Er is niets leuker dan een speelse, alerte en actieve hond. Een hond die er bovendien
gezond uitziet en een glanzende vacht heeft. Dit soort zaken laat zien dat uw hond in
allerlei opzichten goed gezond is. De juiste voeding maakt het gemakkelijker om dit te
bereiken. Daarom adviseren wij DOGGAR HONDENVOER van GARVO
DOGGAR KROKANT

10 kg € 13,50

DOGGAR HE

10 kg € 19,95

DOGGAR PUPPY

10 kg € 20,70

DOGGAR VLEESBROK MET RIJST

10 kg € 17,95
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Van de redactie
Beste lezer,
Hier alweer het 2e Skieppesturtsje van 2012.
Het is best nog wel frisjes als dit geschreven word maar we hopen dat u het
op een zonovergoten terras aan het lezen bent.
Er is weer genoeg aangeleverd om het Skieppesturtsje te vullen en u
wederom veel leesplezier te verschaffen. It Skieppesturtsje is binnenkort ook
te lezen op de site van Tjerkwerd: www.Tsjerkwert.nl
Het aanleveren van stukjes kan voortaan op ons nieuwe en exclusieve e-mail
adres: itskieppesturtsje@gmail.com
Noteer hem gelijk in uw adresbestand van uw e-mail!
Veel leesplezier.
De Skieppesturt redactie.

Vrijwillige bijdragen
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN;
R. Bakker Hemdijk, A. Feenstra e.o Dedgum, A.M. Galama-Ypma Bolsward,
J.T. Dijkstra, A. de Jong Kollum, Familie Wilts, D. Haarsma Hemdijk, J.J. de
Jong Drachten, W. Bootsma e.o. Sexbierum, Mevrouw B. Bakker Bolsward, J.
van der Stap e.o., Fam. U. S. Haarsma e.o , Fam Huitema-Visser Joure, Fam. B.
Speerstra, Fam. L en T Hijlkema, Fam. H.E. en A. Stel, Fam. B.T. Dijkstra, Fam.
Van der Gaast Dedgum, Fam. Hekkema, C.G. Bouman Dedgum.
Namens de redactie, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Bijdragen kunnen overgemaakt worden met vermelding “Bijdrage it
Skieppesturtsje”en het jaar waar het betrekking op heeft.
Bankrelatie ABN/AMRO bank Bolsward, rekening; 84.76.68.398
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Tsjerkepaad 2012
Ook in 2012 is er weer Tsjerkepaad . Tjerwerd gaat hier ook
dit jaar weer aan mee doen.
We gaan dit jaar onze vleermuizenkolonie in het zonnetje zetten met
informatie in en om de kerk. Er zijn (inmiddels) infrarood camera’s geplaats
boven in de kerk, waarop de vleermuizen live te zien zijn. Wat best wel
bijzonder is. Ook gaan we proberen om voor het dorp een avond te houden
met uitleg door een vleermuizenspecialist en de uitvliegroutes bekijken om
nog meer onder de aandacht te brengen dat het best bijzonder is dat wij hier
meervleermuizen hebben. De datum hiervoor is nog niet bekend. Als het
geregeld is zal de datum op de mat verschijnen. We hopen dan op een grote
belangstelling vanuit het dorp.
De openingstijden en data voor Tsjerkepaad zijn:21 juli ; 28 juli; 4 augustus:
11 augustus; 18 augustus en 8 september.
De openingstijden zullen zijn van 13.00 -17.00 uur. Hiervoor zullen wij weer
vrijwilligers benaderen; mocht u het ook leuk vinden om een middag gasten
te ontvangen en uitleg te geven over onze mooie kerk dan kunt u zich
aanmelden bij Yde Schakel.
Op 8 september is het ook open monumenten dag en daarom is de kerk dan
te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur.
We hopen op veel belangstelling en mooie dagen.
De Tsjerkepaadcommissie Fokko, Yde, Epie, Gerrit en Gjettje
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Aaisykjen – it soe samar dien wêze kinne”
Rintsje Bakker op ‘e tekst oer it earste aai

It bleau dit jier lang stil yn it lân. Longerjend skôgen de aaisikers de loften,
mar de sang fan de ljip liet him te lang net heare. En dat wylst de winter
naadleas oergongen wie yn ‘e maitiid. It hie mâl ferzen, kening Jûkelburd hie
de iisbaan samar klear foar in fertroude reedriderij en yn in omsjoch wiene de
banen der Alvestêdetochtbreed troch. It soe hast heve, mar de kenners hiene
it allang sjoen: it koe net. Dy waarmannen, pommeranten yn in wrâld fan
waar en wyn, wisten ek dat dy froast der oan stie te kommen: de mollen
sieten djip yn ‘e grûn en kamen net mear yn ‘e ritten en dus bleaune de
klemmen leech. Sy wisten ek dat it fuortbliuwen fan de greidefûgels him yn dy
winter siet.
Rintsje Bakker fan de Singel is ien fan harren. Hy ferstiet de taal fan de mollen
en is thús yn it fjild as gjinien oars. Dochs sjocht er ek in oare oarsaak dy’t
fierderop leit. Hy fûn dit jier it earste fan Tsjerkwert en in dei letter,
tongersdei 22 maart, wiene wy by him en syn frou Geke op besite.
“De ljip is in pracht fan in greidefûgel. Sa skjin en dan dat moaie kúfke. Dat
makket him hiel bysûnder. En hoewol der net folle fleis oan sit, skynt it in
delikatesse te wêzen. Dêrom wurdt der yn Frankryk en België ek op jage. It is
in skande. Allinne al yn Frankryk binne der 1,2 miljoen dy’t der mei it
jachtgewear op sjitte. Dy jacht is de deastek foar de fûgelstân hjir. Se wiene
dit jier let. Dat siet him yn ‘e winter. Mar yn ‘e fjilden om Tsjerkwert hinne is
mar de helte fan de fûgels werom kommen fan ferline jier.” Rintsje seit it mei
ynmoed.
Dy achterútgong jout soarch foar de takomst en makket de aaisikers drôvich.
Harren ynset foar de neisoarch docht wol fertuten, mar dat wurdt bedoarn
troch dy jagers. En dat yn in part fan in feriene Europa. Soks docht sear en
freget eins om aksje. Mar it aasikersbûn is him ek bewust fan de
achterútgong en sint op maatregels. It soe Rintsje net ferbaze at de
aaisikerstiid noch fierder bekoarte wurde sil, sels at it kwotum noch net helle
is! In dei letter, freed 23 maart, docht bliken dat er gelyk krige: de LC brocht it
nijs op de foarside fan it fryslânkatern. 3297 aaien wiene der oant
tongersdeitejûn fûn. En it kwotum leit op 5939. As de aaisikers safolle aaien
registrearre ha mei harren mobile tillefoan, dan is it ek dien. Mar at dy
moandei noch net helle binne, lûkt it bûn de stekker der út en is it ho. It soe
bliken dwaan dat it sneintemiddei om fjouwer oere hinne al safier wie!
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Ut it ferline fan it aaisykjen
Goed ien aai de man, dêr komt it dit jier sa’n bytsje op del. ( 5939 aaien fan it
kwotum ferdield oer 4562 minsken mei in neisoarchpas! ) De ferskillen mei it
ferline binne grut. Doe wie it sykjen in moaie oanfulling op ‘e deihier. Rintsje
wit noch bêst dat syn heit samar 30 op in dei hie. En dan kaam de opkeaper
dy’t se ferhannele op ‘e aaimerke fan Ljouwert. Se dienen dan samar 15
sinten it stik. Yn dy tiid in kaptaal. Yn it nije boek “Kostlike koopwaar, de
handel in Friese kievitseieren 1850-1900” fertelt histoarikus Pieter Breuker
dat it tal ljipaaien dat doe fûn waard rûst wurdt op sa’n 65.000 jiers. In bêste
breasiker fûn neffens him gemiddeld sa’n 470 aaien. Dat smiet it moaie
kaptaal fan f 72,85 op. As men betinkt dat in arbeider op de papiermole yn
Makkum yn 1890 op jierbasis f 275,- barde, dan wurdt wol dúdlik dat it
aaisykjen tige lukratyf wie yn dy tiid.

“Dêr leit de dop”
Nei dit histoaryske útstapke komt dan it earste aai op it aljemint. Mei leafde
lit er it my sjen. Mei syn grouwe wurkershannen wurdt it foarsichtich út in
bakje helle. Rintsje besjocht it as wie it in kostber keunstwurk. It aike mei har
teare skaaltsje meunsteret Rintsje mei de eagen fan in kenner en dan komt it
ferhaal fan dy moaie woansdei de 21e maart, it begjin fan de maitiid. “De
sinne wie dy moarns yn in dize boppe Iemwâlde opkommen. Doe’t Jaap van
tsjin njoggenen by my kaam mei de fraach oft ik ek mei woe te aaisykjen, hie
ik der wol wer sin yn. Ik hie noch net fuort west. Fansels hie ik yn it lân mei it
mollefangen wol gauris om my hinne sjoen, mar it wie noch neat wurdich.
Mar dy moarns koe it wol ris raak wêze. It waar spile ús yn ‘e kaart. Hjirachter
stutsen wy it lân yn. By in hikke hiene wy eefkes in stop. Besiden de Sylsroede
spatte in ljip omheech doe’t der in roek oerfleach. Dat like serieus. Dêr koe
samar wat lizze.”
It wie de blik fan in betûft aaisiker dy’t dizze kâns opmurken hie. De beide
mannen seagen elkoar ris oan en keazen elk in kant fan de eker. “Ik hoop
datsto it fynst, myn namme stiet al sa faak op ‘e wikselbeker.” It wie Jaap dy’t
Rintsje de ear o sa gunde. En it kaam ek sa út. Ynienen wie it: “Dêr leit de
dop!” Jaap sa bliid as in protter en Rintsje net minder. It hie eins neat om ‘e
hakken en dochs die it de mannen wer wat. It earste fan dit jier. It lei der yn
in sljuchtweihinne nestke, niks net moai mei striekes beklaaid, mar rûngear
útskiten yn in keal kûltsje. Eefkes ha de mannen der sa nei sjoen, doe pikte
Rintsje it foarsichtich op en lei it mei soarch yn ‘e pet dy’t al safolle aaien
droegen en beskerme hat. “Eins ha wy it tegearre fûn,” woe Rintsje noch
ynbringe. Ut beskiedenens, want om him hoecht al dy drokte net. Mar oan de
oare kant is er der wol grutsk op dat der aanst wer in moai stikje yn ’t
Skieppesturtsje komt, krekt as twa jier ferlyn. Dêr ha se it noch wol gauris
oer. Hawar, de mannen moasten it dy deis mei dat ientsje dwaan, wylst de
famkes Rianne, Marrit en Jildou dy middeis it earste fan skoalle fûnen. Sa
6
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ticht by inoar hat it neffens ús noch nea west. “Dêr bin ik no hartstikke bliid
om!” Rintsje lit witte dat er it prachtich fynt dat ek de bern fan Tsjerkwert
dizze âlde tradysje noch libben hâlde.
En ….dat hja de aaien ek noch fine
kinne. In gebrûk dat op de list fan it
Wereld Erfgoed thúsheart? Dêr is
Rintsje resolút oer: “Nee, dat fyn ik
niks.” De tradysje is al sá âld, dat
hoecht om him net op in list te stean.
Wy witte it sa ek wol en binne hjir
mânsk genôch om in goede bydrage
oan it behâld fan dizze prachtige
fûgel te leverjen. De neisoarch is dêr
it grutte foarbyld fan.
“Mar it aaisykje wurdt in grut
probleem, dêr bin ik wis fan…..
Dermei stopje, dan pakst der in
protte minksen mei. Guon nimme der
sels fakânsje om en dy ûntnimst dan
wol harren ferdivedaasje fan ’t jier.
Snoekbearsfiskjen wurdt foar de
leafhawwers dochs ek net ferbean.
At it safier hinne is, slút my dan mar
op. Ik libje yn it lân, ik libje fan it lân.”
Mar goed dat der foar Rintsje noch it mollefangen is. Geke hoecht der dus
net oer yn te sitten.
•

PS Oer dat mollefangen ha wy it al ris earder hân yn ’t
Skieppesturtsje, mar Rintsje wie dy jûns doe’t wy op besite wiene ek
op ‘e tekst oer de needslachterij fan syn heit yn earder tiden. Dêr
moatte wy in oare kear dan mar ris wat wiidweidiger by stilstean.

Gerben D. Wijnja

Collectes

De opbringst fan de kollekte fan de Hartstichting wie € 310,89.
Tige tank foar jim bydrage.
’t Skieppesturtsje maaie 2012
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Nieuws van stichting It Waltahûs
Hier weer even een stukje van het bestuur van It Waltahûs. Het activiteiten
seizoen is alweer ten einde en we zijn al druk bezig met de eerste zaken te
regelen voor het dorpsfeest.
Hierbij een korte terugblik wat er vanaf januari de revue is gepasseerd:
Op vrijdag 10 februari hadden we de playback show. Er waren erg veel
aanmeldingen bij de kinderen en jeugd (9 resp. 5 acts). Helaas bij de
volwassenen maar 3 met een afmelding ivm een schaatsblessure. Iedereen
deed weer erg z’n best en de act en ook de danspasjes waren goed
ingestudeerd. Leuk om te zien dat zelfs de allerjongste (Elise Bakker)
helemaal niet verlegen was en in haar eentje K3 stond te doen! De jury kon
na een kort beraad het eens worden over de prijsverdeling en ook het
publiek mocht weer aangeven wie zij het beste vonden; De Hûnekop mocht
daarom nog een keer hun Jappie Commando ten gehore brengen. Bij deze
iedereen bedankt en hopelijk doen jullie volgend jaar weer allemaal mee.
De dag erna hadden we Skiepperock in het Waltahûs: Pieter Hielkema wilde
graag eens een avond organiseren voor beginnende bandjes. Na een hele dag
opbouwen en voorbereiden kon ’s avonds het feest beginnen. Er kwam veel
jeugd uit Bolsward op af om naar de 3 bandjes te kijken en luisteren.
Ondanks dat de leden allemaal rond de 16 jaar oud zijn, is de ene band al wat
langer bezig dan de andere; de band Nicsz heeft al aardig wat
aanmoedigingsprijzen gewonnen en kon een leuk potje spelen.
Nadien draaide DJ Pieter nog muziek en omstreeks 1 uur was het afgelopen.
Zo’n groep jeugd met alle zaken die hierbij horen was voor ons als bestuur
wel even wennen en hebben geconcludeerd dat het Waltahûs voor zoiets
niet echt geschikt is.
Voor de vrijwilligers avond van 3 maart was het Waltahûs omgebouwd tot
een middeleeuwse eetzaal. Bijna iedereen kwam verkleed en deze keer was
het geoorloofd om met je handen te eten om zo van het Bourgondisch buffet
te genieten. Wederom weer een erg geslaagde avond voor onze trouwe
vrijwilligers!
Op 17 maart is het Waltahûs door een grote groep vrijwilligers grondig
schoon gemaakt, bij deze hiervoor nog erg bedankt!
Op Koninginnedag hebben we het erg getroffen met het weer, de BBQ was
weer uitstekend verzorgd door de Oranjevereniging en het bleef lang gezellig
in het Waltahûs..
8
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Zoals al gezegd is ons seizoen weer ten einde; op 20 mei was er het Pearke
keatsen met nadien prijsuitreiking in het Waltahûs.
Voor het aanstaande EK voetbal toernooi hebben Germ en Jaap zich
aangeboden om de organisatie op zich te nemen en zal het Waltahûs
natuurlijk open zijn om hier de wedstrijden te kunnen bekijken. Hoe en wat
zal tzt bekend gemaakt worden via ‘Op de M.A.T.
Als laatste nog een bestuurlijke mededeling; Wieneke heeft ivm het
aanstaande moederschap zich helaas uit het bestuur teruggetrokken,
ondertussen hebben we Freerk Kootstra bereid gevonden om in het bestuur
plaats te nemen. Qua taakverdeling is er ook eea veranderd: Afke heeft de
taak van penningmeester op zich genomen en heeft de voorzittershamer aan
Gert gegeven.
Een fijne zomer toegewenst namens het bestuur..!!!

Koninginnedag 2012
Tjerkwerd e/o gaan uit hun dak als Nederland Koninginnedag viert!
Traditioneel een dag en avond vullend programma voor jong en oud.
Nog voor de koffie verzamelen jong en oud zich bij "it Waltahus" om een
ronde, begeleid door het korps "Eensgezindheid", te maken door het dorp.
Aangekomen op het
sportveld, werd na de
Aubade door de jongsten
een ballon opgelaten. Wat
een prachtig weer!
Voor de kinderen waren
er kinderspelletjes,
waaronder spijkerbroek
hangen (zie foto), met
groot succes. Voor alle
winnaartjes was er een
medaille
Er werd jeu de boules
gespeeld in koppels van
"de wat oudere jeugd" .
Het goud ging naar dhr Breeuwsma. Een wedstrijdschema voor vier teams
volleyballen was er georganiseerd, het team" De Amsbergen"ging er met de
prijs van door.
’t Skieppesturtsje maaie 2012
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Ook is er fanatiek gekaatst;
Jeugd; 1e prijs winnaarsronde; Sigrid de Boer, Sjoukje de Jong
2e prijs winnaarsronde; Harm Burgraef, Marije Dijkstra
1e prijs verliezersronde; Kirsten Bijlsma, Janita de Jong
2e prijs verliezersronde; Rianne Hiemstra, Lucas Bijlsma
Volwassenen;
1e prijs winnaarsronde; Bert-Jan Ouderkerken, Menno
Galama,Hotske Burhgraef
2e prijs winnaarsronde; Sjoerd Bouma, Wiebren de Jong,
Sieske van der Meulen
3e prijs winnaarsronde; Wilco Palstra, Jan Postma,Aggie Walsma
1e prijs veliezersronde; Anno Galama, Rowanne terpstra,
Michiel de Jong.
2e prijs verliezersronde; Wiebren Poelstra, Sven Bijlsma,
Atty Gietema
Voor elk wat wils, 's middags kon men meedoen aan een wandel-puzzeltocht,
een mooie deelname van zowel jong als oud, door de toenemende wind in de
middag, voor de kleinsten nog een hele onderneming! En die konden meteen
door naar de Kinderdisco in It Waltahus, en daar gingen de voetjes nog flink
van de vloer! Patat eten en toen lekker moe en voldaan naar huis.
De dag is afgesloten met de jaarlijks terugkerende barbecue, inclusief
draaiend rat. Al
met al weer een
daverend succes en
een heel erg leuke
dag in Tjerkwerd!
Anita Hekkema.
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Dorpsbelang Tjerkwerd
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het afronden van de nieuwe
dorpsvisie 2012-2024. De werkgroep dorpsvisie, bestaande uit Dirk Jan de
Rouwe (voorzitter), Baukje Kootstra, Richard Teppema, Anne de Vries en
Anneke Feenstra, hebben alle informatie verzameld en ronden de dorpsvisie
binnenkort af.
Vrijdagavond 20 januari waren er ruim 50 dorpsbewoners bij de
inspraakavond in het Waltahûs. Op deze avond zijn alle punten benoemd die
door de dorpsbewoners bij de enquête waren aangedragen. Door de
onderwerpen te ‘stickeren’ kwamen de 15 belangrijkste naar voren die
uiteindelijk in de dorpsvisie zijn verwerkt. In groepjes werd daarna de eerste
aanzet gegeven voor de werkgroep.
Dorpsbelang zal vóór de zomervakantie de dorpsvisie presenteren!
Ook kijken we terug op een geslaagde jaarvergadering van 9 maart, waarbij
de werkgroep een stand van zaken gaf van de vorderingen.
Aan de totstandkoming van de kleedruimte op het sportveld wordt achter de
schermen hard gewerkt. Alle instanties zijn benaderd voor de benodigde
subsidies. Op dit moment is de financiering nog niet rond. Wellicht hierover
later meer.
Inmiddels is de beloofde Jeu de boules baan gerealiseerd in het parkje.
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Op verzoek van dorpsbelang heeft de gemeente er voor gezorgd dat de keet
bij de brug groen is geschilderd. Zo valt ie een stuk minder op. Binnenkort
verdwijnt ook de ‘dixie’ (toilet). De zwarte postzegels in het mooie nieuwe
rode asfalt van de Waltaweg zullen door de aannemer rood worden gemaakt.
Tot slot kunnen we melden dat de entree van Tjerkwerd is verfraaid met een
mooie creatie van Ada Stel. Hieronder een impressie van het kunstwerk.

Kaartclub Tjerkwerd
Het kaartseizoen is na 25 kaartavonden weer ten einde. Als nieuwe leden
konden we Pieter Statema en halverwege het seizoen Reinier ter Steege
verwelkomen.
We hadden het afgelopen seizoen gemiddeld 4 tafeltjes kaarters.
Dit met behulp van de biljarters die wel eens bijsprongen en ook de bar
vrijwiligers.
Dit kon dan omdat Alie Poelstra altijd trouw klaar stond om te helpen achter
de bar.
Daarvoor allen onze hartelijke dank hiervoor.
12
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Het nieuwe seizoen begint weer op 2 oktober.
De uitslag is als volgt na een kleine correctie:
Nr1 en kampioen Pieter Statema met 4886 punten

Nr2 Douwe+Aukje
Nr3Broer+Rieky
Nr4 Jitte Huitema
Nr5 Gea+Anno
Nr6 Betty Jellema
Nr7 Jelle T +Afke Y
Nr8 Wieneke+Radboud
Nr9 Jouke Hettinga
Nr10 Bertus Walsma
Nr11 Jelle Zysling

4769
4741
4738
4636
4729
4723
4656
4649
4646
4627

Nr12 Fokko Rollema
Nr13 Riet Bruinsma
Nr14 Eeltje+Gonnie
Nr15 Klaas Galema
Nr16 Afke Smid
Nr17 Sjoerd Bouma
Nr18 Reinier ter Steege
Nr19 Bas Wolfshaar
Nr20 Yde Schakel

4608
4555
4529
5030
4850
4840
4671
4576
4555

Gea, Jouke en Bertus

Biljartseizoen 2011-2012
Het seizoen is weer voorbij. De laatste
biljartavond (en klaverjasavond) werd
gehouden op dinsdag 3 april jl. De keu kan
weer voor een aantal maanden in de kast.
Het vorig seizoen was de kampioensbeker in Tjerkwerd gebleven door het als
eerste eindigen van Haye Huitema. Het afgelopen seizoen werd van verwacht
dat de beker weer in Tjerkwerd zou blijven maar op het laatste moment wist
Rein er toch voor te zorgen dat deze weer voor een jaar in Bolsward staat.
Voor het komende seizoen zal iedereen zijn best weer doen om de titel te
behalen en onze nieuwe biljartvriend Theo Galema heeft laten zien dat hij
een serieuze kandidaat is waar rekening mee moet worden gehouden.
De uitslag van het seizoen 2011-2012:
Als 1e geëindigd en kampioen Rein Galama.
Net te kort voorde 1e maar toch een mooie 2e plaats voor Jaap van Lingen.
’t Skieppesturtsje maaie 2012
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Een 3e plaats voor Gerben Dijkstra.
Een 4e plaats voor Jan Postma.
En een 5e plaats er uitgesleept door Jelle Zwaagstra.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Nu gaan we eerst van de zomer
genieten en de vakanties. De eerste dinsdag van oktober gaan we ons weer
richten op het biljarten.
Iedereen een prettige zomer en vakantie toegewenst.
Biljartvereniging H.T.S.

Fragen by in âlde foto fan de Kade
It is in monumentaal hoekje fan it âlde Tsjerkwert wat úsw foar eagen komt.
Links de pastorijtún en rjochts it rychje wenten by de Kade oan de
Trekfeart. Wy ha foar dizze plaat mei hege resolúsje in stikje út in âlde
printbrievekaart helle. Nee, de skjirre ha wy der net yn hân, dat soe ivich
sûnde wêze, in died fan kultuerbarbarisme.
Hiel bysûnder is it muorke mei it pishoekje. Tsjintwurdich noch alTyd
besteand en sels ta monument ferklearre! Mar op de foto liket it muorke mei
it iepenbiere hokje dochs fan hout! Wat wit yn hokker tiid der in stiennen
gefal foar yn it plak kommen is? Of fersinne wy ús sa dat it muorke op de
foto dochs fan beton is?
Dan in fraach oer de minsken. Wa sjogge wy hjir op strjitte? En fan wa is dy
prachtige karre op 'e achtergûn? . En wat soe der op it boerd stean, rjochts
op de foto? Wy ha ona
it útfergrutsjen west,
mar it waard net
dúdlik.
Wy fernimme graach
oanfoljende
ynformaasje oer dit
moaie hoekje .
Gerben D. Wijnja
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In plaatsje út it argyf
Flak foar it sluten fan de kopij kaam ik dit printsje tsjin op in feiling.
De keap wie gau sluten. Mar no't dit nûmer ek omtinken jout oan it jubileum
fan Eensgezindheid fûn ik it wol tapaslik en set dit portret derby. It wie yn
oktober 1929 dat in fotograaf fan it populêre wykblêd Fen Frysek Groun yn
Tsjerkwert wie. De musykferiening hie op 15 en 16 oktober in bazar
organisearre en neffens it fotobyskrift wie dat tige goed slagge. Soks hie
fansels wol wat: it joech gesellichheid en brocht jild yn it laadsje. No ha wy
hjir al wat fragen by en hope dat der út de rûnte fan ús lêzers reaksjes op
komme.
A. Wa binne de bestjoerders dy't sa brimstich nei it kykkastke fan de Fryske
Groun fotograaf sjogge?
B. Yn hokker seal yn Tsjerkwert waard de bazar holden? Men hie dochs kar út
twa as it ús net mist.
C. Hoe grut wie de opbringst en foar hokker doel wie it jild nedich?
Gjin maklike fragen, mar it jout faaks wol oanlieding om yn dit jubileumjier ris
yn de âlde notuleboeken te sneupen. Jo reaksjes sjogge wy graach temjitte.
Gerben D. Wijnja
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Nijs fan Eensgezindheid
Sneon 10 maart hat Muzykferiening Eensgezindheid út Tsjerkwert har 90
jierrich bestean fiert mei in programma foar jong en âld. It korps ûlf. Jeanette
Valkema iepene it konsert mei Fanfare for a Celebration, de titel seit genôch.
Dernei kundige Ladyspeaker Anneke Speerstra it Arioso fan Bach oan. Ek de
klanken fan Voyage to Victory en Sorry fan Kyteman mei solist Yvonne
Galama wienen te hearren. Rients Gratama kaam dêrnei, hy hie in
alderaardichst sketske. It korps spiele de stikken Merke en De Bugel Fan Looft
Den Heer der waard ek bei songen troch Gratama.
Nei it skoft wie der it jeugdkorps De Toansetters ûlf Arjen Steur, sei spielen
de stikken The Irish Dancemaster, The Pirates of the Caribbean en Falafal. Dit
wie in geweldige prestaasje fan it jeugdkorps. It jeugdkorps De Toansetters is
in grutte stimulâns foar de jeugd. Muzyk meitsje is gewoan moai!
Nei it optreden fan it jeugdkorps spiele it korps Eensgezindheid de stikken
Ever So Samba, Spanish Dance mei solist Berber Speerstra en it wol bekende
Old and Wise. Rients Gratama kaam mei noch in sketske. Om it konsert of te
slúten waarden de stikken Troyka en Myn Reed tegearre mei Rients Gratama
útfiert. Jan Nota de trûbadoer út Tsjerkwert soarge nei it konsert foar in
gesellige sfear. Wy kinne sprekke fan in tige slagge jubileumkonsert!
Op it momint fan skriuwen binne we drok dwaande te oefenjen foar it
Gouden Spiker Festival wot op 12 maaie organisearre is. It project Blazing.nu
komt 7 july tot in ein, dit sil ôfslûten wurde mei in gruts einkonsert. Sjoch foar
mear informaasje op www.blazing.nu.
It korps sil mei it doarspsfeest troch de buorren en sil it seizoen ôfslûte mei in
‘buiten de deur’ konsert op woansdei 18 july, eltsenien is wolkom en mear
informaasje folget. Wy winskje eltsenien moaie simmermoannen ta.
Uit het Bolswards Nieuwsblad van woensdag 16 mei j.l.
Sulveren Spiker voor fanfare Tjerkwerd
Fanfare Eensgezindheid uit Tjerkwerd heeft zaterdag (12 mei) de
Sulveren Spiker gewonnen op het Gouden Spikerfestival in Ureterp. De
fanfare o.l.v. Jeanette Valkema uit Oudega (SWF) kwam uit in de 4e
divisie. De Spiker is de prijs voor het half uur durende optreden.
Eensgezindheid won ook de 2e prijs met het vertolken van het verplichte
werk “Voyage to Victory” van John Blanken. Soliste Yvonne Galama op
bugel werd eveneens 2e met het nummer “Sorry” van Kiteman
16
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Fotoimpressie Gouden Spiker Festival
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Fotoimpressie Jubilieum Eensgezindheid
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Fotoimpressie opgraving Arkum
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Opgraving Arkum
Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven over de opgraving op ons erf. En
dat wil ik graag doen.
Afgelopen jaar hebben we na een tijd van voorbereiding de vergunning
aangevraagd bij de gemeente voor het bouwen van een ligboxstal. De
gemeente Wûnseradiel had helaas het bestemmingsplan buitengebied niet
meer aangepast i.v.m. de fusie en zodoende lag dit voor onze boerderij voor
het woongedeelte. Ons plan was om haaks achter de oude stal te bouwen.
Omdat dit buiten het bestemmingsplan viel kregen we te maken met “Het
verdrag van Malta” wat inhoud dat je dan archeologisch onderzoek moet
laten doen. De provincie heeft Fryslân archeologisch al dusdanig in kaart
gebracht dat we wel zagen dat de terp Arkum als archeologisch waardevol en
in rood stond ingekleurd. Daarop besloten om de nieuwbouw in het geel
ingekleurde gebied te plaatsen naast de terp waarbij werd aangegeven dat
dit archeologisch minder interessant zou zijn. Echter toen de proefboringen
werden verricht werd het al snel duidelijk dat er, compleet tegen de
verwachtingen in, van alles werd gevonden. Dat betekende dat we er zo niet
zouden mogen bouwen, tenminste niet in de grond maar wel erboven. Het
gevolg was dat de bouwkavel uitgebreid moest worden onderzocht tot
`bouwdiepte`.
Zo zijn ze op maandag 16 januari begonnen. `s Ochtends vroeg zijn er 2 units
geplaatst. Een voor de opslag voor vondsten en materialen en de ander kreeg
de functie van kantoor en kantine. Het onderzoek werd geleid door
archeoloog Johan Nicolai van de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) die
nauw contact had met de archeoloog van de gemeente, Yvonne Boonstra.
Al snel vonden ze de eerste dingen zoals veel scherven maar ook een klein
potje, waarschijnlijk voor
kruiden.
En werd het duidelijk dat we het hadden over terpbewoning van zo rond de
200 v.Chr. tot 300 n.Chr. Ik dacht altijd dat ze scherven dateerden naar de
grondlaag waarin deze werd gevonden maar dat bleek niet het geval. Het
gaat vaak juist andersom.
Vanwege de ontdekte historie wilde de gemeente dit graag delen men
belangstellenden. En daarom werd er een `open dag` georganiseerd op
zaterdag 28 januari waar tussen de 500 en 600 mensen op af kwamen.
Verschillende archeologen waren aanwezig om regelmatig groepen een
rondleiding met de nodige uitleg te geven. Het heeft ons verbaasd dat er zelfs
mensen uit Limburg kwamen om de
opgraving te zien.
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In de schuur hadden we een “Boerenbioscoop” gemaakt waar bezoekers op
hooibalen konden zitten om de film over het Nationaal Landschap ZuidwestFryslân te zien. Met daarin in animatie weergegeven beelden over het
ontstaan van dit landschap. Dit werd ook erg gewaardeerd.
De vrijdagmiddag van de 27e zijn er kinderen van de basisscholen uit Parrega
en Tjerkwerd langs geweest om de opgravingen te bekijken. Ook zij kregen
uitleg van een archeoloog.
Er was een jongen die ons later schreef dat hij nu ook archeoloog wilde
worden.
Eind januari begin februari heeft de opgraving een aantal weken stil gelegen
vanwege de vorst.
Eind februari was het veldwerk afgerond en nu zijn de archeologen en
studenten bezig met het onderzoeken,archiveren en dateren van de
vondsten. Na ongeveer 2 jaar moet het rapport klaar zijn.
Arkum heeft veelvuldig de media gehaald. Er is veel gevonden zoals complete
potten en kruiken. Maar ook sporen van bewoning, huisterpen, huizen,
stookplaatsen, botten en diverse waterputten.
Wat wijzelf interessant vonden was dat we door de opgravingen iets kwamen
te weten over hoe onze collega boeren in die tijd leefden op dezelfde plek als
wij nu. Het bleek dat onze collega’s uit die tijd in zekere zin nomaden waren.
Als het zeewater ging stijgen gingen ze met al hun vee en bezittingen naar de
hoger gelegen zandgronden. Maar dit hoefde lang niet ieder jaar. De
waterput was na overstroming niet meer bruikbaar en werd met afval
gedempt. Vervolgens kwam er een kleilaagje overheen dat ervoor zorgde dat
alles bewaard bleef. Zoals koeienmest met daarin duidelijk herkenbare zaden
en plantenresten. Dat wordt nu weer verder onderzocht en kan iets zeggen
over de vegetatie maar ook over het klimaat.
Een koeienschedel met hoorn kan iets vertellen over de soort koe die onze
collega had en dat geldt ook voor de hondenschedel die ze hebben
gevonden. Wat we ook indrukwekkend vonden is te horen dat de mensen
schouderbladen van koeien gebruikten als schep om o.a. dus de terp op te
werpen. Dan kijk je er toch wel even met andere ogen naar.
Als het rapport klaar is hopen we nog meer te weten te komen over de
manier van leven van deze
bewoners. Een `ver` verleden ligt soms dicht onder je voeten.
Geartsje
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NIEUWS VAN DE KAATSVERENIGING
Het kaatsseizoen is weer begonnen!
Als kaatsliefhebber kijk je ieder jaar natuurlijk uit naar Koninginnedag. Dan is
in Tjerkwerd officieel de eerste kaatspartij van het jaar en dat betekend het
startschot voor het nieuwe kaatsseizoen. Traditiegetrouw hadden ook dit jaar
weer veel kaatsers last van spierpijn, blauwe plekken en dikke handen na
deze eerste krachtmeting, maar dat hoort nou eenmaal bij het nagenieten….
Het weerhield een flinke groep enthousiastelingen er in elk geval niet van om
op de eerstvolgende donderdag de want weer te pakken en richting het
kaatsveld te gaan voor de start van het wekelijkse competitiekaatsen.
De jeugdkaatsers mochten op 10 mei weer aan de slag. Het doet ons veel
plezier dat het kaatsen nog onverminderd populair is onder de jeugd van
Tjerkwerd en Dedgum. Het is een drukte van jewelste op het skieppefjild op
dinsdagavond!
Ook de dames begonnen op 10 mei weer met trainen. Het is een gevarieerde
ploeg met jong en ietsje ouder, geroutineerde kaatsers en beginners. Er
hebben zich in totaal zo’n 8 dames die zich voor het dameskaatsen hebben
opgegeven, maar er kunnen nog best een paar bij. Dus kom er gerust eens
langs en doe mee!
Alle competitie en trainingsgegevens even op een rijtje:
Op dinsdag:
18.45 – 19.30
trainen voor kinderen uit groep 3 en 4.
Trainers: Atty, Reiny en Roel
18.30 – 20.00
trainen en competitie kaatsen voor de kinderen
uit groep 5 t/m 8. Trainers: Wiebren en Ype Bote
19.30 -…
trainen/kaatsles voor dames.
Trainers: Freerkje en Bert Jan
19.30 - …
Trainen voor jeugd die niet meer op de basisschool zit.
In eerste instantie is deze training samen met de
damestraining. Wanneer er veel animo voor is, komt er
misschien een aparte training
Op de INFO 2012 van de kaatsvereninging staat het telefoonnummer
van Sietske V/d Meulen verkeert vermeld dit moet zijn: 857263
Let op!
- Vanaf de bouwvak is er geen trainen meer, maar het
competitiekaatsen voor de oudste jeugd gaat door tot 28 augustus.
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Op donderdag:
19.00 - …
competitiekaatsen voor iedereen die niet meer op
De basisschool zit.
Let op:
- Elke keer vóór 19.00u melden bij Seakle of Jan
.
Partijen
Natuurlijk staan er dit jaar ook weer de nodige kaatspartijen op het
programma. Als jullie dit lezen is het Pearkekeatsen inmiddels achter de rug.
Het ‘partij-programma’ ziet er verder als volgt uit:
Vrijdag 8 juni, Ledenpartij voor de jeugd
Gezamenlijke partij met Wolsum, in Wolsum
Jeugd tot 16 jaar. Kaatsen in verschillende leeftijds-categorieën
Zondag 10 juni, Ledenpartij
Vanaf 16 jaar. Met Wolsum, in Wolsum
Zondag 24 juni, 11:00u; Zachte bal partij
Voor iedereen en alle leeftijden.
Sponsor: Haarsma
Zaterdag 21 juli, 11:00u; Ledenpartij
Een partij voor de basisschooljeugd en
Een partij voor de senioren (vanaf 12 jaar).
Sponsor: Klaas en Andrea Boersma
Zondag 2 september, 11:00u Familiekaatsen
Sponsor: Gietema Fourage
Uitslag competitie 2011
Voor wie zich afvraagt wie de beste kaatsers van 2011 waren, volgen hier de
nrs 1 t/m 10 van de competitie van vorig seizoen:
Jeugd
1. Sigrid de Boer, 89 pnt
2. Ilse Galema, 85 pnt
3. Femke Tiesma 81 pnt
4. Rianne Hiemstra 80 pnt
5. Sjoukje de Jong, 78 pnt
6. Jelte Altena, 73 pnt
7. Michiel de Jong, 70 pnt
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8. Selsin de Rouwe, 69 pnt
9. Jan Jochum de Boer, 60 pnt
10. Kirsten Bijlsma, 58 pnt
Heren:
1. Bert Jan Ouderkerken, 81 pnt
2. Jan Postma, 73 pnt
3. Auke Walsma, 72 pnt
4. Anne Bakker, 69 pnt
5. Sven Bijlsma, 65 pnt
6. Seakle Witteveen, 65 pnt (meer tegen)
7. Robin Bijlsma, 64 pnt
8. Jan Hessel de Groot, 60 pnt
9. Freerk Kootstra, 50 pnt
10. Ype Bote Bonnema, 48 pnt.
Dames
1. Rowanne Terpstra, 74 pnt
2. Atty Gietema, 62 pnt
3. Freerkje Walsma, 61 pnt
4. Yvonne Galama, 46 pnt
5. Froukje Miedema, 29 pnt
6. Hotske Burghgraef, 27 pnt
7. Thea Zijsling, 25 pnt
8. Sietske vd Meulen, 24 pnt
9. Jacobien Postma, 21 pnt
10. Agatha Witteveen, 19 pnt.

Nieuwbouw op it Skiepefjild
Vorig jaar hebben we een extra ledenvergadering georganiseerd om jullie te
informeren over de nieuwbouwplannen. Er is nog weinig van te zien, maar
toch wordt er hard aan gewerkt.
De bouwvergunning is al een poosje binnen en het is nu zaak om het nodige
geld bij elkaar te krijgen om de bouw te realiseren. Helaas heeft de
economische crisis ook zo zijn weerslag op de nodige fondsen en subsidie
verstrekkers. Het valt niet mee om het geld bij elkaar te krijgen. Om onze
kansen te vergroten werkt de nieuwbouwcommissie nu als subcommissie van
het dorpsbelang, in plaats van van de kaatsvereniging. In de commissie zitten
nog steeds dezelfde mensen; Theo Galema, Jan Postma, Douwe Wijngaarden,
Gerben Dijkstra en Jetske Dijkstra. We hopen dat we in het volgende
skiepesturtsje kunnen melden dat we met de bouw gaan beginnen, want we
willen heel graag beginnen!
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EHBO
Tiisdei te moarn bin ik bij Akke west, koffie en koekje smakke best.
Togeare de agenda op stelt, En noch wat dingen út it bestjoer fertelt.
Se sei, ik bin nou 35 jier lid, Ik reageerde sa, dat ik dat wol wist.
Mar gyng der fierder net op yn, Want yn’t middelpunt stean, deroan hat Akke
gjin sin. (at se dat foar út wit)
Mar Akke, wij litte dit net samar foarbij gean,
En wolle der wol efkes bij stil stean.
14 Maart 1977, dat is de datum, echt wier
Dat Akke de Haan EHBO-examen yn Boalsert die.
Se Oefenen yn Boalsert op moandei te Jûn,
Mar dan oefent it korps Yn Tsjerkwert ek, wert Akke doe altyd trou hinne
gong.
De ferplichte lessen folgje dat wurde in probleem,
En Akke tocht : “Waar moet ik heen ?”
Tsjerkwert, it doarp der ’t Akke altyd wenne hie,
Frege se om rie.
Yn 1979 waard Akke by ús lid,
Wist nog wol dyn earste rit?
Nei Ymswâlde, bij Tine Miedema, de earste les,
Wij oefenen yné húskeamer, en dat foldie dij best.
Yn 1980 skriuwdest dyn earste feslach foar de “Skieppesturt”,
Dat is altyd in hiele put.
Dat hast foar de forienging faak dien
Koest it goed en derom fregen we net een oaren ien.
15 Maart 1988 moasten we in nije ponghâlder ha
En dat like ús wol wat foar Akke ta.
Wij stemden allegear op dij,
Do naemst it flot oan, en wij blij.
23 jier hast ponghâlster west,
It foldie dij en ús best.
De kascommisje hat noch nea in foutsje fûn,
As se komme te controlearjen op in jûn.
Doe kaem de tiid dat Akke op elke jierfergadering in speech moast dwaan,
Om de kaders in blom te jaen.
Gewoan, mienend en mei swier,
Sa dochst stou it op dyn eigen manier.
Nei de jierfergadering yn 2006 begijn Akke samar ferschrikkelijk te switten
26
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Want o o o sij hie wat forjitten.
De leden hiene de jas al oan bij Hinke yné hal,
Ja, ja, dat dat je maar gebeuren zal.
Akke hie de taspraak om de kaders te bedanken, forjitten,
En doe bliuw ze ek mei de blommen zitten.
It bedankje hat ze steande en roppend dien
En elk is gauw nei hús ta gien.
Akke mist hast nea, is in trou lid
35 jier, en it oefenjen docht se
noch altyd mei pit.
Wij hawwe om in oantinken
socht,
Wat yn in doaske, hat it bestjoer
betocht.
Nim dit altyd yn dyn agenda mei,
Brûk it, hoop ik yn sounens, dan
tinkst oan ús forieniging elke dei.
Hinke. Tw.

Leerlingen groep 8 halen EHBO-diploma
TJERKWERD – De groep
8 leerlingen van
basisschool de
Reinbôge uit Tjerkwerd
hebben vrijdag EHBO
praktijk examen
gedaan. Alle leerlingen
hebben na verbandjes
leggen, stabiele
zijligging, verslikking
enz. hun diploma
gehaald. Dit hebben ze
mede te danken aan
Hinke Twijnstra en
Hinke Brandsma die 11
vrijdagmiddagen de kinderen les hebben gegeven.
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Trouwen
Groep 1/2 had op school het thema verliefd. Juf Douwtsje had bedacht om
een trouwerij te organiseren. Het was eerst maar een leuk idee. Maar daarna
werd het een echte bruiloft. Met twee bruidsparen dat waren Hessel en Lieke
en Ruben-Jan en Iris.
Van te voren werd heel groep
1/2 opgemaakt door Boukje en
Riemkje. De bruidsparen hadden
natuurlijk ook echte bruidsjurken
en pakken aan. Ze trouwden in
het gemeentehuis in Bolsward.
Door een echte
trouwambtenaar. Er kwamen
natuurlijk ook veel familieleden.
De broers en zussen van de
bruidsparen mochten ook
komen.
Omdat het zo bijzonder was dat
kleuters trouwden kwam Hea! ook nog filmen. De uitzending met de
bruidsparen is al op televisie geweest. Toen de trouwerij afgelopen was
mochten de bruidsparen op de trap van het gemeentehuis duiven loslaten.
Deze duiven waren van de pake van Hessel. Toen ze de duiven losgelaten
hadden was er op school nog een receptie waar iedereen mocht komen. Er
waren hapjes en drankjes en natuurlijk een echte bruidstaart met
champagne. Het was een super leuke bruiloft!
Groetjes Femke en Marije
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Bedankt
Waar een klein dorp groot in kan zijn.
Overweldigend was de belangstelling uit het dorp tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw en zorgzame mem Elly. Vele kaartjes en
brieven een arm om onze schouder …. Wij hebben samen hier mooie jaren
mogen beleven en ook na de komst van onze kinderen hebben we ons hier
altijd thuis gevoeld.
Lieve mensen, veel dank daarvoor!
Hessel, Jan-Hessel en Cor

Gymvereniging Parrega
In de maanden februari en maart bent u met z’n allen voor ons aan het
sparen
geweest, d.m.v. het sparen van de muntjes van de Poiesz-actie. Dit
resulteerde in een heel mooi bedrag van € 889,00 wat wij van Poiesz
ontvingen. Wij willen dan ook iedereen van harte bedanken voor de steun!
In maart hebben we het Wûnseradieltoernooi in Makkum gehad, waar alle
gymmers en turners enthousiast aan mee hebben gedaan. Ook de
wedstrijden en finales van de bond zijn inmiddels allemaal geweest
Op 23 juni van 19.00 - ± 21.00 uur hebben wij onze slotavond in de sporthal
in Parrega. Dit belooft wederom een mooie show te worden. Iedereen is van
harte welkom om een kijkje te nemen.
Als laatste willen we nog een oproepje plaatsen: wie heeft er affiniteit met de
turnsport en zou voor onze vereniging in het najaar een jurycursus willen
volgen? De cursus bestaat uit 6 avonden, inclusief het examen en is voor
iedereen van 16 jaar en ouder! Je kunt daarna turnwedstrijden jureren,
samen met de andere juryleden van onze vereniging. Juryleden zijn voor onze
vereniging onmisbaar, omdat de kinderen anders niet aan turnwedstrijden
mee mogen doen.
Degenen die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit aangeven via de mail:
jtjalma01@hetnet.nl of even aangeven aan iemand van het bestuur (Anneke
Stellingwerf, Grietje Ouderkerken, Joke de Jong of Petra Tjalma ).
Het bestuur van Gymnastiekvereniging Parrega
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Koken met Riemkje
Na een heerlijke week vakantie in Denemarken, nu weer thuis. We hebben
daar heerlijk genoten van al het lekkers wat Denemarken te bieden heeft.
Vooral de bakker heeft daar heerlijk gebak, vandaar dit recept.
Veel succes en lekker eten!!
Deense puddingtaartjes
Ingrediënten
•
400 ml melk
•
1 pakje vanillepuddingpoeder (om te koken, voor 500 ml melk)
•
2 rollen bladerdeeg (à ca 270 gram,à ca 24x42cm,)
•
1 ei
•
wat suiker
•
150 gram kersenjam
•
1 eetlepel slagroom
•
150 gram abrikozenjam
•
klein blikje kersen zonder pit
•
vers houdfolie
•
bakpapier
Bereidingswijze
Roer 100 ml melk en het puddingpoeder door elkaar. Breng 300 ml melk aan
de kook. Roer het puddingpoedermengsel er doorheen. Laat het al roerend
ca. 1 minuut koken. Giet de pudding in een kom, bestrooi met suiker en dek
af met vers houdfolie (om een vel te voorkomen). Laat de pudding ca. 20
minuten afkoelen.
Bekleed een bakblik met bakpapier. Laat 1 rol bladerdeeg ca. 10 minuten op
kamertemperatuur komen. Rol het bladerdeeg uit en halveer in de lengte.
Snijd elk plak bladerdeeg in 3 gelijke stukken en leg ze op het bakblik.
Splits het ei. Klop het eiwit los. Bestrijk de hoeken van de
bladerdeegvierkantjes met het eiwit. Klap de hoeken naar het midden en
druk ze een beetje aan.
Verwarm de oven voor op 200 graden. Klop de pudding met een garde door.
Verdeel de pudding over de bladerdeegbakjes, leg aan beide kanten van de
pudding 1 theelepel kersenjam. Roer de eidooier en de slagroom door elkaar.
Bestrijk met de helft van het mengsel het bladerdeeg. Bak de taartjes ca. 20
minuten in de oven.
Verwerk de tweede rol bladerdeeg op dezelfde manier maar gebruik dan de
abrikozenjam. Laat alles afkoelen en decoreer met een paar uitgelekte
kersen.
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Maak de puzzel en lever de oplossing in bij de redactie, wie weet win
jij een prijs!
De vogels staan kris/kras in de woordzoeker, streep ze door en maak
van de overgebleven letters het puzzelwoord: welke rare, brutale
vogel blijft er over?

eend grutto
leeuwerik reiger
wulp duif
goudvink kraai
raaf wielewaal
buizerd gors
koolmees mus uil
aalscholver fuut
kievit merel
winterkoning
ekster hop meeuw
taling zwaan

Oplossing
Naam …………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………
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Stijging woninginbraken in Súdwest-Fryslân
De politie Fryslân constateert de laatste weken weer een
toename van het aantal woninginbraken. Reden voor de politie
Fryslân, woningstichtingen en de gemeente Súdwest-Fryslân om alles op alles
te zetten om woninginbraken te verminderen. Zo wordt extra gesurveilleerd
en is een speciaal woninginbrakenteam opgericht. Maar ook u als inwoner
van gemeente Súdwest-Fryslân kunt een belangrijke bijdrage leveren in het
verminderen van woninginbraken.
Wat kunt u zelf doen om een inbraak in uw woning te voorkomen?
Gelukkig kunt u zelf ook veel doen om een inbraak te voorkomen. Hieronder
vindt u een aantal tips waaraan u moet denken als u gaat slapen, even van
huis gaat of voor langere tijd weg bent.










Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw
huis verlaat.
Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn
geen ‘geheime plaatsen’.
Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur en vermeld niet op internet
(bv Hyves, Facebook, Twitter) dat u afwezig bent.
Zorg voor een bewoonde indruk; laat planten staan en gebruik een
tijdschakelaar voor uw verlichting.
Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en ipads in
het zicht liggen, want gelegenheid maakt de dief. Installeer daarnaast
een programma op uw computer, laptop, smartphone of tablet-pc om
hem bij diefstal eenvoudig te kunnen traceren.
Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u deze binnen stalt.
Bel bij verdachte situaties direct met 1-1-2. Geef een goed signalement
en vluchtrichting door en de politie kan snel in actie komen;
Meld u aan voor Burgernet. Bij heterdaadsituaties, zoals een
woninginbraak, of vermissingen krijgt u van de Meldkamer een sms of
spraakbericht met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon en/of voertuig. Zo kunt u samen met de
deelnemers van Burgernet een bijdrage leveren aan een veilige woonen leefomgeving. Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl

Op de website www.keurmerkveiligwonen.nl/consument leest u meer over
hoe u uw woning veiliger kunt maken of ga naar www.123inbraakcheck.nl en
test hoe snel een inbreker uw huis binnen kan komen.
’t Skieppesturtsje maaie 2012
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Snypsnaren
Jaap en Fokko gongen nei Keunst en Kitsch yn
Warkum en moasten foar Doede ek in skilderij taksearje litte. De karmaster
hie noch nea sa’n bysûnder skilderij sjoen: it wie niks wurdich en siet ûnder it
stof!
Nee, it skilderij fan Doede helle de foarronde net iens, mar de Sinese kastkes
fan Riemkje kamen der wol troch. Miskien sjogge wy dy yn novimber wol
werom op televysje.
Op televysje seagen wy ek al twa Tsjerkwerter brulloften, Lieke troude mei
Hessel en Iris joech Ruben it ja-wurd. Prachtich! Spitigernôch hawwe wy út
betroubere bron fernaam dat de houliken ek alwer ferbrutsen binne…. No ja,
sy hawwe noch alle tiid!
Oer tiid sprutsen. Doede hat ek alle tiid en kocht dêrom in boat; is der
miskien noch ien dy’t gerdyntsjes hake kin, want at dát klear is, kin Doede te
farren.
Hy moat dan troch de brêge, dy’t net mear wipt wurd troch Hinke mar troch
in mantsje yn in hiel mâl hokje. No is de oplossing ticht by: Marten en Hinke
hawwe no ek alle tiid, sy sette ôf yn de camper en dan kin it hokje ek wer
fuort.
Mar...... Hinke kin net salang fan hûs: dan mist sy de lytse beppesizzer sa! Nee
dan Akke: dy giet no trije moannen te rinnen yn it bûtenlan wylts de
beppesizzer yn Tsjerkwert is. “Mar,” seit Akke, “dat makket niks, want dat
lytse famke kin my no dochs noch net!”
Bert Jan ried lêsten yn syn frachtwein en wist ek al net wat hy seach.Moarns
betiid fytste Akke al yn waar en wyn oer de Ofslútdyk. Sy moast nei Bergen
oan See, om dêr ek nochris in kuiertocht te dwaan.....
Tsja, Akke hat it wol oan tiid; dêr kinne oare minsken miskien wol in foarbyld
oan nimme, dy binne fierstente hastich. Klaske slacht samar fjouwer triemen
fan de trep oer, dan binne jo wol hurd ûnder mar dat fiele jo noch dagenlang.
Ek Jantsje van der Stap stapte te fluch fan ‘e trep...sy kniesde de ribben.
Rêstich oan minsken!
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Ek mei guod dat jo liene, moatte jo foarsichtich wêze. Mireille brûkte ien kear
de redens fan de fam. Ebbendorf en waard wekker mei in harsensskodding
enTeake Jelle siet by de famylje Ebbendorf op de trampoline en bruts syn
foet....
Nee, Onno moat mar gjin spul mear útliene en him mar beheine ta it stikjes
skriuwen foar de Ljouwerter Krante, want dat giet him hiel goed ôf! Sels at it
oer in drankmuseum giet!
Stefan giet nea nei de tsjerke mar hat der hast al nocht oan.! Hy hat him
fertelle litten dat d’r efter yn de tsjerke yn Boalsert allegear boartersguod leit
en ek in .....playboy!
Yn Tsjerkwert hawwe wy in playgirl, dat is die frou dy’t har hier sa no en dan
fervet. Sels fûn se it wol slagge mar dochter Hinke tocht der hiel oars oer:
mem liket wol Cruella de Vill!
Dat kapsel koe it deiljocht dus net ferneare en dat jildt ek foar Bertus W. Hy
kin sels bêst foar it ljocht komme mar hy oefenet ek foar de Slachte en dat
bart yn it tsjuster....Skrik dus net at jo him nachts op ‘e dyk omstroffeljen
sjogge! Hy is net dronken mar hy oefenet!
Wol immen him noch wol efkes fertelle dat de werklike tocht wol oerdei is,
oars wurdt dat ek wat in sneue boel foar dy man! Miskien ek noch goed te
melden dat der ferskil sit yn de dravers en de kuierders, oars sjogge wy him
miskien ek noch mei in gong as in kûgel foarby kommen, dat moat mar net
mear.
Mar der binne mear minsken dy’t de Slachte rinne (nimme jim Bertus allegear
in lyts stikje mei, dan komt hy der wol) en wy winskje jim allegear in hiele
moaie dei ta, sûnder blierren.
En fansels ek mei moai waar, want dêr kinne wy allegear fan genietsje!
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Verwen je voeten, welkom bij de pedicure
Luister naar uw voeten, pijnlijke voeten zijn niet
normaal, verdring de pijn aan uw voeten dus niet…
maar doe er wat aan!
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met:
Richtje Hiemstra–Boersma
Van Panhuysweg 6
8765 LH Tjerkwerd

Familie of bedrijfsuitje?
Ga dan naar Us Heit in Bolsward!

Voor familie- of bedrijfsuitjes kunt u uitstekend terecht bij de
Friese Bierbrouwerij aan de Snekerstraat 43 in Bolsward. Een
sfeervolle locatie met volop mogelijkheden. Wij kunnen een
rondleiding door de brouwerij geven in combinatie met een
koffietafel of koud/warm buffet. Meer informatie hierover kunt u
vinden op onze website www.bierbrouwerij-usheit.nl of bel met
0515-577449.

