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Skjin groenreiniger is het milieuvriendelijk product dat eenvoudig
en effectief algen, mossen en groene aanslag verwijdert.
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wurdt hûs oan hûs besoarge troch de
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De krante kin bestean troch frijwilfige
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Na in oktober 2014, mijn eigen schoonheidssalon
te hebben geopend in Wommels,
neem ik per 1 juli a.s. de salon van 'it Teatskehûs in
Blauwhuis over!
U kunt ook hier terecht voor een heerlijke,
ontspannende gezichtsbehandeling,
wenkbrauwen epileren en verven, harsen, een mooie
make-up en nog véél meer.

•

Vanaf 1 juli staan de behandelingen met prijzen op
mijn website: www.purithe.nl

20% korting

10% korting

op behandeling naar keuze

Op een huidverzorgings
product en/of make-up

Behandeling altijd op afspraak!
U kunt een afspraak maken via:
de website (www.purithe.nl)
telefonisch (0623 780 142)
of via 'Whatsapp'

WAXING

Puri:tlïé beauty 1
Wommels en Blauwhuis

Thea Klijnstra - Bakker
Wommels;
Hofkamp 25
Blauwhuis:
Zorgcentrum it Teatskehûs
Vitusdyk 2

* Aktie geldt voor beide vestigingen
* Geldig gedurende de gehele maand juli
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Fan de redaksje
Jaarlijks worden de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht en
sinds vorig jaar is dat ook in Tjerkwerd mogelijk bij het oorlogsmonument.
Veel dorpsbewoners verzamelden zich op het schoolplein vanwaar de tocht
onder gepast tromgeroffel richting monument ging. Het was opmerkelijk hoe
stil het op de weg was. Vogels vloten zoals ze dat 70 jaar geleden ook deden.
We liepen langs het huis waar eens de familie Schukken woonde. Waar in de
oorlog het drama plaatsvond van de arrestatie van twee topmannen uit het
verzet: Pander en Wierda. Maar ook gingen de gedachten uit naar Leo
Flapper en de Jood Justin Gerstner. Wat waren er veel vlaggen uit, allemaal
halfstok. Het was een gepast eerbetoon aan allen die voor onze vrijheid
streden en vielen. Bij de kerk werd muziek van het korps Eensgezindheid
afgewisseld door toespraken, het voorlezen van knappe eigen gedichten door
kinderen van de basisschool en het leggen van bloemen. De heer Voogd,
hoofdagent van politie in Noord-Nederland, sprak de aanwezigen toe,
geïnspireerd door het thema van dit jaar. Toen het korps op een gegeven
moment ophield met spelen roekoeden boven op het dak van een boerderij
een paar duiven hun vredesboodschap. Het klonk zo sereen in die stille
avond. De zon was waterig in z'n nest gekropen waarna er een grijze sluier
over het dorp hing. Om acht uur precies hielden we allemaal twee minuten
stilte. Daarna klonken de klanken van het Wilhelmus, muziek die 70 jaar
geleden zo'n synoniem was geworden van het begrip vrijheid. Dat
gedachtengoed leeft al die jaren nog voort en mag himmer verbleken. Dat de
basisschool, de jeugd van Tjerkwerd, het monument heeft geadopteerd is een
garantie voor jarenlange herdenking. Maar niet alleen dat, het houdt ook een
verplichting in die we allemaal naar elkaar toe hebben als het gaat om een
vreedzame samenleving.
Flagen wiene der ek ut op de Befrijingsdei en fleurich waard de rige
legerauto's opwachte op 'e krusing nei Arkum. Ek dat wie in feestlik barren.
En wiken letter ferskynden op 'e nij flagen op 'e huzen: der wiene guon slagge
foar it eksamen. Tige lokwinske.
Wy ha mei bydragen ut ferskate rûnten wer in folslein Skieppesturtsje foar
jim makke. Oan in protte saken wurdt omtinken jûn. De aide Himdyk is yn de
provinsjale parse al folop oan har gerak kommen. lt wachtsjen is no op aksje.
Mar boppe alles stiet it feit dat dizze monumintale kronkeldyk it oantinken
bewarret oan de iggen fan de eardere Middelsee. In goede fa kansje tawinske.
Ut nam me fan de redaksje,
Gerben D. Wijnja
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Oproep nieuw redactielid Sturt
Ben jij handig met de
computer en lijkt het je leuk
om mee te helpen met de
lay-out van ons dorpskrantje.
Meld je dan aan als
redactielid via
itskieppestu rtsje@gma il .com

Vrijwillige bijdragen
W. Poelstra; C.J. Nieboer eo; V.B. Bon.nema eo; V. Twijnstra-Burghgraef; S.
Miedema; S. Gietema; J. van der Stap eo; S.B. Bouma eo; J. Kroontje eo; .
Veenendaal; A. de Jong; G. Dijkstra eo; L.H.A.van der Weide eo;
Mts J. en T. Zijsling; U.S. Haarsma eo; E.G. Jellema eo; Y.W. Schakel eo.
Namens de redactie, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Bijdragen kunnen overgemaakt worden met vermelding "Bijdrage it
Skieppesturtsje" en het jaar waar het betrekking op heeft.
Bankrelatie ABN/AMRO bank Bolsward. Rekening; NL34ABNA0847668398

Kerk en kerkhof in Tjerkwerd.
Door onze vrijwilligers wordt er goed op onze kerk en kerkhof gepast. Hier
zijn wij heel blij mee.
De kerk is bij de voordeur geschilderd en in de hal gestuct en geschilderd dus
het ziet er nu weer prima uit. Buiten aan de achterkant is nog groene
aanslag. Hier zijn wij ook mee bezig.
Het kerkhof ligt er ook prima bij. Wij willen u vragen om dit zo te houden en
er samen voor te zorgen dat het niet gebruikt wordt als kinderspeelplaats ,
hondenuitlaat en tussendoorpad.
Wij denken dat dit niet de bedoeling is. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Kerkrentmeesters Tjerkwerd-Dedgum
6
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Nieuws van stichting lt Waltahûs
Hier weer even een stukje van het bestuur van lt Waltahûs. Het activiteiten
seizoen is alweer goeddeels ten einde en we zijn onderhand alweer bezig met
de zaken te regelen voor het Dorpsfeest.
Hierbij een korte terugblik wat er vanaf maart nog de revue is gepasseerd:
,

Op 28 maart was er een Hollandse avond . De breggewipper Werner had ons
deze winter benaderd of hij deze Hollandse avond mocht organiseren en hij
zou dan ook voor 3 live artiesten zorgen. Over de kwaliteit hiervan waren de
meningen wat verdeeld echter de DJ show maakte een hoop goed met talloze
Hollandse hits. Aan de bar was het zoals gewoonlijk gezellig druk en al met al
toch een erg gezellige avond.
Voor onze vrijwilligers hadden we op 11 april weer de jaarlijkse vrijwilligers
avond georganiseerd. Thema was dit jaar Apres ski, voor iedereen was een
verkleding makkelijk te realiseren dus kwamen velen ook verkleed. Het
Waltahûs was veranderd in een echte skihut met skies, banken, sneeuwpop,
gluhwein, snaps, burgers en bier. Vooral van dit laatste werd tot in de laatste
uurtjes flink van genoten en ook de DJ's konden er maar geen genoeg van
krijgen kortom een lange en erg gezellige avond.
Op 17 april zijn weer een flink aantal vrijwilligers 'yn it spier' geweest op de
grote klus en schoonmaak ochtend. We hadden dit jaar ook de verenigingen
benaderd voor deze himmelochtend dus dankzij al deze inzet gaat het
Waltahûs weer helemaal schoon en opgeknapt de zomer in.
Wellicht was het jullie al opgevallen maar, we hebben geprobeerd om het
hoekje bij de bar wat gezelliger te maken; er zijn houten luxaflex shutters
voor de ramen gekomen, er is een gordijn gekomen om bar en grote zaal afte
scheiden en we zijn nog bezig met een mooie grote oude foto van het
Waltahûs op de muur bij de bar. Al deze zaken zijn mede mogelijk gemaakt
met steun van Windkracht 10.
Koningsdag op 27 april was als vanouds met optocht, kaatsen, spelletjes en
een heuse speurtocht door het dorp. Ook vertrouwd was de BBQ 's avonds en
ook nu weer uitstekend verzorgd door de Oranjevereniging. Ondanks dat de
Koningsdag op een maandag viel en veel mensen de volgende dag gewoon
weer moesten werken was er de gezelligheid die tot in de late uurtjes
doorging.
Op 3 mei was er na een flink aantal jaren afwezigheid weer de Parodialoop.
De opkomst was prima, het weer was mooi en de organisatie was perfect
geregeld dus wat ons betreft kan dit wel weer een jaarlijks evenement
worden!
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Ook jaarlijks rond Hemelvaart, dus dit jaar op 17 mei, was het Pearkekeatsen
met nadien de prijsuitreiking en nazit in het Waltahûs.
Tot slot nog een oproep: de maquette van het Waltaslot welke in de
vensterbank staat is nodig aan een stevige onderhoudsbeurt toe, wellicht is er
een handige Tjerkwerder die het leuk vind om dit stukje cultureel erfgoed op
te knappen. Gegadigden kunnen zich melden bij 1 van de bestuursleden.
Een fijne zomer toegewenst namens het bestuur en hopelijk tot ziens op de
vrijdagavond en anders in het nieuwe seizoen waarvoor ideeën en suggesties
nog altijd van harte welkom zijn .. !!!

Koningsdag Tjerkwerd 2015
Toen op Koningsdag 's ochtends in Tjerkwerd de gordijnen open gingen kon
iedereen met het goede been voor het bed verlaten. Een stralende zon
beloofde een mooi dag te brengen. Om 09:10 stond het korps
'Eensgezindheid' klaar voor de optocht door het dorp. Ook waren de eerste
kinderen reeds aanwezig om in de optocht mee te lopen. Op het veld
aangekomen werd er geopend door de voorzitter met aansluitend het
Wilhelmus. Bijzonder ook dat tijdens deze Koningsdag de nieuwe kleedkantineruimte echt in gebruik kon worden genomen zodat iedereen zich
tegoed kon doen aan een lekker bakje koffie o.i.d. Om 10:00 werd er gestart
met het kaatsen, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen gingen 11 partuur
de strijd met elkaar aan om die zo begeerde krans te winnen.
Om 10:30 was het tijd om los te gaan met het Jeu de boule, waar zich 16
mensen voor hadden opgegeven en met het volleybal, waarbij 10 fanatieke
sporters aan de bak gingen. Er werd vandaag in tweetallen gespeeld zodat 5
aan elkaar gewaagde teams zichzelf in het zweet mochten jagen.
Ondertussen werden in de nieuwe kantineruimte de stoelen en tafels
klaargezet voor het cakeje versieren, de kinderen vermaakten hun er goed
mee! Toen de buikjes rond waren mochten ze naar buiten voor de spelletjes.
Zo was er o.a. een touwtrekwedstrijd, spijkerpoepen, kroontje prikje en een
OranjeRun, het was een groot succes.
Rond etenstijd kon iedereen in de nieuwe accommodatie terecht voor een
broodje knak en een heerlijke kop soep. De toch wel frisse wind die er waaide
had er voor gezorgd dat al dat warms wel welkom was.
'
Het kaatsen gaat zo'n dag gewoon door maar voor die gene die al uitgekaatst
was en alle anderen was er DiscGolf. Een speelse variant van gewoon golf
waarbij in zo weinig mogelijk worpen een frisbee door de hoepel moet
worden gegooid. Het parcours liep door het hele dorp en er werd mooi
gestreden.
8
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Toen de jeugd was uitgekaatst en de finales bij de volwassenen los konden
verzamelden 50 kinderen zich in het Waltahuis voor de Kinderdisco!!!
Vandaag werd deze 'Disco' geleid door Troubadour Jan Nota die een heel
scala aan dansjes, liedjes en attributen uit een kist toverde. Geholpen door
zijn drie assistentes Marije, Femke en Ilse werd er geroeid, voeten gestapeld
en kwamen ook zeker alle voetjes van de vloer. Aansluitend aan de disco was
er voor iedereen een patatje.
Na dit spektakel werd door alle vrijwilligers de boel weer klaargezet voor de
jaarlijkse barbecue. Een kleine 150 bewoners hadden zich hier voor
opgegeven en er werd dan ook weer lekker gegeten. Tussen het bakken en
braden door was er natuurlijk ook weer het hoogtepunt van de avond, het
Draaiend Rad. Vele mensen gingen met gevulde handen naar huis. Mede door
het weer maar hoofdzakelijk door de sportieve en enthousiaste inzet van
iedereen was het weer een mooie dag.
Uitslagen kleurwedstrijd
le prijs Hidde Wijngaarden, Hinke Bouma en Janita de Jong
Uitslagen jeu de boule
le prijs Jos Falkena en Dokie Zwart

2e prijs Tetsje Breeuwsma en Trudie Witteveen
3e prijs Andrea Boersma en Sjoerd Breeuwsma
Uitslagen Volleybal
1 e prijs Jelle Feenstra en Agatha Witteveen

2e prijs Pier Jan Zijsling en Marjanne de Jager
3e prijs Sjors Witteveen en Boukje Zijlstra
Uitslagen Kaatsen Jeugd

Winnaarsronde
1 e prijs Lucas Bijlsma, Sigrid Schakel(zie foto)

2e prijs Lineke Schakel, Amarins Wilts
3e prijs Janita de Jong, Willem Poelstra
Verliezersronde
le prijs Femke Galama, Daphne Bijlsma
2e prijs Stefan Dijkstra, Bouwe Enne Feenstra
Uitslagen Kaatsen volwassenen

winnaarsronde
le prijs Ype Bate Bonnema, Anne Gietema en Sigrid de Boer
2e Prijs Seakle Witteveen, Freerkje Walsma en Atty Gietema
3e prijs Bert Jan Ouderkerken, Rowanne Terpstra en Michiel de Jong
't Skieppesturtsje juni 2015
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verliezersronde
1 e prijs Men no Gala ma, Wiebren de Jong en Kirsten Bijlsma
2e prijs Ids Walsma, Jelle Brandsma en Djurre Zijsling
Kiik voor de fotoimpressie van Koningsdag op blz 23

Collectes
De actie voor het longfonds in het kader van de landelijke
inzameling in de week van 20-25 april heeft in Tjerkwerd een
bedrag opgebracht van 225,- euro.
Tetje Boukje Nellie en Geke bedankt voor jullie inzet,en een
ieder die door een financiele bijdrage deze collecte heeft doen slagen.
Ik heb Boukje Zijlstra bereid gevonden deze taak over te nemen van Akkie.
Akkie bedankt voor je jarenlange inzet.
Namens het longfonds bedankt, Doetie Bakker

Historie van de Parodialoop
Op verzoek van de ijsclub hierbij een stuk geschiedschrijving van mijn kant
over de hardloopklassieker De Parodialoop. Hoe is deze loop ooit ontstaan
en waar komt de naam eigenlijk vandaan, zult u zich wellicht afvragen.
Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1984. In mijn vrije tijd mocht ik toen (en
nu nog steeds) graag hardlopen. Wonend op Jousterp was het rondje
Parrega-Dedgum-Tjerkwerd dan ook een ideaal - en voor de hand liggend trainingsrondje. Tijdens een van deze vele trainingsloopjes die ik maakte,
ontstond bij mij het idee om van dit rondje een heuse wedstrijd te maken. In
die tijd gaf ik nog een eigen humoristisch dorpskrantje uit, Parodia (heeft in
totaal zo'n 7 jaar bestaan). Ik besloot de loop namens het blad te organiseren
en zo was de Parodialoop geboren.
De eerste editie van de Parodialoop werd door mij georganiseerd op 6 januari
1985. Op de bewuste dag had ik echter de pech dat sneeuw(!) en
stormachtige wind het land teisterden. Ondanks de zware winterse
omstandigheden ging de loop gewoon door. Mede door de sneeuwstormen
verschenen er slechts acht deelnemers aan de start, waaronder Jaap van
Lingen, Auke de Haan, Sjoerd Bakker, Menno en Reinold Poelstra. 'Good old'
Marten Kikstra, eigenaar van de dorpssupermarkt in Tjerkwerd, gaf het
startschot op de brug. Uiteindelijk haalden vijf deelnemers de finish. Klaas
Kuipers uit Parrega won deze 'heroïsche' loop in 33 minuten en 20 seconden.
In die jaren was zondag nog echt een rustdag en daarom was het uit den boze
dat lt Waltahus geopend zou zijn op die dag. De prijsuitreiking van deloop
vond daarom plaats bij Auke de Haan thuis, in diens woonkamer op de
Kerkstraat ....
10
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Parrega
Om winterse omstandigheden te voorkomen werd de tweede Parodialoop in
1986 gehouden in maart. Er deden 11 deelnemers mee, waaronder de eerste
vrouwelijke loopster: Anita Jorna uit Bolsward. Maurits Vdema uit Bolsward
verscheen ook aan de start, maar koos ervoor om de Parodialoop wandelend
af te leggen. Daardoor moest de tijdwaarneming (Menno Poelstra) lang op
hem wachten: na 53 minuten kwam Maurits ontspannen lachend over de
meet .... , uiteraartl als allerlaatste. Tje,rkwerder Bart Gietema won. De
prijsuitreiking van deze tweede editie vond plaats in Parrega, waar cafébazin
Gerry Hylkema haar kroeg speciaal voor de hardlopers en het publiek
opengooide.
Bij de 3e editie van de Parodialoop, in 1987, werd Jaap van Lingen medeorganisator. Zijn hulp had ik ook hard nodig, want er kwamen steeds meer
deelnemers bij: 22. Daaronder liefst 5 vrouwen en wederom een wandelaar:
Wieger Bakker. De prijsuitreiking en de nazit vonden daarna weer plaats in
bruin café De Harmonie te Parrega. Om praktische redenen vond de start en
finish van de 4e Parodialoop (1988) plaats in Parrega, waar we kosteloos
gebruik mochten maken van de kleed- en douchegelegenheid en de bar van
de sporthal. Het was schitterend voorjaarsweer, zodat de prijsuitreiking op
het terras van de sporthal kon plaatsvinden. Anita Jorna won voor de 3e
achtereenvolgende keer bij de vrouwen, Jelle Feenstra zegevierde bij de
mannen.
Waltahus
Voor de organisatie van de Se Parodialoop in 1989 keerden Jaap en ik weer
terug naar Tjerkwerd, waar Roelof en Joke de Jong inmiddels lt Waltahus
bestierden. Zij wilden het dorpshuis op zondag graag openstellen voor de
loop, omdat dat zeker garant stond voor een flinke (bier)omzet. De bekende
Friese troubadour Doede Bleeker uit Stavoren gaf het startschot op de
Tjerkwerder brug en trad na de loop op in het dorpshuis. Het was voor het
eerst dat de Parodialoop - naast een sportieve krachtmeting - nadien ook tot
een waar (Bacchus)feest uitgroeide. Een traditie die zich in de navolgende
jaren telkens zou herhalen. De Parodialoop werd zodoende een jaarlijks
terugkerend 'volksfeest' in het dorp. Na iedere trimloop vond er steevast een
optreden van een band plaats, waar veel publiek op af kwam.
In 1991 verschenen liefst 3 Tjerkwerders wandelaars aan de start, die de
gemiddelde deelnemersleeftijd ook flink omhoog brachten : Rinske en
Brechtsje Bakker en Daan van der Stigt Thans. Ook werd in dat jaar voor het
eerst een jongerencategorie ingesteld, door het toenemende aantal
scholieren. In 1995 vond de Parodialoop door omstandigheden niet plaats. In
1996 stonden er weer vele deelnemers aan de start. Vanaf die tijd deden
ook steeds meer provinciale topatleten mee zoals Gerrit Kramer, Erik
Negerman, Minke Oord, Matthijs Lusthof, Hella Yntema en Jan Boonstra die
supersnelle tijden lieten noteren, waar wij, Tjerkwerders, alleen maar van
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konden dromen. En bij de jongeren deed Bolswarder Peter Nauta flink van
zich spreken met supersnelle tijden.

Reahus
In 2000 kwam ook Meinze Bakker de organisatie (Broer en Jaap) versterken.
Meinze ging in dat jaar ook, een eigen loop in zijn woonplaats Reahüs
organiseren, waarbij Jaap en ik hem weer meehielpen bij deze organisatie. Zo
was er sprake van een mooie jaarlijkse wisselwerking tussen beide trimlopen.
De Parodialoop van 2001 stond wederom in april gepland. Door de MKZ-crisis
moest de wedstrijd echter worden uitgesteld. En werd toen verschoven naar
het najaar. Een recordaantal van 70 deelnemers stond aan de start. Ook
werd er, dankzij een geluidsinstallatie in het dorp en een reporter in de koers,
in die jaren voor het eerst live-verslag gedaan van het wedstrijdverloop, zodat
het publiek in het dorp goed op de hoogte bleef van de ontwikkelingen.
De editie van 2002 sprong vooral in het oog, omdat de Parodialoop in dat jaar
niet 7,3 kilometer maar 7,9 kilometer lang was. Dat kwam omdat de brug in
Parrega er uit lag door renovatie. De hardlopers moesten daarom via een
noodbrug 600 meter verder lopen dan anders. Desondanks liep de winnaares
bij de vrouwen, Hella Yntema, nog een nieuwe parcoursrecord. Peter Nauta
won bij de mannen.
De 19e Parodialoop in 2004.ging, behalve dat Hille Schakel en Johannes
Dijkstra debuteerden als trimmers, de boeken in als een loop met een pijnlijk
incident. Wat was er aan de hand? De brugwachter op de Van Panhuysbrug
bleek niet te zijn geïnformeerd door de organisatie dat de loop zou worden
gehouden. Zo kon het gebeuren dat de kopgroep meteen na de start werd
geconfronteerd met een openstaande brug! Vloekend probeerden enkele
deelnemers nog onder de brugbomen door te kruipen, maar tevergeefs. Zo
vond een herstart van de wedstrijd plaats op de Van Panhuysbrug, waarbij de
kopgroep weer iets eerder mocht vertrekken.

Jubileum
De 20e editie van de Parodialoop werd in 2005 bewust gehouden op
zaterdagavond, zodat er nadien een groot jubileumfeest kon plaatsvinden in
lt Waltahüs, waar de band The Feetwarmers voor de vrolijke muzikale noot
zorgde. Veel oud-deelnemers gaven acte de présence op deze
jubileumviering. De 21e editie in 2006 werd gewonnen door Gerrit Kramer en
Maaike Hornstra. Twee provinciale toppers. In 2007 besloten wij, Jaap,
Mein ze en ik, te stoppen met de organisatie van de Parodialoop. We vonden
het mooi geweest. Zo kwam er een einde' aan een mooi tijdperk.
Schitterende jaren hebben we beleefd, waar we nog steeds met een goed
gevoel op terugkijken. Toen de Parodialoop in 1985 begon, was
hardlopen/trimmen allesbehalve een populair tijdverdrijf. Anno 2015 is het
echter een heel populaire hobby geworden voor vele Tjerkwerders. Een mooi
moment én kans voor de ijsclub om de Parodialoop voort te zetten.

Broer Feenstra
12
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De Parodialoop 2015
Einliks, dêr wie er dan: De Parodialoop, de 22e edysje. Nei moannen fan
tarieding binne we der hielen dal klear foar. De lêste Parodialoop is holden yn
2006 al wer goed 9 jier lyn.

Om 13.00 oere wie de start fan de Kidsrun (foto). Njoggentjin bern
ferskynden oan de start. Jaap van Lingen joech it startskot en dêr fleagen de
bern fuort. Üs razende reporter, Sjoerd Bouma, die ferslach. Sjoerd wie alhiel
klaaid yn styl fan'e iisklup mei de houtsjes om'e nekke.
Sjoerd die ferslach en hiel Tsjerkwert koe hearre hoe àlderferskuorrend
spannend it wie. As wie Sjoerd de nije Klaas Jansma. Yn de kategory fan 7 o/m
9 jier wiene 14 dielnimmers. Hjir triomfearre Siard Van der Goot ut De
Gaastmer, 2e wie Yara de Boer ut Eksmoarre en 3e har suske Noa de Boer. De
kompliminten oan Petra Bekema, Hester folkertsma en Jippe De Vries. Dizze
bern wiene noch net 7 jier, mar doarsten it wol oan om mei te dwaan.
By de kategory 10 o/m 12 jier stiene der mar 5 oan de start. Hjir hiene wol
wat mear by kinnen. Kees Bekema ut Boalsert pakte hjir knap de earste priis.
Marit Draaisma waard 2e en Janita de Jong 3e. De bern en ek de grutten
kriegen nei de loop in fleske AA drink, dit waard sponsore troch Windkracht
10.
Om twa oere mochten de grutten los. De speaker yn't doarp, Ids Schukken,
wie wat ûngeduerich en woe se al wat earder starte litte. De van
Panhuysbrêge stie noch iepen en der moast eltsenien earst op wachtsje. En ja
hear, brêge ticht en no koe it peleton los. lt startskot waard dien troch Broer
Feenstra. Yn't stikje hjirfoar hat hy moai omskreaun hoe't De Parodialoop
uteinllk ûntstien is. Mei doe, ûnder barre winterske omstandichheden, 8
dielnimmers mei no 72 dielnimmers oan de start.
De 22e edysje set ütein mei bekende nammen ut de hurdrinners wràld sa as
Gerrit Kramer en Willem de Boer. Der wiene 69 hurdrinners en 3 kuierders nl.
Betty Jellema, Joke Schukken en Epie Wijngaarden. Der diene ek aardich wat
't Skieppesturtsje juni 2015
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(ald)Tsjerkwerters oan mei. En foaral de froulju fan Tsjerkwert wiene goed
fertsjinwurdige. De measten setten fûleindich ütein. lt peloton dravers
ferspriede har al gau en eltsenien moast syn eigen ritme sjen te finen. Under
de loop koene we hearre fan Sjoerd hoe de striid har ûntwikkele en yn't
doarp hold Ids syn interviews. Sa hearden wy ek dat de snelste tiid fan 24.15
op namme stie fan Gerrit Kramer. Soe dizze tiid nei safolle jier ferbettere
wurde ? Yn spanning wachten wy dat öf. lt waard net ferbettere. Willem de
Boer ut Eksmoarre die der 25 min. en 31 sek. oer wat fan seis in hiele skerpe
tiid is. Wy dogge him dat net nei. Twadde wie Gerrit Kramer ut Boalsert en 3e
Folkert Attema ut Heech.
Bij de dames wie áld Tsjerkwertster Rian van Buren le, 2e Ylona Kruis ut
Ysbrechtum en 3e Nynke Steigenga ut Eksmoarre. De priisûtriking wie yn't
Waltahûs. By de kategory jongens fan 12 o/m 16 jier wie Jimte Draaisma
winner mei echt in poerbêste tiid fan 33 min. en 24 sek. Hy die sûnder mis net
ûnder foar de grutten. Hy draafde likefluch as Seakle Witteveen , dy't as 14e
en fluchste Tsjerkwerter oer de finish kaam. Twadde wie Luc Visser ut Heech
en 3e Cor Visser ek ut Heech. By de famkes fan 12 o/m 16 jier wie Ilse Palstra
ut Boalsert dy't har le priis yn üntfangst nimme mocht.
Foar de fluchste Tsjerkwerters wiene der ek wikselbekers. Dat wiene Jimte
Draaisma, Seakle Witteveen en by froulju wie dat Heleen Wilts. Ek wie der in
geheime tuskensprint healwei de rûte en dizze is wûn troch Tonny Witteveen.
Nei de priisutriking naam Ids it wurd en hy betankte benammen Aggie
Walsma foar har ynset. Sy hat in grutte stipe west foar de lisklup. Ek Freark
Kaspersma dy't mei in soad enthûsiasme in draafklinikjoen haten hjir ek nei
de simmerfakánsje fjirder mei giet. Ek alle sponsors, windkracht 10, A.P van
der Feer, lt Waltahûs, de gemeente SWF, de keatsferieniging foar it gebrûk
fan de klaairomte, de ferkearslieders, Ans en Jan Witteveen, Mirielle Galama.
E.H.B.O.'ers en alle minsken dy't op wat fan wize dan ek holpen ha. Tige
tank! Nei de tiid wie der muzyk fan Jan Nota en wie it noch lang gesellich !
Nei alle moa ie en positive reaksjes hoopje wy as iisklup dizze loop wer elk jier
te organisearjen.
lisklup Tsjerkwert
Kijk voor de fotoimpressie van de kidsrun en de parodialoop op blz 24en 25

Nieuws van de EHBO vereniging.
Zoals jullie weten heeft Tjerkwerd en omgeving veel actieve EHBO-ers, die
ieder jaar hun herhalings- lessen trouw volgen o.l.v. gediplomeerde kaders.
Het geeft een veilig gevoel dat er mensen zijn die bij klein ongemakjes en ook
grote ongevallen hulp kunnen bieden.
Toch wil de EHBO vereniging niet stil zitten en zijn we van plan een cursus
14
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kinder-EHBO te organiseren, o.l.v. kaderinstructrice Evelien Bakker. KinderEHBO is specifiek gericht op kinderen en verschilt in vele opzichten van de
reguliere EHBO opleiding. Daarom kunnen mensen die al in het bezit zijn van
een EHBO diploma deze cursus natuurlijk ook volgen.
De cursus bestaat uit 5 lesavonden en nog een 6de certificering/examen avond
onder leiding van Evelien. Zij gaat toetsen of de cursist competent is. Zo kun
je een Oranje Kruis certificaat kinder-EHBO behalen. Cursisten met van een
EHBO diploma krijgen een aantekening via het Oranje Kruis.
We willen starten op vrijdag 16 oktober a.s. en de daarop volgende 5
vrijdagen van 19.45-22.00 uur in het Waltahuis. Het cursusgeld is 70 euro per
persoon inclusief materiaal en certificering. Er moeten minimaal 8
deelnemers zijn, om de cursus door te kunnen laten gaan. (Sommige
zorgverzekeraars vergoeden de cursus volledig of gedeeltelijk. Je kunt
hiernaar informeren bij jou verzekeraar).
Je kunt je opgeven voor 1 september a.s. bij de
bestuursleden van de EHBO vereniging:
Hinke Twijnstra tel:572308
Gjettje Dijkstra tel:579773
Hinke Brandsma tel:579747
Agatha Miedema tel:579545
Jantje van der Stap tel:233296

.

Uitslag kaartclub

We hebben 22 competitie kaart avonden gehad met als nieuw lid Wieger de
Jong.
De uitslag kaartclub Tjerkwerd 2014- 2015 is als volgt:
1. Pieter
2.Gea
3.Anno
4. Betty
5. Douwe/ Aukje
6. Jitte
7. Bertus
8.Henk
9. Riet
10. Eeltje/ Gonnie
ll. Jouke
12. Wieneke

19
19
22
20
20
19
20
21
18
22
17
11

4949
4791
4741
4728
4724
4674
4656
4602
4541
4521
4408
4784

Hoogste roem:
Yde/ Aukje
630
Hoogste boom:
Betty/ Pieter
2435
Laagste boom;
Jouke/ Riet
743
Hoogste totaal:
Gea
6184
Laagste totaal:
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13. Yde

11

14. Fokko
15. Jelle Z.
16. Martine
17. Albertus
18. Wieger

12
14
7
7
5

4753
4709
4626
4566
4458
4189

Wieger

2877

Het nieuwe seizoen begint op 6 oktober.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Gea, Jouke en Bertus

"Opdat wij niet vergeten"
Onder grote belangstelling vanuit het dorp ,maar ook van familieleden van
gevallenen welke in Tjerkwerd middels het vorig jaar geplaatste monument
worden herdacht, genodigden, is de jaarlijkse dodenherdenking als
ceremonie in Tjerkwerd een feit.De kinderen van de basisschool "de
Reinböge" hebben het monument geadopteerd, zij worden door middel van
een lespakket voorbereid op de herdenking, waarin zij een aandeel hebben
in de uitvoering. Tijdens "Himmeldei" is het monument en de omgeving
schoongemaakt.
Op school zijn de kinderen van groep 7 en 8 bezocht door twee
initiatiefnemers betreft het plaatsen van het monument, de heer Folkert
Schukken en de heer Hylke Feenstra. Hun verhalen hielden de kinderen aan
de stoel gekluisterd. Het besef van "vrij" zijn, kunnen spelen met wie je wilt
en wanneer je wilt, werd in dit lesuur een hele mooie interactie met de
gastsprekers. De kinderen schreven gedichten, drie van hen droegen hun
gedicht voor tijdens de herdenking.
In de stoet ,vanaf basisschool de "Reinböge", vooraf gegaan door
muziekvereniging "Eensgezindheid" naar het monument, droegen de
kinderen de kransen en bloemstukken.Na de krans- bloemstuk legging vanuit
de Gemeente, namens familie van gevallenen, de basisschool, het 4 mei
comité, aanwezigen en Kunstrijk Tjerkwerd volgden de sprekers.
De heer Pieter de Vries namens de Gemeente(raad), Lars Bakker, Anne Rigt
Gouda en Janita de Jong met hun zelf geschreven gedicht en d,e heer Gerard
Voogd, Hoofdagent Politie Noord Nederland.
Het korps speelde Koralen en net voor de 8 klokslagen blies Yvonne Ga lama
de "Taptoe". Na twee minuten stilte volgde "het Wilhelmus".
Na een woord van dank en besef van de noodzaak tot herdenken liepen de
aanwezigen in stoet terug naar de "Reinböge", alwaar voor genodigden van
"ver"een kopje koffie werd geschonken.
16
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Rest ons een woord van dank uit te spreken voor alle aanwezigen en
betrokkenen en bovenal de kinderen, welke deze herdenking mogelijk
hebben gemaakt!
Middels de collecte en de giften kunnen wij de herdenking in stand houden,
ook hiervoor heel hartelijk bedankt!

.

"Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst".
Namens het " 4 mei Comité
Tjerkwerd"; Foekje Bakker,
Mireille Galema, Evert
Bakker, Joke de Jong, Ida
Folkertsma, Anita Hekkema
(voorzitter).
NB Boeken Opdat wij niet
vergeten; over de
oorlogsslachtoffers uit
Tjerkwerd, geschreven
door Gerben D Wijnja zijn
te verkrijgen via de comité/eden à 10,- euro per stuk.

De opbrengst komt geheel
ten goede van het in stand
houden van de
herdenking(en).

Nieuws van C.B.S. de Reinböge
4 Mei begon met een stille tocht naar het oorlogsmonument.
De kransen werden in de stille tocht naar het monument gedragen door:
Herke & Lineke en Marly & Eline . Toen we bij het monument aankwamen,
vertelde de burgemeester een verhaal. De ceremoniemeester ( Anita
Hekkema) kondigde iedereen aan. Daarna werden de kransen gelegd. Toen
kwamen de gedichten verteld door: Anne-Rigt Gouda, Janita de Jong en Lars
Bakker. Er werden nog vele verhalen verteld onder andere over hoe de
mensen die de oorlog hebben beleefd. Ook werd er verteld hoe vreselijk het
eigenlijk was om in die tijd te leven. De gedichten gingen vooral over wat
't Skieppesturtsje juni 2015
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vrijheid is. Daarna hadden we twee minuten om te herdenken. Wij vonden
het erg belangrijk om te komen en te herdenken.
Hieronder staan de gedichten over "Vrijheid"geschreven door 3 leerlingen
van de Reinböge.
Gedicht Lars Bakker:
Vrijheid is samen leven.
Vrijheid is geen strijd over geloof
Vrijheid is geen bunkers op duinen.
Vrijheid is zelf weten wat je doet.
Vrijheid is delen van verdriet.
Vrijheid is buiten spelen.
Vrijheid is liefde en excuus.
Vrijheid is niet bang zijn voor oorlog.
Vrijheid is alles wat de wereld mooi maakt.
Gedicht Janita de Jong:
In de oorlog wisten ze daar niks van,"
Ze wisten meer van haat en strijd.
Joden die niks mochten,
Soldaten die daarvoor hebben gevochten.
Mensen werden vermoord,
omdat ze in het verzet niet werden gehoord.
Onderduikers mochten niet praten.
Altijd stil, wat was dat saai.
Buiten hoorde je veel lawaai.
De hoop naar vrijheid ging langzamerhand weg.
Dat we 70 jaar geleden bevrijd werden, was voor velen te laat.
Maar hun verhaal blijft altijd bewaard.
Gedicht Anne-Rigt Gouda
Vrijheid is vrij zijn.
Vrijheid is, je mening mogen uitspreken.
Niet opgesloten zitten.
Vrijheid is, er mogen zijn.
Maar, wat als het niet bestond.
Onderduiken in het donker.
Niet de deur open durven doen.
Vrijheid is, je veilig voelen.
Vrijheid is mooi.
Samen zijn we vrij.
De oorlog is voorbij.

(7

Vrleid

Kijk voor de fotoimpressie op blz 26
18
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!Maak Je M,et

eUtaar....

"In nij begjin, in län overvloeid van melk en honing",
sa waard Kanada bejubele troch de minsken dy't nei de oarloch oan 'e oare
kant fan de oseaan harren lok sochten. len fan harren wie Sjouke Sjoukes
Zwaagstra fan Tsjerkwert. Hy wie okkerdeis op de tillevyzje te sjen by
Omrop Fryslan. (http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-dok-fan1-maart-2015-1700).

lt is it Ellls-ellán fan Kanada: Pier 21 yn de haven fan Halifax, de grutste stêd
fan de provinsje Nova Scotia. Yn de jierren fyftich fan de foarige ieu wie dat it
einpunt fan in lange seereis foar tsientûzenen Nedejlánske emigranten. De
terminal fungearret no as it immigrantemaseum fan Kanada.
len fan de rûnlieders yn it museum, George Zwaagstra, fertelde syn
libbensferhaal foar dizze dokumintêre. Hy emigrearre yn 1951 as Sjouke

1

C
t;'
1

Zwaagstra ut Tsjerkwert wei nei Kanada, op syk nei in nije takomst. Der wie
ferlet fan ekspertize yn de lànbou en hjirtroch bedarren de Fryske emigranten
benammen rûnom de provinsjes Ontario en yn Nova Scotia.
Se waarden keppele oan in Kanadeeske sponsor, mar in nij bestean opbouwe
wie foar de measten dochs net maklik. Se moasten wenne oan de taal en
kultuer en der wie in soad earmoede. George Zwaagstra en trije oare Fryske

1
\-

emigranten fertelden oer harren earste wiken yn Kanada en wat dêr allegear

1

Foar Kanadeze tydskriften stjoerde Zwaagstra syn ferhaal yn en dat waard

by kaam sjen as men jin fêstige yn in nij län.
publisearre yn it lngelsk fansels. Wy krigen it tastjoerd troch Hylke Speerstra
en doe ha wy der ûndersteande oersetting fan makke.
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Vaarwel Nederland
In het Openluchtmuseum in Arnhem komt het
verleden tot leven. Bijzondere ontmoetingen, geuren,
beelden en verhalen brengen onvergetelijke
herinneringen boven. Dit jaar laat het museum zien
hoe gewone Nederlanders hun geluk elders zochten.
In Amerika of Canada bijvoorbeeld.
We namen er een kijkje.

Zo'n 350.000 Nederlanders emigreerden in de jaren
vijftig van de twintigste eeuw naar landen als Canada,
Amerika en Australië. Hier was woningnood,
werkloosheid en angst voor het communisme. De Nederlandse overheid
stimuleerde emigratie, want de bevolking groeide snel. Zou er in de toekomst
genoeg ruimte en werk overblijven? De toekomst elders leek veelbelovend, al
was vertrekken een grote stap.
Slechts 100 dollar per volwassene möcht er mee van de overheid, om te
voorkomen dat te veel kapitaal uit Nederland zou verdwijnen. Het spaargeld
van emigranten ging daarom op aan kleding, beddengoed, gereedschap en
huisraad. De vertrekdatum was vaak maar kort van te voren bekend en
inpakken moest dan snel. De fiets, het dressoir, de rookstoel van vader: alles
werd in dekens in enorme kisten gepakt.
Na tien dagen op hoge zee bereikte men bijv. de haven
van Halifax. Kajuitpassagiers konden hun reis meteen
vervolgen, maar tussendekspassagiers moesten naar het
immigratiegebouw, een oud gebouw met slechte
sanitaire voorzieningen. Men stond uren te wachten op
het uitchecken van de bagage. Eenmaal onder
handbereik kon men daarop zitten in afwachting van de
medische keuring. Personen die werden goedgekeurd
kregen een treinticket naar het westen. Minder
gelukkigen kregen een krijtstreep op de schouder ten
teken dat verder medisch onderzoek noodzakelijk was.
Kwamen ook zij door de keuring dan kon ook hun leven
als landarbeider van start gaan.
Als er werk en een woning gevonden was, kwam eindelijk de kist. Het
uitpakken ervan riep een Sinterklaasgevoel op. De lege kist werd een
kippenhok en resten hout werden kinderstoeltjes. Tot vandaag de dag
worden deze voorwerpen gekoesterd, omdat ze van het hout van de kist zijn,
waar al het oude mee eindigde en het nieuwe begon.

20
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70 jaar bevrijding van de Duitse bezetting
Ik woonde tijdens de oorlog in Tjerkwerd, in de buurt van Bolsward in de
provincie Friesland, in Nederland.
April 1945, me~sen stonden angstig te wachten om te worden bevrijd. Op 16
april werden geruchten verspreid d'at de Canadezen op hun weg waren naar
ons dorp. Uiteindelijk kwam een gecamoufleerde auto de weg oprijden en
stopte voor de ophaalbrug. Een soldaat sprong uit de auto en kwam over de
brug lopen en vertelde ons dat we vrij waren. Er kwamen meer soldaten en
één van hen sprak Fries. Zijn
ouders waren afkomstig
uit dat gebied.
Er was blijdschap,
maar ook verdriet.
Sommige van onze
mannen waren niet
teruggekomen.
Later dat jaar kwam
een Canadees
contingent van de
Cape Breton
Highlanders aan in de
stad Bolsward en werd
ondergebracht op verschillende plaatsen en in particuliere woningen.
Ik was 17 jaar oud toen ik in 1951 emigreerde naar Canada. Toen ik 7 jaar
geleden met pensioen ging, werd ik gids bij Pier 21 van de lmmigration
Museum in Halifax. Door mijn betrokkenheid bij het museum werd ik
geïnterviewd voor het Canadese Memory Project. Eens in de zoveel tijd
Google ik dat project en lees of luister ik naar een aantal van de vele
interviews en verhalen over de oorlog en onze veteranen. Op een dag, toen ik
door de namen bladerde, was er een die melding maakte van de
geboortestad Sambro en er zaten ook vijf foto's bij.
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Sambro is ongeveer twintig minuten rijden van Halifax. Het heeft ook een
vuurtoren en dat was meestal het eerste
wat de emigranten zagen wanneer een
schip Halifax naderde. Het was het
laatste wat onze militaire mannen en
vrouwen zagen toen ze vertrokken naar
Europa en velen zagen het nooit meer
terug.
Ik keek naar de foto's die ik vond en
kreeg de verrassing van mijn leven en zei
tegen mijn vrouw: "Je kunt beter hier
komen. Je zult nooit geloven wat ik net
op het internet heb gevonden." Een van
de foto's was genomen in een tuin met
een soldaat in volle Cape Breton
High lander uniform. Hij bevindt zich
naast een dame die naast een man staat
die in een stoel zit. Die man was mijn
leraar in klas vijf en zes in Tjerkwerd.
Nieuwsgierig als ik ben, moest ik hier
meer van weten: was deze soldaat nog in leven en zo ja, dan wilde ik hem
ontmoeten.
Na vele telefoontjes met Legions, het veteranen ziekenhuis etc. geen
resultaten. Wat nu ?.

Mijn vrouw stelde voor in het telefoonboek te gaan zoeken. Ketch Harbour Sambro vermeldt vijfentwintig dezelfde namen waarnaar ik zocht. Op de
eerste die ik koos, antwoordde een dame. Ik vertelde haar wie ik was en naar
wie ik op zoek was en of ze hem kende. Ze aarzelde en zei toen:

"Ja, zat hij niet in het leger?"
Ze wist zijn adres niet, maar vertelde me waar hij woonde.
Terug naar het telefoonboek en meer telefoontjes. Een heer nam op. Ik
vertelde hem wie ik was en wie ik zocht.

"Dat ben ik. Wat kan ik voor u doen?"
Ik vertelde dat ik zijn interview in The Mem9ry Project had gelezen en dat ik
een binding had met dat beeld.
Hij vroeg weer wat ik wilde. Met een lachje antwoordde ik:

"Ik ben niet van plan om u dat te vertellen, totdat we elkaar ontmoeten."
We stelden een dag en tijd. Ik belde mijn broer in British Columbia. Hij zat het
grootste deel van zijn leven in het Canadese leger en vertelde hem over het
beeld en de naam van de soldaat. Hij had het beeld niet gezien, maar vertelde
26
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me dat een soldaat met die naam direct bij hen om de hoek woonde, toen zij
nog woonden in het legerkwartier in Dartmouth.
Eindelijk ontmoetten de soldaat en ik elkaar.
Bijna 70 jaar nadat die foto was genomen.
Deze veteraan is 95 jaar "jong" en zo helder
als het maar kan. Hij vertelde me alles over
de oorlog, waar hij overal was geweest en
hoe hij hield van Bolsward en de mensen.
Hij herinnerde zich ook de achternaam,
maar niet de voornaam van mijn
onderwijzer.
"Sjoerd", zei ik. "Ja, meester Sjoerd Hibma",

antwoordde hij. Ik liet hem een foto van de
leraar en mijzelf zien.

4 mei is de officiële datum waarop wij 70 jaar
bevrijding vieren en er zal een ceremonie zijn bij Pier
20 - 21 in Halifax, waar het Nederlandse Monument
zich bevindt. Op dat moment zal ik tegen Ivan Smith
van Sambro willen zeggen: "Dank u, dank u, dank u",
en tegen alle mannen en vrouwen van alle diensten
die zo veel gaven en dat nog steeds doen, zodat wij'
in vrijheid kunnen leven.
..
Sjouke Sjoukes Zwaagstra

06121515 97
info@branderbbql/lees.nl

Voor al uw BBQ benodigdheden!

STELLINGWERFVERHUUR.N
LUCHTKUSSEN- en
TENTVERHUUR

06 5317 07 78
info@stellingwerfverhuur.nl

Kijk voor alle mogelijkheden op onze websites.
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Nieuws van Eensgezindheid
Festival Femuza 21 maart te Makkum

Op zaterdag 21 maart was Eensgezindheid present op het festival van Femuza
in sporthal Maggen heim te Makkum. Ter voorbereiding op het komende
Spikerfestival in Ureterp werden de werken Lied aan het licht, Ave Musica,
The Bombastic Bombardon en Graciana uitgevoerd. In een sterk
deelnemersveld van 9 korpsen gaf Eensgezindheid een prima optreden.
Uiteindelijk werd Hallelujah Makkum als winnaar gehuldigd.
Koningsdag 27 april

Als opening van de Koningsdag op deze maandagmorgen ging Eensgezindheid
door het dorp onder het blazen van de bekende mars melodieën. De optocht
was dit jaar niet zo groot, maar aangekomen op het sportveld was er toch een
behoorlijke menigte aanwezig. Na het 'Wilhelmus werd de dag vervolgd met
sport en spel. Een geslaagde dag.
1

•

Dodenherdenking 4 mei

•

Dit jaar werd voor de eerste maal
na de opening in 2014 de
dodenherden~ng gehouden in
Tjerkwerd. Net als bij de opening
gaf Eensgezindheid ook zijn
medewerking aan de organisatie
en de uitvoering. Met de
dodenmars werden de aanwezigen
naar het monument geleid.
Yvonne Gala ma blies de taptoe
voor de 2 minuten stilte. Een waardige herdenking.
Gouden Spikerfestival 9 mei te Ureterp

Wederom stond Eensgezindheid op de startlijst van dit Festival, waarbij
fanfares en brassbands strijden om de 'gouden spiker'. Uitkomend in de 4e
divisie voor fanfares bracht Eensgezindheid het verplichte werk 'Ave Musica'
van componist Feike van Tuinen ten gehoÓr. Hierna trad Anne-Gietema als
solist op in het werk Bombastic Bombardon van Edrich Siebert.
Eensgezindheid sloot af met de mars Graciana van Bert Appermont. Dirigent
en leden waren tevreden over de uitvoering en de jury kennelijk ook.
Resultaat: 3e prijs overall (koperen spiker) en 3e prijs voor de solo van Anne.
Top.
28
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De toansetters
Zaterdag 11 april was er een jeugdmiddag in de Reinboge. Samen met de
blaasklas van Andries Kramer, leerlingen van Edith Bakker en andere solisten
gaven de Toansetters een mooi optreden. Het was een geslaagde middag. De
blaasklas gaat door tot de zomervakantie.
Agenda 2015
•
Rastede Duitsland 27 en 28 juni
Dorpsfeest 'Vrienden van Tjerkwerd Live' 29 augustus

Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.
Hierbij in het. kort een update van de stand van zaken van
een aantal van onze speerpunten en overige zaken die
nog aan de orde zijn.

Hemdyk en parallelweg; Samenwerking is gevonden met de
dorpsbelangen van Blauwhuis en Dedgum. Tijdens de ledenvergadering van
DB Blauwhuis is door de gemeente nader uitleg gegeven over de situatie en
de plannen. Deze worden de komende maanden verder onderzocht en
uitgewerkt. De DB's hebben verzocht hierbij betrokken te blijven. De situatie
rondom de parallelweg wordt separaat door onze werkgroep opgepakt.
Woningbouw; Er is overleg geweest met gemeente (grondzaken) en
U. Haarsma. Doel is om het nieuwbouwplan aantrekkelijker op de markt te
brengen. O.a. door de lege kavels en de omgeving beter zichtbaar te maken,
kwaliteit ontsluitingsweg verbeteren, verder woonrijp maken van het plan en
hekkelen slootkanten etc .. Na de vakantie is er een vervolgoverleg.
·

Zorg en leefbaarheid; Epie Wyngaarden, Marja Verzijlberg en Anita
Hekkema zijn bereid gevonden om samen met Betty een de werkgroep te
vormen. De eerste brainstorm sessie van de werkgroep is geweest. Daarnaast
is er op 12 mei jl. een informatieavond in lt Waltahûs georganiseerd met als
spreker; locatiemanager van lt Teatskehûs. Tea Huitema-de Haan was
aanwezig voor vragen betreffende de WMO etc.

Jeugd 12 - 17 jaar; Op vrijdagavond 12 mei is er een filmavond
georganiseerd i.s.m. Stichting lt Waltahûs voor de 12+ jeugd. Er waren die
avond 6 jongeren.
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Inzet compensatiegelden voor het dorp vanuit St. Windkracht 10; Er is

bij alle partijen wel behoefte om na te denken over een andere manier
waarop het geld door Stichting WKlO (via een langere termijn visie) besteedt
kan worden. Op 14 april hebben we hierover met WKlO van gedachten
gewisseld. Ideeën zijn genoemd in de trant van een meer bredere, duurzame
en gezonde investeringen. Er is ook gesproken over de mogelijkheid te
investeren in verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid binnen Tjerkwerd.
Een vervoloverleg zal nog voor de zomervakantie gaan plaatsvinden.
Aanschaf plantenbakken;

Bloembakken brugleuningen sieren entree van Tjerkwerd
Gemeente Sudwest-Fryslän heeft dit jaar voor alle kernen een eenmalige
bijdrage beschikbaar gesteld van vijftienhonderd euro voor het aanschaffen
van bloembakken.
Dorpsbelang Tjerkwerd
heeft hiervan dankbaar
•
gebruik gemaakt en heeft
gekozen voor bloembakken,
aan de brugleuningen bij de
ingang van ons dorp.
De vulling van de
bloembakken is verzorgd
door Huyskweker
Welgelegen uit Koudum die
hierin gespecialiseerd is.
De bloembakken zijn vanaf
nu in eigendom en beheer
van Dorpsbelang. Zij zorgen er ook voor dat de bakken regelmatig worden
gevuld met water. De bakken kunnen blijven hangen tot eind oktober. Hierna
gaan ze in de winterberging .
. Vanaf half mei volgend jaar is het de bedoeling dat de bloembakken gevuld
met nieuwe bloemen weer terug komen in ons dorp.
Contact:

U kunt contact opnemen met vereniging dorpsbelang via het •
e-mailadres: dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
Nadere informatie over ons vindt u ook via de website; www.tsjerkwert.nl
Het bestuur.
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www. pGlas. l
Betaalbaar glasvezel voor iedereen!
Hoogwoa.rdig bre.e,d.bond op het platt:efan.d: same.n ma.ken
we het .mog,efijk! Want supers.n.el ,en s.tabfel

imerne: ls

van 11/,taa.l be.tang voor het buiteng.ebied. Of het nu thuis

.is ofin dek.tas, .op de zaak of in het boe.ren.bedrijf..
OpGias.,nlwillgraag 0111 kaart brengen op welke plaatsen in Nederland
er onder bewoners en bedrijven n111teresse is in snel! en betrouwbaar internet,
Op de plekken waar de meeste behoefte is, worden vervolgstappen ondernomen ..

Vul het formelier in op de website www.OpGlas"nl. Amleen door lokaal voldoende
massa te creëren kan de volgende stap richting de aanleg van supersnel {glasvezel)
internet worden gezet. Als boeren, bui-gers en basisscholen hun krachten bundelen,
maken we het samen waar.

Doet u mee? Attendeer dan ook uw buren, vrienden en
tamme op de website" Deel deze flyer op IFacebook,
Twitter of e-mail en breng het aantal aanmeldingen in

.OpGlas.

een stroomversnelüng 1
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KAATSNIEUWS
Waar de meeste verenigingen rond deze tijd van het jaar
hun seizoen afsluiten, is het seizoen van de kaatsvereniging
nu juist in volle gang. Graag willen we via deze Skiepesturt
met jullie delen wat er voor dit seizoen op het programma
staat en wat er al gebeurt is.
Training en Competitie
Traditiegetrouw begon het kaatsseizoen op de eerste donderdagavond na
Koningsdag. Op donderdagavond kaatsen al jaren de senioren hun
competitie. Dit jaar voor het eerst zijn er naast de senioren ook een aantal
jeugdleden op de donderdagavond. Dit is de groep jongeren die in groep 8
van de basisschool zitten, t/m de jeugd uit de 2e klas van het voortgezet
onderwijs. Zij kaatsen met, en tegen elkaar. Competitiekaatsen doen zij dus
op donderdag en op dinsdag is er voor deze groep een uur lang trainen. We
hopen dat de jeugd leden op deze manier (nog) meer plezier in het kaatsen
krijgen en dat ze later betere aansluiting hebben om door te stromen naar de
senioren.
Naast de donderdag is de dinsdag een drukke kaatsavond.
Groep 3 en 4 van de basisschool trainen van 18.45u tot 19.30u onder leiding
van Sven Bijlsma, Michiel de Jong en Sigrid de Boer.
Groep 5, 6 en 7 trainen van 18.30u tot 19.00u onder leiding van Roel
Hekkema en Ype Bate Bonnema, en spelen daarna competitie.
Groep 8 t/m klas 2 trainen van 19.00u tot 20.00u onder leiding van Freerkje
Walsma, Ype Bate Bonnema en Sven Bijlsma.
En tot slot trainen de dames van 20.00u tot 21.00u onder leiding van
afwisselend Bert Jan Ouderkerken, Auke Walsma, Freerkje Walsma en Ype
Bate Bonnema.
We zijn er erg trots op dat ons trainersgilde steeds professioneler wordt.
Vorig jaar deed Ype Bate de basiscursus voor kaatstrainer (de K2), gevolgd
door de cursus voor zelfstandig kaatstrainer (K3). Ook Roel heeft inmiddels de
basiscursus met goed resultaat afgerond en is nu gestart met de K3 cursus.
Daarnaast is Sven van plan om via zijn opleiding de nodige trainerspapieren te
gaan halen.
Lijkt het u of jou nu ook leuk om trainen te geven (of doe je dat al) en zo'n
cursus te volgen, meld je dan gerust even bij het bestuur!
'
Kaatswanten
De afgelopen jaren hadden wij van het bestuur al een paar keer in de
ledenvergaderingen, in het info boekje en via deze weg gevraagd of er ook
belangstelling was voor het huren van kaatswantjes voor de jeugd leden. De
animo bleek elke keer minimaal. Ondanks dat we maar één aanmelding
32
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hadden aan het eind van vorig seizoen, besloten we om 5 wantjes te
bestellen. Helaas ging er iets mis met de levering, waardoor wij eind april nog
moesten overstappen naar een andere wanten maker (Scheepvaart uit
Makkum). We hopen de wanten eind mei in gebruik te nemen.
Kaatswanten zijn niet goedkoop en het laten maken van een want neemt veel
tijd (er is zelfs een wantenmaker waar je op een wachttijd van een jaar kunt
rekenen). Vandaar dat wij als bestuur graag ver van tevoren wilden weten
hoeveel wanterrwe moesten bestellen.
Vanaf Koningsdag leek het lampje bij veel ouders van jeugd leden ineens te
gaan branden. Binnen een dag hadden we ineens 10 aanvragen voor
jeugdwanten !
Jammer dat we dit pas zo laat van veel mensen moesten horen, maar we zijn
blij dat de jeugd zo graag kaatst en dat we straks in een behoefte kunnen
voorzien. We hebben inmiddels de bestelling bij Scheepvaart opgeschroefd
naar 10 stuks en hopen van harte dat hij ze alle 10 eind mei klaar kan hebben!
Partijen
Inmiddels hebben we ook alweer twee partijen achter de rug. Op 31 januari
was er een zaalkaatspartij voor de jeugd leden van Workum, Gaast/Ferwoude
en Tjerkwerd/Dedgum. Er deden van KF de Twa Doarpen 4 jeugd leden mee,
waarvan er twee thuis een krans aan de muur mochten hangen; In de jongste
klasse won Marit Draaisma en in de oudste klasse Oane Tsjalma. Goed
gedaan!
De eerste zomerpartij is inmiddels ook een feit. Op 17 mei werd er ge'pearkekeatst'. 18 pearkes hadden zich opgegeven. Sommige samengesteld
om een gooi naar de winst te doen, andere samengesteld onder het genot
van een glas bier, puur voor de gezelligheid. Sponsor van deze partij was lt
Waltahûs.
•
De winnaars van vorig jaar wisten, als eerste duo in de
geschiedenis van KF De Twa Doarpen, hun titel te
prolongeren. Bert Jan Ouderkerken en Anna Yde ma (zie
foto) kregen na afloop in lt Waltahûs de kransen
omgehangen. De verliezend finalisten waren Auke
Walsma en Atty Gietema, derde werden Rein Bakker en
Lieke van As.
In de verliezersronde ging de winst naar Thomas en Hotske Burg
Tweede werden Sven Bijlsma en Sigrid de Boer.
Er staan natuurlijk nog veel meer partijen op het programma. Hierbij een kort
overzicht:
Zo. 28 juni, 11:00u, Kaatsen voor iedereen. Sponsor: Ouderkerken.
Za. 11 juli, 11:00u, Jeugdpartij. Sponsor: Ronald Zwart auto's.
Za. 11 juli, 20:00u, Nachtkaatsen. Sponsor FRT.
Za 16 juli, 11:00u, Ledenpartij voor de jeugd en de senioren.
Sponsor jeugd: Prlore. Sponsor senioren: Anne Bakker.
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Peloten
Vorig jaar deden we voor het eerst als vereniging mee aan een partij; het
peloten in Oosterlittens. Peloten is een vorm van kaatsen die wordt gespeeld
met een team van 5 mensen. In Oosterlittens wordt ieder jaar een toernooi
georganiseerd over meerdere avonden, op het plein in het dorp.
Vorig jaar stonden we in de eerste omloop tegenover Minnertsga. Helaas
waren die net even te sterk en zat er toen geen tweede partij in.
Dit jaar proberen we het opnieuw. Deze keer zelfs in een heus KF De Twa
Doarpen tenue. Deze shirts zijn gesponsord door windkracht 10, waarvoor
onze hartelijke dank.
Het toernooi zal gehouden worden van 22 juni tot 3 juli. Helaas weten we nog
niet wanneer ons team in actie zal komen. Tegen die tijd zullen we ons best
doen om de datum bij zoveel mogelijk leden bekend te maken, zodat we met
veel publiek onze mannen kunnen aanmoedigen!
Vrijwilligers
Dit jaar maken we voor het eerst officieel gebruik van onze nieuwe
accommodatie. Een aantal mensen hebben al aangegeven om te willen
helpen als bardienst tijdens partijen en/of als schoonmaker (één of twee keer
per seizoen). Maar we kunnen nog wel een paar vrijwilligers gebruiken!!
Mocht u/jij willen helpen, geef het dan even aan bij het bestuur!
Tot slot ...
Voor vragen of opmerkingen kunt u of
bestuur. Dit zijn:
0515 336 449
Sjoerd Bouma
0515560101
Jetske Dijkstra
0515 572 613
Jan Postma
061340 8673
Seakle Witteveen
0515 857 263
Sietske vd Meulen
06 53612835
Auke Walsma
Bert Jan Ouderkerken 06 4223 7194

kun je natuurlijk terecht bij het

voorzitter
secretaris
penningmeester

Rest ons nog iedereen een prachtige zomer te wensen. We hopen u en jou
snel terug te zien als kaatser of supporter op het sportveld!
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In herinnering: Okke Postma
Okke Postma werd op 26 april 1928 geboren op
Arkum. Zelfvond hij dat: "De moaiste terp fan
Fryslän!"
Zijn vader, Siek, was al op leeftijd toen hij samen met
vrouw, Hendrikje, kinderen kreeg. Hij, Okke, kreeg 7
broers en zussen waarvan 'lytse Afke' al jong
overleed. Doordat zijn vader al wat ouder was en hij
de oudste zoon, werd hij al jong betrokken bij de
werkzaamheden op de boerderij.
De oorlog kwam en was een spannende tijd zeker
toen Duitse soldaten met hun paarden kwamen overnachten op de boerderij.
In 1953 trouwde hij met Corrie Heeres uit Hieslum en ze kregen 5 kinderen
waarvan ik de middelste ben. Heit was een 'sunige' boer en een man van de
klok. 's Ochtends op tijd beginnen maar ook op tijd weer klaar zijn om tijd te
hebben voor andere dingen zoals 'in rûntsje mei it hûntsje'. Maar hij speelde
ook bugel en was trouw lid van het muziekkorps. Hij was creatief en maakte
,zelf speelgoed zoals een 'Bobbelspel', karren en later miniaturen van o.a. de
kerk en het Waltaslot.
's Winters werden er heel wat tochtjes met z'n allen geschaatst. Ook hebben
we lange tijd pony's gehad en werd er met auto's en brommers door het
weiland gecrost. Er mocht veel wat dat betreft.
•

•

Heit had altijd veel plannen en mocht graag zelf de activiteiten regisseren en
daarbij ook het liefst, die van de hele buurt. Het bedrijf aan de volgende
generatie over te laten viel hem dan ook niet makkelijk ook al sprak hij er
regelmatig over dat hij moest 'afbouwen'. Samen met mem verhuisde hij naar
De Kade 10 en daar genoten ze van het uitzicht: De voorbij varende boten in
de zomer, maar nog meer, als er ijs lag en de schaatsers langs gleden.
De ontstaansgeschiedenis van de Arkumerhim en de hemdijken had zijn
interesse. Hij genoot dan ook als we na een ziekenhuiscontrole langs de
Hemdijk naar huis reden. Doordat hij steeds meer last van de longen kreeg
werd zijn wereld steeds kleiner, ook geestelijk. Toch bleef hij ondanks alles
opgewekt. Het was mooi dat hij afgelopen zomer toch nog een paar keer 'op
de buorkerij' heeft kunnen zijn. 'Yn it bûthüs, by de kealtsjes sjen en it län
efkes oereagje', zijn geboortegrond. Vrijdagavond 23 januari is hij rustig
overleden.
Sieko Postma
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Een boek voor een goed doel
Acht jaren lang waren wij als gezin in de ban
van een vreselijke ziekte. Zoon Jelmer werd
geconfronteerd met een hersentumor. Het
was een bange, lange periode leven in
onzekerheid. Ongeveer de helft van die tijd
was er gelukkig ook sprake van enige rust.
Het was de tijd tussen twee zware
hersenoperaties in. Eigenlijk leefde toen ook
de hoop dat Jelmer genezen was en de
nachtmerrie voorbij was. Niks was minder
waar.
Van verschillende medische zijden werd mij
geadviseerd onze ervaringen te bundelen.
Enerzijds voor eigen verwerking, anderzijds
ter ondersteuning voor anderen en dan niet
alleen voor lotgenoten en hun familie en
vrienden, maar ook voor de wetenschap om
een beeld te krijgen van het leven van en
met de patiënt in zorgelijke'tijden en wat dat met je doet, cq heeft gedaan.
Ik heb aan die goedbedoelde oproep gehoor gegeven wat uiteindelijk leidde
tot een fors boek van zo'n 360 pagina's. Het verhaal is geschreven in het
Nederlands aan de hand van aantekeningen die we steeds gemaakt hebben.
Daartoe behoren ook het ziektedossier, de fotoalbums, de dagboeken,
brieven en e-mails. Gecombineerd met herinneringen is geprobeerd er een
chronologische lijn in aan te brengen die één grote terugblik is op een
indringende periode in ons leven die verstrekkende gevolgen heeft gehad.
Het verhaal over Jelmer is de neerslag van alle belevenissen rond zijn ziekte
kanker. Het beschrijft niet alleen het medische gebeuren dat geheel in het
teken stond van een bijzondere hersentumor, maar het laat ook zien hoe wij
daar als ouders mee probeerden en leerden om te gaan.
Het boek bevindt zich thans in de afrondingsfase. Er is intensief contact met
de corrector en de drukker. Om een indruk te krijgen van de oplage brengen
we onze plannen daarom ook onder de ogen van u als lezer van de
dorpskrant in de wetenschap dat er wellicht onder u belangstellenden zijn die
het willen aanschaffen. In een kleine dorpsgemeenschap kan het niet anders
dan dat die betrokkenen er zijn. Voor het boek hebben we ook contact met
de stichting Stop Hersentumoren. De opbrengst van het boek gaat hier naar
toe. Op die manier hopen wij ook een steentje bij te dragen aan de strijd
tegen deze vreselijke ziekte, een strijd die voor Jelmer uiteindelijk verkeerd
afliep.
Het boek verschijnt in gebonden vorm met een omslag in kleur. In het
tekstgedeelte komen foto's voor die zwart-wit worden afgedrukt. Namen van
personen zijn beperkt tot de familiekring. Mocht een naam wel genoemd
36
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worden dan is dat op uitdrukkelijk verzoek van de betreffende persoon die
weet heeft van de totstandkoming van dit boek. De prijs komt te liggen
tussen de 20 en de 25 euro. U kunt uw belangstelling voor het boek kenbaar
maken door een e-mailtje te sturen met uw adresgegevens naar
gwijnja@ziggo.nl of te bellen met 0515-579348. Indien het boek verzonden
moet worden, komen de verzendkosten er nog bij. Zodra het boek van de
pers is gerold, krijgt u een berichtje over de wijze waarop u in het bezit kunt
komen van het boek.
lefke en Gerben D. Wijnja

Familieberichten
Usmem
"Ik woe noch sa gmach wat tiid der by ha"

Dankbaar voor wat ze voor ons heeft betekend is
na een dienstbaar en rijk leven in de nabijheid van
haar kinderen overleden us leave mem, beppe en
älde beppe

Krêfüch en soarchsurn

De spil fan ïis fumylje
:Leafûefol gean litten

&ukjen Bakker-Poelstra
t Snits
l3 april 2015
Smit 1 aug~t~ 201(1 widdo fan Wieg<;,r Bakker.
'

Wie In Mij ,gelooft zal leven, ook al is hij ge!itorven
Joh 11:25b

: Boalserc Durk en Clara

',,'&'

N"ijh~:..Picuwke en Wypkf
·-,'~_;:t;'"·-·:):-~
' & --,
Bornerbroek: · Afoe,
.

._

Warkum: Ie!.een'Gèrt
Hieslum: Meinze en Sira

Boalserr: Sjoerd en Baukje

Uilkje Bakker-van Rijs
(sinds 20 september 1982 weduwe van Anne Bakker)
Tjerkwerd
12juni2015

Workum
19juli 1929

Steenwijkerwold: Reinskje en Jan
Workum: Johanneslç,
•
Dedgum: Johannes en Tiwina
(Johanna in liefdevolle herinnering)
Diepenveen: Wybren en Cees
Piaam: Minke en Rein
Lippenhuizen: Hette en Jacqueline
Ferwoude: Sipkje en Harmen
,
Abbotsford (CA): Antje en Gerrit
Heeg: Foekje en André
Lemelerveld: Herke en Miranda

Boalsert: Peter en Diny

klein- en achterkleinkinderen

Beppe- en oerbeppesizzers
"lt is goed sa"
Us bysîmdere tank giet ut nei de thussoarch "Sud- 'Wést Fryslan"
foar de _leafdefolle soarch.
Skriuwadres: Berchein 37
8702 CX Boalsert

Correspondentieadres:
Wonnebuursterweg 9
8761 PG Ferwoude

De afscheidsdienst heeft donderdag 18 juni j.1.
plaatsgevonden

Wy hawwe har sneon 18 april te höf brocht yn
Tsjerkwerr, nei in tsjinsr wêryn wy har libben oertoch~
hawwe.
~g
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lt hat üs tige goed dien dat safolle
minsken mie üs meilibbe ha tidens de
sykte en nei it ferstjerren fan myn
ynleave man en üs leave heit en pake

Jelle Twijnstra
Wy wolle jimme oprjocht tank sizze foar
alle belangstelling, tillefoantsjes,
kaartsjes, mails en waarme wurden.
Hinke Twijnstra-Terpstra
Jelle Twijnstra
•
Hilda Twijnstra en Aaldert de Jonge
Amarins, Romy, Karl, Rudmer, Joran

Ymswälde, 16 maaie 2015

Bedankt
Graach wolle wy hjirbei
eltsenien tankje foar it
meilibjen tidens de
öfnimmende sûnens en nei it
ferstjerren fan myn leave man,
us leave heit, pake en oerpake.
Dit omtinken, yn wat foar foarm
dan ek, hat us tige goed dien.
Corrie Postma-Heeres, de bern,
pake- en oerpakesizzers.

Nacht fan de Nacht
Belibje de Nacht fan de Nacht yn en om Tsjerkwert:
10 km kuierje foar it goede doel.
lt wykein dat de simmertiid eindiget, en de nacht in oere langer duorret,
hawwe jo/jimme de kans om in unike kuiertocht te rinnen. Onderweis is der
Koek-en-zopie en mear.
De ynlis is hielendal foar in goed doel, de ûnkosten wurde betelle troch St.
Windkracht 10 en Diakonij PKN Tsjerkwert/Dedzjum.
,
Mis it net en häldt sneontejûn 24 Oktober frij!
Famylje, freonen, kunde dy't hjir net wenje binne ek fan herte wolkom!

Mear ynformaasje as it hast safier is.
Organisaasje is yn hannen fan Dia kon ij PKN Tsjerkwert/Dedzjum;
Yde, Evert, Joke
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ZEGT HET VOORT!
Op zaterdag 29 augustus zal het
Muziekspektakel 'Vrienden van Tjerkwerd'
O E V IU E N O E III V A N

ERKWERDLIVEt

LIVE plaatsvinden. Naar aanleiding van onze
oproep in de vorige Skieppesturt hebben zich

een 15 tal 'artiesten' gemeld. Samen met de muzikanten van de band 4WARD,
Tsjamme Wiersma, Jan Nota en het korps Eensgezindheid brengen zij een zeer
divers muzikaal programma. De komende maanden zal er driftig worden
gerepeteerd. Alle nummers zullen 'LIVE' worden uitgevoerd. Eensgezindheid
verzorgt een deel van het programma en een aantal leden vormt een blaassectie
voor de begeleiding van band en zangers.
De organisatie in in handen van een muziekcommissie, bestaande uit leden van
de Oranjevereniging en Eensgezindheid.
Het concert zal plaatsvinden in de feesttent op het Skieppefjild.
De aanvang is 17.00 uur en de artiesten treden op tot ca. 19.00 uur. Daarna zal
de band het publiek nog een tweetal uurtjes vermaken.
De toegang is vrij. KOMT ALLEN.

11
ontwerp

Tuinaanleg en Bestrating

onderhoud III vlonders

Sylroede 2
8765 LV Tjerkwerd

walbeschoeiing

Tel: 06 5200 7210
www.bakkertuinaanleg.nl
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Lokale WMO-raad Bolsward e.o.
Sinds 1 januari 2015 is er nogal wat veranderd in zorgland. De WMO, de
Jeugdzorg en de Participatiewet worden nu uitgevoerd door de gemeente.
Wellicht heeft u er zelf al direct of indirect mee te maken. Zowel voor de
gemeente als voor u is het nieuw en vereist het een andere manier van kijken
en (samen)werken met elkaar om tot goede zorg en ondersteuning te komen.
Dit (samen)werken verloopt niet altijd vlekkeloos en vereist waar nodig keer
op keer aanpassing en verbetering.
Met ingang van 1 januari 2015 is een deel van de lokale WMO-raad van oud
Wûnseradiel opgegaan in de lokale WMO-raad Bolsward e.o. Dit loopt gelijk
met het gebiedsteam dat actief is in en rond Bolsward. We streven naar korte
lijnen met het gebiedsteam. Het andere deel van v.m. Wûnseradiel valt onder
het gebiedsteam IJsselmeerkust ( ten zuiden van A7).
Er zijn 5 lokale raden en 6 gebiedsteams in de gemeente Sûdwest Fryslän.
Deze raden zijn vertegenwoordigd in het Wmo-platform. Het platform geeft
advies aan de gemeente m-b.t, zorg en welzijn. Als lokale raden
inventariseren we ook problemen/ klachten en vragen die u heeft op het
gebied van zorg en welzijn. De lokale WMO-raden willen het aanspreekpunt
zijn voor de inwoners en de gesprekspartner voor de gebiedsteams. Om er zo
voor te zorgen dat er niemand tussen wal en schip valt.
Uw inbreng is dus voor ons heel belangrijk.
Kom als u een vraag/ opmerking of klacht heeft over de WMO, het
keukentafelgesprek en/of een maatwerkvoorziening, eens langs in de
bibliotheek van Bolsward. Elke woensdag (of op wisselende dagen) vanaf
14.30 uur zitten daar 2 leden van de WMO raad, die naar uw verhaal willen
luisteren en evt problemen inventariseren. We proberen u wegwijs te maken
waar u met uw probleem terecht kunt en/of ondersteunen u bij het
indienen van een klacht. Mocht u niet naar de bibliotheek kunnen komen dan
kunt u ons ook bereiken op het volgende mail adres:
wmobolsward@gmail.com.
Bij deze doen wij als WMO raad ook een

oproep:

Heeft u binnenkort een keukentafelgesprek? Wij als WMO raad willen graag
weten hoe dit in zijn werk gaat en willen graag bij uw gesprek aanwezig zijn.
Denkt u; dat wil ik wel graag, mail ons of kom even langs in de bibliotheek.(
op woensdag).
Graag tot ziens!
40
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Koken met Riemkje
Helaas is het nog niet echt zomer geweest, maar als jullie deze Skieppesturt
op de mat krijgen, hoop ik dat het heel warm is. Daarom heb ik voor jullie een
zomerse salade die niet moeilijk te maken is. En heerlijk is voor de lunch, als
voor het diner, of eventueel bij de barbecue. Een mooie zomer toegewenst!
TROPISCHE KIPSALADE

Voor 4 personen
Ingrediënten

1 verse ananas (of uit blik)
1 klein blikje maïs,
uitgelekt
250 gr cherrytomaatjes
Handje pecannoten
4 kipfilets
kerriepoeder
½ meloen in blokjes
peper en zout
2 eetl olijfolie
1 eetl citroensap
150 gr sla (eikenblad)
Materialen

Grillpan
(Ananassnijder)

.

Bereiding

Schil de ananas en snijd in schijven, vang het sap op. Je kunt ook een ananas
snijder
gebruiken hiervoor. Snijd ook de meloen in stukken en halveer de tomaatjes.
Meng het ananas sap met de olijfolie, citroensap en peper tot een dressing.
Grill de ananasschijven aan beide kanten licht bruin. Bestrooi de kip met
kerriepoeder en een snufje zout en peper en grill deze ook mooi bruin in de
pan.
Schep de meloen, cherrytomaatjes en maïs door de sla en giet de dressing er
bij. Verdeel de sla over 4 borden of kommen en leg de gegrilde ananas er op
en verdeel de pecannoten er over. Snijd de warme kip eventueel in plakken
en serveer op de tropische salade. Ook lekker in kleinere portie als lunch.
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Voor een gezellig familie- of

bedrijfsuitje kunt u uitstekend terecht
bij De Friese Bierbrouwerij

SINGLE MALT WHI!>KY

FRY§K JHYNDElR
(lJll u

(!JWLffJ'I,,

r,,,t; . . ,,,/J.717r": .
yt/f
~~!j .::JJ~'((fa

Een sfeervolle locatie met
volop mogelijkheden.
Wiij kunnen u een rondleiding
door de brouwerij aanbieden
in combinatie met een koffietafel
of koud/warm buffet.
Meer informatie hierover kunt
u vinden op onze website

www.bierbrouweriJ-usheit.nl
of bel (0515)577449

PROAST
Snekerstraat43 8701 XC Bolsward Telefoon (0515) 577449
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Snypsnaren
De fiering fan 4 maaie hie dit jier hast sûnder flaggen plak fûn. De kom misje
hie de flaggen yn bewaar jûn by Hylke F. Dat like destiids in goed idee. Mar in
jier letter wist Hylke hjir neat mear fan, se wiene echt net by him yn 'e hûs.
Alles oer de kop, wat in drokte, en wrachtich: dê stiene se, op 'e trep, wêr
Hylke se ferline jier ek delsetten hie: "Hoe is 't mooglik no?".
'

Nei de kränslizzing en alle omballingen maast de saak nei in skoft ek wer
oprûme wurde. lt lint fan in krans is doe wer recycled troch ien dy't 35 jier
troud wie, die hat der foar him seis in maai lintsje fan makke. lt is in dizze tiid
natuerlik ek 'n hiele prestaasje en best in lintsje wurdich.
Oer recycling sprutsen: sûnt Henk en Ans in houtkachel hawwe wurdt alles
wat baarne kin der bracht. Sa komt in oar fan de ratsoai öf en sitte sy lekker
waarm. Wol jammer at der dan in bulte hout bracht wurd dat fanwege
ferfresten net yn de kachel kin. Doe hat Henk it dochs wer waarm krigen
omdat hy alles nei it staart tögje koe.
De fam. Algra hat ek hiel wat nei it staart bracht: in hiel dak noch wol.
Ferfelend dat der asbest under siet en mei it fuort heljen waaide it ek noch in
heale stoarm. Dan is it altyd goed dat der in lint spant is sadat de stikjes witte
dat se der net oerhinne komme meie. Sa bliuwt alles maai skjin.
Dat soe eins ek sa wêze moatte mei de nije bewenners fan Tsjerkwert. Der
binne noch al wat by kaam. Ja gjin minskjes, mar fa.n die bistjes op fjouwer
poatsjes dy't blaffe kinne. Skite kinne se eken dat wurdt wat in smoarge boel.
Net eltsenien rommet dat op mar it soe maai wêze at dat al barde. Die
pûdsjes kostje gjin drol mar se pasje der wol yn. En wy hoopje dat it no ek ris
lekker waar wurdt, mar dan hawwe wy gjin ferlet fan die stjonkerij.
No wie it mei de 11-stedentfytstoch net waarm, mar der wiene ek ferskate
minsken dy't wat kwyt moasten. Tja, wer in soad yn giet, mat ek wol wer ris
wat ut. De keet op de hoeke wie fan alle gemakken foarsjoen, drinke, ite, esf.,
mar in hûske ûntbriek noch. En krekt as mei de hûntsjes wolle we dit ek
graach kreas hälde, dat oar jier komt d'r ek noch in hûske by.
De familie Nota is maai efkes fan hûs weest: In wolfertsjinne Opkikker-dei foei
har ta diel. Wy hiene der al wat oer heard, mar doe kaam der ek noch in maai
artikel yn de Boalserter krante. Der stiene wer hiele oare dingen yn dan dat
wy heard hiene. Lieske hat üs efkes ut de dream holpen: se hawwe yndie gjin
kearsen makke en ek nea in ynterview jûn, mar wat kin it skele: se hawwe in
prachtige dei hän!l
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Wat net prachich is, is dat wy earste wurden binne. Normael sprutsen is dat in
goeie saak, mar net at je earste wurde yn de kategory: Minste dyk fan
Fryslän! Dat de Himdyk mei stip op nummer 1 stie, hiene wy se sa ek wol
fertelle kint, dat hie wer in hiel ûndersyk skeelt.
Rintsje gie ek op ûndersyk ut, want hy fûn dat de klok fan de tsjerke mar
nuvere lûden makke. Hy koe der net efter komme wat der no an de hän wie

en frege Doede om help. Die wie der al gau ut: it wie net de klok die lûd
makke, mar de specht dy't op alle nestkasten yn 'e buert om hammere. Dat
bist hie natuerman Rintsje maai foar it lapke, net sa maai!
Wat wol maai is, is dat der wer in famylje segene is mei in bernsbern. Wy
hawwe no Pake Henk en Oma Stella der by. Meastentiids binne it de álders
dy't dan in plaetsje op Facebook sette, no soene je hast tinke dat pake seis
wer in bern krigen hie .... sa grutsk stie der in moaie foto en ferhaaltsje fan it
dropke op. Genietsje der lekker fan pake en oma!
Andrea woe ek gen ietsje fan it feit dat se jierdei wie. Mar foar dat se it yn de
gaten hie wie Klaas al nei it wurk ta sêtten sûnder har te felisitearjen. Oeps,
minne beurt! Neffens Klaas. wie der neat aan 'e han omdat se de jierdei al
fierd hiene en je kinne net aan de gang bliuwe. Mar soks leit no ien kear
gefoelich by froulju. Klaas sil echt net de earste man wêze dy't dit fernaam
hat ....
Wat ek gefoelich wie, wie de klapper dy't Jelle v.d. W. makke hat. Tjonge
jonge, de grize giet je oer de graue at je de röntgenfoto's seagen. Tja, want
net allinnich plaatsjes fan moaie lytse poppen komme foarby op Facebook, ek
stikkene skonken wurde mei elkaar dielt. Dan is it gelyk mar dûdlik hoe it d'r
by stiet/leit/hinget. Wy winskje dy in soad betterskip en sterkte ta Jelle! En
wy hoopje dasto dochs noch wat fan de simmer gen ietsje kinst!
En dat jildt fansels foar eltse skjippesturt: in goeie simmer tawinske mei in
soad maai waar en lange dagen! Enne, mocht de sinne al tefolle skine en it fel
komt der by te hingjen dan skynt uier-salve in probaat middel te wezen. Dit
wriuwersguod skynt foar fan alles en noch wat brûkt te wurden en is in wie re
hype ûnder Tsjerkwerter
froulju .... bysûnder wer dit!
Hawar, allegear in goeie simmer
tawinske!

A.F.
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;; Luister naar uw voeten, pijnlijke voeten zijn niet
,, normaal, verdring de pijn aan uw voeten dus niet_
,, maar doe er wat aan!
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met:
r·ï'
.
(
Richtje Hiemstra-Boersma
,, Van Panhuysweg 6
•••••
,, 8765 LH Tjerkwerd
Tel:fo~n: 0515-577013
.,. J Mob~el. 0?-23~11?74
.
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,, Email:
r1.chtJeh1.emstra@l1.ve.nl
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;·ï' Nu met aantekening diabetische voet, reumatische voet en

,,r·! schimmeldiagnostiek.
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Miedema Lighting
Besparingstechniek
.
Voor al uw energie zuinige verlichting en
installatie aanleg kijk voor meer info:
www.spaarlampen.eu 06-25146668

Kopij îoar it n.ije 'n.ûW\er 9raach
îoar .2.3 septiwdaer .2.0j.S rcei:
itskieppestu.rtsje@9W\a.il.c0W\

