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VOORWOORD: 

Als dit krantje bij U verschijnt, naàert alweer het eind 
van de Decembermaand. Een maand vol feestelijkheden, 
Sinterklaas-Kerstmis en Oud & Nieuw. . . 
We zijn en waren er druk mee, . bij elk feest behoren de 
traditionele gewoontes om van de kerstkaêrten-schrijverij 
maar helemaal niet te spreken! Toch goed,lijkt me, om 
eenmaal in het jaar te laten weten aan je vrienden en 
kennissenkring dat er aan hun gedacht ,r1ordt. 
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Ook een tijd om even stil te staan bij dit afgelopen jaar, 
wat tevens de afsluiting is van de jaren 180. 
Dat doen wij dus ook ep nu beperk ik me maar tot datgene 
wat ons allemaal toch een beetje na aan het hart ligt n.l. 
11it Skieppestur-tsje11• Dit krantje krijgt U 6x per jaa~ 
in de brievenbus en daarin kunt U lezen over het wel en wee 
van ons dorp. Daar gebeurt niet zoveel,maar juist voor de 
"insiders" leuk om over- van alles en nog wat te lezen. 
Stel nu,Tjer-kwerd was één van die dorpen in Roemenië waar, 
zoals U weet, met straffe hand geregeerd wordt. Dan 
behoorde Tjerkwerd ook tot de dorpen, die opgeruimd 
moeten worden om tot algehele verstedelijking te komen. 
Dan zouden we dat niet zo gezapig ondergaan, dan viel 
er te knokken voor Tjerkwerd. En iedereen zou op de 
bres staan voor z'n dor-p. Zoals in de afgelopen weken 
massa's mensen in beweging kwamen in de Oostbloklanden, 
zo zouden wij ook alles doen om ons dorp te behouden. 
Gelukkig is het hier- niet zo gesteld en U vraagt zich 
wellicht af waar ik met dit hele-verhaal naar toe wil. 
Om kort te zijn, we mogen blij zijn met ons dorp, dat 
we hier- in vrijheidkunnen leven en dat willen we ook 
graag zo houden. 
En wat nu het "Skieppesturtsje" betreft, er zijn enkele 
interne ver-anderingen gekomen, wat maakt dat we Uw hulp 
inroepen. Een vaste contributie hoeft U niet te betalen, 
maar we r-ekenen op uw vr-ijwillige bijdrage. 
En daar ontbreekt het nogal eens aan, natuurlijk niet 
met opzet,maar - en dat is heel menselijk,gewoon ver 
geten.Tot nog toe draaide het aar.dig, maar door de ver 
andering zitten we daar wat moeilijk mee. Het is n.l.zo; 
onze typiste Thea Dam heeft laten weten dat het haar 
niet langer mogelijk is dit werk te doen door haar 
drukke bezigheden elders. We zijn haar dankbaar voor 
al het werk dat ze tot nog toe voor ons deeo; en zijn 
blij een nieuwe kracht te hebben gevonden. 
Dat is Gjettje Dijkstra die we hierbij hartelijk welkom 
heten. Maar, en nu komt het, we hebben een goeie elec 
trise typemachine nodig en dat kost geld. 
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Alweer bedelen dus, maar als de "Skieppesturt" U lief 
is, heeft U dat er natuurlijk van harte voor over, en 
dat is wat ik b~doe:ilnet -op de bres staan voor je dorp-. 
Als iedereen die het Skieppesturtsje ontvangt nu spon 
taan z'n vrijwillige bijdrage inlevert,dan komt die 
nieuwe schrijfmachine er. Niet wachten dus tot het 
jaar voorbij is, laat het een goeie daad zijn om het 
jaar '89 mee af te sluiten. 
Ik kan niet be leve dat diégene, die het meeste geeft 
in aanmerking komt om dit jaar tot de Skieppesturbvan 
Tjer~werd gekozen te worden, maar wie weet--. 
Heeft U overigens nog suggesties in die richting? 
We rekenen.op U en bij voorbaat veel dank. Rest mij 
U allen zalig uiteinde te wensen en alle goeds voor 
het komende jaar. 

PhÜn. 
o ooQ 

(') 

******************************************************** 

BERICHTEN VAN DE OORPSOMROEPER: 

Dit maal voor de 70ste maal bericht~n van de dorps 
omroeper. Het is G1 l hcdverwege de december-ma.and 
dat we kunnen bijna de balans opmaken. We staan 
bijna op de drempel van het nieuwe jaar 1990. 



Nog een tweetal weken :.en de klokken en het vuurwerk 
luiden en knallen het nieuwe jaar in. En dan is het 
oude heengegaan omdat de tijd nooit zal blijven staan, 
1989 was voor mij een fijn en goed jaar en .••.•. 
nu het komende afwachten maar waar ik aan toevoeg 
n.l. Wie zijn geluk niet kent leeft ongelukkig in 
zijn rijk bezit. Maar veel mensen brengen nu eenmaal 
de helft van hun tijà door met dingen te verlangen 
die ze zouden bekomen als ze niet de helft van hun tijd 
verdeden met er naar te verlangen schreef een eeuw 
geleden al de britse filosoof Alexander Woolcote. 
Mijn activiteiten bleven ook afgelopen jaar niet tot 
eigen dorp beperkt. Meer dan eens weerklonk mijn 
roep elders inde provincie en menigmaal ver daarbuiten. 
En menigeen zal mij nog eens tegenkomen tussen zijn of 
haar vakantiefoto's en/of dia's of video. 
Geest en gezondheid lieten het weer ruimschoots toe, 
en mijn energie stroomde nog volop en ik was verbonden 
met de Bron van alle Goeds! 
Dankbaar prijs ik dan ook al de dagen voor·deze grote 
rijkdom, die een mens nu eenmaal kan ontvangen. 
In deze korte inleiding nog het volgende; Indien 
mogelijk bezoek de jaarvergaderingen van de plaatse 
lijke verenigingen. De besturen zal het goed doen als 
U belangstelling toont. En het zal hun weer nieuwe 
moed geven om verder te gaan. 

Jaarverslag: 
Januari maand 

Op de avond van de 1ste dag van de maand dat het 
Waltahûs door een grote menigte bevolkt is terwijl 
de thee- en koffiegrens al lang gepasseerd was 
werd de hoogste dorpsonderscheiding uitger~ikt aan 
Mr. J. Dijkstra. Voorwaar een zeer terechte beslissing! 

4 



-Op de eerste zaterdag ging in het Waltahûs de eerste 
lachcarrousel van 1989 van start. 
-Halverwege de maand de jaarvergadering van de Ver. v. 
Dorpsbeiangen; 'er waren ruim 60 leden aanwezig. 
-Een dag later gaven de Kerkvoogden de gelegenheid aan 
mensen die belangstelling hadden in het verloop van de 
kerkrestauratie het resultaat te aanschouwen. 
-Koeien grazen overdag in het weiland te Harich. 
-20 ste Muziekgroep 11Celeste11 zorgt voor vertier in het 
Waltahûs. 
-Zondag de 22 ste in twee maanden nog geen sneeuw en op 
deze zonnige lentedag gaan ruiters en amazones te paard 
door het dorp. En surfers gaan langs. 
-Twee dagen later dorpsomroeper anno 1920. 
26 ste Na 51 dagen met temperatuur boYen nul, weer een 
beetje vorst. 
-Op de laatste zondag van de maanè zingt Con Spirito 
in de jeugddienst te Hindeloopen. 
Hoogste temperatuur van de maand op zondag 15 jan.9,2°C. 

Februari maand. 

Da. "Ezenga"Dijksterhuis neemt op de 1e zondag afscheid 
van haar volgelingen in een áfscheidsdienst in de 
kerk van Dedgum. 
-De 6e febr. de warmste 6e febr. sedert 88 jaar. De 
volgende dag wordt Tineke Roelina Margaretha Velting 
geboren. En de dorpsomroeper laat het de dorpsgenoten 
in een rondgang weten. 
-10 febr. Twee muziekgroepen in het avonduur in het 
Walta hûs. 
-4 dagen later ontvangt Akke Gietema-van Wieren als 
onderscheiding de draagpenning ,de Dr C.B. Tilanus JR 
onderscheiding vanwege haar inzet. 25 jaar bij de·E.H.B.O •• 
Eveneens werd op deze dag Cornelis Piet van Zuiden geboren. 

s 



-26 febr. wordt Ruurdje Dijkstra geboren. Een dag later 
maakt de Dorpsomroeper een rondgang zodat een ieder het 
in het morgenuur weet! 
-Op 19 febr. de hoogste temperatuur van de maand 10,7°e+ 
Het afscheid van deze winter is met die van 1975 de zachte 
winter van de eeuw geworden. 

Maart maand. 

Op de 1e zaterdagavond de jaarlijkse muziekuitvoering 
met twee jubilarissen en wel .Sietie Wiersma-Draaier en 
Akke de Haan resp. 30 en 25 jaar actieve leden van 
Eensgezindheid. Op diezelfd~ 1e zaterdag gaat de 7e 
Elfsteden-surftocht langs. 
-16e Hylke Feenstra vindt in het vroege morgenuur het 
eerste îjerkwerder kievitsei. 
-In een viertal zaterdagen worden door de Restauratiecolilll . 
N.H. Kerk en haar helpers niet minder dan 10.000 loten 
verkocht. 
-De laatste maandag van de maand was een Paastopper 
Schettens noteerde 18,5°C. 
Hoogste temperatuur v.d. maand bedroe~ 19,2~C 9p dinsdag 
28 maart. 

April maand. 
. "" .. - 

Op de 6e viert Etje Koopmans i1 verz.hui~_.HÎi.ly.lckenstein 
haar 91 ste verjaardag. 
-14de Julius Ysbrand Galama gebor~n. 
-15de Grote rommelmarkt en bazar 
alhier waarvan de baten waren voor 
de restauratie St Petruskerk alhier. 
-16de Op 81 jarige leeftijd overleed r 
W. Koopmans , Na 18 jaar molenaar van .. 
de Beabuorster molen te zijn geweest. 

'· ., 
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De laatste 5 jaar woonde hij met ziJn vrouw aan de 
Waltaweg. En vandaar dat genoemde molen in de rouwstand 
stond in die dagen. 
-23ste Parodia trîmloop. 
-26ste Viert Jeltje Jorritsma-Kers in verz.huis Huylcken- 
stein haar 96ste verjaardag. 
-28ste Wordt aan Willem Schakel,voorheen Bolswarderweg 1, 
de koninklijke onderscheiding de Eremedaille verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau in Goud uitgereikt. 
-Sinds deze maand begonnen de wisselende exposities 
bij Galerie Artisjok weer. 
Hoogste temperatuur van de maand bedroeg op 14.april 14,1°C+ 

Mei maand. 

Op de 2e mei val van het regerings•kabinet in het avond- 
uur om 23.30 u.. . 
-Een dag later werden in de echt verbonden Klaske Postma 
en Wijtze Venema en wonen nadien in Oosterwolde. 
-De eerste zondag Eensgezindheid geeft koffieconcert. 
-5 dagen later trouwen Sieko en Geertsje v. Arkum 
adres ongewijzigd! 
In het avonduur Tropische avond in het Waltahûs.Org. 
de Recreatieclub. 
-18e Informatieve avond over 24 woningen op het nieuwe 
bestemmingsplan. Bouwkavels f.55,- de m2• 
Een dag later overleed op 81 jr leeftijd Antje Draaier 
Gietema. 
-Op de laatste dag van de maand maakt de Dorpsomroeper 
in het late namiddaguur een rondgang ddor het dorp en 
maakt de inwoners de geboorte van Tym.en ·steur bekend. 
-Uit no 3 van de 13e jaargang 1989 Burgelijke stand: 
het volgende geb. Johanna Flapper van Aaksum en Douwe 
Hettinga van de Hemdijk. Vervolgenà in het zelfde no. 
vierden een 3 tal echtparen, en wel Rients en Anneke 
van Buren, Jelle en Agatha Huitema en Enne en Anny 
Feenstra, resp. 12½-25 en 30 jarig huwelijksjubileum. 



-Koordirigent J. Blanksma had in deze maand succes in 
Leeuwarden op het bondsconcours.Hij werd daar met zijn· 
koren uit Witmarsum en Oosthem resp, 1 en 2 (met lof). 
-Hoogste temperatuur bedroeg deze maand op 25 mei 28°C. 

Juni maand. 

16e Het jaarlijke Dorpsreisje. 
-18e voettocht van de Samen op Weg gemeente samen onder 
weg naar de morgenkerkdienst in Dedgum. 
-een week later viert Meinze Poelstra zijn 84e verjaar 
dag en de hoogste temperatuur is op 19 juni 26,1°C. 

Juli maand. 

Begin warm weer tropisch niveau,zeer warm en drukkend. 
-Geslaagd zomerfeest,vodrwaar een van zinnen en een 
van geest alhier! · · · · · 
-17e 25 jaar· in de echt verbonden Pieter en Geertje 
Poelstra. · · 
-21 ste rein Galama en Liesbeth Ydema in de echt verbon 
den. Ook hier adres ongewijzigd! 
-26 ste Cross Country Loop (org. Recreatie club). 
Hoogste temperatuur op 22 juli 2~,3°C. 

Augustus maand. 

12de In het middaguur koos het 14m lange en 18 ton 
metende M.S. "De Alberdina", met als thuishaven 
Oudega(w), het ruime sop richting Parrega.Met als 
eindbestemming de Kninepolle bij Gaastmeer met 
een ruim 60 tal recreanten en ikzelf voor een weekend 

. aldaar.Nogmaals ,met een hoofdletter,een Wonderschoon 
Gebeuren. (org. Recreatie comm.) 

8. 



-20ste In een feestelijke dienst werd de St. Petrus 
kerk alhier weer in gebruik genomen. Ps. 100 vers 3. 
-25 ste Overleed na een werkzaam leven Meinze Poelstra 
op 84 jarige leeftijd. · 
De hoogste temeratuur op 20 augustus 26,8°C. 

Septemer maand. 

Begin deze maand vertrok'het 
echtpaar Zijsling-Twijnstra 
van Baburen naar de Hanzestad 
Bolsward.Pier woonde 64 jaar 
en Renie die er eertijds vanwege 
dat zij in de echt werd verbonden 
met bovengenoemde heer verbleef er 
39 jaar. 
-2de Wonseradeel fietstocht. Op 
dezelde dag vierde onze burgemeester 
zijn 59ste verjaardag. 
-8ste Eiergooien in het avonduur 
op de kade (erg.Recreatie comm.) 
-14dè roelof en Joke in de echt 
verbonden;adres ongewijzigd. 
-In het laatst van deze maand begon het klaverjassen en 
het biljarten weer op hun wekelijkse avond in het Waltahûs. 

Oktober maand. 

4de sietske de Jong viert op deze dag haar 82ste verjaardag. 
-21ste Werd Bouwe Huitema geboren en de Dorpsomroeper 
maakte het in een rondgang bekend. 
-25ste Vrouwen Vereniging houd haar jaarlijkse verkoop 
middag en spelavond. 
-27ste Discoavond in her WaltaHûs •• (org.Recreat. comm.) 
-Op de 30ste maakt de Dorpsomroeper wederom een rondgang 
doorhet dorp en ditmaal vanwege de geboorte van 
Sjoerd Dijkstra. 



November maand. 

De 5de begon het Willebrord jaar de Apostel der Friezen 
die 1250 jaar gelèeen~·stihe_rf. 
-Op de 11 de St. Maarten en Sjoukje Doortje Dijkstra 
werd 11 jaar. 
-Op de 16de wordt Sjoerd Hiltzijn geboorte bekend gemaakt 
door:de_dorpsomroeper. . 
-18de Playback- en Soundmixshow in het Waltahûs. 
-24ste Verwarmingsshow bij Pa. J. de.Boer, Kerkstraat. 
-22ste Hieke Koopmans-Jorritsma wordt op deze dag 81 jaar. 

December maand . 
.. :i~ 

1e dag jaarvergadering Oranjevereniging; aantal bezoe 
kers bedroeg in totaal 8. 
-2e Michiel"en Sjoke de Jong 25 jaar getrouwd. 
-11de Roelof G. de Jong viert zijn 87ste verjaardag. 
-Op de 2e adventszondag overleed . ;:--- 
Etje Koopmans-Lemstra. 
-15de Jaarvergadering Ysclub; . ·.'·~ <:. 
redelijk goed bezocht. 
En op de kerk van Dedgum zag 
ik op de toren staan het j~r 
tal 1889 vandaar. 
En tenslotte tot zover. 
En Gezegende Kerstdagen en 
een voorspoedig 1990 toegewenst 
aan u allen. 
en als afsluiting dacht ik deze 
keer aan de woorden van A. Wybenga: 
Minsken skÛlje by elkoar as it 
triennen reint as de wrald de kleur 
fan griis oannimt. 
Minsken nimme elkoar by de han as it libben·wer laket 
en fernuverje harren oer it nije ljoèht. Minsken kinne 
net s~der minsken. 
Wederom van huis tot _huis de hartelijke groeten van 

DE DORPSOMROEPER. 
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Prakkesaasjes efter it krui rêd. 

As men by meallep mei ûnlijich waar efter de mole stiet, 
is dat it feilichste plak,moai. tichteby fang en kruirêd. 
Fansels. sjocht in moolner dan nei de loft mar de, eagen 
sakje ek wolris ûnder de kimen en dan sjogge jo faaks 
in hjcle protte dingen dy-'t jo yn. -'e drokte fan it 
deistich wurk foarby geane!. · . · · 
Ut aantekeningen fan de .lê~~e jierren hjir dan wat 
"Kruirêdprakkesaasjes". · · · l ,. 

r 
Sudewyn,it waait gelokkich hurd,mar de wyn sit krekt 
efter Hessel syn grutte beammen. -"illia.- 
Efin,dan mar wat ryklik seil der op, mar 
as dan de wyn efkes utgiet is 't oppassen. 
No is Jehannes Dykstra syn generator in 
moaie boppemole. as dy qegjint te kruien 
dan kin je it spul mar yn'e gaten halde. 
Bernard syn hynders steane mei de kont yn'e 
wyn,ehja1wêrom ek net,it is poermin waar en 
it reint as 't spielt. 
Takom sirrmer as de protters mei de bek 
iepen yn it skaad sitte kinne se wol werris mei de kop yn 
'e wyn stean. Teminsten as we in knappe simmer krije, 
oars moatte we mar oare protters ha. 
Willem hellet syn lêste· bisten ek op nei Skûzum ta, it 
wurdtek tiid. It is ek in toer om mei trekker en wein 
oer dy drokke dyk te kommen .... Ja, der giet niks boppe lan 
by hûs , As foarsitter fan de -ruilferkavelingskommisje 
moasten je it lan eigentlik èk allegearre by hûs ha. 
Der komt in mantsje oansetten,de fyts.tsjin it brechj€ 

oan en goed de stap der yn. Sûttder middei te sizzen: 
"Kin dat water niet harder sakke,myn boerekoal fesûpt sawat.11 

Stiet jo boerekoal yn dit wetterskip?,. "Ja seker, ik 
hew in ikker tûn by de witte brugge." It leit by de mole 
sa goed as droech, sa dwa nde wiene we gau utpraat. 

· ... ..._. . ..-.....;.. 
i .. _...,_ .. , 
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De wyn is stadichoan ofsakke alle seil leit der al op, 
mar it is gebeurd,it wurdt stil,moch moai foar achten thus. 

Moaie Easterwyn, niks gjm omtinken,sa no en dan nei it 
kroashek,want dat sit soms pot.td.cnt en dan giet er op 'e 
rein. Der binne inkele boeren dy litte darunar gau de 
walen snije en dan driuwt de brot wol nei de mole. 
Bulten flaaks je bliuwe oan 't skuorren. 
Fjouwer staaljagers skourre troch de loft:se ha de 

rjochtingoanwizers ut. By sa 'n baantsje oer Fryslan lizze 
dizze 4 mannen tûzenden minsken foar moai wat minuten it 
swijen op. En sels sille se wol yn in "geluidsarme cabine" 
sitte tink,mei subsydzje. 
Piet hek.kelt syn Piet(sje)-pole, ja dat moat ek gebeure. 

It wurdiferhipte kald, der falt wat wiete snie. Dy mannen 
dêr by dy boartoer.dy hawwe dêr ek wol wat,alline om dat 
gat ticht te krijen. Je scene sizze slaan der in hikkepeal yn. 
No begjint it te friezen, ik .hear de seilen kreakjen. 

Gau it.spul der êf,oars bin se sa hurd as in planke,en 
dan nei hûs. 

Westewyn, kreft 9, it wetter fier bopppe peil, dus mealle, 
sa hurd as it kin. Krekt as rÛk ik no de gersdrogerij ek 
noch,dan krije we noch mear wetter. 
Mar dat kin hast net, want de wyn Sit efter de terp. Miskien 
hat Ulke de boerekoal krekt opsetten,want dy ka:m krekt 
ut skoalle wei. 
It liket wol dat se dêr no oant kabellizzzen binne yn 'e 

ald dyk,dat is grif foar it nije gemaal. Ja, de molewyn 
·is oeral, mar stream moat jo der bringe. Dat is it ien 
nichste wat je hjir tsjin yn bringe kinne. As in navel 
string wurdt dizze streamtafier yn dealde binnedyk bedobbe. 
Sa docht dizze tûzen jier alde dyk nochris tsjinst foar de 
wetterbehearsking. Dyselde alddyk sil ek raar om him hinne 
sjen as earstdeis de mar efter Eksmoarra wer fol wetter 
setten wurdt. 't sil wol niks wurde, as dy Dutskers fan de 
surfplanke ofstappe en oan 'e knibbels ta yn it fean wei 
sjitte 

Il. 



en as se dan boppedat ek noch in heit of in pake 
hady't 49 jier lyn op itselde plak foar in wetterlynje 
stie, omdat er oer de 11dodendam" moast dan is de grap der 
hielendal of. Nee, Wûnseradiel hat noch wol in hektare 
as wat,sûnder molke, yn it Yselmar lizzen,spuitsje dat mar 
op. It is tsjuster en it wetter is moai sakke: moarn mar ris 
wer sjen. 

Noardwestewyn krekt efter de pleats fan Lolle en Titia, 
alle seil kin der wol op. It is ek in hege pleats, heger 
as Klaas Galama sines. It liket wol dat dy troch in timmer 
man ferbouwd is dy 't net rjocht omheech doart. 
Mar ja, sa is oeral wol wat,Klaas is hielendal allinne baas 
en Lolle hat genoch oan 'e holle mei syn gers, it rymt ek 
beide noch. 
Se binne gans oan 't heien dêr by de hulpbrêge nei 

.. Yemswalde. Dy Yemswaldsters kinne der ek wat mei no al 
wer 1.n nije brêge. It is noch mar efkes lyn doe 't Wieger 
Bakker én ik sneintejûns tegearre mei de pream oer moasten. 
8oukje~u,,rke doe by Walsma. tegearre mei de fyts yn'e pream 
yn 'e ljochtmoam1e, hoe let, kin net ien wat skele. 
Mar ja} dy froulju op Yemsw&lde kinne omraak autoride en 
dan slyt sa 'n brêge èubtel. 
No,de seilen kinne der wol êf, want it wetter is der skjin 

ut. de wyn giet ek lizzen en de moleman straks ek, oant 
safier dizze 11Kruirêdprakkesaasj:es11

• 

Pier z. 
*********************************************************** 

It Waltahûs. 

1 jannewaris: • 
Fansels is der wer us Nijjiersbal mei de ûtrikking fan 'e 
Skieppesturt fan it jier 1989. Jo binne fan herte wolkom; 
de yntree is fergees en Jo kinne tagelyk Jo doarpsgenoat 
it nyjier ofwinne! 



17 febrewaris: 
It kabaretselskip Samar hat wol faker yn Tsjerkwert spile; 
en mei sukses. Dit selskip stiet al 23 jier op 'e planken; 
se hawwe sa 'n 650 optredens fersoarge en wy fûnen it 
tiid wurden om harren wer ris nei Tsjerkwert te heljen. 
De ploech bestiet no ut mear as tsien spylders en spylsters 
mar de kearn (Jan en Titus Hettinga) binne der noch altyd. 
It kabaret SAMAR spi1et it stik "SKY'IMERAKELS" (shitmira- 
cles) en Jo moatte der by. wêze. .. 
It is op sneon 17 febrewaris yn us eigen Waltahûs. 
Dus op 17 febrewaris net: we hawwe wat oars (dat kin letter 
wol)? MAR OP NEI DE SKY'IMERAKELS YN IT WALTAHUS •. 

It Bestjoer. 

In "suikeroompje" ût Amearika1tûn.syn maten yn it heitelan 
moasten in presintsje ha. . .. EN IK HE:e. EJP VERRASSING 
Hy wie harren noch net ferjitten VOOR. .JUL.L\E., 
Al hie er ·Fryslan in jier lyn al ferlitten. 

Wat hiene se meielkoar in wille han 
en dat jout in hiel spesjale ban. 
soks ofnimme kin ofstan noch wetter 
Oeral is it bêst, mar thus is it better. 

Foar elts moast der in pakje kOllllle; 
wat it koste koe him neat ferdomme 
de doaze moast óan 'e kop ta fol 
It gyng op 't lêst dochs om 'e lol. 

Alle maten waarden tongersdei foar Sinteklaas noege by him thûs. 
Der hong in briefke oan it pak mei it ekskus! 
Sorry guys,for I'm not here •.•.• 
En doe sprong er ut de doaze mei syn reade hier. ,, 

Hy rêp: Hey Folks! I'm back! 
fine jim dizze stunt net"te gek"? 
Mannen~ jim sille allegear in pilske fan my ha •••••• 
Noch altiid de selde ûndogense Siepie Boersma. 



Joop Daalmeijer presentearret it Veronica -Programma"De 
Nationale Ideeënbus. 
It is in programma oer nije ideeën wêrby de neidruk leit op 
ynnovaasje: fernijingen fan bedriuwen, produksjeprocessen 
en produkten. Us doarpsgenoat Leen Huisman presentearre in 
mei syn kollega u.ttochte ttwerpmolen voor vishengel" yn 
dit programma. Hjirûncter in Ympre,sje fan syn dochter 
Else Huisman oer de gong fan saken yn in studio. 

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

Studio 

Laatst belde iemand mijn vader op, en die vroeg of hij ook 
in het programma: De Nationale Ideeëhbus wou komen. 
Want zij waren namelijk naar allerhande ' 
innovatie-centra geweest,en zo kwamen ze 
het te weten dat mijn vader iets uitge 
vonden had. Samen met zijn collega van 
UBBO. Eerst kwam er iemand en die ging 
de hele dag met- mijn vader praten.Na een ..__, 
tijdje kwam hij weer·, maar toen waren er mensen met hem hem 
mee gekomen want ze gingen filmen bij de "Molensloot". 
Een paar weken later kregen we bericht dat we naar de studio 
mochten komen. We mochten dan ook familie meenemen. 
Toen we er waren kregen we gratis: drinken, koekjes,snoepjes 
enz •. Dat was heel leuk en lekker! Een tijd je later stap 
ten we de studio binnen. Maar het was daar héét! 
het was daar 35° tot+ 40°. De presentator zweette heel erg 
en daarom kwam er ook-iedere minuut een meisje langs die 
zijn gezicht afveegde. Maar niet alleen hij werd afgeveegd, 
iedereen die voor de camerak."'m5ë'st werd afgeveegd. Mijn vader 
ook en ze werden ook steeds ingepoederd.Maar het was er zo 
heet door de lampen,want·er hingen wel 100 à 150 lampen. 

's. 



Na een uurtje waren ze klaar met filmen. Als aandenken 
kreeg iedereen een fle~ wijn mee. Ik dus ook. 

Else Huisman. 

++++++++++++++++I 1 111111111111111111111 1 11111111111 1 t t- 

_V_er_k_o_o ..... p_d_a ... g . ; · 

Eind oktober was de 2 jaarlijkse verkoopdag van de 
Vr. Vereniging. Hoewel we eerst niet erg optimistiscn 
waren of het allemaal wel zo vlot zou slagen, is het 
uiteindelijk een groot succes geworden. De opkomst, die 
's middags nogal wat te wensen over liet, werd goedgemaakt 
door de vele mensen die 's avonds even kwamen kijken, 
maar uiteindelijk niet weg waren te slaan. 
Ook de loten zijn allemaal verkocht, de eerste prijs f.100, 
ging naar mevr. v. Wezel uit Utrecht. de 2e prijs f.75,- 
was voor mevr. Tj .v.d. Meer en de 3e prijs f.50,- 
won Rients Posthumus. De bruto opbrengst van de verkoop 
dag+ de verloting bedroeg f. 5860,25. 
Veel dank aan allen die ertoe meegewerkt hebben om deze. 
dag tot een succes te maken. 

Bestuur Vr.Ver. Martha Maria. 



Playback-Soundmixshow. ~·- .. 
Der is dit jier wer fûl om 'e Pier Zyslingbeker playbackt. 
De utmonsteringen fan Tina Turner,Madonna,de Pet Shop 
Boys, Richard Marse en oaren wiene fan heech gehalte. 
de sjuery (Sari de Boer,Jan Blanksma en Age Gietema) 
hie Irrdreech kerwei om ta in goede:utslach te kommen. 
'De sea l (dy 't wer grêtfol siet) lïbbè' fûleindich mei; 
mei eigen t'avor-feteà, mar· ek ïnei 'care dielriimmers. 
Der hong een sportive sfear yn 't'Waltahûs en nei ofrin 
koe elk har of him wol fine yn it oardiel fan 'e sjuery. 
De utslach:1en foar de twadde kear winners fan de P.Z.- 

wikselbeker: Ineke Haarsma en Anouke de Haan 
as Olivia Newton~John en John Travolta. 
2. Reinold Poelstra en Marcel de Haan as 
Frank en de kreaze Mirella. 
3 Tjitske Bakker as Madonna. 
4 Joost Stel as Richard Marse. 
5 Thea Bakker as Tatjana Simec (prima act!). 
6 Anouke de Haan as Bette Midler. 

-11 ..... · ... -7 Ruth Stel,Lybrich Schakel en Minke Dijkstra 
~ mei "de krokodil." als huisdier". 

'!1-.,...,..._.....,.__,,._. •. _8 Jacob Hofstra en Jan Nota as de Pet Shop Boys 
9 Hendrika en Thea Bakker as David Bowie en 

Tina Turner. · 
10 Neeltje Riemersma as Madonna. 

Yn 'e Soundmix-show 3 dielnimmers. 
1e Anneke Gieterna + band mei "Sweet Nothing11• 

2e Anneke Velting as Rita Coolidge. 
3e Thea Bakker en Truike Riemersma as Abba. 

Foar eltsenien wie der wer de roas + earemetaal. 
De Repetysjes foar takom jier kinne wer begjinne, want 
sa 'n jûn komt er grif wer. • 

'1- . 



Eensgezindheid. 

Lyk as ferline jier hiene week dit jier wer in 
ûnderling solistefestifal op 4 desimber. Der wiene 
wer in stik-mannich alders; freonen en bekenden 
fan "Eensgezindheid" op of kommen. Nei de iepening 
troch de foarsitter koe it fourt los. 
Hast alle leden diene mei;guon allinich of yn groepsfer 
Der waard op in knap peil musisearre; je koene wol hearre 
dat der wat oan dien wie.· Dat faak ek wol werom te finen 
yn it kritysk sjuery•ferslach fan us dirigent Harm Bosma. 
Mar healwei de jÛn sloech us de skrik om it hert want dêr 
wie Sinteklaas mei twa Pieten. Niek G. en Janneke G. 
sp,i len krekt in duet, mar skakelden flot oer op in sinteklaze 
f erske en swarte Piet sei:" Dat staat er niet.11 

Inkele leden moasten by Sinteklaas komme, û.o.Jelte 
Speerstra om 'ter altyd ûnder de repetysje keallefange 
moat en Sjoerd Huisman dy 't ek wol ris stout is. 
Ek Foekje Bakker dy 't soms in hiele repetysje gychelje 
kin en op •e loop giet foar in spin. 
Us dirigent moast ek op it matsje ko1m1e,want it heart ra0r 
mar hy is te goed foar us, hy moat tenei stringer optrede. 
Se beloofden Sint om der tenei om te tinken en krigen 
allegeare in han-fol pipernuten. Nei dit bliksem-besyk van 
Sint en syn Pieten waard it programma fierder gewoan of.· 
wurke en nei ofrin krige elk syn ferslach en in moaie 
roas mei nei hûs. 
E'vo:rt nei dizze slagge jûn moasten we wer yn i t spier mei 
us krystbakje-aksje om wis te wêzen dat·net ien us foar 
wie,woenen we dit kear mar in wike earder as foarich jier. 
de measte minsken hiene der gjin prob_ men mei en de+ 250 
krystbakjes giene wer flot fan de han. 
En lans dizze wize wolle we de makkers,ferkeapers hertlik 
bedankje foar it slagjen fan dizze aksje. 
Us earst folgende optreden is mei de kryst-sang-tsjinst op 
snein 24 desimber op healwei achten yn 'e tsjerke fan Tsjerkwert. 
We spylje dan Ûlf.Roelof Bakker om't us eigen dirigent dan 
oare ferplichtings hat. Fierder is de bedoeling dat we snein 
temoarn 11 febrewaris in kofjekonsert halde yn it Waltahûs. 
Leden en bestjoer winskje eltsenien NOFLIKE KRYSTDAGEN EN 
LOKKICH NIJJIER. 

,& .. 



1978 Beste Skieppesturten 1989 
Na 11 jaar met veel plezier in Tjerkwerd te hebben gewoond, 
zijn wij nu toch verhuisd. We wonen nu weer in ons geboorte 
dorp op een boerderij met veel ruimte in huis en om ons heen. 
Het is all_emaal eel"st wel even wennen.Wij wensen U alvast 
het allerbeste toe voor nu en in de toekomst. 
U bent van Harte Welkom op ons nieuwe adres: De Dille 1, 
9021 B.H. Oosterwierum telf. 05104-448 
De hartelijke groeten en tot ziens Douwe, Ytsje,Aukje,Trees 
en Catrien v.d. Werf. 
Tevens bedanken wij voor alle verenigingen. 
Iedereen fijne feestdagen toegeweast. 

------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- Bijdragen binne binne komen fan: 
W. de Vries,waltawei;S. Breeuwsma,fan Panhuyswei;D.v.d. Wal 
dedzjum;mevf.van Dijk,Amsterdam;H. Speerstra,It. Hearrenfean; 
E. Feenstra,Jousterp; A. de Boer,Himdyk;D •.. Poelstra"Dedzjum; 
M. Galama, Arkum;D. Jorritsma,Aurora;Sj, Zwaagstra,Nova Scotia; 
mefr. S. witteveen-Andela,Boalsert;Mefr. P. Mulder, Washington, 
M. Poelstra,Nijbeets; A. Feenstra,Dedzjum; B. Dijkstra,Sylroede 

Her'tlik tank! 
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Graach wolle wy eltsenien hertlik tank sizze foar alle 
kaarten/blommen en kado 's dy 't wy krigen hawwe mei de 
berte fan ûs jonkje Sjoerd. 
Ek tidens mijn ferbliuw yn it sikenhûs is der tige oan ûs tocht. 
Bedank hjir foar. Broer - Rieky, Maria, Nynke en Sjoerd Dijkstra. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Hallo Skieppesturten 

Via ons dorpskrantje willen wij een ieder hartelijk bedanken 
voor de vele felicitaties,bloemen,kleertjes en kado 's, welke 
wij ontvtngren na de geboorte van Bouwe. 



~ Zoveel reakties hadden wij niet verwacht. Nogmaals heel 
veel dank! Haye en Tea Huitema. 

****************************************** 

Post uit: Aurora, okt. 191 1989. 
Better let as net met onze bijdrage voor het St~je. 
Met veel plezier lezen we altijd de doarpskrante. 
Feikje mijn vrouw en .ik zijn al 38 jaar in het Verre Westen. 
Mijn broer Otto Jorritsma-van Twizel is hîer net 2 maanden op 
bezoek geweest.Vroeger woonden wij achter de kerk op Singel 24. 
Zo,wij zijn eigenlijk nog oude buren! 
De hartelijke groeten uit Aurora van Douwe en Feikje. 

De redaksje.fan it Skieppesturtsje krige in foto tasjoerd fan 
Sjouke en Anna Zwaagstra. Hjirop Stie: 
Wy wiene de 1e juny 1989 60 boaske, woene der gjin drokte 
fan hawwe •.••.•• ,. ~ • Der. koeme "nota bene" + 100 famylje 
en freonen op .of .. It wie in prachtige dei opus libbensjûn. 
Sjouke en Anna Zwaagstra, Head St. Marg Bay,Halifax Co NS BOJ 1RO 

Wij kregen een kaart _van Pietsie Mulder.Zij schrijft: 
"nu eerst maar Gezegende Kerstdagen 
en een Voorspoedig 1990 t9~ge~enst 
van ons uit America •. Hoe,.gaat het in 
Tjerkwerd,ik vind het boekje prachtig 
dat houdt mij wat op d~ hoogte. 
Alleen Jappie vraagt .öns . De 
meisjes kunnen het niet lezen, z~ 
vertel ik wat er in staat. Nu, het 
beste, God bless you, love." 
Pietsie Mulder. 

~te. 



WANT WY BINNE ALLEGEARRE BERN FAN IT UOCHT ... 

Ferjou my Hear 
dal ik seis net 
opgean wol oan tioch; 
mar kearsen brdn om 
feilich yn har 
skaad Ie stean. 

1 

i 
! 
! ·· 

Jo opdracht is my stûfernoch,· 
myn faaie flam bliuwt 
dwaalljocht al te faak 
en paadwizen kom ik 
hielendal al net oan ra. 

Tank Hear, dat Jo oan us 
in Beaken joegen, 
in Liocht, dat strielet 
sûnder skaad. 

... Meie W.}' de sprankels 
heine en hoedzie ta . 
in libben ljocht. 

'l\ 



LOKALE OMROEP WONSERADEEL 
Oosterstraat 5 
8748 AV Witmarsum 
Tel. 05175-2213 

Beste mensen, 

Enkele mensen uit Witmarsum hebben het plan·opgevat om een 
lokale omroep te starten. 

Het doel van deze lokale omroep is om de verenigingen, 
stichtingen en minderheidsgroe.pen te hulp .te- komen. Dit 
in de vorm van beschikbaa.r stellen van z·endti.jd op de 
radio voor bijvoorbeeld een ge~prek, mededelingen, een 
verslag van een aktiviteit etc. · 

Hiervoor zouden we graag uw steun krijgen. 
Dit kunt u doen door ons een 'brief te sturen (op het brief 
papier van uw vereniging/stichting/groepering) waarin u 
aangeeft dat u ons plan ondersteun en ook graag een reaktie 
op het feit hoe u eventueel denkt onze zendtijà te willen 
gebruiken. ·· _·· 
Daarnaae t graag een vermelding van uw aantal leden/donateurs. 

Het is niet mogelijk om nu op alle vragen een antwoord te geven. 
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u kontakt opnemen met 
het postadres. Telefoonnummer is .05175 - 2213, na 17.00 uur ook 

05175 - 1 364. · · 
We ·hopen op uw steun. 

Werkgroep oprichting 
Lokale Omroep Wonseradeel. 

'l.1. 



~~-~ 
Berjochten fan doarpsbelang. 

Op tongersdei-te-jûn 28 DESIMBER o.s. is it wer safier: 
De Sjoelwedstriid.foar jong en ald.mei lekkere prizen. 

Yn 't Waltahûs stiet de reuzesjoelbak en binne der skiven as 
teepantsjes.Mar der binne fansels ek gewoane sjoelbakken. 
We geane los om 19.00 oere. De yntree foar bern is f.o,50 
folwoeksenen f.1,00. Wy hoopje op in protte dielnimmers en 
in gesellige sjoeljûn! 

Op 19 jannewaris 1990 ha WlJ 1fs jiergearkomste. 
Oanfang 20.00 oere yn 't Waltahûs.Fanwege us 40 jierich 
bestean op 31 okt. ·1.1. krijt .. dizze jûn eat wat feestliks. 
Sa ha wiJ in spesjale gast nrnl. Hylke Speerstra. Hij sil 
it ha oer: "Tsjerkwert, de Krante en de \.kald." 
Tsjin dy tiid krije jo it program. Haldt 19 jannewaris fêst fry! 

Fierders krigen wy berjocht fan 'e Ruilferkaveling 
Wûnseradiel-Sud. Wa 1t beswier hat op 'e list fan 
"Rechthebbende en/of de eerste schatting" kin dat oan-te-mei 
26 desimber 1989 skriftlik.ynstjinje bij-de 
Landinrichtings-kommissie voor de ruilverkaveling Wûnsera 
diel-Sud, Postbus 204,8700 AE _'Bolsward. 
Wa 't mear ynfonnaasje ha wol,k~n kontakt opnimme mei 
H. Feensbra , telf. 9277. ·· 

******************************************************** 

Aginda: 
28 december Sjoelwedstrlid 
1 januaris NiJjiersbal mei utrikking fan 'e Skieppesturt 
19 ,, Jiergearkomste Doarpsbelang 
11 febrewaris Kofjekonsert 
17 , , Kabaret SAMAR mei it stik "Skytmerakels" 
5 mei Oranjefeesten 

29+ 30 juny Doarpsfeest. 



Hallo oranje-leden. 

Even een paar nieuwtjes na de ledenvergadering van 1 dec.j.l. 
Helaas was er zeer weinig animo. We willen toch als bestuur 
een beroep op de leden doen, want meepraten en meedenken is 
toch juist de bedoeling van zo'n avond. 

Dan nu nog een oproep aan alle verenigingen van Tjerkwerd. 
Zoals een ieder waarschijnlijk weet is er altijd een konsum 
tie-tentje op het veld met de feesten. 
Zijn er gegadigden om dit tentje te "runnen" op zowel 
Koninginnedag als het dorpsfeest dan kunnen die zich aanmelden 
vóór 1 februari bij Anne Dam, tel. 9406 
Na opgave wordt door het bestuur bekeken wat eventueel het 
beste systeem zal blijken te zijn. 

Dan nog een laatste nieuwtje. Op de vergadering is mede besloten 
om koninginnedag te vieren op 5 mei 1990. Dit valt op een 
zaterdag. Het Zomerfeest is gepland op 29 en 30 juni 1990. 
Houd alvast deze datums vrij! 
Dit was deze keer een heel verhaal. Rest ons nog een ieder 
prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling te ·wensen. 
Tot kijk in 1990. 

Het Oranjebestuur. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Beste lezers, 

Ruim 2 jaar ben ik Wijkverpleegkundige geweest in Parrega, 
Tjerkwerd,Dedgum,Hieslum,Exmorra~Allingawier en een deel 
van Bolsward. In deze tijd heb ik veel mensen leren kennen. 
Mede dankzij hen kan ik terugkijken op een periode waarin 
ik met heel veel plezier gewerkt heb. Toch heb ik gekozen voor 
een nieuwe uitdaging.Per 1 januari 1990 ga ik als verpleeg 
kundige in Zwitserland werken. Ik ruil het 'vlakke land tijdelijk 
voor de bergen in, en hoop het komende jaar van de berg- 
sporten te genieten.Daarnaast wil ik me gaan verdiepen in 
de Zwitserse gezondheidszorg. 



Omdat er per 1 januari nog.geen nieuwe wijkverpleegkundige 
is nemen kollega 's mijn werk tijdelijk over. 
Voor vragen over baby's, peuters en kleuters kunt u tussen 
13.00- 14.00 op werkdagen bellen met •t GroereKruis te Bolsward 
tel. 05157-2777. 
Voor alle andere (hulp)vragen kunt u kontact opnemen met de 
wijkverpleegkundige te Witmarsum tel. 05175-1387 

Langs deze we.g hoop ik ieder die ik niet persoonlijk heb kunn en 
inlichten over mijn vertrek toch nog bereikt te hebben. 
Tot slot wens ik u een goed 1990. 

Met vriendelijke groeten Jacomien Tjeerdsma. 

****************************************** 
Boargerlike stên. 

* Op 29 Okt. is berne Sjoerd,soan fan Broer en Rieky Dijkstra 
en broerke fan Maria en Nynke. 

* ek op 15 novimber. is der in Sjoerd berne. Dizze Sjoerd is 
in jonkje fan Willem en Eeuwk Hilt en broerke fan Johan 
en Siebrig. · 

Beide gesinnen lokwinske! 
* ek us lokwinsken oan Michiel en Sjoke de Jong, dy 'top 2 des. 
harren 25 jierrich houliksfeest fierden. 
* En oan de famylje Mulder dy1t 8 des. 40 jier troud wiene. 
* Op 10 des •. ferstoar us ald-doarpsgenoate Ettje Koopmans- 

Lemstra. Sy wenne it lêste jier yn Huylckenstein •• 



Verslag Judo. 

Een tijdje geleden werd mij gevraagd door de redaktie van de 
Skieppesturt om eens een stukje over mijn judoactiviteiten 
te schrijven. · 
Zodoende dook ik op een regenachtige dag in de pen. 
Dertien jaar geleden ben ik begonnen met judo bij Leo de Vries, 
die toen In Bolsward les gaf. in de Kerkstraat. 
Van die tijd kan ik me nog goed herinneren 
dat we zaterdag's·middags een uurtje trainden 
waar ik altijd met veel plezier naar uit keek. 
Na een paar jaar te hebben getraind in de 
Kerkstraat verhuisden we van dojo. 
(p.s. dojo is de zaal waar les gegeven 
wordt) Zo werd er de afgelopen jaren 
nog wel een paar keer verhuisd en 
omstreeks 1983 kocht Leo een 
pand voor zichzelf, waardoor de 
trainings-mogelijkheden sterk 
uitgebreid werden.We konden nu vaker trainen wat natuurlijk z'N 
resultaten op de wedstrijden gaf.Af en toe viel je eens in de 
prijzen, wat natuurlijk prachtig mooi was. 
Maar op een gegeven moment besloot Leo de boel te verkopen 
en zijn sportschool om te zetten in een vereniging, zodat we 
verhuisden naar het gymlokaal in dè Burg. Praamsmalaan. 
Ook daar kon ik in het begin leuk trainen alhoewel de trainings 
tijden beperkter werden. Maar op een gegeven moment haakten 
er wat oudere en zwaardere judoka's af waardoor er op't 
laatst geen goede trainingspartners voor me overbleven. 
Hierdoor liep mijn motivatie om te gaan trainen dan ook enigsins 
terug, wat er later zelfs de reden van werd om er een punt achter 
te zetten. 
Nadat ik ongeveer een half jaar van de judo af was ontstond 
er toch weer een sterke drang om te gaan trainen. 
Ik wou mijn grenzen wat verleggen en dus op zoék naar een 
andere sportschool. Mijn keuze viel toen op sportschool 
àe Leeuw te Leeuwarden. 



Vanaf september 188 train ik dan nu in Leeuwarden en met 
vrij goede resultaten. In het eerste half jaar dat ik hier 
trainde kon ik al merken dat ik sterk vooruit was gegaan. 
De keuze aan trainingspartners was er veel groter,zodat je ar· 
en toe eens best op je donder kreeg en-ook de trainingstij 
den zijn vrij goed in te vullen. 
Nadat ik ongeveer een half jaartje in Leeuwarden getraind had 
stonden op zaterdag 25 februari de Noord-Nederlandse· kampioen 
schappen in Qroningen op de agenda, waar ik me voor ingeschre 
ven had. ·Bij mezelf wist ik wel dat de kans om in de prijzen 
te vallen niet zo groot zou zijn, omdat de voorbereidingstijd 
die ik had gehad toch nog vrij kort was. 
Maar ja, een beetje wedstrijd ritme is nooit weg1 Het ging lang 
niet slecht die dag en na zo'n 6 partijen judo eindigde ik 
op een 5e plaats waar ik redelijk tevreden mee was. 
Maar ik vond dat er meer in moest zitten, zodat de trainingen 
in maart opgeschroefd werden. · 
Maandagavond wedstrijdtraining in Leeuwarden,waarna·ik dinsdag 
avond met gewichten ging werken in Bolsward bij Gerard Hartrnan. 
Woensdag een interval looptraining in het park van Bolsward 
en donderdag weer judotechnische training in Leeuwarden. 
Als exttra schepje er dan nog boven op vrijdagavond __ naar 
Drachten, waar ik mee trainde met sportschool Ebert. 
Zaterdag was het dan meestal tijd voor wedstrijden of anders 
even naar Gerard om met gewichten te spelen. 
Al met al zat ik per week zo'n 9 uren op sport. 
Af en toe had ik 's morgens ook wel eens moeite om uit mijn· 
bed te komen,ma.ar ja, als je wat wilt bereiken moet je er 
wat voor over hebben en er wat voor·laten staan. · · 
Het hele jaar werd er vrij hard getraind en ik merkte in die 

maanden wel dat het steeds beter ging lopen. .. 
wel had ik bepaalde perioden dat het wel ging,en dan·weeer 
eens een periode dat het wat minder ging. Om nu te presteren 

.op wedstrijden moet je net in zo'n periode zitten waarin het 
loopt. Pieken noemt men dat in sporttermen. · · · 
Op zaterdag 21 oktober.moest het dan gebeuren. De Noord-Neder 
landse kampioenschappen stonden wederom op het programma. 
De week van tevoren weinig meer getraind en goed gegeten en 
elke dag je_ gewicht in de gaten houden. 



Judo is namelijk een sport die verdeeld is in gewichtsklassen. 
Ikzelf judo in de gewichtsklasse tot 86 kilo. 
Zaterdagmiddag 21 oktober 2 uur was het dan zover. 
Ik had mezelf voorgenomen dat ik tevreden zou zijn wanneer ik 
in de prijzen zou vallen,wat achteraf zeer goed uitpakte. 
Het draaide die zaterdag uitstekend. 
De eerste partij liep in het begin wat stroef maar die kom 
ik in de laatste minuut beslissen met een houdgreep. 
De tweede partij duurde niet zo lang ong. 20 sec. die ik 
won met een schouderworp. 
De derde partij wat inmiddels de halve finale was, kon ik 
na drie minuten wederom in winst omz.etten door te scoren met 
een armklem. En toen de finale nog! 
Een hele lange jongen waar ik tegen moest. Moeilijk vast 
te pakken doordat hij veel langere handen had dan ik. 
Deze partij was zeer spannend. Toch kon ik een klein voordeel 
opbouwen door enige goede bal'1sverstoringen te plaatsen.; 
maar zoiets geeft nooit zekerheid om te winnen en was dus 
niet voldoende. Een halve minuut voor tijd gebeurde het. 
Ik kreeg de kans om een schouderworp in te zetten en met succes. 
Ik scoorde hier een ippon mee (10 punten) waardoor de wedstrijd 

direct afgelopen was. Daarna was het natuurlijk dik feest tot 
in de late uurtjes. Doordat ik nu kampioen van Noord-Nederland 
was geworden had ik me automatisch geplaatst voor de 
Nederlandse kampioenschappen die 4 november van dit jaar 
in Nieuwegein werden gehouden. 
M'n verwachtingen hier waren niet zo erg hoog, omdat ik wel 
wist dat er bij de Ned. kampioenschappen jongens rondlopen 
die wel zo'n dertig uur trainen. 
En om daar tegen op te vechten met 9 uur training in de 
week valt dan toch nog tegen. Maar goed, ik vond het al een 
hele belevenis om een keer op de Ned. kampioenschappen te 
staan en het ging die zaterdag lang niet slecht. 
Mijn eerste party was tegen ene van Oostrom; die op beslissing 

van de scheidsrechter verloor .. Op beslissing va de scheids 
rechter verliezen houdt indat diegene die meer aanvallen 
ge-plaatst heeft winnaar wordt. 
Er worden dan echter geen punten gescoord. Al vrij snel 
daaarna moest ik mijn 2e partij draaien en·wel tegen 
Ben Spijkers, zeker niet de eerste de beste, 2e bij de 
Wk dit jaar en 2e bij de olympische spelen van 86. 



Dit ging ook lang niet slecht en in het begin van de partij 
had ik weinig moeite met Spijkers. De laatste minuut werd 
ik echter verrast met een uchi mata (beerworp). over links 
waarmee hij een koka (3 pnt) scoorde. 
Vanaf dat moment gooide hij de deur dicht waardoor ik de res..,. 
terende tijd niks meer kon uitrichten, zodat ik de partij 
verloor. Achteraf gezien was ik die dag best tevreden. 
Ik heb er een hoop ervaring mee opgedaan.Ook ben ik momenteel 
veel bezig met Bretons Worstelen ook wel Gourin genoemd. 
Dit is een worstelstijl die vrij veel op judo lijkt wat me 
vrij goed ligt.Het niveau is echter wel enigzins lager dan 
het judo niveau, hoewel het in vrij veel landen beoefend wordt. 
25 november werden de Europese Kampionschappen Gourin 

gehouden in het Engelse Carlisle waar we met een ploeg van 
6 man aan hebben deelgenomen. 
Deze kampioenschappen gingen me zeer goed af, zodat ik 
hierin kampioen kon worden wat natuurlijk prachtig mooi was. 
Momenteel train ik wat minder dan voorheen, omdat de belang 
rijkste toernoo1en geweest zijn. 
Maar wanne er straks weer belangrijke toernooien voor de deur 

staan en ik belèef nog evenveel plezier aan het sporten 
zoals nu,dan beter ik zeker .van plan om weer goed te 
presteren. \ 

Bram Volbeda. 

**************************************** 

Mole fan Beabuorren nei "Stichting Fryske Mole". 

De mole oan 'e Beabuorsteropfeart wurdt oernommen troch de 
Stichting "De Fryske Mole". De mole is wurkleas sûnt yn it 
gebiet Beabuorren in elektrysk gemaal pleatst waard. 
It deistich bestjoer fan wetterskip "It Marnelan", de 
Hjoeddeiske eigener, hat dêrom besletten in nije bestimming 
foar dit karakteristike gebou te sykjen. 
Yn 'e fergadering fan folmachten is op 14 desimer it beslut 
nommen dat de mole foar f. 1,00 oerdroegen wurde sil oan 
boppeneamde stichting. 
It wetterskip sil jierliks maksimaal f.1000,00 bydrage yn 'e 
Ûnderhaldskosten. 



i 

SNYPSNAREN. 

* Al wèr ferdwynt der in bedriuw ut Tsjerkwert: de Smidderij. 
We binne der tige mei ynnommen dat der in oar bedriuw 

foar yn 't plak komt: In bQdriuw yn lompen en metalen. 
Dit sil festige wurde oan 'e Sylroede 5.' (ajoch de Boalserter 
krante fan woansdei 13 des.) 

* De nije punbrekker fan Ule H. begûn by de brêge al te brekken. 

*Te land, ter zee en in de lucht. Tsjalke Gaastra wurket 
"te land" syn broer Sytse "ter zee11 en Johan, de jongste, 
wol de lucht yn. 

*It wetterskip is net mear in oangelegenheid foar bóeren 
alline. Sjoen de nammen fan de stimburoleden soene je dat 
oars net sizze: K.S. de Boer, boer Hein,boer Jelte,B. de Boer, 
en R. Boersma •. 

* Ek yn 'e omkriten fan Tsjerkwert waard leadfoer fuorre. 
Gietema, de een zijn lood is de ander zijn brood. 

* In pink fan Sjerp Heeres hie in protte heard oer de aktiviteiten 
op Ymswalde. Hy woe it wolris mei eigen eagen sjen. Doe't er by 
de nije brêge wie waard der in ein makke oan syn ekskursje. 

*Je hearre tsjintwurd.ich .inprot.te oer "spelingen der natuur". 
Op Ymswalde rint in raam -rûn dy ' t. f'ereal.è. ·is op in hokkeling. 

No ja, dat moat kinne· tsjintwurd.tch ••• ~ 

* Ymswalde lei t yn' t slop, mar in Ymswalster stiet oan .1 e top! 

* Ids Sch. soe,omdat syn dakje in bytsje lekte, nij daklear 
oanbringe. dêrnei lekte it dak as in tsjems~ 
Ids, Moast dy mar by it skoarstienreagjen halde! 

* Droege humor: Lou de Haan bringt by alle minsken dy't 
in "schotel" ha, in kopke. 

.::F'. 



* De iisbaan is lek, is't net in griis! ... elk op lt:iia 
* De skoalle hat in alarmynstallaasje. Ju rou Ella wie 
de earste ynbrekker. De ynstallaasj~ wurke mar wat goed! 

* Arjen Steur hie gau syn gymnastykbroek by de wask weipakt. 
Doe't er de broek ut 'e tas h~lle rûgele Grytsje har b.h. 
der ek at ••.••.. 

* Hylke F. sil mei oaren fan "it seewarrend wetterskip 
Fryslan" soargje dat wy hjir yn "it bêste lan fan ierde" 

de foutten droech halde. 

* Meinte en Karin Galama ha de keallen yn soarten; huis-tuin 
en keuken keallen en mini•keallen. 

* Fremde fratsen? 
Okkerdeis waard Rieneke S. ut har wurk wei 
troch in kollega mei de auto nei hûs brocht. 
Njonken de Nestlé-fabryk stie in man mei in 
lj(lchte reinjas oan op 'e dyk,dy't 
bliJkber wat freegje woe. , . 
R. draaide it autorutsje iepen en foardat 
hie goaide de man in hiele amér wetter ta de auto yn. 
Underyn de amer sieten 2 grutte dobbelstienen, dy't ek 
yn 'e auto bedarren. Doe sette er de sokken der yn •.•.•••••. 

* Gerrit Wijngaarden haldt ekposysje y.n galery II de Vis11 

yn Harns fan 8 desimer oant 13 jannewaris. 



De rest: 

Sûnt koart is der in Rookferbod 
yn iepenbiere gelegenheden • 

. Dêr fal t de fergaderromte fan 
"de Skieppesurt" èk ûnder. 

Kommentaar van Phün: Dat vind ik 
uitgesproken nonsens! 

* Wa kryt de Skieifesturt it sil my ris benije, 
Wa kryt de Skieppesturt benije sil i t my ••••. · •••• 

*Kopy· foar it 1ste nûmer fan 1990 foar 15 febrewar-is. 
Wy,Phün,Rients,Ineke,Sytske en Rixt winskje jimme allegearre 
goede krystdagen en in lokkich en sûn 1990 ta, hooplik 

giet de gryp jim doar foarby. · 




