende, in de persoon van
Jentje van der Stap. Hij woont vlakbij de Babuurster, aan de straatweg. Jentje gaat
binnenkort lessen bij Jaap Tiedema op de Nylânnermolen te Workum. Het kan dus
best zijn, dat er binnen afzienbare tijd weer een extra molenaar wordt toegevoegd
aan de Babuurster en nog wel iemand uit het dorp Tjerkwerd!
Het publiek liet het verder afweten, die zaterdag. Wel kwamen de voorzitter en de
secretaris van Stichting De Fryske Moune nog even langs. De secretaris had twee
leergierige broers meegenomen en zo viel er toch nog iets uit te leggen.
Het zijn immers erg interessante werktuigen, die oude molens. De Babuurster zorgde
er van 1882 tot 1990 voor, dat de bewoners van de achterliggende 320 hectare grote
polder van het Waterschap Exmorra droge voeten hielden. Nu wordt de molen nog
slechts in extreme gevallen van hoog water bijgezet. En dan laat hij zien, dat hij nog
steeds z’n mannetje staat.
Voor wat één van de interessantste poldermolens van Friesland betreft was het dus
een verloren dag….. Toen Jos en ik de molen tegen half zes hadden afgezeild en terug
liepen naar de auto, stond op de weg nog een Duits echtpaar, die de molen graag
wilden bekijken…. We hebben ze doorgestuurd naar een andere molen…..
Henk Kuipers
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E.H.B.O. NIEUWS
Alle twaalf gemotiveerd en ieder met zijn/haar eigen reden om mee te doen.
Dat was de ploeg die vrijdag 13 februari jl. begon aan de EHBO spoedcursus, gegeven
door Hinke Twijnstra, met medewerking van Hinke Brandsma.
Ria en Peter uit Dedgum, Theo uit Bolsward en de Tjerkwerders: Mireille, Richtje,
Klaske, Anja, Gea, Nicole, Harry, Jaap en Betty waren de mensen die in tien lessen
klaargestoomd moesten worden voor het examen.
De eerste les werden we bij binnenkomst in It Waltahûs al gelijk voor een dilemma
geplaatst: Hinke Brandsma krukte! Was dit echt of gespeeld? Moesten we nu al iets
doen? Helaas voor Hinke was het realiteit, ze had een zweepslag! Desondanks
speelde ze steeds gewillig voor slachtoffer en zorgde zij ervoor dat we op tijd koffie
kregen, met iets lekkers erbij!
Dat de beide Hinkes buiten de lessen ook zeer zorgzaam zijn, blijkt uit het feit dat er
iedere vrijdag een “patatsje foar de mannen” mee naar huis ging.
Hinke T. was op een zonnige vrijdagavond ook zeer begaan met automobilisten die te
hard reden en werden geflitst! Eerst bij Sjoerd en Tetje voor, daarna bij Johannes en
Sietske en nog later bij Yde en Alie! Gelukkig voor de “snelrijders” ging het hier om
een overtrekkende onweersbui.
Ondanks het serieuze karakter van de cursus hebben we ook veel plezier gehad.
Helaas moest Anja halverwege afhaken en gingen we verder als elftal. Sommige
cursisten moesten wel eens een les missen, maar ook dat was voor Hinke geen
probleem, ze ging gewoon op huisbezoek om de desbetreffende personen bij te
spijkeren. Zou die gedrevenheidheid besmettelijk zijn? Buurvrouw Nicole was zo
fanatiek bezig geweest, dat ze zelfs een boekwerk had gemaakt met plm. 150 vragen!
Op 7 mei, de avond voor het examen, hadden we generale repetitie met “lotussen”,
dit zijn mensen die getraind zijn om slachtoffer te spelen. Deze avond hebben we nog
heel veel geleerd van eigen en andermans fouten.
En toen was het eindelijk zover, 8 mei, we moesten ons kunnen tonen. Wat een
zenuwen!! We leken zelf wel slachtoffer, skier om’e snuut en in plaat swit op’e kop,
gelukkig werden we op ons gemak gesteld door de examinator en de lotussen, die
overigens ook erg goed waren in het geven van hints!!
Na afloop werden we door het EHBO bestuur getrakteerd op een consumptie en een
stuk oranjekoek en heeft Mireille namens ons allen een attentie overhandigd aan de
Hinkes, de lotussen, Akke Gietema (verbandleer) en Trienke, de examinator.
Ook Akke de Haan (penningmeester) had een woord van dank voor deze mensen en
overhandigde hen allemaal een bloemstuk. Voor Hinke en Hinke was er nog een
envelop met inhoud , want zij geven deze lessen geheel belangeloos voor eigen dorp!
Akke de H. refereerde ook nog even aan het feit dat er nu wel veel EHBO-ers in
Tjerkwerd zijn en dat het bestuur misschien moet worden uitgebreid. Ik vraag me af
hoe je moet heten om met twee Akkes en twee Hinkes in één bestuur te zitten!
Hinke en Hinke, nogmaals bedankt door de laatste lichting.
BJ
’t Skieppesturtsje |maaie 2009
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Op de foto de geslaagden, de examinatoren, de lotussen en Akke en Hinke T. van het
bestuur.

KLAVERJASSEN SEIZOEN 2008/2009
De uitslag van seizoen 2008/2009:
1. Jitte Huitema
2. Betty/Afke S.
3. Gea Galama
4. Bert Miedema
5. Fokko Rollema
6. Dijkstra b.v.
7. Breeuwsma b.v.
8. Jelle Zijsling

4804
4792
4751
4730
4728
4724
4684
4678

9. Jelle T/ Afke Y
10. Bertus Walsma
11. Riet Bruinsma
12. de Boer b.v.
13. Jouke Hettinga
14. Wiebren Poelstra
15. Klaas Galama(10x)
16. Yde Schakel (10x)

Met vriendelijke groet, Rieky Dijkstra
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4654
4631
4603
4553
4552
4427
4460
4446

NIEUWS DORPSBELANG TJERKWERD:
FIETSTUNNEL TJERKWERD
17 maart j.l. was er een presentatie van de drie nieuwe tunnels onder de N359 ter
hoogte van Parrega en Tjerkwerd. De presentatie was in De Gearhing in Parrega en
werd gehouden door de provincie Fryslân, buro Tauw en Jansma. Hieronder de
belangrijkste informatie van deze avond.

WERKZAAMHEDEN TUNNEL TJERKWERD
De uitvoering en planning
Verleggen watergangen en parallelwegen (WZ en OZ)
+ aanbrengen tijdelijke bushalte:
november 2009 t/m december 2009
Werkzaamheden nutsbedrijven inclusief Gasunie: januari 2010 t/m maart 2010
Wegomlegging WZ:
november 2009 Of maart 2010
Gebruik tijdelijke wegomlegging:
april 2010
Heiwerk (bouwkuip + palen):
april 2010
Bouw tunnel:
mei 2010 t/m december 2010
Herstellen hoofdrijbaan:
oktober 2010
Opruimen tijdelijke omleiding:
oktober 2010 november 2010
Algehele afwerking tunnels incl. aansluiting
aanliggende fietpaden:
december 2010

HET ONTWERP
Tunnel Tjerkwerd
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KOKEN MET RIEMKJE
Wat heerlijk dat mooie weer er aan komt!! Na een lange winter, zijn we
hier allemaal aan toe.
Ik heb voor jullie heerlijke past a gerechten uitgezocht, zowel vegetarisch als met
vlees.
Veel succes.

Spiraal macaroni met champignons, paprika en spinaziesaus
Ingrediënten;
400 gr. Spinazie à la crème in deelblokjes (diepvries)
1 rode paprika
1 bakje champignons
2 eetl. Citroensap
400 gr. Macaroni (Fusilli)
1 eetl. Olie
Zout en versgemalen peper
1 beker crème fraîche
4 theelepels Italiaanse kruiden
10 eetlepels geraspte oud kaas
Keukenpapier
In steelpan op heel laag vuur spinazie in ca. 10 minuten ontdooien, af en toe roeren.
Paprika wassen, schoonmaken en in stukjes snijden. Champignons schoonvegen met
keukenpapier en in stukje snijden. Besprenkelen met citroensap.
Bord voorverwarmen. Spiraalmacaroni koken volgens de gebruiksaanwijzing op
verpakking. Intussen in braadpan olie verhitten. Champignons hierin ca minuten
zachtjes bakken. Paprikastukjes, zout en peper toevoegen en nog ca 2 minuten
meebakken.
Aan de spinazie toevoegen; crème fraîche, Italiaanse kruiden, zout en peper. Al
roerende zachtjes aan de kook brengen en blijven roeren tot het een lichtgebonden
saus is. Macaroni afgieten en aan champignon-paprikamengsel toevoegen. Door
elkaar scheppen. Saus op warme bord schenken.
Macaronimengsel er op scheppen en bestrooien met geraspte kaas.
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Macaroni met courgette-kaassaus
Ingrediënten;
1 ui
2 courgettes
25 gr. Boter of margarine
1 eetl kerriepoeder
1 teentje knoflook
1 ½ theel majoraan
2 ½ dl melk
1 rode paprika
100 gr. Magere spekblokjes
1 pakje verse roomkaas à 100 gr.
500 gr. Macaroni
150 gr. Geraspte oude kaas
Zout, peper
Keukenpapier
Ui pellen en snipperen. Courgettes schoonmaken en in kleine blokjes snijden. In
braadpan boter verhitten. Ui met kerriepoeder ca. 3 minuten fruiten. Knoflook pellen
en erboven uitpersen. Courgettes en majoraan erdoor scheppen en met deksel op de
pan in ca 15 minuten zachtjes gaar stoven. Boven andere pan het courgettemengsel
door zeef wrijven of in keukenmachine pureren en weer overdoen in de pan. Melk
erdoor roeren.
Paprika schoonmaken en in piepkleine stukjes snijden. In droge koekenpan
spekblokjes zachtjes uitbakken. Spekblokjes op keukenpapier laten uitlekken.
Macaroni koken volgen s de gebruiksaanwijzing op verpakking.
Courgettepuree zachtjes verwarmen. Verse roomkaas en geraspte kaas toevoegen en
al roerende laten smelten. Paprikastukjes en spekblokjes erdoor roeren en ca 3
minuten mee verwarmen. Op smaak brengen met zout en peper. Macaroni afgieten.
Courgettesaus apart erbij serveren.
Heerlijk met veldsla.

Eet smakelijk!!
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NIEUWS VAN PEUTERSPEELZAAL IT PJUTTEHONK
Het bestuur van peuterspeelzaal ’t Pjuttehonk heeft na 15 jaar afscheid
genomen van Dhr. Gerben Zandstra.
In 1994 is dhr. Zandstra begonnen met zijn taak als penningmeester, nadat
het toenmalige bestuur was opgestapt. Sinds januari 2008 valt ’t Pjuttehonk
onder de stichting PWW (PjutteWurk Wûnseradiel) en op dat moment heeft
Zandstra gezegd: “Nu is het mooi geweest, volgend jaar is het 15 jaar geleden
dat ik penningmeester ben geworden, ik stop er dan mee!”
Dhr. Zandstra was een vaste rots in de branding en was van al het reilen en
zeilen op de hoogte. Hij heeft dan ook vele malen het een en ander uit
moeten leggen, want de rest van het bestuur dat kwam en ging weer...
Op maandag 10 maart 2009 was voor Zandstra de laatste jaarvergadering.
Hier werd hij bedankt voor de vele jaren inzet voor de peuterspeelzaal en
kreeg hij een mooie plant aangeboden. Onlangs zijn wij nog samen uit eten
geweest. Op verzoek van Zandstra naar de chinees.
Zandstra, nogmaals bedankt, wij zullen u missen!
(..en u onze baby-, borstvoeding- en bevallingsverhalen vast ook!?)
Namens het bestuur van ’t Pjuttehonk,
Ulrike Jansen (secr.)

Op de foto:
Ulrike Bruinsma,
Aafke Visser, Janny
Bakker (leidster),
Boukje Zijlstra, Aly
Schakel, Gerben
Zandstra en Ida
Folkertsma
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BEDANKT
Bêste minsken fan Tsjerkwert en omkriten,
Noch mar in pear wiken yn jim fermidden, hienen wy net tocht dat wy in hiel
soad doarpsgenoaten begroetsje koenen op ús 50-jierrig houliksfeest. In
hantsjefol minsken soe miskien efkes delkomme yn it Waltahûs, sa hienen wy
tocht.

It pakte oars út! Minsken, minsken, wat in omtinken foar ús! It Waltahûs
grôtfol, allegear kaarten, tillefoantsjes, kadoos. Wy wienen der stil fan.
Wat hawwe wy in prachtige feestjûn hân. Allegear leave minsken, lekker iten.
Wy fiele ús al hielendal opnommen yn de Tsjerkwerter mienskip! En wat
kinne ús beppesizzers sjonge, net? Ek ús buorjonge Johnny liet him hearre en
sels in âld freon yn Amerika wie der dochs in bytsje by.
In pear dinkjes soargen tidens de jûn noch al foar wat spanning. Sa tochten
wy echt dat ús soan Kees mar leafst twa froulju beswangere hie en like it net
goed ôf te rinnen mei ús âld muoike Stien. Mar gelokkich blike it yn beide
gefallen om in “komplot” te gean. En ja, dy broer fan ús, Sake, dy kin min fan
‘e drank ôfbliuwe. Dêr moatte jimme mar oan wenne. Hy is fierder net
ferkeard, hear.
’t Skieppesturtsje |maaie 2009
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Wa ’t it tillefoannûmer fan de
brandweerman hawwe wol, moat mar
efkes skilje mei muoike Stien yn
Avondrust, dy hat him ek al ris op besite
hân, hearden wy.
No minsken, tige, tige tank foar alles en
kom ris del om in bakje! De kofje stiet
klear! Dan kinne jimme ek it nije dowehok
fan Jan bewûnderje.
In hertlike groet, ek fan ús dochter Marijke
en har man Peter, ús soan Kees, ús
dochter Albertina en har freondinne Karin,
Jan en Jantsje Taaigat

e

1 rige Jan Nota, Sjoerd Bouma, Anneke Feenstra, Mireille Galema, Evert Bakker,
Akkie Haytema, Betty Jellema, Bote de Boer, Joke Schukken (regisseuse)
e
e
2 rige Anita Haarsma, Yde Schakel, Heleen Wilts, Elma Draaisma 3 rige Aly Schakel,
Fokko Rollema, Thea Zijsling. Op de foto ontbreekt Theo “George from Texas” Galema
22
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EVEN VOORSTELLEN
Jij hebt je nog niet voorgesteld in “’t Skieppesturtsje” zei laatst iemand tegen mij. Ik
kon niks anders zeggen dan hem gelijk geven. Dus …
Ik. .
- ben Doede Terluin en woon sinds juli vorig jaar in Tsjerkwert (Singel 14) in
het huis waar Wiebren en Alie uit gekomen zijn. Het woont daar goed met
een uitzicht over de landerijen en wat wil je als boerenzoon nog meer.
werk op het Bogerman in Sneek als roostermaker en ben tevens hoofd van
het Onderwijs Service Bureau. Kort gezegd valt daaronder alles wat met
leerlingenadministratie in de breedste zin van het woord te maken heeft
(leerlingenadminstratie / roosterzaken / assistentie van dekanaat / audiovisueel / etc.). Een zeer afwisselend beroep waarin veel contact met
leerlingen en personeel is.
ben organist in de kerken van Ferwoude en Gaast en zing bij het koor in
Ferwoude. Tevens ben ik dirigent van het Ursulakoor in Workum en van het
Chr. Gemengd koor Halleluja uit Parrega-Hieslum.
- ben bestuurslid (penningmeester) van de Koninklijke Christelijke
ZangersBond (KCZB) afd. Friesland.
In het telefoonboek ben ik niet te vinden, maar voor het geval dat:
Tel. 06 208 42 179 of email: doede.terluin@gmail.com

JUBILEA
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NIEUWS VAN DE FAMILIE DILLEMA UIT BAARD
Hallo Tjerkwerd,
Wij hebben lang niets van ons
laten horen, maar er was ook niet
zoveel te melden. Ja, het bevalt
ons heel goed in Baard. Ja, met de
kinderen gaat het goed (de
‘normale’ puberperikelen). Alles
ging zijn gangetje. Tot voor kort…
De gebroeders Kootstra, jullie
welbekend, zijn hard aan het werk
op ons erf in Baard. De oude
ligboxstal wordt door hen
schitterend verbouwd (zie foto).
Eindelijk krijgt Edzer een riante ruimte voor zijn reclamestudio.
En…er is ook een plekje voor het viltatelier van Truus. Momenteel kan Truus slechts
op beperkte schaal viltcursussen geven. Niks mis mee, de cursisten gaan naar huis
met de mooiste vilten bloemen, sjaals, enz. Maar vanuit het nieuwe, grotere atelier
krijgt Truus de kans meer speciale workshops te verzorgen. Eén daarvan is de
workshop ‘Vilten en Tai Chi’ op 29 augustus (zie ook
www.filt.tk).
Ondertussen wordt in ons eigen weiland de
wolproductie verzorgd door onze Ouessant- en
Rackaschapen (zie foto).
We nodigen jullie van harte uit een kijkje te komen
nemen op de open dag van FILT op zaterdag 22
augustus, van 13.00 tot 18.00 uur.
Heel veel groeten en oant sjen,
Hergen & Timen & Edzer Dillema en Truus Huijbregts
Tongerwei 4
8834 XC Baard
T 0517-342466
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MEDEDELINGEN VAN BEGRAFENISVERENIGING
“De laatste eer” Tjerkwerd-Dedgum
Sinds de laatst gehouden jaarvergadering zijn er enige wijzigingen in het bestuur.
Dit ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter:
Dhr. R. Haytema, Sylsroede 35, 8765 LW Tjerkwerd
Secretaris:
Dhr. G. Hofstra, Fûgelleane 36, 8702 CD Bolsward
Penningmeester: Dhr. A. Gietema Arkumerlaan 1,8764 PN Dedgum
Bestuurslid
Dhr. Sj. Breeuwsma, Van Panhuysweg 10, 8765 LH Tjerkwerd
Bestuurslid
Dhr. J. Postma, Eemswouderlaan 6, 8765 LT Tjerkwerd
Bode:

Dhr. T. Cuperus Franekerstraat 4 8701 GC Bolsward

Elk jaar belegt de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering.
Deze wordt aangekondigd in Bolswards Nieuwsblad.
Voortaan wordt ook een melding gemaakt in “Op de mat”
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met bovenstaande
bestuursleden.
Het bestuur.

VOOR U GELEZEN…
-

Door Pieteke Dekker

In tijden van nood loopt de dominee met de stier en de pastoor met
de melkemmer
De langste weg naar huis is de kermisweg
Als de boter duur wordt leer je droog brood eten
De een zegt het met onzen, de ander met ponden.
“Het blijft in de familie”, zei de boer, toen de hond zijn boterham zie hij tijdens
schafttijd zou gaan eten, opat.
Wie van zijn eigen fouten leert, heeft met die van een ander geen moeite.
Jantje Contantje is winst voor Antje, maar Jantje krediet speelt de bal in het riet.
Hoe kleiner de boerderij, des te groter de koffiepot.
De een trekt aan het sloop, de ander aan het laken.
De meeste piepers worden om de ronde (stam)-tafel gerooid.
Soms is weinig niet veel, soms is weinig heel veel
Het probleem in de wereld is; hoe komt jouw geld in mijn broekzak
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GROOT AFSCHEIDSFEEST VAN LTS-GEBOUW BOLSWARD
De “oude”LTS wordt helemaal afgebroken.
Duizenden jongen mannen en de laatste aren ook meiden hebben hier dingen
geleerd en afgeleerd!
We nemen op een gezellige manier afscheid op zaterdag 30 mei a.s. van 16.00 tot
22.00 uur.
Even in de school kijken, bakje koffie of thee en daarna met live muziek in de grote
Elfstedentent op plein 1455 in Bolsward.
Kijk op onze site: www.afscheidsfeest-bolsward.co.cc
 Bel of mail elkaar, kom als groep(je).
 Graag vandaag nog opgeven!!!!!!
 Op naar de duizend.
 Vertel het door………………….

Vrijwilligersverzekering gemeente Wûnseradiel
In de gemeente Wûnseradiel zijn veel verenigingen actief op het gebied van sport,
cultuur en welzijn. Veel vrijwilligers zetten zich daarbij actief in. De overheid ziet het
als haar taak deze vrijwilligers zoveel mogelijk te ontlasten zodat ze zich zoveel
mogelijk op het vrijwilligerswerk kunnen richten. Daarom biedt de gemeente
Wûnseradiel de vrijwilligers een vrijwilligersverzekering aan.
De gemeente Wûnseradiel heeft bij Centraal Beheer twee verzekeringspakketten
afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken.
Voor wie?
De verzekering is bedoeld voor elke vrijwilliger in de gemeente die in een organisatie
onverplicht en onbetaalde werkzaamheden uitvoert ten behoeve van anderen en/of
de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers
zijn verzekerd:
- ongeacht de leeftijd
- ook bij eenmalige activiteiten
- geen minimaal aantal uren.
Het gaat dus niet alleen om mensen die lid zijn van een vereniging, maar ook om
mensen die helpen bij bijvoorbeeld het inzamelen van oud papier of bij de intocht
van Sinterklaas.
De regeling geldt niet voor vrijwilligers van de brandweer, politiemedewerkers,
stagiaires in het kader van een maatschappelijk stage en mantelzorgers. Voor deze
mensen zijn er andere regelingen. Meer informatie kunt u vinden op :
www.wunseradiel.nl onder het kopje onderwijs welzijn en zorg.
26

’t Skieppesturtsje |maaie 2009

’T LAMSEARKE

Knutselje by Akke
Al sûnt in moai oantal jierren kinne jo
knutselje by Akke yn har tsjerkje. Al in
soad minsken (foaral froulju neffens
my) hawwe der al in noflike middei as
jûn oan it nifeljen west. Ek de bern
waarden entûsjast troch de ferhalen
fan harren memmen en sa ûntstie it
idee om in knutselmiddei foar de bern
yn Tsjerkwert te organisearjen. Moaie
bykomstichheid is dat Akke no yn de
VUT is en dêrtroch tiid oer hat.....jild
woe se der ek al hast net foar ha, want “dit is myn bydrage oan it
doarpslibben en ik bin bliid dat ik it dwaan kin!”
Sa kaam it dat op 3 april de kleuters en op 8 april de bern fan groep 3/4/5 by
Akke kamen en der in prachtige peaskehazze fan gaas en hea makke hawwe.
En grutsk dat sy wiene, sjoch mar nei de glimmende kopkes op de foto !
Akke, ek út namme fan de bern tige tank foar dizze moaie middei !
A.F.
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Prijskleurplaat voor
kinderen t/m groep 3

Kleur deze kleurplaat in en lever hem in bij één van de redactieleden.

Naam:
Leeftijd:
Adres:
28
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…………………………….
…………………………….
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Prijspuzzel voor kinderen vanaf groep 4
Vul woorden in volgens de omschrijving, de laatste letter
van het vorige woordje is de beginletter van het volgende
woordje. Ben je helemaal klaar, dan lees je in de grijze
verticale balk, iets wat echt niet leuk is.

1.

2.

3.

9.
8.

13.

10.

4.

14.
12.
7.

11.
6.

5.

1. Zwarte lekkernij

8.

Bedehuis

2. Worm

9.

Trek je aan bij nat weer

3. Vorm v.e. bal

10. Voorgerecht

4. Niet nat

11. Lol

5. Niet een

12. Rookgerei

6. Akelig

13. Dik touw

7. Getroffen

14. Gast

Mijn oplossing is

……

Naam: …………………… Adres:………………………
Leeftijd: ..
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LEARAAR WURDT IT LEKSUM LÊZEN of it mannewaar of it mâle
waar opsein.(de les gelezen).
Der ferskine wolris filmkes op you tube oer leuke foarfaltsjes, meastal bart soks fierôf
mar soms ek wolris tichtby.
Oer dit gefaltsje wie spitich genôch gjin kamera oanwêzich, mar dan moat it mar sa.
De winter is no al lang foarby, mar jim witte dat as it wintert de Friezen wat yn ‘e war
reitsje.
Sa ek ús learaar technyk fan de Sylroede dy’t eltse freedte jûn te reedriden giet.
It wie op in moaie winterdei yn jannewaris fan dit jier dat syn dochter him útnoege
foar in tochtsje op it Nannewiid by âldehaske. Dat gie oan.
Dêr oankommen, daliks de redens ûnder en ride mar. Nei in skoftke sei
dochterleaf:,,Heit, ik gean op hûs oan.”
Heit woe noch wol in setsje trochride want hij fielde him bêst tusken al dy kwakkels.
Doe’t it al wat begûn te skimerjen, sette hij op ‘e wâl oan en bûn de redens ûnderwei,
soe de pûde pakke dêr’t de reserveredens, de kaikes fan de auto en syn beurs mei
pinpas en sa yn sieten. Mar grut wie syn ferbazing: der lei gjin pûde mei pinpas,
kaikes en redens mear.
Hij prottele frjemd foar him út en der kamen nochal wat minsken om him hinne te
stean.
Ja, wat moat men eamelje oer datst’ foarhinne alles wol lizze litte koest as je te riden
gongst, helpt ek net echt.
Dan dochs mar op ‘ e auto ôf , mar de auto stie der [ferdomme ] ek net . Doe wiene
de rapen gear fansels: it gie fan it boppeste plankje....
Gelokkich brocht syn mobyltsje útkomst: hy hie him krekt yn ‘e hân doe’t dat ding
ôfgie. Tineke.
Dat it miskien tenei mar better wêze soe at heit syn besittingen in better plakje jaan
soe. Foar straf hie se de auto fjouwer kilometer ferriden.
Dat útstappen, dêr ha se in wurd foar..... [cooling down]....

COLLECTES
De collecte voor het Fonds Gehandicaptensport heeft in Tjerkwerd € 122,66
opgeleverd.
Iedereen heel hartelijk dank voor uw gift!
De opbrengst van de collecte voor de Hartstichting was € 309,76.
Alle gevers hartelijk dank!
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SNYPSNAREN
-

Epie draaft tsjintwurdich it Trekpaad op en del. Goed
foar it lichem, mar net foar de geast: sa seach sy
lêstendeis samar in seehûn yn ‘e feart ! Of wie dat
miskien it hûntsje fan de fam. Feenstra ?

-

Want Sjakkie naam lêsten ek samar in grutte dûk, lokkich hie Ineke him noch oan
de rym en koe se him der sa wer út lûke.

-

In soad minsken litte jûns de hûn út. Broer en Hedwich binne jûns ek oan de rin.
Hawwe dy no ek al in hûntsje dan ? Nee, lytse Teake moat dan noch efkes in
luchtsje skeppe, oars kin hy net kûse....
-

Doede rûn op sneintemoarn mei syn siel ûnder de earm om ‘e tsjerke. Wie hy
wat kwyt dan? Nee, hy wachte op it ontbijt fan de wenningstichting as tank foar
25 jier trou hier beteljen. Mar it duorre him fierstente lang, de maach waard
roppich en derom makke hy sels mar wer wat iten klear. It ontbijt kaam foar him
te let en is dêrom mar as brunch brûkt, ek lekker fansels.

-

In huze Harkema slacht men faak mei de fûst op tafel en seit men jo tsjin inoar.
(sjoch LC fan 25-04-2009), sa hat elk syn eigenaardichheden.

-

Sa begint de famylje op Sylroede 35 no in minycamping. Foar
wa’t der efkes út wol mar net sa fier ride wol, jo kinne der fanôf
de Pinkster moai kampearje.
-

It aaisykjen wurdt hurd minder mei al dy fratsen fan kaarten en sms-en, mar at
jo it no ek al net mear melde at jo it earste aai fan it doarp fine... dat moat
takom jier al oars fansels!

-

Spitich genôch gjin feest yn Tsjerkwert mei keninginnedei, út respekt waard der
ek net flage yn it doarp, no ja, op dy iene nei dan....

-

En Klaas miste dochs wol it barbecuen en stuts dêrom yn eigen tún it fjoer mar
oan, troch de hurde wyn koe de rest fan de buert ek noch wat meigenietsje.

-

Op ‘e Sylroede kinne se soms ek meigenietsje fan minsken dy’t harren âld papier
fuort bringe...mar dan wol om ien oere nachts....it moat ek net mâler! Of wurde
der dan boekjes yn brocht dy’t it deiljocht net ferneare kinne???.
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-

Nei lange tiid in prachtige boarterstún yn Tsjerkwert en dat moat ek sa bliuwe.
Guon tinke der oars oer en ferniele de boel. Se koene wol net wiis wêze !
Straks barre der noch ûngemakken mei al die losse stangen.

-

No binne der gelokkich in soad diplomearre EHBO-ers yn ús doarp by kaam, mar
dat wol noch net sizze dat wy no om ûngemakken freegje moatte.

-

Dy neie EHBO-ers waarden allegear lokwinske troch Hinke T. Mar in tút krigen sy
der net by, want dy bewarret se foar “myn Jelle.....”

-

Hinke B. seach fanút it Waltahûs-rút dat der op freedtejûn
allegear automobilisten flitst waarden, de iene nei de oare
waard op de bon slingere en it begrutte Hinke ta de teannen út.
Wol nuver dat de flitspeal hieltiten op in oar plak stie, tja, dat ha
je mei ûnwaar.

-

Hinke en Hinke waarden altyd aardich roppich op ‘e mage fan de EHBO-lessen,
sy bestelden dan ek al yn it skoft in patatsje foar nei de tiid. Op in jûn foelen se
der sels hast by del want de patat kaam mar nea. Dochs mar efkes freegje; it
wurdt neat want der is gjin patat.....
-

Gjin patat, wol moster op de Waltawei,
want Foppe wit no wer dat fuortkomt ! Hy
seach ommers Abraham

-

Evert B. hie wol wat moster brûke kind om
syn kiel te smarren. Wolle jo efkes lekker
toaniel spylje, bejout jo stim it, ferfelend !

Kopij foar it nije nûmer graach foar
11 septimber 2009
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