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doarpskrante fan tsjerkwert e.o~ 



1 21-e jrg. nûmer 3, septimber '97 

1 't Skieppesturtsje is de doarpskraate fan 
Tsjerkwert en omkriten. Dizze krante 
wurdt hûs oan hûs besoarge troch de 
redaksje of oare frijwilligers. De krante 
kin bestean troch frijwillige bydragen fan 
de lêzers. 

Redaksje-adres: 
J.W. Nota 
Waltawei 39 
8765 LN Tsjerkwert 

Redaksje: 
Ineke Dijkstra 
Sylroede 5 (til. 0515 579498) 
Trudy Witteveen 
Beabuorren 1 (til.0515-572549} 
Joop Nota 
Waltawei 39 (til. 0515-579499) 
Gerben Wijnja 
Waltawei 53 (til. 0515-579348) 
Henk van der Zee 
Waltawei 31 (til. 0515-579768) 

Typewurk: 
Gjettje Dijkstra-Van der Veen, 
Gerben Wijnja 

doarpskrante fan tsjerkwert e.o. 

Untwerp omslach: 
Albert van Lingen Jr., Wergea 

Stinsiiwurk: 
Henk van der Zee 

Bankrelaasje: 
Rabobank Boaisert 
gironûmer fan de bank: 85. 68 .29 
Rekkeningnûmer: 3087.56.800 

Bydragen kinne oerma.kke wurde mei 
fermelding fan 
"bydrage 't Skieppesturtsje" en it jier 
dêr't it betrekking op hat. 



Foarwurd fan de redaksje 1 
Beste lezers. 

Als mensen elkaar ontmoeten volgt er meestal al gauw 
een weerpraatje. Daarom dit voorwoord ook maar even te 
beginnen met het weer, want het was uniek. 
De boeren hadden een goede oogst doordat er regen en 
warmte was. De maand augustus sloeg alle records en~ 
was de warmste van de eeuw met temperaturen van dik 
boven de 30°C .. 
Mede door het mooie weer varen er veel boten door 
Tjerkwerd en moet de brug vaak omhoog. Een compliment 
aan onze brugwachters Marten en Hinke Brandsma die 
rustig even wachten met de hekken dicht te doen als 
zij je in de verte zien aankomen. 

Feest was er op 31 mei op Baburen. Dit was de dag dat 
de windmolens officieel in gebruik werden genomen. 
Verschillende dorp~genoten hebben de klim naar boven 
gemaakt en genoten van het fraaie uitzicht. 
Feest was het ook voor Martine Hylkema. 
Drie dagen lang was ze een stralende Heakeninginne 
en zwaaide ze de scepter in Bolsward tijdens de 
heamieldagen. 

In de Leeuwarder Courant stond een foto van Doede 
Wijngaarden en z'n timmermaat Sietse de Jong uit 
Makkum. Doede werkt al jaren in de restauratie bij 
Bouw '75 in Workum net als dorpsgenoot Bernard Algra 
en Eelke Algra. Het is een mooi en boeiend vak. 
Daarom is het goed om dit eefrs naar voren te halen. 
Want wat ~ijn ze weer mooi als die eeuwenoude kerken, 
gebouwen en huizen gerestaureerd zijn. Veel dorpsge 
noten moet b~t wel opgevallen zijn hoe de voorgevel 
van het woonhuis van de fam. Ouderkerken weer in de 
oude staat is teruggebracht. Het is lang zoeken wil 
je een huis tegenkomen met zo'n prachtige voorgevel. 
Een aanwinst voor de Waltaweg . 

..., 
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Nog even een foto. Ik sla de courant open en daar zit 
Jouke Hylkema te schaken. Een prachtig schilderij wat 
levensecht geschilderd is door Gerrit Wijngaarden. 

Vanaf het pri!le begin maakte Rixt Speerstra deel uit 
van de redaetie van 't Skieppesturtsje. 
Nu heeft Rixt besloten er een punt achter te zetten. 
Vanaf hier mag ik alvast namens de redaetie Rixt heel 
hartelijk bedanken voor alles wat ze voo~ onze dorps 
krant heeft gedaan. Noem alleen maar de snypsnaren. 
Haast iedereen begon met het lezen van de snypsnaren. 
Niet alleen het werk wat je deed, maar o©k dat stukje 
gezelligheid zullen we missen. Rixt het was grandioos. 
Gelukkig hebben we Ineke Dijkstra bereid gevonden om 
de plaats van Rixt over te nemen. 
We hopen dat Ineke een goede tijd mag hebben als redac- 
tielid. 

Het dorpsfeest hebben we ook weer gehad. Van wat onder 
tekende er van meegemaakt heeft was het bere-gezellige: 
wat mij van de andere dorpsgenoten ter ore kwam kun je 
concluderen, dat het een geslaag~ dorpsfeest was. 
U leest er vast wel meer over in dit nummer. 
0 ja, nog even een foto uit de Bolswarder Courant: 
Jolt: wat stond of moet ik schrijven wat zat je er mooi 
op. Dat was nog toen je droog was, dacht ik zo. 
Allemaal veel leesplezier toegewenst. 

Joop Nota. 

3. 
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In memoriam _ reark Schakel 

Op 7 augustus werd Freark Schakel in Tjerkwerd begraven. Jarenlang heeft 
hij zich op zijn eigen creatieve manier ingezet voor Tjerkwerd. 
Als dorpsomroeper beeft bij heel wat geboorten aan de dorpsbewoners 
bekend gemaakt. Haast alle activiteiten, vergaderingen en dergelijke werden 
door Schakel omgeroepen. 
Met de bel liep Schakel voor het muziekkorps uit om het dorpsfeest in te 
luiden. De tuinwedstrijd was jarenlang een terugkerende gebeurtenis. 
Meer dan honderd keer schreef hij in onze dorpskrant. Ter gelegenheid 
daarvan verscheen een uitgebreid interview met hem in het nummer van 
april 1995. Zo had hij wel meer dingen. 
Twee keer ontving hij een oorkonde als Skieppesturt van het jaar. Trots was 
bij daarop! 
Al een tijdje misten we zijn bel en z'n bijdragen voor ons dorpsblad. De 
laatste tijd ging het snel bergafwaarts met Freark Schakel. Gelukkig werd hij 
verzorgd in Bloemkamp waar hij zaterdag 2 augustus op 77 jarige leeftijd 
overleed. 

Jeugdkorps festival 1 
Op 1 novimber organisearret de federaasje fan muzyk 
en sjongferieningen yn Wûnseradiel in jeugdkorps 
festival yn Tsjerkwert yn it Waltahûs. 
Dit op fersyk fan muzykferiening Eensg~zindheid yn 
ferban mei harren 75 jierrich bestean. 
Oan dit festival dogge omtrint alle jeugdkorpsen fan 
us gemeente mei en der krije se in jury-ferslag fan. 
Oanfang jÛns om 7.00 oere . Allegearre tige wolkom. 

y. 



i Vrouwenvereniging Martha-Maria 1 
We aijn inmiddels begonnen met een uitstapje op 
27 augustus naar de miniatuurtuin in Appelscha. 
Vervolgens stond het natuurmuseum "het Drents Friese 
W9ud" in Wateren op het programma. 
We besloten dit uitstapje met een koffietafel in Vled 
der. 
De eerste vergadering is op maandagavond 15 september 
om kwart voor 8. 
De bedoeling is om op Vrijdag 31 oktober de verkoop 
met spelavond te houden. 
Wie hier iets voor over heeft kan dit brengen bij de 
presidente mevr. U. Bakker-van Rijs. tel. 579783. 
Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

B. Bakker-Poelstra. 

1 Bedankt 1 
Bedankt 

Nadat wij enkele maanden geleden hoorden van m1Jn 
ernstige ziekte, vielen Thijs en ik in een diep gat 
Maar daarna zeg je tegen jezelf:"Kom op, je hebt 
nog eeri kans, je moet voor je gezondheid vechten". 
De steun die wij hierbij ondervonden in de vorm 
van telefoontjes, kaarten, gebed of bezoek, doet 
ons erg goed. 
Al die bemoedigende woorden geven mij soms net 
dat duwtje in de rug dat ik zo hard nodig heb. 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

Dinie Huitema-Breteler 

5, 



1 Molepêle-prakkesaasjes ] 
De kij oan de oare kant fan de feart stean mei niget 
te sjen as de mole begjint te draaien. 
Net allinne omdat dit net alle dagen bart mar ek omdat 
dit mear yn de bisten har gesichtsfjild leit as de 
folle hegere wynturbines: 
Doe't de Beabuorster mole yn 1882·bouwd waard wie 

der in buorman dy hie it jier dêrop twa kealfersmiters. 
De Beabuorster mole krige de skuld en dermei fansels 
ek it wetterskip "Exmorra e.o." dat it jier dêrfoar 
oprjochte wie. 
De besmettélike abortusbang sil wol de rjochte oar 
saak west hawwe foar dizze buorman syn strop. 

Sa lang as der libben is fan minske en bist is dit 
libben bedrige troch alle moglike virus-en ynfeksje 
sykten. As it no de bedoeling fan de natoer altyd 
west hat om mei help fan al dizze sykten in natoerlike 
seleksje ta te passen is ransels min ut te meitsjen. 
Wis is wol dat nei bepaalde epidemyen de oerbleaune 
populaasje dy't it der libben ofbrocht hat resistint 
is foar in herhelling fan in sykte dy't de seleksje 
te weech brocht hat. 
By sykten as tongsykte,t.b.c., bargepest; ensf. waard 
der in part fan in bepaalde soart utroeid. 
It oerbleaune part wie resisttnt foar de sykte en 
koe mei neikommelingen der f0ar soargje dat soks fuort 
net wer utbriek. 

De tsjintwurdige barge~est is men no oan it bestriden 
troch opromjen fan hielé bedriuwen en dêrmei ek it 
romjen fan alles yn de omjouwing. Troch sa'n massale 
opromming set men ransels ~e kans dat der in resistint 
part oerbliuwt op in dea spoor. 
Ek it ferbieden fan fokken sil deselde gefolgen hawwe 
By de miljoenen bargen dy't al ~fmakke binne, hie frij 
wis in great part west dy't fan har libben noait 
bargepest krigen hie. 
It ienichste dat we der no oan hawwe is dat de media 
it skynber moai fynt om altyd mar wer sjen te litten 
hoe't in graafmesine yn de deade bargen omhapt. 



Der hat in tiid west dat massale opromming net tapast 
waard: dan hie der doe fansels net in baarch oerbliuwe 
moatten. It is fansels no~h wol de fraach yn hoefier 
de natoerlike seleksje noch wearde hat, no't wy troch 
intajen sykte~ op in Sfstan holden hawwe. 
En ek dat troch tige yntinsyf halden fan bisten de po 
pulaasjes tige grut wurden binne. 

Wanneer soene no de measte bargen oerbliuwe as we de 
bargepest syn gong geán litte en in resistinte popu 
laasje oerhalde ...••••..•• of it ministearje fan lanbo 
troch gean litte mei opromming? 

En fansels de fraach hoe't it mooglik is dat op it 
iene plak fan de wrald miljoenen sûne bargen ferbr.and 
wurde, en op in oar plak miljoenen minsken fan de 
honger omkomme. Dit is min ut te lizzen. 

De ~yn giet ek lizzen en de Beabuorster male kin wol 
wer utslein wurde. 

Pier Z. 

1 Nijs fan de Oranjeferiening 1 
Beste minsken, 

Setter let as net. Dat is de titel die boven dit stukj 
had moeten staan. 
Wij willen nog even terugkomen op 30 april jl., toen 
we de verjaardag van de komingin vierden. Een uitge 
breid verslg heeft u in de krant kunnen lezen, er zijn 
echter nog een paar dingetjes die we willen vermelden. 
Ten eerste willen we alle mensen bedanken die hun 
medewerking hebben verleend aan de puzzeltocht, in het 
bijzonder de heer Pier Zysling die de mensen met open 
armen op "zijn" Babuurster Molen ontving, de polder 
molen die in 1882 werd opgericht. 



Dit was het goede antwoord op een van de vragen. 
De oplossing van de rebussen luidde: De appel valt 
niet ver van de boom~en In het land der blinden is 
éénoog koning. 
Over het aantal geiten en bokjes bij Yeb en Trudy zijn 
de meningen verdeeld. Maar op het moment van onze tel 
ling waren er 15. 
De aangeplakte foto bij Cor van Zuiden was een jeugd 
foto van de jarige Juliana en de gevonden letters 
vormden het woord "Wilhelmus". Wij hopen dat u heeft 
genoten van dit "rondje dorp". 
Verder hadden we nog ballonnen. Het aantal terugge 
zonden kaartjes was overweldigend. We hebben er welge 
teld één terug gekregen, dit maakte het voor de jury 
natuurlijk een stuk gemakkelijker. Be winnares is 
Geertje Haytema. Haar ballon werd gevonden door de 
familie R. de Theye uit Biddinghuizen. 
Geertje krijgt haar prijs thuis bezorgd. 

'
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Oranjevereniging. 
1 

Eén van de ouda1delen van het dorpsfeest wus hel aloude 'tonne 
Jükc'. 

8. 



Geslaagd dorpsfeest in Tjerkwerd 
:J.'JERKWERD - Voor de inwoners 
yan Tjerkwerd. maar ook voor 
die van Arkum. Dedgum. Eems-. _ 
}\'oude; ~uren en Rytseterp zit 
het jaarlijkse dorpsfeest er weer 
pp: Twee. dagen lans regeerde 
de- Oranjevereniging met ham 
jestiviteiten in het dorp, waarbij 
er zowel activiteiten voor jong · 
:!=tls voor oud. 

;ne feesten . begonnen vrijdag 
:inorgen sportief "met onderdelen 
cls volleybal en ·kaatsen. Voor 
(ae - jeugd van Tjerkwerd e. o. 
:stonden er die morgen kinder 
r);pélletjes op het programma. . s 
rMiddags trokken de feestvieren 
:p.e 'skieppesturten' zich terug in 
;de - tent· tijdens het ·klaverjassen 
)m het rummicuppen. 
;Die tent vormde ook ·'s avonds 
;het centrale' punt van het. dorps- . 
€feest. want nadat de muziekver- - 
·'.en1ging Eensgezindheid door 
;het dorp was gegaan, werd in de 
•Jent een ficiif uur durend concert 
.verzorqd. · 
i 

'Daarna ging elke bezoeker er 
,-goed voor zitten. want diezelfde 
;avond vonden de twee eerste 
:onderdelen plaats van de zes- - 
lcamp. Zes teams hadden zich 
.voor deze zeskamp ingeschre 
ven. Tijdens een quiz werd de 
.kennis van de teams op de proef 
~gesteld, waarna de deelnemen 
.de teams een kort toneelstukje 
-op moesten voeren. 
.Nodct de avond was afgesloten 
::met muziek van Lays, werd het 
·:langzaamaan rustig in Tjer 
·kwerd. 

:oe volgende dag immers moest 
:de zeskamp worden afgemaakt.· 
:Al viöeg ging het muztekkorps : 
·:weer door het dorp om de Tjer- , 
.kwerders wakker te · schudden, 
~Na het gezamen,ijk koffiedrîn 
;•ken stonden nog vier onderdelerr" 
:-van de zeskamp op het proqram-". 
.mo, t. w. tonne-lûke, een zeé-v. 
':phelling, een estafette en ten 
.slotte een stormbaan. Nadat alle. _ 
.onderdelen waren afgewerkt, de 
:punten waren geteld bleek het _ 
teem van Arkum-Dedgum win-~'! 
'.naar te zijn. Tweede wetd de 
-Sylroede. derde Baburen, vierde 

Rytseterp, vijfde Esmswoude en 
zesde Waltawei/Singel/Kerkstra- · 
at/Kade. 
De jeugd· werd _ intussen bezig 
gehouden met tekenfilms én een 
springkussen. 

. ( . ~h 

Het Tjerkwerder dorpsfeest werd" 
zaterdagavond afgesloten met __ 

een optreden van de groep 'Bon 
nefooi'. Niet alleen de feestvie 
rende 'fjerkwerders genoten van 
de muziek, maar ook vele bezoe 
kers van buiten, die op de mu 
ziek waren afgekomen. De Oran 
jevereniging toonde zich na af 
loop tevreden over het verloop 
van de feesten. 

:) . 



Even voorstellen ) 
In het vorige Skieppesturtsje lazen wij dat het min 
of meer een ongeschreven wet is dat nieuwe inwoners 
van het dorp zich daarin voorstellen, en die goede 
gewoonte willen wij natuurlijk niet verbreken! 
Wij zijn Johan en Heleen Wilts, 29 en 25 jaar oud 
en we wonen sinds 17 mei op Sylroede 30. 
Beide zijn we afkomstig uit het Groningse Onstwedde 
in de buurt van Stadskanaal, en na respectievelijk 
zes jaar (Johan) en twee jaar (Heleen) in Bolsward 
te hebben gewoond, wilden we graag weer naar een 
dorp toe. Dat is dus Tjerkwerd geworden en vanaf 
het begin voldoet het ons hier erg goed! 
We werken beide niet zo ver weg: Johan 0p een accoun 
tantskantoor in Sneek en Heleen op het notariskantoor 
in Bolsward. Het is dan altijd weer prettig thuis 
komen in het dorp. 
Inmiddels hebben we al aardig wat dorpsbewoners 
leren kennen en wonen we hier met veel plezier! 

Groeten van 
Johan en Heleen 

Wilts. 

1 Bericht van deëû+soos 1 
De 60+ soos gaat weer beginnen op woensdag 8 okt. 
om 2 uur in It "Waltafius". 

Op deze middag zal de cabaretgroep "Sechstich plus 
en dus .••.•.••• " voor ons optreden. 
Het belooft een vrolijke start té worden van ons 
programma van dit seizoen! 

De 60+ soos komt 1 maal per maand vanaf okt. tot 
april op woensdagmiddag van 2-4-uur bijeen in 
"It Waltahils": er zijn zo~n 25 leden. 
Kosten: 5 gld. incl. thee. 



Als leiding proberen we om zoveel mogelijk ver 
schillende middagen te verzorgen met b.v. spelletjes, 
een spreker, dia's, zingen, bingo enz. 
Kortom vooP elk wat wila! . . . 

Nieuwsgierig geworden? 

kom gerust eens kijken, u bent van harte welkom. 

Hinke Twijnstra 
tel. 572308 

An~ie v:d. W~l 
579482 

Alie Mekking 
579393 

1 Opbrengst collectes 1 
De actie vöor het Astmafonds in het kader van de 
landelijke inzameling in de week van 11-17 mei 
heeft in Tjerkwerd een bedrag opgebracht van f.355,--. 
Tetje, bedankt voor je inzet, en een ieder die door 
een financiële bijdrage deze collecte heeft 
doen slagen. 

Namens het Astmafonds bedankt. 

Doetie Bakker. 

j SCHOOLREUNIE -27 september a.s. 
1 Heeft u 30 tot 38 jarige in het (licht) grijze verleden de lagere school van 

Tjerkwerd/Dedgum bezocht ? Dan bent u vast al uitgenodigd ? 
1 Mochten we u hebben vergeten neem dan z.s.m. contact op met de 
1 hieronder genoemde personen. 

: Zij die inmiddels al zijn uitgenodigd worden gevraagd om eventuele foto's, dia's l of schoolkrantjes uit hun schooltijd mee te nemen cq. van tevoren te brengen. 
Bel! .... Leny Haytema 0515-57 95 20 of 

Geertje van der Wal 0517 - 53 19 16 

\ \ . 



Nationale collecte epilepsiebestrijding. 

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds- De 
Macht van het Kleine, van 26 tot en met 31 mei 1997 
plaatsvond, heeft in uw gemeente f. 446,45 opgebracht. 

Met de opbrengst van deze collecte kan daadwerkelijk 
aan de bestrijding van epilepsie worden gewerkt. 
Op wetenschappelijk gebied kunnen zaken nader ~nder 
zocht. Extra voorlichting, speciaal gericht op kinde 
ren kan worden ontwikkeld en bijgedragen kan worden 
aan zaken als persoonlijke hulpverlening, speciaal 
onderwijs en recreatie-activiteiten voor mensen 
met een ernstige vorm van epilepsie. 

Hartelijk dank aan alle gevers! 

1 Het nieuwe klaverjasseizoen 1 
Beste dorpsgenoten. 

Langs deze weg willen wij al onze leden attenderen 
op het nieuwe klaverjasseizoen!! 
De eerste kaartavond is dinsdag 7 oktober a.s .. 
Het zou erg leuk zijn als we wat nieuwe leden zouden 
kunnen verwelkomen. Heeft u het klaverjasspel niet 
of nog niet volledig onder de knie, geen probleem, 
al onze leden zijn bereid u een handje te helpen. 
Er wordt puur voor de gezelligheid gespeeld, messen 
laten we thuis. We kaarben iedere dinsdagavond 
(aanvang 8 uur) en spelen drie "bomen". 
Vindt u het teveel om iedere week te komen, dan kunt 
u ook in "maatschap" kaarten, b.v. met uw man, vrouw, 
vriend, vriendin, buurman, buur~rouw enz. 
U komt dan om de beurt. 

ll. 



Na afloop van het kaarten willen velen van ons 
even "nakaarten", dat gebeurt dan meestal aan de bar, 
maar u mag natuurlijk ook gelijk naar huis gaan. 
(wat voor som~igen van ons soms ook verstandiger 
zóu zijn). Nogmaals, nieuwe leden zijn van harte 
welkom op dinsdagavond in het Waltahûs. De enigste 
dingen die u mee hoeft te nemen, zijn (eventueel) 
uw portemonnaie en een goed humeur, de rest ver 
zorgen wij. 

Dan volgt hieronder nog de uitslag van het afgelopen 
seizoen. Onze voorzitter de heer Maurits Ydema, 
heeft mij gevraagd dit stukje te schrijven, als 
u ziet wie er op~de ee~ste plaats staat begrijpt 
u misschien waarom. De punten achter iedere naam 
zijn het gemiddeld behaalde aantal punten. 

Seizoen 1996 - 1997 

0 1 Maurits Ydema 4959 
02 Jitte Huitema 4790 
03 Bertus Walsma 4763 
04 Aukje Galama 4746 
05 Jaap van Lingen 4731 
06 Andries Bos 4674 
07 De Jong bv 4663 
08 Dijkstra bv 4642 
09 Jelle Zijsling 4619 
1 0 Betty Jellema 4592 
1 1 Riet Bruinsma 4589 
12 Jouke Hettinga 4560 
1 3 Yde Schakel 4557 
1 4 Jelle Twijnstra 4545 
15 Bert Miedema 4527 
1 6 Willem Haytema 4519 
17 Rob Dijkstra 4322 
18 Sonja Huitema 4297 
1 9 André Huitema 4236 



Tot zover de uitslag, tevens ledenlijst. Laat 
dit niet een reden zijn om niet te komen. 
Tot 7 oktober a.s. in het Waltahûs. 

Hartelijke groeten Vqn Maurits Ydema 
Betty Jellema 

1 Tsjerkwert --------- Canada! 1 
Van een klein gezellig dorpje'Tsjerkwert' gelegen 
in Friesland verhuisd naar het grote verre Canada. 
De eerste 3 jaar heb ik als boerenknecht gewerkt, 
daarvan waren de 2 eerste jaren moeilijk en hard. 
Maar ik ben er heelhuids doorheen gekomen. 
Sinds 1995 beri ik voor mezelf begonnen met het 
verzorgen van de klauwen van een koe, en ik melk 
voor de mensen die op vakantie willen of mensen 
die ziek zijn. 
AJ ~ ,n 1995 heb ik Miranda ontmoet. 
We zij11 inmiddels op 2 mei 1997 getrouwd en we ziJn 
dus min of meer met een kleine bedrijfsverzorging 
begonnen. 
Dus beste dorpsbewoners het gaat ons hartstikke 
goed in het verre verre Canada. 
We willen ook nog eve~ de mensen bedanken die ons 
kaarten hebben gestuurd voor onze trouwerij. 

Bedankt. 

Met vriendelijke groet van 
Herke en Miranda Bakker . 
en een poot van onze honden Rocky en 

Wanda 

Ons adres is: 5323-5UA street 
T7N-1EU Barrhead AB 
Canada. 

\\{. 



Stichting "It WaltahÛs" organisearret 
op 4 freed-te-jûnen, . 

COUNTRY LINE DUNSLESSEN. 

COUNTRY LINE DUNSJEN is foar alle leeftiden, men 
hat foar it line dûnsjen gjin partner nedich, 
dus men kin allinne op les gean. 

De lessen wurde halden op : 16 en 30 jan. en 
13 en 27 febr., fan 19.30 oant 21.00 oere. 
De kosten komme Ûngefear tusken de f. 7,50 en 
de f. 10,00 per les. (dit hinget êf fan it aantal 
dielnimmers) 

De lessen wurde fersoarge troch: 

Northem state 
Country Dancers 
Afd. zw Friesland 
SIETSE IAACSMA 

Ofslutend wurdt der in Country en Western feest 
organisearre foar it hiele doarp! (De datum hjir 
foar stiet noch net fêst) 

Wy hoopje op in protte dielname! 

Opjefte en inljochtingen by Joke Schukken 
tilf. 579596. 

15. 



C "Waltahûs"nijs 1 
Tjerkwerd, september 1997. 

Na de verbouwing van 95/96 kunnen wij nu weer 
volledig gebruik maken van ons dorpshuis. 
De vakanties zijn voor de meeste mensen weer 
geweest, dus reden voor de bestmnen van de ver 
schillende verenigingen om het"winterwerk'' weer 
op te starten. Er zijn àl een paar verenigingen 
gestart en maken alweer volop gebruik van It 
Waltahûs. 

• 

Voor de dinsdag en vrijdagavond z1Jn er bar en 
keukendienst vrijwilligers ingedeeld. Zij zijn 
dan verantwoordelijk voor de gang van zàken. 
Voor de verenigingen die op andere avonden c.q. 
overdag aanwezig zijn wordt zelfwerkzaamheid ver 
wacht. Met deze verenigingen zijn in het verleden 
afspraken gemaakt over het gebruik en beheer van 
It Waltahûs. Elke vereniging krijgt ter opfrissing 
nog bericht over deze afépraken of heeft deze 
inmiddels ontvangen. 

Heeft U andere plannen? Wilt u bijvoorbeeld een 
koffietafel, dansavond, bingo, gourmet, etc. 
organiseren, dan horen wij dit gaarne redelijk op 
tijd en zal het stichtingsbestuur voor invulling 
van de nodige vrijwilligers zorgen. 

Op deze manier, het dorpshuis runnen met vrijwilli 
gers, houdt in dat de opbrengst van de bar/keuken 
rechtstreeks naar de stichting gaat wat hopelijk 
een financieel gezonde toekomst gaat waarborgen. 
"Het blijft in het dorp". Op papier hebben wij in 
totaal ongeveer tachtig vrijwiiligers staan, wat 
gezien bij andere dorpshuizen een groot aantal is. 
Toch blijven wij van mening hoe meer er mee doen 
hoe minder vaak men eventueel hoeft. Velen vinden 
het leuk en gezellig om te doen en het is een 
mooie manier om andere mensen te leren kennen. 



Ook voor de nieuwe inwoners,aarzel niet en doe mee. 
U kunt dit altijd laten weten aan Joke Schukken 
(tel. 579596) of aan één van de andere bestuurs 
leden en anders door middel van een briefje in 
onze brievenbMs. Het is geen must eh u moet het ook 
niet ervaren als verplichting, het blijft .....• 
...... vrijwilligerswerk. 

Het ligt in de bedoeling om in oktober/november 
een avond te houden voor alle vrijwilligers met 
aanhang. U hoort hier nog meer van. 

Stichting "Doarpshûs It WaltahÛs" 

Trudy Witteveen 
Gerben Dijkstra 
Wiebe Huitema 
Jappie de Boer 

tel. 
572549 
579773 
579287 
579671 

Joke Schukken 
Jaap van Lingen 
Sieko Postma 

tel. 
579596 
579097 
579246 

, 

Witte .. al dat it Tsjerkekoar fan Jl.mme 
Tsjerkwert-Dedzjum 40 jier bestien hat, 
en dat se ta eare d ê r- fan in utfiering 
halde op 25 oktober • A acht ûre JUnS om 
yn it Waltahûs te Tsjerkwert! 



Ut de älde doaze ( 6) 
In stikje doarpslibben fan 65 jier ferlyn 

Gerrit Mulder kaam diskear mei in gedicht op 'e lappen. Plysje H. Feenstra 
bat dat yn juny 1932 skreaun nei oanlieding fan in jongfeintefyt by de 
trekfeart. 
Yn 'e simmer fan 1997 rekke der wolris ien yn'e feart, mar dêr bie it 
waarme waar mear mei te krijen oant it op it lêst net mear ferantwurde wie 
om der yn te swiuimen. Mar 65 jier ferlyn spile der hiel wat oars. 
Wy litte ta beslót noch witte dat it gedicht yn de Boalserter krante stien bat. 
De feinten yn de karre binne Jan Oostenveld en Klaas Schukken, de rider en 
de fisker is Harm de Boer, wylst de oare rider Bote de Boer wie. Mulder 
f ertelde noch dat it him ofspile op it Plein en de Kade. Bote de Boer is in pear 
jier letter, doe't de brinspuit by beabroei fan Klaas Galema bealwei Blaubûs 
wie, as lette wraak yn in linsleat smiten. 

Hjir yn dit lytse doarpke Tsjerkwert, 
Der giet it soms ek nuver ta. 
Ik scil jim r's in grap fortelle, 
Hoe bryk as feinten it wól ha~ 

It wier yn 't skoft,sa foart nei iten, 
-En soks bart yn de doarpkes mear-, 
Dan stiet s~ ~iddeis bij. de brêge 
Faek jong en ald yn drok petear. 

Den wurdt fen alles der forhelle. 
't Komt bij sok praet faek net sa krekt. 
t•!ar sjoch, el ts kin soks wol bigripe 
Ek faken dat 'taan ~ijs ûntbrekt. 

Den moat men wol hwet oars bitin.ke, 
En hjer,hjir komtit grapke dán. 
Tw~ biezen leinen yn in ~ar~e 
To dre~men; ja wit ik hwerfan? 

Twa oaren dy 't dat spantsje seagen, 
Dy seinen:nou dat liket skoin, 
Scille wij de "hearen11 efkes ride? 
Zi toe ~ar ju en it gyng aan. 



Mar ha je ea seks fen jo libben, 
:-!°~·Min fleach fen kjel tme hast ut 't fel-, 
De karre mei de beide slïepers, 
Ryd men sa ~ar yn 't wetter del. 

En dad'lik wier it kopke ûnder, 
DAr yn'e trekfeart stie wol sop. 
~::'t dreé.men wier hj2.r ~au bikommen, 
Ho krigen se't ek sa yn e kop. 

Mar sjuch,ik tocht al,wacht mar bazen, 
Dit brekt jimm'grif nog nuver op. 
Hwent sjuch, dy drea.I:1ers bin·gjin dreamers. 
Se laken beiden hjar hast slop. 

Hjar tinzen wiemen grif deselde, 
"En el t s w i, t wol ho as soks giet, 
It wur-d t hj ar ·test werom bi telle. 
Hwent wraek is omme r-s o sa swiet. 

En ja,it dÛrre mar in skoftsje, 
Ien .fen de riders siet mei. 'no ch.b; .. 
Hast op itselde plak ~e fiskjen, 
Allinne de dobber der t er can tocht" 

En nlof der laei er sa te wetter. 
Op sokken slÛp 11de Wraek" him nei" 
Hij prûste en b.La e sd e as 'n kikkert 
Rordwoun alhiel yn't wetter wei. 

In skofke letter rounen beide 
Yn drok petear hwer neist elkoar. 
Se praten hwer as echte freonen 
Hwent lêst komt net bij hjarren foar. 

Nou i~ fansels de bar oan d'oarer 
Hwent t is as de dei sa klear, 
't Scil net safolle dagen dÛrje 
To wetter giet er grif in kear. 

It wier in grap,der is om lake, 
Dochs is myn rie,oerdriuw soks net; 
In grap-hoe moai-,hat ek syn mjitte, 
In grap,hat faek kwea bloed wol set. 



Wie heeft er belangstelling voor: 

4 grote tafels van 115 x260 cm. a f25, 
I witte kast t.e.a.b. 
22 houten stoelen af 15,- 
3 tuinhekken ongeveer 2.00 cm hoog 
Heineken embleem 
2 radiators 3 dubbel 2.75cm. lang 
ventilator ongeveer 35cm doorsnee 
6 raamkozijnen 
hout, deuren, planken schroten enz. 
1 paar noren (schaatsen) 
1 groen gasstel 
spiegel 
klok 
dartbord 2x 
rietmat Niet genoemde prijzen zijn nader overeen te 

komen met een van de stichtingsleden. 

Heeft U belangstelling voor een van de bovengenoemde voor 
werpen, vul dan onderstaand briefje in en gooi dit voor 1 okt. 
in de brievenbus van het Waltahuis. Bij meer dan 1 belang 
stellende voor een voorwerp, wordt er om het voorwerp ge 
loot. 
--------------------------------------------------------------------------- 
naam: 
adres: 
tel: 
Heeft belangstelling voor: 

Stichtingbestuur Waltahuis. Voor 1 Okt.1997. 



In s e p t emb e r is het weer zover, 
dan gaat de naaicursus van 
Modevakschool Bolsward weer van 
start. 

In kleine groepj~s wordt aan de 
cursisten geleerd hoe je met be 
hulp van patronen de modernste of 
leukste kleding zelf kunt maken. 

Lerares 

plaats 

Kosten 

Epie Wijngaarden 

Olieslagersstraat 6 
Bolsward 

f 37,50 p.mnd. * 
In principe nemen de cursisten 
hun eigen naaimachine mee. Dat be 
spaart niet alleen veel tijd maar 
vaak weet men niet half hoeveel 
mogelijkheden de eigen machine 
biedt. 

Voor tel. informatie: 0515 _ 579761 

ER ZIJN NOG ENIELE PLAATSEN VRIJ! 
Wist u trouwens dat Modevakschool 
Bolsward ook officiéle vakopleidingen 
biedt voor costumiere, coupeuse en 
Haute - Couture? 

* per maand 1 vrije week 

'k_l. 



Oud papier 1 

!~, z~ ~~!~~~ d: i!'!li!A!~ oud 
1 papier. Mede vanwege het feit dat voor de zomervakantie een tweetal 
! ernstige ongevallen (in Holland) met kinderen heeft plaatsgevonden 
1 tijdens het inzamelen van oud papier, hebben we besloten om de 
1 kinderen van de bovenbouw niet langer in te zetten bij het ophalen van 
1 

het oud papier. Het papierverwerkingsbedrijf heeft een brief gestuurd 
,

1 

naar al haar klanten met daarop het dringende advies zeer voorzichtig 
met de inzet van jeugdige vrijwilligers om te gaan ( i.v.m. 

' 

aansprakelijkheid) Het ging hier overigens om een uitzonderlijke 
situatie. De wat oudere kinderen werkten met een machine, waar ze 

I · niet aan hadden mogen komen. Maar de oud-papier business heeft ons, 

' 

zeker in het afgelopen jaar, nogal wat tijd en inspanning gekost. 
Daarom het volgende: 

1 1. We vragen alle dorpsbewoners die zelf in staat zijn om het papier naar de 
1 container te brengen, dit zelf te doen en het papier niet meer aan de kant 
1 van de weg te zetten. 
! 2. Zij dit niet kunnen, en hiermee denken we m.n. aan de oudere 
! dorpsbewoners, kunnen éénmalig telefonisch hun naam en adres aan de 

school doorgeven. Dan zal bij deze mensen het papier wel worden 
opgehaald. 

3. We vragen degene die in het bezit is van een (wat grotere) aanhangwagen, 
deze voor het ophalen van het oud papier, beschikbaar te stellen. (lx per 
maand). 

4. We vragen ouders en/of andere, dorpsgenoten om hierbij te helpen. We 
zullen dan een rooster maken, met daarop de keren dat zij dan aan de beurt 
zijn. We hopen dat het er zoveel zullen zijn, dat het aantal keer zoveel 
mogelijk wordt beperkt. U dient dan wel te kunnen beschikken over een 
auto met trekhaak. Op dit moment hebben . zich twee mensen hiervoor 
opgegeven, wie doet er nog meer mee ?? (Het ophalen van het oud papier 
kan evt. ook in de vroege avond plaatsvinden.) 

We hopen op uw begrip voor deze wijziging en nogmaals .... helpt u een 
handje?! De opbrengst is immers voor de school bestemd en dus voor 
de kinäeren t! TELEFOONNUMMER VAN DE SCHOOL - 57 98 13 



l[K e a t s e n 1 9 9 7 

Fanof begjin maaie hawwe de keatsers en keatsters 
haat eltse wike aktyf west op de tiisdeitejûn. 
Der is 15 kear fÛl om 'e punten striden. 
Likernoch 20 junioa~en, 20 senioaren en 12 froulju 
wiene paraat. 
De utslach by de junioaren wie: 
1. Ids Walsma 
2. Brandt Volbeda 
3. Auke Walsma 
4. Sjoerd Wijngaarden 
5. Hans Haarsma 
6. Gritta van Buren 
7. Nynke Dijkstra 

De bern fan 10 jier litte it in bytsje ofwitte, 
dat moat yn 1998 al oars. 

De utslach by de senioaren wie: 
1. Wybren Poelstra 
2. Jelle Brandsma 
3. Tjeerd Haarsma 
4. Peter Ouderkerken 
5. Adam Poelstra 
6. Jan Hessel de Groot 
7. Jan Nota 
8. Theo Galama 

De froulju wurdt sa stadich oan in manske groep. 
Sy keatse dat de stikken der of fleane. 
De utslach wie: 

1. Maria de Boer 
2. Maria Dijkstra 
3. Lisette Kootstra 
4. Joke de Jong 

Wy sille hoopje dat der yn 1998 wer mei like folle 
nocht spile wurde sil. Oant sjen yn maaie '98. 

J. D. 



Boargerlike stän 
Meidielings foar dizze rubryk graach skriftlik oan 'e redaksje, 

Troud: 
* 25 april 

* 20 juni 

* 4 july 

Ingrid Terpstra en Peter van Gouda 

Clara de Boer en Salvatore Pace 

* aug. 

Rudy Mekking en Marjan Baarda 

Roelof Bakker en Edith Ypma 

* 25 jier troud: 2 aug. Ids en Joke Schukken 

Tegearre 100!!! 
2 X 50 

Jappie en Griet de Boer 
9 maaie en 1 sept. 

Allegearre us lokwinsken. 

Stoarn: 
* 1 aug. 

* 2 aug. 

Broer Burghgraef, hy hat eartiids 
wenne op Jousterp. 

Freerk Schakel, foarhinne doarpsom 
ropper yn us doarp. 

Us meilibjen. 

Stichting Windkracht, Tien 

Wynpark Beabuorren B.V. 

Op vrijdag 16 mei j.l. mochten 
wij u als bestuur informeren 
omtrent "Stichting WK 10". 
Op deze avond werd het ontstaan 
nog eens uit de doeken gedaan, 
alsmede de doelstelling toegelicht. 

!').'-\. 



Indertijd op de speciale ledenvergadering van Dorpsbelang op 
13 jan. 1995 werd er nog gesproken over een deelfinanciering 
door de dorpsbewoners. Thans wordt het complete projekt door 
de ING-Bank. gefinancierd. 

De doelstelling van de stichting behelst: het creëeren van 
financiële middelen tbv het dorp Tjerkwerd. 
Dit doel proberen wij te bereiken dmv onze deelname voor 1/8 
deel in Wynpark Beabourren. De financiële middelen dienen tot 
ons te komen door het uitkeren van dividend door deze BV. 

Aangezien de produktie van het park eerst in begin 1997 van 
start is gegaan en er nogal wat geinvesteerd/geleend is, 
wat terugbetaald/afgelost dient te worden, zal de uitkering 
over 1997 mede afhankelijk zijn van de wind, dus windhandel. 

Over de eventuele te besteden gelden voor het dorp zullen 
de verenigingen en stichtingen gevraagd worden om een verzoek 
in te dienen bij WK 10 voor een bijdrage. Deze verzoeken 
zullen door WK 10 beoordeeld worden. Wij zullen u volgend 
jaar nader informeren omtrent de volledige procedure. 

Om u een indruk te geven omtrent het wind-aanbod vindt u 
hieronder een wind-index. Hieruit kunt u opmaken, dat wij 
door de late opstart van het gehele park vooral in februari 
(182) nogal wat produktie gemist hebben en dat juli (46) 
een slechte windmaand is geweest. 

: .:-~99~x.~n ·: Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec '97 "96 

P-WSH, land. gem. 53 182 94 95 7.S 66 44 87 89 

Maandgem. '88-' 96 15.S 141 133 93 73 68 70 70 81 95 100 122 

Friesland 5.S 182 10.S 112 76 63 46 91 88 

N.Holland-Noord 56 186 93 93 71 58 41 8.S 89 

Midden Holland 43 230 98 93 61 63 39 90 92 

"Zeeland" 49 172 85 85 75 70 44 83 89 

' 

Het bestuur: 
voorzitter: Johannes Dijkstra 
secretaris: Jelle Zijsling 
penningmeester: Jos Falkena 

-i.s , 



1 Aginda 1 
15 sept. 

16 sept. 

7 okt. 

8 okt. 

25 okt. 

3 1 okt. 

1 nov. 

1e vergadering Vrouwenver. Martha-Maria. 

Start biljartcompetitie in het Waltahûs. 

Klaverjassen begint weer: 20.00 uur 
in het Waltahûs. 

Soos 60+ : 14. 00 uur in het Wal t a h û s . 

Jubileumconcert Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum 
ter ere van het 40 jarig bestaan. 
Aanvang 20.00 uur in het Waltahûs. 

Bazar/ Spelavond georganiseerd door 
de Vrouwenver. Martha-Maria. 

Jeugdkorpsfestival: aanvang 19.00 uur 
in het Waltahûs. 

1 Bydragen 1 
Bydragen binne kommen fan : 

P. Poelstra- de Jong - Dedzjum ; B. Speerstra - Singel; E. Bouw - Singel ; 
T. Twijnstra - Hellendoarn ; R. Bakker - Tjerkestrjitte ; R. Bakker - Singel ; 
D. Bakker- de Jong - Arkum ; P. Zysling : Boalsert ; J Zysling - Beabuorren ; 
E. Witteveen - Waltawei ; A. van Lingen - Singel ; P. Kroneman - Nymegen ; 
F. Strem/er -Arkum ; L.J Hielkema - Sylroede.; JJ. Ve/ema - Beilen. 

Eltsenien tige tank ! 

î..6. 



[ Snypsnaren 1 
In skoft ferlyn wienen de Tsjerkwerters en Dedzjumers mar in 
'Charisma 'tysk fo/kje ! 

Okkerdeis bie B. fan de Waltawei him fersliept. Noch heal yn 'e sûs makket 
er hastich it bêletrornpke ree en docht de kofje yn 'e thermosflesse. Dan giet 
alles yn't kofferke en leit dizze yn 'e gong klear. Noch eefkes gau de keamer 
op en del. Dan fuort ! Healwei de Waltawei komt er by syn sûp en stût 
en ûntdekt dan dat er in oar kofferke yn de hän hat. Krekt, dy mei de tuba ! 

Ha Jo it nije pand fan R & A al sjoen ? 'Stjerren 'de moai l 

Mefr. H. B, ek al fan de Waltawei, mei graach op it fytske nei Boalswert. 
Mar ja, om in goed parkearplak te finen fait net ta. Dit kear dan mar op de 
brêge, da's wol sa fertroud. Dochs mei de kaai yn it wetter gie it weromfytsen 
net sa maklik. 

H. B. us Kanadees hat syn jierdei mei f amylje en freonen yn it doarphûs 
fiert. Hjirby noch fan herte 'congratulations ! '. 

Boer J.D. is in man om yn de gaten te hälden. As kwispartisipant op it feest 
draaide er samar ien syn lampke ut. 
Deselde man siet as in wiere berchbeklimmer boppe yn de iperenbeam en 
seage op in keunstige wize alle tûken deröf Moast er miskien dêr dat lampke 
by brûke ? 

Yn de tsjustere nacht/an de 3(f; op de Sylroede wOflrd infytsfermoard ! 

Op de twadde jûn fan it feest wie der wat panyk yn de pastory. Heit en mem 
Jeinen al bast op ien ear, doe't se ta harren skrik femamen dat de hem noch net 
fan it feest werom wienen. Wat dogge jo dan as älden; wachtsje fansels ! En dat 
oan't de iere betiide moarn ta. Mar wat die no blik.en? De bem hienen, om't se 
net yn hûs koenen, de garaazje mar as sliepplak ûtsocht. Dêr lei it ek wol 
noflik. 't Wie dochs net sa noflik foar heit en mem ! 

Elvis P. libbe ek mar heal de sneontejûns ! 



H. K. is net mear ien fan de jongsten, dochs waard hy frege as fotomodel. 
In pear Amearikaanske toeristen seachen K. foar hûs sitten, makken in 'bannen 
en fuotten' praatsje en al gau waarden wat plaatsjes sketten. H.K. sympatyk., 
autentyk en no ek noch fotosjenyk ! 

A.H en JS fan de Sylsroede wurde as dûnspear troch guon heech oanskreaun ! 
Se kinne hast wol op tillefysje ! Hast ! 

Bij U.H hat de bliksem ynslein. It joech sa'n knal dat guon minsken op Sylroede 
hast ut harren bêd kneppelden. JN .fan de Waltawei siet op it stuit dat de klap 
foei op keammerke 100. Hy tocht earst dat er wat ferkeards iten hie ! No, dan 
binne jo wol by in rare Sjinees west. 

De nije Sylroede; in Fillawyk gelyk. 

Dy ûnderwizers binne hoppe ek net folie wizer. Beide hienen de freedtejûns op 
it doarpsfeest wat te djip yn it bierglês sjoen. De ien tocht doe't er thûskaam 
dat syn broek stellen wie, de oar moast op 'e fyts wer nei B. ta en fertelde letter 
dat er noch nea sa'n ein fytst hie. 

Seiskamp : lt ferskil tusken de coach J v. L. en alle oare coaches ? 
Hy wie op syn bêst yn 'e rêst en de oaren wienen nei il skoft wer beller ! 

Us tige wurdearre redaksjelid R.S. te Y. bat nei safolle jier öfskie nommen fan 
ûs team. Wy sille har · entûsjaste ynbring net gau ferjitte. No bat. H. har sûnt de 
lêste gearkomste noch net wer sjoen en hy wol al graacb in lekker tutsje. Is dat 
noch mooglik ? 

Oranjeferiening ! Tige tank foar in geweldich feest ! ! 

Kopij en snypsnaren graach 
foar moandei 8 disimber 




