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FOARWURD:
Bêste Skieppesturtlêzers,

'

Het echte feestelijke gevoeJ.be'gint al bij...
'

1

it lêzen
fan.de 6e en lêste Skieppesturt fan dit jier.
It is wenst om aan it ein fan it jier noch efkes
werom te sjen. We hiene net te kleien oer de kopy,
allinne mei de snypsnaren ha jimme us wol wat modderje litten. Soe dat betsjutte dat wy Tsjerkwerters
de humor fan de dingen net ynsjogge? Mar dat wol
my net oan. Takom jier better!
Wa't we nea efter de fodden sitte hoege is ûs fêste
kopyleveransier Freark Schakel. We wolle jimme alfêst
wize op de bisûndere bydrage yn dizze Skieppesturt.
It is syn 75 ste!
Dat betsjut dat hy 75:6= 12! jier
eltse kear in bydrage levere haten dat is neffens
ûs wol in plumke wurdich!
syn stribjen is no : op nei de 100! Hy is fol fjoer.
Schakel betanke foar jo bydragen.
En sa geane de lêste dagen fan 1990 hast Ûngemurken
yn drokte foarby. Je falle fan 'e Sinteklazedrokte
yn 'e Krystdrokte, noch efkes meielkoar sjoele en
om is it jier.
1990 kriget by sommigen in spesjaal plakje yn it Ûnthald en by oaren sil dit in jier west ha om sa gau
mooglik te ferjitten . Folle bjusterbaarlike dingen
binne der yn Tsjerkwert net bard; it libben giet sa
syn gewoane gankje.
Bûten
grinzen binne in protte wisse dingen sa wis
net mear. Dat bringt Ûnrêst Ûnder de minsken.
Wa hie ferline jier tinke kinnen dat der hjir yn it
Westen minsken wêze soene dy't in Russyske soldaat
by harren oan it krystmiel ûtnoegje soene?
No is der fansels net felle oplost mei it tegearre
behimmeljen fan in kalkoenepoat, mai it ûtstekken fan
in·han sil inoanset wêze ta it ferbetterjen fan 'e
wrald, al hoe muoisum dat ek giet.

us
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En ek salang as Saddam Hussein syn han net utstekke
wol nei de iest fan 'e wrild sil er in oplossing yn'e
Kuweit-kwesje yn 'e wei stean.
Ek wy soene fansels letterlik en figuerlik wolris
wat faker in han utstekke kinne yn US lytse rûntsje;
in freonlik gebaar; in bemoedigjend wurd of faak allinne mar in lusterjend ear dagge wûnders!
ót dy gedachte is ek de ·utrikking fan 'e Skieppesturt
fuortkommen. Dy Skieppesturt wurdt ûtrikt oan dyjinge
dy't it ofrûne jier it measte betsjutten hat foar doarp
en mienskip. Tidens de nij-Jiersresepaje op 1 jannewaris 1991 yn "It Waltahûs", wurdt troch de r~daksje
bekend makke wa't de Skieppesturt fertsjinne hat;
Dêr ferwachtsje wy jo fansels ek!
Wy moatte der meielkoar wat fan meitsje.
Fan6t dy gedachte wolle wy elkenién "Noflike Krystdagen" en "Felle Lok en Seine" tawinskje .foar 1991!
Rixt Speerstra

******************************
BERICHTEN FAN DE DORPSOMROEPER.
Jaaroverzicht van het dorp en zijn bewoners.
Januari.
Om klokslag 12 uur op de drempel van het nieuwe jaar
1990 maakte ik mijn-eerste rondgang door het dorp.
Met voor iede~ de beste wensen zoals Veel heil en zegen
op al uw wegen!
Tjerkwerd telde op deze 1ste dag van 1990 446 inwoners.
De fel begeerde hoogste dorpsonderscheiding de 0 Skieppesturt~ 1989 was ditmaal voor de 5 leden tellende
Restauratie-Commissie van de St. Petruskerk en .....
zeer terecht op de eerste dag van het nieuwe jaar!

3.

3 dagen later jaarvergadering.Kerkkoor.
Waar Sietske de Jong besloot om er mee te stoppen
(dit was voor haar geen gemakkelijk besluit) omdat
ze vanaf haar 16de jaar al d~elnam aan de koorzang.
En op dezelde dag werd Jelte Speerstra in het bestuur
van het_ Marnelan gekozen.
Op 5 januari ontving Folkert Hofstra als 1ste in de
rij zijn verjaardagskaart van de dorpsomroeper.
6. Buiten de regio maakte .ik in Nieuweschans (Gr a.d.
groene kustweg) mijn eerste rondgang van 1990.
Op ~e
13de overleed onze vroegere dorpsgenote op
bijna 88jr leeft~jd Akke Bakker-van't Zet in
verzorgingstehuis Huijlckenstein.
19 jan. Een goede bezochte jaarvergadering van de
jubilerende Ver.v. D~r~sbelangen. Na een periode
van 4 jaar nam Hylke Feenstra afscheid als voorzitter,
zijn opvolger werd Leen Huisman.
24 jan. Dorpsomroeper anno 1920
en een dag later raast de orkaan met windstoten van
120-155 k~. per uur o•er ons land.
Alleen in 1921 en 1973 waaide het nog harder.
Op de laatste dag van de maqnd werd Fransisca Elisabeth dochter van Rein en Liesbeth Galama Kerkstraat
12 geboren.
Fam W. Hilt van de Singel verlaat ons dorp.
Februari
Tot nu toe hebben wij de derde uitzonderlijk zachte
winter.

7. Temperatuur in het Oosten van ons land 13-14°C+.
9. Maansverduistering; en die het riiet zag moet wach4•

ten totDecember 1992 dan is het weer zover.
17. Kabaret Samar met Skytmerakels in het Waltahûs.
20. een belangrijke beslissing wordt op de gemeente
avond in Parre~a genomen, daar werd besloten om met
de Samen op Weg gemeente alhier verder te gaan.
24. Krokusvakantie
26. Ons land wederom in ,de greep van zware storm.
In het eerste nummer van de dorpskrant laten een
drietal jeugdige amazones Willy-Marijke en Martine
ons iets weten over hun geliefde ponysport.
En de kunstschilder Gerrit Wijngaarden vertelt in
een forse bijdrage over zijn werk.
Fam. Buma betrok aan de Waltawei 27 hun nieuwe woning.
Februari was de warmste sinds 1849.
Maart: Vanaf 1977 Dorpskrant.
Koude start begint met winterse buien.
Op de 1ste zaterdag na een onderbrekeking van een
aantal jaren werd hier weer carnaval gevierd.
Tjerkwerd heette Skieppegat en de inwoners
Skieppegatters en de organisatie { de recr.
club) waren de Skieppehoeders.
11. Werd geboren Seakle Jelle zoon van Jelle
en Thea Zijsling-Altenburg op Beabuorren 2.
13. Jaarvergadering begrafenisver. Tjerkwerd~Dedgum. Een 6-tal leden bezocht deze
vergadering.
15. Tjalke v.d. Meer vindt in zijn buurtschap Rytse-

5.

·---------=-===============--,
terp in een zachte lentebries het eerste kievitsei
van Tjerkwerd. 4 jaar geleden was het ook al raak
maar toen was het al de 26ste.
25 jaar E.H.B.O. B. Huitema werd onderscheiden met de
Dr. C.B~ Tilanus jr. in zilver onderscheiding.
Hinke Twijnstra sprak veel lof aan het adres van
genoemde heer in haar bijna 100 regels tellende
gedicht.
18.

Temp.

19,2°C

21. Met prachtig lenteweer gemeenteraadsverkiezingen.
24. Muziekuitvoering van onze fanfare Eensgezindheid.
25. Zomertijd begint.
Faro Ydema verhuistvan Tjerkwerderweg 3 naar Markeweg
no 100, 8398 GR Blesdijke.
In deze maand kwam het echtpaar de Hey met hun twee
kinderen uit het buurdorp Parrega en gingen wonen op
de Singel no 11.
8. De zesde Parodialoop
1ste aankomende Epheus Jorritsma, Waaxens
2e
Bertus v.d. Veen. Folsgare
3e
Bram Volbeda, Tjerkwerd.
April
Smid Wiebe de Vries en zijn echtgenote verhuizen
naar Heerde. Temp. 17,3°c+

7. Surftocht langs de Elf Steden ~aat door ons dorp.
9. Wiebren en Alie Poelstra 25 jaar in de echt verbonden.

6.

11. Ouderensoos gaat als afsluiting naar de kegelbaan te Hindeloopen.
21.

Op deze datum werd in 1968

32°C+ gemeten.

22. Ds. M. Schukken onze vroegere dorpsgenoot bestijgt
op deze zondag !n de St. Petruskerk de kansel.
26. Jeltje Jorritsma-Kers viert vandaag haar 97 ste
verjaardag in Huylcken,tein.
Mei.
Op de 1ste dag van deze maand vertrekt het echtpaar
Flapper van de Sylroede naar Heerenveen.

2. Foto Studio Steggerda nu ook in Workum, SGd 13.
5. Koninginnefeeat en 5 mei viering.
6. Zome~se te~p. n.l. 26,6°C+

7. Echtpaar Harkema komt op de Sylroede 14 te wonen
en vestigt daar een veeartsen-praktijk.
Na 6 jaar weer op de vroegere verhuisdatum 12 mei
terug op de Bolswarderweg no 1 Fam. Willem en Sytske
Schakel-Schrale met hun zoon Yde-Willem.
12. Nationale Molendag.

De molenaar van de Babuurster molen die in 1882
werd gebouwd laat het de dorpsgenoten een dag te
voren weten in een rondgang door de dorpsomroeper!
En een ieder werd beleefd uitgenodigd!
In de kaartcompetitie werd Maurits Ydema winnaar.
Bij het biljarten was de winnaar van dit seizoen
Albert Feenstra uit Dedgum.

7.

Na ruim een jaar vakant te zijn geweest is er
weer een eigen predikant Ds. Muilwijk.

19. De Recreatieclub organiseerde een ouderwetse
Rock and Roll avond.
20. Pier Burghgraef en Lammy Postma 25 jaar in de
echt verbonden.

24.

Geboren Anoeke dochter van Roelof en Joke
de Jong-Huitema.

31. Voor de 2de maal in succ~ssie is
Con Spirito
o.l.v. Age Gietema er in geslaagd om de Lytse.._111':.1'1\.
Noardske Balke te veroveren.
Juni.

2. Overleden Sjieuwke de Jong-Poelstra.

3. Bram Volbeda wint de Stepelfstedentocht.

4.

Zwaarste Elfstedentocht per rijwiel in
twintig jaar eist 20 procent uitvallers het
weer was koel met buien.

6. Geboren Jan, zoon van Jan en Agatha Witteyeen- Altenburg.

14. Kerkvoogden van Tjerkwerd nodigden alle
gemeenteleden uit voor de ledenvergadering.
Onderwerp: Verkoop pastorie. Er werd besloten om tot
verkoop over te gaan.
15. In het Waltahûs Tropische avond .....
Org. Recreatieclub.

16.De grote en onvergetelijke dag'voor de~ 40
bewoners van buurtschap Ymswoude. Ook dit laat
ik u weten en ik zal het nimmer meer vergeten!

8.

Een buurtschap dat weer mee kan"in de vaart der
volkeren. "
·
Een week later waren Bertus en Nelly Walsma
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jaar in de echt verbonden.
29. ~aan ook de lagere school-kinderen met vakantie.
Zodat in onze dorpen de vakantieperiode weer is
aangebroken.
En •••..• ons nationaal dorps-voetbal-elftal
de competitie van Wonseradiel-SÛd eerste is
geworden.
Juli.
Van 3 -11 juli maken Meiny Romkema en
Rens Bakker een fietstocht rond het
IJsselmeer.
Halverwege de maand en wel op zondag de
15de chaos op de wegen! Zon lokt miljoenen naar de
kuststrook.
Augustus.
Elfstedentocht per boot gaat langs ons dorp.
En de hittegolf houdt aan. Het is in 15 jaar niet
zo warm geweest.
Weerstation Schettens meldt 33°C+.
10 en

11. Vierden wij het jaarlijks dorps-spectakel.

13. De schooldeuren van de C.B.S. de Reinbêge gaan
op deze datum weer open.

16. Start het kerkkoor haar wekelijkse repetie's •
En inmiddels is het riante onderkomen van
onze vroegere preekheren weer bewoond en wel
door de fam. Kootstra en dat is meende ik
goed te zien!
Haye Huitema en Ingrid Knol gingen op 17 aug.
9•

een huwelijks-overeenkomst aan en wonen in Bolsward.

23. Joh.
huis een
rijtuig.
voor het

Dijkstra en Leny Haitema behaalden in B1auw1ste prijs met het ringsteken met paard voor
En Fam. Anne de Boer ook een 1ste prijs
schoonste geheel.

Vanaf 24 aug. wonen op de Waltaweg4voormalige
smederij,Joh. Huitema en Kl~ske Veninga.
28. Reisje van de Vrouwenvereniging •
29.Temperatuur 28°c+
De zomer was warm en droog.

.:-,..

,'
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September.
1. In het avonduur knipt de dorpsomroeper het
lint door. En de heropening van de Kerkstraat vanaf
no.2-11 en 12 is een feit. En ••••• een prachtige
gevel siert de oude Kerkstraat sinds dien.

7. Geertsje v.d. Wal en Freddy Reyenga in de echt
verbonden!
20. Werden geboren Froukje en Freerkje dochters van
Bertus en Nelly Walsma-Jorna.

25. Start van de klaverjascompetitie wekelijks in
het Waltahûs.
26.Was het 60 jaar geleden dat de Visserman n.l.
Doede Wijngaarden zijn eerste vischakte tot het
visschen met aalfuiken is uitgereikt.
Tonny Witteveen en Gerrie Bakker deden mee aan
het ringrijden in Workum met hun pony Lesley voor
het sjeeske. En b e ne a.Ld e een 2de prij:S; vo Lg e n s
de speaker aldaar een prachtig paartje!

10•

Oktober.
Gymnastiekclub

M.B.V.V. gaat weer van start.

Echtpaar Enne en Annie Feenstra-Burghgraef vertrekken naar Tijnje, gem. Opsterland.

4. Sietske de Jong viert haar 83ste verjaardag.
Halverwege deze maand kwamen op de v.m. boerderij
Poelstra aan de Singel te wonen fam. de Boer uit Ylst.
Op de 21ste ziet Jelte Speerstra Abraham.
En twee dagen later komt Jan Galama Abraham tegen.
Gebr. Volbeda houden open huis.
23. Begon de maandelijkse soosmiddag weer.
November.
3. Playback-Show in het Waltahûs.
11. St. Maarten-viering en op deze dag werd Sjoukje
Dijkstra 12 jaar.

14. Jaarvergadering Oranjevereniging. 17 leden
gaven gehoor aan de oproep van het bestuur.

17. Robijnen huwelijksherdenking in familie-kring
van Fr.
Schakel en W. Schakel-Miedema.
22. Hieke Koopmans-Jorritsma viert haar 82 ste verjaar·
dag!
23. Jaarvergadering Ysvereniging. De vergadering
trok nauwelijks meer mensen dan een gemiddeld
verjaardagsfeestje.
24. Intocht van St. Nicolaas, de goedheilig man,
met zijn twee pieten.
26. De eerste sneeuw valt!
1 1 •

December.
Begin van de maand kwamen aan de Jousterperweg
no.6. Jelle Feenstra en Nynke Lammers te wonen.

Op 11 december hoopt onze ·oudste inwoner Roelof G.
de Jong sr. zijn 88 ste verjaardag te vieren.
Tenslotte Galerie-atelier Artisjok vierde dit jaar
zijn eerste lustrum. Ook dit jaar weer met wisselende
expositie's.
Ook ikzelf maakte meningmaal rondgangen in eigen
dorp en in de regio en soms ver daarbuiten.
Ook in dit overzicht zal u heus wel eens een foutje
opmerken. Maar ...•• · wie geen fouten maakt, maakt
meestal niets.
En als afsluiting had ik ditmaal gedacht omdat
wij ons in de adventsweken bevinden het volgende:
Wie het licht lief heeft blijft in het licht en
geeft het door aan anderen. Dat is advent!
Gezegende Kerstdagen •en een Goede Jaarwisseling.~.
En .•.• het zou stil zijn· in de bosse~ als alleen
de beste vogels zouden zingen!
Van huis tot huis d~'..hartelijke groeten van·.
de Dorpsomroeper.

******************************
Berjochten fan Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.

Wy ha dizze kear trije meidielingen.
Allerearst ha wy op 27 desimber o.a. wer:
DE SJOELWEDSTRIID.
De j~ns om 19.30 oere stean de do~rren ·ran "It Waltahils" iepen foar ild en jong.
Der binne ek dit jier
"hearlike prizen" te winnen.
Dus kom allegearre en doch mei!!
De yntree foar de grutten is f 1,00 foar de bern
f 0,50. De opbringst sil wize foar in goed doel.
Nei alle gedachten sil dy opbringst foar Ruslin wêze.
,2•.

Fierders ha wy op 11 jannewaris 1991 us jiergearkomste yn "It Waltahus".
It begjint om 20.00 oere.
In program folget yn'e rin fan'e tiid.
Wol kinne wy alfêst sizze, dat us gast de hear
Dijkstra is. Hy wurket by it Fryske Gea en hy
sil ctêr it ien en oare oer fertelle .
Eltsenien is fan herte welkom!
i?_an krigen wy in brief fan it 11Heamiel Comité
Bolsward''·
Wy wolle harren oprop graach oan jim
trochjaan .
It komitee wol nammentlik de doarpen yn'e omkriten
aktyf
by de heamielfeesten belûke want sizze se,
it "is it feest fan stêd en plattelin.11
Hja tinke aan in dielname oan'e yntocht op woansdei
26 juny 1991. Der is startjild en prizejild foar
it moaiste en originielste gehiel.
Ha jim belangstelling, dan kinne jim kontakt opnimme
mei it sekretariaat "heamiel comité Bolsward",
Postbus 141, 8700 AC
Bolsward.
Ta beslut winsket Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.
elts goede Krystdagen en in Lokkich 1991.

4.•••••••••••••••••••••,.
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Kollekte Jantje Beton.
In pear wike werom kamen wy by jo oan 'e doar
om in bydrage foar Jantje Beton
en foar
boarterssealtsje "It Pjuttehonk11•
No,
oprop yn'e Skieppesturt is net fergèes west!
We hellen f. 268 10 op.
•
De hel te dêr.fan 1
i-P'roar
...
.,_ _

us

de pjutten. Tige tank dêrfoar.
Ek
tank oan Gurbe Brandsma dy't spontaan
-ja- sie doe't we him fregen oft er foar
mei de bus rinne woe.
"It Pjuttehonk."

13.

OPFRISCURSUS VOOR
Automobilisten in onze gemeente kunnen meedoen
aan een opfriscursus "Bijtanken en Oppoetsen"
welke wordt georganiseerd in samenwerking met het
Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in
Friesland. Deze cursus is bedoeld om de verkeerstheorie wat op te frissen.

De cursus omvat een vijftal voorlichtingsbijeenkomsten van circa 21 uur en zal bij voldoende
deelname (minimaal 20) in het gemeentehuis op nader
te bepalen data (in overleg) worden georganiseerd.
De kosten v an deze cursus bedragen - inc·lusief
naslagwerk-I 35,-- per persoon.
De gemeente neemt hiervan f 10,-- voor haar rekening
zodat deze cursus U uiteindelijk f 25,-- kost.
Voor deze cursus kunt U zich voor 1 maart 1991
aanmelden bij de heer Ph. de Haan (tel. 05175-1541).

//ll!llll/lll!/ll/ll//!!l!III
Het is leuk dat iedereen gebruik kan
maken van de glascontainer.
Maar dan ook wel het glas in de container
doen, en niet in dozen ernaast, want dan
wordt het een grote puinhoop.
Degene die de gla3container leegt,
neemt dit glas nl. niet mee en
dus stapelt het glas eromheen zich

De kollekte voor het "Diabetes Fonds
land" heeft het volgende opgebracht:
Tjerkwerd f 130,10
f 125,70
Parrega
Dedgum
f 68,35
Alle gevers heel hartelijk dank.
1 4.

ATTENTIE!!
Op vrijdag 28 december a.s. hoopt de kaartclub
weer een gezellige klaverjasavond te organiseren
met leuke prijzen.
Iedereen is welkom. Inleg f.5,--. Aanvang om
20.00 uur in qet Waltahûs.
We hopen op grote deelname. Tot Ziens!
Riet Bruinsma.

GESLAAGD!

Elf leerlingen van "De Reinb6ge" slaagden op 12 nov.
voor hun jeugd-EHBO diploma.
Dit waren: Durk Walsma, Arjen Steur, Rikst Nynke Schakel, Gerrie Bakker, Minke de Boer, Sjoukje
Dijkstra, Joost Stel, Tjeerd Haarsma, Jolt
van Buren, Douwe Algra en Jacob Hofstra.
Voor de zesde maal werd dit jeugd- ·DATISNOUQ!
·. ·.
EHBO eksamen afgenomen op onze
~IÎANIJl'I.EKI,
school. Eens in de twee jaar doen groep 7 en
aan·
dit eksamen mee. De dames H. Twijnstra en A. Mekking
verzorden het praktijk gedeelte , terwijl mevr.
A. Gietema zorgde voor de koÖrdinatie van het geheel.
Zij nam samen met dokter W. Jansen het eksamen af.
De heer A. Dam gaf de theorie-lessen.
Het jeugd-EHBO- diploma houdt in, dat de kinderen veel
weten over het verlenen van eerste hulp bij o.a.
botbreuken, flauwtes, brandwonden, snij-en schaafwonden enz.
Dus: Van harte gefeliciteerd kinderen!

a
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Bêste Skieppesturten,
Hjir even in berichtsje ût de U.S.A.
Ik bin hjir as utwikselingsstudinte mei de organisaasje "Youth For Understanding" en dat hild yn dat
je hjir in jier nei de High-School geane.
De skoalle wêr't ik hinne gean stiet yn Lebanon
yn de staat Pennsylvania. Der sitte 1200 learlingen
op dy skoalle. Yn Lebanon self wenje 35.000 minsken.
Opus skoalle sitte noch 6 oare ûtwikselingsstudinten
ut oare lannen. Ien ct&rfan is myn "suster" Aslaugh 1

se komt ut Denemarken en wennet yn deselfde "Hostfamily" as ik. De skoalle is sawat 20 min. rinnen
fan us hGs 6f. Moarns ha we altiid in "ride" fan
in famke dat yn deselfde strjitte wennet as s ,
De skoalle begjint om 8.05 a~m. en we komme om
3.01 p.m. ût. Nei skoaltiid hoege je je net te ferfelen, want der binne fan allerhande aktiviteiten,
sa-as sporten, taalklubs., toanielklub, fotografyklub en klubs dy't fanalles organisearje.
As we t.h s komme, set te we meastal direct de televyzje oan; der is altiid wol wat leuks op te finen.
Je ha ctêr nammentlik keuze ut sa'n 40 ferskillende
netten.
American Football sjogge weit meast, mar ek in soad
"movies". Om 5.30 oere ite we meastal.
Ja, it iten is hjir wol ferskillend. In soad "fastfood", mar toch ek wol wer> in soad griente.
Op skoalle kinne je je iten yn'e pauze keapje,
mar dat is no net it bêate îten. It bestiet haat
altiid ut "chicken-nuggets" mei "French Fries" of
je ite pizza en dêr reitsje je ek wol gau 6titen~
We hawwe elke dei itselfde lesroaster, 6 fakken
en 2"studyhalls11• Yn 11studyhall" mei je self witte
wat je dogge. It is hjir wol makkeliker op skoalle,
mar i~ is soms noch wolris wat moeiltk om de taal
te begripen,
'û

û

1

6•

No even wat oer myn "hostfamily''· Myn "dad" is

63

jier en hy wurket as feilichheidsyngenieur.
Myn "mom" is fuottedokter en sy is 61 jier.
Beide wurkje se 5 dagen yn 'e wike en "mom" ek
noch in pear ekst~a jÛnen.
Aslaugh is myn Deenske suster en sy is 17 jier.
we geane faak tegearre te swimmen nel de Y.M.C.A.
in sportklub wêr't we lid fan binne.
Wykeins is hjir net safolle te beleven, want Ûnder
de 21 jier kinne je net 6t~ean lyas wy dat wend binne.
Wol geane we soms ut toeren mei wat freonen of we
hl.ere wat video-films, mar de jÛn is dan om 11.00 p.m.
ek alwer ofrûn, omdat hast elkenien sneintemoarns
nei't tsjerke ta giet.
Wat it waar _betreft, it is hjir wol kilder as yn
Fryslan, mar de earste snie is hjir ek noch net fallen
as je oer it waar begjinne, rint it roeastal op it
ein oan. Ja, en it giet no ek al wer op it ein
fan it alde jier ta!
Dêrom winskje ik elkenien in goede Kryst en in
Lokkich Nijjier !
Rieneke Speerstra, · ·
c/o The Denglers
541 Cumberlandstreet
Lebanon, Pennsylvania
17042

De kollekte foat it
"Geestelijk gehandicapte kind"
hat f 381,60 opbrocht.
Haije Kooienga betanket alle
minsken dy't holpen ha.

. Nationale Kollekte ,
Geestelijk Gehandicapten
1

7.

U.S.A.

Vraag
Kunt u vaar m1J op een rijtje
allemaal geregeld moet worden alo mijn vrouw,
af ik kom te overlijden ?

Antwoord.:
Allereerst moet er binnen 5 dagen na overlijden aangifte gedaan worden bij de Burgerlijke
Stand. Meestal gebeurt dit door de begrafenisondernemer. Verder moeten de volgende za~en.
-indien van toepassing- gereg~ld worden;
- Een verklaring van erfrecht,', vla de notaris
te verkrijgen, om geld op· te ·. kunnen nemen
van giro-, of bankrekening van de overl~dene.
- De volgende instantie moeten op de hoogte
worden gebracht; de werkgever, de instelling
waarvan de overledene een uitkering of pensioen ontving,de hypotheekbank, de verhuurder, het ziekenfonds, of de particuliere
ziektekostenverzekering, overige verzekeringsmaatschappijen.
De werkgever van de overleden werknemer heeft
de wettelijke plicht om aan de achterblijvende
echtgenoot/partner een overlijdensuitkering
te verstrekken. Ga ook na of er pensioenrechten z i.jn cpqebouud, Van de belasting ontvangt
men een paar maanden na het" overlijden van de
partner een aangifte van de Inspectie Registratie en Successie.
Bovenstaande is natuurlijk zeer beknopt

Voor meer informatie over dit of een ander nnderuerp kunt u
terecht bij Sociaal Raadslieden, Kruizebroederströat 2 in
Sneek, tel.: 05150 - 22656. Maar u kunt ons ook vinden in:
de Infobus in Bolsward op_ dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur
bij het abedhul s ,
, 8 •.

Koude
nachten
Naar aanleiding van de vergadering op 23 nov. j.l.
even dit. We he9ben afgesproken om met vrijwilligers
wat aan de ijsbaan te doen n.l. zand in· de muizegaten te laten spoelen. Dit is inmiddels gebeurd.
We hopen dat het water nu blijft staan.
Als
dit zo is , bestaat er wel gevaar voor de kinderë'n, want de ijsbaan is op ·bepaalde plaatsen (te)
diep.
We willen de ouders vragen, de kinderen te waarschuwen hier niet te komen.
Ook al ligt er ijs, de kinderen kunnen er beter niet
opkomen als er geen toezicht is van ouderen dit i.v.m.
't doorzakkingsgevaar, want nogmaals, het is op
bepaalde plaatsen erg diep!
Is de ijsbaan officieel open, dat zal er altijd toezicht z I j n ,
Dan nog even dit; Zijn er nog jongeren van 16 jaar of
ouder die niet lid zijn, maar dat willen worden, die
kunnen zich nog opgeven bij het bestuur. Dit om teleurstellingen bij evt. wedstrijden te voorkomen.
Namens het bestuur van de ijsvereniging,
Johanna Bakker.

1
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VOLLEYBAL
Op zaterdag 24 november was het 3de damesdorpentoernooi voor rekreatiespeelsters in de sporthal
Maggenhiem te Makkum.
·
Dit werd georganise~rd door de volleybalvereniging

Volex uit Exmorra.
Vol goede moed gingen wij:
Betty de H., ~utske S., Elly de G., Thea Z., Titia H.,
Cilia H. en Trudy W. in twee auto 'snaar Makkum.
Bij aankomst bleek dat één van de twee ploeg~n uit
Makkum uitviel, wegens een.sterfgeval van één der
speelsters.
er waren nl. twee poules)
We moesten
3 en Makkum spelen.
nu
kwart over 1 tot kwart voor 2 speelden

we tegen Makkum ( dus 2 x 15 min. ) standen:
Makkum-Tjerkwerd

16 - 18
15 -

dus 1-1

14

Om kwart over 3 tot kwart voor 4 speelden
we tegen Volex 3 standen:
Volex 3- Tjerkwerd
19- 7
dus ook 1-1
11- 20

kwart over 4 speelden we nog tegen Volex
standen:
Tjerkwerd- Volex 1
dus 0-2
10
19

18

1 1

We hebben een leuke volle~balmiddag gehad maar vielen
helaas niet in de prijzen( nou ja, zo er~ is dat nu
ook weer> niet).
Na een gezellige babbel bij een borr>el, of geen borrel
gingen we om+ half 6 weer richting Tjerkwerd.

T.W.H.

20 .
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Geachte biljart vrienden in Wonseradiel.
De biljart vereniging Lollum organiseert net zo
als voorgaande jaren het biljart kampioenschap
van Wonse~adiel in zeven verschillende klassen
voor dames e~ heren op 12 t/m 23 februari 1991.

6e klas loopt van
5e klas

4e klas
3e klas
2e klas

1e klas
Hfd.

kl.

J'

'J

''
''

J ,

''
,'

J ,

''

,'

''

''

0,00 tot 0,80 (gemiddelde)
0,80 tot 1 , 20
1,20 tot 1,70
1, 70 tot 2,50
2,50 tot 4,00
4,00 tot 7,00
1,00 tot 11 1 00

Het wordt deze keer voor de twintigste maal verspeeld, dus een jubileum jaar.
Om dit een beetje gestalte te geven heeft het
bestuur gemeend om dit de laatste avond (zat.) met
een klein feestje af te sluiten.
De bedoeling is om deelnemers ( sters) + .d e dames
of heren en eventuele genodigden hiervoor uit
te nodigen. De prijzen zullen dan worden uitgereikt tevens speelt er een mooi stukje muziek en
wat er eventueel verder naar voren komt.
Het zo~ het bestuur een groot genoegen zijn
als alle biljart vrienden van Wonseradiel hier
ann meededen.
Wij verwachten een grote deelname.
De opgave formulieren komen in januari bij de
contactpersonen en plaatselijke biljart verenigingen.
Het Bestuur.
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BILJARTEN DORPENCOMPETITIE
1e helft 1990-1991

Gaast-Tjerkwerd
J. de Jong
s. Hoekstra
G. de Jong
D. v. Kalsbeek
G. de Boer
M. de Boer
H. de Boer
F. Twynstra

6-10

18
1 9
26
17
28
34
52
33

-

-

-

-

J. Wiersma
18
2-0
Gaast ra· 20
0-2
W. Meinsma 30
2-0
Sj. Breeuwsma 1 6 0-2
G. Hofstra 27
0-2
H. Huitema 41
2-0
G. Dijkst,:,a 64
0-2
J. Dijkstra 47
0-2

s.

lfjk en ·verg1uJiff
Ferwoude- Tjel'kwerd
J. Hilt
41H. de Jong
18
G. Stellingwerf 16
T. de Groot
18
18
J.B. Visser
o. v. Kalsbeek 46
D. Bakker
15
F. de Groot
23
Tjerkwerd-Parrega
H. de Haan
17
J. Wiersma
17
H. Huitema
41
D. Poelstra
30
A. Feenstra
32
Sj. Gaastra
20
G. Hofstra
27
J. Dijkstra
47

-

-

-

1 1-5
W. Meinsma
30
Sj. Breeuwsma 16
D. Poelstra 30
A. Feenstra 32
W. Poelstra 25
G. Dijkstra 64
H. Schakel
35
J. Dijkstra 47

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

2-0
2-0
2-0
2-0

8-8
D. Faber
H. Klein
M. Zijlstra
J. · Wijnja
Sj. Rijpma
R. de Jong
E. de Jong
R. Harders

22.

22
22

39
24

34
20
23

29

0-2
2-0
2-0
0-2
2-0
2-0
0-2
0-2

Tjerkwerd- Exmorra
64
G. Dijkstra

J. Wiersma
A. Feenstra

s.

Hiemstra
Sj. Breeuwsma
G. Visser
H. Schakel
H. Huitema

17

32
25
16
.2 1

35
41

-

4-12

J. Wicherink
J. Schilstra
P. Feenstra
Y.
A.

27
28

36

Ypma

21

Tolsma

27
20

G. Feenstr.a
Y. Reinsma

w.

32
38

Brander

0-2
2-0
0-2
0-2
0-2
0-2
2-0
0-2

Nu Jan al weer een½ jaar is willen we iedereen
bedanken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in 't ziekenhuis en na de geboorte.
Groeten Jan- Agatha
Eduard, Seaklè, Paulus en Jan jr.

··,·.·
..

-··

;{]
j

-------· -

Wy woene graach elkenien betankje foar de kaartsjes
en presintsjes dy't we krigen ha mei de berte fan
Froukje en Freerkje.
Freerkje hat· foar in lytse operaasje yn 't sikehGs
lein en 't giet no allegearre wer goed mei har.
Tige tank foar alles!
Bertus en Nellie
en bern.

23.
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Start
Kindarapvang
io
LitteoseradeeJtWuo»eradeelIn de loop van Januari start
in de vore van een gaatouderproject
ook
in
da
gellltlanten
Littenseradeel/
Wunseradeal een voorziening
voor kinderopvang.
Een gastouderproject is een
organisatie die beMiddelt en
adviseert
bij opvang
van
kinderen van O
12 Jaar
door gastouders.

Op zichzelf is deze vorm van
kinderopvang niet nieuw.Ook
nu gebeurt het dat kinderen
worden opgevangen door een

buurvrouw,vriendin of grootouders.
Het
de
komst
van
het
gastouderproject wordt
het
echter
mogelijk
om
de
toegankelijkheid
van
deze
kinderopvang te
vergroten.
Bovendien wordt het mogelijk
om meer kwaliteit te bieden
en <ki contuiniteit beter te

oast{vcaag{ruil guders
Het project is bedoeld voor
vraagouders die
regelmati9
opvang
zoeken
voor
hun
kind<erer.),Offldat ze werken,
een
studie
volgen,
een
speelkameraadje
voor
hun
kind zoeken of Z0fflaar tijd
voor zichzelf willen hebben.
Daarnaast voor
gastouders,
die het leuk vinden om,tegen
betaling
kinderen
.van
anderen in eigen huis op te
vangen~
Misschien ook omdat ze een
speelkameraadje voor
eigen
1( i nd .
. zoeken, de
eigen
kinderen
allemaal
naar
school/de deur uit zijn of
omdat ze als pake/beppe het
leuk vinden Offl gastouder te

verzekeren.
Bij ziekte,vragen en problemen kunnen ouders een beroep
doen op de deskundige ondersteuning van het ga9tauderproject.
Ook ligt het in de bedoeling
OM zo nu en dan
<thema->
bij~enkomsten te organiseren.
Ook nieuw is dat vraagouders
binnen het project een bijdrage betalen welke afhankelijk is van
hun inkomen,
waardoor
kinderopvang
een
voorziening wordt voor alle
lagen van de bevolking.
Gastouders
ontvangen
een
vaste (belasting-vrije) vergoeding per uur per kind.
De
Stichting
Kinderopvang
Littenseradiel/Wunseradiel
'hee.ft. haar bureau gehuisvest
in Ayl.va State te Witmarsum.
Mocht
u
belangstelling
hebben of nadet·e
informatie
wensen, dan kunt u ons vanaT
15 januari telef'onisch be·reiken op maandag-, dinsdagen
dondeFdagmorgen
van
9.00
11.30 uur op ons
telefoonnummer 05175 - 2084.

zijn.·
ook
Het
is
natuurlijk
mogelijk dat
ouders zowel
hun
opvang
zoeJ:en
voor
andere
kind(eren>
als op
momenten zelf kinderen
willen opvangen.Dus als het
ware opvangdiensten
willen
ruilen.
Via
het
gastouderproject
worden
nu vraag-gasten
ruilouders
met elkaar
in
kontakt
gebracht.De
uiteindelijke besli&sing of
men met elkaar in zee wil
gaan ligt uiteraard bij de
ouders zelf.
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Bijdragen binne kommen fan:
J. Dijkstra, Sondel; K. Stel, Tsjerkestrjitte;
L. Huisman, Tsjerkestrjitte; J. Wiersma, Dedzjum;
mefr. A. Mek~ing, Singel; s. Hiemstra, f. Panhuyswei;
mefr. H. Popma, f. Panhuyswei; G. Kuiper, Boalsert;
D. de Jong, Oranjewald; D.v.d. Wal, Dedzjum;
mefr. A. Galama-Ypma, Boalsert; J. Bakker, Jubbegea;
mefr. T.v. Dijk, Amsterdam; A. Feenstra, Dedzjum;
J. Witteveen, Waltawe!; B. Bruinsma, Dedzjum;
Sj. Zwaagstra, Halifax; M.v.d. Wal, Sylroede;
W. Steggerda, Warkum.
Us hertlike tank!

======;======~===============
SNYPSNAREN 6T "IT PJUTTEHONK".

Feikje Hylkema mocht by Sinteklaas komme.
Doe't hy har wat frege en har de mikrofoan foarhold,
soe Feikje deryn bite.
Ja. Feikje, Sinteklaas bringt net allinne lekkers!
Hinke Haytema (3) dt Parregea: " Ik ha yn myn hier
omfike. Doe sei mem: Dan alles der mar Sf."
Fuort sturten.
Deselde Hinke kaam wat let. "Ik bin wat let, want
ds mem moast earst noch de fersekering belje, sjoch!"
"Ik rûk Karvan." 11Nee", seit Geart.sje Haytema (3)
Dedzjum, 11it is j-o o s v t c e

ut

c

"

Ben (3)(ut Parregea):11 W&r wennesto?" "Oh .•.•...
even verderop!"
Meine Cnossen (2) dt ·Parregea moat noch wat oan de
regels wenne. 11It is noch mar in lyts jonkje,
Carlijne!11 Famke Carlijne: 11Ik ben al een grbte
jongen!"

25.

In beppe wie helpen aan de walen Ûnder har eagen.
Beppesister: "Us beppe hie sliepsekken Ûnder de eagen."
Alle minaken fan "It Pjuttehonk" winskje jimme
Goede Krystdagen en in Lokkich Nijjier ta!

27 desimber

Sjoelwedstriid
19.30 oere yn 't WaltahQa.

28 desimber

Klaverjasjûn.
20. 00 -o e r e yn · 't Wal t ahû s ,

1 jannewaris: Nijjiersbal mei de utrikking fan 'e
Skieppesturt. Waltahûs.
11 jannewaris: Jiergearkomste doarpsbelang
20.00 oere yn 't Waltahûs.

26.

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
de vele kado's, kaarten, bloemen en vele andere attentie1s die we hebben gekregen op onze trouwdag.
Het was geweldig.
Verder wensen wij u allen Prettige Kerstdagen
en een gelukkig 1991 toe.

Freddy eh Geartsje Reyenga-v.d.Wal.
Ons adres is: Meester de Vriesstraat 48,
8748 BW Witmarsum.
Telefoon 05175- 1916

. ·*·*·*·* * * * *.*.*.*·*

* *

Workum, 26-11-'90
Hallo Tjerkwerders,
Alhoewel we al -enige tijd in Workum wonen, denken
we nog vaak aan de afgelopen twaalf prettige jaren,
die we in Tjerkwerd doorgebracht hebben.
Tjerkwerd is een belangrijk deel van ons leven
geworden, mede omdat Hylke en Berber er een fijn deel
van hun jeugd hebben gehad •..
We danken iedereen voor de vele goede kontakten
van de afgelopen jaren en hopen dat het u allen
goed gaat.
U bent ten alle·tijde van harte welkom op ons
nieuwe adres aan '~ Sûd 13 te Workum.
Tineke en Wim
Hylke en Berber
Steggerda •

-~- - .. --

. r.::]TUDIO-

[!.JTEGGERDA
FOTO~ FILM~ VIDEO
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BIDLERS OM IT BREA

lt jaan giet ûs al aardich of:
de noedfoar de nammeleazen

wurdt beskreaun mei sifers op in sjek
en de soldaten fan it Leger roppe
il halleluja oer us ~t
om wat yn dekrystpotten komt.
lykwols
Wy earme riken

moatte likegoed de han ophàlde
om de genede te hifkjen
fan Gods Soan.
Do en ik
wy beide
binne bid/ers om it Brea.

Anny

28.
·- - --···-
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de

Jon9

Een wonder
is het telkens weer
't nieuwe leven
zo gaal en teer,

Peetoom: Yde

Hoera, we hebben een dochlllf en zusje. We noemen hllar

IRMA

COB l DRAYeTl
PTE; T GA.LAMA

gebortn 17 oktober 1990
Bij het H. OoQpsel ontvangt zij ck namen

senmen roeioe

JOHANNA ANNA

Memse ÇAKE

1o·nov·IMBeR
1990
S10S€RHÛ5 13

Dochter van
Maurits en Lian Flapper-Hoeks
en zusje ven Karin
Hemdyk 19, 8765 PA Tjerkwerd, 05157·9203
Llan en Irma rusten van t~.00-15.00 uur en na 22.00 uur

4765 t'I\ TSJl:TU<.WEk..T

*

Begjin desimber wiene Hessel en Elly de
Groot 12½ jier troud.

*

En op 17 novimber wiene F. Schakel en
W. Schakel-Miedema 40 jier troud.
Allegearre lokwinske

29.

SNYPSNAREN.

*

Rektifikaasje: It hynder dat op'e kletter
gyng wie net fan Ane èn Sary, mar fan Ane
allinne. Neffens Sary is allinne Ane mar
besmetten mei it tige agresive hynstefirus.

*

Sinteklaas Jeh. Dijkstra oefene fier foar 5 des_
al op syn dak. In Sinteklaas moàt beslein ten iis
komme, net wier!
Mar it ûntkaam him. Hy roetste by it dak del en
naam de goate fuort mar mei, dy moasi· der fanwege
de ferbouwing dochs of. Hy kaam mei de skrik en
wat skrammen frij.

*

De Sinteklazetiid is foar leararen net altiid like
makkelik. Sa krige Hille Schakel fan learling en
Swarte Pyt Ine~e H. ·1n fikse feech ót 'e panne.
Slikke mar, Hille! Soks moat kinne.

*

Hille blykte in moai Sinteklazepresintsje foar him
mei in heech sifer te honorearjen. Ineke's sifer
sil dus wol net heech west ha.

*

Ymswilde kin mar net genoch krije fan reuny-fieren.
Se holden koartlyn reuny fan 'e reuny.

*

Mei al dy beammen docht Ymswalde no syn namme
eare oan.
~ .

·

*

Hast alle Ymswaldster boer~n en·~~~~;·
boerinnen binne op ekskursje '
·
, ... nei Nestlé Skarsterbrêge west. De sfear wie te omskriuwen as dy fan in skoalreiske.

*

Rients en Anneke ha net allinne in twilling, mar
ek in twilling-oprit.

.

30.

*

Haije Kooijinga soe us ûtdutse hoe't it om-entagong op 'e operaasjekeamer. Je moatte mar tinke,
doe't ik it kapke opkrige like ik ~rekt in
pittbull-terriër. (wol in lytsenien ransels).

*

Ineke Feenstra kin no net mear in praatsje oer
de hage meitsje.

*

Coby en Hiltsje sitte op in blomskikkursus yn
Wytmarsum. Dêr is in ~rotte materiaal foar nedich.
Misse jo miskien ek al wat ut.'e tun?

*· Lou de Haan bedarre by de ferkearde fergadering.
Hy soe nei de oranjeferieningsfergadering, mar hy
stapte binnen by de gespreksjûn fan 'e Herfoarme
Tsjerke. Nei in skoftke de saken oanheard te
hawwen ûntdekte hy dat er fout slet is opstapt
en dochs mar nei de oare fergadering setten.

*

Nijs van it detektive-buro:
Akke Wijngaarden komt ut it koar thus mei in
reade jas, mar it is harres net.
Dêrnei sil Akke van Lingen har reade jas oanlûke,
mar dat is harres ek net.·
Wy sykje no ut oft Sinteklaas ek yn't komplot

sit....

·-

*

De iisbaan is op de gatten nei ticht ...,,,,,,..

*

Lolll H. wol no krekt as syn buorman
Jeh. D. fan 'e wyn libje.

*

Broer D. soe nei it klaverjassen jÛns-(of nachts)
let binnentroch oer it skoalplein nei hÛs.
Hy rekke troch ûnferklearbere oarsaak
lang ût yn 'e strukjes. Neffens de
ferhalen moat er op hannen en fuotten
thûskommen wêze. Syn sloffen waerden
),
de oare moarns yn'e beamkes fûn.

31.

*

Sico Postma melkt no en heit Okke leart
(om
te sliepen.).

*

De pastory kriget in face-lift en de pleats
fan Jehannes en Sytske wurdt oan in fersakking
helpen.

*

De kopy foar de lste Skieppesturt fan 1991
wolle we graach ha fóár
15 febr. 1991.

*

We beslute mei in

ut

fan de redaksje.
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