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BANKRELAASJE: 

FOARWURD: 

Rabobank Bolsward; gironr. 856.829 t.noVo 
Rabobank Bolsward, rekonro 3087.56.800 
t.g.v, ~sturtsje Tjerkwerd. 

Achte lêzers, 

It nrje jier draait alwer mooi en as it waar in bytsje 
meiwierret, dan kinne de bêden ·en tekkens hast wol op'e 
line en de hannen wer oan Ie earmstakken ta yn I t sjipso""'p-~ 
om it hüs wer skjin te krijen~ 
Wy hienen allegearre wol in bytsje 
winter ha wollen en in 
protte minsken hienen graach in 
eintsje ride wollen, mar dat is 
spitich genoch de lêste jierren hast 
mear by. 
Us aaisykers moatte de learzen en pols hast mar klearsykje, 
want de wikselbeker foar it earste ljipaai is ek dit jier 
wer te winnen. Jaap van Lingen hat him foarich jier wün, 
mar Schakel hat ek wer grutte plannen, dat w@s wach! 
De measte huzen yn us doarp binne no hast wer bewenne. 
Fan in pear ynwenners witte wy noch net wer•t se weikomme, 
mar dat hearre wy miskien letter nochwol efkeso 
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)e ald bakker:ij, dêr wu.rdt hurd oanwurke en it liket 
ny t a , dit wurdt in wenhûs Anneks Muzykskoalle, want 
ier oefent alle dagen wer in oare band. 
~ei in piano-stemmer yn'e pastorrj derby, dat der 
vo L muzyk yn Tsjerkwerto o d 

') ~ 1 

:iraach wer kop:ij ynleverje foár 15 april. 

&; ,( _ ~- 0~"' .'-" 
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~ M.K0 
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~r~lj : (, //J]fc90 
fCT~. il i ~, - cez,é / __ U-.u...c~ r --=~\, ---·' -1< .. _v_Y'·-, • ~- · \c_q. ~ <c~ 
BERICHTEN V A,"l\l DE DORPSOMROEPER~ 

<all;lg;,:.., 
~u w:ij, als dorpsgenoten, weer waardig de drempel van 
z:ijn overschreden, gaan m:ijn gedachten alweer: wat zullen 
wij er met z'n allen van maken in het nieuwe jaar. 
regen een ieder zou ik dan ook ~illen zeggen: als het 
mogel:ijk is, zet u dan ook geheel èn al in voor de 
dorpsgemeenschap, ook al om reden, .dat een buitenstaander 
nooit en ook nimmer zal zeggen: ze stonden er maar wat 
b:ij en keken ernaaro Oftewel, zoals Kain twijfelachtig zei: 
"Een ik mijn broeders hoeder?" 
- Hoogste dorpsonderscheiding - 
Een aantal weken geleden; werd de hoogste dor-pecnder-eche i.d Ing 
weer uitgereikt en dit keer zoals u weet aan het school 
bestuur. 
Het waren ware architecten, die een bouwwerk opgericht 
hadden voor de dorpsgemeenschap en niet een monument 
voor zichzelf en daardoor is deze parel geplaatst op de 
kroon voor hun inzet, dan ook zeer terecht verdiend! 
Vervolgens waren er een aantal lieden hier ter plaatse 
en dan bedoel ik, de eenlingen, die net als die elfsteden 
r:ijder, zich een half jaar te pletter trainde en dan tegen 
half maart moest toegeven, dat het ook dit jaar weer 

/' vergeefs is g ewe es t , 
,4'~ / ~~ Maar de redactie heeft beslist 

,1-~z ;_~ .{( 

~~ W\ l I) 
/ 

en nogmaals terechte 
Om reden, dat b:ijna de gehele 
bevolking hier het af liet weten 
met htu1 aanbevelingeno. 
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Genoeg over dit alles, want met de Prediker te verzuchten 
en die dan ook schrijft, dat dode vliegen de zalf van 
de zalfbereider stinkend doen gisteno 

Och, wat schrijf ik eigenlijk, nog een aantal weken en we 
lopen elkaar weer voor de voeten om het eerste 
Tjerkwerder kievitsei te vinden9 en de beloning is nou 
eenmaal ook niet niks! 
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En wat wij met d e vervorven aanwinsten doen,. dat ligt aan 
eigeno Om nu een voorbeeld te noemen, toen jlo de 
Sportvereniging haar jaarvergadering hield, waren er, 
het bestuur niet meegeteld, negen mensen van hiero 
Misschien twijfel bij het bestuur, of het nog wel nut heeft, 
om je voor iets in te spanneno Maar ze gaan door en 
Maarten Luther heeft eens gezegd: "Als ik wist dat morgen 
de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag nog een boom 
p Larrt en , Il 
De tijden veranderen maar het goede zal bJijveno 
Dan de nieuw binnenkomenden een goed verblijf onder de 
Skieppesturten toegewensto 
Tenslotte de koek is nog maar zuinig aangesneden, maar bij 
leven en welzijn, volgen er nog grotere stukken in de komende 
tijdo 
Je moet een broedende vogel nu eenmaal niet storen! 

E-en har-te.Lijke g r o ef v.èro ·Dorpsomroeper 
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Op de ledenvergadering van 11 november hebben we het ,;~ 
over het ondersteuningsbeleid Greidhoeke-sûd gehado !@ 
We konden toen een prioriteiten lrjst makeno 9 l~';:° 
die er na veel heen en weer gepraat als volgt kwam uit 
te zien : ~ 'lil 
1. Jeugdhonk:Voor de oudere jeugd zou er een eigen ruimte 

moeten komen. Het is niet mogelrjk om in het Waltahûs 
een vaste eigen ruimte voor de jongeren beschikbaar te 
stellen. 

DORPSBELANG TJERKWERD EeOo 

2o Verplaatsen van het fouragebedrijf Gietema:Het fourage 
bedrrjf past eigenlrjk niet meer op deze plek in het 
dorpo Deze situatie brengt de verkeersveiligheid in 
gevaar. In overleg met de firma Gietema, zal mogelrjke 
bedrrjfsverplaatsing onderzocht moeten wordeno 

3o Aanleg fietspad over het jaagpad van Bolsward naa.r 
Tjerkwerd:Het voorstel om het jaagpad een fietspad 
aan te leggen, komt voort uit de onveilige verkeers 
situatie voor fietsers op de parallelwego Een dergelrjk 
fietspad is ook van belang voor fietsers uit andere 
dorpen, die via Tjerkwerd naar Bolsward g?~no 

...L::'--- ~ ~ 
4o IJsbaan. $ ~ ~ '\./ ~ 

De reaktie van de gemeente Wonseradeel: 

2o Opgemerkt wordt, dat dit bedrrjf door de gemeente niet 
is geplaatst op de lrjst van milieuhinderlrjke bedrrjven. 

4o De rjsbaan is financieel niet haalbaar, er kan niet in 
elk dorp een ijsbaan worden ~angelegdo 

Reaktie provincie: 

30 Tussen Tjerkwerd en Bolsward is een parBllelweg aanwezig. 
Volgens het fietspadenplan is er geen fietspadenvoorziening 
g ep Lan d , 

~

*•' ,,,,,. 
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1J zu.J.t wel begrepen hebben, dat er voor Tjerkwerd niet 
zoveel uit de bus zal rollen: de eerste prioriteit wordt 
n.l e t in het Plan van aanpak opgenomen. De Levenavat baar-hed.d 
van -2.en dergelijk projekt is sterk gekoppeld aan een groep 
:: ong er en die z.Lch daarvoor wil. 
l!ede gelet op het feit dat deze wens ze8r recentelrjk naar 
voren is gekomen, wordt voorgestelc af te wachten of deze 
wens incidenteel of structueel iso 
Voorstel van de streekcommiasie~deze wens na de Algemene 
Ïedenvergadering van .:!.98E opnieuw te bekrjkeno 

Zo, dit was een heel verhaal, voor een ieder die dit n0g 
eens uitgebreid wil nalezen, er ~rjn boeken· brj d~ bestuurs 
leden aanwezigo 
We hopen u zo weer het een en ander te hebben verteld en er 
wordt aangewerk·t, zoals u ziet, 

- vriendelijke groeten namens Y- J 
het bestuur · "'Y(f);/ Janny Poelstra.. . 

~ ~ l)Jj. ~M- , . =voC\X.7~ 
. ef{) ~ 

VAN DE SKIEPPESTURTEN ~983 1 ~ 

Wie had kunnen denken, dat het schoolbestuur de hoogste 
onderscheiding van ons dorp zou kr ijg en , · 

Toch stellen we deze waardering op prtjs, niet met het 
geval, dat we deze "sturt" hebben verdiend, nee helemaal 
niet, maar we vinden het leuk, dat de Skieppesturt 
redaktie met ··ctit gebaar te kennen geeft, waardering 
te hebben voor het werk in en om·schoolo 

Het is van z~er groot belang, dat er in ons dorp een 
school is, nu ook voor kinderen vanaf 4 jaar, die goed 
functioneerto 
Alle medewerkers hieraan, ook oud onderwrjzers(essen) en 
oud bestuursleden geldt ons inziens deze waardering. 

Heel hartelrjk dank hiervoor! Het bestuur Chr. Basisschoo 
Tjerkwerd-Dedgumo 
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DE RUILVERKAVELING WONSERADEEL - ZUID 

In eerste instantie is het natuurlijk belangrijk te weten, 
wat eigenlijk een ruilverkaveling iso 

,~. ':"\. Was het eerder zo dat ruil- 
. ii'::y.5). verkaveling een strikt 
-· ~ \~ agrarische aangelegenheid was, 

"-·,n-,JJ.;J . \. . wa'il'bij wegen en· sloten recht 
worden gemaakt wat nog niet 
vlak was,· nu heeft het·woord 
ruilverkaveling een bredere 
betekenis. 
Men kan dan ook beter spreken 
van landinrichting, n~lo 
behalve de argrarische belangen, 
krijgen landschap, natuur en 
recreatie nu ook ruim aandachto 
Vervolgens- zijn in het ruil 
verkavelings gebied Wono Zuid 
de kleine dorpen, door middel 
van de ver,eniging van dorps 

belangen, ook betrokken b:ij de voorbereiding hetgeen een 
gehele nieuwe ontwikkeling is. 
Een aantal zaken , die voor de landbouw van groot belang 
zijn en in de ruilverkaveling gerealiseerd kunnen worden 
z:ijn: 
a.o De bereikbaarheid van de be.drijven, vooral voor het 

huidige transporto 
bo De waterbeheersing, waarbij een goede aan- en afvoer 

van water bela.ngrljk is en tevens een peil instellen, 
zodat draineren mogelijk is.· 

Co De verkaveling, waarb:ij de :percelen zo gunstig rnogel:ijk 
rond de bedrijven liggen, goed bereikbaar zijn en goed 
te bewerken,z:ijno 

Wat het landschap betreft, wordt veel ·aandacht besteed 
aan het veilig stellen van landschappelijke en cultuur 
historische elementen, zoals vaarten, opvaarten, 
structuurlrjnen, oude drjken, terpen, reliëf, beplanting 
en ook de flora en fauna worden niet vergetenQ 

~:/1. .,,, 



Dan zijn er nog een aantal recreatieve voorzieningen 
opgenomen, zoals het aanleggen van fiets- en wandel 
paden, kleine parkeergelegenheden, groen voorziening, 
ape e Lg e Legenheden en opschonen van vaar t en , 
Het zijn vooral deze onderdelen, die de nadruk hebben 
gekregen in.het leefbaarheids-onderzoek in de 1~ kleine 
dorpen, wà.arbjj tevens maatregelen ter bevordering 
van de verkeersveiligheid een hoge prioriteit hebben, 
Deze wensen en/of ideeën. ~ijn voor een deel opgenomen 
in het voorontwerp, een aantal wensen, die niet ztn 
opgenomen, omdat ze totaal los staan van het ruil 
ver'kave.Ld ng.sgebeur-en , zou gerealiseers kunnen worden, 
via hèt ondersteuningsbeleid van de provincie Friesland, 

waarb~ Wone Zuid dan een voorsprong 
heeft, omdat het onderzoek reeds ver 
richt iso 
Er is een sterke verwevenheid tussen 
het dorp en de argrarisçhe omgevingo 
Het is vooral voor een dorp van belang 
dat de landbouw zich in gunstiee zin 
ontwikkelt, en een ruilverkaveling 
is daardoor een belangrijk middel0 

Om nu iederee~ zoveel mogelijk bij de 
plannen te betrekken, wordt het voor 
ontwerp naar alle eigenaren en naar 
alle inwoners van het gebied verstuu~d 
en iedereen kan dan ook z~n eigen stem 

laten horen op de verschillende inspraak btjeenkomsten0 

Wellicht kan niet aan alle wensen en bezwaren tegemoet 
worden gekomen -: in ver-band met de wensen· .van. 
ander en , 
Van. de inspraak bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt 
en met het aangepaste ruilverkavelingsplan naar de 
Centrale Commissie gestuurd. Keurt die het plan goed en 
hebben Gede,uteerde Staten van Friesland ook geen 
bezwaren, dan kan de ruilverkaveling Wonseradeel - Zuid 
in 1985 gest~md wordeno 

- 

Jan Ga.Lama , 

7 
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GROENE KRUIS TJERKWERD E.o. 

Op onze laatste jaarvergadering werd noodgedw9ngen 
besloten, om de contributie met ingang van 1 januari 
'1984 van f 38,50 te verhogen tot f 40,- per jaar, 
alleenstaanden f 35,-. Ondergetekende hoopt. in 
begin maart met een kwitantie langs te komen. 

G. Brandsma, 
Ker kat r , 2, Tj er kwer d , 

~ ~ ~~,/'\- 
~ ~ ~ 

Dizze kear biine der bydragen kommen foar àe Skieppesturt 
fan: 

D. Vod" Meer,· Waltawei - D. Vodo Wal, Dedzjum - Mefro 
A. Galama-Ypma, Bolsert - S$ Tolsma, Gietsjerk - j 
Mefro So de Jong, Waltawei - J, Wiersma, Dedzjum - 
Gebro Gaastra, Parregea - B. de Jong, OranjewlUd - j 
Jo Galama, Rytseterpo 

Us hertelike tanko -·~~ ....... ~ ... ~ 
VoioDoOo ( Vrouwen in de overgang) 

Op 8 februari werd in zaal Adema te Makkum om 8 uur 
een informatieavonà gehoudeno 
Onder .b eg e.Le i.d i.ng van mvr , Het Stroom uit Fr-an ekez- 
voor vrouwen in de overgan30 
Wat wil VaioDoOo ? 
Artsen hebben weinig trjd 
om de vrouw in deze periode 
te begeleideno 
Zrj zrjn daartoe ook niet 
opgeleido 
De vrouw in de overgang moet 
haar ~ig~n zaak bep~eiten. 

- ~ - 



Verbetering eist aktiviteito 
Gezamenl~k kunnen we trachten een beter begrip te 
krijgen voor de moei:Lijkheden, die de vrouw in deze 
periode kan ondervinden. 
In Makkum eoOo wil men een nieuwe groep starten. 
Opgave o:r informatie b:ij: Mevr. M. Reltsma 05158 - 19E 

Hevro :ct.. Nesse 11 - 23( 

&~ ~ •• r" 
011j1to"t~î1 . .'''@8 ,5j1 '\ .De Sr:o'1 ver-e~i'ëf ' 

Op vrjjdagavond 3 februari was de jaarvergadering 
van de .sportv:ereniging in de bcvenz.aa'L van· het 
"Waltahüs". 
Er waren, _buj_ten het bestuur om, 11 leden aanwezd g , 
( Dit was volgens Auke de Haan 1100% meer dan vorig 
jaar. ) 
Na de opening, door de voorzitter, werd het verslag 
van de vorige jaarvergadering voor-g e Le z en , 
Dit werd goedgekeurd en er waren geen op of aanmerking 
~venzo met het verslag van de penningmeastereso 
fäj de b~stv.ur.sverkiez:i..ng werden Auk« dA liaan en 
Bertus Walsma weer met algemene instemming herkozeno 
Het bestuur bestaat uit 5 leden n.l.: 
- Jos Falkena. 
- Elly de Groot 
- Auke de Haan 

- Bertus Walsma 
Trudy Witteveen 

Er kwam een terugblik over het seizoer. 19830 
Voetbal-volleybal-kaatsen-gymnastiek en tafeltennis, 
werden onder de loep genomen en de konklusie was, 
dat over het algemeen genomen de deelname aan de~e 
sporten te weinig was. 
Dit werkt wel wat deprimerend voor het bestuur. 
Daarna kwam de bespreking voor het seizoen 19840 
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Dezelfde 

Misschien wordt de.sporthal van Me.kkum of Workum 
nog weleens Öp een middag of avond afgehuurd, om 
verschillende sporten te kunnen beoefeneno 
Het kaatsen begint weer op dinsdagavond 8 mei 
's avonds om, 7 uur op het sportveld voor junioren 
en senioreno 
Het sportveld. 

De-huur van het sportveld gaat ieder jaar omhoog ~ .,, 
en is voor dit jaar f 475,-o Waarschijnlijk moeten we k'7d 
het veld nu ook nog zelf onder-houd en, ( dus maaien ) ~ 
Dit ~edrag is een grote hap uit onze, niet zo voll~ Co~ 
pot o We willen proberen om andere gebruikende f©,., 
ver-en i.g i.ng en mee te laten betalen in de huur. 
De kontributies .wor-den dit jaar gelijk g ehouden , 
Alleen moeten de jeugd-kaatsers nu ook kontributie 
be t al.en , ( was voorheen fratis -) 
DH bedrag is f 7, 50 per maand , 
Het lidmaatschap van het K.N .KoB.o f'ed s Wonseradeel 
wordt opgezegdo Bij orkomst van nieuwe goede kaatsers 
kunnen we wel weer lid worden, maar- we moeten 
nu in verhouding veel t.e veel aan de bond afdragen. 
Bij de rondvraag kwam het onderhoud van het hokje 
( oij het SJ:Ortveld) nog navoreno 
Het verhuren .van een volleybalneto( Dedgum) 
Het organiseren van een wandeltocht. 
oinongeveer half 11 werd de vergadering gesloteno 

Trudy Witteveeno 



SCHEMA OPHAALDIENST VOOR GROF VUIL ( ;,1ET NAME 1r.AXKEN 
EN HOUT) 

Het schema voor deze ophaaldienst voor het jaar 
1984 is als volgt: ~ 

-:'I 

week 9 ( 27 februetri ., maart ) noo - :; 
week noo 12 ( 19 - 23 maart ) 
week no. 15 ( Q - 13 april ) ., 
week no. 18 ( :;o april - 4 mei ) 
week rio , 21 ( 21 - 25 mei ) 
week no. 36 ( .3 - 7 september ) 
week noo 39 ( 24 - 28 septemb3r ) 
we ek 1100 42 ( 15 - 19 oktober ) 
week 1100 ~5 ( 5 - 9 november- ) 

Langs deze weg willen wjj iedereen hartelijk bedanksn 
voor de kaarten, cadeaus.~n bloemen tijdens ons verblijf 
in het ziekenhuis en bij onze thuiskomst. 

Peter Ro Hand.riks. Leny Reidsma 
.De dgum , 

• • 0 6P O • • •. 
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NIJS FAN "IT PJUT1'EHONK" c 

Tongersdei 1 ffiaart de jOns 
om 8 oere hälde wy us 
jiergearkomste op'e boppeseal 
fan "It Wal t ahûs!' 0 
Earst wurdt it saak1like 
eedielte 6thandele. 
Dêrnei drinke we in bakjè kofje en is der gelegenheid 
efkes te praten. 



Frou de Wilde fan de Boalserter biblióteek 
Bil dan fertelle oe~ pjutte- en beukerboekena 

Boeken emmers nimme in wichtich plak yn, yn de berne 
wr~.ld, Ho e t t we der mei omgean en wat we der ûthelje 
kinne sille we fan har hear~e. 
Elts is fan :O.erte welkom op dizze jüno 

De1peuterseal' draait wer op folle toereno 
It binne allegear nije gesichteno 
Sa't it no stiet kin der noch 1, heechût 2 bern 
by 1is terjochte.( opjefte 05157 - 2635) 
Dan sille we in wachtlist ynfiere moatteo 
It is wa•t earste komt ••••••••• 
As lieding en bestjoer fine we dit in geunstige 
~ntwikkelingo Sa sûntsjes can fynt de 'peuterseal1 

syn plak yn ûs doarp. In plak dêr1t it rjocht op 
hat 
Oan1t safier ûs nijso 

De groetnis fan alle bern, bestjoer 
en lieding f an "It P jutt ehonk , 11 ·- 

>~ 
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"EENSGEZINHEID" 

Us korps soe yn'e V.U.To kinne, ma~ dat binne se 
net fan doelo 
Krekt oarsom, se wolle op 25 febrewaris wer fan 
hearre litteo 
De middeis is der in konse.t:_t yn' e He r f , 'I'sjerke fan 
Tsjerkwert, wcr't leden elldirigente harren b~st 
dwaan sille om op heech peil te musisearjen. 
It begjint om twa oere en Eensgezindheid ferwachtet 
in folle tsjerkeo 

De jüns om 8 oere wurdt de dei fuortset mei it 
blrjspul "In keardel ~tien stik". 
Dit stik wu~dt spile troch eigen leden en inkele 
gast-spilerso 
De Fryske bewurking fan dit blrjspul is fersoarge_ 
troch Roel Klynstra en bestiGt ~t trrje bedriuwen. 
It stik spilet yn'e vurkkeamer fan in baronesseo 



Persoanen: 

Baronesse - Jet Ga.Lama 

Baron - Okke s. Postma 

Parker, de butler - Jelte Speerstra 

Smit, sekretaresse - Janny Poelstra 

Du~k, tfinjonge - Peter Huitema 

Joi::.kje, llûsfrou-faam - ·Joke Schukken 

Jochurr., hûsbewarder - Jan Dykstra 

Fr@le Hil~ne - Ineke Feenstra 

Graaf Loadewyk - Roel Falkena 

Elske, keukenhulp - Baukje Postma 

- In muzykgroepke soarget foar de muzikale en 

fleurise noat o . 

Ifochte:n der minsken wêze,· dy't de sneontejtl.ns 
perfoarst net kin:ne en dochs it stik sjen wolle, 
dan binne dy wolkam op {ls iepen generale repetysj e 
op freedtemiddei 24 febrewa.r:i.s om 13.30 oereo 

Wy hoopje op in moaie ll~erwetske jün en it bestjoer 
noeget jo fa:i. herten ut o 

,/~~':-1/~~§iKl 

SNYPSNAREN. ~' .. - Broer Feens-tra sit yn Frankryk, dit yn it kader 
fan ynter::1asjonale -titwikseling: Broer yn Fr ankr-yk - 
Mitterand yn Nederlano 
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- De kat f.an Auke-Jclly hie in 
~ld wy:ke pisjen sjoeno 
It each rekke slim blesseard, 
dat it operatyf ferwidere wurde 
mo as t , 
Dat grapke koste f 135,-o 
En djoer eac h , 

Us doarpsgenoat Brandt Volbeda · 
is ferhuze ilei ~uylkestein yn 
Boalserto 
:Brandt soe okkerdeis bo ez-eko a'L 
ite far.. syn bou, mar fan de 60 
bo er ekoa'Lp.Lan t en stiene a.llinne 
de st~ltsjes noch oereino 

- Frou V-3.11 der Berg seach i~ moaie 
pije steel en wie.fuort beret, 
doe't de stoel op Iemswalde stie, 
c~y bliken, dat frou van der Berg 
de fuotten net op'e grün krrje koeo 

Se wie wer gau beret en seage in stik fan'e poaten 8fo 

Besikers fan'e lar:bou-rai koene troon it minne 
waar net .t hûe komme , 
Yet.W~ en Jelle Zo r@den it ek net op. 
K~eade tongen beweare dat se yn Amsterdam!!!! 
sliept hawweo 

- De sterkste man fan T~jerkwert!! 
Dat is Jelle Twjjnstra Sro 
Hy sloech in doaske rumbeannen en. in 
t.~uffels yri ien "kl.ap oan 'ámöts~· 
De smur~y siet op'e-rutenó 
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Mei de komst fan'e nije d'!lmny, kamen der ek in 
batterij en 1ndsprek.kers yn de tsj3rkeo 
It klinkt no en davert fier yn it rfino 

- Ids So, spiler fan Blauhû.s 
zomo, krige de reade kaarto 
Wat soe Ids dien hawwe? 

(Wurdt ferfolge?) 

De bok ut eardere no.'s 
dy't fan't simmer rr.annich 
geit behaachde, is deao 
( slot ) 

- Kopy ynleverjP. foar 15 april. 

l j 
' 1 

\ \' \ 
- 16 



3 


