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FOARWURD:
Bêste lêzers,
Tsjetterjende fûgeltsjes yn'e sinne, pinksterblommeri,
bûtergieltsjes, teare griene bledsjes •••••••••. maitiid 189!
En neffens de ferhalen binne der ek alwer in hantsje fol
marflearmûzen om harren ruje kreamkeamer te bewûnderjen.
Soene se wol yn'e gaten ha wat foar in drokte se teweech
bracht ha,mei al harren geskyt?
Mar de ferhune stront kin neffens de krante noch wolris in
gouden handel wurde. Stikstof, fosfor, potas en allerhande
mineralen sitte deryn! Koartom: superdong foar kea,merplanten! We binne neffens my noch net fan'e aksjekommisje
Of ••••••••

o
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Dat flearmO.zen rommel meitsje kinne· wisten we àl, mar dat

minsken ek hiel wat ófrommelje wie te sjen op1e
rommelmerk by Ule yn'e leads.
Elts hie in tefreden gefoel doe't syn rommel ophelle waard en ·elte_hie wi~ in tefreden gefoel
doe1t se mei buorman syn rommel thuskamen.
Noai net! Sa binne wy wer like fier, mar de
tsjerke is·der aardich fierder mei kommen en dêr
gyng it om.
Spitichgenêch koe dizze grutte dei foar Tsjerkwert net cankundige wurde troch Freark Schakel, ûs doarpsomropper.
Hy lei yn it sikehûs yn·snits. Hy ·1s no wer thus, wêr1t wy
him opsochten en alhoe min as er hi~ fielde, der is wer
kopy! Wy winskje us trouste kopy-leveransier alle sûnens
fan f e wrald t a ,
Wy wiene ek op besite by Hylke Feenstra·.
Hy fün op 16-maart de moarns om healwei

achten it earste ljipaai fan Tsjerkwerto
In grutte man, aa Lokkd.ch _ as in bern mei
dat lytse ljipaaikeo Soks moat je·earst
sels fün ha, om dat gefoel te kennen.
Ek wiene der.minder fleurige dageno Snein 16 april stoar
doarpsgenoat Wiebe Koopmanso Hy waard 81 jier ~ldo
Foarhinne wenne hy mei syn frou op'e mole.

us

Drêvens en fleur: wikselje elkaar 8f yn it libbeno
Sa fier·e w~ "snecn. 29 april de jierdei fan
kend ngd.nne Beat_rix. De oranjekommisje ha.t
wer hiel wat op ~ou setten.
We hoopje dat jim dit krantsje mei nocht lêze
sille en litte we fuort êfprate dat der ·net
allinne kopy binnenkomt foar 15 juny, mar
èk snypsnareno
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Wy jouwe ~s net del by wat GABE SKROAR sei:

Rixt Sp.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER:
In deze 66ste bijdrage, vooreerst de denkbeeldige bomen,
die ik in de 2de helft van de jaren '70 gepland heb z:ijn nog
lang niet verdord. Ze zitten zelfs vol knoppen en die
wachten op_ een nieuwe lenteo Maar••••o• er kunnen nu eenmaal omstandigheden voordoen, dat er enige vertraging
ontstaat, waarover u meer kunt lezen in het slot van deze
b:ijdrage.
De maand maart.
De drie voorbijgaande wintermaanden hebben in totaal 16 ·
vorstnachten opgeleverd en dat was zeer weinigo Het kleinste
aantal in de winter van 1877 genoteerd, was 140 En voor
deze eeuw was het kleinste record 18 vorstnachten in de
winter van 1967 opgetekend. Opmerkelijk is ook, dat van 1
november j.l. tot de maart maand geen enkele ijsdag is genoteerd. Uit allerlei cijfers is dan ook op te maken, dat het
een zeer zachte winter is geweest. En twee zulke opvallende
zachte winters na elkaar is zeker in 250 jaar in ons land
niet genoteerd.
Op de 1ste zaterdag van de maand wordt het eerste kievitsei
van Friesland ge11onden in Boornbergumo En op diezelfde dag
gaan langs ons dorp de surfers van de ?de Elfstedentocht.
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En net als de voorafgaande jaren brengt dit spektakel altijd
nogal wat verpozing en vertier op b:ij de brug.
Een dag later, de eerste zondag van de maand, bestljgd mevr.
G. Ezenga-D:ijksterhuis,voorheen wonende aan de Kerkstraat 9

alhier, in de Ned. Herv. Kerk van de gemeente HolwierdeKrewerd (Gr.) de kansel, om op deze dag en de komende tijd
de kerkgangers in de _zondagse erediensten aldaar erop te
wijzen op de woorden van de apostel Jacobus, die eeuwen geleden schreef: "Om niet alleen hoorders, maar daders des
Woords te z:ijn."
Op de 12de maart verleend Con Spirito haar medewerking in
de jeugddienst te Welsr:ijp.
De kievitseieren in de regio Tjerkwerd, Exmorra en Schraard.
In een rondgang door genoemde dorpen maakte ik de vinder
van het eerste kievitsei van z:ijn dorp bekendo
In Tjerkwerd was het ditmaal Hylke Feenstra, die in het
vroege morgenuur v~n de 16de maart bij het opslaan van de
dekens van het echtelijk bed en om zich heen keek en zeker
wist, dat hlj. d_aar geen kievitsei zou vinden. Daarom besloot
hlj vrouw en kinderen te verlaten en met gestrekte pas trok
h:ij de weilanden ino Ruim 7 uur was het raak en het eerste
Tjerkwerder kievitei van 1989 kwam in de peto En ging
misschien een jarenlange ~ens b:ij de vind~r in vervulling?
Twee dagen later was het 1.n Exmorra r aak , De vinder was
Jelle Hans Reitsma van de Bolswarderweg 11. Op de 22ste in
Schraard was Gosse HoÎstra vari de Dorpstraat 19 aldaar de
vindero
·
En dat eerste kievitsei werd mij aangeboden, voorwaar een
zeer nobel gebaar!
En de laatste maandag van de maand maart n.l. ~aasmaandag,
kon Sch~ttens een nieuw maartrecord noteren sinds het begin van de waarnemingen aldaar n.l. 18.5, 0c+~
De hoogste temeratuur van de maand was 19.2 C+ op dinsdag
28 maart.
Twee dagen later maakte ik een rondgang door de winkelstraten in het centrum van Groningeno Opdrachtgever: Het
Nationaal Cultureel Studenten Concours vanwege de Pythische
Spelen.
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April-maand oftewel grasmaand.
Op de 1ste zondag van de maand april verleend Con Spirito
haar medewerking in de jeugddienst in het Heidenschap.
Vier dagen later bracht ik een verjaardags bezoek aan
Etje Koopmans in.het verzorgingstehuis Hylckenstein, die
op deze dag 91 werd!
Elders in dit nummer de op 24 juli 1886 gehouden vergadering
van de gemeenteraad van Wonseradeel. U leest over het
ingekomen rapport over een verzoek van ingezetenen van
Tjerkwerdo
Tenslotteo
En vanaf de 11de verbleef Îk aan de Dr. Boumaweg 3 in het

SAZ, op kamer 251 afd. G te Sneek tot woensdag de 19de.
En het merendeel van de
dorpbewoners was daar
spoedig van op de
hoogte en dat heb ik
gemerkt vanwege de
vele kaarten, die ik
van u mocht ontvangen op
genoemde adres.
Ik was daaT vanwege bloedvaat vernauwingen in mijn
been en dat is inmiddels verholpeno Of verdere behandeling
nodig zal zijn, dat moet ik nog afwachten.
Een nieuwe afspraak is reeds gemaakt op de eerste maandag
van de meimaand.
Over de verzorging en verpleging nog het
volgende: Werken is nu eenmaal een w:ijcts
begrip. Maar als er mensen zrjn die nog
hard werken, dan zijn dat wel de verpleegkundigen.
Dag en nacht plus de weekenden, altijd
met een goed humeur, dat was mijn erYaring
in die dagen, dat ik daar was!
De dorpsomroeper Schakel voelde zich
toch·wel uitgeschakeld op kamer 251 afd.
Go van het SAZ te Sneek.
.
Vooral op de dagen van de 14de en 15de april jolo•
Op de middag van de zaterdag van de rommelmarkt en bazar
5o

bezorgde de restauratie commissie mij nog een prachtig
bloemstuk aan mijn bed.
Voorwaar dit gebaar heeft mij op die middag zeer goed ge-

~, om reden dat op deze voor hun zeer drukke dag het aan
hen niet ontgaan was mijn verblijf aldaar!,
Een gedeelte van deze bijdrage had ik reeds opgetekend op
kamer 251; en de rest thuis.
En als voorheen wederom va~ huis tot huis de hartelijke
groeten van de dorpsomroeper!
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IT PJUTTEHONK:
It Pjuttehonk haldt har
jiergearkomste op
woansdei 26 april de
jftna_om 8· oere yn de
boppeseal fan "It
Wal tahüsu •. ,

Nei it offisjele
diel sil Angeligue
Matthijssen diëtiste
fan __de regionale Kdisferiening S. W.-Fryslan de jfin fer..soargje.
It tema fan dizze jün is: "Gezonde Voeding"o
- De lêste ttid stiet ~s deistich stikje brea nochris yn'e
belangstelling.
Hieltyd mear begjint it der op te lykjen, dat der ferban
bestiet tusken iten en wolfeartsykteso
- As 'kok' fan it gesin ha je in ferantwurdelike •baan•.
Hoe bewust gean je om mei it iten en de saken dgromtrint?
Wat keapje yn, hoe meitsje je it klear en wêr helje je
ynformaasje?
Wat foar faak ferfelende û.twurkingen ha kleurstoffen en
konserfearmiddels?
Koartom is:
"EETWAAR EETBAAR?"
6.

Dizze j1ln kin ek besocht w~rde troch belangstellenden.

R.s.

E.H.B •. O.
Onderstaand een verslag van de E.H.B.O.-oefening in -"It
Waltah1ls" op 21 februari 1ç;89. Medewerking werd verleend
door het Rode Kruis.
De E.H.B.O.-verening uit Parrega was bij ons te gast.
Nadat alle E.H.B.O.-leden om kwart voor acht in de bovenzaal gearriveerd ware~, werden ze plotseling opgeschrikt
door een hoop lawaai. Wat was er aan de hand? In een "caf~"
was een "vechtpartij" gaande, waardoor 5 mensen gewond
raakten. Er moest dus onmiddellijk eerste hulp worden verleend door alle E.H.B.o.-ers!
Het 1e slachtoffer (Anne Dam) liep schreeuwend rond met
snijwonden aan het gelaat, veroorzaakt door een kapot glas.
Slachtoffer 2 (lotus: slachtofferacteur: Kolkena uit
Bolsward) lag op de grond, geveld door een messteek in de
borst. Het 3de slachtoffer (Tine Miedema)1 die de eerste
twee te hulp wou komen, kreeg s.o. 1 nota bene een lelijke
snij wond in haar bovenbeen!
Het 4e en 5e slachtoffer wilden alarm slaan, maar door de
haast vielen zij. Slachtoffer 4 (Hinke Twijnstra) ligt halverwege de trap en heeft pijn aan haar rug. Slachtoffer 5
(Lotus: Renske Dijkstra uit Bolsward) ligt beneden aan de
trap en heeft zo te zien een gebroken onderbeen ••••••o
Binnen een minuut werd de boel overzil.en en een echte E.H.B.o.
-er weet, dat er in elk geval voor een paar-slachtoffers
direct vervoer naar een ziekenhuis nodig is. De ambulance
werd dus gebeld!
In de tussentijd konden de hulpverleners de slachtoffers
klaarmaken voor vervoer, enkele s.o. zouden vervoerd kunnen
· worden met een personenautoo
7o

De s.o. kreunden en schreeuwden het uit, want er werd
vanz e Lf epr ekend veel "pij..1.11 geleden.

--
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RUSTIG ..•

Maar dat de EoH.B.O.-ers van Tjerkwerd kordaat en accuraat
optraden bleek uit het feit, dat na een.k~artier alle
slachtoffers waren behandeld en verbonden. Juist op dat
moment kwam de ambulance met zwaailicht en loeiende sirene
Tjerkwerd binnenrtjden~
Drie medewerkers van het Rode Kruis hebben het werk verder
overgenoruen en twee s.o. werden door hen in de ambulance
gebrachto
Ze spraken hun goedkeuring uit over de manier waarop de s.o.
waren behandeld door de EoH.B.O.-e~So
De oefening kon als geslsagd worden beschouwdo
Na de koffie was ~r gelegenheid voor iedereen om de amba lance van binnen te bezichtigen, wat uiteraard zeer interessant wae. Ond ,.,,tussen ve r t e Lde één van de Rode Kruismensen ons van alles over het omvangrijke werk van de
Rode Kruis-organisatie en konden we later terugzien op een
zeer leerzame en ge~ellige avond~
Namens het bestuur, van de
E.H.B.o.-afd. Tjerkwerd:

G&$$S$6i$G$&66$$&i&i&&SS~$&$$$~&i~i$$~&$S~$$$$$&$$S$i$&i&&&
80

"l
~

-s.

. __J[li]

RJU ACHTE SKIEFPESTURT-LEZERS:
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Wy ha de put der,0.t. De rommelmerk/

t.. ., ,v',.ft\.
,
/' , ,.,_";

""'··,

bazar ha t west en wy as
1
restauraasjekommisje sykhelje gans
~
rom~er. De freeds hie Ule Haarsma de loads leech en doe
koe it spul begjinneo Freerk Schakel soe yn Tsjerkwert,
Dedzjum en Parregea op'e b~l bringe dat it llde guod by de
dyk setten wurde koe. Spitigern6ch gie dat net troch om't
Schakel yn it sikehüs lei. Wy winskje him alle goeds ta.
No, wy ha der aldergeloks net minder guod om krigeno
Okke Postma. wie de 'transport-kapitein' en ünder syn lieding
rieden fan alle kanten de trekkers en weinen Tsjerkwert yn.
Mear as ien kear wie de sleep fjouwer weinen lang. Doe't
jûns nei sänen de J.êste fracht de loads ynriden kaam,
waard der roppen: "No net mear no!11 Hulde oan de minsken,
dy1t fan dy grutte gaos in min of mear oarderlik gehiel
makken, want wier is wier~ Om jûns njoggen oere stiene de
kachels by de kachels en wie it ameubelemint fan Okke Arkum
safier by elkoar socht, datst der wer op sitte koest'.
Dy oarder wfe ek wol nedich, want om dy tiid kamen de ferkeapers del om de kursus:-Wêr;wat en foar hokker.priis ferkeapje ik de boel- te folgjeno Nei't se allegearre slagge
wiene, koe it los.
Sneon 15 april wie it feesto De flaggen ut en it korps troch
de buorren-en fier foar tsienen sa'n hûndert minsken foar
de doarreno Efkes joech it te tinken hoe't dy minsken der
yn stoden. Sommigen dravende mei de füsten omheecho ·se
fleagen regelrjocht op it lytsguod en de meubels 6fo Dêr
wie dan ek gjin nee te keap. As wy by it bewende spraakgebrûk bliuwe, kinne wy net oars sizze as "libbene hann e L'",
It sterkste foarbyld is wol dat in kommisjelid mei bêd en
al ferkocht wurde soe. It lit him riede dat dat net Okke
Postma of Germen de Jong wiene. Ut betroubere boarne ha wy
fernommen dat de keap op't eintsje besl6t net trochgon~en
is om1t de matras was oan'e licht kant wieo
Wat is der wat yn oare hannen oer gongeno Snypsnaren, hushäldelike artikels, kuolkasten, telefyzjes, meubels, bêden,
tekkens, ledikanten, kachels, klean, boeken, platen en alde
ansichten.
9o

"Hoefolle moatte jo foar dy älde ansichtkaarten ha?"
Ferkeapster driftich oan it rekkenjeno "f125,- menear."

Mar se tocht by harsels: Blikje, wat in priis. It §.lde
mantsje oan de oare kant fan it diske: "Spitich, ik ha net
mear as f100, - by my."
Ferkeapster (Wat doch ik? It is noch midden op'e dei.)
"It spyt my menear, dit is myn û.terste priiso Ik jou se a.l
haat wei." Keaper êf.·Ferkeapster yn tüzen noeden. Soe de
kursus fan de foarige jOns jild opsmite of net? Nei in healoere komt de keaper werom en~betellet f125,-. Doe't er de
ponge iepen die, ptllen de briefkes fan hûndert der ut.
Stjerrende wier! Foar de ferkeapster koe de dei net mear
stikken. Tusken al dy spullen rünen handige keaplju om,
mar ek guont dy1t letterlik foar in dübeltsje op de earste
rang woene. Der wiene hantsjebakkers, mar ek minsken dy1t
rojaal it wikseljild sitte lieten foar it goede doel.
En wat te sizzen fan dy jongelju dy•t foar f25,- boeken
keapje woen; se yn de fytstas pasten en werom kamen: "Ik ha
noch in pear güne fan myn frou krigen en der kinne noch
krekt in pear yn de tas·.11
Fan al dat oanpriizgjen krige men frijwat in droege kiel, mar
dan wie der kofje mei eigenbakte keek. By Doet Bruinsma
fleagen de waarme broadsjes oer .de toanbank oant se op
wiene.
De knyn fan Brechtsje Bakker mei wol bisOnder heech yn it
stamboek atien ha, want se moast-lotsjes by keapje om't
der safolle flecht op1e koai wieo Al hielendal m~l gong it
mei de bear sûnder namme. Elk woe dat bist in namme jaan.
Wat nammen yn Fryslan ek al net ut de wei sette kinneo
It is op't lêst Bearend wurden. As jo Pier Burghgraef heard
ha by it draaiend rêd, sil it JO net nij dwaan dat er"syn
earste bod om feilingmaster te wurden, al krigen·hat.
Om healwei fiven waard-it sein: -Ferkeap sletten, alles is
foar de opkeaper-, jüno Nei in pear heldhaftige en slagge
aksjes om eigen guod te rêden, rün it opromjen as it spaar.
Tsjin sanen hie de kommisje it moaiste ~tsjoch fan de
hiele _dei: in folslein lege loads0
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Wat in aksjel Wat in .s~kses!
Dat it slagge is, ha wy alwer
te tankjen oan al dy skreppers

,,.~if~I

•

yn Tsjerkwerto
Wat is der in wurk fersètten.
•
Ophellers, klearsetters, ferkeapers,
oprêders, se weine der allegearre.
Us hertlike tank-foar de "bealch11 fol wurko En it hat
wurdich west. Tink ris ta. Krap oan f12.000,- skjinne· winsto
De jûns hiene wy as ûtsett,er noch in noflike barbecue mei
in muzykje fan Tsjamme Wiersma. Der hiene noch wol in pear
minsken by kinnen, mar dejingen dy't it ofwitte litten ha,
sille grif knap ut de liken west ha fan sa'n "skrep-dei"o
Wy binne sawat oan de ein fan alle aksjes. By guon minsken
stiet de tasizzing fan de rünskriuwbrief noch iepen.
Wy soene dat jild no wol graach yn koarten ûntfange wolle.
Alle minsken dy1t in sparpiip hawwe, kinne ûs ek mei
gauwens ferwachtsje.
Reetauraasjekommisje
St. Petrustsjerke yn Tsjerkwerto

==============================================---==-----WUNSERADIEL INTRODUCEERT SYSTEEM VOOR INZAMELEN
SCHADELIJKE STOFFEN:
Maandag 17 april 1989 heeft milieu-wethouder G.J. Draaijer
het startsein gegeven voor een inzamelsysteem van schadelijke stoffen in Wûnseradielo
Het nieuwe systeem bestaat uit een "chemokar" waarmee één
keer per maand schadelijke stoffen persoonlijk aan de deur
worden afgehaald.
De start _vindt om ca. 10030 uur plaats in de Co Lenigestraat
te Makkum. Wie schadelijke afvalstoffen heeft aan te bieden
moet dit zelf wel meldeno Dit kan door het plaatsen van een
gele kaart voor het raam (percelen binnen bebouwde kom) of
110

teiefonische melding (percelen buiten bebouwde kom).
Deze kaart is rèede huisaan-huis verspreid.
Tot nu toe konden
. schadeljjke afvalstoffen
worden aangeboden op hêt
K.C.A.-dep6t te Makkum.
Deze mogeljjkheid blijft
bestaan. Om het de inwoners

gemakkelijk te maken is nu
ge~ozen·voor een ophaalsyateémo
De verwachting is dat door
deze aktieve wjjze van inzamelen méér schadelijke
stoffen apart zullen worden
gehouden. Voor informatie etc. 05158-1345.

BYDRAGEN BINNE KOMMEN FAN:
Herma Groenewoud - Boalsert,

w.

Bootsma -_Seisbierrum,

frou Bakker- van Rijs - Tsjerkestrjitte, G. Hofstra - Waltawei, u. Haarsma - Waltawei, frou Poelstra- de Jong~ Dedzjum,
H. Veenendaal - Renkum, B. Burghgraef - Boalsert, Eo
Feepatra - Jousterp, Eo Ettema.- Himdyk, s. Roelofsen Drachten, J. Melchers - Sto Nyk, A. Mekking- van Roekel Singelo
Hertlik tank!

DE OPBRENGST VOOR DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING WAS:

f 586,- DAARVOOR HARTELIJK DANK
120
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BERJOCHTEN FAN DOARPSBELANG:
RE.KLAME

Yn'e foarige 'Skieppesturt• fregen wy jimme om in koarte
tekst foar Onder de brêgeflap; reklame om minsken der op
te wizen, dat it noflik wenjen is yn us doarp.
Spitich genöch krigen wy mar in hiel lyts bytsje •respons•o
It bestjoer sil der nochris oergear en meikoarten kinne
jimme, miskiP.n, it risseltaat ünder de brêgeflap hingjen
sjeno Dejinge, dy1t al ynstjoerd hat: betanke.
WENNINGBOU
Wat wy nei dy reklame wolle, hat alles te meitsjen mei ût.
aktiviteiten rnn it n:.ije bestimttlingspiano
Sa wolle wy ak op 18 maaie o.a. yn 11It Waltahüs" in·yn-formaaáje jün halde.
Tema: 'WON Et! IN TJERKWERD 1
- "Bouwen op het ter~ein van het nieuwe beatemmingsplan!i
Utnoege binne û.o. B§eW fan Wünseradiel en
dhr. Venema direkteur gemeentewurkeno
Elts, dy•t mear witte wol oer it bouwen en wenjen op it
nije bestimmir.gsplan is wolkomo Troch ü.o. posters by ferskate bedriuwen yn en büten Tsjerkwert del te hingjen
sille we-besykje belangstellenden foar dizze wichtige
te krjjeno
Neiere ynformaasje folget. ·
Häldt dizze datum fêat frijl

FYTS-KUIERPAAD
Fan it wetterskip "It Marnelär.11 krigen wy berjocht, dat
hja de wllbeskoeiing·oan'e Trekfeart rjochting Van Panhuysbrêge oanpakke silleo
Wy soene no graacb. wolle, dat ek it paad hjirl&ns, krekt
as nei Boalsert ta, tagelyk as fyts- of kuierpaad oanlein
waardo

Wy ha dit by B&W fan Wûnseradiel oankaarte én sille dit
noch dwaan by B&W fan Nijefurd, dy1t noch de eigner is.
Wat B&W fan Wûnseradiel oanbelanget stiet it der hiel
geunstich foar. Wat harren aangiet, sil it nei alle gedachten in kuierpaad wurde,_dit ynferban mei de kosten.
Hoe it rierders allegearre komma sil, kinne wy noch net
sizze. Wy hllde jimme lykwola op'e hiohteo
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UITSLAGEN BILJARTVERENIGING:
Tjerkwerd

/

Gaast

H; de Haan

16

a.

Meinsma
Dó Poelstra
w. Poelstra
R. ·de Jong
Sj. Breeuwsma
H; Schakel
Jo Dijkstra

36
29

s.

Wö

Ho
Go

23
25
35

Mé
G.
F.

49

H.

17

/

Tjerkwerd

( 17-1-189)

de Groot 17
Galema
39
Hoekstra 25
de Boer
23
de Boer
23
de Groot 19
Twj,jnstra 35 -.
de Boer
41

Exmorra

2
0

Par r ega

/

Tjerkwerd

26

H; Postma

26

D. Poelstra

S; Rjjpma
J~ Wjjnja
H. Hoog
Mo Z:ijlstra
Rudy
Eelco
R. Harders

26

H. Schakel

'27
16
20
·32

A. Feenstra
w. Poelstra
G. Dijkstra
s. Breeuwsma
s. Hiemstra
Jo Dijkstra·

Ferwoude

/

44
·15

F. de Groot

H. de Jong
Sterkenburg
Y'-,ema
Haanstra
Bakker
Oo v. Kalsbeek
P. Rilt
Pó
K.
H.;
D.

29
35

2
2
0
2
2

2 2 2 1 2 0 0 -

23
60

17

20
49

- 0
- 0
- 2

- 0
- 0

0
0
0
1
0
2

2

(1?-3-189)

G. Dijkstra
Jo Dijkstra

17

A. Feenstra

15
19
15
39

G. Visser
w. Meinsma
H. Schakel
s. Breeuwsma
s. Hiemstra
'14.

- 0

2 - 0

26

·4o

21

2

0 - 2
2 - 0

(21-2-189)

Tjerkwerd
23

2
2

(27-1-1 89)

35

49

60

2
0

0

Schildstra . 30
Y; Ypema
24
Y.; Salverda
17
S; Heinsma
48
42
P. Feenstra
Durk c.
24
Eë Brunia
33·.
w. Brander
42

20

2

0

0

Jo

17

0
2

Wo Meinsr.ia
J. Wiersma
Sj. Gaastra
J. D:ijkstra
Gó Dijkstra
Go Hofstra
Aó Feenstra
H. Schakel

36

0
0
2

2

60
49'
26
24
36

0 - 2
2 - 0
2 - 0

35

0 - 2
2 - 0
0 - 2

17
20

0 - 2
2 - 0

JAAP VAN DER WAL LOÓPT MET DE FIETS WEG:
Jazeker, Jaap vod• Wal wist het a.fgelopen jaar de meeste
punten brj elkaar te sprokkelen bij het klaverjassen.
Het mocht niet baten wat de Andere leden van de club deden,
omkooppcgingen, schelden etc. niets kon Jaap van zjjn stuk
brengen. Met een gemiddelde van maar liefst 4816 punten
stapte Jaap goedgemutst op de door Roelof en Joke van·
"It Waltahüs11 aangeboden fiets en pedaleerde naar huis.
De overige kaarters werden 'door nieuweling Jaap ver achter
zich gelaten. Hoe ver?
(achter de naam de gemiddelde score):
2; Riet Bruinsma
4757
3; Maaike Brandsma 4741
4; Bert Miedema
4719
5ë Jaap v. Lingen 4687
'
6ö Meinze Bakker
4588 ·.
7ó Maurits IJdema 4543.66
· ..
8. Theo Roorda
4543.60
9o Jelle Zjjsling 4537
.10; Bertus Walsma
4511
110 Jaap Groot
4495
12; Yeb Witteveen. 441?1 ·
13 .• Wiebren Po e'Lama 4395
En laatste maar zeker niet de minste werd Jouke Hettiriga
met een gemiddelde van 41160
Theo Roorda wist ook nog beslag te
van de laatste avond,
een oven-verse kip, eveneens
beschikbaar gesteld door
Roelof en Jokeo
De laatsten willen we als
beheerders van "It Waltahûs"
ook nog bedanken voor alle
goede zorgen en de vele
pinda's, maar tevens onze
excuses aanbiedeno
Ze moesten weleens de kaarten opruimen, wanneer w:ij ze weer
hadden laten liggen. Sorryo
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Totslot willen we een ieder, die zin heeft om volgend
jaar ook reglmatig een kaartje te leggen van harte toeroepen: "Kom, je bent altrjd welkom!".
Namens de kaartclub, :Maurits IJdemao
•+o+•+•+o+e+•+o+•+o+o+•+•+•+•+•+~+•+•+•+

EENSGEZINDHEID:
4 Maart ~tfiering0
Us pleatslike doarpsornropper hat de hieJ.e sneon ayn hêst
dien om safolle mooglik minsken nei "It Waltahüs" te
krjjen; dat slagge bêst, de seal wie knap beset"
Omt der fis in lang program te wa.chtsjen stie, begongen we
al om kertier foar achtel'l. mel: in koarte fanfare. Hjirnei
iepene de foarsitter o.s. Postma de jûn en winske eltsènien
in noflike jûn ta.
Dêrnei spilen we 'Josua', in koraal, dat oergie yn 'Dixieland19 doe 'Little Portrait•, nümer 3 wie de 1Boismortier
Suite1, in 6 dielich stik, wêryn Sjoerd Huisman en Jan
Germ Hofstra soleardeno Hjirn.ei in mars: In 'Treue Fest•
en ndmer 5 wie: 'Do1nt look that blue again', in modern
sfearstikje en a.s ofsluting hiene we de mars 'Punjaub'.
In koarte mars· foar de blazers, in
dreech program, wat·honohearre waard
mei in lang applaus"
Hjirnei frege de foarsitter wer de
aandacht, om't der twa jubilarissen
wiene, nammentlik Akke de Haan 25 jier
lid·en Sietie Wiersma-Draajjer 30 jier
lid~ Dizze beide froulju komme eltse
moandei-te-jûn ût Boalsert mei Minke
Bakker. Akke de Haan is op har 11de
by it korps kommen· en hat earst 11
jier piston blaasd en no blaast se
altyd bariton, de offisjele namme is:
euphoniumo Akke is in bêste blazer; se stiet altyd foar
har parttj, al sil se it thus ek hûndert kear repeteare, se
kin ito

16.

Fierder hat se 14 jier. yn it bestjoer sitten, wêrfan
11 jier as ponghaldster, wat by har yn goede hannen wie.
Ek by tal fan aksjes hat se hartige ynset. En mei troch

dizze ynset kin it korps elk jier wer troch de buorren en
konserten. jaano Se hat har pa,nne _as oantinken oan dy 25 jier
dan ek skoan fèrtsjinne. Boppesteande wurden jilde ek foar
Sietie ··wiersma, aJ: hat sy net in panne krigen, omdat se dy
al hie. Sy krige in moai bosk blommen. Sy hat meielkoàr.ek
13 jier yn i t bestjoer si tten, wêrfan de lê_ste 7 jier as
ponghál.ds t er , Se helle foar it korps it finderste û.t1·e kanrie ,
Nei de huldiging fan dizze twa llweardefolle" froulju,·wie
der in koart skoft, wêrnei we genietsje koene fan it-selskip
Akke Radsma. Se namen ûs mei werom nei de jierren cao 1925.
De tiid fan it Frysk kabaret of better: winterjûnenocht.
Dit foel tige yn'e smaak; it ·wie mûsstil yn t e s·eal, op it
applaus nei·fanselso Nei 6frin koe der noch dûnse en neipraat wur de ,
.
.
Us folgjende optreden wie op 7 april as d{elnimmer oan it
FRYSK FANFARE FESTIFAt,-yn Hee.rrenfean yn de Lûks e muzykskoalle 11De Rinkelbom" o We moasten der al om 7 oere wêz e
yn ferban mei it lotsjen fan de folchoarder. We kamen as
5de oan bar. we-ha d@r 3 stikken spile, te witten: 1o
"Interludium" 2. "Choral Impromptu11 fan de fryske komponist
Sierd de Boer, arr. D. Annema (net dy fan Wytmarsum) en
3. "Little Por-t r ad t!! ,
~e stuer; hie n~c-~ al w~t op- en oanmerkina-s mar 1

lhr!gmm.,
een
hele
kunst
us

dirigent k.rige in plûmke foar de
goede opfettingso
NCRV en omrop FRYSLAN ha fan
dit festifal opnames makke,
dat it is net ünmooglik;
dat we op'e radio komme.
Us learlingen binne
allegearre slagge foar harren
muzykeksamen en repeteare no
moandei-te-jûns in healoerke
meio

It·rissu1taat sil op snein-

1

te-moarn 7 maaie te hearren wêze yn "It WaltahO.s", wêr't
we·in kofje-konsert halde yn gearwurking mei it korps fan
St. Nyk.
En op 25 juny binna we fan doel in simmer-jfm-konsert te
jaan.
Hê.Ld t alf~st dizze data frij~ Oant safier EENSGEZINDHEID.
Nammens 'Eensgezindheid',
Evert Bakker, Arkum.
1
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MEER DAN HONDERD JAAR

GELEDEN!

24 JULI 1886

Wonseradeel, _ 24 juli.
_
In de heden gehouden vergadering van de gemeenteraad is
ingekomen een·rapport over een verzoek van ingezetenen
van Tjerkwerd, tot het maken van een nieuwe toegangsweg
naar de kom van het dorpo
In dit rapport wordt het plan ontwikkeld voor ene belangrijke verlegging van de vaart en de wegen bij Tjerkwerd
en Tjerkwerderzijl0 Dat plan komt in hoofdtrekken neer op
het graven van een nieuw gedeelte vaart van de pastorietuin af tot aan het tolhuis op den Workumertrekweg, het
dempen van ie vaart over Tjerkwerderzijl en het maken van
een weg van den HerncUjk of langs de oostzijde van de nieuwe
vaart en de kom van Tjerkwerd naar de bestaande weg
Bolsward-Tjerkwerd.
Met de uitvoering van één en ander zou de Tjerkwerderztjl,
die aan de stad Bolsward behoort en een groote belemmering
voor de drukke scheep- en stoomvaart en de afstroming oplevert, kunnen vervallen.
Het rapport zal in de komende vergadering behandeld worden~
Tot zover deze berichten.
F. Schakel.

GALERIE ARTISJOK:

De doarren fan Artisjok geane wer iepen.
Op sneon 29 april de middeis om 3 oere wurdt der in
eksposysje iepene yn 1t bywêzen .fan.de eksposanten,

Dizze eksposysje is foar eltsenien, èk foar Tsjerkwerters;
jo kinne dêr terjochte oant en.mei 2 juny.
Der is keramyk fan Liesbeth Peters-Rutten en Joop Smits lit
syn skilderijen sjen,
In .Stock keramyk fan: Ada Stel, Tjabel Klok, Bert MEins,
Johan Broekema en oareno
Grafyk fan: Wolfram Jaschok.
De galery is tiisdeis cant en mei sneons iepen fan 13,00 17.00 oere en sneins op 6fspraak. Till. 0515? - 91930
!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- ------------.-::-:-=-------- ------------------------.

MIJN OPRECHTE DANK

Aan u allen voor het medeleven tijdens mijn verblijf in
het SAZ te Sneek en tijdens mijn thuiskomst in welke vorm
dan ook!
Dorpsolilt'oeper Schakel •.
GEACHTE 11SKIEPPESTURTEN11 :
..

Wij zijn van plan om deze zomer geregeld activiteiten te
organiseren voor jong en oudo
Wie zijn wij?
Roelof, Joke, Reinold, Bert, Rieneke, Epie, Jaap en Be t t y s:
Wjj proberen Tjerkwerd en omgeving nieuw leven in te blazen.
12 Mei starten we met een hete~ zwoele tropische avond ,
met··een modeshow in badkleding, beschikbaar gesteld door
A.'Po Vedo Feero
Er is strand, ijs en er zijn palmbomen •••••
De avond wordt muzikaal begeleid door een romantisch
Hawaii-bandjeo Wie eens een échte zomer wil meemaken moet
vrijdagavond 12 mei in "It Waltahfts11 komen ,
-Tot ziens op 12 meio
Ideein zijn altijd welkomo

19.
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RESTAURAASJE FAN'E TSJERKE:

~

,_

r!;(' ~ ,,.._.J
.a,,_

Hoefier soe it einliks wêze mei de restauraasje fan'e
tsjerke?
S1lnt-14 jannewaris ("de iepen moarn") is der hiel wat feroareo Dat it wat langer duorret, komt ek om't der mear
aanpakt wurdt dan yn earst ynstansje soe. Sa as bekind soe
it ynterieur earst net· fierder as cant en mei de preekstoèl
opknapt wurdeo Doe't dat stik fan it ynterieur der ût wie,
like it màl.; stikken ferm8gele hout hengen der frjemd byo
Mei in bytsje fatsoen koe men dêr net ophalde. It die bliken3
dat de ferwaarmingsbuizen ek 11op" wiene en dy r1lnen oer it
middenpaad; sadat de flier der ek ût moast. Under dè houten
flier lei it fol mei grêfstiennen, it soe maai wêze~ as dy
yn't sicht bliuwe koene en.•o••• Mei om1t de aksjes, dy1t
de restauraasjekommisje hä'l.de n hat, tige s l.agge binne ( in
wurd fan tank is hjir wol op syn plak) en de minsken fan'e
monuminten posityf wiene, sil dan no it ynterieur oan'e sûdkant 8fmakke wurde en it middenpaad sil aanst bestean ût
alde grêfstienneno Foar de takomst bliuwt der allinne de
noardkant fan it ynterieur oer (11wêrom dat stikje net der
by?" ,hearre jo wolris immen Lûdop tinken):. It wil!'k bût enom
is benei klear;yn'e toer binne noch in pear minne stikken,
dy't makke wurde moatteo It nije gewelf is hielendal klear;
dat moast mits maart klear wêze y.f.m. de komst fan'e flearmûz en , (It nwereld Nat uur Fonds" hat tasein om hjir f10.000,oan mei te beteljen, in moaie opstekker!) Op it stuit rnoat
de sûdmuorre noch en dan kinne de restaurearre banken en
lambrisea.:rring der wer yne
It sil mits juny wêze, dat de oannimmer klear is (as alles
rneiwierret)o
De ts,j erkfadij"
UfoU.i,F.SJl.S,i~"llU,~.fU.,ÇS~ii.,U,~~

DE 5DE PARODIA- TRIMLOOP EEN DOORSLAAND SUCCES:

Zondagmiddag 23 april vond de 5de ed:l.tie van de Parodiatrimloop plaats. Deze jaarltjks~ loop -voerend over het traject
Tjerkwerd,Parrega, Dedgum, Tjerkwerd- kon deze keer een
20.

een record il:i:"lta.l de e Lnener e (27) aan de start begr o e t en ,

Mede door de reklame, die er op radio Bolsward was gemaakt
voor de Lo op , verschenen 2_ ·erkende lange afstandscracks
(Epháus Jorritsma ,uit Waaxens en Dikkie v s d , Werf uit
Bolsward) in Tjerkwerd om mee te do en , Nadat; de befaamde
Friese 'troubadour' _Doede -Bleeker het startschot gaf om 6
minuten over 2, vertrok de meute. Drieëntwi~tig heren en
vier dames. Tot aan Jo11s-terp bJ.eef het peleton redeljjk btjelkaar, maar het was de winnaar van 1987 -Menno Bonnema- die
als eerste ging versnelleno Dikkie v.d. W~rf, Peter Bakker,
Ephëus Jorritsma en de Burgwerder Germ Dijkstra pikten aan,
terwjjl Frans Mulder en Eric Hendr-iks aan de staart van deze
kopgroep bleven bunge l.en , In· de middenmoot gaf het .Babuur «
ster duo Jelle Zjjsling, Yeb Witteveen het tempo aan, met in
hun kielzog Bert Miedema en Cor Vo Lbeda, 'Daar- weer achter
liepen Sjoerd Bakker, Rick Steur en Anita Jorna. Anita, al
4x uinnares van de loop, had Clara de Boer bij haar lopen,
maar deze forceerde zich te veel en moest in Dedgum de str:ijd
helaas stakeno Joke Witteveen en Henny Boersma trimden tot
Arkum met elkaar op, daarna versnelde Joke ietso B:ij de heren
dicteerden Ephëus Jorritsma en Dikkie v.do Werf het tempo
inmiddels en slechts Menno Bonnema kon deze 2 snelle heren
nog enigszin,s b:ijbeneno Vanaf de Arkurtierhoek gooide Ephëus
Jorritsma de naaste concurrentie los én stevende onbedreigd
af op de 1e plaats. Met het parcours-record van 28 minuten
en 12 seconden won hjjo Anita Jorna greep voor de 5e maal in
successie de titel b:ij de dames in een t:ijd van 35 minuten
en 57 seconden~ Joke Witteveen en Henny Boersma wer4en
respectieveltjk 2e en 3eo In Tjerkwerd had zich op brug wat
publiek verzameld, die elke binnenkomende atleet met applaus
begeleiddeo Na afloop van de trimloop verrichtte Doede
Bleeker samen met Ronde-miss Nynke Lammers de pr:ijsuitreikingo
Naast een platenbon voor de winnaar/winnares, deelde Doede
aan de nummers 2 en 3 dichtbundels van eigen repertoire uit.
Hierna betrad Reinold Póelstra met z:ijn band 1Rosemary1s
Twinklebillys' de biihnej om de goed· g evu.l.de zaal op een
stevig portie muziek te t r ac t er en , Tegen vijf uur kwam h'et
onafscheideltjk duo Lammers-Bleeker weer op om 2 flessen
drank (beschikbaar gesteld door Roelof de Jong) te verlöten
onder de trimmers, die de Parodia-loop hadden meegedaan.
Dikkie v.d. Werf en Peter Bakker waren de gelukkigen. Doede
21.

Doede Bleeker gaf. v~rvolgens een leuk optreden, waarin zijn ber
roemde nummer •switsokken' niet ·ontbrak. Te midden· van een e.n ...

thousiaste schare mensen speelde Dóede deze onvergetelijke
middag tot een hoogt_epunt~. Zo is de Parodia-loop, in 1985 voor
het eerst gelopen tijdens een hevige sneeuwstorm, in 5 jaar tijd
~itgegroeid tot een groot fest:ijno Ware~ het er in 1985 slechts
5 deelnemers die de finish haalden, per jaar worden het er meer.
Zo is h.et ·trimmen e_e·n ;plaatselijke rage geworden in Tj erkwerdo
Hierbij bedankt de organis.atie nog de volgende mensen: de· wedstrijdle:i.ders Yme, Jaap en Henno, · WaltahO.s-beheerders Joke en
Roelof, Ronde-miss Nynke en Doe4e Bleekero Volgend jaar weer de

Parodia.;..loopl
Einduitslag Parodia-loop 1989:
Dames: 1o Anita Jorna, Bolsward - 35 min. 57 seco
2. Joke Witteveen
44 "
09 "
··,3. Henny .Boersma
46 "
48 "
Heren; 1o Ephëus Jorritsma

Waaxens
Bolsward

2. Dikkie v.d. Werf
3o Menno Bonnema
"
4. Peter Bakker
5o Broer Feenstra
60 Harmen Posthumus
Burgwerd
7o Germ Dijkstra
8. Eric Hendriks
9o Frans Mulder
100 Jelle zjjsling
11. Bert Miedema
120 Cor Volbeda
130 Yeb Witteveen
140 Sjoerd Bakker
· 150 Rick Steur
160 Meinze Bakker
170 Johan Brninsma
18. Johar.. Velting
19. Durk Hiemstra
Witmarsum
200 Freddy Reyenga
210 Hans Posthumus
220 Roelof de Jong
. 230 Jaap v s d , Wal

28 mino 12, seco
29 mino 28 sec.
10 "
30 "
30 "
35 "
31
32

32
32

33
33
34
34
34

35
35

43

Il

Il

01

Il

"

34
57
11

"
"lt

56

Il

24
24

Il

29
36

tl

08
52

"

"

"
"
"
"
"
11

tl

"
36 "
37 "
·38
39 "
40
36

Il

Il

Il

4o
40 ·"
11

11

n

56 · ,i

13
31
27

06
06
06

"
"
"
",,
"lf

-
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Julius Ysbrand'

Meinte en Karin
Galama-Yprna

STCARN:

Snein 16 april stoar us doarpsgenoat WiebeKoopma.ns fan1e Waltawei.
Koopmans wenne foarhinne mei syn frou op1e male.

S N Y P S N A R E N
Ra ••••• ra wa sitte hji~?
:Foar de oplossing sjoch side 24.o

Signalearre yn "Loo ppaa ' op t e Trekdyk:
Jelle z, Yeb w.~ Ids en Jokes.,
Wieger Bo en noch mar net te praten oer
dyjingen, dy't.harren yn it healtsjuster
yn it swit jaaieo

- Gans r~stiger leit Joop N. it oan. Hy kuiert troch Frysläns
dreveno Wy kamen him tsjin by Winsum, Iens en Waaksens. Mar
goed dat it drama dêr krekt oplost wie.
- Bin je grut boer dan ha je.grutte nöeden, bin je lykwols lyts
boer· danhà je se yn't lyts. Joho Bo hie·syn skoandere
hynder dea; syn buorman Uilke W; de geit, dêr't er tige wiis
mei wie. Buormans leed treastet •
.. It· is in utmakkè saak: 'Rille s. hat de langste mar Sytse N.
hat de br-e ede-b e , •••••••••••••••••...•.
opr-ydf.ean e ,
0 •••
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-- ~ fregen om anypanar en én doarpsbela.ng frege om spreuken foar

~nder dekbrfêgeflapo Resultaat: neat! Ek foar doarpsbelang jildt
e s~reu
an ~abe Skroar: Wy moatte de minsken mar brüke sa't
se b i.nne , wy kä.nne se dochs net krjje, aa t t wy se ha wolleo
- Hat it goed foldien J0 en R~1
- De stikkers foar de post omutens
waarden wer fersoarge troch älddoarpsgenoat Jan Melchers ût St0 Nyk.
opnames
Soe it de Beabuorster mole alris yn it liif om mealle, want
ynkoarten wurdt se op non-aktyf setten yn ferbb mei de ruilferkaveling. Sa sjoch je, de wurkleazens beheint him net ta
minskeno

0

't-;>I<.~

It ha.t moolner Pier z. grif ek gans yn•t gat omwfin; hy kocht ...._...........
in moaie griene huskep8t foar (tink wy) de rekréanten dy1t de---~
8fdankte male besichtigje wolle.
Rille, Rients en Jappy poetse harren boat om it libben om aanst
om aanst wer it wetter op mei famylje, freonen en sibben.
- Ada kocht op1e rommelmerk in bernewein. No ja••····~··

wêr bemoeie wy ûs ek rneio
- o.s. Postma oer it technyske spul op'e rommelmerk: Je hoege der
gjin ferstan fan te hawwen, it giet om'e priiso•o•
~ Doede en Epie ha in jonge hûno Nachts deaûnwennich en jànke!
Doede koe der net iens mear êf te pisjeno Dan mar in ammerke
mei nei boppen0 Wy seagen hilll op'e rommelmerk ûnderhandeljen oer
in h4skepot. Het 2de toilet?
- 11Wat in moaie kast'', tocht Thea G., "Dy is foar my ! " Mar Fokke fûn
him net moai en de bern fûnen him net moai en eintsjebeslût fûn
· sè him sels-ek net mear moaio De röukeap soè en moàst wer ferkocht wurdeo De oanhfilder wint en ••••••• Thea wie de kast wer kwyt.
- Rommel is rommel en neat wurdich.
.Iou der jild foar en it is gjin rommel.mear; mar maai!
Kopy èn snypsnaren graach foar 1t:unJs·u·tnuyol. J.- en :
·u(U·~slach: Koos & Ada, sy wûnen 2
:1,ei in ferlotting)
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