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10 Jiergong -- 11It Skieppesturtsje" 

REDAKSJE: Sytske Dykstra-Bouwhuis, 
Richteje Speerstra-Bakker, 
Rients van Buren, 
Marten Kikstra, 
Jan Dykstra, 

tel. 
t t 

'' 
't 
t t. 

Nû 3. 

2968 
2635 
9280 
9269 
9498 

TYPE- EN STENCILWURK: Thea Dam-Ruiter. 

OMSLACH: Albert van Lingen jr., Wergea. 

REDAKSJE-ADRES: Sylroede 5o 

BANKRELAASJE: Rabobank Bolsward; 8560829 t.n.v. 
Ràbobank Bolsward, reknro 3087.56.800 
t.g.v. It Skieppesturtsje Tjèrkwerdo 

FOARWURD: 

Als deze krant uitkomt, hebben we de langste dag 
alweer gehad. 
Het voorjaar begon koud, dat merkten de boeren wel 
aan hun· klein uitgevallen kuilbulten. 
Gelukkig heeft het wa~me weer van de laatste 
dagen weer veel goed gemaakto 



Toch zat het de boeren, dit voorjaar, niet erg mee. 
Eerst de zuivelstaking, waardoor veel boeren genoodzaakt 
waren melkfonteinen te geven, en tot overmaat nog de 
ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl, waarvan de 
gevolgen nog steeds niet goed te overzien zijn. 
Laten we hopen dat men er toch.nog wat van heeft geleerd 
en de energie op een andere manier gaat winnen b.v. uit 
wind (Joh. Dijkstra) of water (eb en vloed) •. 
Ook hebben de verkiezingen heel wat stof doen opwaaien 
en met deze uitslag is het weer een kwestie van geven 
en nemen. 
Voor velen zijn de vakanties alweer begonnen, dat 
kunnen we elke dag aan de lijve ondervinden bij het 
wachten voor de bruggen. Misschien zijn de rollen straks 
omgedraaid. 
Daarom wenst de redaktie iedereen een prettige vakantie/ 
zomer met veel mooi weer. 

Ro van Buren. 
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BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER 

Vooreerst een kort reisverslag 
vän de bejaardensoos Tjerkwerd 
Dedgum. 
Met zo'n 20 mensen in 5 auto's 
ging de reis in de vroege na 
middag van de 29ste april j.l. 
naar het Jopie Huisman museum 
in Workum. 
Vervolgens ging de reis naar 
Hindeloopen waa~ een korte. 
wandeling door enkele straten 
van dit voormalige Zuiderzee 
stadje werd gemaakt. 



Langs Molkwerum, Warns en Hemelum naderen w:ij hotel 
Gaasterland in ~:ijs, het einde van het reisdoel en waar 
de koffie met gebak ons voortreffelijk smaakte en nadien 
mocht ièdèr nog iets bestellen het z:ij vocht uit een groot 
of klein glaso En waar in de tussentijd ook nog een ge 
zelscha~ Elim bewoners uit Bolsward het hotel aandeed. 
En ook met deze lieden w7rd het nog een ongedwongen 
samenzijn. 
Om zes uur zeer voldaan voor het gebodene arriveerde, 
men weer in zijn vertrouwde omgevingo 
Voorwaar een waardige afsluiting van het winterseizoeno 
Daarom ook in deze berichten veel dan~ aan de drie dames 
die alles, evenals de afgelopen bijeenkomsten, weer 
perfect _hadden geregeldo De mensen, die zowel op de soos 
middagen als deze middag van de 29ste april zullen dunkt 
m:ij dezelfde mening z:ijn toegedaan als de dorpsomroepero 
Op 1 mei, de dag van de arbeid gaan een aantal boeren 
hun melk in de Noordersingel in Leeuwarden dumpen9 om 

reden,.dat hun tanks vol zijn 
en er geen melk wordt opge 
haald door een. aantAl zuivel 
fabrieken en dit alles van 
wege de zuivelstakingo 
Op de ?de mei nam de 81 jarige 
dorpsomroeper uit 1s Graven 
deel afscheid na 50 jaar 
trouwe dienst aldaaro 
Op de 19de mei de tweede 

pinksterdag begaf ik m:ij met de bel onder de 12-000 
pedaleurs alszwartr:ijder (en dat was te zien)o 
Ik vertrok in groep 15 onder de vrolijke tonen van de 
stedeljjke fanfare tot de stad van de "Ouwe Seunen11 

en na het stempel "Stichting de Friese Elfsteden 
Rijwieltocht Harlingen" verliet ik het peleton en 
keerde huiswaartpo 
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Uit mijn archi-even oftewel mijn handelingen: 
Mijn eerste berichten van tie dorpsomroeper in 1978 
telde 14 regels en die gingen over de tarieven die 
men er voor moest betalen van f2,50 tot f 10,- als 
men een.boodschap liet omroepen en dat is tot heden 
nog ongewijz i.gd , 
Nadien volgden er op bladzij 2 na het voo.rwo or-d van de 
redaktie nog 48 maal Berichten van de Dorpsomroeper, 
in totaal t.e.m. no 2 van het 10de jaargang 1986 precies 
3471 regels. 
In 1978 151 regels, in 1979 261 regels, 

11 1980 - 197 " , " 1981. - 368 
" 1982 - 504 11 

, " 1983 - 550 
11 1984 - 476 " , " 1985 - 722 

10 de jaargang no 1 + 2 242 regels. 

Il 

' Il 

' Il 

' 

Uit 1978: 
Geen inschrijfformulieren, geen inschrijfgeld, maar 
geheel koate.Loo s kan iedere bewoner, die een tuin bezit 

_bij zijn huis meedoen aan de tuinwedstrijd. 
En als het niet op kon, stelde de red~ctie van de 
Skieppesturt nog enige tientallen pakketten bloembollen 
en een flink aantal vaste planten beschikbaar. 
De uitgifte zou zijn in de morgenuren van 9 - 12 uur op 
de eerste dag van de 4de maand en wel in het Waltahuis 
en voor de eerste afhalers waren er een 20tal jaarkaarten 
beschikbaar voor het onvolprez~n Juliana park in Bolsward. 
En er kwamen dorpsgenoten op af! 
Maar die hadden helaas geen rekening met de kalender 
gehouden. Maar de tuinwedstrijd ging natuurlijk wel door! 
Dat was geen 1 april grap! 
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Uit 1978: 
In het najaar zong het jongeren koor Con Spirito in 
de namiddagdienst om 5 u. in de Geref. kerk te Bolsward. 
In z:ijn slotwoord stak ds~ Sinia van de kansel de lof-. 
trompet uit voor dirigent en leden met de volgende. 
woorden: 'Ik bewonder en prijs een dorp als Tjerkwerd, 
dat met een jeugdkoor als dit van me.er dan 30 jongeren 
hier een bijdrage leveren en dat wij dat in een stad als 
Bolsward niet· eens hebben. Een sieraad voor deze t:ijd.J 
Uit 1979: 
Bij Jouke Reidsma op· de Waltaweg stond de Noorderlicht 
anjer in bloei, z,e~ zeldzaam in deze streken! 
Uit 1979: 
In de febr. maand met z:ijn sneeuwstormen, 
schreef.ik, over die bezorgde .vriend Qit 
het westen des lands, die opbelde en vroeg 
of het waar was, dat wij geen broo·d en 
vlees meer konden krijgen en uit bittere 
nood aan onze huisdieren waren begonneno 
Waarop ik hem antwoordde, dat wat het eten betrof, het 
nogal meeviel, maar dat wij vaak om ons huis te verlaten, 
gebruik ·mcfesi:·èn maken van onze schoorsteen, met alle 
gevaren daaraan verbonden. 
Niet te geloven, zei mijn vriend aan de andere kant en 
wenste ons dan ook veel sterkte en moed toe. 
Ook toen in 1979 bij Fred Oster in de show renden de 
marmotten over het scherm, terwijl het jonge paar zich 
krampachtig aan elkaar vasthield om de laatste buit nog 
even binnen te halen. 
Zeer vermakel:ijk en geld stinkt nu eenmaal niet. 
Najaar 1980: 
Snode lieden, die mij ~ieten weten zonder erbij na .te 
denken, welk een schade ze hadden kunnen aanrichten over 
een bejaardenhof op de Singel alhiero 
En wel, dat over ·een aantal ~aren de Kerkstraat en de 
Singel zullen worden afgesloten voor alle verkeer i~ 
verband dat de woningen, die daar staan door een 
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stichting ~ullen worden aangekocht en tot bejaarden 
woningen zullen worden gerenoveerd en de huidige·.be 
woners gingen dan naar het nieuwe uitbreidingsplan b:ij 
de Sylroede. De ~aam had ik zelf al bedacht voor deze 
bejaardenhof n.l. 1Waltahof1o 
Later ble~k dat van dit alles niets waar was, en nadien 
keerde de rust weer geheel terug, alhoewel de mensen 
die een bepaalde leeft:ijd hadden daar nog·moeite mee hadden. 
Uit eind 1979.: 
Ging de hoofdredacteur mrj de oren· nogal even flink 
wassen, dat. de tenen. mrj er krom van in de schoenen 
s t on.denl En terecht!· 
En met het boetekleed om mrjn schouders geslagen, nrij zelf 
troostende mét de woorden die destijds Goethe eens schreef 
n.lo! 1Z:ij die hun fouten ridderlijk erkennen z:ijn pas groot.' 
En dat is toen ook geschied en de plooi was nadien weer 
glad gestreken! 
Tenslotte: 
Veel dank aan de redaktie voor de plaatsing van deze 
50ste maal BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER. 
Het Russische spreekwoor zegt dan ook: 'Wat met een pen 
geschreven is, kun je met geen bijl meer weghakken!' 
En het is nog waar ooko 
Al de lezers een b:ijzondere ha:rtelijke gr-o e t 

van de dorpsomroepero 

.. , .· .. ' ,.. ~ ...•. 

beta.rike 
doo.f p~Om fOppc,.. 
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IEPEN KAMPIOENSKIPPEN BIJERTEN: 

Underlieding fan Jaap en Jaap waarden op twa freed 
te-jünen de iepen kampioenskippen haldeno 
Der waard füleindich striden en it waard sa spannend, 
dat de rekkenmasine der aan te pas kaam. 
De gemiddelden waarden yn tûzendsten utrekkeRe. 
Yn 1984 hie Jan Blanksma·wün, yn 1985 waard it Sjoerd 
Breeuwsma. De nije kampioen waard Jaap v~n der Wal, 
Jan Dykstra waarde twadde en Ruud Hartog wûn de tredde 
priis. 
Der dienè 11 dielnimmers mei. 

DIPLOMA: 

Wy witte, dat ündêrsteande 
bern slagge b Lnne o 
Tige lokwinske! 

Chr. Agrarische school 
Jelle Tw:ijnstra. 

v.w.o. Sneek: 
Pytsje Feenstra, 
Ruurd Gietema. 

Tuinbouwschool Witmarsum:· 
Thomas Burghgraef. 

Nijenhove Bolsward: 
Petra de Lange. 
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RoK.SoGo Titus Brandsma Bolsward: 
Johan Dykstra; Cilia Huitema, ·· 
Esther Velema, Baukje Gietemao 

Chr. M.A.V.O.! 
Hans Posthumus. 

LoTeSo Bolsward: 
Wieberen de Jong. 

ffeffeffeffeffeffe~~Uffe~ffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeJffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffeffei 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

BEJ AARDENREISJE TJERKWERD - DEDGUM: 

27 Augustus is het weer zover, dan gaan we weer een 
middag opstap. 
Het is een verrassingstocht, 
met eigen vervoero · 
De commissie hoopt, dat alle 
bejaarden weer present zrjno 
De kosten bedragen f 30,_ plus f 5,-· 
voor de chauffeur. 
Graae opgeven voor 1 augustus bij: 
Yë Gietema - tel. 9333 
B. Huitema - " 9316 
Mevr. M. Roortla - tel. 4159. 



SPORTRAAD WONSERADEEL: 

ZWEMMEN om het kampioenschap van Wonseradeel. 

Datum zaterdag 28 juni 1986 te Witmarsum. 

Aanvang 1s morgens om 10000 uur. 

Aanmelding in het zwembad te Witmarsum 
t0t en met 25 juni 186. 
Diverse leefttjdsklassen. 

FIETSTOCHT op zaterdag 6 september 1986 over de 
afstanden 100, 60 en 30 km. 
Startplaatsen Witmarsum (100, 60 en 30 km), 
Makkum (60, 30 km) en bjjna alle plaatsen 
(30 km) van Wonseradeel. 
Aanvang 08.00, 09.00 en·t3.oo uur. 

SCHOOLKAATSEN in de herfstvakantie in de sporthal 
Ma.ggenheim te Makkumo 
Deelname door de schoolkinderen om 

·het kampioenschap van Wonseradeelo 
Deelname alleen vanuit de gemeenteo 

ï----------------------------------- 
1 
1 
1 
1 
1 
: JONGE WITE KNYNTSJES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 \_ _ 

TE KEAP: 

BY MARIJKE EN 
SJOUKJE DYKSTRA 
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WORDT VERVOLGD•••••••• 

Dat er in Tjerkwerd heel veel aardige mensen wonen, 
mochten we 31 mei weer uitgebreid beleveno · 
Met andere woorden we hebben het zeer op prijs gesteld, 
dat u ons hebt willen opzoeken, bij de opening van de 
galerieo _ 
Wanneer u dit leest, is onze gezamenlijke expositie 
alweer verleden tijd, maar dat-betekent dan weer, dat 
er dus iets anders te zien is. 
Dat andere is tweeledig. In de·eerste plaats is er 
werk te zien van·Pim vi:µi Vliet, een kunstènaar_uit . 
St. Anneparochie. Hij werkt met emaille en maakt panel~n 
die vaak diep van kleur zijn. 
In Nederland is de eroailleleer-kunst niet zo bekend, 
het is altijd in de sfeer van ambacht gebleven. 
We denken dat van het werk· van-Pim gezegd mag worden 
dat hij zijn ·•vak' goed·verstaat. . 
Buiten Nederland, m.n. in Duitsland en Frankrijk trekt 
zijn werk veel belangstelling. 
De tentoonstelling wordt gecombineerd met werk van Adao 
Zij zal een ko'lLekt Le schalen laten zien, die nog niet 
eerder geëxposeerd zijn g ewe e s t ,' Deze expositie duurt 
tot 18 juli. Daarna is er in de galerie een 
tentoonstelling van Aquarellen die gemaakt zijn door 
Frans Berkhout en examen-werkstukken van Aafke Holman 
onder de titel: 'Gelede tekens van het veld' en dan, 
en dan, en dan zal er wel weer een nieuw''Skieppesturtsje' 
uitkomen, zodat we dit berichtje kunnen beëindigen 
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met waar we de-volgende keer weer beginnen: 
WORDT VERVOLGD••••••••••• 

Koos en Ada Stel. 

PS: om de tentoonstelling te 
bekijken', kunt u op de volgende 
tijd.en op dê boerderij terecht·: 
di.-t/m vr. van 13-17 uur 
zat. 10-17 uur en op afspraako 

B1f.DRAGEN BINNE KOMMEN FAN: 

Do Walsma, Boalsert - G. Mulder, Singel - 

J.T. Twijnstra, Iemswalde f:rou D. Bakker, Arl:l:um 

frou E. Koopmans, Singel - J. Visser, Dedzjumo 

Us hertlike tank hjirfoar. 

Feest foar us E.H.B.o. feriening, mar yn it foarste 
plak foar trije fan us leden en wol de dames 
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Ho Tw:ijnstra-Terpstra, A. Gietema-v. Wieren en 
J. Poelstra-Hitman. 
Nei twa winterskoften leard te hawwen 
moastten se op 23 april te Ljouwert· 
eksamen dwaan foar kaderinstuktrice, 
mei as einresultaat, dat se alle trije 
slagge binne. 
Dames fan8f dit plak noch fan herte 
lokwinske mei jim behelle sukses! 

+e+e+e+e+e+e+e+e+e+e+ 

Hallo dorpsbewoners, 

hier nog even een berichtje van ons, wij 
waren al weg voor sommigen het wisten~ 
Verhuist naar Oosterzee, waar Rika en ik voor 
onszelf een caf6-restaurant zijn begonnen. 
Wij hebben al heel wat-drukte gehad en hebben het 
hier wel naar ons zine 
Mocht u eens·in de buurt komen, kom dan maar eens 
langs. 
Peter gaat hier weer naar school en Feikje zo nu 
en dan naar de kleuterschool, ze spelen alweer 
met nieuwe vriendjes. · 
Wij vergeten Tje~kwerd niet, wij hebben er tenslotte 
13 jaar gewoond, met plezier, maar werk gaat voor 
wonen, zo is het nu eenmaal. 
Bedankt voor de gezellige tijd, ook toen we nog 
in het dorpshuis werkten, het kerkelijk leven Samen op Weg, 
het ga u allen goed. 
Wij bedanken hierbij voor alle donateurschàppen van 
Tjerkwerd. 

Geert en Rika, 
Peter en Feikje. 
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KENNINGINNEDEI 'IN SLAGGE DEI': 

It feest waard iepene mei de musikale 
noaten fan it korps 'Eensgezindheid', 
dat troch it doarp gong. 
Op it fjild spilen sr noch it 1Wil~elmus•. 
Yn it tintsje, dat dit jier fersoarge waard 
troch us mus$kkorps, koe eltsenien wer in·kopke kofje krijeo 
De feestfestiviteiten koene doe fan start, lykas 
keatsen, volleybaljen, guozzebrief foar lyts en grut en 
in film foar de beukerso 
Middeis wie der foar de'jongerein in kermis fan sporten9 
wer't se it tige drok mei hienen. 
Ringfietse koe der midde:is ek dien wurde en der ha ferskate 
meidieno 
De mannen, dy koenen ek noch fuotbaljen, trouden tsjin 
net trouden. Nei in score fan 1-1 moast der penalty 
skopt wurde, om te witten waard no de winner wie •. 
Acht oere jftns koenen we harkje en sjen nei de kab·~et 
groep 'Samar', dy't ûs in noflike jün besoarge ha. 
Dêrnei koe men noch efkes dünsje. 
Al mei al, mei-ynset fan eltsenien, kinne we op in moaie 
dei werom sjeno 
No de ûtslach fan d.e hälden spullen: 

Keatsen jr.: 

1e priis: Marco Burghgraef 
Anneke de Jong 

Steef Haarsma 
2de priis: Hayo Hylkema 

Johan Ouderkerken 
Gerrit Schukken 
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Keatsen sr.: 

1e priis: Age Gietema 
Johan Gaastra 

2de priis: Hein Gieterna 
Thomas Burghgraef 

Ringfytsen: 

1e priis: Herke Bakker 
2de priis: Pytsje Feenstra 

Volleybaljen: 

1e priis: 

Jelle Zijsling 
Ieke v.d. Wal 
Sjirrie Hiemstra 
Cilia Huitema 
Jeroen Hendriks 
Bertus R. Bakker 

2de priis: 

Riku~ ·Rud~lphi 
Sipkj'e-.Draayer 
Janneke Gietema 
Elly de Groot 
Rille Schakel 
Carolien Hendriks 

Kermis fan sporten: 

Groep 
Groep 
" 
" 
" 
Tl 

3 Jacob Hofstra 
4 W~eberen Poelstra 
5 _ Marijke.Dijkstra 
6 - Christiaan Smids 
7 - Willy Breeuwsma 
8 - Carolien Draaisroa 

Fuotbaljen: 

De net tràuden hat mei 3 - 2 wüno 
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BOA R GER LIK E STAN: 

Op 20 juny ba Jelle Wierda en 
Elly van Zuiden de lapen gearsmiteno 
Dat barde yn-Boalerst en se wenje 
no yn Drylsto 
Hein en Akke Gietema en Sybren en 
Tine Miedema wiene op 9 maaie 25 
jier troud. 
Se ha beide in 1knalparty1 j~o 

Alle trije pearen_lokwinskeo _ .- .... -.- .. -.-.-. 
13 Maaie ftnferjitlik, it wie foar ûs in fijne deio 
Alle minsken, dy't der wiene betankje wy lans dizze 
Foar de blommen, slufkes en presintsjes, dy1t wy 

derby krigen ha, 
en in bulte goede winsken stjoerden jim ûs ek noch 
Tige tank oan allegearre, want 
jim wurken der oan mei, 
Jim makken foar ~s ünferjitlik 
ûs sulveren houliksdei. 

wei. 

t a , 

Sybren en Tine Miedema-Posthumus 
. Tsjerkwert maaie 19860 

MEIDIELING ORANJEFERIENING: 

It simmerfeest is- op 15 en-16 augustus. 
De earste jftn komt Teake v.d. Meer mei dé musyk 
'De Musicals' om 8 oere. 
De twadde jftn om 9 oere komt 'De Dixielandband1o 
Minsken h§.ldt as it kin hjir rekken mei, dan kin it 
gesellich wurdeo 
Dit jier is der yn earste ynstansje gjin optochto 

It feestprogram-yn syn gehiel komt 
mei de tiid wol by jim yn de buso 
Allegearre in noflike fakansje ta winske en oant sjen. 

,.. 
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. e ·-S N Y P S N A R E N: .-.-0-.-0-.-.-.-.-.-0 
- Cor van z. mei graach noch efkes lêze op bêdo fu 

dat komt mooi ût, want Cor hat in ruje brilo Dochs 
wie it sicht net sa bêsto Reden: der sieten gjin 
glêzen yn•e bril, spoarleas. S"e leinen net op, ûnder 
en foar it bêd, méUl earne yn•e keamero 
De hün"fan Richtsje haffelt op in hazzeëar om. 
Lekker, sa te sjen. Ek·wat foà.r jo? 

- Te keap: Sylroede 2, 4, 6, 8?, 14? 
Soe•t yn ien-keap ek wolle? Mag het een ietsje meer z:ijn? 
Rients van Be sloech wat rüch mei de touwen om op syn 
boato It tou-rekke yn•e skroef en it wie fuort in 
echte sylboat. 

- Formule 1 koureur Bouwe Sp. rekke yn'e training 
op'e leane it spoar bjuster. Risseltaat: in stikkene 

pink. · 
- Tine M. hat in wouter. 

Lolle Rylkema syn bedriuw is stikstof-proefbedriuw 
wurden. De kompjoeter draacht Lolle op, hoe't er 
buorkje moat. 

- Flapper hie opsje op in kolly. Der is ~tkeard en it 
hüntsje_wurdt no beleard op•e Sylroede. Hy kin al 
efter in bÜsdoèk oandrave. 
It liket derop, dat wy in iisbaan krije. De iisferiening - 
hat it al sa-fier skopt, dat se as lanhearre optrede kin. 

- Opbringst Hartstichting Tsjerkwert e.o. f 474,25 
IT Reade Krus " 11 f 317,20 
" Astma füns " 11 f 352,15 

- De groetnis fan Kikstra op Kreta (de redaksje is der 
net wis fan oft se ek op•e Holle Poarte sitte). 

- De redaksje winsket jo in goede-fakänsjel 
- Kopy.ynleverje foar 1 september. 

- 
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