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Vrijwillige bijdrage's
VrijwiHige bijdragen zij.n ontvangen van;
M.j. Bruinsma-îensen Dedgum, Fam. A. Draaisma Tjerkwerd, J.T. Dijkstra
Tjerkwerd, H. Veenendaal Renkum, S.B. Bouma îj:erkwerd, O.J. Postma
Bolsward, Fam. U. Haarsma Tjerkwerd, A. Wal'sma-de Boer Bolsward,
P. Dekker-Bergsma Tjerkwerd, W. Poelstra Dedgum, J.S. Huitema Joure, D. en
B. Poelstra Dedgum, Fam. S. Gietema Tjerkwerd, R. Zijsling-Twijnstra
Bolsward, Mw. A. de Jong-Jorritsma Drachten, J.J. Jorritsma Drachten, Fam.
V.H. de Boer Osingahuzen.Farn. D.Haarsma Tjerkwerd, Fam. Huitema-Visser
Joure, Fam. R .. Bakker Tjerkwerd,IH. îerpstra eo Tjerkwerd, R. Bakker
Tjerkwerd, Fam. W. de Jong Tjerkwerd, Fam. Gallarna-Ypma Arkum, Fam. W.
Bakker Bolsward, E. Bakker, Arkum,Fam. Haarsma-Galama Tjerkwerd, H.
Speerstra eo Heerenveen, Fam. Meinsma Tjerkwerd, Fam. vd Gaast-Wiersma
Dedgum, Fam. W. Bootsma Sexbierum, Fam. G. Hofstra Bolsward, C.G.
Bouman Dedgum, Fam. J. Dijkstra Tjerkwerd.
Namens de redactie, heel hartel'ijk dank voor uw bijdrage!

'i Skieppesturtsje is de doarpskrante fan Tsjerkwert en
omkriten. Dizze krante wurdt hüs oan hOs besoarge troch de
redaksje en oare frijwilHgers.
De· krante kin bestean troch frijwtllige bijdragen fan de lêzers.

Vrijwillige bijdragen kunnen overgemaakt worden met vermelding
'Bijdrage 't Skieppesturtsje"en het jaar waar het betrekking op heeft.
Bankrelatie; Fortisbank Bolsward:
Rekeningnummer; 84. 76.68.398
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Van de redactie

Foar jo leit wer de netste skleppestust, makke yn dizze prachtige maitiidl. Wat

.

hawwe wy al in moai skoft han net? De bern hiene in prachtige

fa kansje wer

yn't se lhearlik bûten boarten, der wiéne seis al inkele bern dy't ferkcalling
sochten in 'e trekfeart .. Ek de fyts- en step-

alvestêdetocht trof it dit jier, de·

sinne der by en droech ! Sa wie it ek by de bysûndere Keni,nginnedei yn
Makkum, ek al! liet de ternperatuer it doe noch wat öfwitte, mei in protte
ynwenners hawwe wy der döchs genietsjen kinnen fan diit unike barren,

!

Sa is der al wer in hyl soad bart yn in pear moannen tiid, jo kinne der wer fan
alles oer lêze en natuerlik ek oer in tal oare nijsgjirrlge saken ! In soad lêsnocht der by tawinske !
Groetnis fan Anneke

F.·
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"Je mutte ut sien, dy kaans op dat mokJe"
Klaas Boersma fûn it earste aai fan Tsjerkwert e.o.

Neffens tellingen yn de terreinen jan Steatsbosbehear yn Sudwest-Fryslan
groeit it taî ljippen en tsjirken (tureluurs} flink. De briedfûgels binnejer/ine
jier ynventarisearre: 486 ljip-pearkes binne /êststeld (g roei fan 17 persint}
en 174 fan de tsjirk ( 20 persint mear}'. Faaks hat dit te krijen mei it mooie
waar fan april Jerlinejier en ha de greidefûgels de wietere stikken Jan fan·
Steatsbosbehear mear opsocht. Dêr tsjinoer stiet in sterke de/gong mei 30
persint fan de stranljip (scholekster}.
Yn de goed 40 gebieten dêrt teld waard is it behear net allinne rjochte op
greidefûgels: ek botanyske doelstellings en pleisterplakken wie sprake fan.
Sieon 1S maart

•

Kalde wyn, rein, sn i'e- en hagelbuien, dat wie it fenyn dat i,t waar yn de
maartmoanne us rydboskjen die. No kin etkenien fansels de sizwize "maart
roert zijn staart" en de aaisikers. witte dêr alles fan. lt waar siet nammentlik
net mei en folie aaien waarden der ek net fûn. Sneontemoarn, it wie 15
maart, tocht i1k by mysels noch: lt eerste aai kin ek hast fûn wurde. lt sil my
net frjemd oankomme as dat hJoed bart. Dochs seach ik noch femiJd op doe't
Klaas Boersma om kertier foar Ienen by my foar de doar stie·. Goed ynpakt
tsjin de kjeld, sittend op de scooter, de helm op 'eholle, seach in pear eagen
my ferwachtingsfol oan. "lt sil dochs net sa wêze dat in oar

?." Dy fraach

stie op syn gesicht te lêzen. Ik wist noch fan neat, hie gjin berjocht fan oare
redaksjeleden hän dat

it soe bêst ris it earste aai wêze kinne. Foarsichtich

kaam der in doaske foar't ljocht.

nêr rei it yn, prachtichl Letter die bhken dat

it ynd'ied i,t earste wie en makken Riemkje en iik in afspraak foar in petear oer
it aaisykjen, want dat binne. wy sa wend om dizti1id hinne. Mar o, wat wie it in

.

minne rite mei dat waar. Klaas: "Met 20 kilo drek an de laarzen komst dan
thûs. Nee, ik kan mij niet herinneren dat it ooit so nat weest het."
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"Dy kaans op dat mokje"
Op syn Boalserters is er op syn bêst: Klaas Boersma, bewenner fan it lêste hûs
oan de· Waltawei dêr't oan de oare kant de dyk drok wurke wurdt oan it ni1e
haventsje fan u,s doarp, Riemkje is, der by en sjocht mei blidens ut nei, it
IJipaike dêr't alles no om draait.
"lt was puur toefal, ik se al naar hüs," sa liter us wiue. "Ik sat by de hekke fan
Haarsma en doe kreeg ikdy kaans op dat mokje. Ik loop der heen, doen in
paar streken en dêr lag it, tegen, de groate·vaart aan by Gietema, in stuk
grasland d'êr't ferleden Jaar noch mais groeide. Ik bat dat mokje wel! sien
fliegen en lliep der recht op. af. J:e mutte it sien hè."
1

En doe? Wol Riemkje witte. Hoe. wie it ritueel?
"Ik hef altyd in eierlokJe by my en dêr hew ik it in deen."
Riemkje en ik sjogge elkoar ris oan: is dat alles?
Dan komt Klaas mei de ferkleerriag, "len kear hat iik in pet op met de eiers der
in. En toen fergat ik it. Ik deed de pet af en de helft fan de eiers falil:e der ut.
Daarom hef ik fcartaan in eierlokje met."
En dêrmei bedoelt er in Fyts kartonnen ealdoaske.
Fansels is it earste aai altyd lt moalste, En dan is de spanning ek te fielen as
dêr dy fraach oan de doar steld wurdt:
"Bin ik earst?"

•

Konf<urrinten
Fansels falle ek d:e nammen fan de oare mannen fan TsJerkwert, betûfte
aaisikers waas nammen grafeasre binne yn de wi.kselbeker. Klaas sjocht se net
as konkurrinten.
"Maar ik denk wel eens, soademiterJe ris op, ik wil daar soeke. Ja, i.k hef wel it
smoar in as ergens al guon lopen."
En hoe sjocht Klaas de· takomst fan it aa,sykjeni?
"Ja, wat de toekomst brengt? lt wurdt steeds minder hier. Op de akkers met
akkerbou komme mear kievi,ten,. maar hier in de greiden minder.
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Te min jeugd
Eins is Klaas ek in bytsje pedagooch. lt docht him suver wat sear dat der te
min bern noch om aaien sykje. lt belibjen fan de natoer komt neffens him
hieltyd fierder fan d'e bern öf te stean. Kompjoeterje en lui foar de tillevvzje
hingje liket belangriker te wêzen dan leafde foar de natoer. Riemkje knikt. lt
docht tinken oan har pake, de ferneamde biolooch en skoalmaster Douwe
Franke."lk gong mei pake wol it fjild yn. Hy hie in fûgelhut en dan moasten wy
wol stil wêze. Om dat te berikken hie er in reep sûkelade mei en dan wi.enen

wy wol sti] heas."
Riemkje is benijd aft Andrea, wokis mei west hat it fjild yn. Klaas: "Se is wel es
met weest in de nasorcbtiid, Dan was ut weer "HO", anders hat se weer in ei
plat trapt. Se hat der geen oog foar."
Andrea is it dêr wol mei iens. "lt is in

rima hobby foar Klaas. Maar gelukkich

is it fan korte duur."
Klaas hat svn mem ek in kear mei hán: "Ja, myn moeke wou met. En toen
moesten we polsstokspringe. Se ging regelrecht de kikkersloat in. Se sach der
ut. Geen gesicat. Regel'recht ging se naar hüs."
Michiel de Jong fûn al gau

dêrnei it earste aai fan skoalle en Riemkje har soan

Hidde soe dy sneons mei Klaas mei it fjild vn, waat spitich genóch net
trochgien is. Mar ..... wWa't de jeugd
hat, hat de takornst, sill'e wy mar sizze.
En wat üs oanbelanget is it net de lêste
kear dat wy it earste aai fan Tsjerkwert
e.o. begroetsj,e meie. En Hidde mei
takom jierr grif wol ris mei Klaas mei te
aaisykjen.
Gerben D. Wijnj,a
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Nieuws van

stlchting lt Wa:l,tahûs

Het eerste stukje voor 't Skieppesturtsje in onze nieuwe bezetting.
Het seizoen loopt alweer ten einde maar hebben afgelopen. tijd vee] leuke
activiteiten gehad.
Op 5 januari was er het nieuwjaarsba]; was. gezellig druk met een leuk
optreden van Foppe. 14 dagen erna was de avond voor de vrijwilligers, was
een erg leuke· avond met een quiz en optreden van Sjaak Bekema.
In de drukke wintermaanden stond nog een activiteit geplaad namelijk de
playback show op 2 februari. Het aanmelden liep eerst wat stroef maar
ulteiodelllk toch 18 optredens. Bij de kinderen hadden Michiel en Sjoukje de
Jong de eerste prijs met hun fantastische vertolking van John Travolta &
Olivia Newton John. Aangezien ze ook de publieksprijs wonnen mochten ze
zelfs nog een tweede keer optreden. In, de jeugd ware.n erg veel
aanmeldingen. Berber, Illdou en Marrit Speerstra gingen er daar met de
eerste prijs vandoor, met hun Spiegelbeeld optreden ui,t de Di,sney musical. De
brandweerman en vrouwtjes Kornelis., Symke·, Tine en Wytske Nieboer
hadden de tweede prijs.. De andere tweede prijs was voor Tessa en Rowanne
met hun Ome Henk vertolking.
Bij de ouderen groep kreeg Tine Nleboer de eerste prijs met haer musical act
'Slecht ik ben slecht' van Diadora. De tweede prijs was voor Reiny Haytema
met zang en dans van Cascade.
De wisselprijs tot slot ging naar het stichtingsbestuur dus we kunnen alvast
beginnen met oefenen om deze volgend jaar te verdedigen .. !
Het Val:entijnsconcert van het Korps. was op 16 februari en erg geslaagd.
14 maart was een filmmiddag en avond georganiseerd, vooral de middag was
druk bezocht en volgens ons voor herhaling vatbaar.
Op 22 maart kwamen Iarretank en JitU.zer langs. De vaste schare fans waren al
vroeg aanwezig. Voor Jarretank was dit hun eerste echte officiële optreden.
De mannen van Jitiizer namen het daarna over en konden de sfeer er goed in
krijgen Al met al een d:ruk bezochte en geslaagde avond.
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Als laatste was op 30 aprtl de Koninginnedag barbecue. Na een dag vol
activiteiten op en rondl het sportveld (waarover meer elders in blad .. ?) was
het erg gezellig i.n het Waltan9s en buiten bij de barbecue waar al!le verhalen
loskwamen onder andere over het bezoek van, de Koningin aan Makkum.
Het seizoen is bij1na ten einde echter we zijn nog bezig om voor het EK 2008
voetbal toernooi in Juni, één en ander te organiseren. Binnenkort wordt hier
meer over bekend gemaakt via 'Op de M.A.T.
Een fijne zomer toegewenst namens het bestuur"H!

Dorpsbeliang Tjerkwerd e.o .

.

Stand van zaken speeltuin:.
Allereerst alle kinderen die mee. hebben gedaan aan de actie

(,,;,te un

(S)teun geweldig bedanktll Dit geld natuurlijk ook voor alle
mensen die ons

gesteund hebben door massaal varkentjes te krassen!

Dankzij ons allemaal ziet het naar uit dat we met het dorpsfeest onze eigen
speeltuin kun,n,en openen!
We wachten op de officiële toestemming van de gemeente voor de
toezegging van de laatste subsidie. De uiteindelijke begroting komt uit op
28.500, - mt hebben we dan via verschillende subsidies rond gekregen.
Nu maar hopen dat het voorspoedig gaat verlopen!

Invulling van het haventje in: Tjerkwerd.
18 april 2008 is er een bijeenkomst gehouden voor alle bootbezjtters, om te
peilen hoe zij de. invulling van het haventje zien. En om problemen in de
toekomst te voorkomen. Gezamen,lijk is er op. deze avond een plan bedacht,
waar alle aanwezigen zich in konden vinden.
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Het plan is om elk
jaar te bekijken
hoeveel animo er
is,en de ligplaatsen
voor een jaar uit te

•

geven. Voordeel

hiervan is dat niet
iemand anders Jouw
plaats in neemt. Als
je weg bent te
varen. Daarnaast
hebben affe dorpsbewoners. van Tjerkwerd elk jaar evenveel recht. Als er
meer animo dan ligplaatsen ontstaan, zullen deze ligplaatsen van eigenaar
rouleren. Om dit systeem in werking te stellen is er een havencommissie in
het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit Rients van Buren, Klaas
Boersma en Johan Huitema.
Alle belangstellende kunnen met hun contact opnemen voor vragen of
aanmelding voor een ligplaats.
Groeten van dorpsbelang Tjerkwerd.

.

't Skieppesturtsje lmaaie 2008

9

Warme wind laat de Barbuurster molen draaien
10 mei de jaarlijkse molendag! De dag voor draaiende en malende molens.
Vele wind- en watermolens laten zich maar wat graag bekijken. Met het weer
als succes ingrediënt, kan het niet aaders dan een feestelijke stap terug in de
tijd zijn.
Met de vlaggetjes fier aan de met nieuwe zeilen aangeklede wieken, met het
zachte grondig gemaaid en strak gestoken gras is Jos Hoogenboom klaar om
belangstellenden te ontmoeten op de Barbuurster. Sinds drie jaar is Jos
wekelijks op deze watermolen te vinden. H'ij onderhoud met grote
enthousiasme de molen.
'Ik vermaak mij hier prima! Ik houd ervan om hier te zijn en geïnteresseerden
wegwijs te maken over de molen. en het vak 'molenaar'. 'Als Je van de natuur
houdt, dan is dit hier een id!=!ale plek', aldus Jos. Ik ben niet alleen in de weer
met de windsterktes en windrichtingen. Sinds kort word ik vergezeld door
een eend! en haar negen eieren. Kortom, een mooie plek waar alle krachten
van de natuur samen komen.' Dat vinden d'e bezoekers aan de Barbuurster
ook. Speciaal voor die mensen wordt jaarlijks de Molendag georganiseerd.
Het gastenboek laat zien dat mensen graag een rondleiding ontvangen,
enthousiast zijn en de complimenten uitspreken over de staat van de hele
entourage. Ondanks dat het animo voor deze molendag hoger kan zijn,
verheugd Jos zich erop om volgend jaar meer mensen te laten ervaren hoe de
-wellicht wederom warme - wind de Barbuurster laat draaien.
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Nieuws van de Oranjevereniging Mei inoar ien
Koninginnedag is weer achter de rug, en wat hebben we weer een mooie dag
gehad. Deze keer wel heel bijzonder omdat we naar Makkum zijn geweest en,
zoals jullie hebben kunnen zien op de tv, we daar bezoek kregen van de
Koninklijke familie. We wisten niet wat we er van moesten verwachten, maar
achteraf was het alle moeite echt wel waard. Heel bijzonder en
indrukwekkend.
's Avonds hadden we nog de barbecue, ook die was gelukkig weer druk
bezocht en erg gezellig.
Nu zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen van het dorpsfeest. Voor
wie het nog niet genoteerd heeft op de kalender nog even de data;

Dorpsfeest 5 en 6 september 2008
Dit jaar is er weer een zeskamp die in het teken zal staan van de Olympische
spelen.
De captains worden binnenkort geïnformeerd. Bij geen bericht gaan we er
vanuit dat de captains hetzelfde zijn gebleven als de vorige keer, anders graag
even een telefoontje naar Anneke.
Ook voor vragen of leuke ideeën kun je natuurlijk altijd even bellen 1
We wensen jullie allemaal alvast heel veel plezier met de voorbereiding van
de zeskamp.
Namens de Oranjevereniging Mei inoar ien; Anneke Feenstra, tel. 0515
577117
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Muzykferiening Eensgezlndheid
't is al wer i,n skoftke tebek dat wie wat fan üs hesrren litten hawwe. Mar no
is it dan sa fier; we hawwe OP' 16 febrewaris in skitterj,end Valentijnsconcert
han, wer dat [o riede it al alles yn it teken fa,n de leafde wie. Op dit konsert
hie 'Eensgezindheid' foar it earst harren nije unifoerm aan. En it wie de
première in aantal, ni] ynstruminten twa nije Hoorns foar Reiny H. en Jan W.
en in nije trompet foar Brenda D. ek wie der in, daverjende solo fan IDjurre Z.
en wie er it 30 jierrige jubjleum fan Bertus-Binse B.

4 april moasten we ni] 't Fean it Frysk Fanfare Festival Der hawwe wy lekker
spiele en krigen wy fan de sjuery positive krityk. Bertus Rinse B. en Wanda v/d
L. stapten op 11 april yn i1t houliksboatsje der maast it korps fansels ek in
serenade bringe. Doe wy op 30 april de Keninginnedei, leden fan korpsen fan
Wûnseradiel moasten op in ponton sitte se hawwe de keninginne net sjoen
en krigen de yndruk dat se eftergrûnmuzyk wine. Marit feest wie der net
minder om, se hawwe efkes in leuk stikj:e muzyk makke mei elkaar.
Sa diit wie wat bart is en no komt wat noch komme maat. We geanne op 24
meie nij Aldegea W. der gean we efkes repetearjen foar it festival op
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Skiermfmtseach en demei hawwe we in barbecue. Op 7 Juny gean wy dus my
syn alfen nij it Slste sang- en muzykfesttval op. it eilên Skiermûntseach wy
ginne mei de beat om 06.30 en rneitsje der i,n geseläge dei fan.
Sa dit wie it wol wer wy winskje.jimrne in fijne simmer (fakänsje) ta en wy
hoopje dat Jim ek wer bi} üs folgjende konsert oanwêzich kinne wêze.
Mei in hertlike groet de redaksje kornrnisje fan muzykferiening
'Eensgezindheid'

CoUectes
Tjerkwerd:/Arkum/Dedgum heeft€ 304,SS opgebracht voor het
Reumafonds. Aflle gevers heel hartelijk bedankt.
Met dit geld kan het fonds nóg meer onderzoek doen naar
behandelmethoden err medicijnen om reuma te bestrijden.
Vooral nu uit onderzoek van îNO blijkt dat maar liefst één op
de vijf mensen in Nederland, boven de twintig jaar, last heeft
van een vorm van reuma.

•

Het Reumafonds dankt alle coHectanten en comité leden die in de regio
Tjerkwerd/Arkum/Dedgum hebben meegeholpen tijdens de collecte hierbij

hartelljk.

De opbrengst van de collecte van de
Hartstichting in Tjerkwerd was€ 322,07

Nederlandse.Hartstichting
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Koken met Riemkje
Ongelooflijk wat een prachtig weer hebben we de meivakantie gehad, net
kon niet betert Dus de barbecue kwam weer tevoorschijn.
Hierbij smaken salades a·ltijd uitstekend, dus voor julMe twee recepten die
makkelijk voor te bereiden zij1n. Ook lekker op een broodje bij; de lunch.
Deze recepten heb ik gekregen en zelf gemaakt in Franeker tijdens een
workshop, dit hebben we met een ploeg meiden gedaan en was erg reuk.
Binnenkort gaan we daar weer heen om met elikaar te koken en daarna eten.
Zie de website voor meer informatie; www.kokinhethuis.nl

Spicy kipsalade

•

Ingrediënten;
350 gr kipfilet

½ rode ui gesnipperd
2 lente ui, in dunne ringen gesneden
2 eetlepels. gehakte peterselie
6 gedroogde abrikozen in kleine bl'o kjes
(ready to eat, of anders even wellen)

1 schijf ananas in kleine blokjes
1 appel in blokj,es gesneden
2 eetlepels fijngesneden bieslook
6 eettepets mayonaise
3 eetlepels grove mosterd
een paar druppels tabasco (niet teveel, is erg scherp)
peper uit de molen
zout
Snijd de kip in dunne reepjes, bestrooi deze met zout en peper. Roerbak de
ktp totdat deze goudbruin is en voeg als deze bijna gaar is de ui toe .. Laat de
kip met ui nog even mee garen, daarna van het vuur halen en af laten koelen.
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Alle ingrediënten volgens recept in een kom doen, ki,pfifet en een paar
druppels tabasco erbij en op smaak brengen met zout en peper.

Kaassalade
Ingrediënten;

300 gr belegen kaas in blokjes gesneden
4 eetlepels mayonaise
2 appels jonagold in kleine blokjes
2 eetlepels gehakte bieslook

1 lente ui in dunne ringen gesneden
2 handvol walnoten, grof gehakt.

½ rood uitje fijn gesnipperd
peper uit de molen
zout
Doe alle ingrediënten in een kom en roer het goed door elkaar, doe als laatste
de appel erbij. Breng de salade op smaak met peper en zout.

EET SMAKEILIJK!

•
Voor u gelezen ....
door Pietel(e Dekker
•

Van vriendelijke woorden slijt je tong niet;

•

Eerst meemaken, dan meepraten:

•

't Zou voor de wereld beter zijn, dat de mensen hun ogen meer open

•

Er zijn mensen die zitten te slapen als ze wakker zijn;

•

Een mens krijgt het nooit volmaakt, er moeten wat wensen overblijven;

hielden en hun mond meer dicht;

•

Langs de weg hoor je het meest;

•

Een rijk mens eet wat hij wil, 'n arm mens eet wanneer hij kan;

•

Je moet kopen in de tijd en gebruiken in de nood;

•

Aan haast heb je niks, je moet op tijd vertrekken.
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K. F. De twa doarpen
Het is al een tHd geleden, maar u heeft de uitsllag van de laatste ledenpartij en
de uitslag van de competitie· van 2007 nog van ons tegoed.
Zaterdag 8 september was de zogenaamde FRT- ledenpartij. Het was prachtig
kaatsweer, dus wat dat: betreft kon de dag al niet meer stuit Bij de Jeugd
stonden maar liefst 9 parturen op de lijst, een prachtig aanta].
In de eerste omloop waren de parturen goed aan elkaar gewaagd. Het werd 2
x 5-4 en 2 x 5-3. In de verliezersronde bleef het: spannend, 5-5 en 5-4. Reiny
en Janette hadden toen een staand nummer en wonnen na die rust i:n die
halve· finale met 5-2 gemakkelijk van Jeffrey en Berber die met 5-5 van
Usanne en Symke hadden gewonnen.
De finale in de verliezersronde was spannend, maar op 5-5 en 6-0 wonnen
Reiny en Janette toch van Thomas en Johannes.
Op papier liij1kt de uitslag van de winnaarsronde spanningsloos, maar niets was
minder waar. De finale werd besliist op 5-1 en 6-6, maar het had net zo goed
anders kunnen zijn, want hêt was heel vaak 6-6. Op 5-1 en 6-6 kwam de bal
niet uit het perk en hadden Sven en Michiel gewonnen.
De uitslag:
1

Winnaarsronde:
1.
2.

Sven Bijlsma en Michiel de Jong
Roel Hekkema en Anoek Koster

Verliezersronde:
1.
2.

Reiny Haytema en Janette vd Gaast
Thomas Huitema, en Johannes Hazenberg

Bij de groten stonden 8 parturen op de lijst. Iets
minder dan we gewend zijn, maar toch een prachtige lij;st. De eerst omloop
was er meteen veel spanniag. Met altes aan de hang moesten Auke, Peter en
Welmoed toch hun meerdere erkennen in Jelle, Jan en Bart, Ook de partij
tussen Ids Wi.etse en Anne tegen Gooitzen, Peter en Freerkje werd pas op 5-5
en 6-2 in het voordeel van Ids c.s. beslist.
De finale werd op 5-2 en 6-4 beslist in het voordeel van Bert Jan c.s.
De finale van de verliezersronde werd pas op 5-5 en 6-4 beslist.
Het was weer een prachtige kaatsdagl
Bij dezen wiflen we Fokko Rollema nogmaals hartelijk bedanken voor het
sponsoren van de partij!
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De uitslag:

Winnaarsron.de:
1. Bert Jan Ouderkerkeo, Cor de Groot en Peter
van Zuiden
2. Jelle Brandsma, Jan Postma e.n Bart Hekkema

Verliezersronde:,
'
1. Gooitzen Brandsma, Peter Ouderkerl<en en
Freerkje Watsma
2. Wiebren Poelstra, Klaas Boersma en Harmen Postma
Natuurlijk was er in 2007 ook de cempetkle, op, dinsdagavond voor de jeugd
en op donderdagavond voor de. ouderen. Voor beide avonden was veel
animo. Vergeleken bij vorig jaas toen we verwend waren met alleen maar
mooi· weer, was het nu wat minder. Wel eens regen, soms koud een enkele
keer onweer, en ook moesten we nog een paar keer atlassen vanwege
omstandigheden. Toch mogen we terug. zien op een geslaagde competitie. Bij
de jonge Jeugd deden 17 kinderen mee. Bij de iets oudere Jeugd is er 15x
gekaatst door in totaat 26 kinderen.
Op donderdag is 17 x gekaatst door in totaal 62 leden, Kortom we hebben
weer een succesvol seizoen achter de rug!!

De uitslag jeugd
1 e prijs Rowanne Terpstra
2e prijs Johannes Hazenberg
3e prijs Sven Bij1lsma
4e priJs Tlae Nieboer
Se prijs Reiny Haytema
Ge prijs Atty Gietema
7e prijs Anoek Koster
Se prijs Marc de Boer
9. Yvonne Galama

9. Janette vd Gaast
11. Berber Speerstra
12. Marjan Gouda
12. Klaas Jan Haytema
14. Roel Hekkema

76
73
67
66
64
63
62
58
58mt
58mt
57

55
55
53

15. Hidde Lemstra
1 . Robin Bijlsma
16. Thomas Huitema
16. Hanneke Kieft
19. Kim Boomkamp
20. Symke Nlieboer
21. Jordy Taris
22. Michiel de Jong
23. Jeffrey de Wit
23. Tessa vd Zee
25. Regina Folkertsma
26. Stefano Scabio

51
49
49
49
46
41
38
35
28
28
19·
14

mt = meer tegen eersten
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Senioren:
le prijs Auke Walsma
2e prijs Bert Jan Ouderfcerken
3e prijs Jan Postma
4e prijs Age Gietema sr.
Se prijs Sealde Witteveen
Ge prijs Harmen Postma
7e prijs Anne Gietema
ge prijs Bart Hekkerna
9. Wiebren de Jong
10. Wiebren Poelstra
10. Cor de Groot
12. Wietse Sinnerne
12. Jelle Brandsma
14. Steef Haarsma
14. Klaas Jiitze Tijtsma
16. Ype Bonnema
17. Gooizen Brandsma
18. Peter v Zuiden
18. Cor v Zuiden
20. Sjoerd Wijngaarden
21. Klaas Sjoerd Koopmans
Dames:
le prijs Ruurdje Dij,kstra
2e prijs Freerkje Walsma
3e prijs Lianne Huitema
4e prijs Saskia vd Weide
Se prijs Froukje Walsma
6. Aggie Walsma
7. Jacobien Postma
8. Hanna Harkema
8. Welmoed Blanksma
10. Linda Galema

18

22. Ids Walsma
46
23. Anno Galama
45
24. Johan Ouderkerken 41
74
74 mt 25. Jan Witteveen
40
26. Freerk Kootstra
37
69
27. Klaas Boersma
35
66
66 mt 28. Jan Nota
28
66 mt 29. Jan Hessel de Groot 27
30. Paulus Witteveen 24
64
31. Peter Terpstra
22
63
32. Sjoerd Bouma
15
63
33. Robert Tiesma
14
60
33. Thomas v Zuiden l.4
60
35. Wieger de Jong
13
58
58 • 36. Meindert Bonnema 10
37. Jelte speerstre
9
57
38. Durk Walsma
8
54
39. Jan Blanksma
7
49
40. Arjan Segers
5
49
41. Theo Galema
2
48

90
82

47

89

89 mt
79

67
65
59
45
43
43
41

11. Jetske Dijkstra
12. Betty de Vries
13. Erna Harkema
13. Anita Haarsma
15. Geertje vd Bij
16. Joke de Jong
17. Siemke Huitema
18. Elske vd Meuten
20, Rinkje vd Zee
21. Sietske vd Meuten
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40
39
39
38
33
30
26
22
9
9

De wisselbekers waren voor Rowanne Terpstra 76 punten jeugd t/m 12 jaar,
Auke Walsma 90 punten senioren vanaf 12 jaar, Ruurdje Dijkstra 89 punten
dames vanaf 12 jaar.
Rest ons nog te melden dat er een bestuurswissel ls geweest; Joke de Jong
heeft het bestuur verlaten, nogmaals bedankt voor je inzet Joke! Jetske
Dijkstra zal het bestuur komen versterken, welkom Jetske!
Het bestuur.

het nieuwe seizoen
Afs jume dit lezen is het nieuwe kaatsseizoen van KF de twa doarpen alweer in
volle gang! Op. dinsdag en donderdag wordt er weer door jong en oud naar
hartelust gekaatst op het skieppefjild in Tjerkwerd.
Hierbij een klein overzicht van wat er op het programma staat voor 2008.
De ieuqd
Op dinsdagavond is er, net als voorgaande jaren, kaatsen voor de jeugd van
de basisschool. De kinderen van groep 3 en 4 zijn van 18.45 tot 19.30
spelenderwijs met het kaatsen bezig onder leiding van Jan Nota en Jan Hessel
de Groot. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er vanaf 18.30 kaatstrainen,
gevofgd door competltiekaatsen. Dit staat onder leiding van Wiebren
Poelstra. Kinderen die niet meer op de basisschool zitten, en niet ouder zijn
dan 14 jaar, mogen ook aan deze training meedoen. Competitie kaatsen is
voor hen echter wel op donderdag, met de 'groten'.
Kaatst/essen voor dames
Op verzoek van een aantal van onze leden hebben we eens gepeild hoeveel
animo er was voor kaatstlessen voor dames. De interesse hiervoor bleek
enorm! We zij,n dan ook heel blij dat we kaatstrainster Geeske Hibma bereid
hebben gevonden om dit seizoen 6 lessen/trainingen voor dames te
verzorgen. De lessen zijn bedoeld voor dames/meiden die het kaatsen (wat
beter) onder de knie willen krijgen. Dinsdag 13 mei is de eerste les, om 19.30
uur.
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Competitie kaatsen

Wat dit betreft is er weinig verandert t.o.v. voorgaande jaren. Vanaf 19.00
uur wordt de competitie· gekaatst voor iedereen die niet meer op de
basisschool zit. We hopen natuurlijk dat het donderdags weer gezellig druk op
het sportveld wordt.
Partiien

Voor het seizoen 2008 staan de volgende partijen op !het programma:
Zaterdag 17' mei·, 13:00 uur; Pearkekeatsen ..
Vanaf 12 jaar. Na afl'oop prijsuitreiking in het Waltahûs, mmv Jan
Nota. Sponsor; it Waltahûs.
Zaterdag 7 juni; ledenpartij voor de jeugd
Gezamenlijke partij met Wolsum, in Wolsum.
Zondag 8 juni; Gezamenilijke Ledenpartij
Vanaf 16 jaar, Met Wolsum, in Wolsum .
.~ Zondag 6 j;uli; zachte bal partij
Voor iedereen en ane leeftijden.
Sponsor; Dierenartsen praktijk Bolsward
~ Zondag 10 augustus; Familie partij,
Voor a.Ue leeftijden. Sponsor; De gezinnen Wa/sma,
Postma, Twynstra, Speerstra en Huitema
van buurtschap ïemswoude
• Zaterdag 30 augustus; FRT-ledenpartij,.
Voor jeugd en ouderen.
Sponsor; FRT instalfatiebedrijf
'

Publiek is bij deze partijen natuudijk altijd
van harte welkom!
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Rest ons nog iedereen een sportief kaatsseizoen toe te wensen! Tot ziens op
het skieppefji,ld!
Groeten van het bestuur van KF de twa doarpen:
Sjoerd Bouma

0515 579081

voorzitter

Jetske Dijkstra

0515 560101

secretaresse

Jan Postma

0515 572613

penningmeester

Wiebren Poelstra

0515 579444

j,eugdzaken

Lisette Kootstra

06 48423254

Johan Ouderkerken

0517 532939

Klaverjasuitslag seizoen 2007-2008
1. Douwe & Aukje b.v.

10. Riet Bruinsma

4599

10. Broer & Rieky b.v.

4599

3. Fokko & Betty b.v.

4869*
4865
4856

11. Gea Galama

4551

4. Wiebren Poelstra

4731

Niet 15x gekaart

5. Jitte Huitema

4709

12. Yde Schakel

6. Afke Smid

4659
4653
4609
4606

13. Klaas Galama

4801
4710

14. Wieger de Jong

4616

15. Bert Miedema

4554

16.Jouke Hettinga

4402

2. Afke Ydema

7. Jelle Zijisling
8. Bertus Walisma
9. Jelle Twijnstra

•

*gemiddeld aantal punten
Riet Bruinsma is jaren onze voorzitster geweest en ze vond het tijd worden
om hier mee te stoppen. Gea Gala ma neemt deze taak nu over.
Het nieuwe seizoen begint weer op dinsdag 7 oktober 2008. Nieuwe leden
zijn van harte welkom!
Rieky Dijkstra
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Nieuws van de E.H.B.O. vereniging Tjerkwerd
Hier even een bericht van de. E.H.8.0. -vereniging.
Voor diegenen, die het nog niet hebben vernomen,
wij zijn bezig met het werven van financiële middelen,
om een A.E.D. aan te schaffen.
Een A.E.D. is een Automatisch Externe Defibrillator.
Een apparaat/kastje, wat wordt gebruikt, bij het
reanimeren van een persoon met een hartstitstand.
Hetzelfde apparaat zit in een ziekenauto.
U begrijpt, dat als een A.E.D. in ons dorp aanwezig is en er is een moment, dat
het moet worden gebruikt, dat 'wij' er dan vast eerder bij zijn, dan de
ziekenauto. En daar gaat het om: de tijd te overbruggen tussen het moment
van een hartstilstand en het moment, dat de ziekenauto arriveert.
Het is goed om te weten, dat al diverse dorpsgenoten/E.H.B.0.-ers een cursus
hebben gevolgd om een A.E.D. te bedienen. Allemaal met goed resultaat,
waarvoor ze een certificaat hebben ontvangen.
Wij als vereniging vinden het een belangrijke zaak, dat een A.E.D. in ons dorp
aanwezig is. We zijn begonnen, met diverse instanties aan te schrijven.
Ook in Tjerkwerd zelf zijn we bij de ondernemers en verenigingen langs
geweest. Van Stichting Windkracht 10 hebben we een bedrag van€ 500,00
toegezegd gekregen. Ook van diverse bedrijven en enkele verenigingen
hebben we al bedragen ontvangen en anderen hebben nog geld toegezegd.
U moet weten, dat een A.E.D. ongeveer€ 2.000,00 kost.
Eigenlijk zou er in elk dorp een dergelijk apparaat aanwezig moeten zijn, dus
hebben we ook contact gehad met gemeente Wûnseradiel, maar deze heeft
hier negatief op gereageerd.
Tevens loopt er een aanvraag bij Fonds Bolsward-Dronrijp. Hiervan kunnen
we na 21 mei de uitslag verwachten.
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Mocht u nu als dorpsgenoot denken, daar heb ik ook wel een (kleine)
bijdrage voor over, dan kunt u dit altijd melden bij onze bestuursleden: Hinke
Twijnstra of Hinke Brandsrna,

Samen met de toegezegde bedragen is de stand nu al ongeveer€ 1.000,00
Hier zijn we ontzettend blij mee en hopen, dat de andere toegezegde
bedragen ook g;·uw binnenkomen, want hoe eerder we een A.E.D. kunnen
aanschaffen hoe beter, toch??H
Hopelijk kunnen we- u in een volgende Skieppesturt weer nieuwe berichten
melden.
NB: Wilt u ook mee kunnen helpen, als er eens
"iets" in ons dorp gebeurt? Meldt u aan voor een
E.H.8.0. - cursus. Ook die informatie kunt u
krijgen bij, onze bestuursleden.
Het bestuur van de E.H.B.O. te Tjerkwerd.
Hinke. Twijnstra, Hinke Brandsma, Akke de Haan

Huizenmarkt ingezonden stukje Onno Ebbendorf
Maak er een loteri1' van.

1

,

C

1 ' " 1 \,.

Huizenmarkt
De ING Bank wil de stagnatie op de huizenmarkt doorbreken door woningzoekenden te laten bieden op hun
droomhuis. Er is nog een veel betere manier om deze
stagnatie te doorbreken en dat is: verloot uw huis. Stel,
je wilt €1 miljoen voor je huis hebben, dat een taxatiewaarde heeft van rond de €300.000. Dan laat je duizend
loten van €1000 verkopen via een makelaar of notaris.
Die zal dan op zijn beurt de gelukkige winnaar trekken uit
die duizend loten. De winnaar heeft een huis voor €1000
ziedaar dat iemand met een kleine beurs ook een hui~
kan kopen. En de eigenaar heeft een prachtwinst op zijn
huis gemaakt die hij weer in de economie of een ander
huis kan investeren. De stagnatie zal dan zeker met een
enorme impuls doorbroken worden.
Tjerkwerd.
Onno Ebbendorf.
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Biljartseizoen 2007-2008
Het seizoen is weer voorbij. De laatste bfJJartavond (en klaverjasavond) werd
gehouden op dinsdag 1 april jl. De keu kan weer voor een aantal maanden in
de kast.
Voor de biljartvereniging is het sowieso een goed: seizoen geworden. Eind
januari, 2008 is er afscheid genomen van het oude biljart en een offlciee]
wedstrijdbilja:rt aangeschaft. Hiervoor onze dank aan de Stichting lt Waltahûs.
In het begin moest men er wel'. aan wennen want het blijkt toch moei,lijker te,
zijin om op een, groter bil}art te spelen. Alleen de kampioen van vorig jaar trok
zich daar niets van aan en prolongeerde zijn titel ook voor dit seizoen ( of zou
dat te maken hebben met het feit dat er thuis in Bolsward ook zo'n tafel'

da~~

•

De uitst:ag van het seizoen 2007-2008:
Voor de 2e keer op rij ais 1 e geëindigd en kampioen Rein Gala ma.
De aanval op de titel net mislukt maar toch een mooie 2e plaats voor Jaap van
lingen.
Is in opmars voor de titel maar sluit dit jaar af met een keurige

3e plaats voor

Jan Postma.
Hij had hies niet op gerekend maar toch netjes een 4e plaats voor Willem
Poelstra.
Niet een echt goed seizoen gespeeld maar toch nog de

se plaats er

uitgesleept Have Huitema.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Nu gaan we eerst van de zomer
genieten en de vakanties. Eind september kunnen we ons weer gaan richten
op het biljarten.

Iedereen een prettige vakantie toegewenst.
Biljartvereniging H.T.S.

24

't Skieppesturtsje [maaie 2008

.

Kampioen biljarten Wûnseradiet
leder Jaar wordt in de 2e helft van februari het biljartkampioenschap van
Wûnseradlel gespeeld; mt wordt georganiseerd door de biljartvereniging van
Lollum.
Er wordt gespeeld in 7 klassen, De eerste week wordt bepaald welke spelers
er naar de wirmaarsronde gaan en wie naar de vertlezersroade. In de tweede
week wordt bepaald wie er naar de finales gaat en wie definitief afhaakt. De
final:es van de verliezersronde wordt dan gespeeld op vrijdagavond en de
finales van de winnaarsronde wordt gespeeld op zaterdag.
Altijd zijn er bHjarters uit Tjerkwerd die meedoen. Voor dit Jaar waren dit er 6
stuks en wel Sjoerd Bouma, Sjoerd Breeuwsma, Gerben Ditkstra, Haye

Huitema, Douwe en WHlem Poelstra. Na de tweede ronde zijn er 3 afgevallen
en de andere 3 mochten in de finales van de winnaarsronde spelen. Dit is een
prima score, 50 % van de deelnemers van Tjerkwerd door.
Op zaterdagmorgen om 10 uur werd er begonnen met de finates en ongeveer
om 5 uur s'middags kon men beginnen met de prijsuitreiking.

De uiitslag voor de Tjerkwerder biljarters was als volgt:
in de 4!e klas als 6e geëindigd Haye Huitema
in de 6e klas als 2e geëindigd Douwe Poelstra
in de 7e klas als 1( geëindigd Sjoerd Breeuwsma

Hierdoor is Sjoerd Breeuwsma voor een jaar KAMPIOEN van de 7e klas van het
biljartkampioenschap van Wûnseradiel.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met
het behaalde succes.
Biljartvereniging H.T.S ..
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Tekenen, schilderen en kalligraferen in Tjerkwerd,
In het najaar begint de cursus Tekenen en Schilderen op donderdag 11
september. Er is nog plaats voor enkele cursisten, De groepen zijn klein, wat
de gezelligheid ten goede komt. De cursus is zowel voor beginners als
gevorderden. Iedere cursist krijgt de kans zich te verdiepen in de techniek van
het tekenen (ook pentekenen) en het schilderen met olieverf (op water-

basis), acrylverf of aquarelverf.
Verder bestaat d:e mogelijkheid de tal:rijke teken- en schilderboeken, die ik in
mijn atelier heb, in te zien en zo inspiratie te vinden voor het schilderwerk.
In oktober wordt er ook weer een. expositie ingericht met werk van de
gevorderde cursisten in de Bibliotheek van Bolsward .

.

Prachtig! Er wordt in september een cursus Kalligrafie gestart aan de Sylroede

45 in Tjerkwerd. In 2004 heb ik in Bolsward de laatste kalligrafie cursus
gegeven. Daarna gooide de computer met z'n vele lettertypes roet in het
eten. Maar nu, zijn er weer mensen die graag willen kalligraferen.
We beginnen met de ltalk letter, een humanistische cursief uit de
Renaissance. ln, de 10 fessen leer je het here alfabet met zowel de kleine als
de hoofdletters. Ook komen er verschillende toepassingen aan de orde, zoals
een menu of ultnodlging. De cursus wordt op donderdag gegeven.
Heeft u belangstelling of wilt u Informatie dan kunt u terecht bij:
Yneke de Koe (docent Schoonschrijven en Tekenen en Schilderen),
Sylroede 45, telefoon 0515-572899.
YAdK
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Studeren in Schotland door Ruurdie Dilkstra
Door, de redactie van het Skieppesturtsje ben ik gevraagd om iets over miijzelf
te vertellen. Ik ben Ruurdje Dijkstra en ik heb nu bij,na een jaar in Dundee
gestudeerd. Dundee is de vijfde stad in

Schottand op basis van grote en ligt

ongeveer een 1.5 uur boven Edembu'rg. lilk studeer hier forensische
antropologie, het is een vier jaar durende opleiding. Het is iets anders dan
patholoog anatoom, die heeft als taak om te achterhalen wat er met het lijk is
gebeurd, terwijl de forensische entropoloog alleen voor het identificeren is,
en dan vooral met speciale gebeurtenissen en vergane lijken.
Toen ik klein was wou rk altijd biJ de politie en dat is steeds meer
gespecialiseerd geworden.

En, ui,teindelijk ben i,k biJ· forensische antropologie

uitgekomen, de grootste kans i,s dat je ergens anders eindigt dan bij de politie
maar we zullen zien.
Het is in iede.r geval een heef: gespecialiseerd beroep met maar weinig banen
en dus ook weinig opleidingen. lin Nededand was hij er niet en in het Verenigd
Koninkrijk alleen in Dundee, dus. de keus voor waar de studeren was makkelijk
gemaakt toen iil< deze opleiding vond. Dus dat is dan ook de voornaams.te
reden dat ik naar Schotland ben gegaan, maar ook omdat ik altijd al wel voor
een stage of cursus een maand maar Engefand wäde, dus nu werd het gewoon
vier jaar, om je Engels te gebruiken en te· zien of ze. echt verstaan. En zij
verstaan mij meestal wel, in het begin was het meer andersom het probleem.
Al is dat nog steeds weF eens moeilijk, vooral als je in een kamer bent met
echte Dundoians, want die hebben een heel sterk speciaal accent waar ook
Engelsen en Schotten problemen mee hebben. Ook is het me opgevall'en dat
iedereen woorden verschillend uitspreekt, en hoe Je de letters uitspreekt en
of je de R wel of niet zegt, hangt ervan af als je Schots, lers of Engels bent.
Menselijke biologie vind ik erg toteressant, daarom heb ik ook voor
forensische antropologie gekozen, maar daar hebben we dit jaar nog niet veel
van gehad. Het is veel meer planten, dieren en de omgeving/aarde, dus ook
veel aardrijkskunde, natuurkunde. en scheikunde, en vooraf die eerste twee
niet meer verwacht"
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Het jaar is hier opgebouwd uit 2 semesters van 13 weken, met 3 vakken per
semester en een zomervakantie van bijna 4 maand, omdat de lectures dan,
onderzoek verrichten, echt werk doen met hun opleiding.
Ze· hadden het eerste semester veef bijeenkomsten voor internationale
studenten, da,t heel leuk en interessant was. Daar werd je geïntroduceerd
met de Schotse cultuur, het waren vaak ceili.dh, dat zijn Schotse
dansevonden, heel' erg leuk. Het zijn simpel.e dansen die je na 4
avonden alJemaal mee kunt dansen. En op zo'n avond draagt
niemand een broek, de mannen een kii:t en vrouwen rokken tot
aan de knieën, en op hele officiële dragen de vrouwen ook
klltachtige roken en een cape met hetzelfde tartan erop. Ook kreeg
je dan tatties& stovies, dat is aaedapperen met groente, Scottisch
Broth(soep, proeft als snert) en natuurlijk Haggis ( dat volgens de geruchten
heel erg vies is, en gemaakt is van de · gewanden van schapen) en dat proeft
best lekker.
Het is hier best anders dan thuis, het eten en ook wat je ln de winkel
0

kunt kopen, met sommige dingen lopen ze heel erg achter en
met andere weer voor. Wat ook opvallend is net zoals
Amerikanen heel erg huggerig. Ook zijn ze hier erg
christelijk, op zondag ga je twee keer

•(..J

~

Orkney

lalanda

~
naar

de kerk. Er zijn hier heel veel kerken,
binnen 15 min lopen wel' 20 kerken en
de meesten zjtten ook helemaal vol op
zondag. Ik ben in een kerk geweest
waar je gewoon bijna bij elkaar op
schoot zat, zo druk was het. Zo nu
hebben ju.Uie een idee van hoe het hierin
Schotland is.
Groeten,
Ruurdje
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Even voorstellen als pedicure/voetverzorger.
Mijn naam is Richtje Hiemstra Boersma, en heb na anderhalf jaar studeren,
succesvol mijn diploma pedicure behaald, Bij de Friese Poort in Leeuwarden,
Waar ook een verplichte stage aan vast zat gekoppeld. De 150 uur stage heb
ik gelopen bij pedicure Corry Boeren in Bolsward. Zij, heeft een drukke praktijk
en van haar heb ik veel geleerd en ervaring op mogen doen, inmiddels
hebben we een samenwerking.
Ook heb ik ook een cursus nagelbeugels en beugelspange gedaan voor de
ingroeiende nagel. Nu ben ik begonnen met mijn specialisatie Diabetisch
voetverzorging en 9juni, moet ik hierin examen doen. Mensen die diabetisch
zijn, kunnen afhankelijk van hun ziektekosten-verzekeraar de
voetbehandeling dan vergoed krijgen of een gedeelte terug ontvangen.
Voor mensen die diabetisch ziin is het heel belangrijk dat er regelmatige voet
controles zijn omdat de zenuwen en de bloedvaten op lange termi1n
problemen kunnen geven:. En daarvoor is specialisatie nodig.

De pedicure behandeling bestaat uit verzorging van de nagels en de
nagelomgeving.
Verzorging van verdikte en schimmelnagels.
Behandeling ingroeiende nagels, verwijdering overtollig eelt en likdoorns, het
behandelen van kloven en het opsporen van de voetklachten
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Als pedicure geef ik voorlichting en advies over standafwijkingen van de voet,
over keuze schoenen en gebruik van hulp middelen in de schoenen en over
het bestrijden van de voetklachten door de specifieke voetverzorging.
Bij cliënten die pijn klachten en of klachten door een afwijkende stand
hebben. Adviseer ik een bezoek aan huisarts voor
mogelijke doorverwijzing naar de podotherapeut
of specialist.
Ik heb een praktijk aan huis, maar bent u slecht
ter been of u kunt niet bij mij, komen, kom ik ook
bij u thuis. Zie mijn advertentie, die u tevens kunt
gebruiken als kortingsbon, elders in dit blad.
Met vriendelijke groet Richtje Hiemstra- Boersrna

•
Open middag

-

ffr

~~~

Hallo docpsgenoten,
(
~
\
Het is alweer bijna een jaar geleden dat wij op
de Singel 4a zijn komen wonen met ons gezin en onze bonte beestenboel.
Er is inmiddels ai een hele hoop werk verzet EN ... er moet nog een hele
hoop werk ve~zet worden.
Tussen het werken door zijn jullie als dorp al heel gastvrij geweest
om ons uit te nodigen op diverse, in ons ogen, geslaagde dorpsfeesten.
Nu is het aan ons de beurt om eens wat terug te doen en onze
gastvrijheid aan jullie te tonen.
Op zaterdagmiddag 21 juni aanstaande hebben wij een openmiddag van
13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur, onder het genot van wat koffie/thee
en koek laten wij jullie graag zien wat het zoal geworden is bij ons.
DUS ... vindt je het gewoon gezellig, b~n je nieuwsgierig of wil je om
wat voor 'n reden dan ook eens bij ons langs komen.
Cead Mille Failte ! Ofwel .... Honderdduizend Maal Wolkom
Jeffrey,Patrick,Pauline
30
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Richard de Wit
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Familieberichten
Geboorte:

Dankbaar en intens gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en broertje
Ontluikend wonder:
dit begin van nieuw leven
Een bloesemknop
waarvan de blaadjes beven
Door stralen van Gods zon
Door adem van Zijn wind
Gekoesterd tot een bloem
Dit kind van God, ons kind.

Jonathan Jacob
Datum:
Tijd:
Gewicht:
Lengte:

10 mei 2008
07.57
3910 gram
53 cm

Bote en Astrid de Boer-Prins
Marc, Sigrid en Jan Jochum
Rytseterp 1, 8765 PC Tjerkwerd

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen hartelïk bedanken voor
de kaartjes en de bloemen die wij gekregen hebben bij ons
vertrek naar Bolsward.
Na 52 jaar wonen op Kerkstraat 14 in Tjerkwerd, is dit een heel verschil.
We moesten eerst een beetje wennen op 3 hoog, maar het is wel een mooi
plekje.

Wie nieuwsgierig is, waar we wonen, is van harte welkom op de •
·.
.
St. Jozefstraat 58 in Bolsward.
Met hartelijke groeten van Wieger en Baukje Bakker.
En op Kerkstraat 14 in Tjerkwerd wonen per ingang van 1 mei
2008 de kleinzoon en zijn gezin; Wieger, Evelien en Dennis Bakker.
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Even voorstellen
Via deze weg willen wi} ons kort voorsteHen.
Wieger Bakker, 27 jaar en werkzaam in Bolsward als
leerkracht op de Sint Maartenschool en mag naast
voetbalclub Heerenveen graag sporten.
Evelien Bakker-Fluit, 27 jaar en werkzaam in Sneek in een juwelierszaak.
Wij hebben een zoon Dennis, hij1 is 2 jaar oud en in augustus verwachten wij
ons tweede kladje.
Wij hopen hier met veel plezier te mogen wonen in het huis van Pake en
Beppe.

Alweer een jaar in Tjerkt,,yerd

•

Wij werden erop attent gemaakt dat wij al' een tijdje in Tjerkwerd wonen en
ons nog steeds niet officieel hadden voorgesteld in het "Skieppesturtsje".
wij zijn Henk Witteveen uit Bolsward en Ans Valkering uit Hoorn. Sinds 13
april: 2007 wonen wij op Singel 18 en op· 27 juni 2007 zijn we getrouwd.
Ook hebben wij. een hondje genaamd Pietje.
We hadden lang in Bolsward gezocht naar een huis totdat een makelaar ons
erop wees dat een huis in een van de omringende dorpen misschien ook een
optie· was, zo.doende kwamen we in Tjerkwerd terecht.
Tot d'e koop was snel besloten, temeer vanwege het mooie uitzicht en de
mogelijkheid van een bootje voor de wal.
Ons huis stamt uit 1880 en heeft nog een bedstee,
deuren en luiken uit die tijd.
Het leven in îJerkwerd' bevalt ons best en we hopen
hier nog lang te wonen.
groeten, Henk en Ans
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Lamseerse
Hallo allemaal,
In de vorige Skieppesturt stond
een winterpuzzel, die ls door een
aantal kinderen goed opgelost, zij
zullen allemaal een aardigheidje
ontvangen. Zoals jullie zien is
staat er nu een strip van Garfield
afgedrukt, deze strip is
ingezonden door Ilse Galema.
Heb jij, ook iets leuks voor in
't Lamsearke mail het dan naar:
mjryedema@hetnet.nl

Op de volgende bladzijde staat
nog een leuke kleurplaat. Ik wens
jullie veel kleurplezi.er! !
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Snypsnaren

Famylje de Jong fan 'e Sylroede hat de keamer
ferboud, no hawwe se moa! romte om te oefenjen foar de
playbackshow en dat die fertuten ! Der maast getyks in nije kast kom me
foar alle prizen ! !
Auke Walsma wie sa ûnder de yndruk fan syn apres-ski-oct dat hy op
wei nei hus noch tocht dat hij yn 'e snie wie .... helaas, doe 't hy foei kaam
hy der efter dat dat net sa wie, dan is dat brêgedek dóchs in stik hurder

!! !
Jo hawwe se fêst ek wolris tegearre yn Boalsert om boadskippen sjoen,
dy twa froulju fan de Waltawei. En seagen jo lêsten ek dat der noch in
frjemde man by wie ? En seagen jo doe ek dat dy man oan harren auto
siet te prutsen? Nu ver no ? No, net at jo witte dat de beide froufju de
boadskippen yn de auto hienen, de door op slot en de kaai der yn ...
En de reservekaai dan ? Ik hear it jo tinken, no, dy lei nêst die gewoane
kaai, der koene se dus ek net by!

.

Mefr.S. v.d.Z. fan de Waltawei fynt it sa 'n mooi ûtsicht at de
skiepskudde by har foor de ruten de/komt, sy giet dan spesjaal ut it rut
hingjen om der efkes fan te genietsjen .... De folgjende kear si/ sy
wierskynlik op de stoep stean, net om wer nei dy moaie skiepkes te
sjen, mor om har hortensia's te beskermjen tsjin al dy hûngerige
skieppebekken !
Moandeitejûns is der a/tyd gymnastyk yn it Waltahûs, dat is goed foor
liif en leden ... mar net foor de stuoilen fan it Waltahûs ! Janet V. is sa
fûl mei de stuolledûns; dy brekt gewoon de boel of !Miskien is it better
as sy gewoon te fytsen giet, en dan sûnder helpmotor.........
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! De Oranjeferieniging, de
àkiers, de bem en de muzyk, wat in droktefoo« san oerke ! Mar wat
wie it in bjusterbaarHk barren, bysûnder en gesellich ! Ek noch maai
waar der by; wat woîîe je noch mear !
Keninginnedei 2008; allegear op nei Makkum

De NOS hie ek in ynterview mei Ada Stel, dat koene jo sjen yn it
NOSjoumaal: hawwe jo har net heart ? Dat kin klopje, sy wie dy frou
mei de biezem dy't Makkum skiin skrobbe.... De man fan de NOS hie alle
tekst spitich genoch fuort knipt. ...
Guon minsken waarden wol tige senuweftich foor de komst fan de
keninginne, sa ek Afy S. Die smyt sa mar har muzyk yn it wetter.... of wie
it dêchs de hurde wyn ? Lokkich hie sy noch in muzykstander, der koe
se mooi efkes my angelje !
•
In soad minsken fytsten ofrûne Plnkstermoandei wer de alvestêdetocht,
sa ek in tal Tsjerkwerters, knap hear ! lt is dochs in hiel ein, yn it
bysûnder foar Jan en Agatha. Jan hie syn beurs nammentlik yn Dokkum
lizze fitten .... tsia, dan moatte jo by Boalsert noch mar efkes trochsette !
Master Jeroen fûn dat de skooite mei in nije direkteur ek mar in nije
namme nedich hie: hy nimt no de tiîîefoan op mei:
Goedemorgen, met de Regenboog! Ja, no sis, praat mar Frysk hear!
De famy/je Lighting is efkes tekker op fakänsje west. Wol apart: de
grutte bus wie my, krekt as de laptop en de kunpkes .... sa komme jo
noait es lekker los fan it wurk!

.

Kopij foar it nije nûmer graach foar
freed 12 septimber 2008
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Luister naar uw voeten, pijnlijke voeten zijn niet
normaal, ver~ring de pijn aan'uw voeten dus niet...
maar doe1er wat aan!
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met:

.

Richtje Hiemstra-Boersma
Van Panhuysweg 6
8765 LH fjerkwerd
Telefoon:
0515-577013
Mobiel:
06-23211~74
Email:
richtjehiemstra@live.nl

ProVOET
landelijke Organisatie voor de
Voetverzorger / Pedicure

..........................................................................................................................
Knip de bovenstaande advertentie uit en ontvang
€ 5,- korting op uw eerste pedicurebehandeling!

Wilt u in 't Skieppesturtsje
adverteren neem dan contact op met
één van de redactieleden.

• Autoam bulance
• Paardentrailer
• Aanhanger gesloten/open
• Kettingzaag
• Kettingzaag op stok 3 m
• Bosm aaler
• Diam antslijper
• Trilplaat
• Stenenknipper
• M aaim achines
• vertlcuteerm achine
• m inihijskraan op
ru psonderstef
• Stoom cleaner
Dit Is een greep uit ons
assortim ent.
Prijzen op aanvraag

WEGENBOUW MATERIAlEN
Leverancier van o.a,
• Husquarna diamantgereedschappen
• Samac / Wacker trilplaten
• Alml knippers
• Ulbo stampers

(e)Husqvarna
Great experience
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www.mdtbolsward.nl
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Industriepark
1 8701
BlllsWard
Tel:
0515 - 5n310
- Fax:PN
0515
- 516212
,_....._. 1
Mob~ 06 -46 4150 80 E-malt 1111@mdtbolsward.nl L_ __. _ __._....,_.u

