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Fan de redaksje
Achte lêzer,
Einliks is hjir wer in nij nûmer fan de Skieppesturt ! Ja einliks want it is alwer
hast 5 moanne lyn dat jim de lêste sturt krigen hawwe. Tiid genöch dus om
wer in moai nummer yn mekoar te setten.
Dat de skieppesturten wurdearre wurde fernimme wy fan de reaksjes dy 't wy
krije; al jim positive e-mails en finansjele bydragen meitsje it foar üs mooglik
om mei in soad nocht en wille de Skieppesturt te meitsjen, tank dêrfoar !
Einliks hawwe wy, nei in kalde maitiid, no einliks noflik waar. Dus ik soe sizze;
sykje in noflik plakje yn de sinne en genietsje fan dizze maitiidsskieppesturt !
Groetnis, ek ut namme fan de redaksje, fan Anneke F.

Vrijwillige bijdragen
Vrijwillige bijdragen zijn ontvangen van;
Mts Galama-vd Meer Tjerkwerd, B. Bakker e.o R. Bakker Tjerkwerd, Fam M.
Brandsma Tjerkwerd, Fam Huitema Joure, J.J. de Jong Drachten, S. RoelofsenBurghgraef, Fam Haarma-Hiemstra Tjerkwerd, Fam R. Bakker Tjerkwerd, H.
Speerstra e.o. Heerenveen, Fam. H. Feenstra Tjerkwerd, Fam Gaastra
Tjerkwerd, S. en D. Bakker-Nol, A. Walsma-de Boer Bolsward, Maatsch.
Dijkstra Tjerkwerd, Fam. Ouderkerken Tjerkwerd, H. Veenendaal Renkum,
Maatsc. Zijsling Tjerkwerd, Mevr. Goeman Sneek, W. Bootsma e.o Sexbierum,
Fam. G. Dijkstra Tjerkwerd, Fam J.R. Huitema Tjerkwerd, Fam W. de Jong
Tjerkwerd, Fam. G. Hofstra Bolsward, Fam. F. Gietema Koudum, Fam. J vd
Stap Tjerkwerd, Fam, Ren G Bakker Tjerkwerd, Fam W. Bakker Tjerkwerd,
Fam. 0 Postma Tjerkwerd, Fam. S. Postma e.o. Arkum, Ellen Postma en Jan
Dijkstra Bolsward, Fam. Huisman Tjerkwerd, B.H. Bruinsma e.o,
R. Zysling-Twynstra, S. Gietema, Erven J.S. Huitema, Fam FeenstraBurghgraef, Fam. H. Schakel, C.G. Bouman.
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
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Nieuws van stichting lt Waltahûs
Hier weer even een stukje van het bestuur van lt Waltahûs. Het activiteiten
seizoen is bijna alweer ten einde.
We hadden gehoopt om eind januari de verbouwing afgerond te hebben en
de vernieuwde keuken te kunnen gebruiken echter de flinke vorst periode
heeft fiks roet in het eten gegooid. Gelukkig loopt de verbouwing naar het
eind en we hopen dit eind mei helemaal klaar te hebben.
Op de oproep voor de cursus sociale hygiëne hebben 3 mensen gereageerd;
Akke en Jan Nota en Mellina Huitema hebben de cursus ondertussen met
goed resultaat afgesloten. We hebben er dus weer 3 mensen erbij met dit
certificaat. Mochten er overigens meer dorpelingen/vrijwilligers zijn die deze
cursus ooit hebben gevolgd en wij geen copie van het certificaat hebben dan
zou de stichting deze graag ontvangen zodat wij onze administratie verder
kunnen aanvullen.
Het Waltahûs heeft middels een brief de diverse verenigingen om een mening
gevraagd ten aanzien van het al dan niet openstellen van het Waltahûs na het
overlijden van een dorpsgenoot. Dit omdat er de laatste tijd verschillende
geluiden te horen waren. Het bestuur heeft het besluit genomen dat het
Waltahûs na het overlijden van een dorpsgenoot dicht is voor alle activiteiten.
Hierbij een korte terugblik wat er vanaf januari de revue is gepasseerd:

•
Op 6 februari hadden we de playback show. Er waren een record aantal
aanmeldingen dus het is een erg lange maar gezellige avond geworden. Met
veel enthousiasme werden de liedjes gezongen en soms hele toneelstukjes
opgevoerd.
Voor 19 februari was een filmavond georganiseerd, helaas viel de opkomst
tegen met maar een paar kijkers. We hadden bedacht om regelmatig een
filmavond te organiseren maar het lijkt er op dat hier geen interesse voor
.

IS ... ?,

Het Waltahûs was op 6 maart veranderd in een heus swingcafe. De muzikale
strijd tussen de 3 teams, nieuwbouw (Sylroede/Dyksicht), buiten uit
(Baburen/Eemswoude/Arkum) en oude kern (Waltawei/Singel/Kerkstraat),
werd gewonnen door laatst genoemde. Een leuke avond waarbij iedereen
enthousiast mee deed.
De jaarlijkse vrijwilligers avond werd op 27 maart gehouden en had het "Fout
feest". Nou er liepen inderdaad flink fout verklede mensen rond!!. Ook het
't Skieonesturtsle I maaie 2010
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duo Healwiis was goed fout bezig en het stamppot buffet paste prima in dit
thema. Al met al weer een erg geslaagde avond zo aan het eind van ons
seizoen!
De activiteiten op Koninginnedag liggen nog vers in ons geheugen en we
hebben het uiteindelijk nog erg getroffen met het weer.
In dezomermaanden juni en juli tijdens het WK voetbal toernooi zal het
Waltahûs ook open zijn om hier de wedstrijden te kunnen bekijken. Hoe en
wat zal tzt bekend gemaakt worden via 'Op de M.A.T.
Een fijne zomer toegewenst namens het bestuur .. !!!

Windkracht 10 helpt Fryske Molestichting mei opknappen
molenhüske
De Fryske Mole wie ut 'e
skroeven doe't sy de
rekken foar it ûnderhäld
fan it Polderhüske by de
Beabuorstermole yntsjinje
koe. lt wie der yn de rin
fan jierren net better op
wurden. Dakgoaten dy't
lekten, ferrotte wiene,
kezinen dy't skurf yn 'e
ferve sleten. Opnij in
laachje ferve die foar it
each wûnders, mar lt
rottingproses dêrûnder hold oan en wie te grut om by te lapjen.

Der wie mear foar nedich om de saak te rêden. En om't de molestichting wol
jild foar molenûnderhäld krijt, mar gjin sint foar it kreas hälden fan it
molenhuske, en fierder sa earm as in lus is, seach mûnder Jos Hoogeboom it
oansjen stadich achterüt gean. Mar doe kaam Windkracht 10 yn byld. lt
molenhuske is op't lêst ek net sa mar in polderhuske, mar in museumke dêr't
it ferhaal yn ferteld wurdt fan 2000 jier striid tsjin it wetter yn Fryslän. Dit is it
wurk fan wijlen mûnder Pier Zijsling, it erfguod fan in kreatyf mûnefreon dy't
syn gelikense net hat. De áldboer dy't wenne op Beabuorren dêr't syn soan
4
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no noch it bedriuw fiert en dêr't yn de rin fan jierren in ferneamd
wynturbinepark opboud is. En it is de Beabuorstermole dy't as grûnlizzer fan
dy moderne enerzjyopwekkers fungearret, wylst yn it aide wentsje, dêr't
mûnder Koopmans en syn frou as lêsten hüsrnannen yn de jierren 60 en 70
fan de foarige ieu, besikers paadwiis makke wurde yn de wräld fan
wetterskip, histoarje, mûnen en wynenerzjy.
De lêste wiken is der
troch de ûnderhaldsman
fan De FryskeMole hurd
wurke om kezinen en
dakgoaten te fernijen of
by
te
wurkjen.
De
muorren sille ek noch
neisjoen wurde en dan
opnij yn 'e wite ferve
komme. Grutte stipe fan
de
molemakker
is
frijwillich
mûnder Jos
Hoogeboom dy't folop bewûndering hat foar wat Pier Zijsling hjir makke hat.
"Dat moet gekoesterd worden. Het is geweldig belangrijk om dat in goede
staat te bewaren. Laatst was Zijsling zijn vrouw hier nog. Ze vond het zo mooi
om dat werk van haar man weer eens te zien. Om weer even op dit historische
terrein te zijn. Maar eigenlijk schaamde ik me dat er nogal wat aan het
onderhoud mankeerde." lt is mar goed dat dêr no ferbettering yn kommen is.
Op de Nationale Molen- en Gemalendag wienen wy op de mole om it wurk te
bewûnderjen. En al is it aanst wer dik yn oarder, winsken bliuwe der wol om it
erfguod fan Pier yn stän te hàlden. Mar it Polderhuske kin earst wer foarüt,

Gerben D. Wijnja
Ald en nij op ien plaatsje: de
monumintale poldermole op
'e foargrûn met dêrachter yn
it fji/d fan Beabuorren de
moderne wynturbines fan de
tichting Windkracht 10.
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KONINGINNEDAG 30 APRIL 2010
De dag begon goed, het was droog, wel wat wind,
met zo nu en dan een flauw zonnetje. De vlaggen
wapperden volop in alle straten, dus Koninginnedag
kon beginnen.
Om 9.00 uur stonden de eerste kinderen al te
popelen voor het Waltahûs, om de ballonnen op te halen. Toen het korps er
klaar voor was, zijn we in een grote stoet door het dorp gegaan, op weg naar
het sportveld.
Jaap heette ons allen van harte welkom, waarna het korps het Wilhelmus ten
gehore bracht, vervolgens konden de kinderen hun ballon op laten .

. •.

..
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•

•

.
•
• .•

•.

,,

•

De winnaar van de ballonnenwedstrijd is Femke Tiesma geworden, haar
ballon is in Wittmund, Duitsland gevonden (170 km), de 2e ballon is van
Marjan Gouda en is in Neuschod, Duitsland gevonden (160 km), de 3e is in
Marum (50 km) gevonden en is van Jan Wilts en de 4e ballon is ÎJ1 Drachten
(40 km), deze is van Lucas Bijlsma. Femke gefeliciteerd en de prijs komt naar
je toe!
Na de koffie met gevulde koek konden we los, ten eerste met het kaatsen
voor jong en oud. Er waren weer veel parturen en de wedstrijden waren
behoorlijk spannend.
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Om 10.15 uur, ging men los met volleybal, jeu des boules en de kinderspelen.
Het was een kleurig spektakel op het veld. Voor de aller kleinsten was er dit
keer een springkussen, waar veel gebruik van werd gemaakt.
Tussen de middag waren de kinderspelen afgelopen en ook bij de jeu des
boules en het volleyballen waren de prijswinnaars bekend.
Jeu des Boules, 1 e. prijs, Agatha Miedema en Sjors Volbeda, 2e prijs, Sietske
Dijkstra en Sjoerd Breeuwsma en 3e prijs, Albert van Lingen en Japke Swart.
Volleybal; 1 e prijs; Jelle Feenstra, Bouwe Speerstra, Alie Schakel, Djurre
Zijsling en Jan Witteveen jr.
Het was een zeer sportieve ochtend.
Om 14.00 uur gingen we met elkaar sjoelen op een baan van 7,5 meter,
vooral de jeugd gaf zich in grote getale op, het was zo nu en dan reuze
spannend, uiteindelijk is le geworden, Sigrid de Boer, 2e Sander Gouda en 3e
Femke Lemstra. Bij de volwassenen vlogen de stenen soms over de bak heen,
zo fanatiek werd er gegooid, de 1 e prijs was voor Jaap van Lingen bij de heren
en bij de dames Hinke Brandsma.

Aly Poelstra krijgt bij het sjoelen aanwijzingen van de latere winnares Hinke

Om ongeveer 16.00 uur was het kaatsen afgelopen, na een spannende partij
zijn Ype Bote Bonnnema, Lisanne Burghgraef en Freerkje Walsma winnaars
van Koninginnedag 2010 geworden. Zij moesten kaatsen tegen Age Gietema
jr, Jacobien Postma en Jentje van der Stap, zij werden dus tweede.
't Skieppesturtsje I maaie 2010
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In de verliezersronde stonden Jelle Brandsma, Klaas Boersma en Lianne
Huitema tegenover Ids Walsma, Reiny Haytema en Roel Hekkema, het
partuur van Jelle Brandsma was net te sterk en wonnen deze partij.
Bij de jeugd zijn Klaas Jan Haytema en Jildou Speerstra met de krans naar huis
gegaan, en de 2" prijs is gewonnen door Robin Bijlsma en Harmen Burghgraef.
In de verliezersronde is 1" geworden Yvonne Ga lama en Rianne Hiemstra en
2" Ilse Galema en Marit Speerstra.
Om 17.00 uur konden alle kinderen tm groep 8 naar de kinderdisco in het
Waltahûs, er waren ruim 70 kinderen, dus volle bak!l Maar onder leiding van
Erna Harkema en Jacobien Postma werd het een dolle boel!! Na een uur
dansen kregen de kinderen allemaal patat met mayo en limonade. Met rode
wangen van het vele dansen is iedereen weer opgehaald door de ouders.
En dan het laatste onderdeel van deze dag, de barbecue, waar zich ruim 130
mensen voor op hadden gegeven. Het liep ook direct helemaal vol en de sfeer
zat er snel in. Het weer hielp hier ook goed aan mee, want we hebben geen
drup regen gehad. Nadat de magen aardig gevuld waren, werd er aan het Rad
gedraaid. De bordjes gingen als warme broodjes, dus we waren zo door alle
prijzen heen.
Al met al kan ik zeggen dat het een ZEER GESLAAGDE DAG was!!!
Riemkje Lemstra, namens de Oranjevereniging.

Nijs fan Eensgezindheid.
Eensgezindheid hat wer warber west öfrûne winterskoft al sizze weit seis. Nei
de kryst ha we üs fuort en da lik op it kon koers stoarten want der ha we hinne
west op 6 maart ien Drachten. Foar üs dirigint Jeannete Valkema wie it ek
spannend want foar har wie it ek de earste kear om troch in fak sjuery
beoardield te wurden.
Dus earst repetearre, repetearre en noch ris repetearre ien groepkes en dan
wer kompleet mei slachwurkers died we seis net ha mominteel.
En doe ek noch in try-out konsert ien Haskerdiken. Dit wie mei fjouwer oare
korpsen died ek nei it konkoers gienen sa dienen we poadium erfaring op en
lear je fan elkoar.
Sa ha we neat oan it tafal oer litten mar dóchs is it spannend as je dan op dat
grutte toaniel fan de Lawei sitte want je ha marien kans.
Mar neffens us gie it wol knap mar dan ha je fuort noch gjin ütslach die kaam
pas op e ein fan de dei dat it bliuwde spannend de hele dei.
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Gemiddeld hienen we 80 punten wat krekt in earste priis ien häld, der wine
we tige tefreden mei.
Fuort nei it kon koers ha we üs taret op de jierlikse rnuzvkutfiering of foar
dizze kear it sprookjes konsert dit wie op 24 april.
De seal fan it Waltahûs wie tige moai oan klaait, hieledal ien de sprookje sfear
en foar dizze gelegenheid spile it korps ek sokke muzyk fansels.
Ek it jeugd korps de toansetters mominteel al 15 muzykanten dienen mei ien
die sfear ûlf. Arjen Steur. Ferskate leden fan dit korps hienen krekt muzyk
eksamen dyn en waarden efkes ien it sintsje set. Ek hienen se foar it earst
Hun eigen tenu oan{foto Akkelien f?eitsma). In poloshirt wat sponsere is troch

wynkreft tsien.
Wa't ek ien it sintsje set waard wie Beitske Breeuwsma, se wen net al jierren
mei har Abe en hun bern ien Drylts mar se bliuwt Eensgezindheid no al 25 jier
trou, se is der altyd en op tiid hulde!!!!
Mar der barde noch mear dizze jûn, sa kaam Lieske Giliam de seal ien as in
prinses en fertelde tusken de muzykstikken ien in prachtich mearke en ek de
bern fan de legere skoalle dienen mei, sy ha songen ek ûlf üs dirigint
Jeannette Valkema want sy jout ek muzykles op de reinböge.
Mar in muzikale joen is fansels net kompleed sûnder üs eigen doarps
troudeboer Jan Nota en sa leefden wy noch lang en gesellich ien it Waltahûs.
Wa't no nijsgjirrich is oer Eensgezindheid kin teläne opus nije website
www.fanfare-eensgezindheid.nl
Mar we binne ynkoarten ek wer live te sjen en wol op 5 juny op
Skiermûntseach mar op 30 juny binne we tichter by hüs en dan slute we üs
seizoen of mei in pleinkonsert op it skoalplein.
EB.
't Skieppesturtsje I maaie 2010
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EHBO
Tjerkwerd is weer 7 gediplomeerde EHBO-ers rijker. Op 4 februari jl,
zijn we gestart met het volgen van de lessen, die door Hinke
(Twijnstra) en Hinke (Brandsma) gegeven worden.
Na eerst een uur theorie elke avond, moesten we oefenen met de
stabiele zijligging, wondverband aanleggen, AED en reanimeren enz.
enz.
De groep was erg enthousiast en gemotiveerd, dus toen het examen
naderde, dacht Hinke dat we er na 10 lessen wel klaar voor waren.
Op maandag 26 april hadden we de generale repetitie met twee
lotussen erbij, dit ging toch wel iets anders, dan als we op elkaar
moesten oefenen. Maar na deze avond hadden we er wel vertrouwen
in, dus woensdag 28 april was het zover. Per twee hadden we
examen van ongeveer een half uur.
En we zijn allemaal GESLAAGD!!! (zie foto)
Uiteindelijk hopen we het nooit nodig te hebben, maar anders staan
Anja vd Wolfshaar, Jan Witteveen sr, Anita Haarsma, Lieske Giliam,
Evelien Bakker, Paula Altenburg en Riemkje Lemstra klaar voor
jullie!!
Dankzij de goede hulp van Hinke en Hinke.
In Tjerkwerd zijn nu rond de 60 mensen die hun EHBO diploma, met
AED hebben, dat is ongeveer 1 op de 7 die gediplomeerd is, dat
geeft toch wel een heel veilig gevoel.
Groet Riemkje Lemstra.

10

't Skieppesturtsje I maaie 2010

KEATS FERIENING DE TWA DOARPEN
Begjin maaie is it keatsseizoen foar KF De Twa
Doarpen wer fan start gien. Op Tiisdei en
Tongersdei is it alwer in gesellige drokte op it
skieppefjild !
Tiisdeis keatse de bern. De jongsten (groep 3 en
4) begjinne om 18.45 oere en gean troch oant
19.30 oere. Se doche spultsjes en oefeningen
om it keatsen ûnder de knibbel te krijen. Dizze
training stiet ûnder lieding fan Erna, Reiny en
Atty.
Foar de bern fan groep 5 oant en mei 8 wurdt it wat serieuzer, want nêst
trainen, spylje sy ek alle wiken in partij dy't meitelt foar de kompetysje!
De acht bern dy't oan 'e ein fan it seizoen de measte punten by mekoar
keatst hawwe, winne in moaie beker. Foar de alderbêste is der dêrneist ek
noch de wikselbeker dêr't de nam me yn komt te stean.
Dizze beker stiet op it stuit op de Sylroede bij Klaas Jan. Hij sil goed syn bêst
dwaan om syn titel dit jier te ferdigejen en alle oare bern besykje dat fansels
foar te kommen! De earste kompetysje jûnen wienep bytiden al tige
spannend en it wurdt yn de rin fan it seizoen fansels alline mar spannender.
De bern fine it o sa moai as der wat publyk•komt te sjen, dus kom mar ris del
op in tiisdeitejûn om se oan te moedigjen !
Ype Bete en Seakle besykje de bern alle keatskneepkes by te bringen en sy
krije dêrbei hulp fan û.o. Peter, Anne, Wiebren en Riemer.
lt is moai om te sjen dat der sa'n soad bern yn Tsjerkwert en Dedzjum binne
dy't entûsjast binne oer it keatsen ! Tiisdeis steane der al gau mear as 40 bern
op it fjild!
Ek de dames binne wer los mei it keatsen. Spitich genöch is der noch net in
offisjele trainer fûn foar dizze groep, mar dêr litte de froulju harren net troch
wjerhäldel Hja steane alle tiisdeis fanöf 20.00 oere op it skieppefjild harren
baltsjes te slaan en dat is tige gesellich. lt nivo is tige wikseljend:fan
'alderearste kear' begjinners cant trochsetters, dus elkenien kin der by!

't Skieppesturtsje I maaie 2010
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En dan is der fansels op Tongersdeitejûn foar alle mánlju en froulju fanöf de
basisskoalle it kompetysjekeatsen. lt giet der bytiden behoarlik fanatyk oan
ta! lt kompetysjekeatsen begjint om 19.00 oere.
Ek dit jier stean der wer in tal partijen op it programma.

Der binne in pear data en tiden fan partijen feroare dus let
allegearre goed op en feroarje it op it skema wat jim thüs ha, set it yn jim
aginda en skriuw it op jim kalender! De wizigings binne dik printe.

=

=

Freed 4 juny, 16.00 oere,
Ledenpartij foar de jeugd oant 16 jier.
Tegearre mei Wolsum, yn Wolsum.
Keatse yn ferskate álderdornsklassen
Opjaan kin oant en mei tiisdei 1 ju'ny
Snein 13 juni, 11.00 oere; Ledenpartij fanöf 16 jier, tegearre mei
Wolsum, yn Wolsum.
Opjaan kin oant en mei tongersdei 3 juny

=

Snein 27 juny, 11.00 oere, sêfte bal partij.
Foar elkenien en alle leeftiden.
Sponsor: Dierenartsenpraktijk Bolsward
Opjaan kin cant en mei tongersdei 24 juny

=

Sneon 17 july, 11.00 oere,
Ledenpartij foar bern en senioaren.
Sponsor: Hylke Feenstra
Opjaan kin oant en mei tongersdei 15 julyi

=

Snein 15 augustus, 11.00 oere Famyljekeatsen
Sponsor; De Boeren fan Beabuorren, Jousterp en Rytsjeterp
Opjaan kin oant en mei tongersdei 12 augustus.

Der is wilens ek al .in partij keatst, op sneon 15 maaie. 12 pearkes wiene by
inoar kommen op it Skieppefjild foar it Pearkekeatsen.
lt wie spitichernöch net echt moai waar, mar dêr wie it keatsen net minder
om!
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Yn de finale stiene Sjoerd Bouma en
Eline tsjinoer Auke Attema en Freerkje
Walsma. Freerkje en Auke keatsten
krekt wat better as Sjoerd en Eline en
eindigen as winner. Foar Freerkje in hiel
bêst begjin fan dit seizoen. Har earste
partij, keninginnedei, wûn sy de krans'
mei Ype en Lisanne en no, har twadde
partij fan it seizoen, alwer de krans,
tegearre mei Auke.
Yn de ferliezersomloop stienen heit en
dochter Peter en Rowanne Terpstra
tsjinoer twa äld bestjoersleden: Joke de
Jong en Durk Walsma. lt wie tige spannend. Peter en Rowanne wiene de
earsten dy't seis earsten by mekoar keatsten en wiene dêrmei de winners fan
de ferliezersomloop.
Sponsor fan dizze partij wie stichting it Waltahûs en fan seis koe elkenien dêr
nei öfrin terjochte foar in snackje, in borrel of in gleske fris. Ek Jan Nota wie
wer fan de partij om mei syn ferskes de keatsers te fermeitsjen. lt wie in
gesellige öfsluting fan in moa ie dei!
Oant safier it lêste nijs fan de keatsferiening. Ha jo of hasto ek sa'n sin om in
kear te keatsen, mar bist noch net lid? Dan-kinst fansels op snein 27 juny
meidwaan mei it sêfte bal keatsen, mar meist ek wol in kear meidwaan mei in
training of de kompetysje. Foar mear informaasje kinst kontakt opnimme mei
ien fan de bestjoersleden of maile nei jetske_trijntje@hotmail.com
Oant sjen op it Skieppefjild !
IT BESTJOER
Sjoerd Bouma
Jetske Dijkstra
Jan Postma
Wiebren Poelstra
Lisette Kootstra
Seakle Witteveen

0515 579081
0515 560101
0515 572613
0515 579444
06 48423254
0613408673

voorzitter
secretaris
penningmeester
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Sjong

Sneon 24 april wie yn Theater Dok 18 te Dokkum de finale fan SJONG 2010.
Yfke Kampen & Band brochten foar it Marne College ut Boalsert mei Us
Mearke in moai stikje muzyk. Ek fan de party yn de band wie Margriet fan de
Waltawei 55. Spitich dat se net yn 'e prizen foelen, mar fa aks makket se in
oare kear mear kans as se foar in solo-optreden giet. Wy ha har earder heard
yn it Walatahûs en doe die al bliken dat se wol wat yn 'e hûs hat. Yn elk gefal
lokwinske mei it finaleplak. Tige earfol. Foar wa har optreden sjen wol:
Omrop Frvslän stjoert it meikoarten ut en op You Tube is se ek te sjen.
Sjoch: http://www.youtube.com/watch ?v=45BvKLk1Xo4

Collectes
··-"=

I\Jedierfo nd5,:.Ha rtstichtt ng
Opbrengst Hartstichting in Tjerkwerd€ 303,08 Alle gevers bedankt!

f H::~:~~\'.,:;d11i11J
De Hersenstichtingcollecte vond dit jaar plaats in de eerste week van februari.
Er gingen vele collectanten op pad met de collectebus en dat met deze kou!
Wij zijn heel erg blij met de opbrengst. De totale opbrengst in Tjerkwerd was

€ 186,65.
Heel hartelijk dank!
Alle gulle gevers en de collectante Marja Verzijlberg heel hartelijk dank voor
uw bijdrage!
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Earste ljipaai fûn
troch
Rintsje Bakker

Read giet de sinne ûnder yn't westen as ik op in jûn yn april by Geke en
Rintsje Bakker oan 'e Singel op besite bin. De beammen wurde al dûdllk
griener. Noch eefkes en se sitte wer folop yn't blêd. De toer fan de
tsjerke stiet stoer en steatlik op syn terpke, Troch it terrnopeenrût ha ik
it sicht der op. Oan syn foet is it gekartel fan hûsdakken dy't swart
öfstekke tsjin de gleone gloede fan de sinne, dy't sa skoander skynt de
lêste tiid. Mar foar my op 'e tafel priket de wikselbeker fot nammen fan
betûfte aaisikers. En dêr giet it no om. Ferline jier wie Rintsje ek earst,

•

mar doe wie er sa sleau om it net oan te jaan. Dat soe dit jier oars. Hy
wie der op ut om it earste fan Tsjerkwert te finen. En doe't er dat fûn
soarge Geke der heechst persoanlik foar dat de redaksje it witte soe. En
dan is der krekt gjinien thûs fansels dat Geke weage der in briefke oan
en skode dat by ûs troch de brievenbus. En sa kaam it dochs noch goed
en pronket de beker no by Bakker yn 'e hûs, in besit om grutsk op te
wêzen. It slagget alle jierren ommers mar ien dy't it earste aai fynt. En
dêr kamen wy dus foar del. Foaral ek om it ferhaal op te tekenjen, want
soks is faak fierstente moai om weiwurde te litten.
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Reis mei molleklemmen waard earste ljipaai

"Ik soe dy tiisdeis de 16de maart mei de molleklemmen op paad." Sa stekt
Rintsje fan wal. Mar dan komt er oerein en seit: "Ik moat earst in
bearenburchje ha, dan kin ik wat better fertelle." Mei in gleskefol komt er
werom ut de keuken en ploft neist Geke op 'e bank. "Moatst net sa sûpe
ju." Geke set him sabeare teplak. Syn reaksje slacht yn as it geheugen fan
in gatsjepanne. Geke skuort har de bûsen ut fan't laitsjen. De toan foar de
jûn is set. It wurdt gesellich.
"Ik tink do hast lein"
"It wie op dy dei knap
sinneskynwaar mar wol
káld. Suver skraal." "Ja,
want do hiest de pet op 'e
kop," ferdudllket Geke.
"Nee ju, dy is foar de
aaien." Foar It Aai, want
de
reis
mei
de
molleklemmen
soe
fertuten dwaan. "Ik wie al
mei de auto ûnderweis nei
de boer doe't ik it lán oer
seach nei de pleats fan Bouwe Speerstra. Ik hie sjoen hoe't de liep op 'e
räne stie. En de äld hij sloech yn 'e fûgels om. Dat gong oan ien stik wei
troch. Dat ik de, auto werom bringe nei hûs en doe gau it lán yn. Der
wienen wol nêsten mar gjin aaien, dêr yn it stik lán tsjin de aide Sylsroede
oan. Wol trije kear ha'k om dat iene aai socht, mar it lei der net. Ik werom
nei de daam. Ik siet noch mar krekt of it ljipke kaam werom. It wie yn ien
kear flûp en sy siet op it nêst." Doe begûn foar Rintsje it geduldich
wachtsjen achter de hikke op 'e daam, sa'n bytjse heal ferskûle yn 'e
ûnderwál, "Ik hie der in
kertier sitten dat ik tocht,
ik moat der mar eefkes
hinne. Ik fertroude it
noch net. Ik wie sa'n 30
meter fan 't ljipke of en
sy bleau mar sitten. Ik
tocht: do moatst noch
lizze, dat ik rûn stadich
achterut en op sa'n 50

't Skieppesturtsje

I

maaie 2010

meter fan't ljipke of gong ik op 'e hurken sitten. Ik ha noch fiif minuten
wachte. Op't lêst bin ik der mar hinne rûn. Doe't ik sa'n tsien meter fan 't
nêst wie rûn sy der öf. Doe tocht ik: do hast lein. En ja hear, it aai lei dêr
sa prachtich yn it nêstke. It wie noch waarm. Ynienen skeat it troch my
hinne: dit soe it earste fan 't doarp wolris wêze kinne, want ik hie noch
neat heard." !:n sa wie it mar krekt.
Wy meitsje de oerstap fan ljippen nei mollen
"Dit stik lán is skjin. De mollen dy't der noch binne, moatst mei in
lampeglês sykje. Mar yn Aldegea tilt it noch op fan 'e mollen. It is dêr oare
grûn. Se tele dêr mear
yn dy swarte modder. En
se bringe mear mollen
grut. Hjir op 'e klaai sa'n
trije, mar dêr wol fiif of
sán seis. Altyd in ûneven
getal. Is't net frjemd."
Oan it wurd is in fjildman
yn ieren en sinen. Rintsje
dochtneatleaveras
troch de fjilden strune,
ien mei de natoer. "Wy
geane ek naait op fa kansje ju. Wy gen ietsje hjirre. Ik fan't hûs en Rintsje
fan 't fjild," sa lit Geke witte. "Ik rin leaver in hlele' dei yn 't lán as dat ik in
wike op fakánsje maat." "Och man, do teldest de oeren doe't wy fuort
wienen. Dan wie't: gelokkich, wer in dei om." "Jawis, se sjogge it iten dy
ommers fan 'e foarke êf dêr. Niks wurdich. Wy genietsje folie mear op
eigen hiem."

Mollefanger
•

Hoe is dy belangstelling foar de mol(len) eins begûn, wolle wy witte. Geke
wit it noch sekuer: "Us Hendrika wie krekt geboaren, doe bist der mei
begûn." Rintsje glunderet as er der aan weromtinkt. "Jawis, as
jongkeardel mjukse ik winterdeis by Wiebe Bakker op Arkum. En dan
kaam ik fansels ek wol yn't lán en dan seach ik dy mollehopen. Dat ik sei
tsjin Wiebe Bakker: "Mei ik dy klemmen fan dy ris brûke, dan wol ik
besykje dy mollen te fangen." Hy hie der wol fertrouwen yn want hy koe
üs heit goed en dy die it ek, mollefange." Geke: "Och jonge ja, Rintsje
seach it thûs altyd al. Dat wie hiel gewoan. It hiele hûs siet fol mei dy
felletroep op planken. It stjonkte der oer, foaral as sy de kachel stookten."
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Rintsje grutsk der achteroan:"Dan moatst witte dat in deade mol it slimst
stjonkt fan alle kadavers." Hy la ket fyntsjes, mar Geke wit noch as de dei
fan juster dat Rintsje mei dy mollefellen ek by har oer de flier kaam. "Hy
soe it probearje. Wol tsien planken fol mollefeltsjes kamen om de kachel
stean te droegjen. It stonk as in kring." It gefolch wie dat de bringst yn it
hok bedarre. "Wy barden der doe wol sa'n 80 sinten foar by Eibert
Strooband yn Kûbaard. Dy kocht de felien nammentlik op. Mar nei twa jier
wie de hannel der ut en Geke sa bliid as in protter. De mollen kamen net
werom en de stank wie it hûs tenei ut." It mollefangen wie trouwens in
aktviteit dy't oan de tiid fan:t jier bûn wie. Allinne winterdeis wie it strûpen
de muoite wurdich. Dan wiene de feltsjes blank en sieten der gjin swarte
flekken op. Dan barde men der mear sinten foar.
Rintsje sweeft in protte yn 't lán om. Dat
sit natoerminsken yn 't bloed. Sy fine rêst
yn 't fjild, yn griene greiden of feale keale
boulannen. As in spûns sûgje sy de
aroma's fan 't fjild op, bewûnderje de
fûgellûden as in konsert, litte de wyn
troch de wylde hierren waaie en binne
foar in bui net bang. Sa giet it Rintsje ek.
En sa waard er ek grutbrocht. Hy sjocht
syn heit noch mei de mollefellen
dwaande. "Heit koe altyd wol wat aide
planken brûke, al wie it ek fan in áld
houten bêd. Dêr kamen de mollefeltsjes
op. It gong sa hûrd. Earst de foarpoatsjes
der6f draaie, dan de achterpoatsjes. Dy
knaptest. Dan fan foaren nei achteren
iepen snije mei in flymskerp mes. Dan
wiptest de komplete mol derût en spikerdest it feltsje op de planke fêst.
Acht spikerkes om it moai strak te spannen." Oan it wurd is in kenner, in
fakman saas dy der net folie mear te finen binne. "Ik bin ek de iennichste
yn 't doarp dy't soks docht," is syn beskie. Om 1993 hinne is er ek yn
Aldegea ûteinset, mei Pieter. "Ik fong by boer Jan de Vries 307 mollen yn
ien winterskoft. Ik ferjit it noait wer. Mar doe wie it der noch net skjin. It
jier dêrop hie ik 160." Foar de feitjes hoechde it net mear. Dy wiene
waardeleas wurden.
"Wat stjonkst! No ha'k wikenlang net in mol"
It libben fan in mollefanger giet bepaald net oer roazen. De bûtenwráld
hat der folslein gjin doel oer en sjocht faak frjemd op as dy mei de
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ferskynsels fan de fjildman konfrontearre wurdt. Seis witte wy fan in mollefanger yn
üs eardere wen plak. Doe't dy my in kear mei de klemmen yn de moletün wrakseljen
seach bearde er fan: "Dat wurdt neat jonge. Dyn hannen ha gjin grûnlucht. Dan rûke
de mollen it en grave se om de klem hinne. Ik waskje my allinne mar mei skjin wetter
en reinwetter ut de tûne, sûnder sjippe." ?a mal is it mei Rintsje no ek wer net. Dêr
soarget Geke wol foar. Mar dat der ut en troch frjemde foarfallen binne dat docht
bliken as wy der fierder op trochfreegje. Sa moast de auto ris neisjoen wurde. Dat
barde by Gerrit Martens yn Aldegea. In jonge monteur die de doar iepen en sloech
steil achteroer. lt stonk wol sa. Hy koarre alles der ut. De klemmen sieten nammentlik
noch yn de kofferbak, mei de deade mollen der noch yn. Hy hat doe de auto fol
deodorant spuite. Dêr wie ik goed mislik fan. De deolucht siet no oan de klemmen dat
is sei: "Ik fang naait wer in mol. lt hat wiken duorre foardat de stank fan dy deo der of
wie."
En ek Geke hat dan har ferhaal."Wy soenen op in jûn fuort mei de auto. Dat ik hie wat
parfum op. "Wat stjonkst," bearde Rintsje," no ha ik wikenlang net in mol. Alle
klemmen stjonke no nei dy parfum." Rintsje hie se wer ris achter yn 'e wein lizze
litten. En op in dei soe ik mei Thea te boadskipjen. Kom me wy dêr by de winkel, leit
de kofferbak fol deade guozzen. Dat wy earst mar wer nei hûs, want der koe gjin
boadskip mear by."

"Ik hear in mol yn 'e rit rinnen!"
Benijd nei safolle argewaasje freegje wy nei de kwaliteiten· fan in mollefanger. Rintsje:
"In goede mollefanger, in fakman, heart de moi yn 'e rit oankommen. En as er oan it
graven is ha'k him ek wol ris mei de hän pakt. Ik sis altyd: Do moatst tfnke as in mol.
(Mei de klam op tinke.) Oars is it net goed." Geke der daliks achteroan: "Dan kin ik
wol begripe datst my net begrypst, want do tin kst as in mól."( Mei de klam op mol.)
Glimkjend heakket Rintsje der oan ta: "Geke hat wol gelyk hear. Dy man is gek." En
dan nimt er noch in slokje fan de cola-bearenburch. lt is al mei al let wurden.
Fierstente let. Yn fierwei de measte huzen fan Tsjerkwert bränt al gjin ljocht mear. De
tiid hold gjin skoft en slûpte us sa troch de fingers. Marit ferfeelde gjin mom int.
De ljipaai-wikselbeker stiet noch op 'e tafel. Dêr wie it allegear om begûn. Rintsje mei
der grutsk op wêze. Lykwols
"lt kin wolris de lêste kear west ha." De aaisiker hat
net folie fertrouwen yn in goede öfrin. Marit fjild sil er trou bliuwe, dêr kin er net
sûnder.
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Kunstrijk Tjerkwerd in de startblokken
Ooit geweten dat Tjerkwerd zoveel kunstenaars herbergt?
Ooit

geweten

dat

er

zoveel

fraais

wordt

gecreëerd

in

Tjerkwerder achterkamertjes, op zolders, in ateliers en in
andere werkruimten? Kunst die wordt gemaakt in zoveel
verschillende disciplines, met zoveel verschillende materialen
en met zoveel enthousiasme, volharding en vakmanschap.
Liefde voor Kunst in de breedste zin des woords.
Natuurlijk weet u van het bestaan van enkele kunstenaars in ons
dorp, mensen die met hun kunst, hebben gescoord, zelfs
toonaangevend mogen worden genoemd. Maar minder bekend
talent is ook in Tjerkwerd vertegenwoordigd, rijk zelfs, want toen wij
met ons idee startten om een serieuze cultuurmanifestatie van eigen
kunstenaars op poten te zetten, groeide het lijstje zienderogen.
Met onze opzet willen wij kunst uit de achterkamertjes zichtbaar
maken voor het publiek, voor u dus. U zult versteld staan van de
creativiteit die in Tjerkwerd bloeit en die ons dorp vanaf nu met
recht mag verheffen tot kunstenaarskolonie van de Friese
Zuidwesthoek. De kunst van deze diversiteit, inclusief ambachtelijke
nijverheid met een hoog creativiteitsgehalte, wordt voor het
voetlicht gebracht .ln de St. Petrus kerk die voor dit doel beschikbaar
is gesteld gedurende een tweetal weken in september, gegroepeerd
rond het Open Monumentenweekend.
Het kerkbestuur is blij met deze invulling omdat zij daarmee de
bevolking dank kan zeggen voor de geldelijke steun die zij mocht
ontvangen voor het restaureren van haar gebouw. "Op dizze wize
kinne wy wat bysûnders werom dwaan foar it folk fan Tsjerkwert",
aldus kerkrentmeester Hessel de Groot die blij verrast was met dit
idee. De manifestatie is ook een antwoord op de vraag hoe
monumentale kerkgebouwen naast de eredienst op zondag invulling
kunnen geven aan een multifunctionele bestemming. Zeker ook in
het jubileumjaar van de Stichting Aide Fryske Tsjerken die haar
kerken promoot als het "grootste kleine podium van Friesland".
Daarmee heeft zij onmiskenbaar een veelheid aan prachtige locaties
in de aanbieding als het gaat om het aanbieden van podia voor
kunst en cultuur. De St. Petruskerk doet daar niet voor onder met
haar schitterende interieur waarin de kerkelijke kunst eveneens aan
haar trekken komt.
20
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Verrast waren ook de kunstenaars die stuk voor stuk positief
reageerden op ons voorstel. Een glinstering kwam in hun ogen en
weer anderen begonnen meteen materiaal te selecteren en of te
reserveren voor dit heuse culturele hooçtepunt- van het jaar.
Dankbaar ook waren enkele deelnemers die in de uitnodiging een
erkenning zagen of juist een uitdaging.
Blij zijn we met de toezegging van mensen die ons met materiaal
terzijde willen staan. Bouwbedrijf Van Zuiden en Groencentrum
Witmarsum mogen daarbij wel met name genoemd worden. Maar
ook financiële ondersteuning is ons in het vooruitzicht gesteld zodat
we de organisatie konden opstarten, een uitdaging voor de
initiatiefnemers die heel veel vrije tijd in realisatie van dit
kultuerbarren steken. Binnenkort worden de deelnemers weer bij
elkaar geroepen voor nadere informatie. Zij krijgen daarvoor
persoonlijk bericht. Wanneer het u leuk lijkt om gedurende de
expositie aanwezig te zijn om toezicht te houden dan vernemen we
dat graag. We zijn blij met zoveel deelname en willen dan ook dat er
ook goed op wordt gepast. We vernemen het graag. Bij
onderstaande personen kunt u zich hiervoor opgeven. De
kunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en
assisteren daarbij. Daaraan voorafgaand dient
nog
een en ander gerealiseerd te worden waar
we goed hulp bij kunnen gebruiken. Ook
daarvoor kunt u zich bij ons opgeven .

•
Kunstrijk Tjerkwerd in het kort:
Datum opening: 8 september
voor genodigden
Afsluiting: zaterdag 18 september
Deelnemers: 24
Kosten: geen.
Promotie: berichtgeving aan
kranten,radio en tv, website Tsjerkwert,
Op de Mat en 't Skieppesturtsje
Programmaboekje: wordt aan gewerkt en is
tijdens openingstijden te koop
Organisatoren bij wie u terecht kunt.
Michiel de Jong ( tel. 0515-574991), Anne de Vries (tel. 0515579480) of Gerben D. Wijnja (tel. 0515-579348).
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Koken met Riemkje/ "t Lamseark:e
Deze keer wou ik voor de kinderen wat recepten in de
Skieppesturt zetten. Hopelijk lukt het met een beetje hulp
van je ouders, om deze gerechten te maken. In ieder geval
veel plezier!!
Smulrol met chocolade
Materialen:

plasticfolie, garde, koekenpan met antiaanbaklaag
doorsnede 20 cm

Ingrediënten: 100 gram bloem

mespuntje zout
2 dl melk
2 eieren
1,5 eetlepel margarine
100 gram witte chocoladepasta
3 buisjes M&M's
100 gram chocoladepasta melkchocolade
Bereiden:

1. Doe de bloem en het zout in een kom. Schenk de melk er langzaam bij
terwijl je met een garde of mixer klopt. Zo krijg je een glad beslag. Breek
de eieren een voor een boven een apart schaaltje. Zorg dat er geen
stukjes eierschaal bij zitten. Klop de eieren door het beslag.
2. Smelt een klontje boter in de koekenpan. Schep met een juslepel 1/6
deel van het beslag in de pan. Bak het flensje aan beide kanten bruin en
gaar. Bak zo ook de andere 5 flensjes.
3. Laat de flensjes afkoelen. Leg 3 flensjes op een rijtje op het aanrecht.
Zorg dat ze half op elkaar liggen. Besmeer de flensjes met de witte
chocoladepasta. Strooi de M&M' s erover. Leg de andere 3 flensjes op
dezelfde manier erop. Besmeer ze met de melkchocoladepasta. Rol de

22
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flensjes op. Verpak de rol in plasticfolie en laat
hem in ongeveer 45 minuten in de koelkast koud
worden.
4. Haal de plasticfolie eraf. Snij de flensjesrol
met een scherp mes in 6 plakken en leg deze op
zes bordjes.
'
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Geboren
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HESTER
Gert en Ida fotl<ertSma-DüKStra
Birte en Wessel
Ymswa1der1eane 3
8765 LT Ts.ierkwert
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WY hawwe in fam1<:e 1<:rigen!

HENNY HELENA
WY nesme /Jar Lena

s mssre zozo

Roberto en Liesbeth Tiesma
femke, Anna, Hessel
Waltawei 21
8765 LM Tsierkwert
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Dankbaar en intens ge/ukkig Zijn wii met de geboorte van
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DANIËL

s meere zozo

Bote en ,.t\Strid de Boer-Prins
Marc, Sigrid, Jan Jochum en Jonathan Jacob
"RYtseterp 1
8765 'PC Tjerkwerd
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Even voorstellen
Hoi Tjerkwerders,
He he, hier is dan eindelijk het stukje van mij. Al bijna voor dat ik hier
kwam wonen werd mij al gevraagd om een stukje te schrijven voor 't
Skieppesturtsje.
"Ja, komt wol efkes goed", zei ik dan maar weer. Inmiddels zijn we een
half jaar verder en al aardig ingeburgerd (al zeg ik het zelf). Voor die
gene die mij nog niet kent of misschien wat meer van mij wil weten stel
ik mij via dit stukje even voor. Mijn naam is Lieske Giliam en ik word
volgend jaar al weer dertiger (whaaaa). Ik ben geboren in Harlingen, 'n
echt viswiif want het was niet in het ziekenhuis. Na een half jaar
verhuisden we naar Pingjum waar ik 12 jaar op het kerkpad heb
gewoond. De eerste 6 groepen heb ik op de basisschool in Pingjum
gezeten. Deze moest helaas sluiten, waarna ik naar Witmarsum ging.
Ik ging als enige van de klas naar mavo "De Klolslag" in Harlingen (hoe
kan het ook anders!!). Hier heb ik een leuke tijd gehad.( Inmiddels
waren we verhuisd naar de Nes, buiten het dorp Pingjum, waar mijn
ouders Beamkerij Ferskaat (boomkwekerij/tuincentrum) zijn
begonnen. En dan moet je kiezen .... vind ik nog steeds moeilijk!! Na
een beroepentest kwamen er twee dingen uit. Iets in het onderwijs of
iets met bloemen/planten. Na de mavo ben ik eerst naar
de bloemisterij vakopleiding in Aalsmeer gegaan. Na hier en daar wat
werkervaring toch besloten om de SPW opleiding als
onderwijsassistent ook nog te volgen. Een ontzettend leuke opleiding
waar ik nu veel mee doe want ik werk als onderwijsassistent in ltens en
Kubaard. In 2004 ben ik een jaar in Australia geweest te backbacken.
Een ervaring die ik elke jongere aanraad!!!! Eind 2005 ben ik in
Kubaard komen wonen in het huis van mijn broer en schoonzus. Die
wilden die Australia ervaring ook graag meemaken dus heb ik hun
huisje gehuurd. Nadat ze terug kwamen heb ik eerst een half jaar een
woning gehuurd en daarna zelf een woning in Kubaard gekocht. En ja,
toen duurde het niet lang meer tot ik Jan tegenkwam. Heb je net je
hele huis klaar, besluit je in Tjerkwerd te gaan wonen en kun je dus
weer vrolijk verder met klussen en verven!!! Nu is het huis
hier dan toch ECHT ook bijna klaar en hopen we eind mei een heel eind
(
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te zijn met de verhuizing. We hebben er erg veel zin in!! Wie
nieuwschierig is ..... schroom niet en kom gerust eens bij ons langs op
Waltaweg 33 ! ! !
Groetjes Lieske

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tjerkwerd, 15 mei 2010
Bij dezen willen wij ons graag even voorstellen als nieuwe
dorpsbewoners van Tjerkwerd. Op 23 april j.l. zijn wij, familie
Teppema, verhuisd van Scharnegoutum naar 'het huis van Blanksma',
Sylroede 43'.
7 jaar geleden zijn wij, Richard en Johanna, in Scharnegoutum gaan
samenwonen. We wilden graag 'uit huis' en omdat Scharnegoutum
toen mooi centraal lag voor ons werk, hebben we daar toen een huisje
gekocht. Richard (34) is in Heeg opgegroeid en werkt nu als
projectleider bij Strukton Worksphere in Leek. Johanna (30) is in it
Heidenskip geboren en getogen en werkt als kraam/gynaecologie
verpleegkundige in het MCL te Leeuwarden.
In juni 2006 zijn wij getrouwd. In juli 2007 is onze eerste zoon Teake
Jelle geboren en in april 2009 Riemer Fouke.
Na de geboorte van Riemer zijn we om ons heen gaan kijken naar een
groter huis. Eigenlijk zochten we ook een huis met een grote tuin en
wat meer ruimte om ons heen. Tsja .... en dat huis stond in Tjerkwerd!
Wat heerlijk in een huis te mogen wonen met zoveel ruimte! Ook het
dorp leek ons wel wat toe, mooie nieuwe school, leuke (jonge) buurt
en mooie omgeving. En ook nog een korps ... !
Op dit moment van schrijven wonen we er nu zo'n 3 weken en we
kunnen nu ook al daadwerkelijk zeggen dat we het erg naar onze zin
hebben. We hopen dat we hier dan ook nog vele jaren met veel plezier
mogen wonen. Wie meer van ons wil weten ..... Kom gerust eens bij ons
langs.
Groetjes, Richard & Johanna, Teake Jelle en Riemer Teppema
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Bedankt
•

Hallo mensen van Tjerkwerd en omstreken,ik wil iedereen hartelijk
bedanken voor de vele kaarten en de bloemen voor het korte verblijf in
het ziekenhuis te Sneek en bij mijn thuiskomst.
De hartelijke' groeten van Geke Bakker- Kuipers, Tjerkwerd

•

Hartelijk dank voor de kaarten, bezoekjes, telefoontjes, fruit en andere
attenties tijdens mijn 2e heup operatie, ook namens Sjoerd.En tevens
bedanken wij voor de kaarten en andere attenties van ons 40 jarig
huwelijk. De hartelijke groeten van Sjoerd en Tetje Breeuwsma.

•

Hallo redactie en Tjerkwerders,
Wat een prachtige uitgave van het Doarpskrantsje,ik waande mij even in
mijn geboorteplaats. Schitterende foto's,verhalen en nieuwtjes,ik heb
genoten!!
Ik hoop nog vele Skieppesturtsjes op mijn deurmat te vinden.
Allemaal bedankt !
Hartelijke groeten van Wyke Veenendaa/-Reidsma uit het Gelderse
Renkum.

Verhuisd

•

Per 6 februari ben ik verhuisd naar de Sternstraat 6 8605 DD in
Sneek(tel 0515-579448) 34 jaar hebben we met
veel plezier op de sylroede gewoond. Nu ik alleen
ben is het weer fijn in mijn geboorte stad te zijn. Ik
wens u alle goeds en wie langs wil komen is van
harte welkom.
Met vriendelijke groet, Annie Goeman-Visser.

Bezuinigingen AWBZ
De laatste tijd is er veel geschreven en gepraat over de bezuinigingen op de
AWBZ. Om te voorkomen dat er steeds meer premie betaald moet worden,
snoeit de minister fors in de kosten van deze zorgwet. Het is de bedoeling 800
miljoen te bezuinigen als 70.000 mensen geen "begeleiding" meer vergoed
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krijgen. Het gaat dan bijv. om dagopvang voor ouderen, minder begeleiding
voor jongeren met een stoornis of begeleiding van ontregelde gezinnen.
De gemeenten hebben een klein deel van het te bezuinigen bedrag gekregen
om een deel van de AWBZ-zorg over te nemen in het kader van de WMO,
maar dit is maar een druppel op de gloeiende plaat.
De gemeenten in Zuidwest-Friesland hebben besloten om in ieder geval de
dagopvang te blijven vergoeden voor de mensen, die hier nu al gebruik van
maken. Ook wil men ondersteuning blijven bieden aan ontregelde gezinnen.
De gemeenten geven aan dat ze zelf niet precies weten welke mensen tussen
wal en schip dreigen te vallen. Een deel van de mensen die de AWBZ-zorg
verliezen, kunnen zelf vervangende zorg regelen. Dat gebeurt door meer inzet
van mantelzorgers, vrienden of vrijwilligers, maar dit geldt lang niet voor
iedereen.
Hebt u te maken met deze bezuinigingen en weet u niet hoe het nu verder
moet?
Neem dan in ieder geval contact op met het WMO-loket, de Wymerts 7c,
8701 WT, Bolsward,
tel. 0515-534900 of met MEE Friesland, tel. 058 - 284 4911.
Als WMO-adviesraad horen wij graag uw ervaringen, positief of negatief. Wij
kunnen de gemeenten advies geven over bovengenoemde zaken of uw
klachten bundelen en doorgeven.
Het adres van de WMO-adviesraad is: Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum of
via e-mail marijkeba~rda@ziggo.nl (tel. 0517-531996) of
h.oudenhooven@kpnplanet.nl (tel.0517-532197).
• Zie ook onze weblog: wmowunseradiel.web-log.nl.

Busdagtocht
voor senioren van Bolsward en Wûnseradiel
dinsdag 29 juni 2010
Wij zijn blij dat we hier kunnen schrijven dat we deze
zomer weer op reis gaan! Waar de reis precies
naartoe gaat, kunnen we op dit moment nog niet aangeven (we zijn
nog met ITS aan het overleggen) maar we doen ons best er weer een
schitterende dag van te maken.
Dus gaat u weinig op pad, is vakantie voor u niet weggelegd, dan
nodigen wij u uit om met ons mee te gaan.
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We vragen een eigen bijdrage van €15,- (betalen voor instappen in bus)
U kunt zich opgeven vanaf maandag 14 t/m dinsdag 22 juni 2010
Tel.nr: (0515) 576507
Mail: ouderenwerk25@zonnet.nl
Opstappen Bolsward: 9:00 uur
Opstappen Witmarsum: 9:15 uur

(plein 1455)
(gemeentehuis)

We hopen op een hele mooie dag!
Omdat we iedereen dezelfde kans willen geven, hoeft u niet eerder
dan 14 juni op te geven.

Wandelfit Programma Wûnseradiel
Tijdens het Wandelfitprogramma zult u door
"middel van wandeloefeningen en spieroefeningen
leren om een steeds langere afstand te wandelen.
. -~O minuten bewegen
Dit wordt in een gevarieerd programma
JOmi11u/l•r,l1t•u
aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden
•
met mogelijke aandoeningen van de deelnemers. iedereen kan tijdens het
oefenen op zijn of haar eigen niveau deelnemen.
Naast het wandelen zal er ook aandacht zijn voor eventuele aandoeningen,
geschikte schoenen, een goede wandeltechniek en het opbouwen van
conditie.
~, 11 ,, ..

f'J{f'll,JJ/

Waar en wanneer
Vanaf mei begint in de gemeente Wûnseradiel een Wandelfitprogramma.
Tussentijds instromen is mogelijk.
Deze loopgroep zal starten vanuit verschillende plaatsen in de gemeente om
de routes afwisselend te houden. Een training duurt in het begin 5 kwartier
tot 1,5 uur
Kosten
De kosten voor deelname zijn 3,00 per keer. Het gehele programma duurt 10
tot 12 weken.
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Informatie
Voor vragen of opgave kunt u contact opnemen met: Dorien van Steen, 0517533374 of stuur een e-mail naar: d.vansteen@wunseradiel.nl
Vermeld bij opgave: Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer,
Emailadres en de geschikte dagen waarop u beschikbaar bent om mee te
doen.

Vrijwilligers gezocht preventief huisbezoekproject
Wûnseradiel
Voor een nieuw te starten preventief huisbezoekproject in de gemeente
Wunseradiel zijn we op zoek naar vrijwilligers. Het is de bedoeling dat 75
plussers in de Gemeente Wunseradiel, die daar prijs op stellen, bezocht
worden door vrijwilligers. De ouderen die instemmen, krijgen eenmalig een
huis-bezoek. De bezoeken gaan vanaf september van start in de dorpen
Gaast, Ferwoude en Witmarsum.
Als vrijwilliger neemt u een vragenlijst af en geeft u informatie over regelingen
en voorzieningen voor ouderen. We hopen middels dit project, naast het
geven van informatie over regelingen en voorzieningen, de wensen en
behoeften van 75 plussers in beeld te krijgen.
Als vrijwilliger krijgt u vooraf zelf voorlichting over regelingen, voorzieningen en
diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen zodat u de
doelgroep goed kunt informeren. Ook krijgt u o.a. vaardigheidstrainingen in het
contact leggen met dé doelgroep en het afnemen van een vragenlijst.
Daarnaast heeft u, zodra het project van start gaat, regelmatig bijeenkomsten
zodat u uw ervaringen kunt delen met medevrijwilligers.
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die het leuk lijkt om ouderen te bezoeken
en die tijd hebben om een paar huisbezoeken per maand te doen. U past
binnen het profiel als u goed kunt luisteren, inlevingsvermogen en een
positieve instelling heeft. Tevens bent u verantwoordelijk, flexibel en kunt u
grenzen stellen. Als vrijwilliger maakt u zelf een afspraak met de persoon bij
wie u op huisbezoek gaat. U kunt dus een afspraak maken op een tijdstip wat
voor u handig is.
Bent u enthousiast geworden over dit project en kunt u zich vinden in het
profiel, neemt u dan contact op met ouderenadviseur Foekje Kurpershoek op
telefoonnummer (0517) 53 33 36 of per e-mail f.kurpershoek@wunseradiel Zij
is dinsdags en woensdags aanwezig.
Voor meer informatie en vragen kunt u natuurlijk ook bij haar terecht.
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SNYPSNAREN
Yn Nederlán hawwe wy in resessy, mar op Ymswálde
hawwe se pas echt in krisis I Alles stoart der yn
mekoar. 5(!) boubedriuwen besykje it om de boel
wer op te bouwen.
Se binne op Ymswálde sa yn 'e war dat se seis net mear op de dyk ride mar
nachts yn it lán om skuorre. De fam. M. hat 8 auto's spot troch it dakrüt, dat
binne dan ek hast alle ynwenners fan Ymswalde dy't efter mekoar oan sitte.
Rare boel, miskien komt it omdat de natoer wat yn 'e war is. Sa sit der in
mosk yn in fûgelhokje te brieden, 2 einen yn it geitehok, in do yn in einekoer
en by Fokko spoeket in tamme ein om dêr't it merk net fan bekend is.
Yn it parkje binne op keninginnedei ek frjemde fûgels sjoen. Of wiene dat heal
neakene froulju dy 't efternei sitten waarden troch in man mei kamera en in
donkere bos krullen op 'e kop?
-Lokkich bringt de maaitiid ek altyd moai jong spul mei, sa binne der by Fokko
en Jaap jonge geitsjes berne. Jo kinne op poppeslok, mar häld der rekken mei
dat it spul rêst nimt fan 12.00 oan 15.00 oere.
Wa mist der trouwens in ko? Fokko hat der ien fûn, bedobbe yn syn tün. Dus
sis it mar want oars helje wy Ruurdtsje ut lerlan om in ûndersyk yn te stellen!
Germ D. skroomt net om efkes te fleanen, dus dat is sa klear. Sa hat hy lêsten
ek binnen 4 dagen hinne en wer nei Kanada west, wat no jiske-wolk?
Gewoan gang hálde !
Nee, dan hat Germ mear muoite mei it nimmen fan de strjitte by syn nije hûs:
heech tiid dat de strjitte befluorre wurdt want hy bliuwt der mei syn sloffen
yn de drek hingjen.
Lokkich is it no droech waar, dat foarseit ek üs waarman Piet. Haaie is der
bliid mei, al wie dat oan de bylden op tv. net te sjen. Meist in oare kear wol
efkes laitsje nei it fûgeltsje Haye.

't Skieppesturtsje I maaie 2010

31

lt laitsjen wie Evert B. de dei nei it konsert fan it korps wol fergien. Wie it net
in maai konsert dan ? Ja wis wol, it wie prachtich, mar de neisit wie wat
dreech ! Nei it blazen op it ynstrumint maast der ek noch kaartsje blaasd
wurde ...
De fam. Burggraaf hie wol in hiel moaie jûn yn it Waltahûs. Sy gangen der op

de klimaat-spultsje-jûn mei alle prizen fan troch. Dat koe ek net aars want sy
wienè de ienichste besikers ....
Foar Jaap v. L. is de winter no ek echt foarby, hy hat te minste de
krystferljochting krekt wer ut dé hage helle.
Femke L. komt wolris te let, dêr kin sy neffens harsels neat aan dwaan, sy hat
lêst fan "diskloksy" .
Broer kocht in nije boarmasine. De winkelfrou seach raar op doe't hy frege aft
it ek efkes ynpakt wurde koe, it wie nammentlik in kado foar moederdag!
De aldpapierkontainer wurdt troch de jeugd wol brûkt as boartersplak. Tinke
dealden der wol efkes om dat de bern straks net mei óffierd wurde. De priis
fan it äld papier is leech, dy fan jim bern net !
De bern fan de fam. Speerstra binne wol hiel djoer tinke wy: dy wurde no
ferfierd yn in blindearre auto ! Fan A nei B(lyndearre)- team ..
Thea Z. wol ek wol in nije auto mar neffens Jelle is dat noch net nedich. Thea
besiket har sin al te krijen en smyt no benzine ynstee fan diesel yn de
tank ..... Spitich foar Thea, mar dat kin de wegenwacht sa wer oplosse. Miskien
maat Thea ek mar ris dielnimme aan die krosserij by nacht op Ymswälde.
De dames fan de Oranjeferiening steane by de Action om harren ynkeapen öf
te rekkenjen, mar wat is dat? Gjin saldo? Hoe sille wy dan feest fiere? Niks
aan de hän: ponghälder Henk past goed op de sinten en hie
alles op de sparrekken setten ....
Yn dizze tiid fan krisis is dat sa gek noch net, dan mar gen ietsje
fan it moa ie waar, dat is fergees ! In moa ie simmer tawinske !
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Voor een afspraak kunt u contact opnemen met:

~, Richtje Hi~mstra-Boersma
,, Van Panhuysweg 6
,, 8765 LH Tjerkwerd
fJ Telefoon:0515-577013
,,
Mobiel: 06-23211674
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,, Email:
richtjehiemstra@live.nl
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Nu met aantekening diabetische voet, reumatische voet ,,
en schimmeldiagnostiek.

EXMORRA - TJERKWERD
FOURAGE - AGR. WINKEL - TRANSPORT
Tel. 0515 - 576633 - 579156 Fax 0515 - 5 76644
www.gietemafourage.nl

•
Alfamix kippen is een bont mengsel dat met recht premium kippenvoer
genoemd mag worden. Naast hoogwaardige 3mm korrels bestaat dit
voer uit hele en gebroken zaden van hoge kwaliteit, waaronder gebroken La Plata maïs. Aan alfamix kippen zijn gedroogde vlokreeftjes
toegevoegd. Deze zijn voor de kippen een ware traktatie en zorgen
tevens voor dierlijk eiwit. Een kip die eenmaal alfamix kippen heeft
gekregen, wil niets anders meer.
Ons Garvo kippenvoer assortiment:
Opfokkorrel
20 kg
€ 11,25
Opfokmeel
20 kg
€ 11,25
Jongehennenkorrel 20 kg
€ 12,00
Legkorrel
20 kg
€ 9,35
Legmeel
20 kg
€ 9,60
Gemengd graan
20 kg
€ 8,25
Alfa mix kippen
4 kg
€ 7 ,95
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Werken in de tuin is leuk,
maar genieten van uw tuin
is nog leuker !
Misschien is een robotmaaier
dan iets voor U ? Vraag er
naar in onze shoowroom

Machinehandel D i ikstra
Industriepark 13
8701 LN BOLSWARD
Tel. 0515-577370 of 06-46415080
info@mdtbolsward.nl

