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FOARWURD:
As jimme dizze Skieppesturt ûnder eageri krije, sji t de
winter al we:r moai., op en geane wy i t ljocht wer temji tte.
Wy hawwe_yntuF3ken al wer hiel wat belibbe: Gurbe Brandsma
is 11 skj_eppestu:r::ti,_ .f'an i t jier wurden en rint no greatsk
f oarop .·'by · 4e. "kiri,e rkl ub 11 •
.

::

Wy hawwe de. Jcorpsutfiering wer hán en dat is in great
sukses wurden. Dy lju b:&e tsjinwurdich as it wat docht.
Wy kri.je der skuorren fan yn 'e muor re n fan 'e Tsjerkestrji tta, mar. dat hawwe wy der wol foar oer.
Mei it kàrnavàl rinne wy yn Tsjerkwert ek nochal mei
foaroan en dat feest mei mombakkesen en ferklaaien smakket
us wat lang~r wat better.
Elkenien h~t ek noch genietsje kinnen fan in moai stikje
iis; se1s_.iindertekene mei syn sydsulver hat de redens
no~hris ûnderbûn.
~- 1

Fan 'e wika nooh aflees praten mei Joh. Huitema, dy 't
bliid wie, on wy mei him, dat wy net wer sa 'n protte

snie han ha as ferline jier. mar noch tankber is foar
de help, dy 't er doe fan syn doarpsgenoaten krige .ha't ,
Rampen hawwe wy gelokkich oant nota net han, as it
moast Pier Zysling wêze, want dy rint mei de han yn 'e
doek; mar wat ik der fan sjoen ha, kin Pier mear mei
ien han as in oar mei twa.
Wy fan 1e Redaksje hoopje, dat wy ek dit jier wer in
soad genoegen belibje meie oan us "Skieppesturt" en
jim meie allegearre wer k9py ynleverje foar 15 april.
Oant safier.
M~K.

Berichten·van de Dorpsomroeper •••••••••••

==-================-=-=-======

Nu wiJ als Dorpsgenoten weer gezamenlijk aan de·
tachtiger jaren zijn begonnen en met een nieuwe
Bkieppèsturt (zeer terecht gekozen) in ons midden,
zullen we maar afwachten wat or dit jaar uit de
Hoge Hoed te voorschijn komt.
Wij moeten elkaar ook niet als vreemden zien en de
één zal zich meer inspannen dan de andere voor de
samenleving. Vervolgens zal de een moer kritiek krijgen dan de andoro. Als mennomit iets organiseert of.tewel onderneemt, kan je niks gebeuren.
Als men het ergens niet mee eens is dan mag men dat
gerust opmerken als het maar op"ho1twend is. Waarom
zou men zich als makke schapen na~r de sJachtbank
laten voeren.
Een goede gedachte van het bestuur van de
Stichting het ·waltahuis om het jaarlijkse
ka.rnaval hier we·er jl. 9 fe·br. te organiseren. Kort mijn indruk hierover:
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Ik zag er blije mensen en die maken nu eenmaal
geen problemen; ieder deelde zijn plezier met
zijn medemens zonder bijgedachte, en ~ mag
ik het zien!

12.12, waarover in het vorige no. 6 mij de oren nogal even flink
werden gewassen en de tenen miJ dan ook; ,1$:rèlrn in dei schoenen
s t onde.n .bij het lezen van het een en ander. Ik wil hierop
antwoorden: - Inderdaad, er zijn fouten gemaak t , vooral
wat betreft de prijs-verschillen, maar helaas, het is geschied, -~n ..dan met Prediker te verzuchten: ; Het kromme kan
niet recht zijn en het ontbrekende kan nie_t! w.0:rden,geteld,
en miJze lf troosten.de met de. woorden van de dichter Goe the,
die de st j da schreef: "Die· hun fouten ridder'lijk erkennen,
ZJ.Jn pas groot".
·
Hopende, dat u allen weer meedoet aan de Tuinwedstrijd 180
en dàt u dan bij de Prijsuitreiking T.W.-1980 zal zeggen:
dit was goed.

-__ Wat betreft de.Prijsuitreiking Tu inwedstrijd

ä

Vervolgens ontdoe ik mij van mij:n boetekleed, in de hoop,
dat ik he t . voorlopig niet weer:,fl_oq.,.t,g_. heb.
Het laatste :béricht dat mîj uit een zeer betrouwbare bron bereikte en n oga.L zeer verbaasde, was, dat
over een aantal jaren de Ke~kstraat en de Singel
zullen Wól':'den afgesloten ~öor allé verkeer, 'Ln verband dat de woningen d i,e 9:aar 's taan door e en
Stichting zullen worden aàngakoch t en tot :Bejaardenwoningen zullen worden geren ovee r-d en de huidige
bewoners, naar ik verder vé :r'.nàrii, gaan naar i10 t ge he e 1
niéuwé uitbreidingsplan bij de Sylroede, richting
Blauwhuis.
·
··
·De plaatselijke Vivo·zal _dan ook in de nieuwbouw
een winkel: toebedeeld krijgó·n~'
Al me t "a.L begrii.JpÉÎ'liJk, dat ,men een en ander wel
ave n moe t verwe'rkeh·:eîi wat daèht u van Wal tahof als
· · naam voor dé·zi "Be j aardenhof •
. Ik heb er mee·r~-~le'n · ov~,r ges~h'reven, dat het nu
eenmaal n Le t altijd ."blijft zoals het was.
- Als laatste had ik het graag zo gezien in de tijd die voor
ons ligt, dat men niet teveel met splinters en balken komt
aand.r-age n daar zal de Dorpskrant ook n i.e-t voor bedoeld zijn.
ç
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De Skieppe-sturt:

~===============

Skieppesturt heeft in ons dor-p ve r-ach i.Ll.cnde betekenissen,
En .hierin· zal niet één inwoner van' ons d'cr-p zich
vergissen.
_Dè dicnlijke -skieppesturt loopt ·in het (Friese)
weiland.
En we hebbe_n e en ski e ppe sturt als dorpskrant.
En dan niet te vergeten de skieppesturt die als
.·.
. . ·· · ·
trofe.e .,wordt ui t~egeven,
.
Aan do man ( waarom niet aan een ·vrouw?), die zijn ·
tijq en kracnton, belangeloos aan d~ dorpsgemeen~ ..
· .
· .. ·
·
..
. schap he e f b gegeven.
De ·eerste ·ondàrscheid.en· skd.e ppe s tur-t ·was op hot
gebied van de muziek een genie,
·-·-·-----.. ~ . ..:.._
Want ;hi_j le_erde het Jeugdkoo_r- en ·het muziekkorps
. .
· het d o , I'.e., mi. ·
De tweede onderscheiden skieppesturt heeft zich op
: · het. gebied· van de omroep verdienstelijk gemaakt,
En dat i,s mot alle: geboortes en-dorpsnieuwtjes, we.er
... ,. ·'··

.,.

\1 ••

r-aak s

Als derde en laatste skieppesturt van 1979 werd c:'.ii-t ·jaar iemand gekozen,
Die op het gebied van "Groen" en "Groene Kruis" -van
zich liet horen.
Ook als voorzitter van de wandelvereniging is hij
geen 'onbeke nde 1
Want ver in de omtrek van Tjerkwerd, kun je hem en
· zijn. ·wandelvrinderi" zien rinne.
Voor deze onde r.scheädd.ng kun je niet op een verkiezingslijst komen te staan,
Maar,de redactieleden van de skieppesturt wijzen er
·· ·· ·
·
hier één voor aan.
Mocht volgend j~ar eens een vrouw als skieppesturt
worderi gekozen 1
Dan krijgt die van: ondergetekende drie ·rode rozen.

Johanna.
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Nijs fan Doarpsbelang:

*

Tiisdeitomoarn .?9 jannewaris binne de beide froulju nei
de gearkomste fan de "r-ud Lve rkaveLä ng" west.
In protte nijs hiene se dêr ek al net; it measte hawwe we
alris beskrean yn it krantsje.

*

Mei de Fryske les, ûnder lieding fan d0 hear T. Stavinga
ut Boalsert, giet iJ mar bêst. De .froulju dogge ek tige
har bêst mei it m0itsjen fan it,huswurk, mar der moat noch
hiel wat wurk ferset wurde, foardat we oan in akaame n 't Lnke
kinne.
I t be s t j qe r •

,,,,,,,
Hardrijderij voor de schoolkinderen, woensdagmiddag· ·
~================================== ·
16 jan. 1980:
Onder ideale weersoms.tandigheden .k onde n we. een hardrijderij
voor de lagere schoolkinderen houden.
Het ijs op de trekvaart was nog niet betrouwbaar, daarom
was de Sylr9e~e weer een uitkomst.
Het ijs lag er voortreffelijk in, mede daardoor werd er
geweldig geschaatst.
Na de wedstrijd;·w~derom een traktatie op een portie patat.
Het· is een fijne rm ddag geweest, en ieder ging met of zonder
prijs blijmoedig naar huis.
De ·uitslag is als volgt:
Kias 1, jongens en meisjes: 1. Peter Bakker
2~ Ankiè Poe Ls t r-a

3. Johan Gaastra.
- 5 -

Klas 2, jongens en meisjes: 1. Niek de Boer
2. Herke Bakk er

3. Joost Huismann
Klas 3 en

~,

j onge ns s 1 • Anno Galama
2. Reinold Poelstra

3. Thomas
Klas 3 en

~,

Bur-ghgr-ae f

meisjes: 1 • Foekje Bakker
2. Alia· Fe en a't r-a
3·. Jeltsje Fe'enstra

Klas

5

1 • Tjitse Bouma

en 6 jon~ens:

2. Harmen Posthumus

3. Niek Galama
Klas

5

en: 6; irièïsJe~~:

1 • Bea Gie tema
2. Sjir!';Y, ~~~mstra

3. Cilia Huitema
Kampioene van de school werd: Bea Gietema.
De prij zen . voor klas 1 en 2 waren cadeaus.
,,

,,

,,

,,

3

-t/4

6

,,

medailles.
- .t

'.:.,:.-

Leden-estafette op zaterdagmiddag ·19 jan. 1980:
---

-----------

· Döorà.at het lekker bleef vriezen en het ijs op de trekvaart dik· genoeg was, werd er be e'Lo ten om 'e en estafette
te houden.
' •·
· ·
· ·
Voor de pastorietuin was het ij.s. spiegelglad en bijna
zonder scheuren. Een dag tevoren waren er ijzeren buizen
in het ijs ,gezet. Nu kon door midde 1 van touw een mooie
wedstrijdbaan gemaakt,wo7den.
- .6 -

Dat kwam goed uit, want er waren veel toerrijders.
Aan de.start verschenen 14 parturen.
Pokke Gietema was de· oudste deelnemer en ook één, d i e

zijn uiterste best deed, zodat hij met een prijs naar
huis koh gaan •.
De prijswinnaars waren:
Jan Blanksma
1 e prijs: _,.
Trudie Huitema
Sjoerd Nauta.

: ?

Anne de Boer

2e prijs:

Iet Galama-J orna
Ferry Goernan ,
Meinze Bakker
---·· Annie ·nTëmslra-Hoekema

3e'pri,is:

: Tj~lke v.d. Meer.
Okke Postma

4e prijs:

'Akke· Gietema-v. Wieren
Fokk.e Gietema.
Tot schrik van Jan Bl. b-leek bij thüiäR:ómsti:geèn
beker in het doosje. __ të'"'zitten, maar' -eën'bfè"rgïa's.
Gelukkig is dat probleem weer opgelost.

SCHAATSTRAININGSKLUB - Langebaan 350 m. té Makkum:
Klàske Postma

- 40

Jaap v. Lingen - 39.2
Frans·Muldffir·
38.3

Elly v. Zuiden - afwezig ..

Meinze Bakke~

- 39.3

llram

Sjoerd Bakker

- 48.4 (gevallen)

Menno Poelstra - 42.6

Hilda Poelstra·~ 48.5 (

,,

)

Volbedà - 43. 5._.

Bea Gietema
- 45.7
Catrien Bakker - 52.3 (gev.)

Dertig leden van de .achae.t s t.r-aárri.nga o l.ub in Makkum

namen deel aan de. kort~o. 9à.n-weds_triJden op de · i.jsqç:1,çLn;
dit onder leiding van-hun trainer Piet S. Venèmà uit.
Makkum, dio. later op do ~t~rid ó6k ·de prijz,er(-::1~Iffeiktè
in hotel De Prins.
·
Van onze club behaalde:
meisjes 12
14 jaàr: <Bea Gietema- · . .,, -een 1e prijs.
een 1e prijs.
15 - 17 jaar: Klaske Postma
'
Hilda Poelstra,' een 3e prijs.

'

jongens 12

-

1

14 jaar

jongens 15 - 17 jaar:

C t' .

Menno poe l·s-t :ra·, ·eon 2e prijs.
Bram Volbeda
een 3e prijs.
Frans Mulder
Sjoerd Bakker

eon 2e prijs.
een 3e prijs.

---------.-------------SCHAATSEN vo0r schoolkinderen te Parrega:
de 5e klas: Tjitze Bowna.
SCHAATSEN vot>r-'schoolkinderen te Zurich:
de 6e klas: Bea Gie tema.
KAMPIOENSCHAP van Wonseradael te Zurrch i .
·~{iJ~~Po~lst~a
. ~cit~j~s:
.
., ....:

.

.

.

1

3e prijs:
.:.

KAMPIOE-NSCHAP-van Wonserade-el--te-··Burgwerd:
jongens 13-14 jaar: Menno Poelstra, 2e pr.
, 1
t5"'."' 16 j ~ar: Frans Mu,lde~ .. , 3e pr •.
Sjoerd Bakker-: ·;·- 4e- ·pr.--·-

*

Enke Le le·den willen nog graag een avondje schaa-téen in ·

Heerenveen. Wie ook belangstelling heeft, moet zich
vó6r'28 febr. opgeven bij het bestuur.
T. S.H •.
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dïe wij met JOLT zijn geboorte van
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Iedereen
reactie,

<

U hebben~ontvangen.
Wilt U hem eens bewonderen, dan bent U van
harte welkom.
Rients en Anneke

<
<

van Buren-Dijkstra.

(
(
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WALTAHUS:

De beide feestjûnen, dy 't it-_stiftingsbestjoer__ .or-gan Lse ar-re b ,
binne wer .efter dé rêch.
It Nijjiersbal is in jûn, wer 't·wy doarpsgenoaten.it nijjier
ofwinne, de foarnimmens fan freon en fijan.bei~ate en yn 'e
k}lllde komme mei de nije Skieppesturt fan it jier.
Ek 'de '!k:arnavals"-jûn wié in ree dl ik sukse s mei ski tterende
kreaasjes. Der wiene in protte ferklaaide minsken en it like
dan ek al wat op· in echt"karnaval.
.
It be s t j oe r .hopet dan e k dat jimme der takomm' jier wer binno
om it doarpsnûs, ·dat wy 'foar jimme beheare, doarpshûs bliuwe
te litten.
·
·
...

,.•'

De opbringst fan beide jûnen (lik~rn8Öh., f 500 ,--) is tige
~edich om ynkoarten wat oan 't ûnderhald fan it gebou te
d.waan.
Nijjiersbalgongers en karnavalisten, oan 't 1981!
I t be s t j oe r.

9· - :

Peppie - karnaval

=================

Op de hoge golven van de zee

Viel het voor Peppie niet mee.
De golven gingen op en neer
En Peppie werd zeezieker moer en meer.
Toen gaf de kapitein hem bevel het schip te
·
verlaten
Om de andere dag dit voorval met hem te bepraten.
Als koksmaat zei de kapitein, ben je ongeschikt
Dus hou je maar bij je veger en blik.
Harten troef.

++++++++
Fanfarekorps - "EENSGEZINDHEID" - Tsjerkwert •••••••
It is sneintemiddei
te skriuwen foar i t
moandei·binnen wêze
fuort, dat it is ek

.

.

en ik sit te tinken, wat oer it korps
doarpskrantsje •· Ineke se'î dat de kopie
moast on Douwtsje en.ik s9e_!le: ~ûn-ofkes
war koartdei.

Om 't ûs foarsitter "Fokke Gietema" tige prate'kin:e.n în
soad oer i t korps fGrteld hat op 'e ut:fiering_ fan 2 f'e br-,
jl., bliuwt dor net folle maar oer._
.
Mar ••••• , de utfiering is tige slagge, de seal _wiè .goad
· besot en i t musyk-programma sie t êfwikse ling yn. ; ·.,
De boereblaaskapel der efkes .tuskentroch,. dan noch in gastdirigent; daj; binne t:an g.;g aar%ife :J..ytse d.inkjes., ·-.,
Master DykJÎ~a~zi~ei.la~kl.!.Af8ä~f-to~~·g1 dat oanbieden. fan in
nije Mars paste us tige.
Dy nije "Mars" is der al, it is wurden: "Graf Waldersee",
in alderprachtichst moai stikje musyk , mei in "mae s-tbe o»
verheven groots slot".
Der binno us noch 2 marsen oanbean en wol troch H. de Haan
(ald-lid) en K. Schukken (eare-foarsit{eT), mar dy komma
noch.
0

Sneon 9 febr. hawwe der 5 leden fan it korps nei it
"Solisten-festival" yn Ske ttens west, t skr-e aun troch de
Federatie fan "Muziek- en Zangverenigingen" ut Wûnseradiel.
- 10_û

Dêr hawwe: Annie Brouwer, Jannie Gietema, Tsjamme Wiersma,
Broer Pier Feenstra en Roelof Bakker yn 1e middelklasse, mei

48 punten in 1e priis helle 1

. ·.::. ..~.~~·..,

16 Febr. slaggen foar examen!= Bea Gietema, Boukje Postma,
Boukje Gietema, Auke Postma, Bouwe Speerstra,
Harmen Posthumus, Niek Galama en Bertus Rinze Bakker,
en foar muzykdiploma Q: Jannie Gietema.
',
i"
.
..
"t
In.lokwinsk ·oan .dizze muzikanten is wol op syn plak!
Yn maaie tinke wy in kofjekonsert te halden, mar dêr komme wy
noch wol neier op werom.
Foar dizze kear litte wy it sa wer.
W. v. A.

/"/"/"/"/
BOARGERLIKE

STAN: 29 desimber is yn 'e aldens fan 74 jier
ferstoarn: frou Hoekema-Kroon~je fan de
fan Panuyswei.

Bijdragen binne kommen fan:

o. Postma, Arkum; D. Bakker, Waltawei; s. de Jong, Waltawei;
A, Mekking-v. Roekel, Singel; G. de Jong, Kade; D. on Tj.
v.d. Meer, Rytseterp; Jan en Feikje Kroontje, Singel.
Jan v.d. Stap, Makkum; W. Bakker, Arkum •

. ,.,.,.,.,.,.,.,.

Wa wit de Jtomplete tekst?

-.----------------------

Lytso Jan gong ut 'e fiskjon
hiel ~llinne, hiel fier fuort.
Yn syn klompke hie hy wjirmkes
yn syn bûse boleguod •
• • 0 •••

As Jo de tekst hawwe, graach kontakt opnimme mei:
mefr. Velema, Sylroede 8. Till. 9445.
11 -

~ snaro..a:
- yn 'e Ljouwerter Kranto is in rubryk Sneon en Snein.
Ee n fan do warboro kursisten Frysk mi ende, da t__ ~q.e.
bet.sJu.-trting ·d orfan Grollen on Grappo.n wie, mar se
w±t nou wol botter.
- bij Rients Posthumus is in sniowitc mol boppe de
groun kaern ,
·
. f" . t

doarpsomropper Frcark Schakel J.or twa kear yn' t
j·ier syn ,j,ierdei. Op i t bertekaartsje en yn i t
trouboekje stiet it net gelyk.
- in dûbelkwartet fap. Çon Spirito hat de wikselpriis
yn Skettens op it'solistefêstival woun! Hulde ! ! !!
--Ids :Schukkon forbaarnt it skip efter him!!
- de biljertforiening hat fan Parregea woun en sa
heart dat.
ien lid fan de bejaardegimmestyk hat opsein, want
se forwachtet in lytsen.
- der binne noch twa br-e Lde ne truien t _Jiand-:-(Ilacle, t~...
koap bij de frouljusferiening. ,Adres: Sytske de Jong.
to kpap: in boetekleed. Te befreogjen: Kade 8.
- do miskeap fan it jier: Wike B. hat in nije sportfyts
kocht en nou mei se net fytse !
·
- van Lingon hat nou ek tillefoan, se krigen fansels.ek
in tillefoanbook, gau sjen of't se der ek yn stione,
mar né, ak net bij Boalsert, doe wer efter de post
oan , "näm mar. wer .me i , wij s teane der net yn".
- Leen Huisman hat in nacht net sliept fanwego it
feit dat de kcninginne êftreden wie.
der is in swarte f'r-ouf jusbaur s foun op 'e ald dyk
bij Joh. de Haas. Fan wa? Adres: Sylroede 5.
- ut i t tillefoanboek: 9587 lingen, a van, singel 22
- Jan Blanksma hie it hürdridon woun, mar doe't er
bij Wike kaem, siet der ne f Ln beker y.ti, mar in
bierglês. Dizze beker is lykwols :wer:.:-fo.rjochte.
"Enau.l a Nostra" is fliortsleept, want"; 'Pietersma
1
forhuze noi Parregea. It ~ou wat keal- oan de
Waltawei, netwier?
- kopie foar 1,2 april bij de red"ak'sj·e·. Danke ! ! ! !
-· ûs
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