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Rabobank Bolsward, reknr. 3087.56.800
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-------------------------------------------------FOARWURD:
Hjerst.
It is hj erst o
de blêden falle fan1e beammen,
de Waltawei wurdt keal.

Minsken komme nei bO.ten
feie de blêden fuort,
binne se net bliid mei dit tapyt?
It waait, dat heart sa by de hjerst,
minsken ferdwine yn'e hûs,
~
ferdwine nei de waarmte.
~
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Bêste minsken,
It is dien mei it moaie waar en we sille us
no wer wat mear yn'e hûs fermeitsje moatte.
Lokkich, binne hjir wol safolle ferienings,
dat gjinien him hoecht te ferfelen.
Sa ha wy snein hearre kinnen nei in kofjekonsert,
us oanbean troch it musykkorps 'Eensgezindheid'•
Prachtich, wat sy
hearre lieteno

us

Noch even en us jongste ynwenners kinne wer los.
11 Novimber, St. Maarten rinne.
Juffer Herma is al drok mei de beukers oan it
lampion plakken. It is altyd wer in hiel feest.
Yn de hjerstfakansje binne de heipeallen foar
de ruje skoalle yn•e grün kommen. Ek no binne
de timmerlju drok yn it spier, dat we kinne no
echt sizze, dat se los binne.
Juffers, masters en bern moatte harren no noch
behelpe, mar de foarutsichten binne goed.
Sa, dat wie it foar dizze kear, ik hoopje dat
jimme dit krantsje wer mei plesier lêze.
Wa't in stikje of in snypsnaarke hat foar de
oare kear, graach foar 15 deso by ien fan uso
Sytske.

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER:

--·-

Op de 6de sept& Wonseradeel rjjwieltoertocht van 30 km.
Uit ons dorp 7 deelnemers en wel 2 groepen van 3 in
gezinsverband en de dorpsomroepera
Maar ik steek wel even de loftrompet voor Douwe Algra
uit, van de Waltaweg 43.

Desttjds en wel op Goede Vrijdàg, de 23ste maart, na
de morgen kerkdienst in de geref. kerk, mocht ik
in een rondgang door het dorp, zrjn geboorte bekend
maken.
Ook deze 8 jarige Douwe, kon net als alle anderen,
zich btj aankomst en volbrenging van de tocht de trotse
bezitter worden van de fraaie medaille met het dorpssymbool van Lollum.

Voorlopig geen straat die misschien later naar je
genoemd wordt. Geen standbeeld ter nàgedachtènis.
Maar ••••• de wegenwals Ammann van de gemeente
Wonseradeel ging vanaf de 16de sept. j.l. voortaan
als 'Haije' door het leven, genoemd naar de man
9
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die de wals bijna 35 jaar
bestuurde, inmiddels gepensioneerde Haije Kooyengao
Niet alleen de wals van
Strauss, maar ook de wals
van Kooyenga was even zeer
beroemd!
Een zeer nobel gebaar van
de dienst van de gemeente
werken voor deze altijd,
nijvere, kleine maar dappere
man van de Waltaweg no~ 15.
19 Sept. opening brugje bij
Dedgum, aan de wandelroute
door de burgemeeste;i:: van . HaiJe DOfl even met de pa,, onthulde
o,nze gemeente.
·
·
,vegCtnwals "BsJJ• op]Md~.
·
.:.

Nadien heb ik zelf als dorpsomroeper
van het buurdorp nog lovende woorden gesproken aan
het bestuur van de·vero v. dorpsbelangen en de
inwoners van Dedgum en de bouwmeester van dit schone
geheel en ook wil ik hier aan toevoegen het vo l.gende ;
Bloemen zijn langs elke weg te vinden, maar niet iedereen
weet er een krans van te vlechten. Maar ••••• de mensen
ui~ Dedgum hadden daar in ieder geval geen moeite mee!
Ook daar: = Eendracht aldaar maakte macht=
De grote dag van de postkoetsen,· die Makkum op de
17de sept. aan-deden, kreeg voor mij nog een vervolg
toen ik daar op die bewuste dag omriep.
Daar werden de eerst contacten gelegd om mee te doen
in de grote 3 okt. optocht·in Leiden ter herdenking
van Leidens ontzet in 1574.
Lang beraad was niet nodig en deed toezegging.
Hier volgt mijn relaas:
Het zal u allen bekend zijn, dat er jaarlijks op de

- 4 -

okto Leidensontzet herdacht wordt met hutspot, haring
en wittebrood.
Vertr.o k om 7.33 uur uit H'veen. Aankomst in de

Sleutelstad om 10.30 uur. Begaf mij naar de stadsgehoor~.
zaal, waar ik mij.melde. Na het eerder genoemde 3 okt.
menu, reden de bussen van N.Z.H. op en aan met politie
escorte voorop en brachten de mensen, die aan de optocht deelnamen naar de buitenwjjken van de stad en waar
men zich later opstelde in de groep waar je bij was ~ngedeeld. Ikzelf behoorde bij de troep 'Leidse straat~.
tafrelen' van eertijds en in dit straatbeeld met lantaarn.opstekers, schoorsteenvegers, petroleum- en haringventers,
ambachtslieden en vele anderen uit die ttjdo Teveel om
alles op te noemeno Daal' tussenin riep ik met luider
stem vele malen zoals teksten, die bij dit spektakel
behoorden en af en toe natuurlijk de harteljjke groeten
uit Friesland. Langs de route, die ruim 6 km lang was en
door de zon overgoten straten van de binnenstad ging,
stonden tienduizenden mensen, onvoorstelbaar!
Ook meende ik, _dat mijn klanken goed overkwamen, vanwege
de aanblik van de menigte die·ik waarnam en van de vele
malen, dat ze de handen· opelkaar kregen!
Langs het stadhuis met op het bordes de burgèmeester en
het stadsbestuur en de heren koetsiers van de postkoetsen en deze
laatsten, waarvan
velen mij nog herkenden van die
woensdag de 17de
sept. in Makkumo
Voor:al deze. lieden
liet ik de bel
nogeens extra flink
horen en bracht
tevens de hartelijke
groeten over van al
de inwoners van het
Friese Makkumo

- 5 -

Ook hier, zag ik dat ze dit gebaar zeer op prijs stelden.
De reis en het verblijf aldaar was perfect geregeld door
h9.nderd-jarige Leidse 3 okto verenigingo
·

Nadat ik de Leidenaars de bel nogeens flink had laten
horen op het ·perron, verlièt ik_tegen 6 uur in de avond
met di tmà.al · stadomroeper op de 'pe t , zeer voldaan en
begrjjpelijk heb ik deze onvergei;elijke gebeurtenis bij'
geschreven in mijn 'handelingen van de dorpsomroeper'9
sinds 19760
Ook naarmate de jaren verstrijken en zo als eertijds nog
al eens een enkeling, toen ik het dorpsomroepen alhier
weer opnieuw leven in blies en ntij spoedig het waterloo
voorspelden, die zullen door dit alles wel tot andere
gedachten zijn gekomen en voor hun twijfels voorgoed zijn
gené.zen.
Op de 17de okt. j.l. kreeg de reizende commissaris uit
Brabant en de burgemeester uit A'dam en vele anderen in
Lausanne te horen, dat A'dam de Olympische spelen niet
kreeg t oeg ewez en , . Om reden, dat ·A' dam als eerst eindigde
maar dan van onderen afo Twee-en twf:ritig miljoen guldens
had men er voor over, om die droom te kunnen dromen.
Tuinwedstrijd 1986.
Het kan aan vele omstandigheden hebben gelegen, maar
helaas konden vele tuinen ntij nu eenmaal niet imponeren.
Weinig groei en bloei rondom de huizen. Maa.r •••• als je
er weinig aangelegen ligt, is dat nadien de prijs die je
er voor betaald en ook deze lieden kunnen zich troosten
met het volgende: als er geen verliezers waren, waren
er nu eenmaal geen wifinaarso
Hier volgt de uä t s'Lag ,
--- _ · -· ,'.wJ·;,!,·. "· ':\,. - - - Kleine tuinen :ste prijzen: .
o. Flapper + wisselbek:er
__ .
M.

V e d.

AHA-'·"
:ffl J
· ,-E-_ ·u- as~·
·_

wal

. . . .,,.

'VOO GROND

B. Huitema
w. Bakker
Jo Oo'st env e l.d

H. Draaisma
Nota

~ ••

.OP DE·. ·,;,.

~~e!~~akel-Miedema

Jo

' . '
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A. van Lingen.
Grote tuinen:
F. Gietema + wis~elbeker,

u.

Haarsma,

s.

Roorda,

p·. Burghgraaf, H •. Gietema.
2de prijzen klo tuinen~
Mulder, P. Poelstra, M. de Jong, H; Kooyenga,
Smits, Velema, de Groot en H. Schakelo
Go

. En de bloemengroet aan bejaarden en zieken is inmiddels

geschied. Ook mede dankzij het bestuur van de ver. van
dorpsbelang, mijn enige plaatselijke sponsor.
De prijzen zullen worden uitgereikt op de komende ledenvergadering van de ver. va:i. dorpsbelang binnenkort"
De collecte nadien is voor de instandhouding van dit
jaarlijks terugkerende evenement.
Vanaf april was ik bijna 90 da.gen aan de Buren 5 te
Ferwoude als rondleider en de verkoop van·toegangsbew:ijzen in d~ timmermanswerkplaats aldaar.
Alleen al tussen en bij al die mensen was ook dit seizqen
weer een ware belevenis.
Begaf mij een aantal keren onder de spoorofielen en
reisde door het land en af en'toe een rondje IJsselmeer
met het openbaar streekvervoer. Bezocht dan ook het
1750 H.A. grote luchtvaart-terrein, genaamd Schiphol.
Als ·u deze berichten leest zullen
de zitbanken van de wandelroute wel
in de berging zijn btj de Fa. Haarsma
en mtjn roeping tot dit rentmeesterschap is dan tevens weer geregeld
en daar hebben de schenkers van
destijds recht op!
Tenslotte.
Sluit ik deze berichten af op deze
maandag de 3de nov. met enige
complimenten en die gaan dan ditmaal
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naar de 20 jarige Roelof Bakker van Arkum, die de
leiding had over de plaatselijke fanfare 'Eensgezindheid',
die zondagmorgen 2 nov. een koffie-concert in het
Waltahûs verzorgde en de dirigent Age Gietema met de
leden van het jongerenkoor Con Spirito, die hun medewerking verleenden enige uren later in de jeugddienst
in de N.H. kerk te Wons. Aanvang half tweeo De leden
ditmaal voor het eerst allen gestoken in een andere
kl:ë.d,jj dan die men jarenlang gewend was" Ook hier in de
kerk te Wons evenals enige uren eerder in het Waltahûs
kregen-de mensen de handen flink opelkaar voor het gebodene.
Van huis tot huis allen de hartelrjke groeten van de
dorpsomroeper.

"IT PJUTTEHONK" FIERDE FEEST
Okkerdeis wie it feest· yn Tsjerkwert.
Boarterssealtsje 1It Pjuttehonk' fierde har 5- jierrich
besteano
Pjutten, strobben, krobbeguod en bern ut groep 1, 2, 3,
4 en 5 wiene utnoege om nei berneteater Joco en Coco
te kommen.
Trjje klovins reizgen f oaz-ê f troch Parregea, Dedzjum en
Tsjerkwert om de jeugd alfêst·wat op te wäarmjen. Se
hien sukses. 1It WaltahÜs' wie maai besete Fuort mar yn
aksje.
De teaterhûn wie fuortrûn ••••••
Lûd rappe wol dan wolris helpe.
Ome Co hie der in hantsje fan om
mei de bern om te springen.
Bûksprekken1 sjongen, gûcheljen,
oeral waarden se by belutsen.
Nti in oere wiene beide partijen
wol oan in drankje ta.•
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Nei êfrin eiden (äld)-bestjoersleden.en liedsters de
ofrûne 5 jier nochris oer ünder it geniet fan in bakje

kofje.
Op nei de 10 jier, wie de .winsk.
Hoe sil it komme no't der sokke tsjustere wolken ut
polityk Den Haach gearpakke boppe us boarterssealen?

R.s.

BILJERTEN HTSo
De Tsjerkwerter biljerters binne wer los en de earste
wedstriid yn'e doarpskompetysje is wer spile.
Us biljert is wer kreas mei 't nije lekken en der kinne
wer dikke seriés makke wurde. It risseltaat tsjin
Ferwälde koe lykwols gjin sprekken lijeo
Tsjerkwert ferlear mei 7 - 9.
De utslach:
Tsjerkwert:
H. -de Haan (15)
sj, Breeuwsma (14)
R~G. de Jong (25)
H. Huitema (35)
w. Meinsma (33)
S;. Hiemstra (24)
G. Dijkstra (72)

Ferwalde:
2
H. Haanstra (17)
0
P. Rilt (17)
0
H. de Jong (32)
o. v. Kalsbeek (38)0
1
Bë Brouwer (45)
2
P. Feenstra (38)
0
E. Hooghiemstra
( 72).

w.

G. Hofstra (26).

V • de
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- 1
- 0
2

Weide (26) 2 - 0

Tusken heakjes stiet hoefolle punten eltse spiler
mei tsj e mo at ,
Oare kear better!
00000000000000

- 0

- 2
- 2
- 2

WEET WAT U EET!

De kruisvereniging in Parrega en Tjerkwerd organiseert
voor haar leden een cursus "weet wat u eet".
De cursus is bedoeld voor iedereen, die geinteresseerd
is in dit onderwerp in de meest ruime zin van het woord.
De initiatiefnemers hopen te bereiken, dat de deelnemers
na afioop van de cursus bewuster omgaan met hun voeding
en met de dingen erom heen, zoals bjjv. inkopen doen,
eten klaarmaken en informatie zoeken over voedingo
Hoe de avonden precies worden ingevuld, hangt af van de
. deelnemers, waarbij uw inbreng nat uur Lijk belangrrjk iso
Het is de bedoeling om in de eerst brjeenkomst het
programma voor de.cursus op te stellen aan de hand van
een aantal (mogelijke) onderwerpen. Denk hierbrj brjv. aan
"wat .Ls gezond", "wat
· · · ' ·.

. .
~~~ki:g
oi
.:
=~"
:·:~
(:S.11\!
i
n
r&-.
hoe kun je anders koken, ·
_:.: -·· · . .
· ·. ·. :· .
.-..

\.

~

""

,, ,,,,

"waar kun je informatie vinden", "wat doet.de keuringsdienst van warenll en "hoe gaan we met ons eten om" ~n
"in hoeverre is ons voedsel besmet met straling".
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van telkens 2 uur.
In iedere bijeenkomst wordt trjd ingeruimd voor een informatief gedeelte en
vóor het zelf, en
met elkaar bezig zijn
aan de hand van
vragen en opdrachten.
Bovendien is er gelegenheid om ervaringen en ideeën uit
te wisselen. Indien gewenst kan er een vijfde bjjeenkomst
gepland worden.
De cursus wordt begeleid door Angelique Matthijssen,
diitiste van di Provinciale Friese Kruisverenig{ng en
Henny Jeurissen, wijkverpleegkundige i~ Parrega en
Tjerkwerd. De bijeenkomsten vinden plaats in caf~ de
Harmonie, Trekweg 58
in Parregao Deelname
!::!e~~i:;~gorde van

t!êC:!a,.f J!i@ai
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Aanmelding en/of inlichtingen tussen 13.00 - 13,30 uur
brj Henny Jeurissen, tel. 05157 - 2504.
De b~eenkomsten zrjn gepland op woensctaeavond 12, 19 en

26 november, en 3 december. T~den van 19.30 - 21.30 uur~
Aan de deelname ztjn geen kosten verbonden, alleen voor
koffie wordt een vergoeding gevraagd.
Hopelijk wordt het een geslaagde cursus.

OPBRINGST KOLLEKTEN.

De kollekte foar "Het gehandicapte kind" hat opbracht:
f

281,10

213,15 dwaan
kollekte fan'e Kankerbestriding f 467,30.

De Nierstichting moast it mei
en de

f

BYDRAGEN BINNE KOMMEN .FÀN:
To v.d. Meer, Rytseterp - ~o Poelstra, Singel Do Vod •. Werf, Singel - Akke de Haan, Boalsert To Wiersma, Boalsert - frou Jo v.d. Meer-Burghgraef,

Waltawei - G. Fabriek, Eastersee.

Us hertlike tank!
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LEES- EN SCHRIJFPROJEKT WONSERADEEL BEST AAT 5 JAAR! ! !
Al si.nds 5 jaar wordt er in onze gemeente les gegeven
aan mensen die beter willen leren lezen en schrjjven.
In deze trjd is lezen en schrijven erg belangrijk om aan
het leven van alledag deel te nemen.
Voorbeelden zjjn er genoeg: het lezen van de schoolkrant
van je kinderen; briefjes die ze mee moeten nemen naar
school; ondertiteling blj t.v.-programma's; het invullen van formulieren; het lezen van wegwjjzers en ga
zo maar door.
De meeste mensen die in de loop van de tijd les hebben
gehad konden een beetje lezen ên schrjjven maar wilden
het beter onder de knie krjjgen.
Het was voor hen vaak een heel grote stap om zich hiervoor op te geven.
In deze vijf jaar hebben ongeveer 25 mensen lees- en
schrjjfles gehad.
Maar omdat het leren Lez en en schrijven nu heel anders
gaat dan vroeger.op school, was de spanning meestal
snel verdwenen.
,
Bijna iedereen heeft vroeger les gehad in veel te grote
klassen.
Bij het lees- en schrrjfprojekt in onze gemeente krijgt
ieder eerst apart les, en na enige tijd is het mogelijk
om in een groepje van 3 i 4 mensen les te hebben.
De lessen worden gegeven doo~ vrijwilligers/sters, die
op hun beurt weer geschoold worden.
De gemeente betaalt·de onkosten, zodat de lessen voor
iedereen gratis zijn.
Wie informatie wil over beter lezen en schrrjven kan
kontakt opnemen met:
Riet de Schepper
Oostend 30
Witmarsumo
Tel. 05175 - 1519 (graag tussen
6 en 8 uur 's avonds)
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KOFJEKONSERT "EENSGEZINDHEID"

Snein 2 novimber liet "Eensgezindheid" hearre dat
se der binne en mei in kreas ferklaaide Roelof Bakk~r
as dirigent·slagge dat fansels wer bêst.
De seal wie fol mei
jong en äld en it programma
·like· der op.
De band sette utein mei
in pear koralen en Roelof
joech by elts nftmer in
koarte en net foar elts
fersteanbere ûtliz.
Ere foarsitter Ko Schukken

tocht Roelof koe better
dirigeare as prate en
fansels hie S'chukken gelyk.
Mar dirigeare kin Roelof
wol en dêr giet it op't l~st om._
Sacred Music wie nei it Hillich Nachtmiel en op sneinte moarn tige tapaslik, mar ûs korps hie der wol oan
om dit nftmer sünder flaters te spyljen.
Longstreet-dixie lei de musikanten better en sa stadichoan siet de stimming der goed yno
Yn it skoft spilen de learlingen Jan-Germ Hofstra,
Leon Falkena, Reny Poelstra en Ineke Haarsma in stikje.
Sukses fersekere!!
Anneke de Jong liet hearre dat se de dwersfluit al
aardich yn'e macht hat0
Nei it skoft spile it grutte korps ( mei Pier Ztjsling
en Sjoukje Eringa as gastspilers) in pear fleurige
nümers"
The Beatles in Concert en in mars ta beslut soargen
der foar dat it publyk rynsk mei applaus wêze koe.
Foarsitter Jelte Speerstra taande it folk in nte wald~
hoarn, kosten f 3550,-o
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Keapman Speerstra soarge der foar dat elts nochris
de knip ut'e büse helle en dat levere f 474,65 op.
'Eensgezindheid' mei wol wer
ris op'e nij in kofjekonsert
jaan, it hat elkenien grif
goed smakkeo

iiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
••o••••••• • ••••••••~•• • • •••••••••• ••••••••••••••••••

U'.!.11 E ALDE DOAZE:
Adfertinsje fan
35 jier lyn:
. ··.
.....,_

.

Hawwe jo mear soksoarte dingen
fan

25

jier as ilder? Kin it ofdrukt wurde?

Graach efkes nei de redaksje!
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BERICHT VAN DE ORANJE VERENIGING

Enkele data om n~ alvast te noteren zijn:

29

november een gezellige avond met Teake van der Meer
in het Waltahuis
12 december de jaarlijkse lt;denvergadering.

Over beide avonden ontvangt u binnenkort nadere
informatie.

-.-.-.-.-.-0-·~·---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
S N Y PS NA.REN
.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-0
- Us doarpsomropper kaam yn Kimswert op pertret mei
Grutte Pier. Schakel koe sa te sjen gans minder
mei it swurd oer de wei as Pier.
Frou Groot rekkemei fyts en al it spoar bjuster
yn it tsjuster. Groot wie gau baret en hat fuort
en daliks 2 bütenlampen ynstallearre.
- De redaksje waard betocht mei twa kaarten, beide
fan'e doarpsomropper. Ien fan'e kaarten wie ferfierd mei de postkoets.
- Wa is syn brune hearefyts kwyt?
Jehannes Dijkstra, v. Panhuyswei 2 hat der sa lang
op past. Komt der foar 1987 gjin reaksje dan hat
Jehannes in kreaze lanfyts.
It praat giet, da.t Ja.n en Ineke nei Wommels ferfarre
sille.

- Der moatte eins gJin mear Ford Sierra'a yn ûs doarp
komme. Nico en Rieneke mienden ·
dat se de ynstrumenten yn.'e
Sierra fan Jelte lein
hieneo Op Iemswälde neat te
finena Wiene se stellen?
Nee, se leine yn'e Sierra
fan Hein.
~ Us jongerein
i~ ~ige_
e.
,, . ha~
.
"'
1·

slagge wykein op
häno It kaam der
lieder Rick tige
hy rekke hast in

Flylän
foar
op oan,
wike ût

- Jehannes en Sytske Dijkstra, Wim en Tineke Steggerda,
en Gerrit.en Aggie Ouderkerken wiene 121 troud.
Okke en Ril tje Postma wiene 25 j:1.er +r oud , Proficiat!
- Sjoerd Breeuwsma hat in swaailjocht op'e trekker.
Hy soe Tetsje ferrasse, mar dy seach neat. Spitich
tocht SJoer·d en fergeat troch alle al teraasj e de
molke te leegjeno
- Om ruilferkavelingen der troch te krijen binne manske
kommisjes nedich. Okke s. Postma ferkavelt Arkum
sünder stimming, ynspraak en 178x fergaderjeno
- De redaksje wol Haye Kooyenga lokwinskje no't er
ferneamd is.
- Fokke én Flapper wûnen de tûnwedstriid 1986.
- Kopy ynleverje foar 15 decimber (perfoarst net letter!)
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