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Vrijwillige bijdrage's
t

Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van;
Fam. J. R. Huitema Tjerkwerd, Fam. S. Postma Arkum, A.J.M. Zeinstra
Goutum, Fam. H. Speerstra Heerenveen, Mevr. D. Bakker-de Jong Arkum,
Mts J.S de Wolft Tjerkwerd, Fam. A.T. Witteveen Tjerkwerd, Fam.A. Dam
Surhuizum, Fam. R. Steur Tjerkwerd, Mevr. T. Stremler-Stegenga
Tjerkwerd, Fam. G. Dijkstra Tjerkwerd, Fam. S. Miedema Ymswalde,
Fam. U.B. Wiersma Tjerkwerd, Fam. T. Twijnstra Hellendoorn.
Namens de redactie, heet hartelijk dank voor uw bijdrage!
Vrijwillige bijdragen kunnen overçëmaakt worden met vermelding
'Bijdrage 't Skieppesturtsje"en het jaar waar het betrekking op heeft.
Bankrelatie; Fortis bank Bolsward: Rekeningnummer; 84.76.68,398

···············-···············"'····································-·············••ll••••lfl••······················· .
't Skieppesturtsje is de doarpskrante fan Tsierkwert en
omkriten. Dizze krante wurdt hûs oan hûs besoarge troch de
redaksje en oare frijwilligers.

De krante kin bestean troch frijwillige bijdragen fan de lêzers.
2
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Van de redactie
Als eerste hier in het Skieppesturtsje het gebruikelijke voorwoord van de
redactie. We hopen natuurlijk dat jullie allemaal een goede vakantie hebben
gehad en dat jullie weer uitgerust en ~ol goede moed aan het winterseizoen
kunnen beginnen, want het belooft weer een seizoen vol activiteiten te
worden!
Verder mogen we terugkijken op een tal van leuke activiteiten de afgelopen
tijd zoals: kaatspartijen, terras-klaverjassen, de barbecue van de
sportveldcommissie en niet te vergeten het zeer geslaagd Olympisch
dorpsfeest, met geweldige optocht .
We hopen nu dat we nog lekker kunnen genieten van wat nazomerweer.
Vanaf deze plaats willen we jullie weer bedanken voor de înzendingen want
wij alleen kunnen het Skieppesturtsje niet vol krijgen. Ook hopen we dat jullie
gehoor willen geven aan de oproep van Frans Mulder om je bijdrage te
leveren aan de internet site van ons dorp.
In ieder geval willen wij jullie weer heel veel leesplezier wensen .

•
Groeten, Fokko.

Wa krijt de Skieppesturt 2008 ?
As redaksje ha wy alle jierren each foar de warberens fan us
doarpsgenoaten. Wy wolle jim as ynwenners net bûtenslute
en binne benijd nei jim tips.
·
Graach mei omsl.<riuwing wêrom krekt dy persoan(en} yn
aanmerking komme moat(te} foar de Skieppesturt 2008!
Mail jo favoriet nei us mail-adres: mjryedema@hetnet.nl
't Skieppesturtsje I oktober 2008
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Nieuws van stichting lt Waltahûs
De vakantie zit er weer op en de zomer weer bijna voorbij. We zijn alweer
druk bezig met het nieuwe seizoen maar eerst even een korte terugblik.
De avonden dat het Nederlands elftal speelde zijn goed bezocht, na de beide
fantastische wedstrijden was het erg gezellig in het Waltahûs. De derde
wedstrijd hadden we allemaal natuurlijk veel meer van verwacht, wel
enigszins teleurgesteld maar toch bleef bijna iedereen om wat te drinken.
Tijdens de zomer was het rustig in het Waltahûs. Sinds deze maand is er
gelukkig weer een en ander gestart.
Voor het komende seizoen natuurlijk weer de terugkerende activiteiten zoals
de play back show, de avond met band en de vrijwilligers avond welke we
wellicht nu wat eerder in het seizoen willen gaan doen.
Informatie hierover en over de andere activiteiten kunt u tzt op de M.A.T
lezen. In ieder geval veel plêzier en gezellige avonden toegewenst namens
het bestuur .. !!!

Oproep van de webmaster van www.tsjerkwert.nl
Van Feike Mulder, de enthousiaste maker van de prachtige site over ons
dorp, kregen we de volgende vraag binnen. "Ik wil me graag concentreren op
de geschiedenis van Tsjerkwert. Daarom zou ik graag iemand hebben die de
dagelijkse nieuwtjes op de site kan zetten."
In bepaalde opzichten werken wij als redactie al samen met Feike Mulder,
maar de oproep van Mulder brengen we hier graag onder uw aandacht. Het is
mooi werk dat veel voldoening geeft. Bovendien,heb je meteen resultaat
want het staat meteen wereldwijd op de site.
Mulder laat tevens weten dat hij ook van dorpsbelang en van al die andere
instellingen en verenigingen graag de nieuwtjes, mededelingen enz. op de
site wil zetten. Voor een site als www.tsjerkwert.nl hoort dat eigenlijk ook zo.
We doen dan ook een dringend beroep opde secretariaten en schrijvers om
hun nieuws ook via de site de wereld in te sturen.
U kunt Feike Mulder bereiken via e-mail: info@tsjerkwert.nl . Ook kunt u
even aankloppen bij zijn vader Gerrit Mulder, onze Skieppesturt en
dorpshistoricus bij uitstek. Hij woont in het witte huis op het hoekje van de
Singel en de Kerkstraat, tegenover de brug.
4
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De Tsjerkwerter Canon
De 50 ferhalen dy't alle Skieppesturten kinne moatte
Yn in earder nûmer ha wy in oprop setten mar ...... hjir is gjin reaksje op
'
.
kommen en dat spyt üs eins wol wat.fs der dan neat dat üs Skieppesturten yn
't sin sjit by it lêzen fan üs fersyk dit troch te jaan? lt is net aan de redaksje
om saken fan boppen öf del te lizzen of it buro fan harren dy't der harren
foardiel mei dwaan kinne. Mar miskien helpt it as wy.in rychje opstelle en de
lêzers ütnoegje de ûnderwerpen in sifer te [aan. In top tsien te meitsjen fan.
de hjirûnder neamde sa ken, persoanen én feiten. En as der wat fergetten is
fernimme wy dat ek graach,
~
~
~
~
~
~

Skied nis fan it ûntstean fan Tsjerkwert
Skiednis fan de tsjerken
Skiednis fan de Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter
lt ferhaal fan de trekfeart
Skoalleskiednis fan Tsjerkwert ( twa legere skoallen )
Simmer 2000

~ It Pjuttehonk
~
~
~
~

Us doarpsblêd 't Skieppesturtsje
lt ferhaal oer de flearmûzen ·
De doarpsomropper Freark Schakel
It grêfmonumint yn
tsjerke
~·· lt oargel yn de tsjerke
~ lt ferieningslibben ( fan kaartklub oant keatsferiening en fan EHBO
oant korps)
~ lt Waltahûs
~ lt Waltaslot
~ De winkels fan eartiids
~ De ambachten fan eartiids
~ De ütbuorrens fan it doarp saas bygelyks Beabuorren
~ Oarloch en ferset

de

Mei dizze wurklist ha wy jim it gers aardich foar de fuotten weimeand, mar
dat makket üs allinne mar benijd nei wat jim noch mear oandrage. Jim kinne
tinke oan de keunstners, nifelders, boeren, de strjittenammen, lännammen
't Skieppesturtsje I oktober 2008
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en oare toponimen en gean sa mar troch. Wa wit sil dit noch ris liede ta in nij
boek oer Tsjerkwert en omkriten ..
Wat is eins in canon? Offisjeel is it in gehiel van teksten, bylden,
keunstwurken en gebeurtenissen dy't it referlnsjekader fan in part fan de
kultuer of godstsjinst werjouwe. De Underwllsrie hat de Minister yn 2005
advisearre om de [ongarelh mear vn de kundete bringen mei harren eigen
kulterele identiteit. Dêrby wurdt dizze ornskriuwing jûn: "fen canon is een

richtsnoer voor de elementen van onze cultuur en geschiedenis die van
belang zijn om door te geven aan volgende generaties". Mei dat lêste yn de
achterholle moat it neffens US slagje. Jou [lrn sifers troch. Dat kin op US mailadres: mjryedema@hetnet.nl . Wy komme der yn l:ts takorn nûmer
graach op werom.

•

De redaksje

Stichting Windkracht 10 Wynpark Beabuorren BV
Het einde van het jaar 2008 nadert met rassé schreden. Dus ook de nieuwe
vergadering van Dorpsbelang voor dit jaar. Ook dit jaar willen Y"iJ gaarne weer
een bedrag kunnen uitkeren aan de diverse gegadigden. De aanvragen
hiervoor verwachten wij uiterlijk 15 november 2008 bl] onze voorzitter, Joh.
Dijkstra, van Panhuysweg 2, Tjerkwerd.
Voor de goede orde melden wij u nog, dat de aanvragen van vorige jaren,
welke niet werden gehonoreerd, niet automatisch weer mee doen. Alleen
nieuw ingediende verzoeken doen mee.
Tijdens de komende jaarvergadering van dorpsbelang zullen wiJ weer de
gehonoreerde aanvragen bekend maken. : · ·
·
Namens het bestuur St WK 10
Jos Falkena

6
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K.F. De

twa doarpen

seizoen 2008

De zomer is alweervoorbij_en daarmee ook het kaatsseizoen van KF
'De Twa Doarpen'.'Op het moment van schrijven staat alleen de
jaarlijkse ledenvergadering op 19 september nog op het programma.
Het was weer een geslaagd seizoen met drukbezochte
competitieavonden, leuke trainingen en spannende partijen. Hierbij een overzicht
van het hele seizoen.
PEARKEKEATSEN
De eerste partij van dit jaar was, zoals al een aantal jaren; het Pearkekeatsen. Deze
partij werd gesponsord door het Waltahûs en na afloop kon daar genoten worden
van een optreden van Jan Nota.
,
Er stonden dit jaar 15 pearkes op delijst, Een mooi aantal. tiet was een dag vol
gezellige, fanatieke en sportieve partijen, de één wat spannender dan de ander.
Alleen de parturen Freerkje Walsma / Jos Terpstra, en Johan Ouderkerken / Lieke van
As wisten de vierde omloop te bereiken en stonden daarmee in de finale. Lieke van
As was er twee jaar eerder met de krans vandoor gegaan samen met Cor de Groot,
maar deze keer trok haar partuur in de finale aan het kortste eind. Freerkje en Jos
waren. duidelijk testerk en werden hiermee de terechte winnaars van deze dag.
Uitslag:
Winnaarsronde:
l. Freerkje Walsma gn Jos Terpstra .
2. Lieke van As en Johan Ouderkerken
3. Grietje Yska en Sjoerd Bouma
Verliezersronde
1. Gerda Wind en Ids Walsma
2. Joke de Jong en Durk Ouderkerken
3. Reiny Haytema en Cor de Groot
LEDENPART/J MET WOLSUM
Op 7 en 8 juni was er de gezamenlijke partij met Wolsum. Dit jaar was het de beurt
aan KF 'De Seare Han' om deze partij te organiseren. Alles was weer piekfijn voor
elkaar. Natuurlijk waren de leden van KF 'De Twa Doarpen' sterk vertegenwoordigt!
Op zaterdag 7 juni beet de jeugd het spits af. Er werd gekaatst in 3
leeftijdscategorieën. De senioren waren de dag daarna aan de beurt.
Bij de welpen en bij de jongens/schooljongens meisjes/schoolmeisjes werd er in
poules gekaatst. Bij de pupillen en de senioren werd er in een winnaars en verliezers
ronde gekaatst.
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Uitslagen:
Welpen:

1. Me~te de Boer en Tseard W~ersma .
2. Sybrand vd Molen en Sybren Heins

Pupillen
winaarsronde:
Verliezersronde:

.· 1. Sven Bijlsma en Jeanette vd Gaast
2. Geldou de Boer en Piety vd Berg
1. Ciska Brulnsma en Petra Wynia

2. Baukje vd Zee en Marije Tolsma
Jongens/schooljongens meisjes/schoolmeisjes
1. Johannes Popma en Alyda Wynia
2. Peter van Zuiden en Rixt vd Molen
Senioren:
Winaarsronde:
1. Ype Bote Bonnema, Klaas Jitze Tytsma en Sijke de Jong ·
2. Rob Landskroon, Wypke Attema en Freetk Kootstra
3. Wiebren Poelstra, Jan Hessel dè Groot en Janneke
Verliezersronde:

Terpstra
•
1. Jos Terpstra, Lieuwé Rijpma en Bauke Draver
2. A~ke Attema, Pietsje Haarsma en Sietske vd Meulen

KAATSEN VOOR IEDEREEN
Ongeveer eeri maand later, op zondag 6 juli was het tijd voor de 'zachte ballen partij'.
Deze werd gesponsord door Dierenartsenpraktijk Bolsward. Zoals elk jaar was het
kaatsen voor iedereen weer een groot succes. Maarliefst 23 parturen stonden er op
de lijst. Jong en Oud, kaatsers en niet kaatsers; aUes speelde weer door elkaar.
Gezelligheid voerde de boventoon, hoewel iedereen in de loop van de dag natuurlijk
ook steeds fanatieker werd om de kransen .te bemachtigen.

Uitslag:
Winnaarsronde:

1. Ype Bote Bonnema, Harmen Postma

en Robin Bijlsma.

2. Auke Walsma, Aggie Walsma en Hidde lemstra,
3. Steef Haarsrna, Anne Gietema en Antje Huitema.
verliezersronde

1. Bert Jan Ouderkerl<en, Erna Harkema
en Thomas Huitema ·
2. Age Gietema jr, Robert Tiesma en Klaas Jan Haytema ·
3. Marco Burghgraef, Germ Dijkstra en Michiel de Jong

8
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De winnaars van het 'kaatsen voor

De winnaars in de verliezersronde:

iedereen': Harmen Postma, Robin Bijlsma

Thomas Huitema, Erna Harkema en

en Ype Bote Bonnema. achteraan staat

Bert Jan Ouderkerken

Karin Harkema, namens de sponsor;
Dierenartsenpraktijk Bolsward

FAMILIEPARTIJ
Op verzoek van een aantal leden werd dit jaar voor het eerst de familiepartij
georganiseerd. De sponsoren van deze partij waren de Families Postma, Walsma,
Twynstra, Speerstra en Huitema van buurtschap Eernswoude. Zij hadden prachtige
zuivelpakketten samengesteld voor de winnaars.
•
Dat er wel animo was voor een familiepartij bleek uit het aantal opgaven: 29 partuur!
Voor sommigen was meedoen belangrijker dan winnen, anderen gingen duidelijk
voor de kransen.
Het leek een grijze, regenachtige dag te worden, maar wonder boven wonder was het
om elf uur droog. Net als bij het kaatsen voor iedereen stonden er ook nu jongeren
en ouderen, kaatsers en niet kaatsers in het veld. Ook waren er veel familieleden
meegekomen die niet lid waren van KF de Twa Doarpen, wat de partij alleen maar
verrassender maakte.
De familie Galema had de hele dag alleen maar spannende partijen gekaatst en ook
hun tegenstander in de finale, de farn Bonnema, hadden verschillende keren 5-5
gespeeld. De finale werd niet minder spannend. Met alles aan de hang ging de
overwinning naar de familie Galema.
De uitslag:
Winnaarsronde: 1. Dennis, Iwan en Linda Galema
2. Ype Bote Bonnema, Meindert Bonnema en Jetske Dijkstra
3. Marco Burghgraef, Pieter Westra en Eleonora Postma
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3. Ids, Auke en Freerkje Walsma
Verliezersronde:

1. Gooitzen Brandsma, Jelle Brandsma en Antje Huitema
2. Piet, Cor en Peter van Zuiden

•
De sterkste kaatsfamlüe«

Het beste partuur in de verliezersrcnde:

Dennis, Linda en Iwan Galema

Gooitzen Brandsma, Antje Huitema en Jelle
Brandsma

FRT LEDENPART/J
Als afsluiting van het seizoen werd de FRT ledenpartij gekaatst. Er waren twee
partijen, één voor de jeugd en één voor de ouderen. Dit jaar hadden we iets meer
opgave dan vorig jaar. Bij de jeugd waren er 9 partuur en bij de senioren 11.
Rowanne Terpstra en Berber Speerstra namen het in de jeugd-finale op tegen Klaas
Jan Haytema en Yvonne Galema. Het werd een spannende partij die in het voordeel
van Klaas Jan en Yvonne eindigde.
Uitslag (jeugd)
Winaa rsronde:

1. Klaas Jan Haytema en Yvonne Galema
2. Rowanne Terpstra en Berber Speerstra
3. Sven Bijlsma en Jildou Speerstra

Verliezers ronde:

1. Jeffrey de Wit en Anouk Koster
2. Lisanne Burghgraef en Jeanette vd Gaast

Klaas Jan had het dus goed gedaan bij de jeugd. Zijn zus en zijn vader ,deden het bij de·
senioren ook erg goed. Ze kwamen elkaar tegen in de finale. Reiny kaatste met Peter
Terpstra en Ype Bote Bonnema. Riemer zat met Marco Burghgraef en Joke de Jong in
het partuur. Het partuur van Reiny stond vrijwel de hele partij voor. Een flinke
inhaalrace van Marco, Riemer en Joke mocht niet meer baten. Ype Bote, Peter en
Reiny gingen met de kransen naar huis.

10
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Uitslag (senioren)
Winaarsronde: 1. Ype Bote Bonnema, Peterîerpstra en Reiny Haytema

2. Marco Burghgraef, Riemer Haytema en Joke de Jong
3. Steef Haarsma, Wybren de Jong en Lisette Kootstra
Verliezersronde:

1. Sjoerd Bouma, Linda Galema en Lianne Huitema ·
2. Cor van Zuiden, Paulus Witteveen en Peter Ouderkerken.

Foto: van links naar rechts:
Sponsor Fokko Rollema met de
kranswinnaars Peter Terpstra, Reiny
Haytema en Ype Bote Bonnema
TRAINING EN COMPETITIE
Op dinsdag avond was het een drukte
vanjewelste op het Skiepefjild.
Voor de kinderen uit groep 3 en 4 van de
basisschool was er onder leiding van Jan
Nota en Jan Hessel de Groot de
mogelijkheid om spelenderwijs met kaatsen bezig te zijn. De kinderen uit de groep 5
t/m 8 trainden een half uur onder leiding van Wiebren Poelstra en Seakle Witteveen,
gevolgd door competitie kaatsen. De competitie was bij de jeugd enorm spannend.
De uitslag wordt bekend gemaakt op de ledenvergadering van 19 september en zal in
het volgende Skiepesturtsje worden gepubliceerd.
.
Nieuw op dinsdagavond was de dames kaatstsalning. Onder leiding van officieel
kaatstrainster Geeske Hibma kregen ongeveer 25 dames 8 weken kaatsles. Het was
erg gezellig en Geeske was erg te spreken over het kaatstalent van de dames. Op
donderdagavond en tijdens de verschillende partijen hebben een aantal dames hun
kaatskunsten al in praktijk gebracht. '
Op donderdag avond was er natuurlijk weer competitiekaatsen voor iedereen die niet .
meer op de basisschool zit. De avonden werden allemaal druk bezocht door zowel
heren als dames. Een enkele keer was het zelfs passen en meten om alle perken op
het veld te krijgen. Fantastisch dat er zoveel enthousiasme voor het kaatsen is!
Bij de dames was een duidelijke winnares van de competitie. Bij de heren was de
competitie tot de laatste donderdag spannend. Ook deze uitslagen zijn in het.
volgende Skiepesturtsje te lezen.
Al met al was het een geslaagd seizoen en we hopen natuurlijk dat we ook volgend
jaar weer zoveel kaatsliefhebbers op het Sklepefjlld kunnen verwelkomen!
JTD
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De speeltuin
Zoals iedereen kan zien, wordt de speeltuin nu echt werkelijkheid. Zaterdag 20
september is er een start gemaakt met de ondergrond. Binnen nu en twee
weken zal de speeltuin klaar om te spelen zijn!!! We kijken met verwachting
hier naar uit.
We zijn blij dat we eindelijk in ons dorp een speeltuin(tje) krijgen.
Hierbij bedanken we Stichting Windkracht 10 voor het schenken van het .
speelhuis en ondergrond etc. Het overige bedrag is door de gemeente en
provincie gesteund. Niet te vergeten het
·
startkapitaal van ruim 2000,- door de vele acties
uit het dorp.iqeweldlqt
Speettuincommissie:
Astrid de Boer,
Mireille Galema,
Riemkje Lemstra,
Elma Draaisma

•

.

.

De officiële opening van
DE SPEELTUIN
VAN TJERKWERD
vindt Plaats op

ZATERDAG 18 OKTOBER.

om 10.00.
JU komt toch ook? ·
12
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Dorpsfeest Tjerkwerd: een vrolijke Olympiade in de regen
Het was alsof dé Spelen van Beijing nog even dunnetjes werd overgedaan.
Tjerkwerd was dit weekend een echt Olympisch dorp. De feesttent fungeerde ·
als 'Frisian-housê' en 'Bird's nest' tegelijkertijd.
Vrijdagochtend gingen de kinderen in een vrolijke optocht door het dorp, de
fietsen en skelters prachtig verslerd. Op het sportveld was voor hen van alles
en nog wat te doen. Zo kondenze zich sportief met elkaar meten in de miniOlymplcs. Een circuit van Olympische spelletjes, maar dan net even anders.
Het onderdeel worstelen werd worst-stelen, bij het kogelstoten leken de
kogels wel gemaakt van rubber en voor de krachtpatsers was het gewichtjesheffen echt wel kinderspel. Het jeugdkaatsen werd daarnaast geïntroduceerd ·
als een nieuwe Olympische discipline.
Ook de volwassen mochten direct aan de slag. De sportlevelingen onder hén
bereidden zich met een flinke warming-up voor op de dingen die zouden gaan
komen. Er werd met veel enthousiasme volleybal gespeeld en als altijd op het
scherpst van de snede gekaatst.

•

In het Bird's nest was een groep bezig met het maken van prachtige
'Olympische' bloemencreaties. Op een meer ontspannen manier werd het
't Skieppesturtsje [oktober 2008
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'jeu de boules' gespeeld en wierp de jeugd een hengeltje uit aan de trekvaart.
Veel werd er overigens niet gevangen.
En toen kwam de nattigheid en moest het avondprogramma in allerijl
worden aangepast. De intocht van de atleten van de verschillende landen
werd echter zo'n enthousiast en kleurrijk gebeuren, dat de aanhoudende
regen er geen enkele vat op kreeg. De verschillende buurten en straten
hadden dan ook flink uitgepakt. De toeschouwers zagen achtereen een
Chinese draak, Braziliaanse danseressen, het Vrijheidsbeeld van New York,
een Russische trojka en nog veel meer voorbijkomen. De combinatie van
Griekse goden als Zeus en Poseidon met de Franse Napoleon op zijn paard
was vermakelijk. Zelfs Elvis Presley was van de partij!
Uiteraard ging het plaatselijke korps 'Eensgezindheid' de stoet vooraf en
bracht dit keer mars na mars met verve ten gehore. Alle deelnemende landen
presenteerden zich daarna op het sportveld, alwaar de officiële opening werd

.

gehouden. Nadat de voorzitter van het plaatselijk Olympisch comité zijn zegje
had gedaan, werden achtereenvolgens de vlaggen gehesen, de volksliederen
gespeeld en hartstochtelijk meegezongen en werd eendrachtig de

Olympische eed gedeclameerd. Op het moment suprême was het de beurt
om de enigszins onwillige duiven los te laten en kon qitelndelljk het
Olympisch vuur worden ontstoken. De ceremonie werd afgesloten met een
fenomenaal, maar vooral ook bescheiden vuurwerkUe).
Verkleumd en natgeregend kregen de dappere atleten daarna kort de
gelegenheid om zich thuis te verwarmen en om te kleden. Rond 9 uur werd in
de tent de Olympische kennisquiz gehouden en konden de eerste medailles
14
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worden uitgereikt. De band 'Butterfly' vulde daarn a op weergaloze wijze de
rest van de avond in. Er werd tot in de late uurtjes sportief gedanst en
broederlijk gedeeld!
Zaterdag bleek dat door de vele regenbuien het veld onbruikbaar was
geworden. Dit betekende opnieuw enige aanpassingen in het programma. De
jongste kinderen konden de hele dag volop spelen en genieten van een aantal
attracties die noodzakelijkerw ijs op een parkeerterreintje waren uitgestald.
Halverwege de ochtend werd de Olympische zeskamp hervat. Deze begon in
de tent met een stevige partij Sumo-worstelen. Daaro p volgde een ietwat
ingekorte fietstriatlon, waarbij vooral de akelige hobbelfiets menig deelnemer
letterlijk uit evenwicht bracht. In de tent werd daarop een overheerlijke
lunch aangeboden, bestaande uit hete soep en wat koudere broodjes. Het
meest spectaculaire onderdeel werd aan het begin van de middag gehouden.
Op het water van de trekvaart werd de tripple2-met stuurvrouw gehouden. In
Canadese kano's was het nota bene de VS die het sterkst was en de wedstrijd
overtuigend wist te winnen. Het laatste onderdeel was de 'wooden shoes'
estafette. In een bescheiden tempo 'renden' de atleten op duo- en
beugelklompen heen en weer in dit koningsnummer en uiteindelijk richting
finish. Na een snelle optelling van punten konden in een laatste 'ceremonie
protocolaire' twee Olympische kampioenen worden gelauwerd. De Verenigde
Staten (Rytseterp , Jousterp, Beabuorren) en Brazilië (vmswäld) hadden
evenveel punten en werden derhalve in het Bird's nest beide tot gouden
winnaars aangewezen. De olympische beker werd eendrachtig met elka ar
gedeeld. De bronzen medaille ging naar Frankrijk (Singel, Kade, Kerkstraat).
Griekenland (Sylroede) en Rusland (Arkum/Dedgum) eindigden respectievelijk
als 4e en Se. China (W altaweg) werd hekkensluiter met een Ge plaats. Na al
het sportieve geweld werd het tijd voor dorstlessende on tspanning. Een
uitermate gezellig ratjetoe van artiesten passeerde aan het eind van de
middag de revue, één en ander stevig muzikaal (be)geleid door de plaatselijke
troubadours Jan en Foppe.
De band Off Limits wist 's avonds na een enigszins aarzelend begin op een
geweldig enthousiaste wijze de aanwezige toehoorders toch mee te slepen
naar een eensgezind gehos en gedans! Met een tentdienst die in het teken
stond van 'W ie is jouw coach?' werd het sportieve weekend op de
zondagavond afgesloten. Tjerkwerd had het afgelopen weekend een uiterst
vrolijke en gezellige Olympiade, ondanks alle nattigheid!
't Skieppestu rtsje I oktober 2008
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Koken met Riemkje
Beste lezers,
Inmiddels is iedereen weer terug van vakantie en zitten we weer in
het “normale”patroon. Zoals de meeste mensen wel weten gaan wij
al jaren naar Scandinavië op vakantie. Wij zijn een paar keer heerlijk
uit eten geweest, vooral de gravlax (zalm) is daar overheerlijk.
Ik heb een paar typische Zweedse gerechten opgezocht, die makkelijk
te maken zijn.

Zweedse gehaktballetjes
40 gr. boter
1 ui, fijngesnipperd
1 gekookte aardappel
250 gr. gehakt (rund)
1 eetlepel paneermeel
1 klein ei
1/8 l slagroom
2 eetlepels peterselie, fijngehakt
peper, zout
Smelt in een steelpan 1 eetlepel boter en fruit hierin de ui zachtjes
glazig. Prak in een kom de aardappel heel fijn. Voeg het gehakt, het
paneermeel, het ei, 4 eetlepels van de slagroom, de peterselie, peper
en 1 theelepel zout toe.
Meng dit alles goed door elkaar en vorm er met natte hand ca. 24
kleine balletjes van. Verhit de rest van de boter in een koekenpan en
bak de gehaktballetjes in ca. 8 minuten rondom bruin en gaar.
Schenk de rest van de slagroom erbij en laat de balletjes nog enkele
minuten sudderen tot ze omhuld zijn met saus. Serveer de balletjes
koud of warm.
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Zweedse aardappel-zalmquiche
375 gr. gekookte aardappelschijfjes (kant en klaar)
versgemalen peper en zout
200 gr. gerookte'zalm
1 kleine ui, in dunne ringen
2 eetlepels dille, fijngehakt
2 eieren
1 bekertje zure room (125
ml)
2 ½ dl melk
nootmuskaat
3 eetlepels fijngewreven
broodkruim of paneermeel
1 eetlepel gesmolten boter

Verwarm de oven voor op 200 Q C.Vet een lage ronde ovenschaalgoed in.
Leg hierin
Een derde deel van de aardappelschijfjes en bestrooi ze met peper. Leg
hierop de helft de plakken zalm, de helft van de uienringen en de helft van de
dille.
•
Herhaal de lagen en eindig met een laag aardappelschijfjes.
Klop de eieren
met de zure room, de melk, peper, zou en nootmuskaat los en schenk dit in
de schaal. Strooi het broodkruim of de paneermeel erover en besprenkel de
boevenkant met de gesmolten boter. Bak de taart in ca. 30 minuten in het
midden van de oven gaar.
Lekker met een komkommersalade.
Deze taart is ook heerlijk als borrelhapje. Serveer hem dan in kleine blokjes of
puntjes.

Eet smakelijk of in het Zweeds; Srnakllg máltldl
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PCOB, Perspectief voor 50-plussers
Op 24 mei 1989 is met veel enthousiasme de PCOB afdeling Makkum opgericht.
In bijna 20 jaar is het aantal leden flink gestegen, echter door vergrijzing en overlijden zakt ons ledenbestand. Daarom doet de PCOB een
beroep op u om lid te worden.
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is één van de grotere
organisaties die zich inzet voor een goede toekomst van
50-plussers. Dat doet de bond onder meer door op lokaal, regionaal en landelijk niveau als gesprekspartner op te treden voor diverse
invloedrijke instanties, overheid en politieke partijen.
Onlangs hebben we onze naam “PCOB afdeling Makkum” veranderd in
“PCOB afdeling Wûnseradiel”, omdat onze leden uit meerdere dorpen in
onze gemeente komen dan alleen uit Makkum.
Wat is er op lokaal niveau onder meer bereikt?
 Mede op initiatief van de ouderenbonden de woonflat
Lieuwkemastate.
 Computercursussen van Seniorweb in Makkum.
 Ouderen adviseuse.
 Betaalbare rijbewijskeuringen voor leden van ouderenbonden.
 Rijvaardigheidsdag voor ouderen.
 Opfris verkeerscursus voor ouderen.
 Belastinginvulhulpen voor eenvoudige aangiften.
 Zitting in de lokale WMO adviesraad.
Wat biedt de PCOB nog meer?
 Actieve belangenbehartiging op het gebied van zorg, inkomen,
huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
 Een herkenbare meerwaarde door het protestants christelijke
uitgangspunt.
 Door samenwerking met andere partijen, beïnvloeding van de
algehele politieke besluitvorming.
 Advisering over en ondersteuning bij maatschappelijke
vraagstukken.

20
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•
•

Informatie, tips en handreikingen via PCOB~publicaties.
Tien keer per jaar het ledenblad Perspectief.

•

Een speciaal reisaanbod via PCOB-:reizen.

•

Lokale en regionale bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en éducatie.

Voor meer informatie over de landelijke PCOB kunt u onze
website bezoeken: www.pcob.nl
Om met al dit mooie werk te kunnen doorgaan doen we daarom een beroep
op alle babyboomers uit de omgeving om via een lidmaatschap ons te
ondersteunen.
Duur is het lidmaatschap niet, voor l persoon € 22,- en bij 2 personen kost·
het€ 35,- per jaar.
Meer info kunt u nog krijgen middels onze voorzitter de heer
S.J.Elzinga 0517-531805 en bij mevr. T.Horjus 0515-231327.

Voor u gelezen ...
•

Trouwen is geen klompen passen

•
•

Een dag in de zomer is voor een bouwer als een week in de herfst
Elke kop heeft zijn kuren

•
•
•

Alsje met de dochter wilt trouwen moet je van de moeder houden
Wie niks weg te geven heeft, kan van alles beloven
Water op je land, schade in je hand

•
•
•

Met de konijnen door de tralies kunnen
Eigen schuld pest de mens het meest
Bij het verdelen van een tientje houd je meer vrienden over dan bij het ·
verdelen van een ton

•

Wat gisteren nog vreemd was is vandaag gewoon en morgen al vergeten

•

Wat je aan de koe geeft, krijg je in jé emmer terug

•
•

Slecht land in goede handen is beter dan goed land in slechte handen
Een dolle kat kan door een klein gaatje

't Skieppesturtsje [oktober 2008
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Nieuws van de E.H.B.O. vereniging Tjerkwerd
Hieronder eerst enige inlichtingen over de financiële
stand van zaken, wat betreft de aankoop van de AED.
(Automatische Elektronische Defibrillator)
De volgende ondernemers, verenigingen en
stichtingen hebben een bijdrage geleverd om de AED.
te sponsoren.
In willekeurige volgorde:
H.T. Feenstra
Galerie Ada Stel
Timmerbedryf Ouderkerken
Kootstra Klusservice
F.J.Rollema
Miedema Lighting
Hawar IT C.J.Nieboer
Fouragehandel Gietema·
Harkema dierenarts
Haarsma Groep bv.
F.Mulder Polv-clean
Garage Zwart
Machinehandel R.Dijkstra

Doarpshûs lt Waltahûs
60+ Soos
Gym-Fitnessclub
•stichting Windkracht 10
Muziekver.Eensgezindheid
.Kaartclûb
Kerkkoor
Begrafenisvereniging
Biljartclub
Peuterspeelplaats
Ysclub
Kaatsvereniging

Tevens is er door Hinke en Hinke met de bus gecollecteerd bij alle bewoners
van Tjerkwerd en omstreken. Dit heeft het prachtige bedrag van € 497,10
opgeleverd. Tijdens het Europese Kampioenschap voetbal mochten we een
bedrag uit de WK-pool ontvangen van€ 85,00.
Het totale bedrag is ondertussen € 2.607,10 We hebben al een AED gekocht
( de feestvierende inwoners van Tjerkwerd hebben deze al in de feesttent
kunnen bewonderen ) en het geld wat nu over is, leggen we opzij om in de
toekomst de onkosten (batterijen etc) te betalen.
Steeds meer worden we ons bewust van het feit, dat dit apparaat
levensreddend kan zijn bij een acute hartstilstand.
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Alle bedrijven/ondernemers en particuliere inwoners van ons dorp héé!
hartelijk bedankt voor uw spontane bijdrage, zodat we de wens konden
realiseren, om een AED in ons dorp te krijgen.
U heeft ook vast-in de media wel gelezen, dat er meer dorpen in onze
provincie zijn, die op allerlei manieren proberen om geld bij elkaar te krijgen
voor een AED.

Wij zijn trots op ons dorp, dat dit óns wel gelukt is.
Gemeente Wûnseradiel wilde niet op ons verzoek ingaan, maar wie weet, wat
er nog allemaal gaat gebeuren op dit gebied.
·
Als EHBO-vereniging willen we elke inwoner van ons dorp in de gelegenheid
stellen om een cursus: "bediener van de AED" te volgen. Iedere
belangstellende kan inlichtingen vragen bij het bestuur.
Uit het dorp kregenwe de vraag: Wie van onze dorpsbewoners zijn nu
"bedieners van de AED" ?
De volgende personen uit ons dorp hebben het AED-certificaat ontvangen :
Joke de Jong
Akke Gietema-v.Wieren
Hedwig Terpstra
Hinke Twijnstra
Jan Witteveen jr.

Hinke Brandsma
Bart van der Meulen
Marianne Walon
Antsje Huitema
Agatha Miedema
Tevens geven we hier ook nog

even de namen van de personen, die in

Tjerkwerd wonen en gediplomeerd EHBO-er zijn:
Bernard Algra
Hinke Brandsma
Gjettje Dijkstra
Sjoerd Dijkstra
Akke Gietema
Antje Huitema
Bart van der Meulen

Agatha Miedema
Joop Nota
Hedwich Terpstra ·
Hinke Twijnstra
Freerkje Walsma
Jan Witteveen jr.
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Onze vereniging telt op dit moment 20 leden. De andere leden wonen in
Bolsward, Exmorra, Burgwerd.
Het bestuur weet, dat er belangstelling is voor een nieuwe EHBO-cursus.
Graag z.s.m. opgave. Als er genoeg deelname is, kunnen we starten.
Inlichtingen bij het bestuur.
Het bestuur:
Hinke Twijnstra: voorzitter. Tel. 572308
Hinke Brandsma: secretaris. Tel. 579747
Akke de Haan: penningm. Tel. 573686

Collectes
•
De collecte van het K.W.F. kankerbestrijding heeft in
Tjerkwerd € 432,27 en in Dedgum € 134,45 opgebracht.

KWF+
KANKER
BESTRIJDING

Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt!
T. Stremler

De collecte foar it Prinses Beatrix Fonds hat yn Tsjerkwert dizze
keer 163,26 Euro opbracht. Allegear hiel hertlik tank hjirfoar.
Mellina Huitema

De actie voor het Astmafonds in het kader van de landelijke
inzameling in de week van 12-17 mei heeft in Tjerkwerd een
bedrag opgebracht van € 270,-.
,
Akkie,Mira, Nellie en Tetje bedankt voor jullie inzet en een iede'r
die door een financiële bijdrage deze collecte heeft doen slagen.
Namens het Astmafonds bedankt, Doetie Bakker
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Bedankt
Lieve mensen,
Hierbij willen wij.een ieder hartelijk bedanken voor alle blijken van
medeleven die wij hebben gekregen ·tijdens en na mijn verblijf in
het ziekenhuis.
Dank voor alle bloemen, kaarten en aanbieden van hulp in wat
voor vorm dan ook. Het heeft ons erg goed gedaan.
Anita & Eric Bijlsma-Haitjema en kinderen

Familieberichten
GEBOORTE:

.

liefde zo mooi en zo fijn,
Nog meer liefde te delen
Nu we met z'n vieren zijn
Vol dankbaarheid verwacht, met liefde ontvangen.
Geboren om altijd van je te houden. Onze lieve dochter en zusje

Elise
24 augustus 2008
Wieger, Evelien en Dennis Bakker,
Kerkstraat 14, 8765 LK Tjerkwerd. 0515-426307
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Niels

Jesse

Wiebe·

André

12

1

09
•

De geboorte van een kind
is steeds opnieuw een wonder
maar twee wonderen tegelijk
dat is wel heel bijzonder.

1

200

Bertus Rinse & Wanda Bakker
Lars
Buren 6, 8764 PR Dedgum
0515 579007
06 23424108
Voor bezoek graag even belllen

Even voorstellen
Ons is gevraagd om ons even voor te stellen in het in 't Skieppesturtsje.
Jentje van der Stap, 58 jaar en werkzaam aan de Roe Friesepoort in Sneek
als instructeur werktuigbouwkunde.
En Jantje van der Stap-Brander, 54 jaar én werkzaam als apothekersassistente in huisartsenpraktijk "De Tsjasker" te Witmarsum.
Wij zijn sinds April dit jaar komen wonen op Ba buren 13 in het achterste deel
van de boerderij waar voorheen Durk Breeuwsrna (van Sjoerd en Ted) en
onze dochter Ebelien hebben gewoond.
Verder hebben wij nog een dochter en een pake en beppe zegger maar daar
komt binnenkort verandering in.
Wij zijn vanuit Makkum waar wij 12 jaar hebben gewoond hier heen verhuist.
26
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Daarvoor hebben wij met onze kinderen 21 jaar in Pingjum gewoond.
Wij zijn de bovenverdieping nog aan het afwerken en dan is alles weer nieuw.
Het is voor ons een mooi plekje om te wonen in de· natuur en met de

.

Babuursterinolen achter de woonboerderij .

Verder hebben wij verschillende hobby's zoals bespelen van blaasinstrumenten
Jantje speelt fagot en ikzelf euphonium bij het korps in Makkum
Inmiddels hebben we al Tjerkwerders ontmoet tijdens de barbecue en liet
dorpsfeest. De komende tijd zullen we vast eens activiteiten in het Waltahuis
bezoeken.
Tot ziens Jentje en Jantje

·········································~·····~~--~·····~
Hallo, wij zijn Bas en Anja van 'de Wolfshaar en wonen sinds 16 juni'2008
aan de Waltaweg in Tjerkwerd met onze engelse bulldog Harry en 5
perzische kÓtten. Ook hebben we nog 2 paarden maar die staan in pension
bij onze vrienden aan de Singel. Via hun zijn wij ook in Tjerkwerd terecht
gekomen.

•

Omdat Bas chauffeur was bij Spaansen en vaak in Harlingen moest zijn om
te laden stond hij 's avonds stil in Bolsward. Omdat Richard en Pauline hier
in Tjerkwerd waren komen wonen hoorde ik op een gegeven moment cldoor:
Ik ben bij Richard en Pauline wezen eten ik heb bij Richard even geholpen
met een klusje doen, ik heb daar even gedouched.
Dus ik zei. Als je dan vaker thuis kan zijn, verhuizen we zelf maar die kant
op denk. En het toeval wil dat de Waltaweg 4 ook te koop was. Dus wij onze·
stoute schoenen aangetrokken en met de makelaar wezen kijken, een bod
gedaan en voor de avond viel was de koop gedaan en mochten we ons de
nieuwe eigenaren·noemen. Het duurde nog wel een tijde hoor, gekocht in
november en we konden er per juni in.

't Skleppesturtsje I oktober 2008 ·
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Opeens kreeg Bas ontzettend de twijfels, ons huis in Nieuwe Niedorp was
inmiddels verkocht en hij wilde niet meer de dijk over, dat was toch ook
wat ... Na een heel zen,uwslopendweekend en maar praten was de twijfel
dan toch weggenomen en konden we de makelaar opnieuw bellen om alsnog
z.s.m. het koopcontract te tekenen. En tot op heden hebben we cllebei nog
geen spijt gehad van onze beslissing. We hebben inmiddels alle_bei een baan
aan deze kont van de dijk, Bas is nog steeds chauffeur maar nu bij De
Waard in Wolsum en in heb een kantoorbaan gevonden in Harlingen voor 2
dagen in de week.
Het dorpsfeest hebben wij ook als zeer gezellig ervaren en hopen hier ook
nog meerdere van mee te maken. Het lijkt een beetje op de kermis in
Nieuwe Niedorp.

•

.
Het is dus een beetje het roer om, maar: volqensons moet het allemaal
lukken en goed komen. '
Vriendelijke groeten, Bas en Anja van de Wolfshaarbulldog
••• •..•• ·.~ •.•• ~ e: •••••.••• ;•••..•.•••••• ~-· ... ~~·-.' ••.•••••••••••••• •:•.··

Hallo hierbij willen wij ons even kort voorstellen.
Wij zijn Martina Bos met de zonen Pieter 13 jaar en Herman 9 jaar eind juni
2008 in Tjerkwerd komen wonen op de Waltaweg 3. Ik benwerkzaam in de
paarden zo rijdt ik een aantal paarden voor anderen en geef hierbij ook nog_ instructie. Herman zit op de basisschool in Tjerkwerd en Pieter gaat naar het . - MarnecoHege in Bolsward.
Groet Martina, Pieter en Herman
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't Lernsearxe
Hallo kinderen het is inmiddels alweer herfst zoals jullie misschien
gezien hebben zij ze druk bezig met het bouwen van de speeltuin van Tjerkwerd.
Hopelijk kunnen jullie er in de herfstvakantie volop van genieten!
In dit Lamsearke deze keer een knutsel activiteit, een uitnodiging voor
Mèrakèlsen een herfstmandala(deze staat achterin 't Skieppesturtsje.)
Veel plezier!

Een smulketting voor vogels ·
Wat heb je nodig:

Naald.
Sterk stuk draad.
Lekkere dingen voor vogels (~ie omschrijving)

Neem de naald en doe het draad·
eraan.
Zorg dat je veel lekkere dingen voor
vogels hebt. Bijvoorbeeld: stukjes
appel, stukjes wit brood, stukjes
bruin brood, pinda's in de dop
(ongebrand, voor de vogels), gepelde
pinda's, stukjes wortel.
Rijg de hapjes aan het draad. Je kunt
de verschillende hapjes heel leuk
afwisselen, zodat er een vrolijke
ketting uitkomt. Pas op datje wel
genoeg draad aan de beide uiteinden
overhoudt om de ketting op te
hangen.
Je kunt de ketting als hij klaar is
bijvoorbeeld tussen twee bomen
ophangen, of aan een vogelvoederhuisje zoals op de foto.
't Skieppesturtsje I oktober 2008
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Tsiende edysje fan Merakels wurdt magysk
Nvlán- Al foar it tsiende kear set Merakels de doarren fan MFC 'De Mande' yn
Nijlán op 'e woansdeitemiddei yn 'e hjerstfakänsje wiid iepen foar bern fan 4
oant 10 jier dy't sljocht binne op teater, muzyk, kreatyf dwaande wêze en '.
dûns. lt Frysk Berne Spektakel Merakels hat dit jier it tema 'Magysk Merakels'
en wurd holden op 22 oktober fan 13.30 oant 17.00 oere. Ter eare fan it
jubileum meie alle bern ferklaaid komme. Hjir is ek noch in moai pryske mei
te winnen!

•
Foar dizze tsiende edysje hst Merakels in rnagvsk programma gearstald.
Ithaka komt mei fertelteater oer it sprookje 'Sassefras en krepelkrûd'.
Sassefras is it ferhaal fan in keningin, dy't de kans krijt in do te wurden. Se
leart it fan in äld wyfke, dy't har belooft dat se like maklik wer in minske
wurde kin. Mar as se oan it fleanen west hat, is se de spreuk ferjitten ... Moat
se no altyd in do bliuwe ? By dit fertelteater byldzje· in tal bern ut it publyk it .·
ferhaal ut mei de teatermakster.
Jambo betoveret eltsenien mei de muzikale meispielfoarstelling 'Dreamreis'.
Dakka ferstopt al har geheimen yn in kist. Har grutste.gehelrn is in stien dv't.
har dreamen ütkomme lit. Jûns krûpt se ûnder de tekkens en hopet se dat de
sliep har meinimme sil nei de lannen dêr't se fan dreamt. S~ dreamt oer de
see en oer Afrika, oer dûnsje en sjonge en muzyk rnelts]e ... Dit stik wurdt spile
yn ferskillende talen en yn it bysûnder yn it Stellingwerfsk.
·
Foar de lytsten is der in poppekastfoarstelling. Ek kin der dûnse wurde op·
magyske muzyk en bern kinne de moaiste magyske kreaasjes rnelts]e. Seis de
praatpeal fan Praat mar Frysk is der. Boppedat binne der noch in pear
magyske ferrassingen foar de bern, dy't we no noch efkes geheim hälde ...
•
De yntree is 6 euro.
Kom dus nei Merakels, foar in magyske miks fan teater, muzyk, kreatvf en
dûns!
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Snypsnaren
Hedwich hat lest fan in nuver soart nesteldrang: de
measte memmen poetse de keukenskastkes foar de
poppe komt mar'Hedwich bout noch efkes in hiele nije keuken

!

lt hûs neist de famylje Ouderkerken stie te keap; in moai plakje foar Peter
miskien ? Niks derfan, hy wol net neist syn mem wenje, hy wennet der leaver
by in!
Fakánsje! Yn Sweden hat men in nei wapen ynset tsjin wyldplassers: teken yn
de boskjes !
lt wie miskien better west as Doede dit ek witten hie, hy moast der no op in
oaremanier efter komme ....
In soad minsken gienen nei Landall Green Parcs. Sa net Yde: dy hat neffens
him nei tänbou Green Parcs op fakànsje west . ·
Jaap en Betty wurde ek wat älder, sy nimme no seis de fytsen mei efterop de
auto. Dat is dan noch oant dêr oan ta, mar at jo dan ek noch ride mei in gong
fan de älden fan dagen dan wurdt it wol hiel hurd minder ! De gong der yn
hälde Jaap!

•

Want at jo te sunich ride dan hellet de polysje jo fan de dyk. Dat oerkaarn ek
Anneke S. Dy wie sa mei Betty oan it kletsen dat sy net mear wist hoe hurd at
se ride mocht. In grutte file wie it gefolch en dat koe de polysje net
wurdearje: net prate mar gasse !
lt doarpsfeest wie wer tige slegge. Hjir en dêr in bui mar foar de rest moai
waar. Om öf te kuoljen wie der bier genöch en yn stee fan in lunch- wie der ek
in iis-buffet ....
Sonja H. fûn it freedtejûn ek hiel gesellich: moaie mannen by de fleet en it
bier smakke lekker. Mar doe kaam de sneon. De moaie mannen wiene in
kater wurden en seis de tee smakke mar sa sa.'. ... Takom jier mar wer ris
besykje Sonja !
't Skieppesturtsje I oktober 2008
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Cor de G. koe ek hast gjin bier mear sjen, mar om wat of te kuoljen krige hy.
fan syn maten in hearlike bier-dûs!
Riemkje en Douwe A. dûnsen de. klornpedûns mar kamen op 'e flier te läne ..
Riemkje lei ûnder en krige it suver benaud, ·rnar Douwe fûn it wol goed en
frege at hy sa efkes in skoftke bekomme mocht .....
Dief yn 'e tinte ! Berber miste har griene beurs, Anneke S. yn panyk "it moat
hjir net málder, stellerij, háld de dief!" Mar wat docht dat lytse famke mei
dat griene beurske dêr by de snackwein ? "Lvsbet wol iisko ha ! "
Jan N. fûn it ek wer gesellich mar wist op it lêst net mear wêr at hy mei
.
dwaande wie en nei hûs ta gean wie der alhielendal net by. Lokkich hie hy
noch respekt foar syn àld-rnaster Henk. Dy fûn it better dat hy nei hûs ta gie,

en hy gong....

•

Monstertrucks yn Boalsert ! Dan trekker-trucs yn Tsjerkwert tochten de
jonges fan Hiemstra ! Lekker mei de trekker de kuilbult op en del ! Moai at [o
dan in omke hawwe mei in kraan, dy set je wer te plak at je der.bei del
hingje ......
Op Beabuorren hongen de flagen ut. Neffens Pier B. wie dit net foar de,
trouwerij fan Eduard mar: omdat dealden op Beabuorren bliid binne dat de
bern wer nei skoalle giene.

F.

Hoe wie dat ferhaal ek al wer mei Anneke op de ponykarre? De farnrnen op .
de pony de bosk yn en Anneke der mei in karre achter oan. Se fregen har by
de karreferhier noch oft sy dit wol earder by de ein hän hie. Ja fansels, soks
hie dochs neat om 'e hakken? No, de pony liet syn hakken (pardon hoeven)
sjen en gyng op 'e kletter. Mar in gelok dat it goed beteard Is.

Kopij foar it nije nümer graach foar
29 desimber 2008
32

't Skieppesturtsje I oktober 2008

.

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
Telefoon:
0515-577013
Mobiel:
06-23211674
Email:
richtjehiemstra@live.nl
Nu met aantekening diabetische voet.

ProVOET
landelijke Organisatie voor de
Voelverzorger / Pedicure

SEPTEMBER - DECEMBER 2008

METDOLMAR
MAAKT U EEN GOEDE

START

Zeer krachtige professionele kettingzaag met een
hoog koppel en minder trillingen door uitstekende
anti-vibratie techniek. Ideaal voor middelzware
bosbouww erkzaamheden. Door robuuste bouw
en een goede ergonomie geschikt voor langdurig
werken.

cc motor levert 3,8 pk
cm zwaardlengte
• 5,1 kg
• 49,9

• 38

D0LMAR

Gratis 5 liter kettingolie
en 1 liter 2-takt olie

www.dolmar.nl

MACHINEHANDEl DIJKSTRA

