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FOARWURD
Achte Skieppesturtlêzers.
Hjir it 1ste nûmer fan 1990; al wer de 14e
jiergong. Fuort de jÛn fan nijjiersdei kamen we
neffens tradysje yn aksje op 'e nijjiersresepsje:
de 6trikking fan 'e "Skieppesturt 1989".
Dit jier kaam de restauraasjekommisje fan 'e
St. Petrus-tsjerke de eare ta. It wie foar
in hiele toer om de 5 leden tellende kommisje
op tiid yn It Waltahûs te krijen.
Guon moasten meisleept wurde troch famyljeleden,
oaren waarden om 10 oere noch ût it bad helle!
Mar we krigen de groep kompleet.

us
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Wy fûnen dat Germ de Jàng,Jelly de
Jong, Coby Hofstra,Doet Bruinsma
. en Okke Arkum de Skieppesturt oer
1989 fertsjinne hiene.
·Mar dit harren leit al wer sa1 n foech
6 wike efter us en yn dy tiid binne
der in protte stoarmen oer us hollen
raasd.In protte pleatsen waarden goed
troch de stoarm neisjoen en der sille
grif in soad boeren west ha dy't lêst
han ha fan stive kûten, ·mei al dy
ofwaaide dakpannen l
Spitich genoch ha we dit winterskoft noch net
kleie kinnen oer stive spieren fanwege it riden.
Ek de troch doarpsbelang te organisearjen
"langlauftocht" sil neffens myn betinksten wol
neat mear wurde; kening Jûkelburd lit it mar raar
sitte.
De tiid giet syn gong; de earste ljippen tripkje
wer om yn ûs griene greiden •.
D~ trouwe Bernard-en Inni-fans kinne wolris raar
fan streek reitsje omdat se net mear witte yn
wa syn lan as se no sitte. Marit earste aai
komt dér, dat is wis! Ferline jier fÛn Hylke
Feenstra it earste aai op 16 maart, de
om healwei achten. Syn frou Ineke sil
de wikselbeker kreas oppoetse foar de
gelokkige finer fan dit jier.
Doch jim bêst! Konkurrinsje hoege jimme fan ûs fiven wier net te ferwachtsjen. Ferstan fan aaisykjen ha we net.
~êr1 t we blykber wol ferstan· fan ha
is dat we de minsken by it hert witte
te gripen; benammen PhÜn is dêr goed yn
docht nei it foarige foarwurd bliken.
Har hertekreet om in finansjele bijdrage
foar ûs nij oan te skaffen typmasine bleau
net Ûnbeantwurde.
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Ek krigen we in aardich dofke fan Doarpsbelang.
We ha in typmasine kocht dy't
nei't sin is
en we hoopje der jierren mei foarut te kinnen.
Tige dank foar jim goederjouskens!
Jim moatte dit krantsje mar ris kritysk besjen,
neffens
bipne de letters sa dÛdlik dat de
lêsbriltsjes wol oan 'e kant kinne .•...

us

us

De kopy èn de snypsnaren foar it twadde nûmer
kinne foar
15 april by ien fan
ynlevere wurde.

us

Nammens de redaksje,
Rixt Sp.
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NYJIERSJONREDE
RjJ:1 achte Skieppesturten!
Fan6f dit plak .de bêste winsken
foar al de hjir oanwêzige minsken
Lit ûs meielkoar klinke op it nije jier
mei in wyntsje of in gleske bier.
Lok,sûnens en in protte ynset foar ûs doarp en
mienskip!
TSJOCH!
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Hjir steane we dan wer as redaksje.
Foar de 12e kear komme we jÛn yn aksje.
Rients helle de fellen ut it fet
en Aly hat us de huodden opset.
De oarkonde leitklear mei in kreaze strik
en ek wy binne jÛn tige op 't skik,
want de sturt is dit jier fan in goede kwaliteit;
Rients stiet der foar yn, dat is geheid!
Mar no komrne we ta de saak.
Wy as red aks je hiene wer de swiere. taak
om in Skieppesturt ût te rikken
en dat wie weagjen en wikken.
It wie wier in hiele put

en fyn der in fertsjinne Skieppesturt.
Wier, alle nammen binne op 'e tafel west;
De ien wie goed, in oaren best.
Wa wurd jÛn tafoege aan 1e list fan promininten?
JAN BLANKSMA
F REARK. SCHAKEL
GURBE BRANDSMA
wederom FREARK SCHAKEL
JELTE SPEERSTRA

SKOALBESTJOER
HEIN EN AKKE
JELLY EN JANNY
THEA DAM HYLKE FEENSTRA en

JAN D .•..•.•
Wêr geane we dit jier mei yn see??????

It skoalbestjeer?
Der boegden wy ûs de holle oer.
In skoalle draaiende halde yn 'e tsjintwurdige tiid
en mei dwerse architekten oer lÛdshinder yn 'e striid
Dat falt wis en wrachtich net ta!
'
Dochs sille sy de sturt n~t ha.
Sytske en Ella dan- passe sy net yn 'e rij?
1'faï"-el< öän-härren giet de sturt foarby •..
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Oer us behearderspear Joke en Roelof
binne week sundermear fol lof.
Alles rint yn "It WaltahÛs" as gesmeard,
der wurdt temins~en tige oer harren beard!
Al hawwe jimme jim dit jier tige ynset,
in Skieppesturt krije jimme dit jier net.
Ferskate minsken waarden Ûnder de loupe nommen.
Ek Schakel, al beoardielt er net mear in aars blommen,
Schakel foar de tredde kear?
Sa te sjen is er der o~ klear.
Trouste kopyleverancier,
set alle Tsjerkwerder nijtsjes op papier.
Stjoert de redaksje geregeld in kaartsje ut Grins
of ut Swol.
Fertsjinne hie er it sturtsje aars wol, mar dan
giet er hielendal ut syn hol!

't Muzykkorps koe aars ek wol in opstekker brÛke
Mar yn 6s eagen koerie se de karre ek kràkt net lÛke.
Sa waarden der in protte fan tafel skood .
. Ik hear jimme tinken: "As der dan noch mar wat oer
bliuwt! (bloot)"
Yndied it tinnet al aardich ut.
Al hifkjende kamen we ta in beslut.
We ha de bekende knoop trochhakke
en fuort mar in oarkonde en in driftich Sturtsje
makke.
.
De Skieppesturt fan it jier 1989
hat it 8frûne jier grif erfaren as tige jachtich.
Der waard flein fan hot nei her,
op en del,hinne en wer.
De driuwfear wie jild foar in goed doel;
net in bytsje, mar in hiele boel!
Lammen of keallen yn e weide;
't mocht wol ien, .mar leav~r noch beide.
Letten waarden der ferkocht
alles rekke op, wa hie dat ea tocht?
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Rommel foar de rommelmerk krigen se foar in
habbekrats
mar se ha it foar folle mear ferpatst.
Troch de ynset fan Gerben,Coby,Doet,Jelly en Okke
krigen de tsjerke en de flearmûzen
it moaie pedrach fan 100.000!
Mei jim permisje ••..
De Skieppesturt '89 is foar de restauraasjekommisje!
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Sûnt 1 jan.binne wy bysûndere skieppesturten.
De redaksje fan us doarpskrante hat de restauraasjekommisje St. Petrustsjerke utkard as
Ski~ppesturt fan it jier 1989.
Wy binne bliid en in bytsje grutsk mei dizze
Ûnderskieding. De Skieppesturt wurdt utrikt
foar aktiviteiten betoand oan doarp en mienskip.
En om dat doarp en die mienskip giet it no krekt.
Want eins is dizze Skieppesturt in bytsje fan
us allegearre.· De Kommiaje hat alle plannen om
oan jild te kommen foar de St. Petrustsjerke op
de rails setten, mar de doarpsbewenners hawwe
der foar soarge dat de trein ride koe.
Wy as komroisje hawwe ferskate aktiviteiten betocht
en organisearre, doarpsgenoaten hawwe rojaal
meiholpen om de aksjes te ~aalisearjen.
Derom minske9, mochten jimme by Okke,Gerben,Doet
Coby of Jelly de Skieppesturt hingjen sjen, tink
dan mar, dat in part fan dat sturtsje fan jim is.
Wy tankje de redaksje fan It Skieppesturtsje
nochris hertlik foar harren wurdeatring foar us
krewearjen,
Mei groetnis Restauraasjekommisje
St. Petrustsjerke
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BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER.
En tenslotte tot zover ••. En met deze
woorden eindisde ik de laatste keer.
In de 14e jaargang in het eerste no.
begint het met.tenslotte. Om reden dat
ik de deur van het jaar 1989 voorgoed
heb dichtgetrokken.
"De genade van onze Here Jezus Christus ziJ
et
u allen" Het laatste woord uit uw Bijbel. Alles
is nu gezegd,alles is n~ gedaan,alles is nu gelaten, alles is nu gezwegen. De boeken gaan dicht
het jaar 1989 is voorbij.
Er is gelachen en gehuild, gewonnen en verloren,
getreurd en gefeest. De weg naar het graf, zowel
als het vreugdevolle staan bij de wieg.
Dagen hebben samen een slinger gevormd die we met
het afgelopen jaar aanduiden. Weer voorbij .•..
en weer beginnen.
Er gaan handen omhoog als stads en dorpsklokken
beieren en het vuurwerk gaat knallen
God zegt over u en mijn leven: Genade zij Ul
En als wij dan daarover hebben nagedacht begin~en wij •.•••• Met Friss~ Moed! l !

Voorwaar wij zijn aan het jaar 1990 begonnen.
Om klokslag 12 uur een rondgang door het dorp.
Met de beste wensen zoals van veel heil en zegen
op al uw wegen. Nadien kon men zich nog vertreden
in het plaatselijke etablisement.
Vervolgens in het avonduur van deze le dag v~n
het jaar de nieuwjaarssamenkomst waar ieder zijn
plezier deelde met zijn medemens en waar natuur.
lijk de koffie en de theegrens allang gepasseerd was.
En velen elkaar in de armen vielen en vrome
wensen inwisselden bij dit ritueel zoals : Geluk
kig nieuwjaar en F9lle Lok en Seine.
Maar
misschiert zouden we wat meer de daad
moeten voegen bij deze vrome wensen aan onze
medemens. Na deze dag volgen er n.l. nog 364 dagen
van dit 1990 vandaar-7.

Uitreiking van de hoogste dorpsonderscheiding
"de Skieppesturt"
en dit maal voor de 13e maal.
En wie zou er deze avond aan de prominenten worden toegevoegd?
De redactie van de dorpskrant formuleerde het op
een wijze dat de spanning erin bleef.
Onzekerheid-vraagtekens bij de lieden die misschien
dachten ben jij het of ben ik het?
·
Maar de 5 lieden van de restauratiecommissie van
de St. Petruskerk kfegen de Skieppesturt omgehangen. En .... met een groot uitroepteken
ZEER TERECHT!
In deze samenkomst sprak een man uit de regio
Tjerkwerd mij aan die ook al eens de fel begeerde
onderscheiding een aantal jaren geleden kreeg
omgehangen en die. menigmaal wel weet waar hij het
over heeft en die gaf mij nog wel het uitzicht
op het jaar 2000. Deze woorden deden mij goed.
Dus wat dat betreft is de. 3e Skieppesturt misschien
nog mogelijk binnnen handbereik. En ..• als
moedig strijder ga ik in de aanval!.
Lees het goed h~t is het voorlopig cijfer op
1 januari 1990 toen telde ons dorp 446 inwoners.
Een vermindering van 15 inwoners van 1 jan 1989.
Kaartenlawine:
Nederland heeft het afgelopen jaar 177,8 miljoen
kerst- en nieuwjaarskaarten verstuurd. Dat was 9%
meer dan in 1989.
Mijn eerste rondgang buiten de regio dit
in Nieuweschans op 6 jan. J.l.

jaar was

Op de 24e jan,j.l. kwam ik in mijn 70ste jaargang
en was het 45 jaar geleden dat ik mijn 25ste
geboorte-dag herdacht in het huis van bewaring
in Leeuwarden.
Voorwaar deze 24ste jan. j.l. onvoorstelbaar zoveel eerbetdon. Een groot aantal verjaardagskaarten,boeketten,bloemen-bloemstukken,fruitscha-
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l~n en dan nog de mensen die zelf kwamen.
Daarvoor mijn oprechte dank aan u allen voor
haar of zijn bijdrage in welke vorm dan ook!
Daarom prees ik deze dag terecht.
En •.• misschein zou men eens wat anders moeten
leren rek&nen.•In plaats van dagen en uren af te
tellen zou je ze moeten leren optellen mèt alle
zegeningen van dien!.
De tijd gaat voorbij zeggen we, maar we vergissen
ons de tijd blijft en wijzelf gaan voorbij!
Op de 10e februari mocht ik een rondgang door
de 45000 tellende stad Huizen
maken door het
winkelcentrum.
Hierbij besluit ik dit s6hrijven en doe wederom
de hartelijke groeten van huis tot bais
van de Dorp~omroèp~r.

%%%%%%%%%%%%%%%o/oi%%%%%%%%%%%¾%%%%%%%%

Ünder hOB~-

druk. ~. -'.~
Ondergetekende, bewoner ~van. de Wal taweg in Tjerkwerd, wil U graag op het volgende opmerkzaam
·
maken.
De vele feestdagen zijn voor ons bewoners heel
bijzonder geweest. Het was een herademing .om
onder de druk van het zware,veel te snelle verkeer
een paar dagen uit te zijn.
Vooral ondergetekende, bewoner van "it ild hang",
dat twee en een halve trottoirtegel van de rijweg
ligt,heeft heerlijke dagen gehad.
We konden ongstoord in onze kamer zitten zonder
opgeschrikt te worden door het steeds agressiver
wordende verkeer. En dat in een klein dorp in
uw gemeente! Natuurlijk hebben wij de fout gemaakt
door daar te gaan wonen, maar drie jaar geleden
hadden we dat helaas nog niet voorzien.
Bovendien is het verblijven in Tjerkwerd temidden
van fijne mensen een heel prettige woonomgeving
gebleke~,
9.

Maar het verkeer frustreert ons bovenmate!
En zou er in de toekomst verbetering kunnen komen
dan· zou het momenteel nog beter draaglijk zijn.
Mi~r daar zit hem nu juist onze trieste situatie
en we beginnen voor onszelf te vrezen daar niet
1

tegen op te kunnen.
Nu al moeten we overdag om rustig te kunnen
studeren ons terugtrekken achter in de keuken.
De lawaaioverlast wordt steeds overweldigender en
zelf worden we minder flexibel om het aan te kunnen.
Er zijn in ons dorp immers tegenstrijdige belangen.
Enige belangrijke bedrijven hebben juist goede aanen afvoerwegen nodig en zo min mogelijk obstakels.
Het zware verkeer hiervan en het doorgaand verkeer,
dat veelal veel te hard rijdt, kan moeilijk afgeremd worden door welke maatregel ook.
Er zullen altijd slachtoffers zijn.
Dat vooral is het uitzichtloze,hopeloze van onze
situatie en waarschijnlijk,afgezien van ruilverkaveling, de reden waarom nog steeds door uw instanties niet is ingegrep~n.
Moeten dan de woningen aan de Waltaweg onbewoonbaar worden? Zullen we dat mooie schilderachtige
huisje moeten prijsgeven? Nu al ervaren we dat we
er veel op uit moeten, willen we aan de Waltaweg
nog kunnen verblijven. Een hele doordeweekse dag
in huis is daar onmogelijk geworden.
De enige afdoende oplossing , die ondergetekende
nog ziet , is het verplaatsen van de brug naar
het eind van het dorp, maar ook dan zullen er
gedupeerden zijn. Nu echter is de verkeerssituatie
z~, dat juist vanuit beide ~ichtingen de snelheid
in ons dorp wordt opgetrokken. Gunstige uitzonderingen daargelaten.
D.v. Stigt Thans
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GELUIDEN UIT HET KERKKOOR.
Op 4 jànuari jl,hielden we onze jaarvergadering.;
.
Er waren veranderingen in het bestuur.
Voor Enne Feenstra en Sjoke de Jong moesten we~
.
andere mensen Ln het betuur hebben.
,
Gekozen werden Mina Groenewold en Joop Nota.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitster : Gjettje Dijkstra
.
.
Secretaris
: Joop Nota
Penninmees~eresse: Mina Groenewold
Alg. Adjunct: Coby Hofstra
Bestuurslid : Sipke Eringa
Even wat nieuws uit het koor. Onze dirigente
"
JAnny Veenstra dirigeert nu alweer meer dan een
half zangseizoen het koor. Dit gaat goed, en we
volgen dan ook met erg veel plezier de repetities.
Daar hebben we waarschijnlijk ook onze grote opkomst op de repetitie-avonden aan te danken.
Er wordt veel zorg aan de zang besteed en we ziJn
goed gemotiveerd. Dit maakt het zingen tot iets
moois.
Het koor is uitgebreid met twee nieuwe leden, het
zijn mevr. Groenewold en de heer Fokke Gietema.
Ze zingen alweer een tijdje mee, en zijn al helemaal
ingeburgerd.Wij zijn er dan ook erg blij mee •
Daar staat tegenover dat we ook twee leden gaan missen
De heer Wiebe de Vries zal in verband met hun komende verhuizing eertijds het koor verlaten.
En het waarschijnlijk verruilen voor het Veluwse
mannenkoor. We hopen dat de Vries tot aan hun vertrek nog bij ons blijft zingen.
En ons lid Sietske de Jong heeft besloten met zingen te stoppen. Na bij haarzelf overwogen te hebben
heeft ze ''dit voor haar niet makkelijk besluit"
genomen. Vanaf haar zestiende jaar heeft ze gezongen. Altijd in Tjerkwerd bij het koor. Alleen met
onderbreking van de oorlogsjaren. De donderdagavond was voor háár kooravond. We missen aan haar
dan ook een plezierig koorlid.
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Sietske de Jong bedankte het koor in een mooie
brief voor de mooie tijd die ze met het koor
beleefde. Als blijk van waardering hebben we haar
met een mooie plant verrast.
~a~r~m_z~u_h~t_mooi_zlj~, als we het koor weer
eens wat konden uitbreiden. Vooral de sopranen
en alten kunnen wel wat versterking gebruiken.
Mannenstemmen zijn natuurlijk ook welkom.
Kom gerust eens langs!
U kan gerust een paar keer
meezingen op een repetitie. We repeteren op donderdag
's avonds van half acht tot half tien in het
Waltahûs. Tussendoor drinken we een bakje koffie.
Ons programma ziet er voor de komende maanden als
volgt uit:
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··_<.....
.

.

,,_

.

~

22 februari. Zingen in .Huylckenstein
voor de bejaarden.
3 maart Zangfestival in Makkum.
Hier doen we met het koor aan mee
Dezelfde avond is ook het solistenconcours. We zingen dan met een
dubbelkwartet,bestaande uit 2 alten,2 sopranen,2 bassen en 2 tenoren.
15 april 1e paasdag zingen in Tjerkwerd
16 april 2e paasdag zingen in LolLum
3 juni le pinksterdag zingen in
Tjerkwerd.
Secreta.ris

Joop Nota .

..

SJOELWEDSTRIJD
28 december was het zover met elkaar achter de
grote sjoelbak. De kinderen van de lagere school
gingen sjoelen bij de gewone sjoelbak.
De deelname wag geweldig.
Met elkaar bezig zijn is dat niet mooi?
Daar kwam nog bij, dat er deze avond een aktie
werd gehouden voor de slachtoffers in Roemenië.
Mensen hartelijk dank hiervoor.
Nu nog even de uitslag van de sjoelwedstrijd.
Kinderen 1e prijs
Jacob Hofstra
2e prijs
Joost
Stel
Ouderen
1e prijs
v. Weelden
2e prijs
J. v. Lingen

Dorps belang

ROEMENIE-AKTIE
De laatste maanden heeft iedereen kunnen horen
~n zien, hoe de omwente~ing in de Oostbloklanden tot stand is gekomen.
De berichten waren hard,schokkend, verbijsterend
en in ~en later stadium hoopgevend.
Vooral het Roemeense volk heeft erg geleden de
afgelopen jaren.
Toen de ware omvang ervan tot ons doordrong kwamen de akties op gang. Geld en voedselpaketten
waren nodig. Dorpsbelang speelde daar direct op
in, door ook in ons dorp een aktie op touw te
zetten.
In één dag werden 15 dekens, + 50 voedselpaketten
en f 800,00 ingezameld.
Het was dus een groot succes.
Bedankt Dorpsbelang

1
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BERJOCHTEN FAN DOARPSBELANG TJERKWERT E.O.
1 9 jannewaris 1.1. hienen wy Üs jiergearkomste. De seal wie aardich beset.
Op dizze dochs al wat feestlike jGn,dit fanwege
Üs 40 jierrich bestean, kaam boargemaster Abma
ek noch mei in moaie rneidieling.
Oan 'e Rie sil foarsteld wurde om foar f 100,000,00
it bestimmingsplan bouryp te meitsjen.
It sil miskien yn maart behannele wurde.
Nei de kofje mei oranjekoek krige H. Speerstra
it wurd oer" Tsjerkwert, de Krante en de Wrild."
Ek alde herinneringen waaren ophelle.
Oan it ein fan 'e jÛn, naam Hylke Feenstra, nei
in perioade fan 4 jier, ofskie as foarsitter.
Syn opfolger is Leen Huisman.
We kinne werom sjen op in gesellige,slagge jÛn.

0 p

Doarpsbelang

BERICHTJE VAN HET GROENE KRUIS TJERKWERD E.O.
De jaarlijkse kontributie zal opgehaald worden
in maart/april. Het bedrag is evenals vorig jaar
f 42,50 voor gezinnen en f 36,00 voor alleenstaanden. Tevens ontvangt U daarbij een foldertje.
In dit foldertje kunt U lezen,wat U eventueel
kan d-0en bij klachten over alle zaken aangaande
"De Kruisve~eniging".
,
Per 1 februari 1990 hebben we een nieuwe wijkverpleegkundige n.l. mej. H~nri~tte Wiersma.
Zij is telefonisch bereikbaar tussen 1 en 2 uur
in Witmarsum. telefoon 05175-1387. Dus niet
meer in Bolsward, zoals we dat jarenlang gewend
zijn geweest.
Het magazijn heeft onlangs wegwerp-urinoirs aangeschaft. Dit uit hygiënische overwegingen.
Deze plastic urinoirs zijn verkrijgbaar voor f 4,50.
Namens het bestuur Groene Kruis ver.
C. Hofstra-Draaijer secretaresse
14•
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BILJARTEN
1e helft dorpencompetitie 1989/1990

.

Tjerkwerd-Ferwoude
0. van Kalsbeek 45
W. Meinsma 36
R.G. de Jong 2î
Kl. Ybema 1 5
0. van Kalsbeek 45
H. Huitema 35
J. Wiersma. 20
- D. Bakker 1 5
H. Haanstra 21
W. Poelstra 24
G. de Groot. 1 6
Sj. Gaastra 20
F. de Groot 22
D. Poelstra 26

-

-

?

-

..

?

Exmorra-Tjerkwerd
-W. Meinsma 36
D. Kuperus 32
1
5
J. Wicherink
- Sj •. Gaastra 20
Sj. Breeuwsma 1 5
G. Feenstra 17 .
Ypma
24
Y.
- s. Hiemstra 22
Y. Reinsma 32
- G. Hofstra 27
J. Velting 53
L. v.d. Valk 32
28
H. Schakel 34
J. Heitsma
41
G. Dijk2tra 76
W. Brander

-

-

-

Tjerkwerd-Gaast
A. Feenstra 23 -G. de Boer 23
J. de Jong 1 8
H. de Haà.n 1 6
s. Tjalma 1 6
Sj. Gaastra 20
G. de Groot 21
s. Hiemstra 22
W. Meinsma 36
- F. Twijn~stl'a 35
J. Oenerria 27
G. Hofstra 27
Sj. Galama 39
H. Huitema 35
J. Dijkstra 49 - H. de Boer 44

·-
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2-0
2-0
0-2
2-0
0-2
8-8

2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
0-2
2-0
14-2

2-0
0-2
0-2
2-0
0-2
2-0
2-0
2-0
10-6.

Parrega-Tjerkwerd
Douwe F. 21
- J.
Bauke
31
- H.

M.
R.
E.
J.

Zijlstra 35
de Jong 20
de Jong 19
Wijnja 28
J. Koopmans 28
R. Harders 32

-

Wiersma 20
Schakel 34

A. Feenstra 23
Sj. Breeuwsma
D. Poelstra 26
W. Poelstra 24
J. Jelting 53
G. Dijkstra 76

2-0
0-2
2-0
0-2
0-2
1-1

2-0
2-0

9-7

DE SPEEL-0-THEEK
In Bolsward bestaat sinds enige
jaren een Speel-o-theek, die gehuisvest is in de Openbare Bibliotheek
aan het Marktplein.
Een Speel-o-theek is datgene voor
speelgoed, wat een bibliotheek is
•JNHtl"-tlNMtk llolawarcl
voor boeken: u kunt er met uw kind
heen om speelgoed te lenen.
Spelen is belangrijk voor een kind. Met goed speelgoed en spelmateriaal wordt een kind gestimuleerd
om alleen, met andere kinderen of me~ de ouders
te ontdekken,te experimenteren en te fantaseren.
Omdat goed speelgoed vaak duur in aanschaf is,
bieden Speel-o-theken kinderen de mogelijkheid
dit speelgoed te lenen.
Ouders komen er op deze manier achter of hun kind
een bepaald stuk speelgoed werkelijk aantrekkelijk
vindt. Zo kan een verantwoorde keus worden gemaakt
voor bijvoorbeeld Sinterklaas of een verjaardag~
Als u met uw kind onze Speel-o-theek wilt bezoeken, kan dat op dinsdagavond van 7-8 uur en op
woensdagmiddag van 2-4 uur.
Een lidmaatschap kost j. 16,00 per jaar en voor
elk volgend kind f.8,00.
Per geleend stuk speelgoed wordt f. 0,50 gevraagd.
U. mag het speelgoed 3 weken lenen.
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Ook is er de mogelijkheid een trio-kaart te nemen,
met deze kaartkunt u 3 keer iets lenen.

Deze kaart wordt vaak gebruikt voor het lenen van
gezelschapsspellen in de wintermaanden.
Als uw belangstelling is gewekt •..•..••. loop gerust eens binnen in de Speel-o-theek. U bent
van harte welkom:
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u altijd
kontact opnemen met Roelie Gerritsma.
Tel.: 05157-5283 •

==============================
PONY SPORT
Wij,Willy Breeuwsma,Marijke Dijkstra en ik Martine
Hijlkema, rijden zomers altijd op de ijsbaan in
Bolsward en 's winters altijd in de manege Maurix.
Sommige leden rijden alleen maar les, maar er zijn
ook leden die federatierijden (wedstrijdrijden).
Je kan dan in klassen steeds hoger komen als je
wedstrijd rijdt. De laagste klasse is B. Die is dus
niet zo moeilijk. Je moet dan een B proef rijden
op zo'n wedstrijd tussen de bordjes.A.F.B.M.C.H.E.K.
en daartussen allemaal dingen uitvoeren.
Voor alles wat je uitvoert_krijg
·
- je punten. Een jury geeft al die
punten. Als de jury na de proef
alle punten optelt en je hebt 120
of meer dan heb je een winstpunt.
Zo kun je elke wedstrijd een of
meer winstpunten verdienen. Zo
moet je in klasse B 5 winstpunten
halen om in de volgende klasse
te kunnen starten.De volgende klasse is L en die is dan weer wat
moeilijker. Daar moet je dan ook

-l~
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weer zoveel winstpunten in halen om weer een klasse
hoger te komen. zo zijn er dan ook nog de klassen
L2,M,M2 en Z. Hoger als Z kun je niet,
Dit was allemaal hoe het in- de dressuur toegaat.
Dan kun je o o k nog springen op zo'n wed-str·'i_jd.

Dat gaat ook weer in·klassen, en dat zijn ~e klassen
B,L,M, en Z. Dan staat er een parcours dit· je moet
springen. Een·· p ar-c o ur-s: bestaat uit h Lrrd e r-n La'sen ,
B. is ook de laagst·e k La sse bij springen en· .. Ls niet
zo hoog ongeveer 70 à 80 cm; maar dat h a n'gt : ér ook
vanaf hoe groot je pony is.
Je moet dan proberen zo'n parcour foutloos te springen, dat houdt I n, dat je er geen· balk af'g o oLt; en
geen i~n keer stopt. Als je dus foutloos bent dan
krijg je weer winstpunten en dan is het net als bij
dressuur, dat_je winstpunten haalt om weer hoger
in de klas en t e komen. Marijke, Will.8., en · ik rijden
ook wedstrijde~ en h9t gaat de laatste tijd goed
met ons alle J.

BEKENDMAl(ÏNQ
--

. .e:.:..,

Ook dit jaar komen wij weer loten te verkopen in
Tjerkwerd en omgeving!
Ik hoop dat het nu. w~t duidelijker is wat wij doen
en wat de ponysport ongeveer inhoudt.
MARTINE IiYLKEMA

ff!f!ff!!ff!ffffffff!ff!!fffff
Bydragen binne kommen fan:
J. Wiersma,Dedzjum; J. Witteveen,Waltawei; Frou gietema, Waltawei; dames B~kker,Wl~tawei; A. Dam,Waltawei;
_J. Ooste~veld,.Singe1; J ... bijkstar,Sondel; H. Kooijenga,Walta·we_i; J. Hui tz em e s Bo e I s e ti e rw e i t Frou A.GalamaYpmà,Boal"s'ert;_ P.Z{jsling,. Boalsert;Joh.+ W. Huitema,
Singel; S. Tolsma,Gietsjerk;P. Tolsma,• Beabuorren;
M. Huitema,Jousterperwei; J. Falkena,Syl,t;oede;
W. Poelstra,Dedzjum; G. Mulder, Singel; T; Gaastra,
Boalsert; Frou s. de Jong,Waltawei;frou P. ~-0elstrade Jong,Dedzjum; R. Posthumus,Ymswalde; o. Postma,
Ymswälde; J. Nota,Waltawei; C. Gaastra,Parregea; frou
A. Walsma-de Jong,Boalsert; H. de Haan, Boalsert;
.

1
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Akke de Haan,Boalsert; frou A. de Jong-Jorritsma,
Waltawei; frou J. de Jong,Drachten; frou Heebink,
Kanada; B. Huitema,Jousterperwei; F. Gietema,Singel;
frou B. Kuipers,Singel; s. Gietema,Himdyk; K. Stel
Singel; Doarpsbelang Tsjerkwert.
Us herilike tank hjirfoar!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

EPILEPSIEFONDS ''DE MACHT VAN HET KLEINE"
Vorig jaar was de opbrengst aan contributie
f. 408,00.
De kerstlijst bracht ·f. 434,50 op. Alle gevers
heel hartelijk dank.
Coby Hofstra
leidster afd. Tjerkwerd-Dedgum.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GEVONDEN
Wie mist er een V.A.M. compostvat? Het ia oudjaarsnacht bij ons bezorgd. Zelf hebben we er een, dat
we hadden het niet echt nodig.
Af te halen bij:
fam. Nota.
VERMIST
Sinds de jaarwisseling de groene brievenbus van
Hylke en Ineke. Graag terug te bezorgen op Singel 2.
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Hallo allemaal,
Zoals jullie weten gaan wij na 3 -jaar met veel
plezier in Tjerkwerd te hebben gewoond weer verhuizen.
Na heel veel wikken en wegen is het de bedoeling
dat we over de oceaan gaan; ·om daar in Canada
een nieuwe toekomst op te bouwen.
We hebben er allemaal veel zin in en hopen dat we
daar heel gelukkig worden.
Ook willenwe iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeau's die we kregen na de
geboorte van onze kleine Sjoerd!
Het was geweldig.
Willem,Eeuwk,Johan, Siebrig en Sjoerd Hilt.
P.S. tevens bedanken wij voor alle lidmaatschappen
en donaties.
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Hallo,
Wij willen ons nog even voorstellen.
Wij zijn Olaf en Marjet en wonen al sinds oktober
aan de v. Panhuysweg. Olaf is boer op de
Tijdgeest,
ik ben ziekenverzorgster in verpleeghuis Dukdalf
te Harlingen. Jullie zullen Olof wel kennen.
Ik ben Jouster en kom uit Baard .

.

Groetjes Olof en Marjet.

Hallo Allemaal,
Sinds een week wonen wij in Tjerkwerd op de Waltaweg 27 en het bevalt ons tot nu toe gelukkig prima.
Wij dat zijn: Andries en Toos,Pieter 4 jaar en
Hanneke 3 jaar Buma.
Ze zitten alle twee al opschool; Hanneke in het
Waltahûs en Pieter op de Reinboge ze vinden het
erg leuk.
Hiervoor hebben we in het centrum van Bolsward gewoond
en hier in Tjerkwerd is het allemaal wat ruimer en
vrijer.
Mochten er nog vragen overblijven kom dan gerust langs
voor een bakje koffie.
Tot ziens fam.

Buma.

-==---===========;=============
It h~t 0ol efkes düorre, ear't ik wer 'n bytsje
gewoan mei dwaan koe,mar it begjint der no wer
wat op te lykjen.
Ik wol eltsenien fan dit plak of tige betankje
foar alle belangstelling yn'e foarm fan blommmen,
kaarteri en besites dy't ik de 6frGne moannen krije
mocht.
Rick Steur.
2î •
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MIJN NAAM IS •.•...••..
Ik werd gebeld om es een verhaaltje te schrijven
over m'n schildersactiviteiten.
Het begint zoals gewoonlijk bij het begin.
Het was in 181 toen ik voor het eerst een schilderij maakte (doordat Tjitte,m'n broer, melkbussen
e.d. beschilderde kwam ik er natuurlijk vaak mee
in aanraking). Ik weet nog precies wat het was of
beter gezegd wat het moest worden, een wild zwijn
met jongen grazend (of vretend hoe noem je dat?) op
een open bosplaats (vre~md onderwerp maar ja).
Zoals alle beginnelingen had ik ook last van het
haastvirus, het moest in één dag af.
Daar het natuurlijk een foto uit een boek was bleven de zwijneri keurig op hun plaats staan maar
het schilderij werd een grote mislukking.
Het houten brugje bij Dedgum was ook een geliefd
onderwerp voor mij, jammer genoeg bestaan er nog
2 van die prullen omdat ik ze toen aan m'n zusters
heb gegeven anders had ik ze {de schilderijen) allang vernietigd.
De ene hangt zelfs nog bij een van hun in de kamer!
E~ke keer schaam ik me diep als ik dat gedrocht daar
zie hangen. Misschien dat ik er nog eens grof geld
voor biedt en het dan met genoegen in stukken scheur
heerlijk!
Maar goed in 181 moest ik in mil .. dienst, ik was
nog nèt 17. Bij het onderdeel administratie had ik
een gemakkelijk leventje, overdag wat op kantoor
stripboekjes lezen en uit verveling es een tekeningetje maken. Op oefening gingen we nooit, ja 1x
naar Rhenen geloof ik maar dat stelde ook niks voor.
's Avonds na kantoortijd maakte ik dan wel 'es
portretjes van m'n kamergenoten als ze daarom vroegen, altijd profieltekeningen, of ik tekende 1 van
hun stiekem als hij b.v. lag te slapen of t.v. keek.
Ik had n.l. een oude zwart-wit t.v. meegenomen.
Later begaf hij het, de rook steeg daarbij tot het
plafond, we hebben hem toen m~ar uit het raam gegooid.
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In het weekend was ik thuis aan het schilderen
niet zo erg fanatiek.Ook heb ik tijdens mil.dienst
nog een portret in olieverf gemaakt.
Een jongen
wou z'n vriendin laten schilderen,
naar een foto heb ik toen voor f~ 35,00 een portret

gemaakt. Dat portret zou ik nog wel es willen zien.
Eigenlijk heb ik bijna alle olieverven uit die
tijd weer vernietigd (zonder spijt). Ik had b.v.
een kopie naar een sc~ilderij van Rembrand gemaakt,
het was "het poftret van Jan Six", Rembrandt was
(vooral in z'n latere jaren) een man van een levendige vlotte penseelstreek, het hoofd van
Jan Six was dan ook met rode iri gele
kleuren vlot geschilderd.
· ·
Ik had dus nogal wat geel .gebruikt,
maar ja ik was natuurlijk geen
REmbrandt. Toen het schilderij klaar
was zei m'n moeder : "It liket wol
of d'r in protter op skiten hat."
Ach, ik vond het zelf ook niet zo
geslaagd en heb vervolgens maar het
hele linnen aan flarden gescheurd.
Zo ook met m'n zelfportretten als ik
die weer bekeek kreeg ik altijd last
van depressies, zodat ik die ook maa
bewerkt heb met zaag en bijl.
In de winter van 82/83 (geloof ik) gingen Tjitte
en ik op schilderkursus in Bolsward bij Reiny de
~ruin,inmiddels was ik ook bij het N.T.I. (die
achter op de t.v. gids) begonnen met een schriftelijke kursus tekenen en schilderen.
Schilderen is nu eenmaal kijken en con~entreren en
1oordat je in Bolsward goed en wel bezig was, was
de tijd alweer verstreken, gezellig was het wel,
maar het leverde me te weinig op (ik bedoel geen
geld natuurlijk). Thuis kon ik me beteP concentreren.
Dus na 1 winter was dit gedaan. De schriftelijke
kursus ging wel door,het waren A4 tjes mfft tekst en
zo nu en dan een zwart-wit afbeelding (beetje goed-
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koop allemaal, maar de oprichter van het N.T.I.
is niet voor niks miljionair geworden, diezelfde
lessen kun je over 50 jaar nog drukken) 72 lessen
en 4 per maand.
Van pentekenen tot anatomie, ik moest een aardige
discipline le~eren om alles op tijd klaar te krijgen. Het dwingt je tot regelmatig tekenen, hier ligt
dan ook de grootste kracht van zo'n kurus, want je
kunt een boek kopen over perspectief,anatond e,
portrettekenen of huppelepup het effect is hetzelfde alleen je hebt geen stok achter de deur
om je tot regelmatig tekenen aan te zetten.
Cijfers op tekeningen kreeg ik nooit, hoewel het
commentaar praktisch altijd heel gunstig was ( de
slechtste tekeningen heb ik allang verscheurd),
vaak kreeg ik nog een vriendelijke groet erbij.
Ach ja 1aardige man die corrector.

Bij één van de laatste lessen maakte ik een klein
stilleven op karton van m'n oude trimschoenen
(in ~83 begon-ik wat te hardlopen), het was het
eerste schilderij(tje) waar ik tevreden mee was.
De laatste 4 lessen heb ik nooit afgemaakt, het
kwam me de strot uit.
In' 84 heb ik dan ook tot,aal niet getekend of
geschilderd.

Ook was ik begonnen met een kursus (schriftelijk)
Praktijkdipl. Boekhouden (een vak leren zeg maar).
In
'85 kocht ik een boekje over fijnschilderen
van Henri Bol.
Het idee van een onderschildering
in licht/donker besloot ik in praktijk te brengen
met het enigste schilderij àat ik dat jaar maakte.
Na een maand was het klaar, het was inmiddels
jan. 186 geworden.
In augustus 186 deed ik mee met het schilderijtje
(25x35 cm) aan een tentoonstelling voor amateurs
in Grouw er deden zo1n 75 amateurs mee als ik het
goed heb. Ik won de 5e prijs (publieksprijs).

25.

Met dezelfde techniek maakte ik dat jaar (pas
na de expositie·in Grouw) nog 2 schilderijen,
met 1 ervan deed ik weer mee in Grouw.
Nu werd ik derde. Het jaar daarop deden er exact
100 amateurschilders mee •.
Met ruime voorsprong werd ik nu. eerste, maar ik
had dan ook 2½ maand op dat schilderij zitten
zweten.
In 188 bezocht ik de kunstschilder Co Cordél

(pseudoniem voor Epke Terpstra) in Tjalleberd.
Ik had in Galerie de Vis een expositie van hem
(en Peter v.d. Ploeg) bezocht in Harlingen en was
onder de indruk geraakt. Hij maakte strak opgezette
stillevens in heldere kleuren, ze verkochten goed
zelfs de duurste van f. 12.500,00 was verkocht.
Zijn adres zocht ik op in het telefodnboek (door
een kranteartikel in de L.C. wist ik waar hij woonde) en na een telefoontje maakten we een afspraak.
Met een stuk of wat schilderijen van de afgelopen
jaren in de auto gingen Tjitte en ik naar Tjalleberd.
Het klinkt arrogant maar Epko was er van onder de
indruk of misschien beter gezegd dit had hij niet
verwacht, er was natuurlijk nog genoeg te verbeteren en v~or zo'n niveau als hij al had bereikt
moest er nog heel wat gebeuren.
In ieder geval wees hij me op de- goede en slechte
dingen en na zo'n 2 uurtjes vertrokken we weer.
Aan het eind van dat jaar kwam Sjouke Visser,
de galeriehouder van Galerie de Vis,langs.
Ik zat net een bakje thee te drinken en ·zag z'n
auto voor het raam stoppen. Jezus, wat krijgen
we nou? dacht ik nog en verslikte me bijna in de
thee.
·
Om een lang verhaal een beetje korter te maken,
een vriend van mij had in de Vis een schilderij van
Co Cordél gekocht en had met de galeriehouder
vervolgens over mijn schildersactiviteiten gehad
zodoende kwam. hij nu even langs.
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Ik kreeg opdracht om nog es 4
schilderijen te
maken,als hij ze goed genoeg vond kon ik meedoen aan de
expositie (van afgelopen dec/jan.).
Ze waren dus goed genoeg en zodoende hing ik
tussen professionals wiens werk ik altijd al
bewonderd had op exposities en in kunsttijdschriften. Het hele Jaar had ik er dan ook hard voor gewerkt
meestal 6 dagen in de week gewoonlijk van 7.40
tot 16.00
met 10 min. koffie en theepauze en
exact 30 min. etenspauze, soms was ik eerder klaar
soms later omdat de verf anders de volgende dag
te droog zou zijn om vroeiende overgangen
te
maken moest ik wel es een dag maken van 12 uur.
Zo ben ik onlangs nog met een appel 26 uur bezig
geweest, ik had er een hele zaterdag aan gewerkt
maar vond hem niet goed genoeg en heb alles er
weer afgeveegd, de volgende zaterdag weer hetzelfde,
de zaterdag daarop ben ik van 7.30 tot 21.00
weer met dezelfde appel bezig geweest waarbij het
eindelijk lukte.
Hetzelfde heb ik eens met een ei gehad waar ik
zo'n 36 uur aan heb besteed! Zoiets moet ook be-

schouwd worden als oefening maar op zo'n moment
is het echt alles geven wat je hebt, ontspannend
is dat nou bepaald niet!,
Ik ben me bewust dat er nog veel verbeterd kan en
moet worden maar ik ben eigenlijk nog maar net
begonnen. Als ik Co Cordél als voorbeeld neem
die al vanaf z'h 12de al bijna dagelijks schilderde en 6 jaar academie achter de rug heeft dan kan
ik me nog gerust beginneling noemen.
Het is eigenlijk een eenzaam beroep maar ik ben toch
nooit een groepsmens geweest,tja, je wordt nu eenmaal met bepaalde karaktereigenschappen geboren.
Trouwens ik kom regelmatig es in o.a. Amsterdam
om daar de galerie~n te bezoeken en zodoende wat
op de hoogte te blijven van de kunstzaken.
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Iemand die wat schildersadvies wil hebben kan
me altijd bellen of even langs komen.
Misschien schrijf ik nog wel es wat over technieken
e.d. als er belangstelling voor is.
Momenteel zijn 4 van m'n schilderijen nog te
bezichtigen in Nieuwegein met nog zo'n 60 werken
van 15 andere schilders, prijzen liggen tussen
f. 1.600·,oo en f. 12.000,00
De groeten

GERRIT WIJNGAARDEN.
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Bêste Skieppesturten.

Carnaval vieren?

It is wer karnavaltiid!
Wy yn Tsjerkwert wolle dit ek fiere.
Sneon 3 maart is it safier. De jÛns om 9 aere sil
Prins Karnaval in slach troch de buorren meitsje.
En dêrnei giet it los yn It WaltahÛs!
Elkenien is wolkam, jong en ald.
Ferkleid komme is nèt ferplichte,mar it soe wol
moai wêze. Veul leut!!!
WE ZAKKE LEKKER DOOR ••.•..
De Rekreaasjekommisje
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"
BOARGERLIKE STAN:
* Op 31 jan. kaam Francisca Elisabeth
op 'e wràld.
Sy is de dochter fan Rein en
Lysbeth Galama en wurdt Cissy
neamd. ·
* Frou Akke Bakker-van 't Zet is
ferstoarn op 13 jan ..
Sy waard 88 jier en wenne yn
Huylckenstein.

AGINDA

3 maart

Karnaval organisearre troch de
Rekreaasjeklub yn It Waltahûs.

5 maaie

Oranjefeest

29 en 30 juny Doarpsfeest.

29.

SNYPSNAREN

*

Fan 23 op 24 des. waarden wy nachts opskrille
troch it lieden fan 'e klok.
Sa'n nije klok en no al yn 'e war?
Of soe Okke Arkum yn 'e war west ha?
Al dy knopkes ek .•.

*

Sico kocht in hynder foar syn frou Geartsje,
omdat de pony te· lyts wie.
Wie de pony no te lyts of Geartsje te grut ..

*

Willy Breeuwsma soe har pöny foar yn '·e tiln ·
op 'e foto sette.
1
Wakker kikeloere troch it gleske, mar de
pony krige se net yn beeld.
l
Dat koe ek net want it bist wie al by del
hanwizer.

*

Us krantsje is yn syn 14e enFreark yn syn 70e
.· j iergong.

*

Thijs ~n Diny sjogge ûs Ûnder de fuotten.
Hein G; hat in nije trekker. -Hy kin der lykwols mar min mei ût 'e fuotten.
Syn opmerking:" 'K soe safolle problemen
tink ik net ha mei in oare frou as mei in
oare trekker",seit genoch!

,
*

Opsporing verzocht
Wol dyjinge dy't Bert M. syn krekt 3 wike
alde, nije auto yn 'e nacht fan 19 op 20
febr.in bytsje lytser makke hat, him melde!!!

*

Earst hat de stoarm in protte plaatsen neisjoen
en no wurde se neisjoen troch de boeren.
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*

Pier B. hie mei de stoarm in gat yn't dak,
Jan G., Yeb W., Jelle z., Lolle H., allegearre
hiene se in gat yn't dak.
Mar de pleats fan Klaas G., bleau sparre,krèkt
op'e tiid de nekke ynlutsen!

.

*

Op Ymswalde leine amateur-argeologen in pleats
bleat ut
'e terpetiid mei plak foar sa'n 40 kij.
Dêr moatte dan oer-oer-oer-oer-oer-oer-oer-oeroer-oer-oer-pakes en beppes fan de hjoeddeistige Ymswaldsters op buorke ha.

*

De Ymswaldster kinne no't de nije brêge klear
is ek meidwaen yn "de vaart der volk'ren".

*

Sjors enJeanet V. binne fan harren geloof,
de auto,ofstapt. Se stappe no op 'e fyts.

*

Fiks oantraapje en dan •••••••.. efkes yn it
bubble-bad.
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*

Hans P., een knappe, slanke macho
trof het:.in zijn afgelopen weekend niet
Op weg naar zijn liefje~
z'n Ach~erhoekse hartediefje,
wilde ·' t autootje ni_et meer voort.
in de buurt van het stadje Emmeloord.
Eer.at had hij zelf wat aan de auto gerommeld,
maa~ •1al gauw werd de familie opgetrommeld. ·
Twee auto's ginge~ mee
en ze haalden Hans uit de puree.
Hij zette zijn reis weer voort,
de auto hoefde niet in de takels,
maar SHIT,de familie miste wel SAMAR's
.
"SKYTMERAKELS" •••.

zo.

Skytmerakels •.•••••• merakelst!!

l:J:Kopy in snypsnaren graach f~lr 15 april.
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