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dbreeuwsma@hotmail. com
Westers katting 4, Oudega (WJ

't Skieppesturtsje is de doarpskrante fan Tsjerkwert en
omkriten. Dizze krante wurdt hûs aan hûs besoarge
troch de redaksje en oare frijwilligers.
De krante kin bestean troch frijwillige bijdragen fan de
lêzers

Mied,ema Liglhting
B-es,pa ri ngstechn iek
Wilt u betrouwbare industriële verlichting die lang meegaat en weinig
onderhoud kost? Dan zit u goed. Miedema Lighting ontwerpt en levert
verlichtingssystemen en besturingssystemen voor industrieel en infrastructureel gebruik.
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Fan de redaksje
In nij jier, in nij nûmer fan 't Skieppesturtsje mei fansels de bêste winsken foar
elkenien.
lt jier begûn foar ien persoan ut it doarp wol hiel bysûnder. lt is ek net neat om
ûtroppen te wurden ta SKIEPPESTURT fan 't jier. Dat oerkaam Hinke Brandsma en yn
dizze edysje fan it doarpsblêd lêze jim der alles oer. lt die üs as redaksje yn elk gefal
hiel goed om ek te fernimmen dat elkenien it har o sa gunt. Hinke, dik fertsjinne hear!
2009 sil de skiednis yngean as it jier weryn betocht wurdt dat it hûndert jier lyn is dat
de Alvestêdtocht op redens oprjochte is. Der ferskine allerhande ûtjeften oer dizze
meunstertocht en wy fûnen it aa·rdich om ris te sjen wat der hjir yn de aide doaze mei
foto's werom te finen is oer reedriden yn eigen doarp. (mei tank aan argyfman Gerrit
Mulder) Dat risseltearde yn in kolleksje nijsgjirrich plaatmateriaal dêr't wy in kar ut
makke ha en dy treffe jim fansels ek aan yn dit nûmer dat ek folop omtinken jout aan
winterske aktiviteiten fan it iisklubbestjoer.
Om kaart te kriemen: dat wat us eigen doarp en omkriten beweecht krijt wer alle
omtinken. Wy winskje jim folie lêswitte mei dit nijste Skieppesturtsje.
De redaksje

Lo« en Sein: gov/rjeo11en, sibben!
Krëff en moed [or 'tskreppcnd ttbtxn!

'k \Vinskj1• jimm' dit jier wrr ta,
Dat jimm' goed jlmm' hr1Jchjc ha,

Wy sjogge hjir in aide nijjierskaart fan de pleats ut 1849 dy't aan de Arkumerleane 1
stiet. Fan dizze kaart is ek in oare utfiering bekend. Dan stiet der ûnder: Uit de
melkplaats Yn 'e yester.
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Skieppesturt 2008 foar doarpsfrou Hinke Brandsma
lt is al wer ienentritich jier /yn dat de earste Skieppesturt it ljocht seach. Yn dy
earste tritich jier waard in lûks se/sskip oan doarpspommeranten de heechste
doarpsear gund. No ja, pommeranten. Doch mar gewoon is men yn Tsjerkwert
,
wend te sizzen, mar dochs .....
In doarp kin net bestean sûnder de ynset fan al dy frijwilligers dy't har de fuotten
ûnder it liif wei rinne om it wolwêzen fan it doarp te stypjen.
Tûzenen oeren wurk wurdt belangeleas skonken oan saken dy't it doarp bloeie litte.
En bloeie docht it en dêr binne wy grutsk op. Sjoch mar ris nei de ynset fan de
minsken dv't de boartestün by it sportfjild en de skoalle foar elkoar bokst ha. Betink it
grutte doarpsfeest dat öfrûne jier wer sa tige slagge wie. Der is mear, folie mear
gelokkich, ek yn de plannenmakkerij, en dat makket it foar us as redaksje alle jierren
wer tige nijsgjirrich om de jierpriis ta te kennen.
·
lisbaan droech

No moat it us al fan 't hert dat it spitich is dat de iisbaan yn dit jubileumjier fan de
Alvestêdetocht droech stiet. En al hielendal omdat it no ek noch sierlik winterwaar
wie. De spandûken mei teksten as: "lisbaan it Klûnplak", "Gesloten wegens
werkzaamheden" en "Pas op, droog wak" sprutsen boekdielen wat üs oanbelanget.
Ek fine wy it in moai inisjatyf dat mei dizze eyecatchers de oandacht eefkes op dit
soart saken festige wurdt. De namme fan it haventsje wie ek al sa'n kreative utering
fan de 'denktank' fan de eardere kalkploech sille wy mar sizze: "lt pierebadsje". Wy
tinke dat dit yn elk gefal mear wurdearre wurdt dan i( bekalkjen fan de ruten en
neifolging fertsjinnet. En hopelik is de iisbaan dan ek folop yn 'e fleur, mei glänzgjend
iis, wapperjende flagen, in moai stikje muzyk en in koek en zopie. Men hat der suver
langst nei. Hawar, der moat wat te winskjen oerbliuwe.
Doarp en mienskip en omtinken foar de meiminsl<e

lt takennen fan de Skieppesturt is alle jierren wer in feest. Ek al yn de tiid dy't der oan
foaröf giet. lt is net mear sa dat it tillefoanboek troch de redaksje neirûn wurde moat
om in kar te meitsen, want üs list is nijsgjirrich genöch en leveret moaie oantinkens
op. Dit jier wie dat al net oars en mei de Skieppesturt fan 2008 wurdt in nije rige
ynset fan frijwilligers dy't harren ek folop jouwe oan doarp en mienskip. Ek foaral dat
lêste is by üs nijste Skieppesturt in sterk punt dat wy tige wurdearre ha. Omtinken
foar de meiminske fielt as in passende waarme jas dy't sy'n ynfloed jilde lit boppe
alles ut, dy't net käld wurdt fan in kridytkrisis, dy't altyd trochgiet yn waar en wyn. Dy
gedachte allinne al makket waarm.
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Riedseleftich

Nei dizze ynlieding troch wurdfierder Gerben
Wijnja waard it tiid om de seal witte te litten wa't
dit jier de ivige rom krige om riigd te wurden oan
it keatling fan ferneamde Skieppesturten.
Riedseleftich waarden de oanwêzigen op it spoar
set: in frou, lyts, mar krigel, sa fluch as wetter en
altyd wakker warber foar elkenien. In frou dy't wy
eins wol rekkenje meie ta de autochtoanen fan it
doarp, want de measten witte net better as dat
hja hjir altyd wenne hat. En mei nocht en wille,
mei ynset foar doarp en mienskip."
Ja, en doe wisten de measten wol wa't it wurden
wie. Klaas Boersma wie der healwie it riedsel al
wis fan en wiisde yn de goede rjochting mei de
opmerking: "Dou bist is". Hy bedoelde Hinke
Brandsma en hy krige gelyk. In waarm applaus
klonk troch de seal fan üs doarpshûs foar Hinke
Brandsma.
En wylst de fersierselen har ûtrikt waarden mei tank oan Rients van Buren fan de
ienige schieppe- en laamsfacht loaierij fan Nederlán foar de treflike utflering fan de
earepriis, fertelde Gerben noch fan de kwaliteiten dy't yn Hinke Brandsma ferienige
binne en dy't makke ha dat wy wer in Skieppesturt fan komsa riker binne.
Kwaliteiten

Tige bekend fan de EHBO fansels, bestjoerlid fan de öfdieling, by ûngelokken paraat
(buordsje aan de muorre fan it hûs oan de Waltawei), jout praktykles oan de
skoalbern foar it jeugd-EHBO eksamen. Boppedat wie se in waarm pleitbesoarchster
foar de oanskaffan de AED wat se tegearre mei Hinke Twynstra en Akke de Haan
klear krigen hat.
Werom nei de begjintiid: mei har Marten behearder fan it Doarpshûs en dêrfoar hat
se ek noch wenne yn de kosterswent en tegearre it kosterswurk foar it Ger. Tsjerkje
beoardere dêr't Joop en Akke no sa geryflik tahälde.
Se wie mei-oprjochter fan de fitnessclub foar froulju, presidinte fan de
frouljusferiening, wie klubliedster fan de net mear besteande berneklub yn it
Waltahûs op de frije woansdeitemiddeis, se bringt de Gemeentebrief rûn en holp mei
dy te nytsjen, rint mei hiel wat kollektebussen troch de buorren, wie aktyf foar de
kleanynsamling fan de Aksje foar Roemenië, is frijwilliger yn it Waltahûs sawol mei it
skjinmeitsjen as bvde betsjinning.
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Brêgewipster

Elkenien ûnderfynt benam men simmerdeis de foarleafde dy't se hat foar de
doarpsbewenners, in gebaar dat opfalt en kear op kear yn goede ierde fait. Skipkefolk
moat fan har mar geduldich wachtsje foar de tichte brêge oant de eigen minsken der
oer binne. Pas dan geane de hikken ticht en it brêgegat iepen. Dy minsken ha dochs
fa kansje en ha it wol oan tiid, sa fynt üs eigen doarpsbrêgewipster.
En dan binne wy der noch net, want Hinke stiet altyd foar elkenien klear yn 't doarp.
Is altyd ree om boadskippen ut Boalsert mei te nimmen foar de älderein yn 't doarp.
Men docht gewoan nea fergees in berop op har en dat makket har ta de wurdearre
doarpsfrou dy't üs heechste doarpsûnderskieding fertsjinnet.
Wat dat oanbelanget wie it treflik dat der noch ien kear in daverjend applaus foar üs
nijste Skieppesturt fan it öfrûne jier 2008 klonk wêrnei it nijjiersfeest echt losbarste
koe.
Koart weromsjen

Under it genot fan in glês sjampanje waard mei Hinke noch eefkes noflik neisitten yn
de boppeseal. En dan heart men dochs wer oanfoljende bysûnderheden. Nea witten
dat wy noch in twadde doarpsargivaris ha njonken Gerrit Mulder. Yn maaie wennet
se 35 jier yn Tsjerkwert en fan alle jierren hat se in plakboek byholden fan wat der yn
it doarp te rêden wie: knipsels, foto's, folders en fansels 't Skieppesturtsje. Skoanheit
Gurbe Brandsma silger komt op't aljemint, ien fan de earsten dy't de doarpsear
takend waard yn 1979 nei Jan Blanksma en Freerk Schakel. En wat in tafal dat se no
mei Marten wen net yn it hûs dêr't skoanheit en dy eartiids ek wenne ha. lt nije
plakboek krijt fansels in bysûnder plakje want foaryn komt se no seis te stean, yn alle
beskiedenheit want wy as redaksje hienen toe t dat se harsels moai foarop plakke
koe. En sa bliuwt
Hinke de gewoane
Hinke dy't se altyd
is en bliuwe sil, in
doarpsfrou dêr't
men fan op oan
kin, in
Skieppesturt dy't
past yn de rige
dêr't in doarp
grutsk op wêze
kin.
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Vrijwillige bijdragen
Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van;
Fam. B. Algra Tjerkwerd, Fam. T.G. vd Meer Witmarsum, K. Talma-Abma Sneek,
A. de Haan Bolsward, Mw. A de Jong Kollum, Fam. B. Miedema Tjerkwerd, Fam.
R. D. Haytema Tjerkwerd, Fam. G. Folkertsma Eemswoude,
U. Bakker-van Rijs Tjerkwerd, G. Mulder Tjerkwerd, Fam. J.A. Huitema
Tjerkwerd, R. van der Wal Dedgum, Fam. B.H. Bruinsma Dedgum.
Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Bijdragen kunnen overgemaakt worden met vermelding ‘Bijdrage ’t
Skieppesturtsje”en het jaar waar het betrekking op heeft.
Bankrelatie; Fortisbank Bolsward
Rekeningnummer; 84.76.68.398

Nieuws van stichting It Waltahûs
Hier weer even een stukje van het bestuur van It Waltahûs. Allereerst een goed
2009 toegewenst namens de stichting!
Het jaar 2008 alweer ten einde, maar qua activiteiten zitten we nog midden in
seizoen.
Het leek ons een goed idee om eens met alle vrijwilligers van gedachten te
wisselen en te horen wat men nu zoal mist dan graag georganiseerd zou zien.
Dus hebben we in oktober een avond georganiseerd. Deze avond is druk
bezocht en heeft een heel goede lijst met veel punten opgeleverd.
Op 1 november kwam de band 4B’s op bezoek en hebben een puik staaltje
muziek staan maken, de opkomst was wat magertjes maar het is uiteindelijk
een zeer geslaagde avond geworden.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de vrijwilligers avond vroeg in het
seizoen te organiseren en stond dus al voor 15 november gepland. Of het
hierdoor kwam of door onbekendheid met het thema Mysterie, het aantal
verkleedde mensen viel wat tegen. Echter de ingehuurde goochelaar was een
groot succes en wist iedereen erg te verbazen met zijn vingervlugge trucs
waarbij zelfs horloges niet veilig voor hem waren. Van zijn kaarten truc hangt
het resultaat nog steeds helemaal bovenaan het plafond in de grote zaal!
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De gecombineerde avond met kersstukjes maken en spelletjesavond viel qua
opkomst een beetje tegen, wellicht kwam dit mede omdat die avond het EHBO
examen afgelegd moest worden. Hopelijk de volgende keer beter ...
Op Oud en Nieuw was lt Waltahûs natuurlijk open tot in de kleine uurtjes. Zaterdag 3.
januari was het een erg gezellige en geslaagde Nieuwjaarsbal. Naast de Skieppesturt
uitreiking hebben we ook stil gestaan bij de bestuurswisseling: Nellie is na 7 jaar
afgezwaaid en Afke if ons komen versterken. Nellie, heel erg bedankt voor al je inzet
en voor al die keren datje de vrijwilligers gevraagd hebt om bar dienst te draaien of
schoon te maken. Afke, van harte welkom in ons midden.
Voor de komende maanden hebben we eind januari nog de Playbackshow gepland en
zullen vanaf januari de danslessen starten waarbij 28 maart het Slotbal zal plaats
vinden. Verder is men al druk aan het oefenen voor het toneelstuk wat in de vorm
van een theaterdiner zal worden gehouden eind februari, hierover zult u nog
uitgebreid geïnformeerd worden.
Verder nieuws over de andere activiteiten kunt u zoals altijd tezijnertijd op de M.A.T.
lezen.
In ieder geval veel plezier en gezellige avonden toegewenst namens het bestuur .. !!!

Stichting Windkracht 10
Zoals u ongetwijfeld de klappen van het heien voor de molens 7 en 8 eind vorig jaar
hebt kunnen horen, verschijnen nu in januari de contouren van molen 7 en 8 aan de
horizon. Als deze twee er staan, is de rij compleet .

.

In de laatste vergadering van dorpsbelang hebben wij onze bijdragen voor het jaar
2008 weer bekend gemaakt. De volgende bedragen zijn uitgekeerd: Fitness club€
200,--, Soos 60+ € 200,--, MAT€ 270,--, Oranjevereniging€ 1.000,--, St. Waltahûs €
2000,-- en Eensgezindheid € 5.200,--. Verder is er in 2008 aan de Speeltuin € 11.315,~-,
Pjuttehonk € 1.000,-- en Picosol € 250,-- uitbetaald. Tevens is aan
Dorpsbelang/Sportclub een bedrag van € 3.500,-- toegezegd. Derhalve is er voor een
totaalbedrag van € 25.000,-- uitgekeerd c.q. toegezegd.
Nu de jaarrekening 2007 gereed is en de opbrengst van de verkoop van de oude
molens hierin verwerkt is, hebben we een goed overzicht van ons aandeel in
Wynpark Beabuorren B.V. per 31 december 2007. Ons aandeel in het oude park was
12,5% en dat is met ingang van de start van het nieuwe park 8,33% geworden, mede
door de inbreng van de opgeruimde molens nabij Tjerkwerd. Na de uitbreiding van de
molens 7 en 8 wordt dit 7,2% vanhet totale park. Hierbij worden nogmaals 3 molens
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opgeruimd en komt ook R. Hiemstra erbij als nieuwe aandeelhouder (molens komen
op zijn land).
De waarde van onze._deelneming bedroeg per 31 dec. 2007 € 163.500,-- en er was een
banksaldo van € 28.000,--. Dus ons vermogen was€ 191.500,--. In 2007 was ons
aandeel in het resultaat€ 88.000,--, waarvan wij€ 33.000,-- als dividend hebben
ontvangen, de rest is toegevoegd aan onze deelneming in de BV.
Wij, als stichting Windkracht 10, denken, dat wij als dorp best blij mogen zijn met ons
aandeel in "Wynpark Beabuorren".
Jos Falkena

Jaarverslag dorpsbelang Tjerkwerd e.o.
De lopende punten van het afgelopen jaar worden hieronder omschreven.
1.

Woon bestemmingsplan

Aanbesteding van de 8 twee onder een kap woningen was gepland voor eind januari
2008. Er bleken echter nog diverse juridische en financiële hobbels te nemen, die
realisering van de nieuwbouwwoningen in het jaar 2008 onmogelijk maken.Pas
halverwege 2008 wordt een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van de grond
en het aanieggen van de wegen.
Na veelvuldig informeren bij en overleg met de gemeente komt dan toch in oktober
het postieve geluid naar buiten dat de aannemers te weten, Ouderkerken en van
Zuiden uit Tjerkwerd en Bouma/Nieuwenhuis uit Pingjum uitgenodigd zijn om in te
schrijven op de kavels voor de twee onder een kap woningen. Indien de aannemers
er brood in zien en zij binnen de voorgeschreven kostenraming van de gemeente
blijven ,is er een gerede kans dat de nieuwbouw in 2009 echt van start gaat.
Dit betreft zowel de 6 vrije sector woningen als de 8 stuks twee onder een kap.
2. Speeltuin.
De opbrengst van de bingo na de jaarvergadering 2007 was 440,- voor de speeltuin.
In Maart waren de financiën rond voor de financiering van de speeltuin.
1231,60 pleinfeest
440,- bingo
915,- actie steun
11000,- windkracht 10
2200,- gemeente
7000,- gemeente
7000,- provincie (pro plattelands project)
8
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Begin September is Klaas Bakker begonnen met de uitvoering van de speeltuin.
In zaterdag 18 oktober hebben Iris Feenstra (bedenker van de naam) en Jos Falkena
(namens Windkracht 10) speeltuin "de Lamkespölle geopend (zie foto).

De uitslag van het oplaten van de ballonnen is:
1 • Sigrid de Boer (Denemarken)
2• Teake Tilstr (Lollum)
3• Femke Lemstra en Tara Boomkamp
(Tzum)
Zij hebben inmiddels een prijsje
ontvangen!

3. Walbeschoeiing Waltaweg/Friese meren project.
Langs de Waltaweg is er een houten walbeschoeiing gekomen,met enige lagere
delen erin verwerkt voor het eventueel instappen in een kano.
Tevens is er een jachthaven aangelegd met boothelling.
Het feit dat er nog niet of nauwelijks boten in liggen komt door het feit dat de
aannemer heeft verzuimd om de haven af te leveren op de juiste diepte.
Dit is reeds een aantal malen gemeld bij de gemeente en er komt een peilrapport van
de haven, aan de hand daarvan zal de haven als het goed is voor aanvang van het
vaarseizoen op diepte worden gebracht.
't Skieppesturtsje ljannewaris 2009
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Op 18 april 2008 is er een bijeenkomst geweest van belanghebbenden in het
Waltahus met betrekking tot de verdeling van de ligplaatsen.
Er is op die avond een havencommissie opgericht die bestaat uit Rients v Buren,Klaas
Boersma en Johan Huitema.
De raad van toezicht bestaat uit Ids Schukken en Wico Hekkema.
Bij deze commissie kan een ieder zich aanmelden indien hij of zij belang heeft bij een
ligplaats in de haven of aan de kade.
De wijze van opgeven is als volgt, in januari kunnen belanghebbenden zich melden
bij de commissie waarna deze eens per jaar een verdeling van de ligplaatsen maakt
en doorgeeft aan eenieder die zich aangemeld heeft

4. Fietstunnel

De provincie Frvslán is op dit moment bezig om voor de werkzaamheden via een
aanbestedingsprocedure een aannemer te selecteren .•De keuze van de aannemer zal
begin december bekend gemaakt kunnen worden._De start van de
bouwwerkzaamheden zal eind 2009/begin 2010 zijn. De aannemer moet de tunnel
uiterlijk medio 2011 opleveren._Na de gunning van het werk zal de verdere
communicatie rondom de ontwerpen en de bouw van de tunnel opgepakt worden.
De aannemer en de provincie zullen de betrokken dorpen en omwonenden via een
informatieavond laten zien hoe de tunnel en de omliggende wegenstructuur eruit
komen te zien en hoe de werkwijze en planning is .•Ook zal er aandacht zijn voor de te
verwachten verkeershinder en de tijdelijke verkeersmaatregelen. De informatieavond
zal te zijner tijd via de lokale media en via uitnodigingen aan de direct
belanghebbenden bekend worden gemaákt._De provincie streeft ernaar om de
realisatie van de fietsbrug over het Van Panhuiskanaal in 2009 af te ronden.Over een
evt. fietspad naar Jousterp is nog geen duidelijkheid.
5. Opknappen Waltaweg en de Hemdijk.

Onder leiding van Henk van der Zee is er een protestbrief gestuurd. Alle
Waltawegbewoners hebben deze protestbrief ondertekend. Helaas kregen zij in april
bericht dat het financieel niet mogelijk is, om de aanpak van de Waltaweg op korte
termijn uit te voeren. Dè aanpak van de Waltaweg zal nu naar verwachting in de
periode 2009-2010 plaatsvinden.
6. Gemeld bij de gemeente.

Klimop bij fam. Kootstra is gesnoeid!
7. Einde jaarverslag.

Dorpsbelang Tjerkwerd: Rob Dijkstra, Robert Tiesma, Bouwe Speerstra, Theo Galema,
Astrid de Boer, Hedwich Terpstra en Elma Draaisma.
10
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Korps fan Tjerkwerd in boppeslach
Op it Nijjiersbal spile it doarpskorps Eensgezindheid wer dat de fonken derfan öf
spatten. Wat in sfear bringe jim mei jim muzikale ynbring. Neist de kwaliteit is dat
lêste in net te ûnderskatten rykdom foar in lyts doarp as Tsjerkwert. Op 'e tiid ris
troch de buorren, belangrike bydragen oan feestlike hichtepunten leverje,
fertjintwurdiging nei bûten ta sadat jim Tsjerkwert ek yn dat fermidden dudllk op de
kaart sette. Ja wy binne wiis mei jim.
In net te ûnderskatten wearde leverje jim ek op de betide krystmoarn as der in
keppeltsje muzikanten waar en wyn trotsearret om it doarp wekker te meitsjen mei it
spyljen fan moa ie, sfearfolle krystlieten. lt is in rike tradysje dy't wurdich is om
bestean te bliuwen. lt heucht üs noch as de dei fan juster doe't wy foar it earst op de
betide moarn fan de Earste l<rystdei aangenaam ferrast waarden troch it korps dat
mei in grutte ploech troch de buorren gong, sa'n bytsje fan lantearnepeal nei
lantearnepeal om dêr yn it ljochtskynsel de moaiste krystlieten de wräld yn te struien.
Nei ófrin is der dan earne yn it doarp in gearsit ûnder it genot fan in smaaklike
breatafel. De lêste jierren yn it sfearfolle tsjerkje fan Joop en Akke. Wy sprekke de
hoop ut dat jim dizze tradysje noch hiel lang yn stán hälde meie.
De redaksje

..
..
•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
••
•

...
.•

Jaarvergadering Oranje vereniging
"Mei inoar ien"
Vrijdag 13 februari 2009

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•
•
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Fan de iisklub fan Tsjerkwert
Spitlgernöch kin de iisklup de nije iisbaan dit winterskoft noch net brûke. Alle leden
fan de iisklup ha in kaartsje fan us ûntfongen wêrmei sy fergees ride kinne op de
iisbaan fan Parregea. Fijn fansels dat de iisklup fan Parregea posityf op üs fraach
hjiroer reagearre hat.
Mar as it dan winterwaar wurd en it iis leit yn de sletten, dan wol Ie jo as iisklup
fansels ek graach in hurdriderij hálde en dan ek noch it leafst yn Tsjerkwert. Üs
iismasters wienen al in pear dagen mei de mjitstok op paad west en op 30 desimber
koenen wy in wedstriid foar de bern utskriuwe. Dizze wedstriid waard holden op
áldjiersdei op 'de Sylroede', neist de pleats fan famylje De Wit. lt wie roetkáld en wat
mistich mar om 10.30 oere koenen wy los mei in moaie ploech dielnimmers. Earst
wienen de álderjongsten oan bar, de 4 en 5 jierrigen. In pear ha we foarich jier ek al
sjoen by de hurdriderij mar foar oaren wie it .eins dele kear dat se op redens stienen.
lt wie prachtich om te sjen en eltsenien moedige de riders best oan. De iene hie noch
in stoel nedich mar in oaren koe al selsstannich oer de finish kom me. Üteinlik wie
Sanne Galema de snelste, waard Liesbeth Speerstra twadde en Marly Steegstra
tredde. Dizze bern koenen dernei gau oan in fertsjinne kopke waarme poeiermolke

mei in koekje.
Gau gienen we fierder mei de kategory 6 en 7 jierrigen. De beide jonges yn dizze
kategory, Jildert Boersma en Lucas Bijlsma,
koenen goed ride mar waarden der döchs
öfrieden troch de froulju. De utslach hjir
wie Kirsten Bijlsma earste, Sjoukje de
Jong twadde en Sygni,e Steegstra tredde
(foto)

De bern fan 8 en 9 jier wienen der al
hielendal klear foar en ek hjir somstiden in
spannende striid mei sa en no en dan seis
wat triennen as ien der of riden waard. De
striid om it tred de plak bygelyks wie
spannend; Arnold Huitema ried earst
Rianne Hiemstra der of, Rianne kaam seis
noch te fall en mar waard troch it publyk

Sjoukje, Kirsten en Sygnie

wer op de been helpen. Dernei ried
Rianne hurder as Arnold en dus wie it kamp en moasten se noch ris. Doe blykte dat
Rianne döchs te sterk wie en dus waard sy tredde. Troch it lot moasten de suskes
Jildou en Marrit Speerstra fuortendaliks tsjinelkoar ride. Alhoewel Jildou in moaie
slach hie, koe se it net fan Marrit winne. En dat wie al hielendal gjin skande want
Marrit ried utelnllk eltsenien deróf'l Yn in spannende finale wie de tige goed ridende

12
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Ilse Galema döchs net snel genöch en dus wie de ütslach hjir: Marrit Speerstra
earste, Ilse Galema twadde en Rianne
Hiemstra tredde.

Yntusken hie elts no wol ferlet fan in kopke
poeiermolke want it waard der net waarmer
op! Mar waarm waarden we wol wer fan de
hurdriders yn de kategory 10, 11 en 12 jier.
Hjir wienen 10 dielnimmers; 5 famkes en 5
jonges. Miskien koenen de jonges wat better
oer de kjeld mar yn elts gefal waarden de
fammen der allegear afrieden en sadwaande
gong it by de ferdieling fan it earemetaal om
Ilse en Rianne inaksje
de jonges. En der waard flein, as der net in
lint spant west hie dan hienen dizze dielnimmers sa mar yn Blauhûs west. Ek hjir
wienen 3 prizen te ferdielen: Thomas Huitema
earste, Sven Bijlsma twadde en Klaas-Jan
Haytema tredde.

Daliks nei de lêste finish wie de priisutrikking
want eltsenien woe gau nei de kachel.
Foarsitter Wiebren de Jong röp de winners nei
foarren en ûnder applaus krigen se allegear in
prachtige medaille. Noch gau waarden der wat
foto's makke en de lêste poeiermolke
opdronken. lt wie käld mar tige de moaite
wurdich en as iisklup kinne we tefreden wero~
sjen. We hoopje fansels dat de winter trochset
~
en dat week noch in hurdriderij foar grutten
Sven, Thomas en Klaas -Jan
hálde kinne en oare aktiviteiten mar dan moat
eins de Trekfeart sterk genöch wêze. En ja, wer't eltsenien miskien stikem wol wat op
hopet, soe d'r komme ........ ??
Einliks wer in hurdriderij fanöf 13 jier.Yn 2002 wie de lêste hurdriderij foar 'grutten'
west en dus woenen wy as iisklup fansels dit spektakel graach wer ris hálde, lt bleau
best friezen en dus skriuwden wy in wedstriid ut foar woansdeitejûn 7 jannewaris.
Mar Kening Winter liet it woansdeis wat öfwitte en it iis waard d'r net better op. De
iismasters fan üs iisklup Jan Postma en Bertus Walsma krigen stadichoan al wat pine
yn't liif; kaam it wol goed? Bij Bertus joech de termometer middeis 8 graden oan (en
dat wie net ûnder O!). Mar nei nochris mjitten en iis ferkenne waard it beslüt
nom men: 'it giet oan'. Plak fan barren wie de opfeart op Beabuorren. En it wie in
prachtich sicht as jo fanüt Tsjerkwert oanriden kamen; de grutte ljochten baanden en
dat wie yn de fiere omkriten te sjen. Eltsenien koe harren op de baan opjaan. Spitich
wie dat de dielname yn bepaalde kategoryen net sa grut wie. Mar derom wie de sfear
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der net minder om; elts hie d'r sin oan en sommigen wienen seis wol in bytsje
senuweftich. De earste start wie foar de jonges en famkes o/m 15 jier. Hjir wienen 3
dielnimmers dy't striden om de prizen. En stride dat dienen se! As iennichst famke
wie it foar Lianne Huitema saak de ear fan de froulju te rêden. De beide jonges rieden
ek allemachtichst, dat belooft wat foar de takomst! Üteinlik waard Djurre Zijsling le,
Lianne Huitema 2e en Harmen Postma 3e.

No wienen de froulju oan bar. De kategoryen 16 o/m 29 en 30+ wienen byelkoar
setten sadat we in list hienen mei 7 riedsters. Helena Zijsling en Jacobien Postma
makken der daliks al in spannende striid fan; beide wûnen in kear en nei nochris riden
wie Jacobien de snelste. Hotske Burghgraaf en Thea Zijsling waarden d'r öfriden troch
de jonge froulju mar it wie gjin skande want beide froulju riden poerbêst. Jacobien
moast it doe mei Froukje en Freerkje Walsma noch opnimme tsjin Aggie Walsma. No
as jo der fan ferlieze hoege jo je net te skamjen want se fleach sawat oer it iis. Ütslach
by de froulju fanöf 16 jier: le Aggie Walsma, 2e Freerkje Walsma en 3e Jacobien
Postma.

By de manlju 16 o/m 34 jier wienen ek mar 3 dielnimmers: Auke en Ids Walsma en
Pier-Jan Zijsling. Dizze mannen wienen ek oan elkaar weage en dat wie fansels foar it
publyk hiel aardich. Auke riid üteinllk de beide oare mannen der of en sa waard hjir
de ütslach: le Auke Walsma, 2e Ids Walsma en 3e Pier-Jan Zijsling. Eltsenien hie
yntusken in lekker kopke poeiermolke hanen we seagen ut nei it slotstik fan dizze
hurdriderij; de manlju fanöf 35 jier. Foar de kategory 50+ wienen 2 dielnimmers:
Sjoerd Breeuwsma en Jehannes Dijkstra. Yn de rigels fan it hurdriden fan us iisklup
stiet dat yn in kategory minimaal 3 dielnimmers wêze moatte en dus waarden dizze
mannen tafoege oan de list fan de manlju fanöf 35 jier. Yn de earste rit moast Theo
Galema it opnimme.tsjin Yde Schakel. De earste kear wûn Yde, mar Theo kaam
werom; hy joech yn de 2e rit tsjin Yde alles en sa waard it dus kamp. As it no kaam
troch de grutte oranje mutse fan Yde dat witte we net mar Yde ried Theo d'r of. De 2e
14

't Skieppesturtsje ljannewaris 2009

rit wie al like spannend: Sjoerd Bouma tsjin Thomas Burghgraaf. lt seach d'r allegear
tige 'relaxd' ut by Sjoerd; ûnder it riden hie hy de peuk noch yn de mûle! Mar 'schijn
bedriegt' want Sjoerd wûn fan Thomas nei 3 spannende ritten.
Yn de 3e rit helle Jehannes Dijkstra alles ut de kast om ien fan de favoriten Jelle
Zijsling d'r öf te riden. lt publyk rnoedlgede riders goed oan. lt wie Jelle dy't beide

kearen as earste oar de streep kaam. Sjoerd Breeuwsma probearre yn de 4e rit Anno
Ga lama te snel öf te wêzen. Mei in prachtige si ach ried hy nei de finish mar it wie net
genöch; Anno is ek in goeie rider en hy wûn uteinlik,
De lêste rit gyng tusken Andries Steegstra en Jan Postma. Andries wie by de lêste 2
hurdriderijen (yn 2000 en yn 2002) de snelste! Soe hy fannejûn foar de tredde kear
de wikselbeker binnen helje?! Jan Postma liet him hjir net troch öfliede en riid syn
eigen race. Döchs wie it net genöch om Andries te ferslaan. Stadichoan wienen der
noch wat minsken ut it doarp nei Beabuorren setten want sy woenen allegear dizze
striid fan tichtby meimeitsje. Yde ried no earst tsjin Thomas. Thomas moast belies
jaan want Yde wie net by te hálden. Der wienen al geruchten lans de baan dat Yde
noch in 'spoedcursus' fan Ids Schukken han hie?! Dernei wie Jelle de winner yn de
striid tusken him en Anno. lt wie no dudli«: de prizen gienen nei Jelle, Yde en Andries
mar wa soe winne? Andries en Yde riden earst tsjinelkoar. Mar dit koe Yde net winne.
En doe wie it tiid foar de grutte finale; Andries tsjin Jelle! Wat wie dit spannend. Nei
de earste start hie Jelle in misslach en like Andries te winnen. Mar Jelle kaam d'r wer
by en sa kamen se tagelyk oer de streep. Yn de 2e rit wie Jelle de winner. No moast it
foar Andries yn de 3e rit barre; hy sette goed utein mar dçrnel wie it dien. Andries hie
in misslach, kaam wer oerein en probearre troch te gean mar krige doe ynienen
kramp yn syn foet en hy moast opjaan. Spitich dat dizze titanestriid sa eindige. Jelle
wie dus de winner en dat wie fansels ek dik fertsjinne want hy is ek net te beriden.
Alteast dat tochten we allegear. .. Aggie Walsma tocht der oars oer. Sy dage Jelle ut
om it tsjin har op te nimmen.
·
l
En Jelle moast belies jaan ! In
leuk slotspektakel foar it
publyk. De ütslach by de manlju
wie dus: le Jelle Zijsling, 2e
Andries Steegstra en 3e Yde
Schakel.

De priisutrikking fûn plak yn it
Waltahûs wer foarsitter
Wiebren de Jong eltsenien ek
noch betanke foar it meidwaan.
Al mei al wie it in slagge
hurdriderij. Oare kear hoopje
we wer op de iisbaan te kinnen
én dan fansels mei mear
dielname!
't Skieppesturtsje ljannewaris 2009
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Nam mes it bestjoer fan de iisklup Tsjerkwert, Akky.
P.s. binne jo noch gjin lid fan de iisklup mar wol Ie jo dat wol, dan kin dat fansels. Nim
efkes kontakt op mei it bestjoer: Wiebren de Jong (foarsitter), Akky Haytema
(sekretaris), Evert Bakker (ponghálder), Hotske Burghgraef, Eric Bijlsma, Jan Postma
en Bertus Walsma.

E.H.B.O. nijs
Yn oktober 2008 hat de e.h.b.o. foart earst sûnt 1987 wer ris in nije cursus opstart. Sa
no en dan kaem ut it doarp in lûêl om ek ris mei ehbo begjinne te wollen. lt wie de
bedoeling om te begjinnen mei 5 nije leden, mar via 'mond-op-mond' reklame bin it
der op 't lêst dochs nog 11 wurden. De cursus waart jûn troch Hinke Twijnstra. Tidens
de cursus krige Hinke hulp fan Hinke. Ek twa lotus-slachtoffers binne in jûn west.Der
is alles op alles setten om der foar te soargjen, dat dizze cursus yn 10 jounen slagje
koe!!
Ek ha se yn't lêst de cursus aed-betsjinner nog dien. Nei dizze 10 lessen kaem dan de
joun fan it examen. Dat wie op freed 19 december yn it Waltahûs. De sen uwen
fleachen troch de seal.lt examen waart öfnommen troch in mefrou ut Drachten en üs
eigen kader Akke Gietema.Ek dizze joun kaemen de twa lotusminsken yn aksje. Op it
ein fan de joun koene de examinatoren sizze, dat alle 11 cursisten slagge wiene. Dit
binne de folgjende doarpsgenoaten:
Astrid de Boer, Klaas Boersma, Hotske Burghgraef, Alie Schakel, Anneke Speerstra,
Jantsje van der Stap, Peter Terpstra, Ans Witteveen, Henk Witteveen, Baukje Zijlstra
en Thea Zijsling.
Al mei al binne wij as.e.h.b.o, feriening wer tige ynnommen mei sa'n grut tal nije
leden, sadat üs klupke straks ut ûngefear 30 leden bestiet. Safolle is nog nea berikt yn
üs 52-jierrich
bestean ....

lt bestjoer.
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Uit de oude doos ...

Yn de jierren fyftich hat oer de Sylroede in jiermannich de iisbaan
fan Tsjerkwert west. Omdat it lán fan Huitema der dochs fan te lijen
hie, wie it nei in pear jier dien. Wy sjogge hjir it folk fleurich oer it iis
swieren en swaaien. Tsjin de pleats oan stiet de Nederlànske flage
mei dêrnjonken in hokje. Dêr moasten in pear sinten skood wurde
om op 'e baan ride te kinnen.
•

De foto fan de alvestedetocht mei de klapbrêge datearret ut de
oarloch. Trije jier achter elkaar, 1940,1941 en 1942 wie it doe raak
mei de Alvestêdetocht. Yn 1941 waard der om 'e noard riden, dus
't Skieppesturtsje jjannewaris 2009
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earst fan Ljouwert nei Dokkum . Fandêr dat de riders op dizze foto
fan de Boalserter kant kom m e.
Dizze foto komt ut in tiidskrift en jout in byld de sitewaasje by
Tsjerkwert yn ien fan de Alvestêdentochten yn de jierren 50. Der
binne doe twa riden: ien yn 1954 mei Jeen van den Berg as winner
en dy fan 1956 dy't bekend waard as de tocht mei it Pact van
Dokkum " doe't fiif man tagelyk oer de einstreep kam en.
Tn....,,,n \\orkum "" &J..11art1. ,:il,- de Ju•IU
\:1n dr tucht PI m1:::t>\f'1•r <111 1lt, »uren
111• 1111 rrUiii•r .. ,T"J ::r~ll~ t'\t'O uanlrJ:",:,•r,
itm,r 111'11' , h•Jl•olatl1•111>•JI,

De plysje op it iis
It plysjehûs fan Tsjerkwert stie oan de Waltawei 4.

18
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Tsjerkwert en Dedgum skriuwe Alvestêdehistoarje
Nei it ûndergean fan de glûpende kjeld op it iis fan de
Trekfeart joech ik my de jûns del mei in goed boek. Yn "It sil
heve, 100 jaar Elfstedentocht" fan Johannes Lolkama lies ik:
•

Per telegram.
Wie de elf Friesche steden het eerst bezoekt
op schaatsen in dezen wint~r; heeft recht op een
paar echte RUITER SCHAATSEN! zoo er
twee of drie personen zijn' ieder een paar.
Vraagt de wereldberoemde echte RUITER
SCHAATSEN.

F AIUllEJt ;BOl.iS\l\1 A.I\D.
"

'

"Na 1893 werd
de ingezette
trend om in
ijswinters de
Elfstedentocht
te rijden
voortgezet. Het
bedrijfsleven
stimuleerde dit.

- Schaatsfabrikant Ruiter uit Bolsward haakte eind december
1906 daar op in en loofde, in diverse kranten, een paar
uitmuntende schaatsen uit, voor wie de Tçcht het eerst
volbracht. IJme Wiersma (Dedgum) en Jan Oosterveld
(Tjerkwerd) ontvingen ze."
•
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Ik freegje my wol of oft dat net Jan Oostenveld wêze moat,
mar it feit is hjir it neamen wurdich. De advertinsje en it
kranteferslach fûn ik op de argyfsite fan de LC. It ferslach is
ûnderdiel fan berjochtjouwing oer (GDW)
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Met spoed gezocht: (inva/Joverbtiifkrachten
Op CBS "de Reinb6ge" voor maandag, dinsdag, donderdag
De groepen word.en groter en we moeten nu regelmatig met 2
overblijfkrachten per dag draaien. Tevens heeft één van de
overblijfkrachten ander werk gevonden. Dus zijn we nu dringend
op zoek naar nieuwe overblijfkrachten.
Vaste en invalkrachten. Want we willen natuurlijk graag dat het overblijven door kan
blijven gaan.
Het vinden van overblijfkrachten blijkt elke keer weer tegen te vallen, vandaar dat we
ook een beroep op u doen. Denkt u alstublieft met ons mee!
Wie vindt het gezellig om tegen een vrijwilligersvergoeding van 9 euro per keer,
samen met de kinderen tussen de middag op school een broodje te eten?
iedereen die ouder is dan 18 jaar en leuk met kinderen kan omgaan, komt in
aanmerking. Misschien kunt uzelf niet, maar weet u wel een buurvrouw/man of
oma/opa enz. die het zou willen doen, geef dan alstublieft namen door zodat we
contact met hun kunnen opnemen.
Eventuele eigen kinderen mag u kosteloos meenemen. Denkt u het lijkt me wel wat,
maar vind u elke week te veel, meld u dan alstublieft toch aan, want u kunt zelf
aangeven hoe vaak u kunt.
Er zijn nu ook overblijfkrachten die 1 in de 4 weken meehelpen. Alle hulp is welkom .

•

Lijkt u het leuk om van de tussenschoolse opvang een gezellige middagpauze te
maken of wilt u meer informatie dan kunt u bellen met:

Susanne Taris, TSO-coördinator 06-10946633 s.taris@kinderopvangzwfrl.nl

Voor u gelezen ...
•
•
•
•
•
•
•

Slapen is geen gemakkelijke kunst, je moet er de hele dag voor wakker blijven
Als je blij te werk gaat, duurt de week een dag. Als je niet blij te werk gaat duurt
de dag een week.
Kakelen is nog geen eieren leggen
Praters denken minder dan denkers praten
Beter een keer pijn dan alsmaar jeuk
Met medicijnen duurt de griep zeven dagen, zonder medicijnen een week.
Was en een jonge meid moet je zacht behandelen
't Skieppesturtsje jjannewaris 2009

21

Koken met Riemkje
Beste lezers, ten eerste de allerbeste wensen voor 2009, maak er een
mooi jaar van met elkaar! Het jaar is goed en koud begonnen, wat een
ijspret voor iedereen die dit leuk vindt.
Daarom had ik voor jullie twee soorten stam potten, die goed van
tevoren klaar te maken zijn. Zodra jullie van het ijs komen, kan dit in de oven of
opgewarmd worden.
Ook voor mensen die niet van schaatsen houden zijn dit heerlijke gerechten.

HUTSPOTSCHOTELTJE UIT DE OVEN. (4 pers.)

Ingrediënten;
1 zak hutspot à 500 gram
rookworst à 250 gram
1 zakje aardappelpuree (maggi of eigen merk) (als je eigengemaakte puree lekkerder
vindt kan dat natuurlijk ook.)
trostomaten in dunne plakjes
1 pot aardappel anders bacon-ui
zout
Kook de hutspot in water met zout gaar en giet hem af.
Wel de worst volgens de aanwijzingen op de verpakking en snijd hem in plakjes.
Bereid de puree volgens de aanwijzingen op de verpakking
Stamp de hutspotgroente door de puree.
Doe dit vervolgens over in een ovenvaste schaal en verdeel de worst en de tomaat
hierover.
Strijk de aardappel anders erover uit en zet de schaal 20 minuten in een
voorverwarmde oven van 200 °C.
STAMPPOT ZUURKOOL MET ANANAS EN GEBAKKEN RUNDERREEPJES.
1

ngrediënten;

1,5 kg panklare aardappelen kruimig
1 zakje zuurkool à 500 gram
1 blikje ananasstukjes, uitgelekt.
2 el. Oosterse roerbakolie (Conimex)
400 gram runderreepjes
2 el sojasaus (Conimex)
bosuitjes in ringetjes
22
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peper
Doe de aardappelen en een laagje water in een ruime pan en verdeel de zuurkool
erover.
Kook de aardappelen met de zuurkool in ongeveer 20 minuten gaar. Giet de
aardappelen met de zuurkool af, maar vang het kookvocht op.
Stamp de aardappelen met de zuurkool door elkaar en voeg zoveel kookvocht toe,
zodat een smeuïge stamppot ontstaat.
Schep de ananas erdoor.
Verhit de olie in een wok en roerbak het vlees op een hoog vuur bruin.
Voeg de sojasaus, de bosui en peper naar smaak toe en serveer met de zuurkool.

EET SMAKELIJK

Roemenië Roept- actie 2008/2009
Nadat de voorbereidingsgroep in Roemenië polshoogte heeft genomen is de
hulpactie Roemenië Roept 2008/2009 van start gegaan. Actiepunten waren de
verbetering van de school in Bichichu, de hulp aan de psychiatrische inrichting, hulp
aan het ziekenhuis in Cristuru en de persoonlijke hulp aan Lotzi Balats en Monica.
Verder werd er een aanzet gegeven aan een microproject in Petecu en werden oude
vrienden bezocht. Bij ons bezoek werd aangekondigd dat R.R. na 20 jaar haar hulp
gaat beëindigen. Door de verkoop van loten en giften van ondermeer kerken,
bedrijven en particulieren is er veel geld binnen gekomen zodat de projecten
afgerond konden worden. Dit jaar ging alleen een kleine vrachtwagen met
hulpgoederen van onze eigen organisatie naar Roemenië. De jaarlijkse hulpactie vond
plaats begin december. De reis naar Roemenië is geheel zonder problemen verkopen.
Wel kwam men grote verschillen tegen. Er wordt hard gewerkt aan de infrastructuur
terwijl de wegen binnen de bebouwde kom er vaak erbarmelijk aan toe zijn. Dit komt
omdat de verbeteringen binnen de bebouwde kom de verantwoordelijkheid zijn van
lokaal bestuur en buiten de kom van regionaal bestuur. In de steden als Beclean en
Nassaud verrijzen grote supermarkten. In de grote steden zoals Cluc en Oradea
baadden de hoofdstraten in de kerstverlichting. Ook hierin verandert Roemenie.
Ook in de kleine dorpjes van Hargitha verandert het gestaag.
Geleidelijk aan worden hier voorzieningen gerealiseerd. De hoofdwegen zijn al enorm
verbeterd. Voorzieningen zoals riolering en nieuwe wegen in de bebouwde kom
worden geleidelijk aangebracht. Veranderingen in het onderwijs worden geleidelijk
doorgevoerd.
De armoede zoals die hier in het begin werd geconstateerd is niet meer aanwezig.
Wel zijn de leefomstandigheden niet altijd even rooskleurig, maar dat is ook op
andere plaatsen in Europa het geval.
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In het algemeen kan gezegd worden dat op die plaatsen daar waar Roemenië Roept
hulp heeft verstrekt, misschien door haar hulp, de toestand is verbeterd en de
mensen zich daardoor in de juiste richting ontwikkelen. Vrijdag 9 januari heeft de
werkgroep verslag gedaan over de afgelopen actie die door de hulp van alle inwoners
van Zuidwest Friesland een succes is geworden.
Hierbij wil ik alle inwoners van Tjerwerd heel hartelijk bedanken voor de bijdragen die
wij ontvingen in de afgelopen twintig jaar. Mede door uw inzet is de actie Roemenie
Roept een groot succes geweest. Ook wil ik Yfke, Hinke, Thea, Titia en alle anderen
die in de afgelopen 20 jaar meegeholpen hebben bedanken voor hun hulp bij de
verkoop van loten en de kledingacties.
De prijzen van de verloting van dit jaar waren voor: Familie Nieboer; Ype Bonnema;
W. Poelstra; Titia Hylkema; Jan en Agatha (2x); Familie van de Zee en Doutsje Bakker.
Nogmaals bedankt, groeten van Sytske D.

Verlichting op het sportveld
Werking schakeling pad sportveld

Aan het begin en aan het einde van het pad wordt een RVS paal
geplaatst met daarop een lichtgevende drukknop. Wordt de knop
ingedrukt door één van de gebruikers, dan wordt direct het pad
verlicht. Tevens wordt ook een timer gestart die de verlichting op de
gewenste, ingestelde tijd laat branden. Ook willen we er een
schemerschakeling tussen plaatsen zodat overdag de verlichting niet
overbodig kan worden ingeschakeld. Voordeel van een rechthoekig
paal is dat men er niet gemakkelijk in kan klimmen.
Stichting Windkracht 10 en Miedema Lighting hebben€ 430,gedoneerd aan Pico Sol, dit geld word in diverse projecten in
Cambodja geïnvesteerd.
Pico Sol ondersteunt kleinschalige toepassingen van zonnestroom in
ontwikkelingslanden. Twee miljard mensen in die landen hebben
geen elektriciteit. De afwezigheid van een betrouwbaar
elektriciteitsnet is een barrière voor de ontwikkeling van deze veelal
plattelands-bevolking. Met het ondersteunen van projecten waar
zonnepànelen schone elektriciteit opwekken, draagt Pico Sol bij aan
de ontwikkeling van het platteland. De focus ligt op projecten met
een gemeenschappelijk belang, zoals scholen, ziekenhuizen,
dorpspompen en weeshuizen. De ondersteuning bestaat uit een
financiële bijdrage, technische adviezen bij de aanschaf van systemen
en de coördinatie van werkzaamheden ter plaatse.
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Scholen
In veel landen hebben afgelegen scholen nog geen elektriciteit. En dat terwijl lezen,
schrijven en leren een stuk gemakkelijk is met verlichting dan in een donker
klaslokaal. Zonnestroom kan hier een verandering in brengen. Verder maken veel
moderne lesmethoden gebruik van elektriciteit. Volwassenen die overdag werken,
kunnen door verlichting avondonderwijs volgen. Zo kan zonnestroom een flinke
impuls geven aan de'ontwikkeling.

·

Gezondheidscentra
De medische zorg op het platteland kan worden verbeterd door elektriciteit.
Verlichting maakt het mogelijk eenvoudige operaties uit te voeren. Met zonnestroom
kunnen dure medicijnen en vaccins op een betrouwbare wijze gekoeld bewaard
worden. En in geval van nood en complicaties kan telefonisch contact worden
onderhouden met de stad.
Waterpompen
Vrouwen besteden dikwijls enige uren per dag aan het halen van water bij
verafgelegen bronnen. Zonnestroom maakt het mogelijk in een dorpsgemeenschap
water op te pompen. Vrouwen krijgen zo meer tijd voor zichzelf en hun ontwikkeling.
Met vriendelijke energie groet Bert Miedema.

Vrouwenvereniging Bidt en werkt Dèdgum

•
Verkoopmiddag en bazaar in Dedgum. Afgelopen 12 september heeft de
vrouwenvereniging haar twee jaarlijkse verkoopmiddag en bazaar gehouden. '
Dit heeft een prachtig bedrag van € 3122,52 bruto opgebracht.
De verloting heeft de volgende winnaars opgeleverd:
le prijs levensmiddelenmand P. Hus Katwijk.
2de prijs Vogelhuis H. Brandsma Tjerkwerd.
3de prijs waterkoker Fam. Ouderkerken Hieslum
4de prijs Takkenschaar Mevrouw Meyer Parrega
5de prijs Tuinverlichting G. Wijnia Bolsward.
We willen iedereen, die op wat voor manier ook een bijdrage
heeft geleverd, heel hartelijk bedanken!

't Skieppesturtsje [jannewaris 2009

25

Sensoor Fryslän
Sensoor Fryslan; een gesprek van mens tot mens.
Kent u dat gevoel van je hart eens willen luchten, behoefte hebben aan iemand die
echt naar je luistert.
Sensoor Frvslán is er voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. De
gesprekken zijn anoniem en vertrouwelijk. Je kunt vanuit je eigen vertrouwde
omgeving bellen op het moment dat jij daar behoefte aan hebt. De vrijwilligers die je
aan de telefoon krijgt, hebben voor dit werk een uitgebreide training gekregen.
In 2007 hebben we bijna 14.000 gesprekken gevoerd. Dat is een gemiddelde van ± 40
gesprekken per dag. De onderwerpen die tijdens de gesprekken naar voren komen
zijn zeer uiteenlopend: eenzaamheid, rouwverwerking, relationele problemen,
gezondheid, seksueel geweld, neerslachtigheid. Mensen die te maken hebben
{gehad) met huiselijk geweld, kunnen wij doorverwijzen naar een informatielijn over
huiselijk geweld.
Geschoolde vrijwilligers nemen de telefoon op. Het zijn mensen die zich met hart en
ziel in willen zetten voor anderen, door middel van een gesprek van mens tot mens.
Op basis van gelijkwaardigheid. Geen betutteling, geen ongevraagde adviezen. De
beller wordt in zijn of haar waarde gelaten: het belangrijkste is dat de beller zijn of
haar verhaal kwijt kan, stoom kan afblazen, positieve en respectvolle aandacht krijgt.
De vrijwilliger heeft en neemt de tijd voor de beller. En juist dat is in de huidige tijd
van haast en efficiency zo uniek.
Anonimiteit en geheimhouding zijn bijzondere kenmerken van het werk bij Sensoor
Fryslán, De beller en telefonist zijn anoniem zodat een vertrouwelijk anoniem gesprek
gegarandeerd is.
Wilt u een gesprek van mens tot mens? Onze hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per
week te bereiken op het nummer: 058-2132000
Heb je ruimte in je:
Hart, Hoofd, Agenda
Wordt dan vrijwilliger bij Sensoor Fryslän.
Vrijwilligers vinden en binden heeft voor ons allemaal de hoogste prioriteit, want om
24 uur per dag bezetting te hebben vraagt nogal wat menskracht en inzet.
iedereen met enige levenservaring die belangstelling heeft voor andere mensen; en
die wekelijks voldoende tijd heeft kan zich aanmelden als vrijwilliger.
U kunt bellen met Sensoor Fryslan via telefoonnummer 058 - 212 03 43 (maandag tot
en met vrijdag) ..
Bekijk ook eens onze website http://www.fryslan.sensoor.nl.
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Familieberichten
GEBOORTE:

WiJ zijn gelukkig met de geboorte van ons herfstkindje

geboren op 21 oktober 2008
Teake weegt 3805 gram en is 49 cm lang.
Met z'n tweeën was het fijn.
Maal' met z'n drieën moet het mooier zijn.
Wilt u hem komen bewonderen?
Dan graag eerst een belletje vooraf' 06 27130725
Broei' Tilstra en Hedwich Terpstra
Sylroede 17, 8765 LV Tjerkwerd
GOUDEN HUWELIJK:
28 februari 2009 Jan en Jantsje Taaigat

•
Even voorstellen
Wij zijn Anke Witteveen en Gert Homsma en wonen alweer een jaar in de bungalow
aan de Kerkstraat. Hoog tijd dus om ons even voor te stellen. Na acht jaar in
Amsterdam te hebben gewoond, wilden we graag weer terug naar Friesland, waar we
beide zijn geboren en opgegroeid. Voor het werk gaan we nog wel iedere dag de
Afsluitdijk over, Anke naar Amsterdam en Gert naar Den Helder. Mee verhuist zijn
onze twee katten Pipi en Bassie. Binnen een mum van tijd zijn zij van verwende
stadskatten echte 'struners' geworden. In de tuin hebben ze gezelschap gekregen van
drie Ouessant schaapjes. Met een beetje geluk springen er dit voorjaar kleine
lammetjes rondom de bungalow. Als jullie nog meer van ons willen weten, dan zijn
jullie van harte welkom voor een bakkie op Kerkstraat lla!
Groetjes, Anke en Gert.
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Bêste Tsjerkwerters,
Graach wol Ie wy us yn "lt Skieppesturtsje" oan jim foarstelle.
Fan us buorlju hearden wy dat dat gebrûk is yn Tsjerkwert e.o., fandêr.
Wy binne Jan en Jantsje Taaigat en wy wenje no alwer in skoftke mei in protte nocht
hjir yn Tsjerkwert.
Jan hat as hobby syn dowen, wy ha al heard dat der yn it ferline ek Tsjerkwerters
dowen hän ha. Sy wenje leau ik op de Sylroede; Jan moat der mar ris hinne te praten.
Ik bin Jantsje en mear in hüsháldelik type. Ik meitsje fan dy 3D kaarten, jim witte wol,
knippe en plakke.
Aanst wol ik ek graach lid wurde fan de SOOS, ik ha wol heard dat it altyd hiel
gesellich is ûnder lieding fan Hinke T., Hinke B. en Alie M. Jan wol it nije seizoen
tiisdei-te-jûns graach op klaverjassen.
En miskien kinne wy ek wol frijwilliger wurde yn "lt Waltahûs"; etter de taap sil wol
net mear gean, dêr binne wy te áld foar. Mar wy soene dêr wol ris skjinmeits]e kinne
of sa, want wy binne wend om us foar it doarpslibben yn te setten, Wy diene dat ek
yn Wynjewalde, it doarp dêr't wy wei kom me. Wynjewalde leit flak by de Sweach.
Om't üs äldste dochter mei har hushálding en üs soan hjir yn de omkriten wenje,
binne wy dizze kant ek

utkaarn.

Us jongste dochter wen net yn Amsterdam,dêr binne

wy no ek samar oer de Ofslutdvk.
Aanst binne wy 50 jier troud en jouwe wy in grut feest!
Wy hoopje noch in protte jierren hjir yn Tsjerkwert te wenjen.
Oant sjen en groetnis fan
Jan en Jantsje Taaigat.,

Afscheid
Na ruim 36 jaar in Tjerkwerd gewoond te hebben, ben ik per 1 december 2008
verhuisd naar IJsbrechtum.
Mijn nieuwe adres is;

Thea Bouma en Jan Blanksma
Burmaniastrjitte 18, 8633 KP IJsbrechtum

De hartelijke groeten en een goed en voorspoedig 2009 voor alle "Skieppesturten"
Hierbij bedank ik tevens voor alle lidmaatschappen.
Jan Blanksma.
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Snypsnaren
Q Alice gong 4 desimber noch efkes gau te Sinteklaazjen yn
Boalsert. Mar wat wie dat ? In flits yn 'e /oft ? Unwaar
tocht Alice ! Mar nee, dat waard in print ynstee fan in
presint !

Q Alice ien print, dat kin ik better ! tinkt Alex. Dy krijt se by twa tegelyk yn 'e bus!
Q Nije moade yn Tsjerkwert: teannen yn 't gips ! Marije, Astrid, Master Jeroen,
oppas Trienke; allegear itseldê mankemint.

Q Epie maast efkes by Akke wêze, mar trof der net ien yn 'e hûs. "Folk!" rop Epie.
"Kom mar fierder, ik lis boppe "rop Joop. Epie wist efkes net wat se der no fan
tinke maast. Mar Joop hie de teannen heul, mar de rêch bryk !

Q Klaas "Wiel/epolle"Boersma, moai no !
Q Jehannes D. maast fansels ek wer eefkes yn in wpk ride. Mis kien is it dochs better
at hy moai op de droege iisbaan fan Tsjerkwert syn rûntsjes rydt.

.g.

Dat ji/d ek foar dielnimmers oan de hurdriderij op Beabuorren; Andries hat der in
swypslach aan oer holden en it hat Anita hast de kop koste ! Wat bliuwt der fan
ûs doarpsynwenners oer at it echt aan giet ? mar net oan tinke ....

Q

Dêrom moat Joop fan syn terapeut op dûnsles en dat docht er no op freedtejûn
yn it Waltahûs. Hy woe der al in kwitonsje fan hawwe. Foar de
soarchfersekering ....
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Q

At ja de krante leauwe meie, dan hat die iisbaan wol in hiel soad jild koste .... Der
koe ek host in twadde Thialf fan boud wurde.

Q

Krystdagen. Stefan wie bij Symon yn de hûs en beseach dêr ris alle fersiering: de
krystbeam, pe ljochtsjes ensfh. Mar hy miste wat:" Symon, heb jij geen Jezusboerderij ? "
'

Q Vlinder fan de famy/je Steegstra is wer lekker skjin: ien kear efkes meidraaie yn
de êfwaskmosine en skjin is poeke !

Q Der moatte de gerdinen fan de Griene Weide dan ek mar efkes yn. lt skynt dat
Kees syn bûsdoek ferjitten hie en dêrom syn snût offage hat oan de
gerdinen .... Bah, smoarge jonge ..

Q Jaap en Karin rûnen nijjiersdei te strunen troch it doarp. Sy wiene op 'e siik. Op 'e
siik nei Joazef? Of nei Evita ? Nee, op 'e siik nei harren krystbeam !

Q

Der skynt wat mei dûnsles te wêzen. Ik liket wol partnerruil. Mar Thea har man
Jelle, dy't dyselsde jûns reedriden hot, siet der net oer yn. Thea si/ mei Fokko op
dûnsles: "Dêr soe dochs neat fan kom me", sei er ferromme.

Q Dan wie der noch wat:
Broer Dijkstra is 2 jannewaris 50 jier wurden. Onno .hie foto's oan
/antearnepeallen hangen. Sa koe elkenien it witte. ( Broer noch fan herte
/okwinske!). De bern fan Henk en Stella s.ä. Zee hienen de foto der of helle en by
Stella yn 't bêd lein. Stella: "Ik lei al mei Broer op bêd
!"
Q

De brievebus dy't ein desimber troch fandalen fernield is, komt yn lytsere foarm
we rom: gjin dûbele dus. lt is goed om te witten dat it opblazen mei swier
ffoerwurk gjin wurkfan eigen doarpsbewenners west hat. Yn de gemeente binne
mar leafst acht fan dy brievebussen sneuvele. Skande. lt wie trouwens goed om
te fernimmen dat Bert Miedema de post nei deoanslach,foar safier it koe, rêden
haten kreas yn Boalsert êfîevere hat. Us kompiminten. Neffens post Onna si/ it
noch wol eefkes duorje foardat de nije bus der wer stiet. Hy is yn elk gefal al
besteld. lt bliuwt noch eefkes behelpen dus.

Q By de neisit fan de utrikking fan de Skieppesturt /regen wy oan Hinke: "Wat is
der no sa maai oan brêgewippen. "No, noflik bûten wêze, it kontakt mei de
minsken en it is maai ticht by bûs."
Fansels wiene wy ek neisgjirrich nei de minder mooie kanten. Wa binne byge!yks
de mislikste boatsjeminsken.
't Skieppesturtsje ljannewaris 2009
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No dêr wie Hinke wol hiel dûdli): yn: "Guon Dûtsers dy't snauwe fan
"aufmachen", no dan ha jo it wol eefkes hàn, en De Friezen, want dy ha altyd
krityk op de foarrang dy't ik oan it doarp jou. Dy sitte altyd te seuren fan: "Ha dy
soms mear rjochten ?" Dan jou ik as antwurd: 11Mar dy moatte wurkje, 11 en dan
komt der soms so'n rare reaksje as: "En ik kin moarn wol dea wêze." Hinke, net
op har mûle [allen: 1'.Ja en ik oer in oere wol." Mei as gefolch dat nei sa'n
wurdenwiksel de brêge wolris ticht bliuwt. Oant der in frou by Hinke komt mei de
opmerking: "Mar myn man hat it oan it hert hear. "Ja dan maast se wol yn aksje
komme fansels. De AED hienen we doe ek noch net yn 't Waltahûs te hingjen. Dy
is der al ril/eg au kommen, want ja, men wit mar nooit mei dat skipkefölk.
1

Kopij foar it nije nûmer graach foar
1 maaie 2009
32

't Skieppesturtsje [jannewaris 2009

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 Hïemstra-Boersma
Van Panhuysweg 6
8765 LH Tjerkwerd
Telefoon: 0515-577013
Mobiel:
06-23211674
Email:
richtjehiemstra@live.nl

Nu met aantekening diabetische voet.

..
ProVOET
landelijke Orgcnls cfie voor de
Voetverzorger / Pedicure

..................................................................................................................

•

Wilt u adverteren in 't Skieppesturtsje?
Daar zijn de volgende kosten aan verbonden:
½ deel van de pagina € 10,½ deel van de pagina € 15,-

Hele pagina zwart /wit€ 30,Hele pagina full color € 35,Wilt u adverteren neem dan contact op met
één van de redactieleden.

Industriepark 1
8701 PN Bolsward
Tel.: 0515-577370

Fax:0515-576212
Mob.:
06 - 46 41 50 80
info@mdtbolsward.nl

[!~ MOT
MACHINEHINDEl DUKSTU

