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Vrijwillige bijdragen 

Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van; 

Mts Twijnstra-Terpstra Ymswoude, Fam. R. Steur Tjerkwerd, Fam. E.M. 
Dillema Baard, Fam. T. Burghgraef Jousterp, Fam. Feenstra-Burghgraef 
Tijnje, Fam. S. Gietema Tjerkwerd, Mevr. K. Talsma-Abma Sneek, 
Mevr. D. Bakker-de Jong Arkum, mevr. T. Stremler-Stegenga Tjerkwerd, 
T.Twijnstra Hellendoorn. 

Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

############################################################## 

Bijdragen kunnen overgemaakt worgen met vermelding 
'Bijdrage 't Skieppesturtsje"en het jaar waar het betrekking op heeft. 
Bankrelatie; Fortisbank Bolsward 
Rekeningnummer; 84. 76.68.398 

Nieuws van stichting lt Waltahûs 

Tijdens de zomer was het rustig in het Waltahûs, een mooie gelegenheid om 
de vloeren van de peuterzaal te lakken en de benedenvloer in de was te 
zetten. 
Met de vakantie weer voorbij, een geslaagd dorpsfeest achter de rug en de 
zomer weer bijna ten einde kunnen we ons weer richten op het nieuwe 
seizoen ... 

In dit nieuwe seizoen natuurlijk weer de terugkerende activiteiten zoals de 
playback show, de vrijwilligersavond en het nieuwjaarsbal. 
We zullen starten met een optreden van de coverband Synergie op 31 
oktober, deze datum kunt U alvast noteren ! 
Meer informatie hierover en over de andere activiteiten kunt u tzt op de 
M.A.Tlezen. 
In ieder geval veel plezier en gezellige avonden toegewenst namens het 
bestuur .. !!! 
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Fan de redaksje 

"Wat is Tsjerkwert dochs in prachtich doarp," hearden wy in ynwenner 
pochen. No ja, pochen, it is gewoan sa. lt libbet folop. Sjoch it doarpsfeest, sa 
daliks nei de simmerfakánsjes. lenen al fertier en geniet en der is in bult lake. 
Tige geschlagerr dus, En dan de romr;nelmerk foar it korps, ek in boppeslach. 
In moaie opbringst dêr't de minsken fan de musyk wer mei foarüt kinne mei 
tank aan de firma Haarsma, alle frijwilligers en de gulle jouwers en entûsjaste 
keapers. Fierderop yn dit nûmer in sfearferslach. 
lt is al mei al wer in bysûnder nûmer wurden dêr't de redaksje mei niget aan 
wurke hat. Us kleurrike doarp komt ek ta utering yn mear kleur yn üs blêd. In 
skoftke lyn wie dat it omslach, mar no bekenne wy ek noch ris kleur yn it hert 
fan üs Skieppesturt. Wa wit kin dit faker. Om us mei it wol, mar it nijs en/of 
de artikels moatte har der wol foar liene fan seis. 
Sa't grif elkenien wol sjoen en yn elk getal heard hat, is der lang om let in 
begjin makke mei de bou fan nije huzen. lt sil aanst grif in aar oansjen jaan. 
De foto hjirûnder bewarret it oantinken hoe't it wie. En dan is der ek noch de 
ferkiezing fan Skieppesturt fan it jier 2009. Wy steane altyd iepen foar in 
goede foardracht of nominaasje. Lang om let is it de redaksje dy't de kar 
makket. Wy binne benijd. 
Oan ferskaat yn dit nûmer ek gjin gebrek. Wy ferwize der graach nei en 
winksje jim in protte lêswille mei dizze Skieppesturt, 

Redaksje 't 
Skieppestu rtsje 
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Dringende oproep 

Gezocht: 
Vrijwilligers voor de huishoudelijke dienst in "tt Walt°'hûs". 

Momenteel zijn er te weinig vrijwilligers om schoon te maken. 
We zoeken mensen die op woensdag ochtend of op zaterdag morgen eens 
per maand/ twee maanden of kwartaal lt Waltahûs schoon willen maken. Dit 
kost hooguit 2 uurtjes van de dag. 

Dus meld je aan bij Afke Smid, tel 0515-335424 of 06-50807676 
E-mail: afke-smid@hotmail.com 

En mannen ook jullie zijn reuze welkom . 
• 

Stichting Windkracht 10 
Wynpark Beabuorren BV 

Het einde van het jaar 2009 nadert weer met rasse schreden. Dus ook de 
vergadering van Dorpsbelang voor dit jaar. Ook nu willen wij gaarne weer een 
bedrag kunnen uitkeren aan de diverse gegadigden. De aanvragen hiervoor 
verwachten wij uiterlijk 15 november 2009 bij 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 Stichting Windkracht 10 
Jos Falkena 
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KF de Twa Doarpen seizoen 2009 

De zomer is weer voorbij, en daarmee is ook het 
kaatsseizoen ten einde gekomen. Het was weer een mooi 
seizoen, met een grote opkomst op de dinsdag en 
donderdag avond en tijdens de partijen.' 

Op dinsdag avond was er trainen voor de jeugd en voor de dames. De jeugd van groep 3/4 
was, net als voorgaande jaren, spelenderwijs met kaatsen bezig. Ze deden dit dit jaar 
onder leiding van een groepje nieuwe trainsters; Freerkje Walsma, Froukje Walsma, Aggie 
Walsma en Erna Harkema 
Voor de jeugd van groep 5 t/m 8 was er trainen onder leiding van een nieuwe trainster; 
Lucie de Boer. Ze werd hierbij bijgestaan door Wiebren en Ype Bote. Al snel bleek de 
groep te groot om allemaal met elkaar te trainen en daarom werd de groep opgesplitst. 
Tijdens het competitiekaatsen kwam iedereen weer bij elkaar. 
Ook de damestrainingen werden dit jaar weer op dinsdag gehouden. Lucie de Boer had 
ook hier de leiding. De opkomst was iets kleiner dan vorig jaar, maar het talent was er niet 
minder om. Er worden al regelmatig ballen boven geslagen! 

KF 'De Twa Doarpen' organiseerde dit jaar vijf partijen. De eerste was op 16 mei; het 
Pearkekeatsen. Een uitgebreid verslag van deze partij stond in het vorige skiepesturtsje. 

Op 6 en 7 juni was de gezamenlijke partij met Wolsum. Oit jaar lag de organisatie van de 
partij bij ons en werd deze dan ook op het skiepefjild gekaatst. 
Op zaterdag kaatste de jeugd tot 16 jaar in twêe leeftijds-categorieën. Loonbedrijf 
Johannes Bakker sponsorde beide partijen. · 
Bij de oudste jeugd werd er in een poule van 4 parturen gekaatst. Boukje van der Zee en 
Thomas Huitema wonnen alle partijen en mochten daarom s'avonds thuis de kransen aan 
de muur hangen. Twee keer maakten ze het wel heel erg spannend. Tegen Sietie 
Bruinsma en Marije Tolsma werd het 5-4 6-6 en tegen Atty Gietema en Ciska Bruinsma 
werd het zelfs 5-5 6-6. Atty en Ciska eindigden op de tweede plaats. 
Bij de jongste jeugd waren er maarliefst 15 parturen. De finale werd gekaatst door 
Klaasjan Haytema en Nora Altena tegen Hidde Lemstra en Abe Bakker. Het werd niet een 
erg spannende finale. Met 5-0 6-0 wonnen Klaasjan en Nora en eindigden Hidde en Abe 
op de tweede plaats. Gedeeld derde werden Eelke Dijkstra en Harmen Burghgraef en 
Menno Galama en Haye Dijkstra. 
In de verliezersronde ging de finale tussen Anouk Koster en Annemar Rypma tegen 
Wieger Hazenberg en Marije Dijkstra. Deze finale was wel wat spannender. Met 5-3 
6-4 ging de overwinning naar Wieger en Marije. 
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Op zondag kaatsten de 16+ ers. Voor het eerst werd er een aparte dames en heren 
partij gespeeld. Een succes, dat zeker voor herhaling vatbaar is! Sponsors waren voor 
beide partijen Be-St Catering en troubadour Jan Nota 
Er hadden zich genoeg dames opgegeven om 5 parturen te vormen en deze gingen 
dmv poulekaatsen de strijd met elkaar aan. Het partuur met Jacobien Postma, 
Freerkje Walsma en Tjitske Galama bleek al snel de sterk voor de rest van het veld. 
Alleen in de eerste ronde wisten hun tegenstanders Linda Gal ama, Froukje Walsma 
en Jinke Rypma het hen moeilijk te maken. Met 5-5 6-0 ging de winst naar Jacobien • Postma es. In de overige drie partijen gunden ze totaal maar 4 eersten aan de 
tegenstanders. 
De tweede prijs ging naar Linda, Froukje en Jinke en de derde prijs werd gewonnen 
door Janneke Terpstra, Aggie Walsma en Antsje Huitema 

Bij de heren was er een mooie lijst van 10 parturen. Na drie omlopen hadden Peter 
Terpstra, Jan Nota en Klaas Boersma de finale bereikt en moesten daarin kaatsen 
tegen Ype Bote Bonnema, Sealde 
Witteveen en Theo Galema. Het 
partuur van Peter nam nog wel een 
voorsprong met 1-0, maar daarna 
lukte het hen niet weer om een 
bordje te pakken. Ype Bote es. Won 
met 5-1 6-6. Derde werden Jelle 
Brandsma, Sybolt de Boer en Age 
Gietema. 
In de verliezersronde stonden Steef 
Haarsma, Jan Postma en Rients 
Wiersma tegenover Klaas Sjoerd 
Kooprnans, Wiepke Attema en Marcel v.d. Molen. Het werd een spannende partij 
waarbij uiteindelijk het partuur van Klaas Sjoerd aan het langste eind trok. Het werd 
5-5 6-4. Derde in de verliezersronde waren Johannes Popma, Jan Hessel de Groot en 
Johan Ouderkerken. 
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Op 28 juni werd er gekaatst met een zachte bal, oftewel het kaatsen voor iedereen. 
Klusbedrijf Gemini was de sponsor van deze partij. Het was een prachtige dag, met 
veel zon en weinig wind. 
De lijst telde maarliefst 23 partuur. Jong en oud, kaatsleden en niet-leden, iedereen 
mocht meedoen. Het kaatsveld was door de warmte erg hard en droog, waardoor de 
ballen het hele veld over stuiterden. Een heel andere manier van kaatsen wat in 
sommige partijen zeer verassende winnaars opleverde! Na een dag lang fanatiek 
kaatsen wisten het drietal Bert Jan Ouderkerken, Thomas Huitema en Menno Galama 
en het partuur Auke Walsma, Rowanne Terpstra en Ruurdje Dijkstra ongeslagen de 
finale te bereiken. Het werd een spannende finale waarbij veel eersten op 6-6 
werden beslist. Het waren Auke, Rowanne en Ruurdje die de meeste eersten naar 
zich toe wisten te trekken. Zij wonnen met 5-2 6-2. De derde prijs in de 
winnaarsronde ging naar Wiebren Poefstra, Sietske van der Meulen en Yvonne 
Galama. 
In de verliezersronde werden een aantal erg spannende partijen gekaatst. Gooitsen 
Brandsma, Froukje Walsma en Harmen Burghgraef stonden in 
de finale tegenover Alex Draisma, Hotske Burghgraef en Hiltje Postma. Hotske verving 
Erna Harkema die een omloop eerder helaas met een blessure moest opgeven. 
Harmen had met zijn partuur in de 3• omloop al zijn vader verslagen en versloeg in de 
finale ook zijn moeder. Met 5-2 6-2 ging de winst in de verliezersronde naar Gooitsen, 
Froukje en Harmen. Alex, Hotske en Hiltje werden dus tweede en derde werden · 
Freerk Kootstra, Jan Witteveen en Arnold Huitema. 

Op 8 augustus werd er opnieuw met een zachte bal gekaatst, er was die avond namelijk 
nachtkaatsen. • 
De prijzen werden aangeboden door Miedema Ughting. De lijst telde 13 parturen. Het was 
een gezellige avond/nacht, met lekker weer, veel publiek en met fanatieke partijen. 
Pas om 4 uur 's nachts werd de laatste bal geslagen. 
De uitslag van deze partij: 

1. Bert Jan Ouderkerken, Cor de Groot en 
Sietske van der Meuten 

2. Ype Bote Bonnema, Anne Gietema en 
Atty Gietema 

3. Auke Walsma, Aggie Walsma en Thomas 
Huitema en Jan Hessel de Groot, Age 
Gietema en Saskia van der Weide 

Verliezersronde: 
1. Jelle Brandsma, Elske van der Meulen 

en Jetske Dijkstra 
2. Klaas Jitse Tytsma, Reiny Haytema en Ewout van der Meer 
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Op 8 augustus was er ook overdag gekaatst en wel door de jeugd. Miedema Lighting 
sponsorde ook deze partij. 8 parturen stonden er op 
de lijst. 
De eerste twee omlopen werden gewonnen door 
Lisanne Burghgraef en Jelly van der Gaast en door 
Klaas Jan Haytema en Berber Speerstra. Hierdoor 
kwamen deze twee parturen tegenover elkaar te 
staan in de finale. Deze finale werd een echte thriller. 
Het ging lang gelijk op. Het werd zelfs 5-5 6-6. 
Uiteindelijk ging de winst naar Lisanne en Jelly. 

In de verliezersronde ging de eerste prijs naar Menno Galema en Jildou Speerstra. Zij 
versloegen in de finale Arnold Huitema en Jaenette van der Gaast. 

De laatste ledenpartij van dit seizoen werd gekaatst op 29 augustus. Machinehandel 
Dijkstra sponsorde zowel de jeugd-partij als de seniorenpartij. 
Bij de jeugd werd gekaatst in twee poules.In poule één waren Klaas Jan Haytema en Marije 

· Dijkstra heer en meester. Ze ~isten beide partijen overtuigend te winnen. Ze kregen zelfs 
maar één eerst tegen. 
Lisanne Burghgraef en Sigrid de Boer bleven ook ongeslagen in hun poule, waardoor 

zij in de finale tegenover Klaas Jan en 
Marije kwamen te staan. Het werd 
een duidelijke overwinning voor Klaas 
Jan en Marije; 5-2 6-2. 
Voor de derde plaats streden Michiel 
de Jong en Ilse Galema tegen Yvonne 
Galama en Harmen Burghgraef. Deze 
partij verliep spannender dan de 
finale. Het werd 5-4 6-6 in het 
voordeel van Yvonne en Harmen. 

Tegelijkertijd werd de seniorenpartij gekaatst. 10 
parturen stonden er op de lijst. In de eerste 
omloop werden de spannendste partijen van de 
dag gekaatst. De andere omlopen waren een stuk 
minder spannend. Anno Galema, Freerkje Walsma 
en Rowanne Terpstra waren heer en meester en 
versloegen al hun tegenstanders vrij gemakkelijk. 
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2e werden Klaas Sjoerd Koopmans, Durk Ouderkerken en Atty Gieterna 
De derde prijs ging naar Jan Hessel de Groot, Age Gieterna en Jentsje van der Stap 

Uitslag verliezersronde: 
1. Wiebren Poelstra, Anne Gieterna en Thomas Huitema 
2. Jelle Bran,dsrna, Aggie Walsrna en Saskia van der Weide 

Het seizoen werd officieel afgesloten op vrijdag 18 september met de jaarlijkse 
ledenvergadering en de prijsuitreiking van de competitie. Johan Ouderkerken nam 
tijdens deze vergadering afscheid van het kaatsbestuur. Na vele jaren actief te zijn 
geweest voor KF de Twa Doarpen draagt hij nu het stokje over aan Seakle Witteveen. 

Het spannendste moment van de avond was natuurlijk de uitslag van de competitie. 
Voor zowel de jeugd, de dames als de heren waren er bekers voor de beste acht 
kaatsters. Bovendien waren er voor de nummers één de vel begeerde wisselbekers. 
Deze bekers werden naar huis genomen door Klaas Jan Haytema, Rowanne Terpstra 
~n Ids Walsma. Op de vergadering werden alleen de beste 10 kaatsers genoemd. 
Hieronder de volledige uitslag; 

Jeugd: pnt pnt 
1. Klaas Jan Haytema 91 16. Berber Speerstra 44 
2. Sigrid de Boer 82 17. Harmen Burghgraef 43 . . 

3. Menno Galama 79 18. Herman Okkema 43 
4. Jildou Speerstra 72 19. Hidde Lemstra 43 
5. Janette v.d. Gaast 70 20. Iris Feenstra 42 
6. Yvonne Galama 70 21. Johannes Hazenberg 40 
7. Michiel de Jong 61 22. Marije Dijkstra 40 
8. Ilse Galema 59 23. Marc de Boer 39 
9. Jellie v.d. Gaast 59 24. Julia Folkerstma 37 
10. Arnold Huitema 57 25. Abe Bakker 33 
11. Robin Bijlsma 55 26. Pier Burghgraef 33 
12. Anouk Koster 51 27. Jan Wilts 24 
13. Martin Jan Koster 48 28. Rob Miedema 21 
14. Rianne Hiemstra 47 29. Jefrey de Wit 20 
15. Marrit Speerstra 47 30. Usanne Burghgraef 7 
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Dames: pnt pnt 
1. Rowanne Terpstra 80 14. Hotske Burghgraef 30 
2. Atty Gietema ,68 15. Jetske Dijkstra 30 
3. Reiny Haytema 67. 16. Erna Harkema 26 
4. Anita Attema 65 17. Antje Huitema 28 
5. Freerkje Walsma 65 18. Anita Haarsma 28 
6. Jacobien Postma 59 19. Saskia v.d. Weide 28 
7. Froukje Walsma 59 20. Lieske Gilliam 19 
8. Linda Galema 45 21. Elske v.d. Meulen 18 
9. Lianne Huitema 43 22. Joke de Jong 17 
10. Sietske v.d. Meulen 42 23. Lysbeth Harkema 15 
ll. Thea Zijsling 40 24. Ruurdje Dijkstra 13 
12. Agatha Witteveen 39 25. Betty Haarsma 13 
13. Aggie Walsma 36 26. Andrea Boersma 7 

Heren: pnt 
1. Ids Walsma 72 Hl. Klaas Sj. Koopmans 41 
2. Seakle Witteveen 68 20. Gooitzen Brandsma 41 
3. Roel Hekkema 68 21. Anne Gietema 39 
4. Paulus Witteveen 66 22. Klaas Boersma 38 
5. Peter T erpstra 63 23. Freerk Kootstra 32 
6. Wiebren de Jong 63 24. TheoGalema 31 
7. Bert Jan Ouderkerken 63 25. Cor de Groot 29 
8. Anno Galama 63 26. Steef Haarsma 28 
9. Jan Postma 63 27. Wieger de Jong 23 
10. Jan Hessel de Groot 62 28. Robert Tiesma 23 
11. AukeWalsma 61 29. Klaas Jitze Tytsma 22 
12. Jelle Brandsma 60 30. Durk Walsma 19 
13. Jan Witteveen 56 31. Sjoerd Bouma 17 
14. AgeGietema 55 32. Alex Draisma 15 
15. Ype Bote Bonnema 54 33. Cor van Zuiden 15 
16. Thomas Huitema 52 34. Jan Nota 12 
17. Sjoerd Wijngaarden 46 35. Sven Bijlsma 11 
18. Jentje vd Stap 45 36. Peter van Zuiden 7 

Al met al was het weer een geslaagd seizoen en we hopen natuurlijk dat we 
ook volgend jaar weer zoveel kaatsliefebbers op het Skiepefjild kunnen 
verwelkomen! 
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~. ~ Nijs fan Eensgezindheid. 

In korps jout in doarp krekt dat wat in doarp sûnder korps net hat. Dy slachsin 
hat Rixt-Nynke Schakel ris ' 
ien har wurkstik brûkt foar 
de muzyk skoallë, No dat is 
wer düdlik west de leste 
tyd. 
Krekt foar de fakánsje ha we 
noch in pleinkonsert holden 
op it skoalplein ien in 
gemoedlike sfear wer ek it 
jeugd korps har wer fan de 
beste kant hearre lied. 
En nei üs traditionele Bbq 
en fakänsje koene we fuort 
wer stevich oan de bak mei 
fan seis it slagerfeest. Foar üs as korps wie dit in fantastyske erfaring in tinte 
fol enthousiast publyk. Mei dank fan seis oan üs dirigint en muzyk kom misje 
died hjir wol even wurk fan han ha. 

En de tinte wie noch net fuort of der waard alwer m.ei rommel sleept nei de 
Haarsma hallen wer we in wike te gast wine. 
De oprop om gjin rommel of stikken guod'te leverjen hat fertuten dien want it 
wie oer it algemien kreas guod en der is best ferkocht troch al die frijwilligers. 
Dat jout wol in gefoel dat it doarp efter it korps stiet. lt hat rûchwei € 2500.00 
op bracht en der binne we tefreden mei. 
Derom wolle wij fan dit plak jim allegearre bedanke foar de mei wurking ien it 
bysûnder de family Haarsma foar de gast frijheid. 
Ek Ouderkerken, van Zuiden en üs rommelmerk spesjalist Bernhard Algra enz. 
enz. 

Mar we geanne troch fansels 10 oktober halde we in hjerstkonsert ien it 
Waltahûs mei, meiwurking fan de Swingmasters, folgje de MAT want dit kin 
ek wer leuk wurde as jim allegearre komme, oantsjen. 

eb. 
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Nieuws dorpsbelang Tjerkwerd: 

Speeltuin. 
Er is jeugd in het dorp die niet altijd op de juiste manier met de speeltuin 
omgaat. We hebben het hek af meerdere keren proberen te maken. De 
eerder geplante boompjes naast de speeltuin bleken kortgeleden verdwenen. 
Dat is jammer, zonde van het geld en de inzet van vrijwilligers. 
We kunnen alleen met elkaar er voor zorgen dat onze speeltuin mooi blijft! 
De contributie voor de speeltuin wordt in het najaar opgehaald bij de leden/ 
donateurs. 

Stand van zaken haventje. 
Gemeente is nog in overleg/onderhandeling met de provincie over het 
uitbaggeren van het haventje. Zodra ze daar uit zijn horen we meer. 

Nieuwbouw. 
De verschillende mogelijkheden voor invulling van de kavels zijn naast elkaar 
gezet. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid om kavels voor 
vrijstaande woningen beschikbaar te maken. Aan de architect is gevraagd om 
te kijken naar de haalbaarheid van dit alternatief. 

IJsbaan. 
Met de aannemer Haarsma is afgesproken dat hij voor de winter de 
werkzaamheden conform bestek zal afronden. Mochten er daarna nog 
vragen/wensen zijn dan moeten/kunnen die nogmaals worden besproken. 

Dorpsbelang Tjerkwerd: Rob Dijkstra, Bouwe Speerstra, Astrid de Boer, 
Robert Tiesma, Theo Galema, Elma Draaisma en Hedwich Terpstra 

Verhuis rommelmarkt Aylva State Witmarsum 

Begin oktober zijn de bewoners van Aylva State tijdelijk verhuist naar 
Bolsward. Bij een verhuizing zijn er altijd spullen die niet mee kunnen. 

Daarvoor organiseren wij op: 

Zaterdag l 7 Oktober a.s. vanaf 9.30 een verhuisrommel markt 
in de grote zaal van Aylva State. 

Wij nodigen u allen uit om te kijken of er iets voor u bij is. 
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Beabuorstermole wer klear foar mealtaak en oar 
molenijs 

Us fernearnde Beabuorstermole is der wer klear foar. De molemakker ut 
Achlum hat dwaande west mei de roeden en de as boppe yn de kap fan de 
mûne. Dy as wie yn 'erin fan de tiid áchterut sakke en dêrtroch rûn de kop 
dêrfan, dy't foar oan de bûtenkant fan de kap te sjen is en dêr't de roeden 
(wjukken) troch stutsen binne, oan tsjin it wynpeul. Troch dat oanslepen koe 
de mûne ek pas wetter fersette mei wynkrêft fiif en dat is fansels net de 
bedoeling. Fandêr dat eigner De Fryske Mole de molemakker derby roppen 
hat. De mole is ommers ek ynsetber yn tiden fan slim wetterbeswier. 
Yn de neisimmer krige de mole ek noch hege besite. Twadde Keamerlid Lutz 
Jacobi kaam 10 augustus persoanlik nei it molehuske om dêr mei it 
stichtingsbestjoer te praten oer de jildlike rompslomp dy't it ryk der fan 
makke hat by it takennen fan subsydzjes. Oer seis jier krijt de stichting sa'n 
8000 euro per mole foar it ûnderháld. lt wie Jacobi al gau dudlik dat soks 
fierstente min is. Mûnen binne bepaald net fergees yn ûnderháld en as der 
dan ek noch in wurksume funksje hat yn bybelyks de striid tsjin it wetter dan 
moat der foar alle 41 mûnen fan de stichting al gau in miljoentsje by sa wie it 
betinken. Boppedat is de burokratyske rigeljouwing dêr't de frijwilligers fan it 
stichtingsbestjoer mei opskipe wurde in griis. lt raast oan 'e protters. As it Ryk 
hjir net gau wat oan docht is it gefaar grut dat • 
der oer in stikmannich jierren gjin minskeü 
mear te finen binne dy't har yn dy hymphamp 
fan ferplichtings ferdjipje wolle en kinne. Om 
noch mar net te sprekken fan ut ütfieren 
dêrfan. De Twadde Keamer sil der yn elk gefal 
meikoarten oer gear en dat allegearre nei 
oanlieding fan de befinings dy't yn it 
Beabuorster molewentsje mei har nijsgjirrich 
wetterskipsmuseum fan wijlen Pier Zijsling 
besprutsen binne. 
Wat fleurichs ta beslüt. De Beabuorstermole 
makket dief ut fan in rige fytsrûtes dy't de 
ANWB kreas by inoar brocht hat yn in boek mei 
de titel Molens, routes, historie en 
achtergronden. De gids mei 20 molefytsrûtes 
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telt 128 siden en is moai foarmjûn mei in protte foto's. Ek de Beabuorster 
stiet der kreas yn. lt boek hat 9 haadstikken en yn elk haadstik wurdt 
achtergrûnynformaasje jûn oer in bepaald moletype. Boppedat wurde 
ynteressante weetsjes ferteld. De Fietsgids Molens is te bestellen by de 
ANWB en by De Hollandsche Moie. Sûnder lid te wêzen fan ien fan beide 
partijen komt de priis op sa'n 15 euro it stik. Sjoch www.molens.nl of 
www.anwb.nl GDW 

12 septimber de dei fan de monuminten 

Rommelmerk foar korps rint as in trein 

Sneon 12 septimber, ier op 'e moarn. lt doarp Tsjerkwert wurdt wekker en 
makket him op foar in moaie neisimmerdei. Der is al gau drokte by de 
grutte hallen fan de firma Haarsma~ Der wurde readwite linten by de dyk 
lans spand en in grut boerd makket dudlik dat men achter wêze moat foar 
de jierlikse rommelmerk fan 't korps. Auto's en fytsen sykje harren paad yn 
spannende afwachting fan wat kommen giet. 

Brocante 
Yn de öfrûne dagen is der karrenfol fracht hûs oan hûs sammèle en yn de 
loads ütstald op thema. Boartersguod by boartersguod, hûsrie by hüsrie en 
gean sa mar troch. Op in grutte wein bylkje de echte antike stikken dêr't om 
feild wurde sil. Us brocantekenner by ütstek, Bernard Algra, hat syn each 
foaröf oer de antike bringst glydzje litten en oanjûn wat perfoarst wat mear 
jild opbringe moat en dus by opbod ferkocht wurde sil. 

Blide gesichten 
As de ütferkeap om njoggen oere ûtein set, is it folk foar de yngong suver net 
mear te hälden. "Wêr binne de boeken, wêr binne de boeken," ropt in besiker 
oerstjoer. Hy wol blykber earst wêze en de moaie stikken opeaskje. Bedaard 
wurdt er paadwiis makke en dêr stoot er hinne. Oaren ha wer oare ynteresses 
en sa is der oeral daliks flecht op 'e koai. lt jild streamt binnen' en de minsken 
fan de organisaasje ha in bêste dei: de gesichten fan de grutte kloft 
frijwilligers steane sa bliid as kreaspoetste, blinkende musvkvnstumlnten yn it 
sinneljocht fan in winnend topkonkoers. 
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Fan lytse en grutte monuminten 
Oeral ek blide bern dy't hast fergees in moaie oankeap dien ha en wiis mei 
harren skatten oandragen komme, grutsk as in protter mei in moai boek of 
stikje boarstersguod. Grutte minsken dy't al likebliid binne mei harren 
oanskaf. De aide monumintsjes op de feilingwein wurde bestudearre troch de 
kenners. Om tsien oere giet dat los, mar spitich foar my dat ik dit hichtepunt 
sjitte fitte moat. lt wurdt tiid om öf té setten nei de grutte monuminten, want 
it is Open Monumentendag en ik soe by Jos Hoogenboom op 'e 
Beabuorstermole komme. 
By de Beabuorstermole 
Myn oankeapen op de rommelmerk fluch thusbringe en dan mei in tas fol 
moleguod op 'e fyts nei de Beabuorster dêr't Jos Hoogenboom al op my stiet 
te wachtsen. Gau de lêste line mei flachjes noch fêstsette, de seilen lizze der 
al foar, en dan de fang los. De mole draait daliks al fleurich tsjin in heal 
berûne loft mei de wyn ut noardwestlike rjochting. Dan de nije open 
monumentendagflagge oerlangje en de mole is klear foar it feest want it is ek 
nochris Friese Molendag. Op dizze dei komme mûnefreonen üt it hiele län wei 
op Fryslän ta om de monumintale wetter-, nöt- en seachmûnen te 
bewûnderjen. Om de sfear te priuwen fan dit aide ambacht yn in omjouwing 
fan swaaiende wjukken en skroeven dy't wetter fersette, stiennen dy't weet 
ta moal mealle en seachramen dy't beamstammen ta planken ferwurkje. Yn 
'e fierte is ek de wynmotor fan Jousterp aktyf en by Boalsert kinne wy de 
Lonjémole draaien sjen. Wy sitte noch mar krekt oän de kofje of der komme 
twa mûnders it paadsje del. Sy komme ,ut Noardhollän, fan de Skermer en 
Westfrvslän en ha hjoed harren eigen mûne ferruile foar in besite oan de 
Fryske wjukkendragers. Der wurde nijtsjes ütwiksele en as mûnders ûnder 
elkoar ha jo oan praat gjin tekoart. De gasten wurde troch Jos let en set: der is 
kofje en koeke en de noflike smûkens fan it eardere molewentsje. lt 
brommerhok fan wijlen mûnder Koopmans docht al sûnt Zijsling syn yntrek yn 
de jierren tachtich tsjinst as praat'hok' en dêr is nea feroaring yn kommen. 
Älde foto's oan de muorre dogge tinken oan earder tiden. Ik ha lykwols noch 
mear op myn programma en moat öfskie nimme. 

De Sint Petrustsjerke mei in wûnderlik ferhaal 
As ik de Singel delkom fyts ik Hylke Feenstra achterop. Hy hat syn slach slein 
op de feiling. Oer 't skouder bongelet in grut learen gefal. In hyntegerei, kocht 
foar noch gjin tsien euro. "Suver fergees, man,"' is myn reaksje, mar Hylke fit 
witte dat er it weijout oan immen dy't soks siket. "Dêr wurdt in mins ek net 
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minder om," is myn beskie. Hylke knikt en skoot de fyts de garaazje yn. As ik 
de tsjerke yn stap moetsje ik Kees Posthuma ut Wommels. Wiçher de Jong 
fertelt him fan de tsjerkeskiednis. tt moat sein wurde: it monumintale 
godshûs yn üs doarp hat in ryk ferline, in moai vnterieur en in seldsum 
prealgraf, saken dy't de leafhawwers witte te wurdearjen. Ik ken Kees noch 
fan de tiid dat er tegearre mei Pier Zijlsing de Beabuorstermole berêde. Dat . 
wie in prachtige tiid. Foarah as de beide mannen yn harren bernejierren 
dûkten en it Tsjerkwerter ferlihe wer libje lieten yn boeiende ferhalen. 

Reünysfear . 
Mar werom nei de tsjerke. As eefkes letter Hylke Feenstra der ek by komt is 
de reünvsfear wer folslein. "Do hjir .. ", "Wat moai...", "Dat is in tiid lyn ... '1• By 
inoar op skoalle sitten, net yn itselde jier, mar dochs. lt óinne koarte 
yntroduksjes ta ferhalen dy't jin fêsthälde, Kees, dy't as jonkje fan trettjin jier 
al by smid Schukken op de Waltawei oan it wurk kaam, wylst de learplicht oan 
fjirtjin jier ta rûn. lt koe doe allegearre mei simpele vngrepen yn it amtlike 
apparaat, want Kees rnoast mei jild op 't kleed komrne: Twa grç,uwe gûnens 
en fyftich sinten leinen der oan'e ein fan de wike foar him klear nei lange 
dagen fan hurd en foaral fluch wurkjen. Want smid Klaas Schukken siet jin 
achter de broek! lt heucht Hylke noch as de dei fan juster dat der ris in 
kachelpiip by harren thüs teplak setten waard dv't makke wie troch Kees. By 
it oansluten die bliken dat dy net paste. lt begrutte de Feenstna's om Kees, 
want Schukken wie razend, wêrop Kees kalm a? in pûn moal antwurde: "Mar 
[o hat it metten." "lt is my altyd by bleaun, witsto dat noch Kees?" wol Hylke 
witte. "Jawts wol," iit is de opmaat fan in libbensskets dy't er dan fertelt, in 
ferhaal dat boeit oan de lêste sin ta, in oersjoch fan it libben fan in skynber 
känsleas jonkie ut in lyts doa,rpke oan in trekfeart, in mantsje dat de skoalle 
net öfmeitsje kin en wurk fynt by de doarpssmld, mar lang om let as heechste 
man fan de 'bewaking op paleis Soestdijk bedarret. In ferhaal dat him lêze litte 
soe as in spannend jongesboek, mar dat boek is der net. De vnhäld leit 
opslein yn it ûntháld fan Kees, it bliuwt dejingen by dy't derfan heard ha, 
flarden ut in suksesfol minskelibben, ûnderfinlngs dy't boeie en dy't eins 
fertsjinje om fêstlein te wurden. Kees sjocht op syn horloazje, Hylke ek. lt 
wurdt tiid om iten. De klok fan de tsjerketoer bûnzet syn brûnzen lûd oer it 
doarp. Fan 'e middei komt der mear folk. Koster Michiel de Jong kin in ploech 
fan wol 50 man wolkom hjitte. Monumentendag set ek Tsjerkwert mei glans 
op 'e kaart. lt wie in moaie dei. 
Gerben D. Wijnja 
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Dorpsfeest 2009 

'Das Fest Festival' was het thema van het dorpsfeest van Tjerkwerd dat afgelopen 
weekend in een bijzonder ontspannen en gezellige sfeer werd gevierd. Eerst was de 
organisatie er niet helemaal gerust op of alles wel door kon gaan. De weersvoorspel 
lingen waren namelijk niet zo best, maar gelukkig bleef het overwegend droog en 
scheen geregeld de zon. 

De spelactiviteiten op het feestterrein begonnen op de vrijdagochtend, nadat de kin 
deren de ballonnen hadden opgelaten. Er werd gevolleybald en tot ver in de middag 
door jong en oud sportieve partijen gekaatst. Ook werden er fraaie bloemstukken ge 
maakt.'s Middags werd een speurtocht door het dorp'gehouden dat, als voorberei 
ding op de avond, in het teken stond van de 0uitse Schlager. Menigeen had zich opge 
geven om op deze avond zelf 'live' nummers van artiesten als Rex Gildo, Roy Black of 
Peter Maffay te vertolken. Ook de leden van het plaatselijke korps 'Eensgezindheid' 
ofwel 'Die Jägermeister', speelden dat het een lieve lust was. In de flink gevulde tent, 
voor deze gelegenheid omgedoopt tot 'Die Schafschwanzkneipe', zat de stemming er 
van meet af aan al goed in. De band 'Butterfly' (Schmetterling) deed er nog een 
schepje bovenop en tot in de late uurtjes gingen de voetjes flink van de vloer. 





Hoewel zaterdagmorgen vanwege de buien er even gewacht moest worden op de 
komst van de feestgangers, wisten de kinderen de mini-kermis al snel te vinden. Ze 
konden zich vrijwel de hele dag vermaken in de 
zweefmolen, ballenbak en het luchtkussen. In een 
treintje maakte menigeen keer op keer een ritje 
door het dorp. Ondertussen werd in de tent jong 
en oud de beginselen van het striptekenen bijge 
bracht en op het veld kon het edele Jeu de Boules 
worden gespeeld. Voor al die hongerige magen 
werd aan het begin van de middag stevige porties 
'Bratwurst und Sauerkraut' geserveerd. 
's Middags werd onder een stralend zonnetje 
door diverse teams fanatiek gevoetbald in een 
groot opblaasbaar tafelvoetbalspel. Weliswaar 

bezorgde dat een aantal spelers een paar blauwe tenen, maar voor het publiek was 
het vooral lachen geblazen om de vreemde capriolen die sommigen maakten. Jeen 
Waterlander uit Bolsward wist aansluitend daarop met zijn schlagetzang en aansteke 
lijke performance het publiek in de tent op de biertafels te krijgen. Er werd uitbundig 
meegezongen en gedanst, zelfs toen de zanger allang was vertrokken. Na een paar 
uurtjes rust voor alle feestgangers zorgde de top 40 band 'Special Treatment' voor 
een daverend muzikaal slotakkoord op deze zaterdagavond. Het feest werd daags 
daarop afgesloten met een speciale tentdienst. 

Oranjevereniging "Mei inoar ien" 



55+ Kom in Beweging 

Inwoners van Bolsward en Wûnseradiel kunnen onder deskundige 
begeleiding met bewegen beginnen. De lessen zijn speciaal voor mensen in 
de leeftijd vanaf 55 jaar die niet of onvoldoende bewegen. 

Bewegen heeft vele voordelen, want door bewegen: 
voel je je fitter, gezonder en ontspannen 
blijven je botten en spieren sterk 
vertraag je het ontstaan van ziekten 
vertraagt het dementièproces 
voorkom je valongelukken 
krijg je meer sociale contacten 

Maar bewegen is vooral leuk! 

311 
30 niinuten bewegen 

.. ww.aiJni/!ititènlie~'ltlfèn;,\1,' . 

In september 2009 start een nieuwe reeks lessen in Witmarsum, Pingjum, 
Makkum en Bolsward. Tot eind 2009 kunt u zich nog opgeven. Als u mee wilt 
doen of meer informatie wilt hebben, kunt u bellen naar: Stichting 
Ouderenwerk Bolsward 0515 - 57 65 07 ofe-rnailen naar 
ouderenwerk25@zonnet.nl. 

Collectes • 
De actie voor het Astmafonds in. het kader van de landelijke 
inzameling in de week van 4-9 mei heeft in Tjerkwerd een 
bedrag opgebracht van€ 230,- 

Akky, Tetje en Nellie bedankt voor jullie Inzet en éen ieder die 
door een financiële bijdrage deze collecte heeft doen slagen. 

Namens het Astmafonds bedankt! Doetie Bakker 

KWF+ KANKER 
BESTRIJDING 

De collecte voor het KWF kankerbestrijding heeft 
in Tjerkwerd€ 504,49 en in Dedgum'€ 133,82 
opgebracht. 
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt. 
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Koken met Riemkje 

Wat hebben we een prachtigdorpsfeest gehad!! Het weer was 
ons goed gezind en het was een gezellig feest. 
Zaterdag hebben we met ongeveer 100 mensen aan de stamppot zuurkool 
met uien en braadworst gezeten. (Met dank aan Sam Dijkstra en 
medewerkers van Bloemkamp). 
Het eten was heerlijk en wat is het toch gezellig om met zoveel mensen aan 
tafel te zitten. 
Dat is de reden dat ik voor jullie deze recepten heb uitgezocht, zodat je een 
groep mensen kunt uitnodigen. Veel kookplezier! ! 

Hongaarse zuurkoolschotel (voor 8 personen). 
Ingrediënten; 
250 gr gerookt spek in blokjes 
1 salamiworst (250 gr.) in plakjes 
2 grote uien, grof gesnipperd 
1 el milde paprikapoeder 
1 tl chilipoeder 
2 tl gemalen komijn 
600 gram hamlappen, in grove stukken 
1 pot vleesfond (380 ml) 
3 zakken wijnzuurkool (à 500 gram) 
400 ml crème fraîche 
2 el platte peterselie, fijngehakt. 

• 

Bak in een grote braadpan het spek en de salami zachtjes knapperig bruin. 
Schep de spekblokjes en plakjes salami op een bord en fruit de ui in het 
uitgesmolten vet in 6 minuten zachtjes goudgeel. Schep de paprikapoeder 
met de chilipoeder en komijn erdoor en fruit alles nog 2 minuten. 
Leg de stukken vlees tussen de ui, strooi er zout en (vergemalen) zwarte 
peper over en schenk de fond erbij. Stoof het vlees in 30 minuten zachtjes 
gaa~ • 
Laat de zuurkool in een vergiet goed uitlekken. Maak de kool met een vork los 
en druk ook het laatste vocht eruit. Schep de zuurkool en 200 ml crème 
fraîche door het vlees. Stoof het gerecht in nog 25 minuten zachtjes gaar. 
Schep de uitgebakken spekjes e 
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n plakje salami vlak voor het serveren door de zuurkoolschotel en strooi de 
peterselie erover. Zet de pan op tafel en geef de rest van de crème fraîche 
erbij. 
Heerlijk met aardappelpuree, rijst of grove stukken donker brood. 

Runderlapjes onder een knapperig dakje (voor 8 personen). 
Ingrediënten; ' 
1200 gram runderlappen, op kamertemperatuur en grof gesneden 
6 el olijfolie, mild 
2 flinke uien, gesnipperd 
4 tenen knoflook, in plakjes 
1 el karwijzaad 
3 blikken gepelde tomaten (à 400 gram) 
375 ml rode huiswijn 
4 blaadjes laurier 
6 plakjes roomboterbladerdeeg (diepvries), ontdooid 
Bloem voor bestuiven werkvlak 
1 ei losgeklopt 
Ronde ovenschaal (inhoud 1,5 liter) 

Verhit de olie in een braadpan en bak het vlees - in gedeelten - bruin. Bak de 
ui, knoflook en karwijzaad 3 minuten zachtjes mee. Schenk langs de rand van 
de pan de tomaten met vocht en de Wijn erbij. voeg de laurierblaadjes en 
zout en peper naar smaak toe. Breng het geheel al roerende aan de kook en 
druk de tomaten met een spatel stuk, Stoof de runderlappen in 2 uur zachtjes 
gaar. Laat het vlees afkoelen. · 
Leg de deeglapjes op elkaar, op een met bloem bestoven werkvlak en rol z~ 
uit tot een deeglap, die iets grote is clan de ovenschaal. Schep het vlees in de 
schaal. Leg het deeg over de schaal éril druk het met een beetje water op de 
rand vast. Snijd het overtollig deeg weg en maak (met een appelboor) in het 
midden een gat, zodat de stoom karsontsnappen. Bestrijk het deeg met ek 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bak het gerecht in de voorverwarmde 
oven ca 30 minuten goudbruin. Zet d~ vleespastei op tafel. Lekker met crème 
fraîche, knapperig brood en rucolasalade. 
Serveer dit gerecht met een frisse salade van rucola, veldsla, witte en blauwe 
druiven en een dressing van sinaasapselsap, geurige olijfolie en fijngehakte 
tijm. 

EET SMAKELIJK 
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de Trekfeart mei 
de WaH:äwêL bê aànsithffall Hkernöch 90 jier áld 
jout de sfear fan eartiids goed wer. 
lt is stil op 'e dyk by de äld Hang, de ielrikkerij, der is gjin mins op strjitte. De 
toer fan de tsjerke priket fier boppe de bearnmekrêns ut mei oan syn foet 
de wenten fan brêgewipper en doarpsfjildwachter. Dêr foaroer it hok fan de 
weinmakker. lt hüs Waltawei nr. 1 stiet der noch net. Dat is fan 1922. 
Opmerkelik is de wite peal mei dwerslatte. Soe it in linepeal wêze of soe der 
in wichtige meidieling op stean foar de skipfeart? Soks as: "$TRIJKEN", saas 
der noch lang ien stien hat tsjinoer de Opslach, yn ferbän mei de wipbrêge 
dêr't men mei de mêst del troch hinne farre moast? Wy witte it net. Wol is 
de namme fan de steamboat bekend dy't foar in lichte rimpeling op it 
wetter yn de trekfeart soarget. En fierderop komt noch in steamboatsje op 
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it brêgegat oanfarren. Mei swarte letters stiet der op de foarste boat te 
lêzen: JOHANNA JACOBA, ek wol it Dryltster Boatsje neamd. 
Dochs lizze de woartels fan it bedriuw net yn it stedsje fan de kypmantsjes. 
Dit jier is it krekt hûndert jier lyn dat de beurtfarder op de Grinzer helling fan 
Botje Ensing te wetter litten waard. Freerk Faber fan Warkum hie dêr opjefte 
ta jûn. Mei it skibke, neamd nei syn mem, woe er as beurtskip op en del farre 
tusken syn wenplak en Boalsert. lt 21 ton grutte skip waard oandreaun troch 
in 8 pk steammasine en farde trije kear deis hinne en wer mei trachten. Dêr 
wie it skip ek tige geskikt foar. 
De tiid fan it trekskip lei definityf achter üs en de takomst lei yn in hannen fan 
stiel en steammeunster, want ek mei de houten tsjalken wie it stadichoan 
dien. Dochs kamen der noch wol skûtsjes en oare tsjalken lans farren. En dan 
te betinken dat de feart eartiids achter de huzen fan de hjoeddeiske Waltawei 
te finen wie. Tusken de huzen fan de brêgewipper en de doarpsplysje bûgde 
er öf. De aide foto lit noch krekt in stikje fan de brêgeleuning sjen dy't üs wer 
tinken docht oan dy eardere rûte. 
Werom nei de steamboot dy't yn it doarpsbyld wat ferdivedaasje jout. Want 
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siz no seis, sa'n histoarysk skip yn de Trekfeart jout dochs oansjen. 
Op tiisdei 11 augustus farde er hjir ek. De moarns wie er om tsien oere fan 
Warkum kommen, öfladen mei reizgers dy't foar in älderwetsk pryske de 
tocht mar wat graach rnelmeitsje woene: twa dûbeltsjes foar in inkele reis 
Boalsert. Likernöch alve oere farde er üs doarp foarby. Oanlizzen wie der net 
by. 
Eartiids faaks wol foar in frachtsje of in reis nei de merk, mar yn eigen doarp 
wiene ek wol frachtfarders. De konkurrinsje gie suver om dea. Hawar, de 
Johanna Jacoba kaam de middeis om ien oere al wer werom fan de besite oan 
de Gysbertstêd. Brêgewipper Brandsma hie der wol nacht oan mei dit moaie 
skipke en it folk oan board siet op it dek te genietsjen fan it skoandere waar 
en it ütsjoch op doarp en lánskip. Yn de hûndertste jierdei waard op dizze 
wize ek Tsjerkwert belutsen, mar der wiene net folie bewenners tsjûge fan dit 
bysûndere barren. 

• 
Noch wat oer dit skip . 
Eartiids sette skipper Faber trije kear deis op en del tusken Warkum en 
Boalsert. Foar yn it skip wie in kreaze salon foar reizgers. De banken wiene 
klaaid mei read plus. Dat wie foar de minsken mei jild. Foar it gewoane 
fuotfolk folstie in plakje ûnderdeks yn it laadrom tusken de kisten, doazen, 
sekken en seis lytsfee saas keallen en geiten. Yn 1929 wie it dien mei it 
deistich farren tusken de beide stêden. Faber ferkocht de Johanna Jacoba oan 
Pieter Sijbesma fan Drylts dy't him ynsette as beurtskip tusken Drylts en Snits 
en waard doe de grutte konkurrint fan de Piet Hein, it skip fan Sijbema's aide 
baas. Dat akkordearre net al te bêst. Yn de tsjustere jierren 1940-1945 
foardere de Dutske besetter it skip foar de Grüne Polizei dy't der mei farde 
tusken de Kriegsmarineposten fan Snits Akkrum en Langwar. Nei de oarloch 
krige Sijbesma it skip slim skansearre werom. lt die noch in stikmannich 
jierren tsjinst as passazjiersskip en nei 195, doe it öfkard wie troch de 
skipfeartynspeksje, as frachtskip. Omdat de skipper der de kost net mear mei 
fertsjinje koe waard it yn 1960 ferkocht nei Uitgeest. Letter gong it nei 
Saandam en yn al dy jierren waard it der net better op. 
Yn 1991 wie yn Drylts it plan opkommen it aide beurtskip werom te heljen. 
Foar 42.500 gûne kocht de gemeente Wymbritseradiel it Dryltser Boatsje. 
Twa jier letter waard it oerdroegen oan in stichting dy't it restaurearje liet 
wat wol nedich wie. Neffens sizzen wie it net mear as in bult áld izer. Mar it 
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slagge mei help fan sponsoaren der wer in weardich steamskipke fan te 
meitsjen dêr't men grutsk op wêze kin. In monumintale ferriking fan üs Fryske 
wetterlän dêr't it naadleas yn past. Al hielendal no't der fanüt Snits grutte 
plannen binne mei in fêste steamtreinferbining tusken de Wetterpoartestêd 
en Starum. Wat wurdt üs Sudwesthoek moai! Om grutsk op te wêzen. 
Gerben D. Wijnja 

Persbericht gemeente Wûnseradiel 

Politiebureau Makkum gaat sluiten 

Het politiebureau Makkum aan de Cynthia Lenigestraat 22 sluit op 1 september. De 
buurtagent houdt daarna wekelijks spreekuur op het gemeentehuis te Witmarsum. 

De Politie Frvslán heeft besloten, na overleg met de burgemeester van Wûnseradiel, 
om het bureau in Makkum te sluiten. Het bureau was nog beperkt geopend, namelijk 
op woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur. De reden voor deze beperkte opening 
was de geringe aanloop. Daarnaast zijn de voorzieningen in het bureau zo beperkt dat 
er geen sprake meer is van een representatieve situatie. 
Het bureau voldoet tenslotte niet meer aan de veiligheidseisen die voor een 
politiebureau gelden. 

Sinds 1 maart 2009 is de gemeente verantwoordelijk voor de gevonden en verloren 
voorwerpen, waaronder ook fietsen. Daardoor zal er nog minder aanloop zijn. 

Voor het doen van een aangifte kunt u terecht op het politiebureau in Bolsward, 
Franekerstraat 3. Dit bureau is op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur. 
Overigens is het in principe mogelijk om op elk bureau in Fryslan aangifte te doen. 
Daarnaast kunt u voor eenvoudige zaken via internet aangifte doen via 
www.politie.nl. 
Bent u niet in de gelegenheid om naar het politiebureau te komen dan kunt u een 
afspraak maken via 0900-8844 zodat de politie bij u thuis komt. 

Spreekuur gemeentehuis 
De buurtagent houdt vanaf 1 september aanstaande iedere woensdag van 11 tot 12 
uur wijkspreekuur in het gemeentehuis te Witmars"um. 
Dit is voor een rechtstreeks contact burger - politie, voor structurele problemen, 
vragen, adviezen etc. In principe worden hier geen aangiftes opgenomen omdat het 
gemeentehuis niet is aangesloten op het computernet van de politie. 
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Buurtagent Wûnseradiel Jeroen.van.de.wouw@politie.friesland.nl . 

Gevonden en verloren voorwerpen 

Beheer voorwerpen 
Vanaf 1 maart heeft de gemeente het beheer van gevonden voorwerpen en de 
registratie van verloren voorwerpen overgenomen van de politie. De 
verantwoordelijkheden van de gemeente voor gevonden en verloren voorwerpen zijn 
vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. 

Melding 
Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht zo snel mogelijk melding te doen van de 
vondst. Hiervoor kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie in het 
gemeentehuis, Arumerweg 53 te Witmarsum. 
Ook als u een voorwerp verloren bent, kunt u tijdens openingstijden terecht bij de 
receptie. • 

Ook kunt u binnenkort digitaal melding maken via de website van de gemeente 
Wûnseradiel. De gemeente plaatst gevonden voorwerpen dan ook op de landelijke 
website www.verlorenofgevonden.nl. U kunt dit nu ook rechtstreeks doen op deze 
website. 
Zo kan iedereen ook zelf kijken of het verloren voorwerp is gevonden. 

http://www.verlorenofgevonden.nl/ 

Bewaren 
U kunt een gevonden voorwerp zelf bewaren of bij de gemeente brengen. 
Identiteitsbewijzen en militaire zaken moeten altijd bij de gemeente worden 
afgegeven. 

Bewaart u het voorwerp zelf, dan bent u verplicht dit te onderhouden zodat de staat 
van het voorwerp niet verslechtert. 
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Diefstal en verlies identiteitsbewijzen 
Vermoedt u dat uw eigendom gestolen is? Dan kunt u natuurlijk wel terecht bij de 
politie. Diefstal blijft een politiezaak! U kunt aangifte doen op het politiebureau, of 
via de website van de politie www.politie.nl/aangifte 

Ook als u uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument verloren 
bent, moet u aangifte doen van vermissing bij de politie. De politie maakt een proces 
verbaal op van uw aangifte. U kunt op vertoon van het proces-verbaal van de politie 
een nieuw identiteitsbewijs bij de gemeente aanvragen. 

Als uw verloren voorwerp gevonden is 
Als een voorwerp met veel overeenkomsten wordt gevonden, nodigt de gemeente u 
uit om het gevonden voorwerp te komen bekijken. 

Volleybal vereniging Parrega e.o ... 

••• is op zoek naar nieuwe leden!!!! 

Op woensdagavond van 19.00 uur tot± 20.15 uur wordt er training gegeven 
aan de jeugd vanaf de basisschool tot± 18 jaar. 

Op woensdagavond van 20.15 uur tot 21.45 uur is er volleybal training 
waarvan sommigen op vrijdagavond competitie spelen. 
Niet iedereen speelt dus wedstrijden. • 
Op donderdagavond van 20.00 uur tot± 21.15 uur is er recreatie volleybal. 
Op deze avond spelen nu ook al Tjerkwerders en daar zouden best nog wat bij 
kunnen. Klaske Huitema kan jullie daar meer over vertellen (579157). 

Dus lijkt het je wat om even lekker een partijtje te volleyballen kom dan 
gerust eens langs in de Gearhing! 

Voor overige informatie bel gerust met Ymkje Bakker (579862). 

In augustus komt de sport info van de omni vereniging weer in de bus en daar 
staat in wanneer het nieuwe seizoen weer begint, en wat de kosten zijn. 
We hopen dan op wat nieuwe leden. 

Groeten van Ymkje Bakker 
29 

't Skieppesturtsje I septimber 2009 



Geboren 
\-lij zij," 1,,...,1 e,9 ,.,1., ki9 

met de geb,:,orl'e von. <>nze ,J.,,:/,ter 

fi.et b·e-9;'1, ~l.:>A ,ee~ .,,,.iet.o~ feve,," 
u heel .,,r9 ..,ooi en kfei·n, 

Het if l,ac,rt .,,ette <>msch,ijveo, 
hoe !.lij we met je zijn. 

Sylvie 
i!f Marie 

Syl,·ie ;s 9el><>>L'n op 

'f j""' 2001 

GNt ;tt<:-.,.,.i,nil cq. ft,i,k.e V.l~tt.,.,,·et-~ 
l(~,kfho~t!,o 

fJïJ.~ .k î)e.r><>•«d 
r.1.r.,.,, o;;.-11.~,nzo1 

Savah ~içe, 
we noemen haaY' SaYah 

rl'ett op :z.ate..-cJa~ 5 çepteml,e..- 2.00'} 
4;;o ~m(5bvM 

'Dirl:::. Jan ~ MaY'9"iet de Rouwe 
Ma.-:ije, Sanne ~ !Zube-tt Jan 

Ke-rl:::.çmi't 1 Z B1 '15 L,.K 1Je-rl::.we-Yd 

Bedankt 

Een bedankje 
Ik wil door middel van dit berichtje graag iedereen bedanken voor de belangstelling 
en kaarten die ik na het ongeluk gekregen heb. Het is fijn dat er aan mij is gedacht. 
Gelukkig ben ik weer helemaal hersteld van een hersenschudding en een scheurtje 
in mijn jukbeen. Nogmaals bedankt. 

Groeten Anne Gietema 
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't Lamsearxe 

De vievfst R,OVv\,t ev /ïl/ïll/\, el/\, /i{/ïl/ïlvol/v\, c{eze wLVl,c{evige fdeuvpLC!/ïlt. 
Doe je best eV\, Levev c{e R-LeuvpLC!/ïlt [111, b0 i V/ïl111, c{e ved/ïlctLeLec{el/1,. vevgeet 
1/1,[etje 11\,/ïl/ïll/v\, ev o-p te zettel/\, ! 
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Kom yn de hjerstfakänsje nei it Frysk Berne Spektakel Merakels ! 

Merakels set op 'e woansdeitemiddei yn 'e hjerstfakänsie de doarren fan MFC 
'De Mande' yn Nijlän wiid iepen foar bern fan 4 oant 10 jier dy't sljocht binne 
op teater, muzyk en kreatyf dwaande wêze. lt bysûndere fan Merakels is dat 
bern de kans krije om op ien middei trije foarstellings mei te m'eitsje. Elk oere 
wurdt der wiksele en kinne de bern op in aar plak sjen. Merakels hat dit jier it 
tema 'Stoer!!!' en wurd holden op 21 oktober fan 13.30 oant 17.00 oere. 
De yntree is 6 euro. 
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Kapok! spilet 'Renske wol stoer wêze' 
Kapok! ût Warkum makket muzikaal poppeteater. Troch in kornbinaasje fan 
grutte poppen, skimrnespul, muzyk en 'echte' akteurs, is in foarstelling fan 
Kapok! in feest foar jong en äld ! Dizze Merakels hawwe we de premjêre fan it 
stik 'Renske wol stoer wêze' fan Kapok!. 
Renske giet nei Îfl nije skoalle, mar it slagget har mar net om freonen te 
meitsjen. Pake jout rie, want pake is kening west. Mar kin Renske eins wol 
wat mei dy rare advizen fan pake? En wat hat dat mysterieuze boek fan pake 
der mei te krijen? 

Folkert Wesseling spilet 'Teatraal stoer I' 
Folkert Wesseling üt de Tike is mei syn 15 jier de jongste teaterrnakker fan 
Fryslän. Op syn trettjinde is er al begûn mei teater en ka baret, en hy wol hjir 
letter graach yn trochgean. 
Hy nimt op dizze Merakels de bern mei yn syn ynterpretaasje fan 'stoer wêze' 
yn syn meispylteaterstik 'teatraal stoer!' En hoe stoer dat dan is, dat meie de 
bern seis ûtmeitsje ... 

Sipke de Boer mei in ynteraktive meisjongshow 
Sipke de Boer ut Warkum is al sa'n 15 jier aktyf yn de Fryske muzykwräld. Sa 
kaam ferline jier syn earste Frysktalige cd" Allinnich" ut. Sûnt in jier of fiif is 
Sipke ek aktyf yn it skriuwen fan muzyk foar bern. Sa hater yn it ferline al trije 
kear de muzyk makke foar foarstellings op "Merakels". 
Dit jier hat Sipke net allinnich de muzyk skreaun, mar sil er dy ek foar en mei 
de bern opfiere yn syn ynteraktive meisjongshow. De bern sille fermakke 
wurde mei (eigenmakke) ferskes yn it Frysk, dêr't se op dûnsje en mei sjonge 
kinne. 

Ek bûten de foarstellings om fait der fan alles te belibjen ... Yn en om de 
Mande binne der ek noch allegear stoere dingen te dwaan en te besjen ... Sa is 
der ûnder oare in hindernis parkoers en kinst dyn hier "pimpe" litte. 

Alle bern meie ferklaaid yn it tema 'Stoer ! ! !' komme. Hjir is ek noch in moai 
pryske mei te winnen ! 
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SNVPSNAREN 

lt is net fertroud dat de Brandsma's wer op 
fakáns]e geane; komme se werom is de hiele 
brêge ferwipt ! 

Wy hawwe ek in nije kapster yn it doarp: Lieske ! At jo der west ha, 
hoege ja foarlopich net wer; sjoch mar nei Akke ! Dy is no skinhead, 
hip hear ! 

Reüny LTS te Boalsert; dat bringt in soad teweech. Aide leafdes 
miskien ? Nee, allegear ellinde ! Joop kaam thüs en hjitte doe 
Trientsje Brouwer, Jan foei yn sliep op de doarmatte, Lieske koe der 
dus net yn, Bert-Jan tute it asfalt en Peter seach de sneldyk foar 
fytspaad oan. Mar maai dat der net elts jier sa'n reüny is. 
Libbensgefaarlik. • 

Peter T. soe ris in rûntsje jaan yn it Waltahûs. Mar ferhip, hy hie it jild 
dêchs yn syn bûse stutsen ? Sykje, sykje, nearne te finen ! Dan earst 
mar wer op hûs oan. En sjoch, wat leit dêr no foar de doar bij G. en 
G. ? Ja wis, syn bûsjild ! Is dat efkes gelok hawwen ! 

Maai dat men hjir yn Tsjerkwert it jild gewoan op 'e dyk lizze litte 
kinne. Sokke earlike minsken wenje hjir, mar ek in hiel soad grizen sa 
stadich oan. Der binne nammentlik in hiele protte 40-ers en 50-ers by 
kommen de lêste tiid. 

Mar dy äldsjes kinne noch wol in aardich feestje bouwe ! Oder Ein 
Fest wie sie wollen! Benammen freedtejûn kaam der wer hiel wat 
moais foarby en wat kin dy Kees sjonge net? Us eigen Popstar ! 

Dan maat Klaas noch mar efkes trochoefenje, of hie hy miskien al wat 
te djip yn sa'n grutte bierpul sjoen ? 

Fokke krige fan Baukje in moaie opdracht: "Meitsje in kuttepiel !" 
Tsja, dat freget de frou net eltse dei fan seis. Dus dan dagge jo dat en 
dan hat eltsenien der it hiele wykein wille fan ! Moai man ! 
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En dan Doede. Freed wie er siik, op sneon wie er wûnderbaarlik 
genezen en hie hy ek noch in nije gave: "Borstvergroting door 
handoplegging". Dat komt maai ut; it giet yn de bou wat minder dus 
kin hy der maai wat by fertsjinje. 

Ek Sjoercl 8. siket om ekstra v,nkomsten en besocht it ûnder it 
matinee as doarpsomropper. Mar dan moatte jo wol goeie 
ynformaasje jaan fansels en net rappe fan: "By üs op de buert is fan 'e 
middei in lyts famke berne, har namme wit ik net en se weaget 18 
kilo. Alles is fierder goed !" 

lt matinee wie in grut sûkses, takom jier mar de hiele jûn trochsette, 
dan binne der teminste genöch minsken yn de tintel En oan omset ek 
gjin tekoart ! 

Janneke hipte op ien skoech troch de tinte; har grutte tean wie twa 
kear sa dik wurden en hielendal blau, mar net fan de drank! Sy wie 
rekke by it fuotbaljen troch ien fan har eigen team, moat dat no sa 
mal ? Bytsje minder fûl is ek bêst hear. 

Ek moai wiene dizze kear de spultsjes yn de trekfeart. Spultsjes yn de 
trekfeart ? Ja, of ha jo der net west ? Goh, no Riemkje wol ! Dy soe 
efkes wetter skeppe mar troch de hurde wyn fong sy in hiele grouwe 
snoek en 12 blauwe plakken ! Mei tank oan Jaap: it wie syn idee ... 

Henk hie ek in moai spultsje: harkje nei de kassetterekorder en sis my 
hakker schlagerhit jo heare. lt hie wol maklik west as der nije 
batterijen yn de rekorder sieten. Nooo ... gooonnnng ... 
iiiit ...... aaallegeeeeaaaar ... wooool. .. hieieieiel.. .. staaaadiiiich ..... 

Wat hawwe wy lekker iten mei syn allen tusken de middei net ? No ja, 
mei syn allen, mei de helte fan syn allen dan .... mar lekker wie it wol ! 
Lekker puh ! 

En dan is it feest oer en komt de rêst werom, tinke jo. Mar dan 
begjinne se te heien ! No ja, dêr ha wy lang genöch op wachtsje 
moatten dus se heare üs net klaaien ! 
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Sa rint it dan alwer nei de ein fan it jier en begjint de spanning ta te 
nimmen: wa krijt dit jier de felbegearde skieppesturt? Neffens Anita 
H. hat sy him fertsjinne! Sy hat nammentlik frijwillich soarge foar de 
grutste bieromset fan it doarpsfeest, Ja, sorry Anita, mar dêr giet it no 
efkes net om ! 

Eltsenien wol hurder, moderner, sneller. Lokkich binne der ek noch 
ütsûnderingen. Sjoch mar nei Onno: dy begint syn eigen post-Onno 
bedriuw mei in prachtige bakfyts! En der sitte moaie kadootsjes yn ! 
Prachtich ! 

Yn üs haven passe noch gjin grutte boaten, mar wol ynternasjonale. 
En hoe komt it mei de iisbaan dan? Of wurdt it wer klunen dizze 
winter? 

Sjoerd B. keapet eltse kear mei de rommelmerk fan de 
muzykferiening in ynstrumint. Dit jier wie it in trommel. Is hy sa 
muzikaal dan ? Miskien wol, mar mei dy trommel waard it neat: dy 
röle fan syn karke öf en sit no fol mei einekroas. 

Haye hie ek lêst fan einekroas. No, einliks hie hy lêst fan mollen. 
Ferfelend dy swarte bulten en graverij yn de tün, mar noch minder 
wurdt it as jo mei de sitmeaner fuortsakje en yn de sleat kiperje. 
Ferrekte rotbisten ! 

Nee, dan mar in skiep. Of tem in sten de sturt, in skieppesturt dus. 
Witte jo wa't dizze fertsjinnet ? Tink der ris oer nij, efkes switte en 
binne jo der ut, lit it üs witte ! 

Kopij foar it nije nûmmer graach 
foar freed 25 desimber 2009 
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HERFSTAANBIEDINGEN 

l'tlAOHINEHANDll DIJKSTRA 
til, Ell V(RKOOP • 011ouu1ouo1RePAIU\TlE VAtl MACHIIIES 

ar,W(CIAL1$Hlltl Ut 111111, PARK !HWI GUIUóll\Và>ACtltHLS 

••••••• ., "H ••• HOGEDRUKREINIGERS " . 
WARM EN KOUDWATERUITVOERINGEN 

TEVE.NS l700R AL UW ONDERHOUD EN ONDERDELEN 

Ook voor verhuur van 
hogedrukreinigers 

175 BAR 800 L/U 

WARMWATER 

IPCPortotecnica 400V 
€ 1999,- 

KR/1.NZLE 799 TS T 

GlSOXPOWER 

600L/U 230V 

€ 649,- 

PRIJZEN EXCL BTW 
Af\JDERE MODELLEN OP 
AANVRAAG 

AKTIEPRIJZEN ZOLANG 
DE VOORRMD STREKT 

KAROMAl' 

595 H 1'S 
135 BAR 

420 L/U 

€ 396,- 
KRANZLE 1150 T 

'230V 10L/MIN 130 BAR€ 575,- 


