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25 jier 't Skie pesturtsje • Jubileumnûmer, maart 2002 

Doerp•krante ~an Tajerkw•rt •·•· 

't Skiqpat,,rtsje is de doarpskrante 
fan Tsjerkwert en omkriten. Diz.z,e 
krante wurdt Us oan hti.s besoarge 
troch · de redaksje en oare 
frijwilligers. De krante kin bestean 
troch frijwillige bijdragen fan de 
lê:,ers. 

- Bydragen kinne eermakke wurde 
mei fermelding fan "bydrage 
't Skieppesturtsje" en it jier d!r't 
it betrekking op hat. 
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~\·.~ ~- v ·v·· : Waarom dit nummer? Waarom deze speciale uitgave? "\,· 
•\;° Dit nummer? Omdat het er gewoon weer de tijd voor is, een nieuw jaar, een •\,' 
•V· nieuw voorjaar en een nieuwe jaargang. •\,, 
i1. Waarom deze speciale uitgave? Ja reken maar eens goed uit en inderdaad dan l· 1/ •\/• komt u er achter, dat het Skieppesturtsje alweer 25 jaar bestaat. 
•\;• Wat gaat die tijd toch ontzettend snel. (Achteraf is er natuurlijk ook heel wat in 
l1• die 25 jaar gebeurd.) 
.{;. In april 1994 kwam het 100 ste Skieppesturtsje uit en dat was ook zo'n groot 
~,\ nummer alleen in een ander jasje. (Wij gaan natuurlijk ook met de tijd mee, de . 
• {r. grote verpakking hebben we overgenomen, maar het jasje is veranderd.) 

1 In dit nummer vindt u nieuwe informatie, maar ook enige pagina's met teksten· ~.· .Y" van oude Skieppesturtsjes. 
•y· Hierin staat informatie, die wij als redactie, belangrijk, interessant of gewoon leuk ·v· vonden om nog eens te vermelden. 
•':/• Even over 2002: •J• Het jaar van het nieuwe geld ofwel de EURO. €. Bent u al gewend aan het nieuwe monopoly-geld? 
•? Went best wel snel. He! · 
•I( En dan onze geweldige, welverdiende Skieppesturt: Bert Miedema. Lees hierover verder in dit blad. 
e\,7• Op 2 februari wonnen, Je11e Feenstra, Alex Draaisma, Tonny Witteveen, Jelte Steur, Karst Sieffers, 
., • Brand Volbeda en Auke Walsma o.l.v. Jaap van Lingen en Genn Dijkstra, de 1 ste prijs met het 
\ 
•1 /• zaalvoetbaltoernooi van de dorpencompetitie in Makkum. 
i1• Daarna, iets meer buiten ons dorp om, de Olympische Spelen in Salt-Lake-City. Waar weer veel 
~/ 

., ,• dorpsgenoten van hebben genoten. 

./-. Toen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen, waarmee Wûnseradiel met .haar 11.971 inwoners 

.{.-. (waarvan 6.128 inwoners hebben gestemd) 5 zetels voor het C.D.A, 3 voor de PvdA, 2 voor de 
· V.V.D., 2 voor D66, 2 voor Groen Links en 1 voor de F.N.P. behaalde. ,\·-.~. 

_1__ Op zaterdag 16 maart maakte ons korps Eensgezindheid een promotie en het volgende stond in de 
•·t Leeuwarder Courant van maandag 18 maart: 
•\:• "HOOGEZAND - ·oe muziekvereniging Eensgezindheid uit Tjerkwerd onder leiding van Nynke 
•V· Jaarsma heeft op het voorjaarsconcours van de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in 
-'\/· Hoogezand een eerste prijs met promotie behaald. De muziek vereniging, die tot nu toe uitkwam in 
•V· de 2de afdeling, gaat hiermee naar de l ste afdeling van de bond in de sectie fanfare." 
•\ !• En als laatste binnengekomen bericht: 
.1/• Op zondagmorgen 17 maart 's morgens om 5 voor 11 vorid Jan Blanksma het 1 ste kievitsei van 
.Y .. •\o'" Tjerkwerd en omgeving. Zie verder in het Skieppesturtsje . 
• - .. • Alle bovengenoemde mensen heel hartelijk gefeliciteerd met de behaalde prestaties. 
./,-. Heel veel leesplezier en hartelijke groeten namens de redactie. 
\ 
.~?· 

Trudy Witteveen- Hettema. 
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Ut it argyf fan de 
It · is_ al wer in stikma . 
bysunders makken n~1ch jierren ferlyn d 
BoaJserter Krante fan1t:.;;:e.r in knipsel ~::? :s~!daksje fan it hundert 

a1e 1994. röJ•. De foto m . . . ste numer wat 
e1 it strkje stie yn de 

doarpskrante 

Honderdste uitgave 'Skieppesturtsje' 

0 

TJERKWERD· De dorpskrant voor 'I)erkwerd e.o. 't Skieppesturtsje bereikte onlangs ha.ar honderdste uitgave. De 
redactie, bestaande uit Ineke Feenstra.-Sybesma., Sytske Dijkstra.-Bouwhuis, Richtsje Speerstra-Bakker, Gerben 
Wijn ja. en Joop Nota., liet deze mijlpaal niet ongemerkt vc ~-J,;; "'UD. Speciaal ter gelegenheid van deze 1 OOe uitgave 
werd een extra dik jubileumnummer '· zd, waarva ·ste exemplaar werd aangeboden aan Rieats va.n 
Buren. Van Buren was één van de vi eden, die ~g stonden van 't Skieppesturtsje. 
Op de foto: van links a.fRients vanBt.• Dijkstre- .,, Ineke Feenstre -Sybestne en uiterst rechts Van 
Buren sr. 

------ j ------ 
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"Minsken fan Tsjerkwert ik meitsje bekend ... " 
By wie in femeamd man, Freerk Schakel, de doarpsomropper. Salang as er koe 
levere er kopij foar de doarpskrante en mar leafst twa kear krige er de 
Skieppesturt utrikt. Wy fonen in ald knipsel ut de L.C. fam 18-02-1986. Dermei 
wolle wy dizze markante Skieppesturt noch eefkes werom helje yn dit 
jubileumnumer, want der heart hy eins wol yn thus. Schakel is 2 augustus 1977 op 
in leeftiid fan 77 jier ferstoam yn Boalsert. 

Door Rink van der Velde 
ALS ER in Tjerkwerd een boreling is, komen de dorpsgenoten dat 

de zelfde dag nog· te weten. Freerk Schakel maakt dan m stemmig. 
zwart pak een rondgang, luidt af en toe een bel en roept: Minsken fan 
Tsjerkwert, ik meitsje jimme bekend ... Volgt de mededeling, dat er 
vreugde heerst ten huize van die-en-die, omdat er een zoon of dochter 
ter wereld is gekomen, die luistert naar de naam ... En tot besluit roept 
hij dan: Allen gehoord, zegt het voort. De aanbeveling om het voort te 
zeggen, is eigenlijk overbodig, want na Schakels rondwandeling weet 
iedereen het. 
"Ik ha it leafste dat de minsken 'even der dorpsomroeper legt op zo'n vrije dag 

yn 'e doar komme, dan is der it measte duizend kilometer tussen de rails af. Het 
aardichheid oan. Guon bliuwe achter de absolute rekord hebben hij en zijn reis 
glêzen stean, dan is 't krekt as bin ik oan gezel Peter vorig jaar gevestigd met 1139 
1t playbacken. Ik gean ek altiten even km en op de kop af 150 stations. Om dat 
nei skoalle ta, de 1okalen byläns. Dan . te halen hebben ze laat of de avond en 
rop ik soksawat as: Bêste bern, ik wol al terug in Sneek nog we even.moeten 
jim even in bliid böadskip bringe. En doorreizen naar Staveren en vervolgens 
dan fertel ik it. Ja, master fynt it goed, terug. 
oars die 'k it fansels net." ;1. _ 

Freerk Schakel 'doet ook aan nazorg. 
Op de eerste verjaardag van de jonge 
TJerkwerder is hij present en trakteert 
op gebak. Hij laat zich dan meestal met 
de popp'e fotograferen en stelt zich om 
standig op de hoogte van het welzijn van 
vader, moeder en kind. Bij de volgende 
verjaardagen volstaat hij met het zen 
den van een prentbriefkaart. Dorpsom 
roeper Schakel (66), oud-melkboer, - 
broodbezorger en -groenteman, om 
maar het een en ander te noemen, is er 
in 1977 mee begonnen. .,Ik tocht: der 
moat wat feroarje yn Tsjerkwert." Het is 
vrijwilligerswerk, al rekent hij een ta 
rief dat varieert van een rijksdaalder tot 
eeI\,tientie. het verder overlatend aan de 

· goeagunstigheid van de clîëntèle. Ver 
gaderingen van plaatselijke verenigin 
gen roept hij pro deo om, als het een 
feestelijke uitvoering betreft rekent hij 
op een gratis toegangskaartje. Hij houdt 
het allemaal nauwgezet bij en legt bij 

!
. eerste aanmanin~ meteen een lijst over 
van alle jonge TJerkwerders sinds 1977. 
Het zijn er onderhand viiftig en hun na- 
men staan geschreven. Het valt op, dat 
het op één na allemaal welluidende 
Friese en Hollandse namen zijn, van Te 
atsche tot Nynke van modieuze smetten 
vrij. 
Freerk .Schakel heeft nog het een en 

ander bij de hand. Hij organiseert iedere 
zomer een tuinwedstrijd, hij schrijft re 
gelrnatig in het dorpskrantje It Skiep 
pesturtsje ( de sche1dnaam voor een 

1 
Tjerkwerder) en hij reist. De laatste be- '. 
drijvi~heid verricht hij meestal samen 
met zijn jonge vriend Peter Rozenburg. 
Freerk Schakel ziet kans op een dag- 
kaart van acht gulden per bus naar Am 
sterdam en Breda (waar een dochter 
woonachtig is) te reizen. Hij profiteert 
aldus ten volle van de geneugten van 
het 65-plusserschap in de vorm van kor 
tingen. Een tochtie rond het IJli§el~eer 
is ook een van zijn favoriete ritjes, en al 
weer voor acht piek. Zijn vrouw verge 
zelt hem slechts af en toe, haar reislust is 
wat minder groot. Van de kinderen 
krijgt Freerk Schakel altijd een trein 
kaart OP. zijn verjaardag. Daar zitten ze 
v vriie reisda en· in en de Trerkwer- · 

Als Freerk Schakel zegt het "ferrekte 
drok" te hebben, dan laat zich dat begrij 
pen. In de zomer komen er nog wat ta 
ken bij: omroepen op de wekelijkse 
markt m Makkum en twee dagen per 
week .als gids dienst doen op de route 
van Aldfaerserf, het Levenswerk van 
zijn broer Yde ... Ja, ik bin wat drok, dat 
seit dokter ek. Mar ik kin net stil sitte, 
dat is't him." 

Freerk Schakel 0 
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Ut de histoarje fan Tsjerkwert 
Y n iindenteande ferhalen geane wy wat raenler tebek yn 'e tüd en komme terjochte yn 
in Tsjerkwert dfr't it lin der docbs wat oan binne leit. De ferhalen ba wy fiske ót it 
argyf fan doarpsbistoarikus en -samler Gerrit Mulder. It soe ek yn Geakunde 
Wtlnseradiel stean, mar om't de meuten dat boek net ha, bjir in priuwke. 

Tsjoenderij 1> 
Op in pleats De Fiif Ekers te Hartwert makken de kwearninsken dat it net tsjernje 2> woe. De 
boer, in Harmen Martens Brünsma, stjoerde doe syn feint nei Tsjerkwert tan ei de 
divelbander. Hy k.rige in flesfol guod mei werom en tagelyk de meidieling, dat de kat jonge 
bie op 'e lytsbûthûssouder yn in äld poepehoed 3> (sá goed wie de man mei de tastin op 'e 
pleats op 'e hichte, woe er sizze. Doe't de feint thûskaam en der nei fernaam, kaam it krekt sa 
ut. . 
Neffens in oare lêzing (dit is typearjend foar sêgen) teach de boer seis nei Tsjerkwert en kaam 
de bander him op healwei temjitte mei de wurden: "O, jo soene nei my ta hè? Jo binne 
Harmen Martens Brûnsma fan De Fiif Ekers. It doocht dêr by jo net mei it tsjemjen, no? Gean 
mar werom. Ik soe krekt nei jota." Underweis frege de divelbander de boer, oft er wol wist 
dat syn kat jonge bie (ensfb.)."Nee," sei Brûnsma ferheard. Marit kaam krekt sa ut as er dein 
hie. As de pleats al te slim ûnder de macht fan de divel syn trawanten siet, holp in fleske guod 
net genêch. Dan moast der in hynstemiddel te baat nommen wurde. 

Divelbanders 

Dat de divelbanders wol ris misbrûk makken fan harren oansjen by it sljochtwei folk, kin men 
by R.S. Roarda lêze yn syn boekje "Ut de IJlde doau". 
Hy bek.riuwt dêr de rjochtsaak yn tsjin de Boalserter Liuwe Christoffels "alias Duivelbander, 
ook Ma/burg in de wandeling genaamt". Hy wenne yn in Lyts Kleaster en wie sa'n 48 jier ild, 
doe't er yn 1785 foar de knobus moast. Liuwe bie ek yn Wûnseradiel klanten, wat bliken 
docht ut ferklearringen fan Tryntsje Ruerds, de widdo fan Klaas Durks te Beabuorren ûnder 
Tsjerkwert, in minske fan 55 jier. Hja bie yn 1782 net inkeld in pear sike kij, mar rekke seis 
ek frijwat ut stel en doe't de medisinen fan dr. Belkmeer fan Boalsert neat holpen, stjoerde hja 
har soan nei de bander. Dy gyng daalk mei en stelde rest: "Minske, minske, dit stiet der net 
bêst ta. Gjin dokter of master kin jo helpe en ik bie gjin fjouwer dagen letter komme moatten, 
oars bie ik jo ek net mear helpe kinnen, want jo binne betsjoend, alhiel betsjoend." 
Doe't Tryntsje rop: "O Heare, bin ik betsjoend, mar fan wa dan doch?" andere Liuwe: "Fan 
Klaas Martens, dy't hjir ek yn 'e buorren wennet. Dy hat it jo oandien." Dan sjocht de bander 
hartige sterk yn 'e eagen, betaast har boarst (dêr't it har sear die) en makket in drank klear. 
En it wie nuver, mar sadré't hja dat guod brûkte, saksearre de pine en knapte hja op. Trije jier 
letter ferklearre hja foar it rjocht bielendal wer klear te wêzen en neame mear lêst fan te 
hawwen. Oangeande de prak:tyk fan Liuwe ferklearre hja noch dat er sa faak as er mei syn 
drank ta barres komt, allinne yn har sliepkeamer wêze moat. Hy giet dêr mei in têst mei fjoer 
yn en as er wer fuort is, stiet de biele keamer fol reek en sit fol mei in skerpe walm 
(divelbanders "baemden en rikken"!). Net fanwegen dit masterjen moast Liuwe foar it rjocht, 
mar om oare saken. Dan komt ek ut, dat de widdo fan Beaubuorre by einsluten boarch wurden 
wie foar Liuwe Christoffels en dat de divelbander de lêste jierren gjin sint hier betelle bie, dat 
hja siet tige yn noed . 

.. 
l) Tovenarij 
2) Kamen 
3) Hoed van een Duitser die in de zomer het gras gemaaid had 



lürüsARGYF 1 

• 
J In hulde oan de frouljusf oriening 
f "Martha Maria" to Tsjerkwert : • • . - . i Wiere ballade fan 

f
: Kllogol, m,, .. 1, Blm S•m . "''"• 

Selt do t~r t&n T.s~rkwert nou: 
A 1,1«- ~lottrJ!!, Jl"ry11lftn:t rom ftft c"r 
Oer <I~ ,:rt'ld!'!n hcn.rt lt ,,klc.ar'., 

l 
1 

Ji~rt·~n h•.1t dl'lr y1I 1l11 tlljtrkfltOCr 
Net In k!l'ppor-klolt mel\r wMt. 
Né. eter mMAt h,vl\t bMTe, 
Dit w1-, ,.,n.r ~11 dOA'1' In l~at. 

De Fronlju C11.n T11J11rkwert, 
Hlcne der hinder flln Ml 1eat. 
Hn.rren. mannen to let t:hQa to !ten. 
U\\'l\t In 163t, ne, n. bêst. • . • • 
l'ln stil! nlJ:o,rJlrrlcm en ,a metr, 
Der mo1111t h1vn.t bnrre, dat ·wtn klc11r, 
It BlstjOr !fat doe 11eln: .. H&w11r, 
Der moa.t komme )-n de Harmonie In 

81\Z&r", 

En wy f11nsels dor hlnne, 
Wc koene to kul!t en to keur; 
Sjltto, ronlJe en met •t Jlld ,amyt mar 

..... ~ek', 
Dit \\1o In T,;Jcrkwerter saek. 
Do frottlju fan ,.M. en M." ee«.gcn h!lcr, 
De krot wto derfan Ot lt hier, 
T1ge .switte, lt spul neaeh tuort, 
Jawls. der wle tlre bût ruod, 
Fro111ju '''Y blnn' jlnt hjtr tankber !oa.r, 
Ocr dit gcwnldich reaultaet., 
De tOt!r sjongt neu wer ~ Beier l:Jon1, 
Elle Is yn lt doe.rp parut. 
Klingel, KIAngel, ,ett da _toer, 
Moems 8, mld<!ela 12, jounit om 4, 
Hy ropt ûs tMs. . . de !jOden oer. • • 
I>(t \\1e. _\\'er r!I l&nt&ffld ,.?,f1ent1kfpllw 

sin", 
Der hl\ wy yn dluie tlld N'n !orlet, 
M&I', Tajerkwert Is wor lcr"kt 01' tild, 
W,j ltomme wier ne\?o wer to let, •.• 
Yn'l.,w&lde. Bart SpeerslrA • 

't, Tsjerkwerfer klokkespul 

.. ............................................................................... 



w~~~~~~~~~~~~~~~~w * 1 Van het W ALTAHÜS 1 * . * . 0 De eerste activiteit dit jaar: .. het nieuwjaarsbal waar o.a. de Skieppesturt werd uitgereikt en wel aan * 
Á ons bestuurslid, Bert, nog van harte gefeliciteerd. ~ 
f Ook vindt er elk jaar een bestuurswisseling plaats op deze avond. Na zeven jaar had Trudy Witteveen f 
~ haar tijd erop zitten. Trudy we willen je heel hartelijk bedanken voor het vele werk wat je hebt gedaan ~ f voor It Waltahûs de afgelopen zeven jaar. Als nieuw bestuurslid hebben we Nelly Walsma bereid f 

* 
gevonden. * De bestuurs- verdeling is nu als volgt: 
Voorzitter Fokko Rollema 

~ Secretaresse Aggie Ouderkerken ~ f Financiën Jan Witteveen f 
~ Agenda/ Catering Joke Schukken ~ f Vrijwilligers Nelly Walsma f 

Inkoop e.d. Bert Miedema / Jaap van Lingen ! * Voor reserveringen van It Waltahûs kunt u contact opnemen met Joke Schukken. f 
i Dan de Playbackshow op 23 februari. i 
f Er hadden behoorlijk wat personen zich aangemeld om hun playback kwaliteit te laten zien. f 
i Van heel klein tot groot W"'QS dit een succes. ! 
ilf Prijzen voor de basisschooljeugd: f 

* 
eerste: Kabouter Plop Jan Witteveen, Freerkje/Froukje Walsma, * 

Sjoerd Dijkstra 
tweede: lt's raming men (Geri Halliwell) Welmoed Blanksma 

~ derde: The Ballroom Blitz (The Sweet) Anne Gietema, Bart Hekkema, Frans Galama, ~ 
f Thomas van der Zee 'f 

0 * Prijzen ouderen: * 
* 

eerste: God wat ben ik blij (Freek de Jonge) Sietske Gietema l 
tweede: Super Spy (Safe Ferris) Catharina Kuipers, Maaike Kuipers,Liset Draaisma f 

~ Nancy de Boer, Patricia Wiersma, Sanne Helgen ! f derde: Paid my dues (Anastacia) Geertje Haytema f 
l Allen van harte gefeliciteerd. In het bijzonder Sietske Gietema die er ook nog eens met de wisselbeker ~ 
f vandoor ging. f 

* 
De zaal was boven verwachting bomvol. De ervaring is dat dit de laatste jaren wel eens anders was. We ~ 
hopen dan ook dat in het vervolg als er weer eens iets georganiseerd wordt wij op een misschien wel net f 
zo'n grote opkomst kunnen rekenen. De playbackshow was overvol een knalavond. * Al met al een heel geslaagde avond * 

~ Tenslotte: Er is een avond voor vrijwilligers gepland op 23 maart. Als het goed is heeft u ondertussen ~ 
f' een uitnodiging ontvangen . f< * Stichting Doarpshûs It Waltahûs. * 
* --·· * * *: * ·~ * 
* * o~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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w~~~~~~~~~~~~~~-~.~w,:·:· 
i lnoRPSBEUNG I i 
* Dorpsbelang 'Tjerkwerd wekt websitemedewerkers :k 

*
f De website over Tjerkwerd die we ten tijde van Sinuner 2000 in de lucht hadden, was een doorslaand *f 

succes. Vanuit alle hoeken van de wereld kregen we reacties van oud-dorpsgenoten. Toen al is het plan 
opgevat om hier via Dorpsbelang een vervolg aan te geven. * Het slagen van dat plan is afhankelijk van het vinden van mensen die een dergelijke dorpssite zouden * :k willen maken. Daarom zijn we op zoek naar mensen die interesse hebben om deze website te maken en :k 

f mensen die zin en tijd hebben om deze website te wllen met informatie. Dat kunnen feitelijkheden, f 
verhalen, nieuwsberichten of foto's over het dorp zijn. Maar je zou ook kunnen denken aan adressen en 

:k jaarverslagen van dorpsverenigingen, de inhoud van lt Skieppesturtsje, de Tjerkwerder dorpsvisie en de A: 
f maandelijkse agenda Op de MAT. f * Het belangrijkste aspect op dit moment is het vinden van iemand die een website zou willen maken. * 
~ Daarnaast zoeken we iemand die de inhoud in samenwerking met dorpsbelang wil coördineren. :k 
f Verder zijn mensen die op wat voor manier dan ook een bijdrage willen leveren van harte welkom. . f 
* Dorpsbelang Tjerkwerd ziet dat een eigen website voor het dorp een meerwaarde kan hebben. :k f In de eerste plaats als actuele informatiebron voor dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten, in de tweede f * plaats als visitekaartje en nieuwsvoorziener naar overheidsinstanties en subsidieverleners. Met één klil * T op de knop kunnen ze zien wat Tjerkwerd is, wat er speelt en welke plannen en wensen er leven. f * Mensen met belangstelling of die mee willen werken kunnen zich wenden tot: · 1 / * 
* , * f Jelle Feenstra _ 

Jousterperweg 6 
:k 8765 PO Tjerkwerd .,. * 
f telefoon: 0515-579626 · f . * e-mail: jelle.feenstra@noordoost.nl * * IDAMEY&HERENSOClbmT 1 * * De vijf avonden van het winterseizoen zijn weer voorbij. Het was weer gezellig. De ene keer drukker dan * 
f de andere . Men kwam over het alpneen iets later en niet direct om acht uur. f * In het eerste seizoen was het gelijk om acht uur vol; 'nu heeft het zich meer verspreid over de avond. * 
f De één komt, de ander gaat etc. Dit was ook de bedoeling. In ieder geval weet je als je er heen gaat dat f * er mensen zijn c.q. dat er iets te beleven is. Kaarten. biljarten, etc. of gewoon even lekker bijkletsen. * 
f Ouderen, jongeren, oudere jongeren, jongere ouderen, kortom alles was vertegenwoordigd. f * Het bevordert de contacten. Je komt dorpsgenoten tegen die je anders niet zo vaak treft en dan blijken ze * 
f opeens wel mee te vallen. f * Iedereen bedankt voor zijn of haar inbreng c.q. inzet om er gezellige avonden van te maken. ~ 
f Nu eerst een fijne vakantie toegewenst. f * Wij gaan in het winterseizoen 2002-20003 hier mee verder. t I t * . * · Jullie worden geïnfunneerd via It Skieppesturtsje en Op de Mat. ! 
f Natuurlijk blijft het motto: ALLES MAG NIETS MOET. f * Jaap en Gerben * 
JL~~~~~~-=Á=>~~~~~-=l>r~~~JL ·.·o 

@ 
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Bert Miedema 
Skieppesturt fan it [ier 2001 

Troch Gerben Wijnja 

"Organiseren om mensen IJ_lij te maken, dat is de kick" 

E ind jaren 70, het exacte jaartal weet Bert niet meer, zette hij z'n eerste schreden als toekomstig dorpsbewoner in Tjerkwerd. De woning, waarin hij nu zo tevreden 
woont met Agatha en de beide kinderen Rob (2) en Mark (5), werd geveild. Samen 

met z'n vader was hij naar de finale verkoop toe gegaan. De prijs werd door notaris 
Detmar maar mondjesmaat verhoogd. Ineens klonk er achter uit de menigte de roep: "Ik 
doe er eenmaal duizend gulden overheen!". Dat was Bert, de rest was verbluft en droop bij 
wijze van spreken af.' Tegen zoveel overtuigingskracht kon men blijkbaar niet op. Het 
tekent Bert zoals hij is: vastberaden en recht door zee. Voeg daarbij z'n tomeloze inzet voor 
het dorp en ziedaar een Skieppesturt. Wij konden als redactie niet om deze dorpsman heen. 
Al eerder was hij door ons genomineerd en hij kon gewoon niet eeuwig tweede blijven. 
Eens moest hij toch de hoogste dorpsonderscheiding ontvangen. En dat was dus tijdens het 
afgelopen nieuwjaarsbal in zijn "eigen" vertrouwde Waltahlls waarvoor hij zoveel. 
vrijwilligerswerk heeft gedaan, van recreatiecommissie tot Oranjevereniging en van 
IJsverening tot Waltuwetbewoner: 

0 

0 

Feestcommissie 
De recreatiecommissie in Tjerkwerd deed al gauw een beroep op Bert. Het was een soort 
feestcommissie. Bert herinnert zich knalfeesten als het carnaval, een western- en een rock en 
roll avond. "Ik was bij de oprichting. We wilden feestjes in het dorpshuis. Epie, Broer, Jaap, 
Anneke, Roelof en Joke zaten er onder andere ook in. Er moest wat meer gebeuren vonden 
we en we wilden iedereen erbij betrekken. Eens gingen we met een hele groep uit het dorp 
met een boot naar het Kniene-eiland. Dat was heel geslaagd. " Vooral in die beginfase was 
hij als manusje van alles present. Later bij de verbouwing droeg hij ook zijn waardevolle 

· steentje bij. , , 

Bert is geboren in Hichtum, een 
Voorstad van Bolsward zoals hij 
het noemt. Hij groeide echter op in 
de Gysbert Japicxstad en vertoeft 
nu al weer heel wat jaren in de 
Achterbuurt daarvan, voor de 
goede verstaander: gezien vanaf 
Leeuwarden. 
Dat de Boalserter Oliekoek nog 
eens een heuse Skieppesturt zou 
worden, had hij wel gehoopt, maar 
dit jaar rekende hij daar absoluut 
niet op. "Ik ben geen geboren 
Tjerkwerder, maar met deze 
onderscheiding hoor ik er nu echt 
bij. " 
Wat ons betreft is de toekenning 
van de versierselen met oorkonde 
niet alleen een bewijs van echtheid, 
maar ook een oprechte waardering 

vanuit de gemeenschap voor het vele dat hij heeft gedaan. Hij schaart zich hiermee in de 
reeks van prominente voorgangers wiens dorpsbloed "troch ieren en sinen streamt". 



Dorpsgevoel 
Toch betekent de stad ook nog veel voor Bert. Hij heeft er zijn werkgebied, kent er veel 
mensen die hem overigens tot op de dag van vandaag herinneren aan de ontvangen 
onderscheiding, en toen hij eens een oude 14<1e eeuwse munt vond van Hertog van Kuinre 
schonk hij deze aan het museum in het stadhuis, omdat dit kleinood daar volgens hem 
gewoon thuis hoort. Zo zit Bert ook in elkaar. 
Dat een klein dorp als Tjerkwerd zich prima weet te profileren doet hem ook goed. "Door 
met z'n allen de schouders eronder te zetten, laat je zien dat je als kleine gemeenschap groot 
kunt zijn. Dat het zich positief op de kaart kan zetten, dat het niet doods is maar 
springlevend. Jammer alleen dat de gemeente dat niet altijd wil inzien. " 
En dus klimt Bert hoogstpersoonlijk in de pen om de "nommele bestjoerders yn 
Wytmarsum" op andere gedachten te brengen. Zo is het sportveld hem bijvoorbeeld een 
doom in het oog. "Hoe dat erbij feit, is een aanfluiting, maar in 2003 zal er wat gebeuren", 
weet hij te melden. De burgemeester heeft het hem schriftelijk toegezegd. 

Kenmerkend mooi 
Het Waltahûs is volgens Bert een van de meest kenmerkende elementen van het dorp. 
Hoewel de voorgevel dan wel niet de schoonheidsprijs verdient, is de functie van het gebouw 
van hoge waarde. Klimmers bij elke paal moeten het straks wat camoufleren en meer fleur 
geven. 
Z'n eigen woning staat op steenworpafstand van het dorpshuis dat eigenlijk z'n tweede huis 
is geworden, Kunstschilder Michiel Galama, oud-Arkumer en thans woonachtig in Bolsward, 
maakte eens een prachtig schilderij van de karakteristieke woning aan het begin van de 
Waltawei, een pand dat zelfs vermelding kreeg in het Friese deel van de standaardreeks 
Monumenten in Nederland Het kunstwerk hangt in de woonkamer met de onderscheiding 
eronder. Bert, maar ook zijn vrouw Agatha, is er trots op. 

IJs 
Tussen de elfstedentochten in zat Bert in de IJsvereniging. Die tochten betekenen voor hem 
toch ook een hoogtepunt in zijn Tjerkwerder periode. Agatha vult aan dat die historische 
tochten ook wat oneigenlijks hadden. "Ik tocht, ik gean foar de gesellichheit eefkes nei it 
Waltahûs. Dan kinne wy it moai meiinoar belibje: fanût de boppeseal op it iis sjen nei al dat 
folk Mar doe 't ik yn it Waltahûs kaam, foei it my sa óf. Ik koe der gjin mins. It wiene 
allegearre frjemden dy 't oan de kofje of sûkelarjemolke sieten. Doe bin ik mar gau wer nei us 
eigen hûs gongen, want op it iis wie it freselik káld. " 
Nee, hét boeiendste van strenge winters is voor Bert toch het mede organiseren van de 
wedstrijden en het aanbrengen van verlichting op de ijsbaan, zodat er ook 's avonds gereden 
kan worden. Zijn grote wens is dat het sportterrein t.z.t. zodanig ingericht gaat worden dat 
het 's winters ook als ijsbaan dienst kan doen. De huidige ijsbaan wordt immers de locatie 
voor nieuwbouw. Het sportveld ligt dan midden in het dorp en dat heeft wel wat volgens 
Bert. 
In feite komt elke inzet van de kersverse Skieppesturt neer op het organiseren van zaken met 
daarbij het verrichten van technische ondersteuning. Dat zit gewoon in z'n genen. Het geeft 
een innerlijke dwang waaraan niet te ontkomen is. Bert wil zich graag dienstbaar maken aan 
de gemeenschap. En als z'n oude buurvrouw dan opeens vertelt dat baar kachel het niet meer 
doet, dan stapt hij er ook onmiddellijk naar toe om de helpende hand te bieden. Met graagte 
zelfs. 
Delen is zo verheven tot de meest bevredigende vorm van vermenigvuldigen. 

0 
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Waltawei 
De straat langs de Trekvaart heeft sinds enige jaren een eigen buurtvereniging. De straat 
fungeert als zichtlocatie vanaf de provinciale weg en mag zich als zodanig dan ook in 
positieve zin profileren. De bestrating is opgeknapt, bij feesten is er versiering en eens per 
jaar wordt er een heus feest gegeven in de tuin van Bert en Agatha. Dat feest heeft zich 
bewezen een topper te zijn, want velen zijn er aanwezig, van zeer jong tot opvallend oud. 
Tijdens de Simmer 2000 feesten gaf de braderie op de Waltawei ook al zo'n positief gevoel. 
Om van de dorpspoorten maar niet te spreken. Die sfeer zou je wel willen vasthouden, maar 
we zullen het in deze moeten doen met de herinnering. En wie weet komt er wel weer eens 
zo ,n feestelijk moment. 

Terecht 
Dat Bert zich zo voor het dorp heeft kunnen inzetten is mede te danken aan z'n vrouw 
Agatha die helemaal achter hem staat. "Maar ze remt me ook wel eens wat af hoor. f n dat is 
ook wel goed. Het probleem is dat als je 't helemaal in je hebt, je het dorp ook zo graag wilt 
promoten. Een heleboel mensen blij maken geeft zo'n enorme kick. Daar doe je 't voor. " 
Het is die innerlijk drijfveer die hem altijd op spanning brengt. Maar Agatha zorgt ervoor dat 
hij op tijd gas terug kan nemen. Hij is niet voor niks ook nog eens echtgenoot en trotse vader 
van twee schatten van zonen die tijd vragen en verdienen. Zo weet Bert de balans te vinden 
in z'n drukke leven tussen werk, gezin en verenigingsactiviteiten. Waarlijk een Skieppesturt 
waardig. "En wie weet wordt het Waltaslot nog eens herbouwd", grapt hij. De realiteit 
gebiedt hem te zeggen dat de realisatie van een vernieuwd sportterrein toch wel een veel 
hogere prioriteit heeft. Dat het w moge worden. 
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1 Kleurplaat 1 

Dit lammetje is zo vrolijk, want de lente is begonnen. Kleur de plaat en lever 
deze in (tot eind april) bij Tea Huitema. 
Er zijn drie prijsjes voor de mooiste kleurplaat. Veel succes! 
Categorie; 2-4 jaar 

4-6 jaar 
6-8 jaar 

naam: 
leeftijd: 

adres: 
groep: 

.. 

" 



-~~~~~~~~~~~~~~~~- 
* * * IBILJARTl'EBENIGJNG H.T.S. J * * Het biljartseizom 2001-2002 is al bijna weer vooririj. De laatste biljartavond is op 2 april . * * Dit zal dan tevens het afscheid worden van voorzitter Gosse Hofstra die naar Bolsward gaat verhuiz.en. * f Gosse heeft heel veel jaren een bestuursfunctie gehad en voor al die inzet willen wij je dan ook hartelijk f * bedanken. Het ga je goed in Bolsward . * 
* 

Het Wûnseradiel-kampioenschap is in februari weer gespeeld .. Dit wordt ieder jaar in Lollum gehouden * 
waar het dorpshuis voor 14 dagen is omgetoverd in een biljartpaleis. 
Er wordt gebiljart in zeven klassen dus speel je tegen biljarters van je eigen niveau. Vanuit Tjerkwerd 

A waren er acht deelnemers: Jan Blanksma, Sjoerd Bouma., Gerben Dijkstra, Rein Galama, Haye A 
f Huitema, Johan Huitema en Hille Schakel. f * In de eerste roode wordt bepaald wie er in de verliezersronde of winnaars ronde verder gaat. * 
,' In de tweede ronde wordt er bepaald wie de finale poules gaan spelen. f 

Uiteindelijk drongen er van de Tjerkwerders drie door in de finale wat uiteindelijk een goed resultaat 
A was, drie van de acht. Gerben Dijkstra eindigde als eerste van de verliezersronde 3c klas, Haye Huitema ~ f als tweede van de winnaars roode 5c klas en Rein Gala.ma als zevende van de winnaars ronde 6e klas. f 
A Dit was een prima prestatie van Rein, omdat hij nog maar 4 weken bezig was met biljarten. A 
f Volgend jaar kunnen ze maar rekening met hem houden. 'f * Er zijn nog een paar weken voor dit seizoen. De prijsuitreiking is op 2 april. * * Biljartvereniging H.T. S. * 
* * *--- * * 'KORPS "EENSGEZINDHEID" 1 * * Op dit momint fàn skriuwen binne wy drok dwaande foar it concours yn Hoogez.and. * * 16 maart is it safier, wy hoopje op in hiel goed rissultaat, dit besjut dat der in earste priis helle A 
f wurde moat. f 

Jim hearre it noch wol fan ûs kant. 
A Fierder ha wy de jierlikse ótfiering op it programma . A 
f Dit sil sneon 13 april hälden wurde jûns fanöf acht oere yn it Waltahûs. f * By de utfiering wurdt meiwurking ferlieod troch de Fryske band ''Sebeare" fan Easterein . A 
~ Wy sille tegearre as korps mei de band optrede en nei de ûtfiering fersoargje de mannen fan de band f 
A noch in stikje musyk. A f Ek is it jeugdkorps fansels wer fan de party! 'f * Dit wie earst wer wat it korps oanbelanget. * I Wy hoopje jim allegeane te sjen op 13 april!!! I 
~ It bestjoer 'f 

* * * * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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-~~~~~~~~~~~~~~~~- 
* * * * * IPARODIALOOP 2(11)2 • * * Parodialoop 2002 Tjerkwerd op 21 april * * TJERKWERD - Sealde Witteveen, Aggie Walsma, Wehnoed Schakel, Age Gietema jr., Paulus * ik Witteveen, Marrit Schakel en Renee Ree. Wellicht schitteren deze en andere plaatselijke st.erren A 
f -net als in 2001- wederom tijdens de zeventiende editie van de Parodialoop, die op zondag 21 april a.s. f 

zal plaats vinden . Om 14.00 uur klinkt het startschot voor dez.e 7,4 kilometer lange loop over het * traject Tjerkwerd-Parrega-Dedgum -Tjerkwerd. ~ 
f Vorig jaar (oktober i.v.m, MKZ in het voorjaar) wonnen Freark Kaspersma uit Sneek en Margje Abma f * (Tjerkgaast) bij de senioren. Peter en Marieke Nauta wonnen in de categorie 'jeugd t/m 16 jaar'. * 
f Het parcoursrecord van de Parodialoop is nog altijd in handen van Gerrit Kramer (Bolsward). f * Hij won de Parodialoop in 1998 in een recordtijd van 24.15 minuten. * f Het inschrijfgeld voor de loop bedraagt 3 euro. f 

Iedere deelnemer krijgt nadien een medaille uitgereikt. Voor de winnaars en winnaressen in de * categorieën senioren en jeugd t/m 16 jaar is er een beker. A 
f Ook de snelste Tjerkwerders in dez.e klassen krijgen een prijs, Er worden op 21 april veel deelnemers en f * publiek verwacht bij de Parodialoop. ik 
f Door een live-verslag vanuit de koers kunnen de toeschouwers in Tjerkwerd het verloop van de f 
A wedstrijd op de voet blijven volgen. Na de loop is de prijsuitreiking en aansluitend kan er gez.ellig * 
f worden nagezeten in It Waltahûs, met leuke muziek op de achtergrond. f 

* 
Inschrijving voor de loop is op 21 april mogelijk vanaf 13 .15 uur in It Waltahûs. * 
Deelnemers kunnen zich omkleden in het dorpshuis. 
Hopelijk ben je van de partij. Wellicht tot ziens op 21 april. 

:k (Muzikanten die na de loop willen optreden in het dorpshuis, kunnen zich aanmelden bij Jaap van * 
f Lingen.) · f 

* * * 1~~~roERN001 1 * 
* * * Sucusvolle start voor 'trainersduo Advocaat. Van lfaneaem * 
*·· Tjerkwerd wint zulvoetbaltoemooi in Makkum * * Het z.aalvoetbalteam van Tjerkwerd is zaterdag 2 februari op glorieuze wijz.e kampioen geworden van * f het jaarlijkse dorpentoemooi in Makkum. Zonder in vijf wedstrijden ook maar een punt te morsen werd * de titel binnengesleept. De laatste keer dat Tjerkwerd dat presteerde was in 1999. * 
f Het succes wed behaald door·de volgende spelers: Auke Walsma, Alex Draaisma, Brandt Volbeda, f 
~ Tonny Witteveen, Jelte Steur, Karst Siefrers en keeper Jelle Feeastra, A 
f De coaching was in handen van Jaap van Lingen en Gerben Dijkstra, het Tjerkwerder trainersduo dat f * :...wel enige gelijkenis vertoont met de twee nieuwe bondscoaches Dick Advocaat en Willem van * 
* * a~~~~~~~~~~~~~~~~a 

i l{ 

.. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* In de openingswedstri jd tegen Parrega werd er traditiegetrouw vrij nerveus en wild gespeeld. * 
,k Desondanks won·Tjerkwerd door een late goal van Tonny. Daarna volgde een spectaculaire wedstrijd * 

€ f tegen het eindelijk weer eens sterk voor de dag komende Schettens. Nadat Schettens op 1-1 was f * gekoox:n, leek het of ze door muden drukken naar de overwinning. Jelle hield z'n doel echter schoon, * f waarna Tjerkwerd in de slotfase met enkele prachtig uitgevoerde aanvallen alsnog de overwinning greep: f 
:.k 3-1. * 
f Het sleutelduel speelden de Tjerkwerders tegen het geslepen Exmorra met allemaal doorgewinterde f 
:k (zaal)voetballers in het team. In een bloedstollend duel, waar Tjerkwerd uit.erst rustig en volwassen *· f voetbalde, werden de withernden uiteindelijk met 3-1 aan de kant gezet. Een mindere wedstrijd volgde f 
,k tegen Gaast. Ondanks dat deze ploeg nooit potten kan breken op de toernooien, voetbalt Tjerkwerd bijna * f altijd slecht tegen Gaast . Pas nadat Tjerkwerd in een man-meer-situatie terecht kwam - een verdediger f * van Gaast werd uit het veld gestuurd vanwege het vasthouden van een doorgebroken Tjerkwerder - * f werd met een power-play offensief in de allerlaatste minuut de overwinning binnen gesleept: 1-0 dankzij f * Karst . . * 
f In de slotwedstrijd tegen Wons had Tjerkwerd aan een gelijkspel genoeg. Vanwege het risico op een late f * tegentreffer én de wil bij de spelers om juist tegen het op het veld al jaren superieure Wons te winnen, * f ging Tjerkwerd voor de volle winst, zonder achterin overigens al te veel risico's te nemen. f 
:k Resultaat: een degelijke 1-0 overwinning, waardoor het favoriet geachte Wons ditmaal niet verder kwam * 
f dan een gedeelde vierde plaats. f 
~ De doelpuntenmakers: Tonny 5 goals, Karst 3 en Alex 1. Opmerkelijk verder: de wereldgoal van Alex: * 
f een kanonskogel uit een onmogelijke hoek in het dak van het doel, de conditie van Jelte, het goede spel f * van de jonge talenten Auke W alsma en Brandt Volbeda, het debuut van Gerben als coach en de * f herintrede van een coachduo. Als ze nu beide niet al te veel nevenactiviteiten ontplooien, dan mogen z.e f . * de klus volgend jaar weer klaren. * * De overwinning in Makkum werd na afloop samen met de ander inwoners van het dorp stevig gevierd in 
'f It Waltahûs, waar het Maxima-bal in volle gang was. Zelden smaakten de oranjebitters zo goed...... . . . . . * * De uitslagen en eindstand; * 
* Tjerkwerd-Parrega 1-0 * f Schettens-Tjerkwerd 1-3 

* 
Exmorra-Tjerkwerd 1-3 * 
~erkwerd-Gaam 1-0 
Wons-Tjerkwerd 0-1 * 1. Tjerkwerd 5 12 9-2 * ik 2. Exmorra 5 9 13-6 ~ 

f 3. Schettens 5 6 8-13 f 

* :~ ~ : 1~ * 
* * * * * * * * ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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* * * *- * * * ---- * * lgaats,,.,..,,lginf D.E'.; TWA DOARPEN 1 * * We zijn begonnen met de voorbereiding van het komende kaatsseizoen. * . 

Wij hebben er weer zin in. 
~ Vanaf groej) 5 van de basisschool mag je al meedoen, maar ook de al wat oudere dames of heren zijn ~ 
i1f van harte welkom! Ervaring met het kaatsspel is niet vereist. f * · De competitie start op dinsdag 7 mei en loopt tot begin september, er kan dan dus elke dinsdag gekaatst * . i1f worden op het sportveld van Tjerkwerd. We beginnen steeds om 19.00 uur. f * Bij voldoende deelname kaatsen de dames apart, verder is de groepsindeling afhankelijk van leeftijd en ~ 
f aanbod. f 
* Ook dit seizoen gaan we weer aandacht besteden aan de training van de jeugd, vooral de nieuwelingen * 
f hebben natuurlijk extra aandacht nodig. f * De contributie is vastgesteld op: * * . Jeugd t/m 16 jaar 7, 00 euro voor het hele seizoen ~ : f Ouderen 10,00 euro voor het.hele seizoen ( de peildatum is 1 mei) f 
~ Bij meerdere kinderen uit één gezin: * . ., f 1 • en 2° kind 7,00 euro, 3° kind 5,00 euro 4e en volgende kinderen 3,00 euro. f * Er zijn 2 ledenpartijen gepland en wel op 8 juni en 10 augustus, alvast noteren dus! * * =~ we 4 nieuwe ballen aanschaffen dankzij een bijdrage van St. Windkracht 10, nogmaals *. 
* De deelname is steeds voor eigen risico. * * Grua rot nms op 7 mei! Het bestuur. * 
* Voorzitter/ comp. Leider jeugd: Age Gietema tel: 519514 * * Secretaris: Joke de Jong tel: 579866 ,k 
if Penningmeester: Sjoerd Bourna tel: 579081 f 

* 
Cornp.leider/rnateriaalbeheer Durk Ouderkerken tel:0517-532601 * 
Comp.leider/materiaalbeheer Johan Ouderkerken tel:0517-532939 
Cornp.leider/rnateriaalbeheer Wiebren Poelstra tel: 579581 
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BYLANS DE TREKFEART 
BYDRAGEN·OER MINSK.EN EN DINGEN 

FAN. TSJBÎUÇWERT EN ÖMKRITEN 
Jan ·BlanJ(sma fûn eàrste aai fan Tsjerkwert e.e, 

·. . ., .. ·. . TROÇH GERBEN · . ')A 

0 

Wyld slacht it reinwetter tsjin de glêzen as wy op 
moandeitemiddei by Jan Blanksma oan 'e kofje 
sitte. "Sjochst se wol rinnen dêr", wüst Jan 
rjochting Blauháis. In boer lit syn h6n noch net 
bûteadoar, mar de lju mei it aaisikersfirus binne 
yn 't lia. Krekt kamen wy Jaap van Lingen noch 
tsjin. "Dit is gjin waar, Jaap!" ropen wy noch, 
mar Jaap bie it oars yn 't sin. Dit minne waar 
wie syn waar. 0ft er ek wat !On bat, witte wy net. 
Jan bat dat ek wol hin, mar de jierren ha him 
wat rêstiger makke. "Froeger moast ik der ek hinne, witst wol It brlJnde my yn as ik nei 
skoalle moast; Ik ha no fêste tillen op skoalle dat ik ha it no ek net oan tiid." 

Jan Blanksma is mei de jierren mear yn harmony kommen mei himsels. It aaisykjen sjocht 
er no ek mei oare eagen. "In old stikje lán mei in bochtich sleatsje is mar wat moai. It is 
in feest om yn sa 'n stik greide te wêzen. Mei al dy fûgels om dy hinne. " 

Lyrysk kin er der fan wurde. As Johannes Dykstra dan ek noch de hynders mei fêlen yn it län 
los lit is it feest kompleet. 
Mar it aldermoaiste moat dochs wol west ha, doe't Jan sneintemoam 17 maart dochs mar in 
loopke om in aai die. Achter syn hûs wie al folk yn't fjild, dat doe sette er mar nei it län achter 
de pleats fan Dykstra. Dêr die er yn êfrûne jierren ek wol ris de neisoarch dat it wie bekend 
terrein: 
"Earst hie ik in skoft mei Johannes stien te praten. Doe sette ik op 'e hikke oan. Dan ha 'k 
alle geduld Skoften kin ik sa sitte te sjen. Ik wurd suver ien mei de hikkepeal. Der bart altyd 
wol wat. Ik hie al sjoen dat der twa spantsjes aktyf wiene. Jen hie wat in hekel oan 'e mokken. 
Dy spaande der wat yn om. Doe wipte it jokje ek noch fan 't nêst ój" 
Jan syn betû:ft aaisikerseach hie it goed sjoen. Dy fügel moast in aai ha, dat koe net misse. En 
om't Jan der eins in hekel oan hat om it hiele län öf te sykjen, rint er it leafst rjocht op it nêst 
öf "Dat ófkeuteljen is neatfoar my. Do moatst gewoan goed sjen wat der bart. Net dat ik no 
sa 'n goed aaisiker bin, mar dochs ..... " 
Ja en doe lei dêr dan dochs dat aike. "Yn 'e fierte seach ik it nestke al lizzen. Ik rûn der op ta. 
Ferreki.der koe wol in aai yn lizze. It sief heal ûnder de striekes. Ik hie der net iens erch yn 
dat il il earste fan Tsjerwert wêze koe. Ik ha der leau 'k wol fiif minuten om hinne rûn. Ik woe 
it fan alle kanten besjen, want it is altyd wer in oar gesicht. Ik ha doe noch in skoftke 
trochsocht, want dat oare spantsje hie miskein ek noch in aike. " 
It rûn tsjin alven; al gau leaude er it wol. Gekeutel bat er ommers in hekel oan. Dat hy sette 
mei it aai yn 'e hän op hûs oan. Underweis kaam er it by us melden. Net alhiel ûngemurken 
gong dat, want Okke fan 'e Kade hle him blykber yn 'e kiker hän, want der lei al rillegau in 
kaartsje yn 'e brievebus mei in lokwinsk. 

Fftgelkonsert 
Om der achter te kommen wat in musykman as Jan Blanksma eins yn it län te sykjen hat, 
fregen wy wat troch op syn driuwfearen. "lt is sa machtich yn it /an. Faak rin ik te .fluitsjen en 



te sjongen. Ik bin dan ek in protte yn prakkesaasje. Mar as il earste aai der is, is de spanning 
ek fan 'e tsjeuel. De twang is foarby." 

Frou Sippie: "Froeger wie 
er alle oeren [uort. Alles 
waard der wol om 
oerslein, wier." 
Jan: "Ik ha wol gek west 
mei dal aaisykjen. Oan 'e 
lêste mimi! la waard 
trochsocht. Koes/ goed 
~ffalle. lt is ek wol 
gesond. Boust moai wal 
wearstán op. wan/ yn 
waar en wyn bist yn il 
fjild. Mar as 12 april yn 
sicht kaam socht ik sa 'n 
lêste wike ek al nel mear. 
hear." 

Sippie sjocht my ris oan as woe se sizze: "Hy /eau/ il hast seis noch, mar ik wit wol beller." 
Jan wurdearret de frijheid dy't er yn it län fynt, mar no't er wat mear öfstän nimme kin, hater 
in nije frijheid fûn en dy jout ek gläns oan syn gesinslibben. Fanût harren moaie hûs oan 'e 
Sylsroede hat er it sicht op de ljippen dy't yn syn nije neisoachgehied fan Theo I laarsma oer 
de wjuk geane. En hoe min it waar ek is, der rint dochs folk. Jan skodhollet. Hy hoecht net 
mear. Mar by him lei dan ek it earste aike yn 't wetter om te lotterjen. It wie fansels goed. It 
koe de master net misse. It is foar de fiifde kear dat Jan syn namme yn de wikselbeker 
ferskynt. Yn 1982 komt syn namme foar it earst yn 'e beker. Dy krige er ut bannen fan 
Kikstra dy't doe yn de redaksje siet. Yn 1988, 1991 en 1994 wie it opnij raak. Trije kear wie 
de 17de maart syn geloksdatum. Dochter Jildou is mar wat grutsk op har heit. "De folgjende 
kear sykje ik il earste hear, " klinkt it fol oertsjoeging. lt sil ûs nij dwaan. 

.. 

~ Succes voor 'Eensgezindheid' 
Tjerkwerd 

Zaterdagavond 16 maart, omstreeks half acht. Het muziekkorps door het dorp op de vrachtauto van 
Gictcma. "Wat is er aan de hand"? zie je de mensen denken. Nou, dit was er aan de hand. 

De muziekvereniging 'Eensgezindheid' Tjerkwerd onder leiding van dirigent Nynke Jaarsma heeft op 
hel voorjaarsconcours van de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in l loogezand een eerste 
prijs met promotie behaald. De muziekvereniging, die tol nu toe uitkwam in de 2" afdeling, promoveert 
hiermee naar de 1° afdeling van de bond in de sectie fanfare. 

Bij het behalen van een eerste prijs geeft een hogere score dan 85 punten recht op promotie. 
Tjerkwerd behaalde met de werken Contrasto Grosso en Festa Paesana, beide van componist Jacob de Haan, een 
gemiddelde van 86,34 punten. 
Voor de muziekvereniging en de dirigent is dit de erkenning voor de ingeslagen weg van de laatste jaren. Voor 
alle korpsleden inclusief de dirigent was het dan ook reden om dit heugelijke feit te vieren met het dorp. Na de 
tocht door het dorp werd er nog nagenoten in het Waltahûs. 
Het werd niet laat, want iedereen was opgebrand na deze enerverende dag. 

~~~~~~~~ 



IZ4ALKAATSEN 1 
Hein Gietema Herfstkampioen Zaalkaatsen Workum 

Zomers wordt er veel gekaatst op de sportvelden in Friesland. Sommige van deze kaatsers zijn zo 
fanatiek" dat ze winters ook willen kaatsen. Maar omdat de weersomstandigheden in Nederland dit niet 
toelaten, zoeken veel kaatsers dan toevlucht naar de sporthal. 
Zo gaat het ook al jaren in de sporthal "de Rolpeal" in Workum. 
Elke dinsdagavond tussen negen en elf uur komen er tal van kaatsers uit alle hoeken van de 
Zuidwesthoek van Friesland, Workum, Koudum, lt Heidenskip, Ferwoude, Witmarsum, Exmorra en 
natuurlijk ook Tjerkwerd. 
Ook komt Hein Gietema van Rytseterp elke winter naar Workum om te kaatsen. Eerst wilde hij niet 
meer. "At ik al myn bisten fuort dien haw, dan häld ik op mei keatsen." 
Gelukkig dat Hein Gietema nog wat jongvee heeft staan, maar dat was niet de enige reden. 
"Sjoch, it is mar sa, de joagerein moat sich net oan my begjÎlme te ergerjen no . " 
Maar lezers, ik kan u verzekeren, er is niemand die zich ergert aan Hein Gietema. Sterker nog, 
eind september begon de eerste competitie van het zaalseizoen weer, na vijftien keer kaatsen werden de 
punten opgeteld en dit jaar hadden we niet één winnaar, maar zelfs twee winnaars. 
Hein Gietema uit Tjerkwerd en Pieter van der Valk uit Workum, hadden precies evenveel punten. 
Dit was een unieke gebeurtenis. Beide proficiat! 
Dinsdag 8 januari zijn we met de tweede zaalcompetitie begonnen, ook wil Hein Gietema nu weer mee 
doen. Zolang hij maar niet te vaak achter elkaar hoeft op te slaan, "oars bin ik sa achter de pûst". 

IDORPSBELANG TJERKWERD E.O. 1 
Mededeling 

Tijdens de jaarvergadering van 30 november 2001 is er melding gemaakt dat er op 17 oktober een 
gesprek beeft plaatsgevonden tussen het bestuur van Dorpsbelang Tjerkwerd en een afvaardiging van de 
gemeente Wûnseradiel. Tijdens de bijeenkomst zijn er door het bestuur van Dorpsbelang een aantal 
vragen gesteld die door de gemeente beantwoord zouden worden. 
Tot nu toe hebben wij van niemand iets gehoord of gezien! 
Wij hebben opnieuw een brief gestuurd en daar in aangegeven dat Dorpsbelang Tjerkwerd voor 1 april 
2002 een antwoord wil hebben op de gestelde vragen. 

Het gaat om de onderstaande onderwerpen: 
Klachten verharding Waltaweg 
Ondanks verschillende inspanningen van de gemeente blijven de klachten voortduren over de herstrating 
in het jaar 2000, van de Waltaweg. Door de gemeente is op 17 oktober 2001 toegezegd de onderlaag te 
zullen onderzoeken. 
De drempel in de W altaweg bij huisnummers 29 en 31 is inmiddels verlaagd. Normaal gesproken is dit 
vlak maken met het aansluitende wegdek, maar er bevind zich nog steeds een lichte verhoging. 
In on.ze ogen is vlak, vlak! Wij hebben aangegeven dat door de gemeente een strengere controle moet 
plaatsvinden op de uitvoeringswerkz.aamheden van de.ze aannemer en vooral ten aanzien van de kwaliteit 
en eventueel aansprakelijk stellen en het werk nogmaals over laten doen. Dit zou dus voor de gehele 
Waltaweg moeten gelden. 



Speeltoestellen 
Wij zullen als Dorpsbelang Tjerkwerd graag gebruik maken van de eenmalige subsidie van 2269 
EURO, welke door de gemeente bescllikbaar gesteld kan worden. lmniddels is Dorpsbelang Tjerkwerd 
druk bezig, in samenwerking met de Feriening Lytse Doarpen, een projectplan op te stellen. 

Sportveld 
Afgelopen november zou er een taxatie plaatsvinden van de sportvelden in de gemeente, waaronder ook 
het erbarmelijke veld van Tjerkwerd, door de NOC/NSF. Het resultaat van dit onderwek wordt via de 
raadscommissie Welzijn begin 2002 bekend gemaakt. Wij zijn nu begin 2002 en waarschijnlijk is het 
resultaat bekend, alleen heeft Dorpsbelang Tjerkwerd oog geen bericht gekregen! 

Trekdyk 
Volgens de inspectie was de onderhoudstoestand redelijk. Tijdens de bijeenkomst is er door zowel 
wethouder Helder als J~ Leijstra beaamd, dat de onderlloudstoestand slecht is te noemen. 
Binnen de gemeentelijke organisatie zal dit besproken worden en Dorpsbelang zal geïnformeerd worden. 

Hemdyk 
~ gemeente zou uitzoeken welke status de Hemdyk heeft in het bestemmingsplan Buitengebied Zuid en 
wat de bandbreedte van de mogelijkheden zal zijn. 

Inricbtin& 30 kilometer zone 
De vraag is gesteld wanneer Tjerkwerd aan de beurt is voor inrichting van een 30 kilometer zone? 

Brui Tjerkwerd 
In het kader van een grote "grote beurt" zal het bestaande houten brugdek in Tjerkwerd vervangen 
worden door een uitvoering in staal. Dorpsbelang wil graag weten wanneer de vervanging gaat 
plaatsvinden. 

Wieko Hekkema 
secretaris Dorpsbelang·Tjerkwerd e.o. 

Mededeling Dorpsbelang Tjerkwerd eo: 

Op donderdag 14 maart 2002 is een afvaardiging van Dorpsbelang aanwezig bij de presentatie van 
Platt.elansprojektm Noardwest Fryslan. Deze presematie vond plaats in Oosterbierum . 
Plattelansproje.kten is een onderdeel van de provincie Fryslän. In nauwe samenwerking met gemeenten, 
waters,cbappcn en belangenorganisaties spannen zij zich in voor het behouden van de bestaande 
kwaliteiten en kansen voor het ontwikkelen van het Friese platteland. Plattelansprojekten stimuleert en 
gegeleidt burgers met goede projectidccè!n bij het aanvragen van subsidies uit regionale, nationale en 
Europese subsidie budgetten. De provincie is hiervoor opgedeeld in zes gebieden. 

Doel: -het stimuleren van projecten 
-draagvlak creëren voor de uitvoering 
-financiele kansen uit Fryslan, Den Haag en Brussel maximaal benutten 

Aanleiding: -regelgeving steeds ingewikkelder 
-extra middelen 2000-2006 
-voortborduren op positieve ervaringen LEADER II en verbreden 

Aanpak: -provinciedddcend (6 gebieden) 
-per gebied verschillende regelingen en programma's van kracht 
-laagdrempelig "loket" in het gebied 
-integrale aanpak 

0 



...---.'~---------------------------------------------- 

Het projectbureau, gevestigd te Franeker, ondersteunt de initiatiefgroep. Deze stelt zich ten doel om de 
eigen gebiedsdynamidc en daarmee de leefbaarheid en de economie in de regio te verbeteren. 
Het projectbureau zorgt voor het aanjagen en coördineren van projectontwikkeling, geeft preadvies 
''kansrijkheid" projecten en "gaat voor de streek". 

DorpsbeJang Tjerkwerd is druk doende, in samenwerking met de Feriening Lytse Doarpen, om een 
projectplan op te stellen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. 

V QOr het parige Sylroede: speeltoestellen, Jeu de Boulesbaan, opknappen bestaande banken en 
uitbreiding banken, wandelpaden opknappen en uitbreiden en verharding dam Syiroede. 
Voor het sportveld: verbeteren kwaliteit door middel van een nieuw drainagesysteem en egaliseren, een 
pad langs de oost- en zuidzijde, aanleg van een multifunctioneel verhard veld en een kleed- en 
bergruimte. 

Het projectplan zal binnènkort besproken worden met de heer Ulke van der Bij, gebiedscoördinator 
Plattelànsprojekten. Het projectbureau kan een inscbatting maken van de "kansrijkhcid" van het project. 
Ook zal het projectbureau ons begeleiden in het zoeken naar geschikte financieringsbronnen, het inwllen 
van subsidieformulieren, het toetsen van de projecten aan de gestelde criteria en het in werking stellen 
van het besluitvormingsproces voor het verlenen van subsidies. Dit vraagt veel tijd. Van het indienen tot 
en met het kunnen starten van een project zal ongeveer 4 a 6 maanden in beslag nemen. 
Wij zullen u over de voortgang op de hoogte houden. 

Wieko Hekkema 
secretaris Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 
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IE.H.B.O. VERENIGING TJERKWERD 1 
Akke de Haan 25 jkr Ud fan de E.H.B.O. feriming fan Tsjerkwert 

14 maart 1977, dat is de datum, echt wier 
dat Akke de Haan E.H.B.0.- eksamen yn Boalsert die. 
Se oefenen yn Boalsert op moandei te jûn, 
mar dan oefent it korps yn Tsjerkwert ek, wer't Akke altyd trou hinne gong. 
De ferplichte lessen folgje dat wurde in probleem, 
en Akke toch: ''Waar moet ik heen?" 
Tsjerkwert, it doarp der't Akke altyd wenne hie, frege se om rie. 
Yn 1979 waard Akke by ûs lid, 
wist noch wol dyn carste rit? 
Nei Ymswilde, by Tine Miedana, de earste les, 
oefenje yn 'e hûskeamer, dat foldie ûs tige best . 
Yn it notulenboek stie: Akke koo in Bolsward de herhalingslessen niet bijwonen, 
en wdoende bij ons kwam, waar we zeer zijn mee ingenomen. 
Yn '80 skriµwdest doe dyn earste ferslach foar de ''Skieppesturt", 
dat is altyd in hiele put. 
Dat bast do foar de E.H.8.0. faak dien, 
wol in kear as tsien. 
15 maart 1988 moasten wy in nije pongbaldster ha, 
en dat like üs wol wat foar Akke ta. 
Wy stemden allegear op dy, 
dou naamst it flat can, en wy bly. 
In better pongbaklster koene wy net krije 
en it bestjoer, dat dogge wy mei syn trijen. 
We ba by it fergadcrjen in soart wille en plesier, 
mar hoe en wat, dat set ik net op it papier. 
14 jier bast al ponghildster west, 
dus it foldocht us en dy tige best, 
De kaskommisje bat noch nea in foutsje fûn, 
as se konune te kontrolearjen op in jûn. 
Doe kaam de tiid dat Akke op elke jierfergadering in speech moast dwaan, 
om de kaders in blom te jaan. 
Gewoan, miencnd en mei swier, 
sa dochst do it op dyn eigen maaier. 
4 januari 1997 wie de 15e Alvestedetocht, 
en de Tsjerkwerster E.H.B.O., hie yn yn 't Waltahûs in post. 
Akke soe fansels de mei dwaan, 
mar och beden, de auto parkeare op 'e Singel soe problemen jaan. 
lt stie net yn it notulenboek, mar ik bin it net ferjitten, 
Akke, Akke wat bast doe switten. 
In dûk by de bwnper of wie it yn 'e doar? 

i f Mar de garaazje makke alles de oare wyks wer foar el.koar. 
r ' lt wie in lange dei, mar we ferjitte net, 
'I wat wy meielkoar foar de gemienslcip dien ba. 
j Aklce is in trou lid, dy't bast nea in les mist. 
1 En no bist fan 'e jûn, ik wit it seker, ûs middelpunt dat elts dy dat gunt. 

1 25 jier trou lid, 
1 do wist dat der in oantinken yn it doaske sit. 
[ . As dank foar alles krigest dit fan üs, f / /' ,\ '\ ;\ / 
- ~}.,,/_ .. -~-- ~-JILJ'L - _r,_ ,., -----1---.._____.'--J ,.___, 
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'k hoopje dat it in moai plakje kriget yn dyn hûs. · · / J 1 
Akke krige fan de E.H.B.O.bûn in spjeldsje mei derop de byltenis fan Tilanus, de Dr. C.B. Tilanus __ ,,,.. J 
Jr. Onderscheiding, fan de kring öfdieling D. krige se in prachtich bosk blommen en fan har eigen · ·- ·• 
feriening in bamnakke skildcryke foar oan de wand. Se wie der tige mei ynnommen . . . · · j 
In hiele ferrassing, nea tocht . · ·- ) 
Ek ûs kaderleden waarden noch efkes yn it sintsje setten . Twa kaders op sa 'n lytse feriening is wol < ::·, 1 
unyk. ')J 
Akke Gietema en Hinke T~jnstra binne al 15 jier kader. Altyd yn 't spier, hj~ fleane fan Tsjerkwerd nei ·</"] 
Parregea, Koudum, Blauhus, Skearnegoutwn, Drylts en wer fleane se al net hinne. '·j, 
En oerdei ek noch jeugd E.H.B.O. en de B.H.V. ( bedrijfshulpverlening). . / j 
Allebeide krigen se in foarjiersblomstik oanbean foar har ynset . ·· 
Dêmei waard de jierfergadering besletten en koene we noch efkes neiprate. · •1 
Mochten jo no tinke dit liket my ek skoan , fanöf augustus- begjin septimber geane wy wer los mei de ) 
~ell~lessen. en de reanimati~lessen yn it Waltahûs. . ··· j 
Opjaan kin by Hinke Brandsma till: 0515-579747 · .. ) 
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(i:T FEÊST vA.tf WJL.Lo/, EN MAXIMA J . 
Het feest in de ArenA. ter ere van Willem-Alexander en Maxima. 

Vrijdag 1 februari is het zover. Ik mocht samen met ±..50 andere inwoners van Wûnseradiel naar het 
volksfeest in de ArcnA. 
Samen met drie mede reisgenoten uit Parrega op naar Witmarsum waar de bus om half 3 zou 
vert,ekken . 
Eerst nog even wachten in het gemeentehuis waar we van Jan Leistra (gemeentevoorlichter en reisleider) 
elk een button kregen met daarop gemeente Wûnseradiel. Uitgezwaaid door de burgemeester op naar 
Amsterdam. 
In de bus had een van de dames uit Ferwoude een tas vol attributen, oranje haarverf, ballonnen , een 
Friese vlag enz. 
We kregen allemaal een toefje oranje haar, de een een lokje de ander de letter Men de bus kwam vol 
ballonnen te hangen. 
Voorbij Purmerend werden we ingehaald door allerlei andere bussen met ArenA gangers. Onze 
chauffeur Willem gaf te kennen dat we een speciale route door Amsterdam hadden en daar mocht hij 
niet van afwijken. 
Ook reed hij niet zo snel want Y.QQ!. 5 uur mochten we toch niet naar binnen, en het comité dat alles 
organiseerde had gemeend dat Witmarsum uren rijden van Amsterdam was. 
We waren dus ruimschoots op tijd ; half 5 stonden we geparkeerd en konden we richting ArenA. Nou 
da.ar was ik nog nooit geweest en velen met mij ook niet. Wat een hoogte , wat een kolossaal bouwwerk. 
Uit ons kaartje bleek dat we op de hoogste ring zaten en er bij ingang Noord A in moesten . 
Hier stond al een groep mensco voor; de een heel gewoon, de ander in vol oranje ornaat, hoed sjaal, 
broek, jurk, jas. Verbleekt oranje, fel oranje en alle andere kleuren daartus sen in. 5 uur, we mochten 
naar binnen, door het draaihek en door de tassen controle op zoek naar onze zitplaats. 
Het bleek dat we 4 rijen van boven zaten, helemaal in de nok dus én dat we het zicht hadden op de 
koninklijke loge. Vol was het nog lang niet. 

We kregen van 5 tot 7 een opwann programma ; van de eerste liedjes was echt niks te verstaan , ook de 
presentato r sprak voor ons in raadsels. 
St.eeds meer mensen stroomden binnen en door alle variatie om ons heen was het zomaar 7 uur. 
Eerst kwamen de korpsen, strak~ achter elkaar binnen, wij kregen de teksten van wat u 
speelden op grote tv schermen te zien zodat we mee konden zingen. Volgens ons programma kwant 





Q 

-ff- -'-··-·--···------··· -·······-··-······- .·---·-·· ... 
Si? \-. 

1 
ijBEDANKJES 1 
Oan de ynwenners fan Tsjerkwert e.o., 

Fan Skieppesturt ta Oaljekoek! Wa hie dat tocht? 

Dat stie op de earste kaart dy't wy krigen doe't wy it hûs yn Boalsert kocht hiene. 
Dochs is it sa. Op 8 april ferhûzje wy nei de Fûgelleane nr. 36. 
De lêste fan de Draaijers ferlit Tsjerkwert. Gosse en ik hawwe hjir 31 jier wenne en ûs trije jonges binne 
hjir opgroeid. 
Leafde en leed hawwe wy hjir meielkoar dield. 
In soad hichtepunten. Wy tinke werom oan prachtige famylje-feesten, de 2 doarpsreuny's, de 11- 
stêdetochten, de nije skoalle, de restaurearre tsjerke, de jierlikse feesten, de ûtfieringen fan koar en of · 
korps, wy hawwe it allegear intens meimakke en der fan geniete. 
Ek fertrielike tiden ha wy kind, werby jo merke koene dat de Tsjerkwerters om jo hinne stiene. 
Neidat Jan-germ en Jacob nei Boalsert ferhûzen, sille wy mei Folkert ûs dêr no nei wenjen sette. 
Neffens ûs hawwe wy dêr in moai plakje fûn. 
Tsjerkwert sil fansels altyd in spesjaal plakje yn ûs hert hälde. Jimme sille ûs grif wol wer yn it doarp 
sjen, want it is mar in hoannestap fanût Boalsert. 
Wy winskje alle Tsjerkwerters it älderb este ta en op Fûgelleane 36 stiet de doar foar jimme altyd 
iepen. 

Groetnis fan 

Gosse Hofstra 
Coby Hofstra-Draaijer 

' 

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling die ik heb gekregen na het breken van 
mijn arm! Nogmaals dank! 

Klaske Huitema-Veninga 

.1 
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1 VOOR U GELEZEN l 
Twee knieën knielden in het gras 
omdat de baas aan 't bidden was. 
De ene knie zei: 't is me wat, 
nu wordt ik hier alweer w nat! 
De andere klaagde: ik word ziek, 
ik krijg hier vast weer reumatiek! 
Toen sloeg hun meester een groot kruis 
en nam zijn knieën mee naar huis. 

•' 1 ,1 
l 
1 ..] 
1 ; 

•! ! .~ 
·' 1 ,1 

.1 .· l 
l ! 

1 JJ 
•• .1 

l 
' .! 
! 
,1 .. 

1 
! .i 

. 1 

,; 
,! 

1 

•' .. 1 
. 1 

•• ,l . l 
- 'i 
•• . 1 .J 

./ \ 
i .! 
.1 

1 

l'. 
1 ' 

IJ . ' /\ ,.-\ /\ /\ /\ /\ ;\ /\ / Î\ /\ /\ /\ /\ /\ . ', . J 
·,,,/ '.,_,., ',.,

1 
'"'

1 w _\~·l" w. w_ \~ . ,./ ,.1.._ \.,, _'w __ . ,-i _. w .. _w __ ,ar· __ '~- -·· " 
~b 

'n Boon is altijd mooi, ·- op buurmans erf. 

Kaalkoppen. 
Je haar zit altijd goed en 't wordt nooit grijs. 

Een wijs mens hoeft geen goede raad, een dwaas mens slaat. hem af . 

Jongens zijn gauwer gemaakt, dan groot gebracht. 

Klagen helpt niet! 

Hoe groter de ruimte, hoe groter de rommel. 

Als in februari de katten in de zon liggen, moeten ze in maart weer bij de kachel. 

Behalve in de kerk of in bed, droeg de man altijd een pet. 

Vrienden heb je niet, die moet je maken. 

De tijd gaat voorbij, zeggen wij. Maar wij vergissen ons, de tijd blijft, en wij zijn het 
die voorbij gaan. 

(!iuJWILLIGE BIJDRAGEN ) 
De vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van: 
S. Breeuwsma, van Panhuysweg: M.v.d.Wal, Bolsward; J. Reitsma, Den Haag; S. Boersma, Dedgum; 
T. Miedema, Eemswoude; D. Poelstra, Dedgum; M. de Jong, Drachten; A. Walsma-de Boer, Bolsward; 
U. Wiersma, Dedgum; T. Gaastra, Bolsward; J. Witteveen, Waltaweg; J. Huitema, Waltaweg. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen. 

De redaktie. 



0 

"' 

~ SIMMERKAMPEN OP SKYLGE ] 

Seis wike lang sirnrnerfakänsje! Aanstens is it wer safier. Er dit jier is der foar 
bem tusken de 10 en 15 jer de mooglikheid om ien fan dy wiken troch te bringen 
op Skylge ( Terschelling) en mei te gean mei ien fan de trije sirnrnerkampen. 

Wat sil der dit jier barre yn it Hoarnse bosk, op it Noardsseesträn of tusken de dunen? 
Hokker tema's betinkt de lieding dizze kear? 
Ferline jier gienen de bern ( en de Iieding) fan it earste kamp werom nei de oertiid, 
ynldusiyf de byhearende knotsen en grot-skilderingen. De dielnimmers fan it twadde 
kamp makken in reis troch tiid en kultuer en belänen yn afrika! 
De glitter en gloarje fan hollywood ûntbruts der netoan op it tredde kamp 
mei smokings en galajurken, der waard sels in "profesjonele"film produsearre! 

De lieding, dy't eltse kear wer alles op alles set om eltsenien in geweldige tiid te 
besoargen, is al wer drok dwaande mei de organisaasje foar de kampen fan oankommende 
simmer. Lyk as foargeande jierren, wurde der wer leuke, grappige en nijsgjirrige tema's bet.ocbt foar de 
trije kampen. Sadat ek dit jier wer in protte bem in fakänsjewike belibje om net te ferjitten! 

Bist nijsgjirrich wurden en liket it dy leuk sa'n wike op it eilän troch te bringen? 
Skilje dan mei de Folkshegeskoalle Schylgeralán, tillefoan 0652-448954, ek 
asto noch fragen bast! 

Do kinst dy opjaan foar de folgende kampen (en wa wit bast in freon of freondinne dy't ek wol 
mei wol?!) 
Ie kamp, 10-11 jier, 21 - 27 juli 2002, 180,00 euro 
2e kamp, 12-13 jier, 01 - 10 aug. 2002, 195,00 euro 
3e kamp, 14-15 jier, 11 - 17 aug. 2002, 210,00 euro 
De priz.en binne ynklusyf retourkosten boat mei fiets, iten, drinken, sliepen 
en kampkosten. 

Sjoch ek op: www.folkshegeskoalle.nl 

Foar noch mear ynfonnaasje kinne jo ek noch skilje, moandei en tiisdei tusken 10.00 en 20.00 
oere, till. 0515-419489, Ester de Jong 
Woansdei te middei, tongersdei en freed tusken 08.00 en 16.30, till 05I5-55988l(wurk). 

Ut narnrne fan de Folshegeskoalle Skylgeralän, 
Ester de Jong 
PR Simmerkampen. 
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Het Martini Jongenskoor is op zoek naar iog talent ,. .· ~,,. 

~-/~ 

Onder leiding van de muziekpedagoog Bouwe R. Dijkstra leren ouder en kind zingen, 
de stem te vormen en te gebruiken en de cymbaal te bespelen. 
Ook de kleine groepen waarin de kinderen les krijgen zorgen voor een hoge kwaliteit. 
Er wordt gewerkt, genoten, gemusiceerd en geleerd op woensdag in de Grote- of Martinikerk 
in Sneek van 1630.uurtot 17.15 uur. 
De ~ muzikale opleiding die je je zoon kunt wensen. 

KOM KENNISMAKEN OP DE OPEN REPETfflE VAN 17 APRIL 
AANVANG: 18.45 - 20.00 

meer infonnatie? 
MARTINI KOORSCHOOL SNEEK 

dhr. Joop Fortuin 
tel.0515-531274 

of dhr. Dirk S. Donker 
tel. 0515-418328 

Ook via K. Kramer-Kampen, Aide Skatting 1, 8618 NG Oosthem tel. 0515-531791 
E-mail: kkramerkampen@hetnet.nl kan u informatie krijgen. 
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: Test jo doarpskennis mei de grutte jubileumpriis:fraach : 

Kinne jo it doarp en har bewenners goed. Besykje yn ûndersteande hokjes wurden of nammen 

1 Yn te foljen oan de ban fan 25 fragen dy't hjimei komme. De wurden rnoatte op de stippen 1 
komme en fan hoppen nei Onderen is dan wat te lêzen. Doch ek mei en meitsje kans op in pear 

1 moaie prizen. Redaksje en famylje kinnen net meidwaan. Stjoer jo folsleine oplossing yn. Dus 1 
. net allinne wat tusken de pylkjes stiet. Mochten der mear wêze dy't dat h~ dan kinne wy sjen 

1 wa't de measte antwurden goed hat. By gelikense einstän wurdt der lotte. Yn it takom nûmer 1 
wurdt de oplossing bekend makke. Ek de priiswinners fansels. Sûkses. Wy sjogge jim 

1 antwurden graach temjitte op ûs redaksje-adres of op de ûs E-mail adres 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
f De oplossing is: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 Namme: 

1 Adres: . 
Postkoade en laknamm · . · · · · · · · · · · .. · · .. · · · · · .. · · · · · .. · · · · · · · .. · .. · ... 

1 P e. ····································· ............................................ 1 
.. _ - - - - - - - - - - - - - - _ .. 
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~----------------~ 1 .1 1 Oanwizings foar it meitsjen fan de jubileumpriisfraach · I 
1 Der l,inne meast cryptyske omskriuwings makke om it jim net al te rnakJik te meitsjen. It is 1 

tmtien yn it domp nei.fraach te dwaan. Faaks kin ek it doarpsboek idkomst biede. As de fraach 

1 yn it Frysk stcld is, moat it antwurd ek yn ûs memmetaal skreaun wurde. Yn guon gefallen 1 
makket it neat ût. En no dan mar gau oan é slach. 

1 1. in ütbuorren fan Tsjerkwert 1 
1 2. foargonger fan De R.einböge 1 

3. hokker dokter bie Peter Ouderkerlcen nedich op 23 fcbrewaris? 
4. wat is al 24 kear ûtrikt? 1 1 S. hoe hjit Rein syn fiou (foamamme) 

1 
6. it streamt bylb Tsjedc.wert 1 7. dei' rinne se mei mooltsjes 
8. doarpshistoarikus en -samler I 1 9. wa bringt de skoalbem nei it swimbad 
JO. ild slot 

1 11. winner playbacksjo (foarnamme) 1 
12. muzikale FNPman 

1 13. jierliks draaffestijn 1 
14. by c:tizze WINDKRACHT draaie se net 

1 15. lekker luchtje yn 'c Hekserij 1 
16. kijk op Tjerkwerd 

1 17. dêr binne se it meiinoar iens 1 
18. krytsje en stjitte 

1 19. keunstgriente 1 
20. balje mei Okke Kade 

1 21. wat smyt ltjir wol 10.000 gdnen op? 1 
22. femeamd skilder yn 't domp (foamamme) 

1 23. bewenner mn de tsjerkesolder 1 
24.wwdtlottere 

1 25. Sldeppesturt 1 
1 :;::,r~~~ 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 .. _ - - - - - - - - - - - ....... - - _ .. 
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maart 1977 't Skieppesturtsje 

In januari 1977 werd tijdens de jaarvergadering van het dorpsbelang besloten dat er een 
dorpskrant zou moeten verschijnen om de onderlinge contacten te versterken. Er werd gelijk 
een redactie samengesteld, te weten: Henny Leicht, Wyke Blanksma, Jan Melchers, Rients 
van Buren en Jan Dijkstra. In maart 1977 verscheen het eerste nummer. 
Bij de uitgifte van het tweede nummer kreeg de dorpsk.rant de naam " 't Skieppesturtsje", 
deze naam werd bedacht door: Sietse Bakker, Henny Postma, Harm de Boer, J. Huitema en 
Michiel Galama. Albert van Lingen jr. verzorgde de omslag. Deze omslag is 24 jaar gebruikt. 
De nieuwe, huidige omslag is gemaakt door Michiel Galama uit Bolsward. 

De redactie besluit in het tweede jaar een skieppesturt uit te reiken aan een persoon ( of groep) 
die zich in het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft voor het dorp. Zo wordt 
de eerste skieppesturt uitgereikt tijdens de muziekuitvoering aan Jan Blanksma. De tweede en 
hierna volgende skieppesturten werden uitgereikt tijdens het nieuwjaarsbal. 

Hieronder volgt een overzicht van alle skieppesturt-winnaars: 
1977 Jan Blanksma 1990 Renske Bakker 
1978 Freerk Schakel 1991 Anne en Thea Dam 
1979 Gurbe Brandsma 1992 Roelof en Joke de Jong 
1980 Brandt Volbeda 1993 Sytske Dijkstra 
1981 Freerk Schakel 1994 bestuur en vrijwilligers van "It 
1982 Jelte Speerstra Waltahüs" 
1983 het schoolbestuur 1995 geen uitreiking 
1984 Hein en Akke Gietema 1996 vrijwilligers verbouwing "It 

Wa1tahûs" 
1997 Richtsje Speerstra-Bakker 
1998 Okke S. Postma 
1999 Joop Nota 
2000 "Simmer 2000" -commissie 
2001 Bert Miedema 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Janny Poelstra en Jelly de Haan 
Thea Dam 
Hylke Feenstra 
Jan Dijkstra 
De restauratiecommissie 

maart 2002 
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Vanaf 1981 stelt de redactie een wisselbeker beschikbaar voor de vinder van het eerste 
"ljipaai". De eerste beker werd uitgereikt aan Jaap van Lingen. Jaap had op 17 maart 1981 het 
kleinood gevonden. 
(foto eerste ljipaai-uitreiking") 

Deze beker is uitgereikt aan: 
1981 Jaap van Lingen 
1982 Jan Blanksma 
1983 Jaap van Lingen 
1984 Bernard Algra 
1985 Jaap van Lingen 
1986 Tsjalke van der Meer 
1987 Jaap van de'r Wal 
1988 Jan Blanksma 
1989 Hylke Feenstra 
1990 Tsjalke van der Meer 
1991 Jan Blanksma 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Jelle Brandsma 
Bouwe Speerstra 
Jan Blanksma 
Eelke Algra 
Jaap van Lingen 
Wieger Bakker 
Klaas Boersma 
Eelke Algra 
Sieko Postma 
dit jaar niet i.v.m. MKZ-crisis 
Jan Blanksma 

Freerk Schakel was jarenlang de dorpsomroeper van Tjerkwerd. Met de bel liep hij door het 
dorp om berichten en geboortes om te roepen. Ook schreef hij menig ingezonden stuk voor de 
dorpskrant. Zelfs tuinwedstrijden werden door hem georganiseerd. Hier volgt een ingezonden 
stuk van F. Schakel uit het 1978: 

"De Dorpsomroeper looft wisselbekers uit . 

Géén inschrijfformulieren - géén inschrijfgeld!, maar geheel kosteloos kan iedere bewoner, 
die een tuin bij zijn huis bezit, meedoen aan de wedstrijd: "wie heeft de mooiste tuin met 
bloemen in de a.s. zomer". · 
De wedstrijd is in twee groepen verdeeld, nl. grote tuinen b.v. (bij boerderijen) en kleine 
tuinen. Het wedstrijdgebied bevat: Waltaweg, Sylroede, Kerkstraat, Kade, Singel en als 
laatste de Bolswarderweg vanaf no. 3 tot brug bij het van Panhuysweg no. 13. 
De jury bestaat uit ondergetekende en misschien nog enkele dorpsgenoten tot een totaal van 
drie, die natuurlijk zelf uitgesloten zijn van deelname. 
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Juni 1987: 

December 1988: 

November 1989: 

Februari 1991: 
Juni 1991: 

December J 992: 

Juni 1994: 

December 1994: 

Februari 1996: 

September 1996: 

Maart 1999: 

September 2000: 

Maart 2001: 

Maart 2002: 
Maart 2002: 

Maart 2002: 

"Rients en Coby P. hawwe in monitor bij de kij dy 't kea/je moatte. Soks 
is tige modern en jo kinne op bêd bliuwe om op' e hichte te bltuwen. De 
monitor wurke wol, mar Rients en Coby waarden net wekker. Jt keal 
rêde it net op, in djoer grapke." 
"Dit helle de krante: "Swarte Piten holen dakpannen te lizzen yn'e 
Tsjerkestrjitte". Dat se swart binne wisten we wol, mar dat se swart 
wurkje wisten we net." ( dit wie by Jappie en Gryt, red.) 
"Anita Hekkema koe net yn'e hûs komme: gjin kaai. Dan mar nei Joke 
S. om in ledder. Se klautere mei gef aar foar har libben troch it dak 
jinster. Blykber wie se fergetten dat Joke net allinne in ledder mar ek in 
kaai fan har hûs hat. " 
" "Stal IJdema" is no "Dekstasjon Swierstra." 
"Der is ek noch in aom no ta frij ûnbekend firus operasjoneel: it 
wynmoleflrus. Jt skynt spesjaal ta te pakken ûnder de Beabuorster 
boeren. De nijste ûnwikkeling is no dat ek boargers net frijware binne 
fan dizze sykte, dy 't mei koarts gepaard giet. Hiel doarpsbelang 
dwylt. .... ,, 
"Gjin wûnder dat Pier B. oan in breuk bolpen wurde moast. Hy is 
sljocht op moppen, hy sil him wol in breuk lake ha." 
"Sybold B. makke mei syn ynjekteur in strontspat op 'e muorre fan 
Hylke F. syn hûs. Hylke háldt net fan lange tiidréffende prosedueres en 
paste it "lik op stuk" belied ta: Hjirrrr komme, spuitsje en skrobje mei 
de bjinder, blinderl!" 
"Inkele Tsjerkwerters krigen lêsten nachts besite. Yn Sinterk1azetüd net 
sa frjemd, mar it ferskil siet him hjiryn, dat dizze besite net wat bracht, 
mar wat meinaam!" 
Jehannes, Yeb en Jelle kinne in aardich streekfe ride, dat op nei Harns. 
By in brêge moast der eins klune wurde, mar boeren binne hastich en se 
woene melkerstiid wer thûs. Se weagen it om oer in sydhout ûnder de 
brêge 
"Joop bat dit jier it hiele feest meimakke, Dit yn tsjinstelling mei 
foarich jier, doe't er fanwege in kater in grut part mist bat. It is gewoan 
in kwestje fan deselde liters focht ferdiele oer it hiele feest ..... " 
"Dat de älderein bytiden mouite hat mei de hjoeddeiske technyske 
snuf/ces die bliken doe 't P. Zijsling de cd-rom fan it wetterskip ris 
besjen woe. It skiifke waard yn 'e cd-spiler stoppe. Sûnder resultaat 
fansels. Wê-ROM die dat ding it net? No, dêr(cd)-ROM net. " 
"Wa fynst leuker, Anneke Downa of Anneke Feenstra? Jou my Anneke 
twa mar! Sjongt miskien wat minder, mar der sit mear praat bij!" 
"It Skieppesturtsje krijt mei koarten in eigen e-mail adres. Sa kinne 
noch makliker de kopij oanlevere wurde. Foar dizze rubryk kinnen jo 
dan ek snypmaile ... " 
De slagroomtaart was lekker, Bert. Bedankt! (de redactie) 
Twee enthousiaste vrouwelijke redactieleden zijn hun tijd ver vooruit. 
Ze hebben hun deel van de kopij, inclusief gescande foto 's voor dit 
speciale nummer op diskette gezet. Maar helaas, het moest op papier 
ingeleverd worden. Wat een tijdsbesparing!! 
Wist u dat de Tjerkwerder K3 al in eigen fanclub heeft?'' Willen jullie 
ook lid worden? E-mail dan naar 't Skieppesturtsje o.v.v. fanclub K3. 



De beoordeling geschiedt in de maanden juni, aug. en oktober, met een puntenwaardering op 
verschillende effecten (geen strafpunten). De uiteindelijke winnaars, zowel van de grote 
tuinen als de kleine, krijgen een foto in kleur op groot formaat + wisselbeker met oorkonde. 
De uitslag wordt bekendgemaakt in de regionale dagbladen en de prijsuitreiking zal te zijner 
tijd plaatsvinden in het plaatselijke Waltahuis. 
Met dank voor de plaatsing. 

De Dorpsomroeper." 
De reactie van de redactie was als volgt: 

"Dorpsgenoten , in verband met de bovengenoemde tuinwedstrijd, heeft de redactie 
van ons blad gemeend hier ook iets aan te moeten doen! Er zullen enige tientallen pakketten 
bloembollen en een flink aantal vaste planten gratis ter beschikking worden gesteld.· De 
uitgifte hiervan is a.s. zaterdag, 's morgens van 9 - 12 uur in het Waltahûs. Verder heeft de 
redactie gemeend een àantal jaarkaarten voor het Julianapark te Bolsward, aan de eerste 20 
afhalers cadeau te doen. U ziet maar weer: het kan niet op. 

De redactie." 

Het Skieppesturtsje kent enkele vaste rubrieken, waaronder al 25 jaar de bekende 
"snypsnaren". We hebben voor u enkele snypsnaren uit de oude doos gehaald, deze zijn 
letterlijk overgenomen: 

September 1977: 

Januari 1978: 

Augustus 1978: 

December 1979: 

September 1980: 

It selde nûmer: 

Januari 1983 

Januari 1984: 

December 1986: 

"Ids S. wist net hwat in earrebarre wie, hy tocht in frjemdsoartige 
boarre. Rie fan de redaksje: goed yn 'e reiden sjen,Ids, dêr komt er 
wei." (Ids wenne doe noch yn 'e arke en bie doe noch gjin bem) 
"Jan Blanksma sette in nije antenne op it dak. In foarbijgonger: "Hast 
de stroom der wol of?" Jan as de wjearljocht nei ûnderen en de stoppen 
der ut. Alles is fierder goed forroun." 
"Hawwe jo de wikselbeker foar it fierljeppen ek sjoen? To bisoergjen 
bij Jehannes Dijkstra, ljepkening to Tsjerkwert." 
"An/de Poelstra (dochter van Meinze en Janny Poelstra) mocht lytse 
Jolt van Buren ek sjen. Se kaem thûs en sei: hoecht Jolt net yn de 
sentrifûzje? Mem: né, fansels net! Nei gáns praten die bliken, dat An/de 
de kouveuze bidoelde!!!!!" 
"it "naektsträn'tby Callantsoog hat gans (neaken?) besite fan 
Tsjerkwerters hawn. Sietse B. en Auke de H. hawwe har tige fernuvere; 
Wieger B. foun it dêr mar in lullich gesicht; Fokke G. kaem net oan syn 
knipperke ta! ! !!" 
"Yn it kader fan 'e winterjounenocht fersoargje de Callantsooggangers 
in joun mei film en dia's" 
"De jarretanken fan Ule meitsje drok wurk. As lytse Joh van Buren sa'n 
tank sjocht, seit er: Ule syn biertanken! Heit van Buren bat it bier leaver 
ut in oare tank." 
"Us doarpsgenoat Brandt Volbeda is ferhuze nei Huylkenstein yn 
Boalsert. Brandt soe okkerdeis boerekool ite fan syn bou, mar fan de 60 
boerekoolplanten stiene allinne de stáltsjes noch oerein. " 
"Ella H. tocht ik koe ek wohis hynsteride. It hynder fûn fan net en Ella 
waard "zandruiter" en bruts de pols. Leen docht no de hûshälding en 
syn namme ear oan: huis-man." 

... 

·w -w "W 

~ 
{1 
~ 
~ 
~ 
{! 
{f 
{1 
{! 
{r 
{1 
{t 
{! 
& w 
9.,j 
6W 
{1 
{? 
,f? 
i.\, 

~ 
{1 
{t 
{! 
~ 
{( 
{! 
{( 
{( 
'w1 



~{f{1{1~{f'W~~~~~~~~~~gggggg~~~~g~~v~~~~ 
~ {t 
~ 'W 
~ Geen Skieppesturtsje zonder redactie. We willen alle redactieleden hartelijk danken voor hun {; 
~ enthousiaste inzet de afgelopen 25 jaar: 'W 
21 1 ste jaargang: Henny Leicht, Wyke Blanksma, Jan Melchers, Rients van Buren, Jan {t 
~? Dijkstra . {f 
~W1 2c jaargang: Marten K.ikstra en Sytske Dijkstra-Bouwhuis erin, Henny Leicht en Jan o 1J Melchers eruit. ~ ~ w 6eJ·aargang: Richt Speerstra-Bakker erin, Wyke Blanksma-v.d. Witte eruit. w 

19 augustus 1987 overlijdt Marten Kikstra {t 
QA 

Ineke Feenstra-Sybesma komt erin. "11J 
Phün v.d. Berg-Blokker erin, Jan Dijkstra eruit. {1 
Gerben Wijnja erin, Rients van Buren eruit. f/ 
Joop Nota erin, Phün v.d. Berg-Blokker eruit. {f 
Henk v.d. Zee erin, Sytske Dijkstra-Bouwhuis eruit. {! 
Trudy Witteveen-Hettema erin, Ineke Feenstra-Sybesma eruit. {f 
Ineke Dijkstra-v.d. Meer erin, Rixt Speerstra-Bakker eruit. 0• 

'i"j' Tea Huitema erin, Ineke Dijkstra-v.d. Meer eruit. v.: 
Liesbeth Galarna-IJdema erin, Joop Nota eruit. {J' 
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lOe jaargang: 
12e jaargang: 
15c jaargang: 
1 r jaargang: 
18c jaargang: 
19c jaargang: 
21 stc jaargang: 
23ste jaargang: 
25stc jaargang: 

Natuurlijk willen we ook bedanken degenen die het type- en stencilwerk hebben verricht: 
vanaf 1 s1:e jaargang: de redactieleden 
vanaf 4c jaargang: Ineke Dijkstra-van der Meer 
"'f jaargang: Klaske v.d. Weg-De Groot 
vanaf8ste jaargang: Thea Dam-Ruiter 
vanaf 13e jaargang: Gjettje Dijkstra-v.d. Veen 
vanaf 15c jaargang: Henk van der Zee 

type- en stencilwerk 
type- en stencilwerk 
typewerk 
stencilwerk 

Trudy en Liesbeth 

Kopjj graa.ch foar 3 juny . 
By Tea Huitems , Sylroede 17 
of skieppesturt@postcom 
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