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FOARWURD:
Nu het langzamerhand tegen maart begint te lopen, ztjn onze
goede voornemens van januari al wat aan het afzwakken en
gaan we weer als "gewone" mensen verder.
Alle maandelijkse- wekelijkse en dagelijkse verplichtingen
dienen te worden nagekomen en dat betekende voor ons ook het
verzorgen van een nieuwe Skieppesturto Dit keer ia er door
de diverse activiteiten in ons dorp, zoveel copy binnengekomen, dat het moeilijk zal worden alle velletjes binnen het
bekende gele kaftje te krijgen. Maar beter zo, dan and~rs.
en we doen ook het komende jaar weer ons beat om "'t krantsje'
er zo goed mogelijk te doen uitzien en dat ligt zeker ook aan
U!

Nog even terugkijken naar 1 januari, toen voor de 12de keer

De Skieppesturt' werd uitgereikt en zoals u w~et was dat
aan Jan Drjkstra. Als we lezen: 15 jier stichtings~rk,
11 ½ jier skieppesturt9 6 jier doarpsbelang, 6 jier oranjefeest, jierrenlang keatsfanaat, toanielgebiet de grutte
man en ut en troch Sinteklaas, dan blijkt daaruit, dat \De
Skieppesturt1 op de juiste plaats terecht is gekomen.
Het voorjaar nadert en over een poosje kunnen we weer
enthousiast "aad sd.ker-e" door de weilanden zien lopen. Vorig
jaar was Jan Blanksma· de gelukkige, hij vond het eerste
'1 ljipaai11 op het land van Bertus Walsma op 17 maar t , Wie
weet wie binnenkort de trofee overhandigd zal worden •••••••
Degene, die denkt dat hij de eerste is, moet zich met een
noodvaart wenden tot één van de redactie-leden.
Tot slot nog dit: met de ruilverkaveling is een voorzichtig
begin gemaakt, voor de één een goede oplossing,·voor de
ander minder, maar in het grote geheel zal het een vooruitgang betekenen en zo moeten we het bekijkeno
De schoolacties waren en zijn in volle gang, van klein tot
groot werkte mee, dus hopen we maar op succeso
Dat bezuinigingen tot allerlei moeilijke situaties kunnen
leiden, moeten w:ij in ons dorp ook weer ervaren,
Iedereen kreeg de brief van de P.T.T., waarin ons werd medegedeeld dat het postkantoor Tjerkwerd moet verdw:ijneno
In de eerste plaats is dit voor de betrokkene zelf, op z'n
zachtst gezegd, niet leuk, maar voor de dorpsbewoners zal
het ook een gemis zrjn. Wjj komen daar in een volgend krantje
nog wel op terug.
Tot de vol.[ende keer en u weet het copy inzenden voor 15
aprilo
1

PhÜno

.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER:

In deze 65ste bijdrage kijk ik nog eenmaal achterom naar
2o

november en december van het afgeopen jé!-ar

1988.

Vanwege een zenuwontste~ing in nrijn linker been, en dat inmiddels meende ik gelukkig weer genezen is, was ik in genoemde maanden enigzins aan huis en haard gebonden en vandaar het volgende: Dorpsgenoten in welke vorm van medeleven
en belangstelliig dan ook, die ik van·u mocht ontvangen.
Evenals van groep 3,4 en 5 van de Chr. basisschool 1De Reinboge' alhier, waarvan een drietal met juffrouw Akkie ter
Haar bij rraj op bezoek kwamen en voor mij meebrachten een
prachtige map waarin 22 tekeningen zaten ingebonden,·gemaakt door hun groepsgenoten en hunzelf0 En een ieder op zijn
eigen wijze had ondertekend met wensen zoals:
'IR hoop dat u gauw weer beter wordt•
'Van harte beterschap'
'Schakel, ik hoop dat je gauw weer
bete~ wordt en van harte beterschap'
'Ik hoop dat u dit mooi vindt,
vindt u de tekening mooi?'
Inderdaad beste jongens en meisjes,
ik vond ze allemaal even mooi!I!
Als ik er een cijfer voor zou mogen
geven, dan kregen jullie allemaal
• • • • • • • • • een 1 o.
Ook nadien yroegen de kinderen nog
menigmaal naar mijn welstand als ik
ze in het dorp tegenkwam"
Voorwaar een wonderbaarlijk gebaar
vooral door jullie komst als voor de prachtige tekeningen
die goed bewaard zullen worden in lltijn archieven.
En daarom schoolleiding en de kinderen van groep 3, 4 en 5,
evenals eerder genoemde dorpsgenoten, dit alles heeft mij
in die tjjd zeer goed g edaan en waarvoor mijn oprechte dank
aan u allen!
Een wel iets verlate berichtgeving, maar ik hoop dat het verzuim hiermee weer goed is gemaakt"
Na dit alles gaan wij weer over tot de orde van de dag, het
jaar 1989, dat eigenlijks nog als een ongeploegde akker voor
ons ligt, en waar inmiddels op de Sylroede no. 5 de bloemstukken alweer enige t:ijd zullen zj,jn uitgebloeid en de bedankkaartjes voor de meer waardevolier cadeaus de deur uit
zijn en dit alles vanwege de Hoofdbewoner die op de 1ste dag
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van 1989 de hoogste en verdiende dorpsonderscheiding die
wjj hier kennen, kreeg uitgereikt vanwege z:ijn gehele inzet
door de jaren heen betoond aan dorp en gemeenschap.
En goede werken behoren nu eenmaal beloond te worden en
dat is dan op genoemde 1ste januari geschied0
Na deze 1ste januari volgen er nog 364 dagen in 1989.
En wij als mensen bljjYen verantwoordelijk voor de toekomsto
De oude spreukendichter wist reeds, dat een volk zonder visie
verwilderd en ten gronde gaato Ook zouden w:ij wat hoopvoller
kunnen denken en handelen en daardoor önze·medemens wat meer
hoop voor de toek0mst kunnen geven of •••••• misschien wat
meer de daad moeten voegen bij onze vrome wensen aan onze
medemens op de eerste dag van de maand januari van zoals
"Gelukkig Nieuwjaar1' en "Folle lok en ae i.ne!t ,
Zo zou er zelfs een land, ja zelfs een wereld.kunnen ontstaan
waarin het wat gemakkelijker is om goed te z:ijno
Kerkvader Augustinus formuleerde het zo, ter overweging geef
ik het door: De mensen zeggen: "De tijden zjjn slecht, wij leven
in een moeilijke t:ijdo Leef goed en de tijd is goed: wij zjjn de
tjjden; de tijden zijn wat w.ij ervan maken".
Na een ziekbed van 111 dagen overleed de 7de januari j.l.
keizer Hirohitho van Japan0 Onze minister Hans van de Broek
meende al reeds ttjdens de man zijn ziekte, dat wlj in geen geval op de begrafenis mochten wegblrjveno En in de laatste
februari-week'kan de genoemde minister zijn reis naar het
land van de reizende-zon dan eindelijk maken, waar hij al
maanden naar uitkeek. Ik wens hem in-ieder geval een goede
reis en de groeten aan-Dries van Agt. Het vrouwtje gaat toch
zeker ook mee? En •••••• vergeet het paspcort niet!!
HoHo Eierzoekers!!
Misschien ten overvloede het volgende:
Over ruim een maand worden de eerste kievitseierèn weer gevondeno Vorig jaar was het op donderdag 17 maart, dat de man
van de Kerkstraat no0 11 in de buurtschap Iemswoude in het
middaguur het eerste kievitsei van ond dorp vond en.daarom
de brildragers en de mensen met de lenze~ onder ons, laat
ze vroegtijdig bijstellen!
Den Haag vandaag, gisteren en morgen:
(Een klapsigaar uit eigen doos) Den Haag houdt er nu eenmaal
een buitenlandse politiek op na en vaardigde onlangs naar
Tunis een ambtelijke missie af om met de Palestijnse hoofdman
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Arafat_ te gaan pr ab en , Maar •• - ••• helaas deze liet zich niet
zien en daarom keerden ze maar weer hu:i.,_s.waarts, zonder een
sleutelrol in het conflict in het nab:ije oosten te kunnen
spelen, in verband met de speciale vriendschap, die ons land
sedert 1948 voor Israël koestert.
Nog wat korte berichten:
De hoogste temperatuur in ons gewèst vanaf januari tot 12

februari j.l. Op maandag 6 februari bedroeg deze 10.5°c+.
Op de 3de ïebruari j.lo was het 35 jaar geleden, dat hier
langs ons dorp ook een Elfstedentocht· per schaats ging.
Veel dank aan die ouders met hun kinderen, die mij op 24
januari j.l. een verjaardagskaart stuurden! Of zelf kwamen
op deze dag!
.
füj leven en welzijn, zou ik D·o V. op 74 jarige leeftijd in de
18de jaargang 1994 in het 6de nummer mjjn 100ste 'Berichten
van de dorpsomroeper' kunnen schr:ijven.
De kerkrestauratie-commissie met al haar vrijwilligers, daar
gaat pet en hoed voor af voor zoveel inzet!
Op de 31ste oktober van het jaar 1949 werd de vereniging van
dorpsbelangen eao• alhier opgericht, met als voorzitter:
G. Damsrna en als schrijver: s.s. de Jong. Dsw.
Elders in dit nummer.de op 24 juli 1886 gehouden vergadering
van de gemeenteraad van Wonseradeel leest u over he t ingekomen rapport over een verzoek van ingezetenen van T~erkwerdo
Tenslotte:
Wat de toekomst brenge moge, dat zullen w:ij ook dit jaar in
vertrouwen moeten afwachten.
En daarom eindig ik ditmaal met de woorden uit het Johannes
evangelie hoofdstuk 3 met een gedeelte van vers 8: ·11De wind
blaast waarhenen hlj wil, en gjj hoort zijn geluid, maar gij weet
niet vanwaar hij komt en waar hlj henen gaat."
Wederom van huis tot huis
de hartelijke groeten!
van de dorpsomroepero

fffffffffffffffffjfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
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INFORMATIE - MARKT OUDEREN WUNSERADIEL
Op 15 april 1989 wordt in de sporthal te Makkum een grote
informatiemarkt gehouden. Deze markt is speciaal bedoeld
voor ouderen en voor mensen die hulp verlenen aan ouderen
en gehandicapten thuis. De markt wordt georganiseerd door
de stichting MADI (Witmarsum), Ouderenplatform Wûnseradiel,
de kruisvereniging en de gemeente Wûnseradiel.
Het doel van deze maarkt is u informatie te verstrekken over
de hulp, die u thuis kan worden gegeven, met het doel zo
lang mogelijk zelfstandig uw huishouden te kunnen voeren.
Ook kunt u o.a. inlichtingen verkrijgen betreffende aanpassingen in uw woning, hulpmiddelen, medicijngebruik, ziektekostenverzekering, incontinentie, ouderen-bonden, patientenverenigingen enzo
De dag zal daarnaast ook opgeluisterd worden door een aantal
korte optredens van Teake van der Meer, Ritsko van Vliet en
een volksdansgroep.
Alle ouderen (55+) van de gemeente Wûnseradiel zrjn van harte
welkom. Voor het vervoer kunt u gratis gebruik maken van
een speciale bus die langs bijna alle dorpen rijdto Meer informatie over de markt en busroute volgt eind maart middels
folders en in o.a. De Makkumer Belboei/Wtjd & Zrjd/ Franeker
Courant en Bolswarder Courant.

=======================~================----------------;==
BETANKE:
Us lytse Feikje is alwer 3 moanne äldo

Wy wolle elk betanke foar de lokwinsken en presintsjes,
dy't wy by har berte krigen hawwe.
Lolle, Titia, Marten, Anneke en Feikje Hylkema.
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E.H.B.O.
Op dinsdag 14 februari 1989 hield de E.E.B.o.-..,.ereniging
afd. Tjerkwerd h~ar jaarvergadering; op zich niets bUzonders, ware het niet, dat één van haar leden: Akke ·aietêmavan Wieren van Rytseterp, 25 jaar lid vari de E.H.B.O. waso
Dit werd officieel gevierd. TP-n eerste kreeg de jubilaris
een corsage op. Wat Akke Gietema de afgelopen 25 jaar· voor
·.·de E.H.B.o. betekend en gedaai heeft leest u ook in dit blad,
maar dit werd op deze avond door de voorzitster Hinke
Twjjnstra voorgedrageno
Tevens was aanwezig mevr. Huisman uit Leeuwarden in de
functie van hoofdbestuurslid district Friesland van de
Kon. Ned. Ver. E.H.B.Oë Van·haar ontving Akke in de vorm van
een draagpenning de Dr. C.B. Tilanus JR0-onderscheidîng.·
Daar- Akke Giet erna veel werk verricht voor de Jeugd-E.H. B.Oo
en de har~r~animatie opleidingen en coördinatrice van het ·
Rode Kru:i,s .af.d , Wûn.seradiel is en ;tevens kaderinstructrice,
heeft ze · dê:äe .. onder-scheiding wel verdiend.
Ook waren aanwezig 3 bestuursleden van Kring-D van de E.H.B.O•
Voorzitter de Boer uit Makkum overhandigde·Akke een bloemetje~
Namens alle leden van de E.H.B.O.-ver. afd. Tjerkwerd we-rd
Akke een prachtig handgeschilderd bord aangeboden, waar ze
erg mee ingenomen was.
Zo hoort u maar weer, waar een kleine vereniging groot in
kan zijn.
Namens het bestuur,
.A.kke de Haan.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
DE FOARDRACHT.
13 Maaie 1959, dat is de datum, echt wier
dat Akke van Wieren E.H.B.O.-eksamen yn Warkum.dieo
En it oare jier
wie se al mei de wedstriid foar Warkum yn't spier.
Yn maaie 1961 troude se mei Hein

7.

En dêrtroch waard fan doe

of

Akke "Gietema" van Wieren sein.

Yn it notule-boek stie,
dat de E.H.B.O. fan Tsjerkwert 14 july 1961 syn jiergect!'komste hie.
"Het bestuur was zeer tevreden,
want er waren 17 van de 19 gediplomeerde ledeno
Welkom konden ze eveneens heten een nieuw lid:
Mevr. A. Gietema-van Wieren-uit Workum, die vanwege haar
huwelijk nu in Tjerkwerd zit."
31 Oktober 1962 hie de kring yn de kantine fan de Hollandiamolkfabryk in oefenjûn,
As ploech binne Piet Tolsma, Akke Gietema en Tine Lyklama à
Ntjholt der hiene gtino
Hoe as it gyng, dat stie der yn't notule-boek net by,
Marit wie foar Akke it begjin, fan in lange rijo

16 Jannewaris 1963 kaam by it bestjoer it berjocht,
18 Jannewaris komt der in älvestêdetocht.
Yn'e konsistoarje-keamer makken se in Helppost,
111t Moat goed",
sei it·bestjoer, wat it ek kost.
Mar och heden de P.T.T. soarge foar in helptilleföan,
Ja ••••• 't koste 80 güne, oars leine se it net oano
Minke sette yn1t notule-boek: "Vreselijk duur,
en dàt voor die paar uur!.11
De leden moasten om1e beurt twa oeren op'e post wêze,
14.30 Oo - 16.30 o. moast Akke, koe ik yn't notule-boek lêze.
Kinst' dy noch herinnerje mei wa sto op'e post stiest Akke?
Nee •••• "Ja wis" dat wie Corrie Bakker.
"Twaalf gewonden en vermoeide elfstedentochters geholpen,
stond er in de papieren,
Ze hadden grote open blaren, bevroren tenen, bevroren gezichten, diepe kniewond, gezichtswonden en stjjve spieren."
5 April 1963 hat Tsjerkwert yn Harns mei de wedstriid dien,
En dat is doe goed gieno
Piet-Tolsma wie lieder fan•e ploech
En d.o Akke Gietema wie it dy1t him steun joecho
It waard de tredde priis foar dizze trjje,
En fansels soene se ek noch in moaie medailje krjje.
5 Novimber 1963 wie der wer ±n·oefenjûn fan Kring iI,
Liedster A. Gietema-van Wieren, Anny Reitsma en Tine Lyclama
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à Nijholt gyngen der op tao

Gyng it goed of gyng it min?
Spitich, dat ik it net yn1t notule-boek fine kin.
29 Maart 1966 diene Akke, Piet en Bouwe Huitema mei oan'e
oefenjün,
En dêrnei is ARke fan•e E.H.B.Oo yn Tsjerkwert êfgüno
Se hienen twa jonges, en doe kaam der in famke by,
Hein en Akke fansels tige blij.
Wannear sto krekt betanke hast, witte wy net·,
Dat hat de skriuwster net yn'e boeken seto
Mar ••••• 13 jannewaris 1969 gong der yn Tsjerkwert in ruje
kursus fan start,
17 Kursisten,, dat like knap ,
Mar dat moas t rek wol,
As de E.H.B.O.-feriening bliuwe solo
Want •••• der wienen mar 4 minsken mear lid,
Mar dàt wienen leden m_ei pito
26 Jannewaris 1970 h~wwe der 13 eksamen_dien,.
En der sak~e gjinien~
Akke wie der .e~ wer QY,
En mei har.diploma wer blJj.
Dizze pear jier ha ik it.mist,
Mei in hfisha.J.ding wit ik, dat it in goed ding iso
De herhellingalessen binne sa fernaam,
dat wie dus de reden dat Akke altyd· kaamo
Yn 1973 gyngen we byelkoar oefenjen oan hus,
dus dat waard oefeningen dwaan yn keukens, skuorre of
büthus.
Der wienen doe noch 12 minsken lid,
De oar-aaak is dat de ponghä'Ld ez- mei te. min sinten sit.
1975. "Gróte kringwedstr:ijd·y-an' kring D,
7 Ploegen, ook Tjerkwerd deed weer meeo"
Piet wie lieder, Akke en Ultsje Schakel stiene him by,
En se waarden tredde yn'e r:ij.
Kringwedstriid 19760 Piet en Akke dizze kear,
Mar de tredde helper, dat wist de skriuwster net mear.
Der wienen wer 7 ploegen d_izze jün,
En se binne mei de 5de priis nei hus ta gün.
1979/1980. We wienen al trije seizoenen mei 7 leden west,
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En de oefenjûnen foldiene altyd besto
Kolkena woe graach dat Tsjerkwert werris mei de wedstriid
die,
Mar dat h.ilden we earst op ûs berie.
Piet Tolsma, Akke en ik diene mei,
Och, wat hie ik doe in aenuweftige dei.
Akke •••• wie dat dy kear dat frou Huitema in plak oan har
bil hie,
Dat Piet har helpe soe en sy de rok hieltyd nei ûnderen die?
Mar Piet bliuwde rêstich en sette har te plak,
En ferbûn it seare plak mei gemako
Yn it notule-boek stie: "Het suksesjaar 180-18111,
No, dat begjin like mar prachtich.
Akke Gietema, Tine Miedema en Hinke Tw.ijnstra gyngen nei
de kringwedstriid ta,
En se waarden earste yn Poule A.
Dus we koenen der net foar wei,
En dienen doe oan'e Provinsjale Wedstriid yn Drachten mei.
Ungefear 12 oere gyngen we der op ~t,
Hein stie yn'e foarfoar en joech Akke in oanmoedigings t~t.
Ut'e auto rop ik tsjin Hein: "As we mar net lêste wurde."
Mar Hein skreauwde: "Bist net wiis ! ! • Wel g. v odo. jim
maat fjochtsje foar de 1e priis!"
Earst hienen we teoryfragen, tritich stiks,
Dêr hiene we hielendal net oprekkene, dus we tochten dit
wurdt niks.
Wachtsje yn in kelder, en we moasten lêst,
Dus dan is de stimming ek net mear sa bêst.
We hienen 247 punten; yn us poule de earste priis,
Twaddè wie Elsloo mei 156 punten, dus we waarden fan'e skrik
griiso

We sieten yn1e finale, dat wie"wol in ear,
En we moasten dus noch in kear.
Raard wûn it doe fan ûs,
En wy gyngen mei de twadd.e priis nei hus·0
We hienen gjin supporters mei,
En we besl6ten mei syn trrjen lekker te iten dy deio
Dat selde jier krige it Akke it foarelkoar:
"De Jeugd-E.H.B.o. op de school in Tjerkwerd gaat door!"
Klasse 5 en 6 hawwe doe eksamen dien,
En der sakke gjinieno
100

Kursus •81-•82 moasten we wer mei oan de. kringwedstriid
dwaan,
Mar we koenen net goed partij jaan.

We waarden twadde yn'e rij,
En dêrmei wiene~ week blij.
Hartreanimaasje ha wy foar it earat yn 1983 dien,
19 Kursisten en der sakke net ien.
Akke hie dat regele, en der hiel wat foar 8fbelle,
En se hat, om it ûs te learen, dr. Sikkens en Kolkena nei
Tsjerkwert helle.
7 Fan ûs leden diene mei,
En de oaren kamen ût Makkum, Eksmoarre en Boalsert wei.
Maart 1984 gyngen Akke, Hinke en Janny Poelstra nei Boalsert
ta,
Dêr soene se de kringwedstriid ha.
We kamen mei de 1e priis thûs,
Mar •••••• Akke krige·ek de liedsterspriis, dus in wikselbeker in jier yn'e hÛso
14 April op nei de provinsjale wedstriid yn Gorredyk,
Mei syn njóggenen ût Tsjerkwert, dus we hienen no eigen
bekyk.
Akke wie poerbêst yn har liedstersrol,
Se sette.ûs oan't wurk en gjin gesol.
Yn de finale kamen we op it twadde plak,·
Dokkum waard earste mei ien punt ferskil, dus de winst wie
krap.
Akke wün wer de liedsterspriis,
In pracht fan in wikselbeker en dêrmei wie se tige wiiso
Yn 1985 in ilvestêdetocht, wat wienen ~,e blij,.
Opus helppost wie Akke ek fan'e partij.
Yn 1986 rieden der wer 15.000 alvestêdetocht-riders by
Tsjerkwert lfuis, yn ie~ dei,
Akke holp wer iverich yn'e belppost mei.
23 April 1986 doe die Akke it kadereksamen,
Wat se yn Ljouwert 8fnameno
Lokkich se hat it helle,
Mar wol mei in soad frije tiid en swit betelle,
Kolkena wie doe as kader yn Tsjerkwert 25 jier
110

By ûs feriening yn1t spiero
Hy sei: "No moatte de nije kaders i t mar dwaan, ik wol wat minder lessen jaan.11
Akke jout no elk winterskoft les,
En dat foldocht hàr en Tsjerkwert best.
Wy oefenje de hartreanimaasje elk jier twa kear,
En docht it bestjoer in berop op dy, do stiest altyd klearo
Dit wie dus in ferslach oer dy;
Ik hoopje dat it makket dy blij.
Do bist de tredde jubilaris,
Foar sa'n lytste feriening, lang net miso
As tank foar alles mei ik dy in oantinken jaan,
Hein moat mar gau in spiker slaano
Nammens de

E.H.B.o.,
Hinke Tw:ijnstrao

~
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TE KEAP

Twadde hans gymnastykbank foar
by Jouke Hylkema, Parregeao
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NIJS FAN DE RESTAURAASJEKOM:t-~ :

Se birme fuort !
Wier it is hast net te
lea~we~, mar der lizze
200 lege lotteboekjes by
Doet Bruinsma op soudero
Trije sneonen hawwe goed
30 minske~ by de doarren l~ns
west mei de lotteno
De lêste sneon ~oegde allinne
in lyts ploegje noch mar yn·
aksje foar in pear hQndert·ryksdaalderso It is geweldich
dat sn aa t n koarte tiid 100000 letten ût au t e Le wurd.e koene.
Dat is te tankJen oan al dy 11 sneonsutelders", ir.ar ek oan
minsken dy't der sels op ut giene of "ferkeap can h0.s11
hieneo
Allegearre tige betanke!
Freed 27 jannewaarje hat us kommisje in gearsit h&m mei
de tsjerkf~den0 Dêr koene wy harren fertelle dat de
f 500000,--, dy1t neamd waard yn de r-0.nskriuwbrief der
s-0.nder mankearen komto Wy rekken.je sels op mearo Dit
positive rrljs·wie foar de tsjerkfäden oanlieding om hiel
foarsichtich yn har om gean te litten oft der yn tsjerke
miskien ek noch wat mear as de earste rige banken aanpakt
wurde kino Dat soe fansels hiel moai wêze. Hawar, jimme
begripe dat sokke plannen earst fan alle kanten ½esjoen
wurde · moat t e , Der moat wer in ruje begrutting komme, ensf.1
ensf,
Wy as kommisje hawwe tasein us no mei·noch mear flyt ta te
lizzen op it l@ste part fan us aksjeso
En dat is -DE ROMMELMERK-o Sneon 15 april sil it heve. Op dy dei wurde jo-yn de
liaarsmahallen ferwachte mei in bûse fol sinteno
Foardat is sa fier is, moat eltnenien lykwols al yn1t spierc,
Der moat op rt lêst ek wat te ferkeapjen wêze. Troch
al it moaie waar binne der f~st al minsken oan it hûshimmeljeno Alles wat jo tsjin komme, dat foar de ferkeap
gaadlik is, soene wy graach ynkoarten ophelje wolle.
Wy tinke oan hÛshàldelik sp~l, meubels, boeken, klean,
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skuon en neam fierder mar OPo

Ek oangeande it slagjen. fan de
rommelmerk binne wy ofhinklik
fan de bewenners fan Tsjerkwert»
Mei de Lo t t en hawwc wy bewiisd
wat gruts oai te kd nnen ,
StecU1e wy der noch in kear foar?
Neist it ferkeapjen fan allerhande guod, sille der ek nochin··t·a.1 oàre akt Lv i.t e i tien w~zeo
Mei de rest~uraasje giet it
as it slydjaget, as wy der
I
noch in kear fUl tsjinoan
gean, kinne der miskien noch
in pear winsk~n ·.}'n f erfulling geano
Wolle de sparpiips.parders harren
pypkea ris hifkje! Noch wat oan·
de lichte kent?
In felle piip wurdt graach tuskentiids lege en jo kinne der ek
nochwol ien by kr~e.
Dan noch in berjochtsje fan us betûfte pongha.lder.
Der binne minsken, dy't de tasizzingen om harren jild
meikoarten te stoàrten noch net neikommen binneo
Fergetten miskien en dêrom bringe wy jo dat noch in kear
yn't sino
Dit wie foarearst it mjs fan de restauraasjekommisj_eo
Nochris tige betanke foar alle wurk en wy rekkenje foar it
lêste part fan ~s aksjes ek op jimme.
Is dèr guod foar de rommelmerke dat fuortdaliks de doar ut·
moat, dan kinne jimme ien fan de folgjende nûmers beJ.je:
Coby Hofstra-Drarujer; 9471,
Gerben-de Jong, 9245,
Okke s. Postma, 9124.
It spul wurdt dan fuort ophelle.

!

/i

De restauraasjekommisje Sto Petrus tsjerkeo

St!I'2LAARDICHEEDEN !

"Mefrou,. en dan sitte wy ek noch mei de flearmûzen."
"Het zal wel! I~ zit oet muizer:.!11
Doar mei in klap ticht o
- 110,

wolle jir:ime de ·
flearlliUzen der6t hao
Dat is in goede saak. Jou mar in loto"

- "Nou nee, ik woon hier niet,"
"Mefrou, myn pinne is sa prograoearre dat er alle
persoane:n mei in fêst wen:..·of ferbliuwplak yn- en
bO.ten Frysl&n no t ear j e kin."·
"Fr ou , ik b l n hardstikke ear-ms "

"Wy binne grif earmer, want wy komme der al bylans
en jo noch neto11
- Rinske Ba~~er stie nearne foar by it lottenferkeapjeno
Sy nei de feemerk en delstrike by boeren en feekeaplju
oan in taffeltsje, mei de oankundiging: "Goedemor5en
heren, mei ik hjir wol efkes sitten gaan?"
In wier sukses!

Tjjdens mijn verblijf in het St. Antonius ziekenhuis
en de periode daarna hebben velen met mjj meegeleefdo
Daarom wil ik graag al deze mensen hartelijk bedanken
voor de kaar-t en , 1:loemen, bezoeken, telefoontjes
en andere blijken van medeleven en s t eun ,
George, Jeanet, Dies en Brandt Volbedao

150

BERICHT VAN HET ORANJEBESTUUR:

/

Koninginnedag valt dit jaar op een
zondag, vandaar dat •t koninginnefeest
op zaterdag 29 april wordt georganiseerd.
We willen alvast verklappen, dat er
voor de kinderen van de basisschool
een wedstrijd is met fietsversieren!
Bedenk vast maar iets leuks.
Dan het zomerfeesto
Dit is gepland op vrijdag 7 juli en zaterdag 8 juli 19890
Houdt alvast deze data vrij!
Meer bijzonderheden voor beide festiviteiten kunt u/
kun je lezen in de nog komende programma's
Het oranjebestuuro

CURSUS:
In maart start aan de C.L.LoT.So te Witmarsum een
cursus tuinaanleg en ond~rhoudo
De bedoeling van deze cursus is dat mensen
die van tuinieren houden wat meer komen
te weten over aanleggen van tuinen,
snoeiwerk, gereedschappen, bemesting, enz.o
De cursus wordt op dinsdagavonde~ gehouden en duurt: 2½
maando
De kosten bedragen f 75,--o
Hebt u belangstelling neem dan contact op met de school.
Het adres is Gysbert Japiksweg 53, Witmarsum.
Tel. 05175-1li·220

"SJOELKAMPIOENSKIP REUZESJOELBAK

1988

11

-

Woa.~sdei-te-middei 28 desimber is der switten troch jong
en äld yn 11It Wal t ahûe" o
Feninich is de; skood om de grutte sjoelhoutten nei de
oare kant fan'e seal te krtjen.
Dat foel faaks net ta, Ma.:r de oanmoedigingskreten diene
wûnders.
Ek likens woe noch wolri~ helpe!
En de geloksfaktor spile hjir ek wer dûnlik meio
Ynsitte oer rdje oanwas hoege we net, want de jongere garde
hat ek omraak s j o e Ld op' e· _tradisjonele sjoelbak.o
Hj ir de ûtslach:
1. Ineke Feenstrao
2. Bernard Algra.
3o Nico Postmao

~ (lytse sjoelbak):
1. Jan Kroes (utfanhûzer).
2o Gerrit Schukken.
3o Ids Walsma.

Ü=============Ü
FIERDERS FAN DOARPSBELANG:

We kinne werom sjen op in tige slagge gearkomste.
Yn it foarste plak om it oantal oanwêzigen (63)9 mar
net yn it minst om de stemming dy't der ~earske op dizze
jûno Der waard meitocht, o~nfuld, krityk levere en der
waarden ideeën oppere0
Om i t mar r Ls yn_ Freark syn wurden te sizzen: "In fruchtbere jûn11•
Der kamen ferskate dingen oan'e oarder; parkeargelegenheid
oan'e Singel, ferfanging beammen oan'e Waltawei, ferkearsfeiligens fan•e Waltawei, terras by "It Waltahûs",
bougrûn Sylroede en it bestimmingsplan.
Dhro Venema, direkteur gemeentewurken en dhr. Draatjer
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wethalder, koene ûs net folle tasizze yn ferb~n mei de
sinteraasjeo
· ·
We sille in prioriteitelist opstelle en dan mar 8fwachtsje
wat de r yn 1990 foar <is ut 'e. bus komt.

We fine, dat it nije bestimmingsplan hjir büten falt.
We wolle sa-gau mooglik dit plan fan'e grftn sjen te krrjen:
Sylroede II.
Sa't Boalsert neist Eekwerd I, syn Eekwerd II hat, wolle
we soks ek graach yn Tsjerkwert realisearre ha.
Wy wolle no graach wat reklame meitsje om minsken der op
te wizen, dat it noflik wenjen is yn us doarp.
Wat we wolle is dit:
Vtnoegjende teksten ftnder de brêge hingje,
dy' t _sadwaande te l~zen binne t r-och boatsj eminaken en
ll!insken dy1t foar de brêge steane te wachtsjen.
We wolle wurkje mei wikseljende teksten.
Wed·striid:
Wa betinkt in geskik,te tekst?
It moat in oantrun wêze om nei·Tsjerkwert te kommen en
hjir del te striken.
·
Goai se by Hylke Fèenstra troch de buso
De 0sterkàte" teksten komme dan mei de tiid ünder de
brêgeflap te hingjeno
·
Binne der noch fragen, skilje dan efkes mei Richtsje (2635).
Meidielingi
FeriP.ningen kinne eft~ kopy foa.r de Boalsertér kra~te,
wàt bygelyks algemiehe ?iysfei ten· öanbe'Langat, by dbro
W. Steggerda (Sylroede) ynJ.everje. Hij soarget derfoar dat
se dan by de redaksje yn Boalsert komme0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

B O A R G E R L I K E
S T AN

- Op 7 febrewaris waard berne Tineke Roelina Margaretha
dochter fan Johan en Anneke Velting-Goeman en suske
fan Aana ,
- Presys in wike letter op 14 febrewaris krigen
Piet en Binie.Van Zuiden-~aarsma in lytse soan:
Cornelis Piet.
- Op 26 febrawari~ krigen Germ en Gjettje Dijkstra-van der
Veen in dochter. Se hjit Ruurdje.

LOK WIN
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FERLERN:

Op 18 desimber is Aise van Beets, tidens de opnamen
fan Radio Boalsert yn "It Waltahüs" syn blauw BlURB-trui
kwytrekke. Wa wyt hjir wat fan?
Graach skilje til. : 05175 - 12950
••••• ••• ••••••••• ••••••••••

4
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"EENSGEZINDHEID"
Op sneon 4 maart hoopje wy wer ~s jierlikse itfiering te
hä'Lden de jO.ns om kertier foar achten yn ''It Wal tà.hfts"o
Der sil wer in gefarie,a.rd program brocht wurde 0.nderlieding
fan Harm Bosmao
·
Nei it skoft, mei in lytse ferlotting, is der kabaret fan
de bekinde Friezinne Akke Radsma en nei ofrin kin der
folop dftnse wurdeo
11 Als het geld zingt, z·Nijgt de muzd ek!", Dêrom hienen we foar
de kryst in aksje mei krystbakjeso
Dizze aksje is geweldich slagge; in dikke 250 bakjes gangen
fan•e h~.
En lans dizze wei wolle wy eltsenien
noch hertlik betankje foar it
mei_tsj P.n, f Prl~eapjen en keapjen
fan dP. bakjes.
·
Oant safier en oant sjen op
4 maart!

._,.........
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GROENE KRUIS VERENIGING TJERKWERD E.O.:
Het bestuur van het Groene Kruis heeft de contributie
voor 1989 vastgesteldo
Voor gezinnen bedraagt dit
f

f

42,50 en voor alleenstaanden

36,--0

In maart zullen de contributies geïnd we:rdeno
Het bestuur.
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BYDRAGEN BINNE KOMMEN FAN:

J. Wie!'sr.ia. - De dz jum , C. Goeman - Sylroede, Sa Buwalda -

Snite, frou Bakker-van 1t Zet - B0alsert, So Breeuwsma f. Panhuyswei, T. Galama - Himdyk, B. Dijkstra - Sylroede,
P,+ G. Volbeda - Ymswalde, H. Schakel - Sylroede, G.
Dtjkstra - Waltawei, T. Qaastra - Boudewynstrjitte, G. de
Jong - Kade, Y. Wittevee11 - Beabuorren, Jelly de Jong Drachten, G. Gaastra. Psrregea, frou s. de Jong - Waltawei,
W. Foelstra - Dedzjum, u. WierGma - Beabuorren, frou A.
de Jong - Waltawei, frou Bo Heebivk - Kanada, Bo Huitema Jousterperwei, D. van Stigtthans - Epe, frou A. Walsma Boalsert, R. Posthumus -_Ymswalde, M. de Jong.- Boalserterwei,

w.

Hilt - Singel,

w.

.

Koopmans - Waltaweio

Hertlik tank!
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COLLEKTE ll.C0 A0

m·:_- - .

l:

•

Ieder jaar wordt er in Nederland, en dus ook in Tjerkwerd,
gecollecteerd voor de Nationale·commissie tegen Alcoholisme
en andere verslavingen (N,C.A.).
Voor het geld, dat op deze manier binnen komt, kan op heel
veel scholen voorlichting gegeven worden over o.ao
alcoh0lmisbruik.
De voorlichting wordt-in hoogste groepen van het
basisonderwijs gegeven. Het blijkt n.l. dat.ci.eze informatie
over de gevaren, gegeven mo~t worden, voordat kinderen
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b.vo alcohol gaan mis/gebruikeno
En voorlichting aan kinderen ~an 14 à 15 jaar is in

enkele gevallen reeds te laat.
(Drie van de vier 15 jarigen -is nol. al een regelmatige
alcoholgebruiker/gebruikster).
Vandaar dat men-gekozen heeft voor voorlichting aan+ 12jarige kd nder en , Ook voor de kd.ndez-en van de hoogstegroepen van onze school in Tjerkwerd, wordt ieder jaar
door een medewerker of medewerkster van het N.o.~. een
voorlichtingsles verzorgd.

Om

de collectes te kunnen organiseren heeft het N.CoA.
in iedere provincie een coördinator (pro deo)o
Voor Friesland-is dat .de b.ijzonder actieve heer So Bruin
uit Leeuwardêno Hij reist de hele provincie af op zoek naar
·collectanten. Het resultaat van zijn inspanning is, dat
wi~ als provincie al jarenlang aan de top staan wat betreft
de opbrengst van de collecteo
De opbrengst in Tjerkwerd
wae in 1986 f 90,--, in
1987 f 1201-- en in 1988

f 115,--.
Het lijkt niet nodig,
hier uit te weiden over
de gevaren van alcoholen drugsmisbruik9
ieder~is door de informatie
~~ tov~ en radio voldoende
op rl.e hoogteo
Mocht u echter enkele
cijfers vergeten zijn, dan
volgen hier nog enkele.
Wii=it u dat:
Twe0 doden en veertien
gewonden per dag door
alcohol in het verkeer komer,
20% van de ziekenhuisbedden bezet wordt door
"alcohol patiënten". TeveA1
van de 18-20 jarigen
last heeft van het
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srEUN ONS WERK OP
giro 7575/bank 70.70.70.775
t..n.v. NCA urRECIIT

Onze voorlichting aan de jeugd
is hoognodig:
ALCOHOL BRENGT NIET
WAT HET BELOOFT

&NCAV~1\ ,llem Barentszstraat 39, 3572 PC Utrecht.

Korsatov-syndroom (jeugd demensie). De oorzaak hiervan is
overmatig alcoholgebruik op jeudige leeftijd.
Om onze kinderen te behoeden voor genoemde·· gevaren wordt
er voorlichting gegeven en reclame gemaakte
Om dit te kunnen bekostigen wordt er ook dit jaar weer
gecollecteerd. .
Ho pe Lijk wilt u de collectanten die dit j1::.ar, in maart
bij u 1:angs de deur komen, evenals vorige jaren,
niet teleursteJ.leno

Alvast hartelijk dank.
Marja Verzijlbergo

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%~-Wo%%%
OPDUKT UT IT FERLINE:
Al in skoftke lyn waard der yn it krantsje frege nei
~lde advertinsjes, folderkes, berjochtsjes ensfa
Soks is fansels tiel nijsgjirrich, mar men moat se wol
hawwea Fanut de doarpswinkel en fytsmakkerij is der net
safolle bewarre bleaun wat geskikt is foar "It Skieppestu!.'tsje"o
Mar hoe kom ik dan oan de dizze priislist ~t 1931 fan
Burger's fytsen?
No, dat sil ik jimme fertelle.
1
t Wie Nijjiersjün, eL Gosse en ik gangen fansels efkes
nei "It Waltahûs" te-1nijjierjen'a Wy fine dat altyd
hartstikke gesellich. Mei eltsenien efkes fûstkje, hjir
en dêr in praatsje meitsje ensf.
Oan1e bar trof ik ek in pear njje 6esichtena Ek dêrmei
fûstkjeo "Jappy de .ëloer" sei er, "ek folle lok en seine"o
11
011", sei ik, "dan wennesto yn it hûs w@r1t ik 21 jier
wenne ha." No, do e hienen wy wol stof te pr-at en s- Jappy
fertelde oer de plannen, dy1t hy hat mei dit hûs~
Ferskate dingen sille gelyk bliuwe (älde styl)a
De moaie treppen yn de eardere gelanterywinkel sil sa
bliuwe en de bedsteden binne der ek nocho
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Ik fertelde, dat myn alden boppe de winkel wenne ha mei

5 ber.n!! Letter binne der boppe aliepkeamers mak.ke0
We sliepten mei syn seizen op ien sliepkeamero Dat koe doe
bêstl
Wy hiene it ek oer de fytsmakkerij fan ~s heit en dêr
heakke Jappy op yn en sei: "Ik ha in folderke mei fytsen
derop. Dêr hasto rniskien wol belang by?"
No fansels. hie ik dêr belang by 1 !
Jappy fertelde dat hy dit folderke ffin hie tusken de balken
yn'e fytsmakkerij fan eartiids. Hy wie it dêr wat oan•t
opknappen en doe fûn er it folderkeo By neifraach oan fis
famylje, moat it sa wes.t ha, dat {is heit +uaken de balken
in laadsje of kastke makke hie foar snypsnaren.
·
Sadwaande moat dit folderke dêr tusken de balken bedarre
wêzeo
Yrï: dyseldé wike ha ik it folderke noch by Gryt de Boer weihelle en it die bliken, dat it der noch.sa goed as njj 6.tseach.
In pear fytsen steane no yn "It Skieppesturtsje'1 .. erprinteo
Jimme sjogge in prachtige NETCO-TRANSPORT-fyts, wêr1t
bygelyks Feike Jorritsma of Deelstra eartiids op fytst
hawweo

·

Yn 1931 kdste dizze fyts·f 75,--~
Foar dy tiid miskien in hiele.priisl
Sjogge jimme rjochts fan' e bagagedrager-, dat lytse stankje'?
Dêr ko.e de hftn oan fêsto
In gewoane fyts foar manlju koste f 80,00 en desèlde foar
froulju f 82,500
Dat ha ik nea begripe kinnen, in manlju's :'yts hie dochs
in stankje mear?
Jimme kinne sjen, dat it model yn de lêste 58·jier net
safolle ïeroare Ls , De prizen w·ol, mar yn °fer1itlding tink
ik dat de fyts yn 1931 in gruttere ynfesteaFing·wie as yn

19890
Oant safier dit ferhaaltsje en famo de.Boer nochris tige
b etanke foar dit moaie folderke mei prii~list ~t 1931.
De fytsmakkersdochter, Coby Hofstra - Draaijer.
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NETCO-TRANSPORT

OMSCHRIJVING.

Ra&mh~llte, 58 cM. femeten van bovenkant trapualàk tot
.. bovellkant :r.adelbul"trop.
Frame. Geheel 111achlnu1 1ebouwd.
VOOffOl'k. Zeu zware tran,portkroon, draadbui, verdikt op
4

mM.

.

Wiel•ra. 28 X 11/1", buaportnltea, ,paken 21/; mM., breède

vooruaaf.
Ba11dea. Transport. .
Kettinf, Perry Carrier 11, X •t...",
.
Ketli11fwi•L Tranaport met rand. extra ~- krukken.
P•da.1•11. Tramport met prima rubbert.
Zadel Tramport met dubbele atriip.
Stuur. ± 70 cM., met breed• nok.
Schermen. 70 mM.· breed, met· dubbei-., -~en.
Bafaf•dra1er, Op voor~ en atulll', draatvlak 40 X 40 cM.
Ema.tll" Pifii, diep .zwart.
BeL Prima Lucas bel No. 21.

Prijs

f 75._:_ : , · ·

Zonder Pom.p, THclt ea. Gueed1chap.:
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MODEL

. :.· 1,

sfÄNDÄRo ,,.

Prils Heenar'4"wiel 1 80-. Damu t .82.50,
In ffi1ecl iwaite ttltfoerin4 en met
met c.Ualoid
OTertrokkm ,tuur f 5.- uva. .

een

O.MSCHRJJVJNG.
HandntteJLCeUulold,E.N.R.
Raamhoojlte. 55, 57, 60, 63
, tpeclaal !llodeL
of 65 cM. voor heereli,
52, 55, 58 of 60 cM. Toor
Jtettla,_ 1/1X'/,", Atc:o.
damee, t,emeten vu bonn• ,Lui.pbafi Zware, br. huk.
Rni. dua.drem v:m speciaal
. kant ttapu,tuk tot bona•
model
kant :addbuiutrop).
Spatadtermu.. &eed, door· Wielen. 28 X 11/1", ~wut fe.loopend, 111et buis.tetmen.
lakte n.lllaa. rçestvtjjc tp&k.en..
.,
Xettlajkae t. Molakin.
·
Emallle.Filnzwuteafebletd.
Baaclea... 28 X ti/,"; Burgcra
Pomp, Zwart 1Detaal
· E. N. R. Goudai Spoor,
· Bafafeclrafer. V•buJ.,sut
ZadeL Burcen E. N. R.
swidaard en Sa reflector,·
Vrffwt.L Op k<>Cela. .
BaL Prima E. N. R. bel .
Stuur. Sierlijk opge~m, ll"
hal 'Hniikkeld of onrtrokTuc:h. st"tal, Ou.ku.

un oa.C.Uuloid,uu~,

Poet.doek.

SNYPSNAREN:

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

- It is blyber goed "kat en hin" te wêzen by Hylke en

Ineke. Okkerdeis makke de kat gans in reis om wer
thns te kommen. En no stie ien fan'e hinnen, dy1t
nei Rintsje brocht wie om slachte te wurden, wer
foar de doar-,
Wa hat it oer in kyp sO.nder kop?
- Geef Frysk - min Frysk.
In foarbygonger tsjin Rille
"Morgen!" Rille: "Moarn!'.'

s.:

- It favorite standsje by it kegelfeest fan de Sylroede:
Ballen tusken de fuotten troch.
- Misse jo wat fan metaal?
Skilje dan Sjoerd Huisman's detektorburo.
- Haye K. leit foar op alle boereno
Hy hat de earste sneed binneno
- Dus tiid oer om wat oars te dwaan. Glês sruje!
Mar dat wee net sfinder splinterso Doe nei Steef; dy soe
it him wol leare. Optein -de keunst machtich- nei de
auto ta. Autodoarren op1t slot ~n de kaaien binnendoaro
Scene bjir ek kursussen foar wêze?
By de Volbeda's miskien?
- Cor en Rinse van Zuidèn binne haat tagelyk pake wurdeno
In lytse Cor en in lytse Rinseo

- Der binne tsjintwurdich hiel wat -logen: podologen,
RoÖlogen en gêä.ri sa-mar trocho
fine dat Sytàe N. him mei. aa+n foarrie peallen me i
rjocht pealoloooh neame med , Nyk Go en Bouwe So b i.rme
k;rpoloocho Sy ha tnomintlik nochal wat hinnen ûnder
harren hoede op skealleo
Wy
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-_01'-~erdeis makke in rite meroedes, mei d'è'ryn in
Tsjerkwerter, 1n rare gisel yn Boalsert.
Dat kin marien w3ze. (By de redaksje bekind)
- Phün, ~a lotterspesjalist, sil it ea~ste ljipaai tige
kritysk lotterje (" Eh ••••••• hoeis 1t ook weer, moet
het ei dan drijven of zinken?").
-'De mollen wrotte noohal wat op Ryteeterp en Beabuorreno
S,oene we doohs noch winter. kr.ije?

- Wa hat de langste?
Jawis, Rille So hat de langste••••••oooprydleane.
- Jan Dijkstra b.~t promoasje makkeo Dat hat ~grif.mei te
tankjen oan "de Skieppesturt".
Wy fine no, dat er !te wol wat skuldich is!
Ferline wike kaan de froulju's feriening ft Skettens
hjirre lotten-te ferkeapjen0
No de trekking is west en de letten kinne wol by't lld
papier.
Wer neat w1lno
Docha is de haadpriis yn Tejerkwert bedarre en wol by
fam. Stel.
- We ferwaohtsje de kopy foar 15 april.
Snypsnaren binne ek tige wolkomo

