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VOORWOORD:

't Laatste .Skieppesturtaje voor de vakantie zit
weer in elkaar.
Ook zit het er weer op voor al degene die voor
hun examens hebben zitten blokken.
We hebben elders in dit krantje een zo volledig
mogelijke uitslag hiervan. Nu zitten de meesten
alweer in de ban van het W.K. voetbal Italië 90.
Maar wist u dat "ONS" ·Nationaal Elftal eerste
geworden is van Wonseradeel SGd en dat ook het
schoolelftal een eerste en een derde prijs heeft
behaald.
Begin mei is de Babuurster Molen van 't Waterschap
It Marnelin overgedragen aan "de Stichting de
Fryske Mole" voor he~ symbolische bedrag van f.1,00.
Dankzij deze stichtin~ ert het vrijwilligerswerk
van molenaar P. Zijsling blijft de 108 jaar oude
molen bewaard.
1 •

Daarbij moeten we de permanente expositie van
"Terp tot Marnelin" niet vergeten.
Deze geeft een overzicht over de watergangen van
2000jaar geleden tot heden.
Ook is er verandering op komst, nu de zo karakteristieke pastorie te koop staat.
Laten we hopen dat ook dit monumentale pand
bewaard blijft.
Verandering bij het Wal t ah s .
't P jutterhonk
û

heeft tijdelijk een zandbak.
De tropische avond had een groot strand tot z'n
beschikking maar uiteindelijk krijgt het Waltahûs
ee~ permanent terras.
Verder kunt u natuurlijk nog een verslag lezen van
"de ReÜni~ van Eemswoude" met z'n spektaculaire
openings-ceremonie van de brug en over de luxe
richtingaanwijzers aan de schitterende Eemswoudsterlaan.
We wensen u allen een prettige vakantie en de volgende kopij graag voor
1 september.
RSvB.

******************************
BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER.
------------------Vanaf halverwege de april-maqnd tot halverwege
de juni-maand.
En ditmaal als inleiding.uit het maandblad "Kijk
op het Noorden" mei 1990 waar een artikel over
de Dorpsomroeper in stond afgedrukt en wel= dat
het een roeping is gebleken= voor miJ,en .•..•••
inderdaad is het.waar!
Vanwaar de wekelijkse aanvragen en de vele toezeggingen die dan ook reeds zijn gedaan. Zowel in de
regio en ver daar buiten.
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Op Koninginnedag j.l. maakte ik een rondgang door
Appelscha.
Een •dag later in de Parel van de Friese
Elf Steden te weten Workum vanwege de vestiging
van Foto Studio Steggerda aan het Sud no. 13.
4 mei Dodenherdenking.
Al de komende 4 mei's moet dit herdacht worden, vast

en zeker, om reden die gevallen zijn om ons de vrijheid te schenken, maar .•..•. behalve om deze vrijheid
weg te schenken.
Op de 6de mei liep de temp. in ons gewest op tot
26,6°C de hoogste van de gehele meimaand.
Op de 12de mei maakte ik in opdracht van "It Fryske
Gea" een rondgang door een aantal winkelstraten in
Leeuwarden. 2 weken later in het centrum van Steenwijk
vanwege de heropening van het Kermis en Circusmuseum aldaar.
En nog enkele malen in de meimaand in de Regio en
eigen dorp.
Pinksterfeest - Fietsfeest 1990.
Zaterdag voor de Pinksteren fietste ik in de MiniElfsteden met nog een flink aantal .andere mensen
zowel jong als oud.
Vërtrek uit Bolsward 9.05 u. -Hichtum- Burgwerd Hartwerd - Wommels - Oosterend - Itens - Rien Lutkewierum - Tirns - Nijland aankomst Bolsward
12.15 u. De afstand bedroeg 40 km.
De dag daarna was ik op de lokatie Ferwoude
van de Ald Faers Erf Route een route welke
een beeld geeft van het friese platteland,
zoals het was rond 1880. Waar de mens ooi~
z'n werk vond vinden de recreanten en natuurliefhebbers hier rust en een overweldige
natuur. En op genoemde lokatie ben ik
nog steeds wekelijks enkele dagen als
gastheer bezig.

3.

En de dag daarna ging ik om 6.30 u. met de duizen-

den pedaleurs als zwartrijder (en dat was duidelijk
te zien) van start langs de Friese Elf Steden.
Waar ik zelf ln de voormalige academiestad Franeker
het peleton verliet. Alvorens eerst nog honderden
een goede voortzetting richting Holwerd had toegewenst oftewel uit-geluid!
En dit alles bij de stempelplaats bej.centrum. Saxenoord. En waar de directeur wederom net als de
voorgaande jaren mij weer vr~endelijk uitnodigde
om met hun te koffiedrinken. En ditmaal met gebak
vanwege dat er een bejaarden-verzorgster de dag herdacht dat ze jarig was.
Na de felicitatie en uitreiking van kleine attentie
van foto en relatiekaartje verliet ik om ruim 10 u.
dit ongedwongen gezellig samenzijn.
Voorwaar een jaarlijks terugkerend nobel gebaar
van de directie.
Vervolgens langs sluipwegen was ik tegen het vroege
middaguur weer thuis.
Maar het was niet alleen een fietsfeest!
Er was meer; duizenden mensen luisterden naar de
Pinksterboodschap in plaatsen zoals Wijnjewoude en
Veenklooster. Een ieder die het pinksterfeest beleefde op zijn of haar manier. En waar vast en zeker ook
gezongen zal zijn het altijd weer schone pinksterlied:
"Roept uit aan alle stranden!" en wat er verder volgt.
Tot zover de pinksterdagen 1990 met koel weer en regen.
En wie in het dal blijft, ziet nooit_de andere kant
van de berg!
De a.s. vakantie's
En ene Blaise Pascal verzuchte het eertijds zo:
Alle ongeluk van de mens komt voort uit het feit
dat hij niet rustig thuis kan blijven en dat wordt in
de vakantie-tijd waar g e m aa k t , En •••• gaan weer met
miljoenen op pad.
Wat bezielt toch deze drommen?
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Waarom die massale vlucht, die vrijwillige verbanning
in de vreemde? Of de zucht naar actie· en avontuur?
Vragen en nog eens vragen!

De meesten dunkt mij zijn in hun vakantie op zoek,
of op jacht naar een tweede leven, het ware leven.
Misschien zou men,meer tijd v~or bezinning en beschouwing moeten nemen om zo beter oog te krijgen
voor het oneindige en eeuwige, dat boven alle vluchtige tijd uitgaat.
Maar ••..•• wie rusteloos blijft jagen naar een tweede
leven loopt gevaar zijn eerste en enige leven te
verspelen. Zalig zijn daarom die tragen.
Veel mensen zijn te lui of te laf zich met de zin van
hun bestaan bezig te houden. Zij jagen zich kapot
achter de hersenschim van een tweede leven aan.
Daarom is de zomerse volksverhuizing· die vakantie
heet, een toonbeeld van die massale onrust en hunkering naar rust.
En daarom met de woorden van Jacob Noordmans die eertijds schreef: Dat de mens heeft maar één leven.
Daarin liggen de stranden der rust, de hoven der stilte
de bossen der koelte, de grazige weiden der verpozing
en de zeer stille wateren der aanscnouwing vlak naast
de deur.
Va~k nog geen dagreis verJ Zo beleefd, wordt die vakantie de mooiste vorm van thuis komen en de hoogste vorm
van thuis blijven.
Goede reis en vooral behouden thuiskomst!
En voor ieder die onze schilder Vincent van
Gogh zo zeer bewonderd,is er dunkt mij een zeer
eenvoudige en gepaste manier om deze gevoelens
te tonen: iedereen met een kleine of een grote tuin
zou misschien nog zonnebloemen moeten zaaien.
Het zou om deze tijd nog net kunnen.

5.

Tenslotte.nog een aantal korte berichten:
Een nieuw export product verschenen n.l. de
"Bartlehiem Beerenburg".
Maakte de geboorten bekend van Anoeke en Jan
repectievelijk borelingen van de ouderparen
de Jong-Huitema en Witteveen-Altenburg.
Iedere 2e zondag van de maand laten de kerkgangers
van de geref.kerk in Rottevalle vanwege het milieu
hun auto staan. De plaatselijke voorganger gebeld en
die heeft het bevestigd!
Terwijl de VVD haar voormannen verwisseld als
paarden voor de postkoets.
Iemand liet mij weten dat de weidevogels
in aantal verminderen. Als het zo doorgaat
sprak de man zien wij ze over een aantal
jaren alleen nog maar op de bankbiljetten.
Halverwege de juni maand was er de grote
en onvergetelijke dag voor de+ 40 inwo-

ners van de buurtschap Ymswoude.
Evenals voor de man van Allingawier die de
versierselen die behoren bij de Ridder in de
orde van Oranje Nassau opgespeld kreeg door de
Comm. v.d. Koningin in Friesland de heer Wiegel.
Zo werden goede werken beloond!
Evenals het ~ord dat. 6nthuld werd tot nagedachtenis
voor een groot man van de Ald Faers Erf Route n.l.
Jouke Reidsma. Het plein in Allingawier dat van nu
tot in lengte van jaren zal heten het· "Jouke Reidsma
plein".
Tot zover ditmaal en zo als altijd van huis tot huis
de hartelijke groeten en zegen en gezondheid!
De Dorpsomroeoer.

6.

Verslag bevrijdingsdag 5 mei

'90.
·,"'".·

Zaterdag was het zover. Koninginnedag en
bevrijdingsdqg-viering.
Met een vroeg zonnetje trokken dhr. Schakel
en het muziekkorps door het dorp met heldere
klanken uit bel en muziekinstrumenten.
Om 10u. gingen we los met de al bekende spelen
kaatsen en volleybal en voor de lagere schoolkinderen verschillende spelletjes.
Het werd steeds warmer,dat de drankjes en ijsjes
vlogen over de "toonbank".
·
's Middags konden de jeugdkaatsers de spelletjes
van de ochtend nog doen, en er w~s nog de
finale van het kaatsen.
Daarna een blinddoekspel c.q. kru~wagenrace.
Dit was hard werken geblazen,dat natspatten met
water was geen ramp,de meeste toeschouwers stelden het _zelfs op prijs.
Het "petsjebaljen" ging niet door i.v.m. te weinig
animo en de hitte op het veld.
's Avonds was er toneel. Het Nijlander toneelgezelschap bracht het stuk:" As it bioed mar blati is."
Dit viel erg in de smaak.
·

In de pauze was er een verloting met leuke prijsjes.
Na afloop kon er nog gedanst worden op muziek van
''Trio Special".
Al met al een zeer warme, maar geslaagde bevrij~
dingsdag.
Uitslagen sport en spel:
Volleybal
1e prijs Herma Groenewoud
Frans Mulder
Eeuwk Hilt
C i 1 i a ·'.Hui tem a
Sybolt Dijkstra
Rudy Mekking
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2e prijs Betty de Haan
Laurens Bouwmeester
Herke Bakker
Geertsje v.d.
Wal
Johan Dijkstra
Anneke Woudstra

Jeugdkaatsen
1e prijs: Hylke Steggerda
Anke Witteveen
Johan Huitema

2e prijs:

Gerrit Schukken
Maura Falkena
Nelly U. Haarsma

3e prijs: Nelly Th. Haarsma
Jacob Hofstra
Jolt van Buren
Senioren-kaatsen
1e prijs: Anne H. de Boer 2e prijs: Anno Galama
Durk Breeuwsma
Marco Burgghraef
Durk Ouderkerken

3e prijs: Niek de Boer
Johan Gaastra
Sjoerd Huisman
Spelletjes groep 1 t.m. 3 : Elk kind kreeg een lekker
zakje snoep.
Spelletjes groep 4 t.m. 8:
groep 4
1e Anne Bakker
2e Welmoed Schakel
groep 5
1e Liesje Bakker
2e Tineke Schukken
groep 6
1e · Gerrie Bakker
2e Peter Ouderkerken
groep 7
1e Rixt-Nynke Schakel
2e Sjoukje Dijkstra
groep 8
1 e Mark Nauta
·
2e Maura Falkena
Kruiwagen race:
1e prijs
Marco Burghgcaef / Haijo Hylkema
2e prijs
Baukje Postma
/ Frans Nulder

-het Oranje-bestuur.

8.

Uit het verleden van Eemswoude

Het doet ons veel gen~gen U enige informatie te kunnen presenteren over de
geschiedenis van de streek die U bewoont of.bewoond·heeft: EEMSWOUDE,
Aanleiding voor ons waren graafwerkzaamheden die eind 1989 in deze omgeving
plaats vonden, Als amateur-archeologen werd onze aandacht getrokken en al snel
bleek da\ een nieuw.gegraven sloot (i~v.m. wegverbreding) een terprestant doorsneed,.
Er ie sprake van een re.stant omdat ook deze terp in een eerder stadium ten prooi
was gevallen aan ~e oommerci~l~ .terpafgravingen die eind vorige en begin deze eeuw
veelvuldig plaats vonden, Doel was om de uiterst vruchtbare terpgrond te vervoeren
naar minder vruchtbare gebieden, namelijk de zand- en veengronden, .
Een deel van het vorig ja.ar naar boven gekomen materiaal, werd d9or ons verzameld
en meegenomen om te determineren (zi~ fig. 1),
. fiq I.

~ .. rt.v.rs

vAN

PI! Vt1N'D'7EN

Tegelijkertijd werd er literatuur bestudeerd om na te gaan wat er al bekend was
van dit buurtschap. Tijdens dit onderzoek werd ons ook informatie verschaft door
de geîntereseeerde familie Speerstra, eigenaar van het stuk land waar we het hier
over hebben, Door hen was ook het Fries Museum al op de hoo~te gesteld van de
,,,,.r-•~-~,-·
graafwerkzaamheden ter plaatse.
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fig 2. Steelpannetje.

Schaal I:'2
(l
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HET JAAR 855,
Eernewoude wordt voor het eerét in hiatoriache bronnen vermeld als Iii,iawalde,
Het betreft een staatje uit 855 van beaittingen van het ltlooeter Verdan in HiealU111,
Hierin worden o.a. Imiswalde en Deddingiwerbe (Dedgum} vermeld, Het gaat 0111 schenkingen door een ~ekere Polclcerua, in desa onrustige tijden waarin de Noormannen onze
ltueten teisterden. Bij Bemewoude betrof het een schenking van 70 gras (ca. 100
pondemaat • oa, 37 ha.). Tot het jaar 128) beeft het lclooater de" landerijen bezeten.
Daarna ltwM het in handen. van d"e Johannieiera van Sneek. Desa kloosterorde had bij
Eernewoude aan uithof, Waaraehijnlijk ie hiermee het op de Scbotanua kaart van Wonaeradeel (1718) aan&9geven "kerkhof" in verband· te brengen (aie atb. 3), Uit historische
bronnen ia in ieder geval duidelijk dat men hier een kapel en kerkhof bezat,
Weer later komen dase eigendommen in handen van de kerk in Bolsward, De kapel werd in
1587 afgebroken,
Intereannt ie dat het land waarover in 855 al wordt geschreven, nu nog aanwijsbaar
ie, Het betreft namelijk het land waarop de boerderij van llertue Walama etaat,

fig 3, Eemswoude op de
scotanuskaart, (1718).

fig 4, Werpsteen Schaal I:I.
( terpaa rdewerk)

HET VELOOHDm ZOEK,

Het door ons uitgevoerde veldonderzoek bijEemswoude leverde bewoningssporen op
vanaf oa, 200 v, Chr,.tot in de latG ~iddeleeuwen (1400-1500), Of het in die periode
oolc continu bewoond Le geweest, is niet met zekerheid te zeggen, Pas na een gedegen
onderzoek (opgraving) ka.1 over dit soort zaken
meer zekerheid
worden verkregen,
'•
.
.
1
Nu ie het zo dat eleehts een enkele scherf een bepaalde periode kan ~ertegenwoordlgen,
Dat hoeft dan niet op bewontng to wijzen1 het kan ook gaan om een "vcrd"aalde"
scherf, Zeker ia dat bewoning heeft plaatsgevonden in de per Lode 200 v. Chr. tot
300 n, Chr,(terpaardewerk) en ca, 1100 tot 1500 n. Chr, {bolpot-, pingsdorfaardewerk

en (vroeg)-ateengoed). Door het Fries Museum is een enkel scherfje gevonden uit de
volkaverhuizingetijd (4e/5e eeuw n. Chr.). Het -tijrlelijk ve;laten van de terp zal

te ma,ken hebben gehad met de groter wordende invloed van de zee in deze periode·
(zgn. tra.negreasiefasen1.

1-0)

i

Kartelra~d.

1

Scherven

·van

Aardewerk van vóór 200 v, Chr.(het zgn. Ruinen-Wommels a~dewerk) is in "Eernewoude
niet aangetroffen. De eerste bewoners zullen zich hier ~ue. rond de jaartelling
gevestigd hebben. Zij bouwden huizen, verbouwden gewassen en hielden vee om in hun
dagelijkse onderhoud te voorzien. Ook het jagen op wilde dieren bracht voedsel op
tafel (zie afb, 4), Na verloop van tijd werd door ophoping van mest en ander afval
de terp geleidelijk groter en hoger. Waarschijnlijk wordt dan opeens de terp verlaten
omdat de invloed van de zee merkbaar groter wordt, ?Ja het jaar 1000 worden dil ver'hoogde woo!lpl.aatsen steeds minder belangrijk oq1<lat door dijkenaanleg de invloed van
de zee steeds me~r wordt beperkt, Desondanks woont men rond 1)00-1400 nog steeds op
of rondom de terp. De door one aan de rand° van de terp gevonden bolpot- en steengoedscherven, wijzen hier op. De periode na 1500 kenmerkt zich door het meer verspreid
wonen op grotere afstand van de t9rp,
Tijdens de terpafgraving in de vorige eeuw is ongetwijfeld veel materiaal verloren
gegaan, Tooh is het diepere (en dus oudere) geaeelte van de terp bewaard gebleven,
evenals de bewoningssporen aan de rand van de terp, Ook diep ingegraven sloten zijn
niet verdwenen!

-•+
!

fig 5. a)Speelschijfje.
b)Romeins speel- of
·aámschijfje.

fiq 6. Spinklos Schnal I:I.
( terpa<1rnewerk)

1 1 •
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DE VONJ)STEN.
Alle vondsten zijn, met uitzondering van palen en grondverkleuringen, los gedaan,
d.w.z. niet in hun oorspronkelijke context (grond ~fkomstig uit sloot).
Uit de oudste·periode (rond het jaar 0) ·stammen veel scherven met etreepband-motief,
gidsfossiel bij uitstek van de Friese terpencultuur, en de resten van een boerderij
in de vorm van 4 palen en een aantal grondverkleuringen (zie afb. 7). De palen wijzen
op import. aangezien bomen hier niet wilden groeien als gevolg van het zoute milieu,
Ook een zeer interessant glazen speelschijfje (zie afb. 5b) wijst op import. Het waren
namelijk de Romeinen die deze schijfjes bi.j een soort damspel gebruikten.
Tevens zijn er diverse gebruiksvoorwerpen gevonden die in de periode 200 v. Chr. 300 n. Chr. gedateerd moeten worden, gedeelte van een eteelpe.n met aangekoekte etensresten (afb. 2), werp- of slingersteen van aardewerk (afb. 4), ronde epeelachijfjes
(7 ex.) gemaakt uit pohcherven (afb. 5a)., halve spinklos 1n de vorm van een kruis
(afb. 6}, ~, ~ van aen deksel, glad en aangepunt :!?211 gebruiksdoel onbekend(afb. 8), ~vaneen potje met standring1 komt zelden voor {afb. 9) en delen
van een maalsteen va~ baealtlava. ·Een aantal randen van potten uit het einde van deze
periode zijn gekarteld {ving~rtopir..dró.kken) of gefaoeteerd, OOk is er een rand gevonden met een dekselgeul (afb. 10),

- -'~ ·-- ,,. _ ...
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i
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fia 7. Situatieschets.

1 2.

fig 10. Randscherf met dekselslcuf.
schaal I:2,
fig 8. Oijbeenpriem,
schaal I:2.

Van de terpgrond zijn een aantal monsters
genomen waaruit ~ en houtresten verza1neld zijn. Nader onderzoek hiervan moet nog
plaatsvinden. Wel ie duidelijk dat het bij het
hout met name om loofbomen gaat (w.o. berk),·
Tenslotte zijn er ook onbewerkte~ verza-

. :::.:::.:'.'.°"'''•

'1jn v~ vez-scht Ll ende

.--

-~z~
•

~

De vondsten uit latere tijden betreffen

slechte scherven van potten. Complete

~ BooemfragmE?nt met.
stanörinq.
Schaal I1I.

voorwerpen zijn niet aangetroffen.
Pingsdorf is getmporteerd aardewerk

dat hard ge~akken en geel van kleur
ie. Er ~ijn rood-bruine verfpatronen op aangebracht. ~ aardewerk ia goed herkenbaar: ~rijs/zwart van kleur, dun en hard gebakken. Deze inheemse soort aardewerk
werd mP.l <ie hand opgekneed, Steengoed is ni.et poreus en daaro,n goed geschikt voor
vlor.i\,:Jr" mi-l<lelen. Wij vonden delen van kannen en kruiken. Uit de t2e eeuw dateert
een !ltui< lufisteen, dat vóór de baksteen

vaak bij kerkbouw werd toegepast. Wellicht

har! he t r.J.,,;,r,ter Werden hier dus ook bezittingen in de vorm van een kapel of kerkje.

Jler\ v:i.n ·Ier llurg & Duco van der Eems,
lt>d"n

v an

MEI 1990.

h~t Argeologysk Wurkferbiin fan de Fryske Akademy.
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Enkele flitsen van het feest op Eemswoude.
Op de avond vóór het feest fietste ik om een uur of
10 naar huis over de nieuwe "snelweg" en genoot van
de schoonheid die dan aan alle kanten zichtbaar was.
Niet alleen van het gouden licht van de ondergaande
zon, niet alleen van de vlaggetjes, die roerloos
wachtten op de grote dag, maar ook van de glimmende
daken,de gepoetste ramen, nog nooit was Eemswoude
zo schoon geweest, letterlijk en figuurlijk.
De volgende morgen vlaggen op de daken van de
boerderijen, blauwe gaten in het wolkendek, het feest
kon beginnen.
Om 10 uur verzamelen bij de brug en om half 11 iedereen starend naar de boot waarop de burgemeester en
de feestcommissie en nog enkele anderen langzaam
richting·Eemswoude voer.
Het muziekkorps van Tjerkwerd ontbrak natuurlijk
niet en dat verhoogde de.stemming.
Na een kort openingswoord van de burgemeester en
een welkomswoord van Jelte Speerstra werd door het
irekken aan e~n touw het bord "Ymswilde" zichtbaar.
Het bord dat we ons allemaal herinneren van de oude

• 1

brug en wat nu hangt tegen het brugwachtershuisje.
De aannemers hadden hun w~rk voltooid en konden dus
gevoeglijk vertrekken wat· symbolisch werd aangeduid
door ze in het water te laten vallen; tot grote
hilariteit van de toeschouwers.
Daarna .bp naa~ de boerderij van de Speerstra's,
de genodigden en het muziekkorps in een grote open
auto met achterop - u kunt het raden - Schakel met
de. bel. Daar achter het "gewone volk'' met eigen
auto's,dat langzaam over de nieuwe weg reed als was
het een bruiloftsstoet ..
Nu kan ik doorgaan met alles in details te vertellen,
maar zoals ik al schreef, dit zijn enkele flitsen.
De receptie bij Jelte in de stal, di~ feestelijk
versierd was en omgetoverd tot een ~mGke gelegenheid,
verliep geanimeerd en de koffie met-~ranjekoek plus
daarna nog een glaasje smaakte best.
Het _ging alle~aal zo gezellig en ong~dwongen toe en
al lijkt het dan of dat allemaal zomaar vanzelf gaat,
het was vantevoren wel bepraat en geregeld.
Alle eer dus aan de feestcommissie, die bestond uit
Hinke Twijnstra,Tine Miedema, Okke Postma , Jelte
Speerstra, die voorzitter was, zij. hadden het leeuwenaandeel in de hele organisatie.
Terug naar de stal, waa~ de receptie inmiddels was
afgelopen eri de "autochtonen" een luchpakket werd
aangeboden. 's Middags ging iedereen even naar buiten
om hier en daar wat rond te kijken en oude plekjes
te zoeken, waar ioveel herinneringen aan verbonden
waren; Zo zag je dus overal groepjes mensen bij
elkaar staan of zomaar wat kuieren want de zon was
gaan schijnen en dat was na al die sombere dagen
daarvoor op zichzelf al heerlijk.
Ik wil niet vergeten dat we na de lunch dia's te
zien kregen van Hendrik Miedema, hij had die gemaakt
van de diverse werkzaamheden die in de loop van
het afgelopen jaar hadden plaats gevonden, vanaf
het slopen van de oude brug tot het gladstrijken
van de nieuwe weg.
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Voor iedereen interessant om te zien, die hele
reportage van hoe het was, hoe het ging en hoe het
nu is; een heel werk , dus alle hulde.
Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats
voor Jelte, die ondanks het feit dat hij
de dag daarvoor een spijker in z'n been
kreeg, toch de hele dag op de been bleef.
Hij hield alles goed in de gaten, praatte.van vroeg tot laat alles aan elkaar en
zette zich dus voor meer dan 100% in,

die hele lange dag.
Maar het was de moeite waard, daar is
iedereen het wel over eens.
Dan 's avonds de koffietafel, wat zag
het er allemaal verzorgd uit en wat smaakte alles
lekker. Nadat vlugge handen.daarna de tafels afruimden was h~t al gauw ~eer everi ~jouwen en verzetten
van tafeltjes en stoelen en begonnen we aan het laatste gedeelte van de avond.
Er moest natuurlijk wel even tempo gemaakt worden
want ja -die voetbalwedstrijd- die ons eigenlijk
wel een beetje goed uitkwam want tussen half 10 en
10 uur waren de meeste mensen verdwenen.
Na de koffietafel werden er wat liedjes gezongen,
de jeugd van Eemswoude liet zich ook niet onbetuigd
en van de vaders en moeders is het wel bekend dat ze
er wat v~n kunnen. Maar dat zou beslist niet zo zijn
als we Rixt Speerstra niet hadden, die de liedjes
niet alleen zelf schreef .maar ook op. de gitaar begeleidde en ons achter de vodden zat met repeteren,
repeteren en nog eens repe~eren.
Ook hebben diverse
mensen nog gesproken: Hylke en' Bonne Speerst~a,
Sjoerd Buwalda, Teake de Boer, Tine Kuiper-Twijnstra,
en Gerry van Dij~. Het was allemaal leuk om die
herinneringen mee te beleven.
En opeens is het dad afgelopen, zwaaiend en lachend
neemt iedereen afscheid, voldaan en tévreden.
Het wordt ~eer stil op Eemswoude, de vlaggetjes hangen net zo roerloos als de dag daarvoor, als ien rode
bal gaat de zon onder,
16•
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nog even een gouden glans over de landen en dan
is de 16e Juni 1990 ten einde, een dag·om
nooit te vergeten!
PhÜn.
!t!!!l!!!!!l!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!

Wijziging in de wijkverpleging.
Een aantal maanden geleden.hebt u kunnen lezen, dat
Jacomien Tjeerdsma haar baan als wijk~erpleegkundige
heeft opgezegd om te gaan werken in Zwitserland.
Haar opvolgster ben ik, Henriëtte Wiersma.
In tegenstelling tot Jacomien zal ik niet vanuit
Bolsward, maar vanuit Witmarsum werkzaam zijn. Deze
verandering geldt voor de volgende dorpen: Exmorra
Tjerkwerd, Dedg~m, Hieslum, Parrega en Allingawier.
De plaats van de consultatiebureaus is niet veranderd.
U kunt zowel voor jeugdgezondheidszorg als voor de
overige hulpvragen contact opnemen met het Groene
Kruisgebouw te Witmarsum .
. Telefoon: 05175-1387.
Spreekuur tussen 13.00 en t4.00 uur.
Het adres van het Groene Kruisgebouw is:
De Tsjasker 9,
8748 DV Witmarsum.

Voor al die mensen, die graag iets meer over mij willen
weten, staat hier nog wat persoonlijke informatie.
22 jaar geleden ben ik geboren in Franeker. Nu woon ik
al weer bijna 2 jaar in Leeuwarden. De Friese taal
versta ik goed, het Fries spreken ben ik aan het leren.
In februari van dit jaar ben ik begonnen in mijn baan
als wijkverpleegkundige in de gemeente Wûnseradiel.
En ik moet zeggen dat ik het enorm naar mijn zin heb!
Tot ziens
Henri~tte Wiersma

1
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Maurits IJdema winna ar

kaarteompetttie 'fjerkwerd
Tjerkwerd. De drieëntwintig leden van de kaartclub
Tjerkwerd hebben dinsdag 17 april jl. hun seizoen
afgesloten met een slotavond.
Tijdens deze slotavond werd niet meer voor de competitie gespeeld; maar voor een dagprijs. Deze werd
gewonnen door Jelle Zijsling.
Na het kaarten werd het lange seizoen (er werd maar
liefst 27 keer gekaart) officieel afgesloten met de
prijsuitreiking. Hierbij bleek dat Maurits IJdema
de winnaar was met een gemiddelde van 4996 punten.
Hij mocht dan ook de tuinstoel en de wisselbeker
in ontvangst nemen, welke beschikbaar gesteld was
door de beheerders van het Waltahûs. Roelof en
Joke de Jong.
Eindstand: 1. Maurits IJdema 4996; 2. Jaap van Lingen
4798; 3. Betty de Haan 4761; 4. Jaap v.d. Wal 4744;
5, Bertus Walsma 4744; 6. Maaike Brandsma 4690;
7. Yeb Witteveen 4686; 8. Wiebren Poelstra 4680;
9. Andries Bos 4671; 10. Wim Steggerda 4657; 11. Theo
Roorda 4655; 12. Meindert v.d. Wal 4647; 13. Jouke
Hettinga 4607; 14. Bert Miedema 4482; 15. Jelle Zijsling 4473; 16. Harmen Posthuma 4457; 17. Jaap de Groot
4452; 18. Riet Bruinsma 4422; 19. Reinold Poelstra
4370; 20. Jelle Twijnstra 4309; 21. Antje de Jong
4256; 22. Griet de Jong 4202; 23. Tineke Steggerda 4184

f!fffiff!ftfffff!f!!ff!
Opbrengst.
ÏrlParrega, Hieslum, Tjerkwerd en Dedgu~ werd onlangs gekollekteerd voor het Nationaal Reumafonds.
In deze vier dorpen leverde dit f. 1178,65 op.
Ook nu alle vrijwilligers en gulle ie~ers bedankt.
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Zomerfeest 10 +11 augustus 1990.
~ Hou deze datums vrij, zet ze vast

. ,<;

op de kalender •
U weet van de optocht dit jaar,
·~;~, u hebt misschien al een idee, ga
. naar uw buur en leg het hun voor.
Maak er iets moois van met z'n allen .
. we rekenen op u!
~Wat u nog niet wist, is dat we met
~ ~het matinee en cte·zaterdagavond
_ ·.~. ·-·1de 5 mans formatie "The Specials"
..-.~.-..,uit Groningen hebben gereserveerd.
,~~--~ ·
Zij spelen liedjei van De Havenzanfijll!li'/!VfBI
3ers tot de Lambada-, Rock and Roll;
:f.rnrtom
alles.
:·; .. ,
. ·i-·.; __ _.

·"".;

.,,,r-

.

,.;:\..

~ ·.~. ·,-.-....~.~

Berjochten fan doarpsbelang Tsjer.kw~rt e.o.
Yn't foarige krantsje ha wy berjochte, dat der
dizze moanne in rin/spe~rtocht komme soe.
Dat juny sa1 n aktiviteiten bringe soe, hiene wy
ek net tinke kind.
It like 6s dirom better om ,kwat te bewarjen foar
letter.
Yn augustus of septimber sille wy no besykje it
te organisearjen.
Tsjin dy tiid hearre jim hjir mear oer!
Fierders krigen wy in berjocht fan "Mounewetter
Witmarsum". Wy wolle har berjocht graach oan jim
trochjaan.

1
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Mounewetter Witmarsum
In ons bad wordt in de week van 13 t/m 17 augustus
de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden.
Op donderda~ 16 au~ustus, om_20.00 uur houden we de

Dorpen estafette
Een estafetteploeg bestaat ~inimaal uit vier dames
en vier heren, maximaal kunnen per ploeg acht dames
en acht heren deelnemen. ( U hebt dan 2x4 wisselzwemmers.)

Er wordt door de damesploeg en door de herenploeg

4x25 meter schoolslag en 4x25 meter vrije slag gezwommen. De tijden bij elkaar opgeteld levert een winnaar op. Deelname is mogelijk voor personen vanaf
ca. 16 jaar.
~ kunt uw ploeg tot 7 juli, tijdens de openingsuren,·
aanmelden bij de kassa van het zwembad.
U kunt daar, en op onderstaand adres {tel.nr.
05175-1318) ook alle inlichtingen krijgen.
Als u ~p die datum nog niet zeker weet öf uw ploeg
mee kan doen, geef dan in ieder geval ~eh kontactadres op, waarmee wij dan in de ee~ste week van
augustus kontakt o~ zullen nemen.
Verder is het houden van oefen- of selectiewedstrijden weer mogelijk;daarvoor moet u contact opnemen
met de badmeester voor het maken van een afspraak.
Dat moet voor 10 augustus; tljdens de openingsuren
van het bad.
Hopelijk tot ziens op 16 augustus, namens het. bestuur van Mounewetter:
Korry Spiekstra,
Scnoolplein 9,
Witmarsum~

Openingsuren van

ma.
di. ,do. ,vr.
wo.
za. en zo.

het bad:
10.00-11.30
10.00-11. 30
10.00-11,30
10.30-12.00

13.30-·17.oo
13,30-17,00 19.00-20.00
14.00-17.00 19.00-20.00
13,30-17,00

tel.zwembad: 05175-1704
As jim belangstelling ha, soene jim dan sels in
froulju1s of hearenploeéh gearstalle wolle.
Jim kin it dan trochjaan oan it boppesteande adres.

*****************************

Tjerkwerd- De keramiek-galerie ArtiSjok, _die dit
jaar haar eerste lustrum viert, heeft een belangrijke-uitbreiding ondergaan en wel met de op
de speciaal daarvoor verbouwde bovenverdieping
ingerichte galerij "Fryslin Boppe~.
-Cultuur-gedeputeerde drs. Johanneke Liernburg heeft
deze nieuwe afdeling, waarin permanent werk van
Friese keramisten tentoongesteld zal zijn,
vrijdagavond officieel geopend en daarbij lof
toegezwaaid aan het galerie-echtpaar Koos en
Ada Stel voor dit nieuwe initiatief.

=============================
28 juny is ds l&ste kear.
We geane dan nei de boarterstün op It Oardsje.
We binne der wer op tiisdei

14 aug.
In noflike fakansje tawinske
troch alle minsken fan
"It Pjuttehonk".
21 •

V

0

q

'

"de splntol" is het ntlverhetoswlnkeltje van de stichting
ndè kael ta nacht".
deze stichting heeft tot doet

het bevorderen van de
creativiteit"
de artikelen die u er vindt
zijn van uiteenlopende aard,
tegen zeer redelijke prijzen"

De Stichtlng 1tcte Kaei ta Nocht" runt in Exmorra
op de Dorpsstraat 39 het nijverheidswinkeltje
"de Spintoln. Daar vindt u een schat aan artikelen
gemaakt door mensen die bij de Stichting zijn aangesloten. Zeer ve.le artikelen zijn bijzonder geschikt
om als kado aan familie of kennissep te kunnen geven.
Om de prijs hoeft u het niet te laten.
Achter de winkel vindt u de unieke poppenhuizententoonstelling die u terugbrengt naar zo'n 100 jaar
geleden. Kom gerust, de toegang is gratis.
Ewout Zwart, voor de p.r.
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GESLAAGD!
Chr.

Agrarische school:

Chr.

Technische school:

~eslaagd ·

i~. ~~: . ·
.. j., ,,,

Hayo Hijlkema
Marco Burghgraef
timmeren-Peter Bakker
metselen- Rudy Mekking
motorvoertuigentechniekAlex de Wolff

Chr. Scholengemeenschap de Schakel:
HAVO/MBO
Elizabeth Bakker
Nico Postma
MDGO-A.W.
Alie Feenstra
Anno Galama
Ma ree 1 de. Haan
Atheneum
Joost Huisman
Sjoukje Hijlkema
Hille Schakel
HBOJ werk
Eelkje Velema
HBO P&A
Ester Velema
MMOC
Jeltsje Feenstra
Verpleegkundige G. Krikke
HAVO

MAVO

Lokwinske allegeaire!
Binne der noch mear slagge, wolle jo dit dan even
trochjaan?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

SLAGGE OAN 'E MUZYKSKOALLE:
Else Huisman
Piano, diploma A
Maura Falkena
Piano, diploma A
Matthijs Stel
Piano, diploma A
A. Nauta-Everaars Saksefoan, diploma A
Thea. Bakker
Mellofoan, diploma A
/'.
{'

·_··

.,,. .
,,-~

-·\~

Lokwinske!
23.
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SPORTRAAD WUNSERADIEL
Fietstocht

Schoolkaataen

Op zaterdag 1 september 1990 over
de afstanden 100, 60 en 30 km.
Startplaatsen Witmarsum (100, 60 en
30 km), Makkum (60 én 30 km) en
bijna alle dorpen ( 30 km) van
Wûnseradiel.
Aanvang : 08.00, 09.00 en 13.00 uur.
Om het kampioenschap van Wûnseradiel.
Datum: In de herfstvakantie
Plaats: Sporthal Maggenheim.
_Deelname alleen vanuit de gemeente •

.

-~ -
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Bydragen binne kommen fan:
S.W. de Jong, Boalsert; W. Bakker, Tsjerkestrjitte;
J. Zijsling, Beabuorren; ~- Dijkstra, Waltawei;
frou K. Abma, Boalsert; D. -0e Jong, Oranjewald;
J. Hylkema,Parregea; L. Huisman, Singel.
Us hertlike tank!

?ll.

VRAAG:
Ik doe sinds kort vrijwilligerswerk met toestemming van de
Sociale Dienst en ontvang hier een kleine onkostenvergoeding
voor. Moet ik dit nu ook opgeven bij de Sociale Dienst of de
belasting?
ANTWOORD:
Dat hangt af van de hoogte van de onkostenvergoeding.
Iedere organisatie die de vorm heeft van een stich~ing of vereniging mag ·per jaar fBOO,- aan onkostenvergoeding aan een
vrijwilliger geven. Dan hoeft de organisatie geen bonnetjes,
treinkaarten e.d. over te geven aan de belasting.
Komt de vergoeding boven dat bedrag, dan zal dit bij de belastinginspektie verantwoord moeten worden. Wat betreft je
uitkering; wanneer je je onkosten vergoed krijgt, is dit iets
anders dan het verwerven van inkomen. De vergoeding wordt niet
van je uitkering afgetrokken. De uitkerende instantie kan in
theorie een bewijs verlangen dat het ock werkelijk gaat om een
onkostenvergoeding en niet om extra inkomen. Bovenstaande wordt
allemaal anders als je in het buitenland vrijwilligerswerk
gaat doen. In dat geval kun je het beste bij je uitkerendeinstantie vragen welke procedure je moet ~algen.
Voor meer informatie over dit of een ander onderwerp kunt u
terecht bij Sociaal Raadslieden, Harinxmakade 44 in Sneek,
tel.: ~5150 -.22656. Maar·u.kunt ons ook vinden in: de:rijdende Info-bus in Bolsward op dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur
bij het Stadhuis.
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GRA~r,s

1 jonge hond,kruising boxer-duitse stiinder
Y. Witteveen, tel. 2549
Beabuorren.

=======~================
Beste Tjerkwerders,

"Er moet soms heel wat gebeuren voordat een mens er
toe komt kopij voor het Skieppesturtsje te leveren.
Voor mij is dat de overweldigende belangstelling
die velen van u getoond hebben toen ik veertien
dagen in het ziekenhuis moest doorbrengen.
Nu ik alweer enkele weken thuis ben, nog niet aan
het werk, weliswaar, maar toch al een heel stuk
opgeknapt,wil ik u graag hartelijk danken voor
alle kaarten, bloemen, telefoontjes en andere
blijken van belangstelling.
Mocht u nog wat bezorgd over me zijn, kom dan maar
eens langs op Sylroede 4.
Sytze Nauta.

i*************************
Al wer trije moanne,sûn e0 blier,
ha wy mei ûs Seakle in protte fertier,
Tige tank foar de kaert, it present, de blommen,
it tillefoantsje, as it kommen.
Nochris tank oan eltsenien,
it hat
allegear tige goed dien.

us

Jelle,

Thea,

Pier-Jan en Seakle Zijsling.
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Even voorstellen:
Wij zijn de nieµwe bewoners van Sylroede 14,
het huis waar de familie Flapper eerder woonachtig
was. ·
Sommige mensen kennen ons al, vooral de
veehouders die in Tjerkwerd wonen.
Dit brengt het beroep di~renarts met zich mee.
In de loop der tijd hopen wij de meeste mensen
te leren kennen en andersom natuurlijk ook.
Een voordeel voor Tjerkwerders is dat men voor
medicijnen en de meeste diergeneeskundige handelingen
betreffende kleine huisdieren nu niet meer naar
Bolsward hoeft.
Operaties en dergelijke zullen straks in ons
nieuwe praktijkgebouw plaats vinden aan de
Samuel- van Haringhouckstraat 2b, tegenover het
kerkhof en achter de LTS.
Ons telefoonnummer is 9333.
Jaap

& Karin Harkema.

------------------------:---Aginda
10 en 11 aug.

Simmerfeest organisearre troch
de oranjekommisje.

13 t/m 17 aug.

Swimfjouwerdaagse yn Wytmarsum.

16 aug.

Doarpen-estafette

14 aug.

It Pjuttehonk giet wer los

ein aug

Kopy ynleverje foar it
Skieppesturitsje

1 septimber

Fietstocht,

hjerstfakansje

Skoallekeatsen
27.

100,

60 en 30 km.

BOARGERLIKE STAN:

*

24 maaie wie it feest op'e Singel,
want Roelof en Joke de Jong-Huitema
krigen in dochterke Anoeke.

*

Op 6 juny krigen Jan en Agatha
Witteveen in jonkje.
Sy neame him Jan.
,~~~,~~~itf't:
Broerkes Eduard, Seakle en
~~~-~~
~
Paulus sille der wol wakker
bliid mei wêze.

*

Op Ymswal de· w i ene op 2 3 jun y
Bertus en Nellie Walsma 12½ jjer
troud. Lokwinske!

*

Op Jousterp wie it feest op 20 maaie.
Pier en Lammy Burghgraef-Postma wiene 25 jier
troud.

*

Tryst nijs kaam der op 2 juny.
Sjieuwke de Jong-Poelstra is doe op 51 jierrige
leeftijd ferstoarn nei in.slimme ·sykte.
Wy winskje Michiel en 'e bern folle sterkte ta.

SNYPSNAREN

*

~i de fyts-àlvestêdetocht ha de measten in
fytsbroek mei seemlear oan. Anne-Hans en
Nyk de Boer hiene lykwols in broek mei wol.
"Al weer ~,n van Van Buren."

28.

*

Tidens de alvestêdetocht soe Anny de Jong
har efkes ferstrGpe yn Huylckens~ein.
_Sy die dit yn it huske en stjitte mei de
earmtakke tsjin de alarmknop oan.
Daliks kaam ~er in suster dy't frege:" Hiene
jo help nedich?"

*

Bram Volbeda wûn de Stepalvestêdetocht.
.
Dy foarste, sûnder holle, dat
moat Bram dus wêze •••..••

*

By it skoallefuotbaljen wûn
Burchwert in wedstriid fan
Tsjerkwert.
Cor de Groot: "Burchwert hat
mei 2-0 ran Nederlin wGn."

*

Kaai en j owe noch al ris stof
ta snypsnaren.
Jan en Ineke wiene yn in hotel
yn Moskou. Doe't se de hotelkêamerdoar fan't
slot dwaan soene bruts de kaai
En hoe lizze jo soki ut yn it Russysk?
It draaide op klopjen

of.

ut

.

*

Nei it oprêden fan 'e peuterseal kaam Richtsje
allegear guod tsjin wat fer,jitten wie.
Sa ek in bosk kaaien fan in Peugot/Talbot:
"Wa hat se lizze litten?" Net ien.
It blykten har eigen te wêzen.

*

Jelle en Hinke en Jelte en Rixt wiene okkerdeis
(mei in wike dertusken) in wykein fuort.
Se hiene yn it selde plak sitten, yn it selde
hotel èn ...•• op de selde keamer ..
Ha je no oait!!
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*

Je moatte net foar jo tiid op it tsjerkhof
komme! Dat hat Mulder ûnderfûn.
Hy soe dêr fan'e fyts stappe, sette syn foet
op in dikke balstien en bedarre mei fyts en
balstien op'e kop yn 'e tsjerkhofsleat.
Hy koe it gelokkich neifertelle.

*

Troch Bertus W. syn tadwaan rekke in boukeet
fan'e Heide Mij yn'e feart.
By skimer hater him we~ hielendal yn'e ilde
steat brocht àn de hearen ha neat murken.

*

Haye H. wie by Jan Galama ynhierd om beammen
te snoeien. It draaide op swimmen ut, want
hy hold de tûken net goed fêst.

*

Jelte Sp. is oan it kÛtsjitten west.
Troch in boskmeaner skeat hirn in spiker
yn it kût.

Germ Dijkstra wûn de lêste jÛn
fan it biljertert in flesse B.B ..
Doe't se der ien op drinke scene
blyktè der cola yn te sitten.
De "dief" hat de oare deis in
nije flesse brocht.
*

Thea Dam wûn mei de ferlotting op Befrijdingsdei in doaze sûkelade. Se hat him hielendal
allinnich oppluze. Sok lekker spul kin je net
weijaan. Sels Ane moat der neat fan han ha.

*

No stappe der wol mear "herten" om by buorkerijen mar in echt hert sjocht men net sa fa~k.
·Der rûn ien'op'e Hege Wier.

*

Bauke Buwalda wie befoardere
ta hoffotograaf tidens de
reuny fan Ymswalde.

*

Us ald-doarpsgenoat Yde Schakel
is no Ridder.
Suver in mearke: In Ridder op in
kastiel.

*

Zou er kans zijn op gezinsuitbreiding ·bij de familie Speerstra nu
Jelte kuit geschoten heeft!

*

Fuotbalgekte.
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· ,, Wil Je onze huweUJks- · ·
reis uitstellen of moet ik

voor een invaller zorgen!."

*

*

Minsken, in noflike
simmerfakänsje mei in protte
moai waar tawinske troch
de redaksje.
Kopy foar begjin septimber.

ZOMERS
*

Mei de reuny op Ymswalde is der in awarte
patentstek-trui lizzen blean.
Soe de eigner him even ophelje wolle?
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