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FOARWURD:
Hjir leit dan it lêste Skieppesturtsje fan it jier 1988
foar jimo
We wolle yn1t foarst plak alle minsken en yn't besûnder
de hear Schakel betankje foar de kopy, dy't se dit jier wer
ynlevere hao
Troch jimme meiwurking kinne wy eltse kear wer in doarpskrantsje meitsje.
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De redaksje hat alle minsken yn ~s doarp dit jier wer tige
yn'e giften hilden en rujjiersdei sille jo de ûtslach-derfan
hearre.
Wa krijt de Skieppesturt; it .. sil my ris benije ,
Wa kr~t de Skieppesturt, beruje si1 it myo

De de.s'imbermo.anne jout ek yn ûs
doarp:~n protte drokte, de
ferieningen hilde har jiergear..;
komsten en we koene in l~zing bywenje o er. ûs simmergasten de
flearmOz~n en it-sinterklaasfeest
net·te"firjitteno
De bern hie~~n moaie·motsen op en
seachen wakker blier, dat "aboub e
kindertjes" binne der net mear.
We ha d e " gedichten hast ·noch net iens ferwurk.e en no hearre
weit korps en de sang alwer krystferskes oefenjen, de
tiid haldt gjin skoft.
Us aldste ynwenster, frou Koopmans-Lemstra, hat it doarp
foar de stêd ferruile en wennet no yn Huylckenstein te
Bo al.aez. t.- ; de. hear Rs de Jong
i_s no
oanfo»rder
.
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We hoopje, dat kening J1lkelburd dit_jier· wot lçger _
komt as ferline jier; ·de iisbaan blinkt wer fan it wetter
en no mar ofwachtsje •••••••••
Sa dat wie it wer foar dizze kear, de redaksje ~insket
eltsenien goede krystdagen en in +ok~ich njjjiero
P.So Kopy ynleverje foar 15 febrewaris 1989!!
Ineke Feenstra.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
.
~ H'.rEN VAN DE DORPSOMROEPER: ·

Voor de 64ste maal berichten van de dorpsomroeper en ditmaal wederom net als de laatste jaren ~en·jaarverslag0
Niet alles kan ik op papier sclu'ijven, omdat ik daarvoor een
2"

veelvoud nodig zou heriben van de ruimte, dft.e ik nu probeer
te beschrijven met het volgendeo
Januar i-maand:

klok uit de toren van de
st. Petrus Kerk luid het
nieuwe jaar in terwijl een
flink aantal lieden nadien
het Waltahus bevolkte en wat
een vervolg kreeg in het
het avonduur en hun wensen
zoals 1Gelukkie; N'i euwj aar-! -en 'Folle lok en seine' aan hun
medemens deden toeko~eno
In het oude jaar en vroege nieuwjaars rumoer werd de dorpsthermometer van de n.uur' gehaald b:ij de smid de Vries en tot
opheden spoorloos.
458 Inwoners telde ons dorp op deze 1 januario
In het avonduur werd door de redaktie van de dorpskrant de
hoogste dorpsonderscheiding aan Hielke Feenstra uitgereikto
Halverwege deze maand telt ons land 697.000 werklozeno
Precies 25 jaar waa. het op 18 januari geleden, dat we in de
koudste winter van de eeuw verkeerden met een Elfstedentochto
In de ochtend vr~or het toen in Friesland 21 graden.
In deze barre en ware helletocht, was Reinier Paping uit
Ommen, na een martelgang van tien uur en 59 mino moeizaam
glimlachend over de vlaggeloze finisch op de in poollandschap
herschapen Grootewielen gegledeno
Een Elfstedenkruis voor slechts 129 van de 100096 deelnemerso
De eerste sneeuw van 1988 valt hier op de 22ste en ging later
over in reger..o
Twee dagen later dorpsomroeper anno 19200
Biljartclub ·:t1'S tegen Parrega. Eindstand: 9 - 7 o
Hoogste terr.peratuur deze maand op zaterdag 2 januari 1106 °c+
De

Februari-maand: ·
Op de 10de trekt

·torm over ons land, windkracht 10 - 110
Con Spirito viert haar derde lustrum en wordt met een reünie
herdacht op 20 febr~ario
Biljartclub H'.i.'S verliest met 6 - 10 van Ferwoudeo
Twee jaar geleden laatste elfstedentocht per schaats en wel
op de 26ste.
3o

En de laatste zondag van de maand de dag des Heren, .een dag
van de WIR. Wie nog een premie ir. d~ wacht wil slepen spoede

zich op deze rustdag na de notariG voor vele miljoen.en
verhandeld cp deze zondago
Op 2 februari hoo$ste temperatuur van de maand 8°c+0
Maart-maand:
Op de 1ste maart verblij~en 5 inwoners in het SAZ aan de
Dro Boumaweg 3 te Sneeko
Een dag later de laatste dag van eigen
spullen van dorpsgenoten in de galerie
Arti-Sjok. Onvoqrstelbaar hoeveel bijzonderheden er in ons dorp zijn, was bijna
onbegrijpelijk!
0hr. Jan Walinga1 bovenmeeat er a,od~
school alhier van 1953-1971 ·o'verl1jd in
Bloemkamp.
.
Elf-steden surftocht gaat langs het dorp.
Muziek en toneel in het Waltahuiso
Op de 17de maakt de dorpsomroeper in een rondgang in
Tjerkwerd en Dedgum de geboorte bekend van Christiaan Reinier
Ezengao

Op diezelfde datum in het vroege middaguur in de buurtschap
Ymswoude vind J. Blanksma het eerste kievitsei van Tjerkwerd
en wordt door de dorpsomr~eper in een rondgang door ons dorp
bekend-gemaakto
Op de: 25ste in de echtverbonden Sytze Nauta en Alette Everaars
evenals Heinte Galema en Karin Ypma.
Drie dagen nadien vierde W. Koopmans (v.h. molenaar op de
Babuurste molen) zijn 80ste verjaardago
Klaverjascompetitie wordt gewonnen door Maaike Brandsmao
En bij de biljarters werd Willem Poelstra uit Dedgum kampioeno
Hoogste temperatuur deze maand op de 30ste maart 11°c0
April-maand:
Op de 6de viert Etje Koopmans als oudste van ons dorp haar
90ste verjaardag.
Op de 14de april temperatuur, 8°c, dat moet alles wat groeit
en bloeit :maar k,1nne.n verdragen0

Op de 19de even zomer, de hoogste temperatuur van deze
0
maand 20"2 C+.
In no. 2 van de 12de jaargang van de dorpskrant meent

hoofdredacteur Jan Dijkstra dat het na 1.1f jaar eens ttjd
wordt om eens een frisse kracht toe te lateno
Op de 26ste viert aan de Eekwerderlaan in verzorgingshuis
Huylckenstein Jeltje Jorritsma-Kgrs, voor velen beter bekend als Feike-Jeltsje, haar 95ste verjaardago
·
De jeudige amazone Ineke·Haarsrna, maakte deze maand nog een
lelijke val van haar ponyo
Mei-maand:
Op de 3de mei begon de dorps-kaatscompetie.
15 Jaar Waltahuis.
Op de 16de N~derland het warmste deel van Europa, 25 - 27
gradeno

.

23ste Mei vijftienduizend pedaleurs gingen vanaf vijf uur in de·ochtend van start uit Bolsward langs de 11 Friese steden.
Hoogste temperatuur deze·maand op 26 mei,-26.5 °co
Meer dan 35 jaar staan wij al voor u klaaro
Fa, G:Letema houdt open dagen
hun nieuwe aanwins"t de
agrarische winkel a.d. Hemcü.)"k. De dorpsomroeper laat het de
mensen in.Tjerkwerd en Ded~m weten.

~.w. ·

Juni-maand:
Op de 3de in het morgenuur maakte de dorpsomroeper een rondgang door het dorp en in het _vroege·middaguur wordt het
fietspad Tjerkwerd-Bolswa:;.·d geopend.
Op diezelfde dag, maar dan in het avonduur op het 1priissjongen1 in de Salvatorkerk te Leeuwarden, wint het jongeren•
koor Con Spirito"de 1Lytse Noarske Balke'.
14 Juni Sander v~ Weelden op de Pytsje p8Ile geborenö
Klaverblad-route, zowel voor wandelaars als fietserso
Op de wandelroute zijn de zitbanken
~
: ,
geplaatst.
.
En op de 17de juni slaagde Jan Blanksma
voor het diploma koordirectie aan hetstedèlijk conservatorium te Leeuwardeno
.21 Juni de· langste dag is é,n van de betere junidagen geworden met zonnise perioden en'22 tot 23 °c+.25 Juni Meinze Poelstra wordt vandaag 83 jaar.
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In de dorpen-voe~ba1-competitie is de uitslag Gaast ·1 en
Tjerkwerd moet met een vierde plaats genoegen nemen~
Hoogste temperatuur deze maand op donderdag 30 juni, 24.2°Co
Juli-maand:
5 Juli wordt op Sinserhüs Meinse Sake Gal.erna geboreno
22ste Het jaarl.jjkse twee daagse Tjerkwerder dorps-spektakel
met veel jolijt en pleziero
Hoogste temperatuur· van ·deze maand, 25.• 3°C+ op zaterdag
23 julio
·
2?ste De wisselbeker Kampioenschap sjoelen wo.nseradiel
in Makkumo Ook dit jaar weer voor Tjerkwerdo
Op de 26ste kwam ik bij velen·in de huiskamer met de bel vanwege de t.v.uitzending •Weg van de anelweg'o
Augustus-maand:
100 Jaar geleden: Op de veemarkt te Snee~ werden 210 koeien
àángevoerd·in deze maando De dieren
note~rden f 60,-, f230,- per stuk.
Kal.veren kosten 12 tot· 4o gulden per
stuk. Lammeren 4 tot 14 gulden en
paarden 4o tot 120 guiden per stuko
Dorpsomroeper ·maakt rondgang door het
dorp op de laatste maandag van augustus vanwege de geboorte Pier
Zjjsling·.
Op de 18de augustus was de temperatuur 25.3°c+ de hoogste
van de maand.

Jan

September-maand:
Op de 2de maakte ik in een- rondgang door het dorp de geboorte bekend van Paulus Witteveen.
Een dag later 'de WO.nseradiel Fietstocht.
Op de 24ste grote belangstelling blj de nieuwe beheerders van
het Waltahns Roelof en Joke. Zij hielden op·deze datum
•open huis' met een drankje, hapje en een dahsjeo
Meer dan 300 mensen toonden hun pelangstelling!
Op de 26ste maakte de dorpsomroeper in een rondgang door het
dorp de geboorte bekend van Jildou Gerbrich Blanksma. Door
de restauratié van.de st. Petrus Kerk o/aa ·hier de laatste
kerkdienst de zestiende zondag na Pinksteren, een morgendienst
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in Tjerkwerd op 11 september en tot nader order zijn alle
diensten de komende tijd in Dedgumo
Hoogste temperatuur van de maand op vrijdag 9 september,
22.8°c+.
Oktober-maand:
Sietske de Jong viert op 4 oktober haar 8Jste verjaardago
Mevr. Go Ezenga-Djjksterhuis maakt in de 22ste zondag n~
Pinksteren in de kerkdienst te Dedgum bekend, -dat ze haar
beroep naar elcl.ers heeft aangenomen ,
·
Dorpsomroeper· doet mee aan de wedstrijd in de RAI;tjjdens .
Bale 188 vakbeµrs, voor stads- én dorpsomroepers. Aantal.
deelnemers 12.
De laatste zatérdag van de maand 'Disco .Annex Playback
Soundmix show•, in het Waltahftso
0
Hoogste temperatuur -van deze maand op maandag de 3de, 17.2 C-+.
November-maand.:
Halverwege de maand werd op Baburen 7, Feikje Tjitske
Hylkema geboren.
Op de 19de zwarte pieten helpen met het vernieuwen van dakpannen op de.woning van Jappie de Boer in de Kerkstraato
Hieke Koopmans-Jorritsma haar 80ste verjaardago
Op de laatste zondag van de maand en wel de eerste zondag
van de advent, overlijdt Jantje van der Meer-Burghgraef op
bijna 82 jarige leeftijd.
Hoogste temperatuur deze maand op vrijdag 11 november, 12.9°c+.
December-maand:

Op de 2de van de maand in het avonduur, in het Walta...~ûa,
een avond waar het hoofdzakelijk over de Meer-Vleermuizen
ging. Het merendeel van de bezoekers kwam meende ik van
elderso
Een week later de ledenvergadering van de Oranjeverenigingo
Het bestuur niet meegerekend, waren er ruim een 20tal '
mensen, die deze vergadering bezochteno
Op de 11de vierde R.G. de Jong z'n 86ste verjaardag.
Arti-Sjok galerie-atelier a.d. Kerkstraat 19 alhier, had
óok het afgelopen jaar tot begin .van deze maand, weer een
8tal wisselende exposities, waaronder de prachtige eier7o

tentonnstelling, in het voorjaar 9 terwijl het bezoekers
aantal nog in stijgende lijn was!
Op de 16de was het 55 jaar geleden, dat de enigste Elfstedentocht per schaats in de december-maand werd verreden0
Na het vertrek van Etje Koopmans onlangs naar het ver..;
zorgings-tehuis Huylckenstein·tê Bolsward, is nadien de
oudste inwoner de 86 jarige R.Go de Jong.· Het oudste echtpaar is Wiebr.en en Hieke Koopmans beiden 80 jaar wonende
a.d. Waltaweg 57.
En hier maak ik pas op de plaats!
Alvorens u allen nog gezegende
Kerstdagen en een prettige jaarwisseling toegewenst te hebbeno

Wederom van huis tot huis
de hartelijke groeten
van de plaatselijke

============================================-==-=-=----=-===========================--=----=------------------··----BETANKE:

Fan8f Singel 16 wol ik jimme allegearre hertlik
tar.ksizze foar alle blommen en kaa.l;'ten, dy't ik yn it
sikenhû.s en t hûs krigen ha. Tank foar it meilibjen, dat wy
hjir troch de jierren ünderfün ha.
Ik betankj e hjir foar all~ licimaa.tskippeno

E. Koopmans-Lemstrao
Myn adres is:
Huylckenstein

K111

Eekwerdlaan 11, 8701 LT Boalsert, till: 05157 - 4043.
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RJU ACHTE SKIEPPES'I'URT :LEZERS,

De restauraasjekommisje wol graach wer efkes op'e tekst
oer it hoe en wat fan al har aksjes.
De Tsjerkwerters hawwe de 6fr6ne wiken ien fan de kommisje
oan de daar hän , de reunisten hawwe in brief yn de bus
krigen en oa.ren binne yn de Skieppesturt fau de gong fan
sa.ken op'e hichte brochto ·
Wy binne oerol tige hertlik ftntfongen ên eltsenien stiet
wakker efter de restauraasje fan de Sto Petrustsjerkeo
Wy kinne noch gjin sifers neame, om't alle tasizzingen op de
brieven noch net binnen binne, mar it liket goedo Wy meie
wol sizze it liket tige goed0 Wy wolle dan no ek alfêst
in tankjewol hearre litte oan eltsenien, dy't sa gol en
hertelik reagearre hato
De reunistenbrief-is goed oanslein en ek fan dy kant komme
spontane reaksjeso
Sels by minsken, dy't al 4o·jier ~t Tsjerkwert wëibinne, is
tsjerke en toer noch sa ne~, dat hja in jefte stjoere~
It jout
as kommisje in enoarme stimulans om mei faäsje
troch te gean, want der is noch in protte jild nedich~
Wy binne·dêrom fan doel om ek ~ld-Tsjerkwerters oan te
skriuwen, dytt net op de reuny wieneno Dat binne noch sa'n
400 adresseno
Oer lammen en keallen kinne wy jim fertelle, dat der in
tal bisten foar de restauraasje opweide wur de ,
Op fr.eed 2 desimber wie de restauraasjekommisjê ek öanwêzich o p de j-0.n fan it doar-pab e l.ang ; dêr't dro AoMo Voû.te
in lêzing h~lde oer de marflearmûzen. Wy koene dêr op in
prikboerd op in aardige wize ûs aksjes sjen litteo
Jimme begripe wol, dat der noch v.:1 protte wurk ferset wur de
moat foar•t wy binne wêr1t wy wêze wo l.Le ,
En foar dat wurk ha w-y minsken ne dri c h , in protte mä.naken ,
Wy doel op'e lotterjjo It is de bedöèling, dät wy lOttên
ûtsutelje op sneon 21 jano, 28 janos 4 febr~, 11 febr~o
Dit bart yn de gemeenten Wûnseradièl, Wymbritseradiel,
Njjefurd, Littenseradiel en Boalserto Dat is in gru'c gebiet,
'dat binne in protte plakken, mar wy hawwe ek in protte lotten0
Sjoen d2 golle reaksjes dy't wy krigen, doe't wy om jild
kamen, rekkenje wy ek o:::i spontane tasizzingen no't wy om

us
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tiid free·g.jeo
Minsken jou jÎmme op foa.r ien'!'twa-trjje of fjouwer sneonen
om letten te ferkeapejeno Graach foar 1 jannewaris 1989
opjaan0 Scene jimme dat dwaan wolle by de persoanen, dy1t
by jimme oan de doar west ha?
Doet Bruinsma, Waltawei 23, till.96640
Coby Hofstra, Waltawei 51, tillo 9471.
Gerben de Jong, Kade 10 tillo 92450
Jelly de Jong, Dollard
Drachten, till. 05120-107110
(yn•t wykein, Waltawei 33, till. 9334)
Okke Postma, Arkumerleane 4, tillo 91240
Wy sille besykje der gesellige sneonen fan te meitsjen mei
oan de ein fan de dei in gearsit yn it Waltah~s om noch
efkes by te praten. Wy sitte aan de tillefoanl
Wy wolle jo oandaoht-alf@st freegje foar it ferkeapfeest
fan oankomme maitiid. Hawwe jo wat dat gaadlik is foar de
f er keap , soene jo it dan bewarje wo LLe? ·
Sitte jo mei problemen oangeande opslach, dan hat de kommisje
wol in oplossingo In tillefoa~tsje en it komt ynoa.rdero
Al lêste in oprop foar al dy minsken, dy•t in·sparpiip hawweo
As jo no ris by eltse kaars, dy't ·jo opstekke,'by eltse
·
oaljekoek, dy1t jo opite·of by èlts ·· rotsje, dat jo 8fstekk~,
i~ g~ne yn de piip dogge, dan wurdt der dochs ien fet fano
B~te Skieppesturtlêzers, wy winskje .jimme allegearre
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goede Krystdagen en in Lokkioh Nljjier tao
Restauraasjekommiaje

...

Sto Petru.stsjerkeo

·,

100

OPENBAAR VERVOER:
In Amersfoort komt ze de trein binnen, een vr-ouw van
middelbare leeftijd, charmant om te z i.en , Nadat ze haar koffer
in het bagage-rek heeft getild, gaat ze zitten, steekt een
sigaret op en steekt van walo
We zitten in de restauratie-afdeling, dus een taf el t1,1ssen
ons in. "Ben ik even bl:ij, dat ik zit, dat is .me toch een gedoe met die bussen. Proberen ze de mensen het openbaar vervoer aan te praten, maRr dat kunnen ze net zo goed laten.
Nou had mijn man gezegd, dat h:ij vandaag de auto niet nodig
had, maar ja·.-1el hoor, kreeg ie gisteravond een telefoontje
of ie ~aar wou komen vandaag, hij kan n.l. moeilijk gemist
wordeno Ik dus vanochtend al bijtijds op om niet te J.aat zijn
voor de bus, evenzo goed moest ik nog een kwartier wachten,
ben je onderhand wel versteend van de kou."
Daar ik niet zoveel behoefte heb om te praten, leg ik
demonstratief mijn puzzelboekje op tafel, maar dat had ik net
zo goed kunnen laten.
"Dus dat betekent wel, dat je heel wat langer onderweg bent
dan met een auto, zeg nou zelf. En dat moet ik nou tweemaal
in de week·, -want mijn vader ligt in het z i.ekenhuf.e s "
Voorzichtig probeer ik me te concentreren op mijn puzzel, vul
een woordje in, maar het geratel gaat door0
"Vorig jaar is mijn moeder overleden, dat kon mijn vader
moeiljjk verwerken, zodoende. Maar dat houdt wel in, dat ik
2 keer in de week die hele reis moet maken."
Na een half uur, weet ik, dat ze 2 dochters heeft van 18 en
20 jaar, dat ze een zoon heeft, die rechten studeert, dat ze
een groot huis heeft, dat ze dol is op winkelen, dat d'r man
haar vanavond komt ophalen van de trein enz, enzo Dat ze de
koffie in de trein niet om te drinken vindt, kortom •• o
zomaar een leveno
Leuk die contacten in de trein ••••••.
1

Phüno

BERICHT VAN DE KRUISVERENIGING:
De kruisvereniging organiseert voor a1le inwoners van
Parrega, Tjerkwerd, Dedgum, Hieslum, Exmorra en Allingawier
een cursus "Ziekenverzorging thuis" en een çuz-eua ·:"Gezonde
Voeding no
Ziekenverzorging=thuis:
In elk gezin is weleens iemand voor kortere of langere tijd
zieko Door de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg
komt het steeds vaker voor, dat een zieke thuis-verzorgd
wordt. Meestal geeft dit niet veel moeiltkhedeno
Maar wanneer er een ernstige of langdurige zieke te verzorgen valt, zal er in het gezin toch enige kennis aanwezig moeten zijn om de zieke op een goede ma.i+ier te verzorgeno
Voor belangr~lte zaken ~an de· wjjkverpleegk°U4~dige of de
w.iJ'kziekenverzorgster om z-aad gevraagd worden.
Maar daarnaast bljjft er voor de huisgP.noten, buren of
vrienden nog heelwat zelf te doen en te besliseeno
Goede.wil étl!een is· vaak niet genoeg om bedlegerige zieken
te verplegen. Daarom wil de kruisvereniging, bij voldoende
deelname, een cursus van 5 ochtenden organiserénö.
Onderwerpen die·aan de orde kunnen komen zijn o.a.: De zieke
en zijn omgeving, problemen rond het·ziekbed, reakties van de
zieke, verzorging van een stervende, informatie van de ·
diëtiste·over voeding voor de zieke, het bed en de hnlp.
middelen, til-tedhnieken, persoonÜjke hygiëne, hoe zit
het m·et wassen en k1eden"
De cursus wordt gehouden op 19, 26 januari, 21 9 en 16 februari a.s. van 9.30 u. tot 11.30 u. in het 1Nedo Hervo
lokaal', Horstweg 3 te Parregao De leiding is in handen
van de wijkverpleegkundigeno Voor leden van de kruisvereniging wordt alleen een kleine bijdrage gevraagd voor de
koffie.
Wie belangstelling heeft, kan zich opgeven bij de wijkverpleegkundigen in Bolswardo Telefoonnr.: 05157 - 2777 tussen
13000 u. - 14.oo u. • (Aanmelding v6ór 121 januari aos.)
120

Gèzonde=voeding:
Deze cursus is .bedoeld
voor iedereen die ge~
interesseerd is in het
onderwerp voeding, in de
meest ruime zin van het
woord.
~rj hopen te bereiken, dat
de deelnemers-na afloop
van de cursus bewuster
omgaan met hun voeding en de dingen eromheen, zoals inkopen
doen, eten klaarmaken en informatie zoeken over voedingo
Hoe de avonden precies worden ingevuld, hangt af van de
interesse van de deelnemers, waarbij ieders inbreng natuurlijk
belangrijk iso Het is de bedoeling, om in de eerste bijeenkomst het proçamma voor de cursus op te stellen aan de
hand van een aantal mogelijke onderwerpeno .Hi.erbjj wordt gedacht aan: "Wat is gezond?" "Wat lees je op het etiket?"
"Wat doet de Keuringsdienst van Waren?" 11Beataat er verband tussen v.oeding en welvaartsziekten?"
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van telkens 2 uur.
De cursus wordt geleid door Angelique Matthljssen, qiëtiate
van de Regionale Kruisverenigà,ng. Zuid-West Friesland en
door een wijkverpleegkundigeo
De bijeenkomsten vi,nden plaats in dorpshuis 11 't. Honk",
Dorpsstraat 50 in Exmorra.
Aan de cursus kunnen circa 15 personen deelnemeno De cursus
wordt gehouden op de dinsdagavonden 21 en 28 februari,
7 en 14 maart van 20000 Uo - 22.00 Uo
Aanmelding v66r 14 februari bij de wijkverpleegkundigen in
Bolsward, tel.: 2777 tussen 13000 - 14.oo uuro
Voor leden van de kruisvereniging bedragen de kosten van de
cursus alleen een bijdrage voor de koffie.
\.
I1ocht u nog vragen· hebben over bovenstaande cursussen, d.an
kunt u altijd terecht bij de wijkverpleegkundigen te Bolsward.
Jacomien Tjeerdsma,
'wjjkverpleegkundigeo
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KAARTERS, OP NAAR HET

WALT.AHUS !

U kunt alleen hartenjagen? Of enkel een potje poker?
En u wilt eindel~K weleens echt kaarten? Geen probleem, dat
kan.
Bij het Waltahfts hebben zich namelijk een aantal mensen opgegeven, die graag het klaverjassen willen lereno Dat moet
natuurlijk altijd doorgaan, wellicht komen ze straks ook bij de
kaartclubo En laten we wel wezen, hoe meer kaarters, hoe meer
vreugdo
Daar om, laat de tovo voor wat hij is en geef je op in het
Waltahüs bij Roelofo De bedoeling is om dan enige oefenavonden te plannen om de re~els van het snel uit te leg~P.U
en uiteraard te oef en en , :Eerst zullen w.e samen met andere
beginnelingen spelen, maar wanneer we al een beetje kunnen
spelen, is het de bedoeling om ook eens met echte kaarters
mee te doen op dinsdagavondo Dus lijkt het Jullie wat, schroom
dan niet en geef je op, je bent·echt de eerste niet en
iedereen moet het eens lereno
Tenslotte blijken er ook mensen te zijn, die al kunnen kaarten,
het ·wel graag willen, maar gewoon niet altijd kunn en ,
Geen enkel probleemo We hebben regelmati6 een kaarter te
weinig en dan is het weleens een probleem om een invaller
te vindeno Wanneer we nu een lijstje hebben met invallers,
dan is dat ook weer opgelosto
Dus, wil je af en toe wel een keer invallen geef je naam en
telefoonnummer dan even door aan, ondergetekende ( tel :051575633) of aan iemand anders van de kaartclub of in het Waltahftso

Namens de kaartclub,
Maurits IJdema, voorzi~tero

-- '-o-·-·-···-·-·---.-.-.-.-.-.-.-.-0-0-.-.~o
\
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EENSGEZINDHEID - UNDERL ING SOLISTEFESTIVAL

25 minsken
wolkam hjitte en hy sei, dat der yn de 66 jierrige skiednis
fan 'Eensgezindheid' noch nea earder in ünderlinge solistefestival hälden wieo
Nei dizze taspraak., kaam earst it
jeugdkorps oan bar. It doel fan
,dizze jün wie om foaral de·
jeugd by it Korps te· belüken.
Se spilen in twatal nümers en doe
begong it solistewurk. Hast eltsenien·die .mei; sela fis foarsitter,
dy1t in wike ferlyn de earm yn it
gips krigen hie, trochdat er in
w~d fan 'een moeilijk opvoedbaar
hokkeling' h!n hieo
It program wie sa yndield, dat
jong en Ud, om1e beurt, spilen;
sa bliuwde it boeiend oan it ein
ta.
De learlingen dien• eins neat
ünder foar de grutt&ne Thea
Bakker, dy't noch net iens in jier les hàn hat, spile al

Om healwei achten koe foarsitter Okke Postma sa'n

omr aak ,

Anouk de Haan en Durk Ouderkerken, spilen mei syn beiden
in stikje; it gong b~st, mar doe't it efkes stüke, krigen
se beide de •slappe lach' en koene it stikje net ~tkrijeo
Foekje Bakker en Niek Galama solearden mei piano-begelieding
op in kassettebandsje, wat ynhold, dat je beslist yn'e maat
bliuwe moasten, want it bandsje past him net oan by de
muzikale gefoelens fan'e muzikant.
Ek Akke de Haan hat op dizze wize oan it soundmixen west op
har tube, mei in nümer fan George Michel en se stiet no hast
yn•e top 10.
Ta beslut spilen ~s saxefoan-trio noch in 'meezinger1o
En hjirnei krigen we in kritysk ferslach mei in faantsje
fan ûs dirigint, dy1t foar jury spile.
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Op 13 desimber ha we nei Huylckenstein west, wêr't we in
advintskonsert jûn hawweo
De seal wie goed beset mei Onderoare äld Tsjerkwerterso
It repertoire bestie meast ~t koralen en krystlieten, dy't
de minsken meisjonge koene.
Us earstfolgjende optreden is wer yn Tsjerkwert mei de
krystsangtsjinst yn it WaltahOs.
As der minsken binne, dy1t der ek wol
wat foar fiele om by it korps te gean,
der lizze noch twa prachtige ynstruminten
op jimme te wachtsjen en wol in tuba
en in es-bas.
Wa't belangstelling hat, kin kontakt
opnimme mei ien fan it bestjoer of skilje nei
91020
Fierders winskjewy elkenien noflike krystdagen en

lokkich rujjier.

B E D A N K T
Bedankt lieve mensen voor al uw beste wensen9
in de vorm van een bloemetje, kado of kaart!
Ja, 't is echt een bedankje waard!

.

Groeten van Jan, Agatha, Eduard, Seakle en Pauluso

16.

FAN DE BILJERTKLUB:

Jo Wiersma
R.Go de Jong
w. Meinsma
H. de Haan
Ho Schakel
Go Hofstra
A. Feenstra
Wo Poelstra

17
25
36
16

35
26
26
23

R. Kuipers
H. Postma
M. Ztjlstra
H. Hooghiemstra
~. Harders
Sjo Rijpma
E. de Jong
R. de Jong

15
26
44

2 - 0
0
2
2 - 0

16

O' - 2

32
26
20

0 - 2
1 - 1
2 - 0

19

0 - 2

8----- 8
----Jo
Wo

Y.
So

L.
Ro
Fo

Y.

Schilstra
van Abbema
Ypma
Heinsma
v.d. Valk
Velting
Piersma
Reinsma

30
18
24
48

36
57
51

29

Sj o · Breeuwsma
J. Wiersma
Sjo Gaastra
Ho Huitema.
A. Feenstra
J. Velting
G. Dijkstra
A. Feenstra

14
20

0 - 2
0 - 2
0 - 2

38

2 - ~

26

2 - 0
2 - 0

17

64

60
26

Oenema
Galema
H. de Boer
Lo Hylkema
M.Do de Boer
G. de Groot
Fo Twjjnstra
H. Hoekstra

s.

28
39
41

20
23
19

35

25

Wo

Meinsma

G. Dijkstra

J. Velting
w. Poelstra
Go Visser
s. Hiemstra
Jo Dijkstra
Go Hofstra

17.

2 - 0

-6
======
10

4=November==Gaast=-=Tjerkwerd:
Jo

0 - 2

36
60
64

·23
24
20

- 02
0 - 2

2
0

49

2
2
2
2

26

0

-

0

0
0
0

2

'

8 - 8 ··
-----

25=November==Tjerkwer~ -=Ferwoude:
Sj. Gaastra
D. Poelstra
s. Hiemstra
J. Velting
Co Goeman
Go föjkstra
G. Visse.:tJ. Dijkstra

20

29
20

64
16
60

24
49

-

P. Hilt
xi , Ybema
w. Attema
Oo van Kalsbeek
Ho Haànstra
. J. Hiit
F. de'Groot
Go Stellingwerf

21

15
16
39
19

35
23
19

2 - 0
2 - 0
0 2

0

0

2
2
2

0

0
2

-

- 02
-

BERJOCHTEN FAN DOARPSBELANG:
Op 2 desimber wie der yn it Wal~hJ}a· in spesjale jfin, dy't
organisearre wie troch doarpsbelang in gearwurking mei de
tsjerkf§.dij. De seal wie aardich beseto -We hienen dizze jûn
trjje·sprekkera.
As earste fertelde tsjerkf~ P. Burghgraef it ien en aar oer
de finansjele kant wat de restauraasje fan it gewelf oanbelanget. 0ft der genêch jild ia, dan sil dit gewelf wer yn'e
autenthieke ateat opknapt wurde.
Architect Bron fan'e Stichting 'Kerkelijke gebouwen' lei ~t,
dat it gewelf no beskerme wurde sil tsjin de ftntlesting
fan'e marflearmüzen0 Der sil noch wat betocht wurde moatte
om dizze dong dêr boppe wei te krjjen.
Nei it skoft fertelde dro A.M. Voûte 'conservator' fan it
universiteitsmuseum te Utert, a.h.fo skitterende dia's it
ien en oar oer flearmftzen yn it algemien;
it süchdierke, dat eins net skealik is
mar just tige nuttich.
D~rnei koenen de minsken yn'e seal fragen
stelle en dêr makke men goed gebr~k fan.
Dr. A.M. Voüte lei doe.nochris de klam op
it unike dat de Sto Petrus tsjerke sa'n
grutte (sawat 600 stiks) koloanje
180

marflearmüzen hat.
Al· mei al in tige mjsgjirrige jfth.
------00000000000000000------~-

28 DESIMBER OoSo YN IT WALTAHUS·

.-==============================,.

· oe \./ed~lrïi
MEI DE REUZE SJOELBAK EN GRUTTE

SKIVEN

YNTREE: f 19- P.P.
.,..

KOM

_

ALLE GEA R R Ef

------0000000000000000000-------

13'Jannewaris 1989 hilde wy ~s jiergearkomst~. ·
Jo krije hjirfoar noch in ~tnoeging.

-

It bestjoer fan doarpsbelang Tsjerkwert e.o •

.

winsket eltsenien Goede Krystdagen ta en in·
Lokkich, Sfui 1989~
19.·

PRIJSKAARTEN:
Alle dorpsgenoten willen na de Kerst wel een ..avondje

uito Even de stijve benen strekken, niet aan kerstkransen
denken eod.
Vandaar dat we op dinsdag 27 december een ieder in de gelegenheid stellen om met ons mee te kaarten in het Waltahuis
en wel om prijzeno
Voor de goede orde, we· beginnen om acht uur, spelen drie
bomen (een boom is 16 spelletjes) en vragen een inleggeld
van f5,-. Nou, goedkoper kan bijna niet, dus totziens op
dinsdag 27 december.
De Kaartclubo

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
GEACHTE LEZERS EN/OF

LEZERESSEN:

Toen wij het verhaal over de playback-show in het Skieppesturtsje lazen, dachten wij: We hadden ook wel een stukje
kunnen schrijven. Maar ja, dan maar in de volgende
Skieppesturt. We wilden de jury bedanken voor onze prijs,
maar ook het publiek, dat ons geweldig heeft gesteund.
Op een eerste prijs hadden we helemaal niet gerekend.
Het was dus een verrassing, dat we wonnen.
Toen we de tweede keer moesten opkomen, ging alles een beetje
de,. mist Ln , Toch hopen we jullie volgend jaar weer te zien
bij de playback-show, want het was een groot succes!
Groetjes van Ineke en Anoeke, alias: Meat toafo
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

·····················································~·····

BEDANKT:

Op 5 desimber krigen wy twa banketletters fan twa

•
jonge swarte p1ten.
Fanêf dit plak tige tank .

.

Se wienen hearlik!

Anne en Thea Damo
20.

S.LAGGE:
Op tongersdei 1 de s Lmbe r binne der 14 bern ut groep 7 & 8
fan basisskoalle "De Reinb6ge" slagge foar it jeugd-EHBOeksmanen.
Dit binne: Anke Mar.ije de Boer, Martine Hylkema, Maura
Falkena, Tjitske Bakker, Else Huisman, Thea Bakker, Marieke·
Walsma, Marijke Dijkstra, Jelle Brandsma, Gerrit Schukken,
Alex Draaisma, Johan Ouderkerken, Mark Nauta en Johan
Huitemao
LOKWINSKE ALLEGEARRE!
~~
f.f§UK~

BYDRAGEN BINNE KOMMEN FAN:
Frou Van D.ijk - Amsterdam, M. Galama - Arkum, D. v.d. Wal Dedzjum, J. Z.ijsling •· Beabuorren, frou Koopmans - Boalsert,
fam. Sjo Zwaagstra - Kanada.
BETANKE!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Si$$$$$$

B O A R G E R L I K E

S T A N

----===;===-=======~---=====-4 Op 15 novimber krigen Lolle en Titia Hylkema in
dochter en Marten en Anneke in suskeo
Se hjit Feikje Tjitske.

,if

*

Yn desimber binne Meinze en Janny Poelstra nei Columbia
west om harren jonkje Johanthan Ro'dr-Lquez op te heljeno··.
Hy is op 26 septimber 1985 ber-ne ,
·
Op 27 novimber is frou J. van der Meer - Burghgraef by ûs.
weifallen. Sy is 81 jier wurden.

-----------------------------------------------------------

STICHTING "IT WALTAHUS 11:

Mear as 15 jier is it Waltahüs doarpshûs yn ûs mienskipo
Mear as 15 jier hat Pier Zijsling yn it bestjoer fan us
doarpshüs sitten, de measte tiid as foarsitter.
Der wienen noflike tiden, it spande ek wolris, mar Pier fün
sels dat de tiden fan ienriedichheid (foaral yn it bestjoer)
fierwei de oerhan hiene. Dochs hat Pier as bestjoerslid syn
sit oan in jongere oerdroegeno Haye Huitema (B.-sro) hat it
plak fan Pier ynnaamo Wy, mar eins it hiele doarp, wolle
Pier Zijsling tank sizze foar al dy jierren, dat hy mei de
oare bestjoersleden, lieding jün hat oan 1Ûs1 doarpshüso
Der is ek wer in nije foarsitter: Rients van Bureno It bestjoer sjocht dér no sa ût: Rients van Buren, foarsitter1
Sjoerd Gaastra, skriuwer, Jehannes Huitema, ponghalder,
Akke Gietema-va.n Wieren, Bertus Walsma, H~e Huitema en
Jan Dijkstra leden.
Njjjiersdei:
It is sa stadichoan in tradysje dat it stichtingsbestjoer mei
de behearder de nijjiersjfin organisearret.
De stichting deelt mei yn'e opbringst fan'e bar en hopet op
in grutte opkomst.
Us doarpskrante dielt wer de skieppesturt fan it jier ût en
de mesyk wurdt fersoarge troch in kombo Onderlieding fan ûs
Arkumer doarpsgenoat Roelof Bakkero
Kom nei it Waltahüs, smûk en gesellicho
Winskje de doarpsgenoaten in goed 1989.
Oant sjen op 1 jannewariso
It bestjoer.
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©©@@©©©©©@@@@©©©©©©©©@©@©©@@©©@©©©©
AGINDA:
Tiisdei 27 desimber: Priiskaarten oanfang de jfins om 8 oere.
Woansdei 28 desimber: Sjoelkampioenskip oanfang 13.30 oereo
Snein 1 jannewaris: Ntjjiersbal. Utrikking fan
"De Skieppesturt"o
Freed 13 jannewaris: Jiergearkomste dÓarpsbelang0
Dit alles yn 'It Waltahüs': 22•

S N Y P S N A R E N

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

- Dit helle de krante: "Swarte Piten holpen dakpannen
te lizzen yn'e Tsjerkestrjitte"o
Dat se swart binne wisten we wol, mar dat se swart
wurkje wisten we net.
- De frisse kr-acht , w~r '.t. Freark it yn syn stikje
oer bat, is ••••••• Phun!
Master Dam waard okkerdeis 31 jier jong; yn berneeagen is dat lykwols al aardich Udo
Jolt v" B. syn kommen+aar e "En hy hat n~al A.T.v.1
Soe hy A.o.w. bedoeld ha?
Al dy êfkoartingen ekl
- Jan Galama t8get wolria wat·weio Sa ek syn horloazje •
. It hüs waard mei bezemen keard0
De harke brocht him wer tefoarskyn.
- In oar wurd sparpiip is geloofsmeter.
- Spitich; de hûnedressuerkursus giet ynearsten net
troch. Spitiger foar de baaskes as foar de hünen???
- Juffrou Akk-~1 deis 10x lüdop sizze: Joh. Bakker wennet
net op Rytseterp, mar op Beabuorren. Dat wolris
helpe.
- We hllde Jan D. noch mar wat yn'e gaten.
L~ste rujs: Se hawwe der in hüntsje by, jong en boartliko
Soe seks as in generaasjekloof ek by hO.nen f"oarkomme?

_ Okke Arkum kaam yn tsjok waar mei in •mo~ilijk opvoed- .
baar hokkeling'• Literateur hjiroer:'Het afwijkende gedrag
van jongvee in de ligboksstal.1• 5de Druk Uitgeverij JoBo
Wolters, Groningen. Sjoch side 121: 'Oqrzaken van onaangepast gedrag•.
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ljocht foel 1t op hiel Ymswalde. Oeral kaam de
needferljochting oan, mar Sjo H. koe
neat fine wat ljocht joecho
In goede rie: Dochs mar in kerske efter
de
han halde, want der binne in protte
. ',.
{
dingen
yn it libben,·dy1t jo mei in kerske
/ <'.
sykje moatte •••••••••

- It

',,

~¼'-·

~·-

- Dit moat ek noch efkes yn "!t Skieppesturtsje";
Klusjesmantsje Jelle Putsje,
timmert yn'e garaazje in skiepershutsje
foar Sytse en Aletta1s middeisdutsjeo

. · VOOR EEN
.
. TECHIISCH ADVIEf;.
. ~~- ~~
.

It is in gean en kommen boppe de dobbeo
De Br•s·en de H's binne wer werom fan oer it·wettero
Siepy Bo sit no yn Amearika, it lan fan dream en winskeno
- Kopy graach foar 15 febrewariso
- We winskje jimme noflike feestdagen en oant sjen op
it rujjiersball

