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VOORWOORD:
"Mooi weer en la·nge dagen", we hebben het mooie
voorjaarsweer al even kunnen proeven.
Maar enerverende maanden gingen hier aan vooraf.
Na de ijspret van afgelopen winter konden we begin
maar~ met z'n allen naar de stembus voor.de státen
verkiezingen.
Gelukkig was de opkomst in Tjerkwerd alleszins redelijk vergeleken bij de rest van het land.

Ook op kultureel gebied liet het dorp zich van
z'n best kant zien.
Stichting "It Waltah6s" organiseerde 9 maart een

toneelavond met twee éénakters.
Akteurs van de "Ótbuorrensi en "it doarp" , 't was
een groot succes (verslag hierover elders in het
krantje).
Ook hield muziekkorps "Eengezindheid" haar_·jaarlijkse
uitvoering. Voor een volle bak liet oud en jong zich
van de beste kant horen.
Daar werd Okke P. Arkum in het zonnetje gezet voor
zijn grote inzet (~5 jaar) voor het korps. Proficiat.
"Eerste kievitsei."
Apetrots werd één van de redaktieleden op 17 maart
opgebeld, en wel door Jan Blanksma, want hij had voor
de 3e keer het eerste kievitsei van Tjerkwerd gevonden.
's Middags werd het door ons redaktielid mevr. v.d.
Berg hoogst persoonlijk en vakkundig gelotterd en
na enig beraad goedgekeurd~ Jan, gefeliciteerd.
Het was trouwens een knikker op z'n kant want Jelte S.
vond op 18 maart 's morgens vroeg zijn eerste ei.
De bestrating in ons dorp 1! een grote puinhoop,
maar we krijgen er "kabel t.v." voor terug.
Bijna iedereen wordt op proef aangesloten.
Dus allemaal ean maandje proefdraaien maar!
Ook het nieuwe bestemmingsplan is gereed (met kabel en
al).
We hopen dat er binnenkort wat schot in komt
met de bebouwing, zodat ons dorp en school levensvatbaar blijft.
·
Op Beabuorren hebben ze.de wind in de zeilen of beter
gezegd als 2e tak een ~indturbine. Nu maar hopen dat
het regelmatig waait of anders met z'n allen blazen!!
Veel leesgenot met het nieuwe Skieppésturtsje toegewenst en de volgende kopie graag~ 15 juni.
R.S.V.B.

-~
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BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER.
~

Maartmaand.
No.1. van de 15e jaargang van het Skieppesurtsje
oftewel de dorpskrant verscheen op de 2de dag van
de maand. Op deze dag maakte ik tevens een rondgang
door Oüdega (W) omdat Harmen en Sjoukje HoekstraDraaijer een dag làter 25 jaar in de echt waren
verbonden. En het jubileum op deze dag alvast vierden!
En ~i liet dat de inwoners van genoemd dorp
weten. Waarlijk een verrassing voor beide
echtelieden ( In overleg met familie was
zo het een en ander geregeld). Tenslotte
behoorde Sjoukje jaren tot mijn naaste
buren.
En tijd voor elkaar is geen zonde van de,
tijd. Een juist moment verleent een klein
geschenk bijzonderewaardel
Statenverkiezingen.
Op de 1ste woensdag van de maand ging van de ruim
11 miljoen kiezers 51,5% naar de stembus.
De tussenbalans was al eerder aan de kiezers gepresenteerd en voorwaar geen zalvende kanselboodschap.
In feite was ·het even voorspelbaar als de dagelijkse
opkomst en ondergang van de:zon.
En de verkiezingsbeloften van eertijds zijn ook niet
ingelost maar het tegenovergestelde gebeurde.
En dat hebben de kiezers j.l. statenverkiezingen goed
door gehad; ze lieten het massaal afweten.
Ook al vanwege de riante salarisverhoging waarop
het parlement zich zelf eind vorig jaar trakteerde.
En zo kregen onze bestuurders op 6 maart een sigaar
uit eigen doos. Maar .•.••• dan wel een klapsigaar.
Niet alle
toneelspelers bevinden zich nu eenmaal
in de schouwburg.
Veel geld wordt maar al te vaak uitgegeven aan het
buitenland. Is het niet triest dat er voor vele
problemen in eigen land geen geld is.
Maar met de oude vermoeide Prediker te spreken
"het ontbrekende kan nu eenmaal niet geteld worden
evenals het kromme dat niet recht is."
De tijd van de z.g. ombuigingen of hoe ze dan ook
maar mogen heten is nog niet voorbij.
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En .•.. het zou mij niks verwonderen als er tussentijdse kamerverkiezingen zouden plaats vinden na
een kabinetscrisis. De huidige ploeg maakt dunkt mij
een uitgeputte en uitgebluste indruk~ En .•••
bij zo'n kabinetscrisis zou premier Lubbers zich
dan ook kandidaat kunnen stellen misschien voor
het E.G. voorzitterschap.

.

De waarheid brengt vrienden samen en verde~ld ze ook.
En •.• Hoezeer een rivier zich ook voort mag kronkelen
uiteindelijk bereikt zij toch de zee!
12maart Het eerste kievitsei van Friesland w~rdt
in Bozum gevonden.
Op deze zelfde dag en dan in het avonduur vergadering
van begrafenis ver. "De laatste eer". Aanwezig
het volledige bestuur en 2 van de totaal 302 leden.
Een dag later is de hoogste temp. van de maand 16,7°
Friese Ned. Herv. Kerk telde per 1 jan. 1991
145468 leden 14109 minder dan 3 jaar geleden.
Het eerste kievitsei van Tjerkwerd.
De oplettende ·eier-zoeker J. Blanksma was zijn rivalen weer eens te rap af!
En kon in het buurtschap Arkum in een zachte lentebries op 17 maart in de namiddag zelf 2 kievitseieren in zijn pet leggen. En ..•. toen in gestrekte
pas huiswaarts. Hij was de eerste van het dorp
evenals 3 jaar geleden ook op de 17de.
Aan de Gasthuissingel op no. 38 te Bolsward werd
op de dag dat de lente begon mevr. J. Huitema-de Boer
97 jaar. Zij woonde van 1926-1958 op Zathe :Westerhuis= aan de Jousterperweg no. 2 met haar inmiddels
overleden man Haye Huitema.
5 weken en 1 dag later en wel op 26 april as.
hoopt D.V. mevr. Jeltsje Jorritsmá-Kers, bij de
meesten alhier beter bekend als Feike-Jeltsje, haar
98ste verjaardag te vieren. Adres: Verz. huis. Huylckenstein kamer 35 te Bolsward.
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De laatste zondag van de maand is het eerste Paasdag.
Ook dit jaar was er weer een paasmorgen evenals bijna
2000 jaar geleden en waar de dood is overwonnen.
Sindsdien zijn de jubelkreten niet meer verstomd.
De laatste vijand is overwonnen. Als er ooit wat te
vieren was, was bet wel deze dag! Een zeer bijzondere
en belangrijke dag. Een dag die talloze mensen in hun
leven, lijden en sterven tot troost is geweest.
En terwijl de paasliederen alweer bijna verklonken
zijn, hoop ik dat u en ik ons verdere leven de vreug-

de van de opstanding van ·onze Heer Jezus Christus
zult ervaren. Die gebeurtenis is immers het keerpunt
van het Evangelie. Dat geeft kracht voor het heden en
hoop voor de toekomst!
Zomertijd.
Tevens werd op de paasmorgen de
klok één uur vooruit gezet.
Weer een tijd dat het 's avonds
langer licht blijft. En je dorpsgenoten - buren en de mensen in je
~traat weer meer tegenkomt.
En .•••. je hoort ·nog eens wat!
Loop van de bevolking:op 1 jan. 1991
telde ons dorp 443 inwoners, dat waren
er 40 minder dan 5 jaar geleden.
En •••. diegenen die ons dorp verlieten een z~er goede
tijd toegewenst elders! En de nieuwe bewoners eveneens
toegewenst een zeer goede tijd onder de Skieppesturten!
Nog wat korte berichten.
Op de wandelroute Tjerkwerd-Dedgum zullen voor Pinksteren de zitbanken weer geplaatst worden.
Waar ik aan toevoeg:: Zo lang wij nog op de tak zitten,
zagen wij hem er nog niet af.
Ook dit jaar D.V. zullen mijn aktiviteiten niet tot
eigen dorp beperkt blijven. Een vijftal concoursen van
stads- en dorpsororoepers in de volgende steden en wel
in Stavenisse- Almelo- Ravenstein- Oud-Beijerland en
in één van de Friese Elf Steden. Er zijn ook reeds een
aantal toezeggingen gedaan door mij in de regio en ver
daarbuiten.
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Al met al bij leven en welzijn zullen dan ook dit
seizoen wederom de sikkels blinken en klinken en

ruisend zal het denkbeeldige graan vallen.
En wie zijn hele leven in het dal blijft ziet nooit
de andere kant van de bergt
Vroegere ingezetenen van ons dorp, hebben zelfs geld
toegezegd voor een standbeeld van een prominente
dor~sfiguur. Als da~ eens mocht worden opgesteld in
ods dorp! Dan kunnen overschrijvingen worden gedaan
op giro of bank die dan zal worden opengesteld!
·
De laatste dagen van april zal ik merendeels thuis
vertoeven van~wege de Ridderslag!
Ik hou de deur op •en kier!
Tenslotte zal ik u verdere berichten besparen, om
reden dat ik daarvoor slechts een veelvoud nodig zou
hebben van de ruimte die mij ter beschikking staat
en beschreef.
Met nog een bijzondere groet aan die lieden die in
de a.s. vroegere mei oftewel de trouwmaand hun huwelijks-jubileum zullen vieren of herdenken: Gedenk
de weg die u de Heere deze jaren geleid heeft,
veel zegen en gezondheid en als altijd van huis tot
huis de hartelijke groeten van
De Dorpsomroeper.

.
'
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7e PARODIA~LOOP

1991.

De 7e uitgave van de Parodia-Loop
vindt op zondag 26 mei plaats.
Zal EpheÜs Jórritsma (Waaxens)
na twee succesvolle jaren dan
eindelijk onttroond worden door
onze plaatselijke vedette, Gerrit
Wijngaarden?
Dat is de meest brandende vraag van
aanstaande trimloop, die traditioneel langs het parcours Tjerkwerd-Parrega-Dedgum-Tjerkwerd voert.
Lopen we de (potentiële) deelnemers even langs:
Jelle Zijsling en Yeb Witteveen verdedigen de eer van
Baburen weet. Achter de Friese paarden van Yeb traint
het duo alweer op;snelheid. Grote vraag is of Jelle
eindelijk zijn spijkerbroek uit zal trekken voor de
loop. Sico Postma houdt ongetwijfeld voor Arkum de
eer weer hoog, gesteund door de gebroeders Bakker.
Harmen en Hans Posthumus, Cor en Bram Volbeda zijn de
.afgevaardigden voor Eernswoude. Neefje Bertus v.d.Veen
doet vast ook weer mee.
Van de talent~n Peter Bakker; Joost Huisman en Herke
Bakker wordt dit jaar ook veel verwacht.
Ids Schukken debuteert op de Parodia-Loop; hij is
al druk aan het trainen.
Anita Jorna gaat alweer voor de 6e maal de titel bij
de dames verdedigen. Vraag blijft wie haar van de
troon kan stoten: waarschijnlijk niem~nd!
,Een vreemdelingenlegioen trimmers van elders doet
waarschijnlijk ook weer mee aan de loop.
Tjerkwerders, laat u hierdoor niet ontmo~digen.
Het gaat tenslotte niet alleen om de tijd maar zeker
ook om de prestatie! 7,3 km. is niet niks.
Zullen de volgende personen dit jaar ook eens meedoen
aan de loop of vinden ze zichzelf al te oud:
Piet van Zuiden, Jan Witteveen, Lolle Hylkema, Germ
Dijkstra, Tjitte Wijngaarden(Parrega), Broer Burghgraef
Peter Huitema, Niek Galama, Fokke Kootstra, Koos Stel,
Rients van Buren, Sytze Nauta, Jan Harkema, Jappie de

Boer, Lutske Schakel, Geartsje P~stma, Agatha Witteveen, Grytsje Steur, Jannie Velema, Joke Schukken,
Tea Huitema, Joke Huitema enz ••
We zien het op 26 mei,

14.00 uur.

Broer Peenstra.

==============================
FRIES AVOND COLLEGE SNEEK start MAVO lessen overdag.
Sinds de zeventiger jaren herbertt,de.stad Sneek een
vestiging van het gesubsidieerde Dagavondonderwijs
voor volwassenen. Opgekomen uit de democratiseringsgolf van de zestiger jaren ontstond in 1976 een MAVO
voor volwassenen. Al vrij gauw werd die Avondmavo
uitgebreid met een Dagmavo voor volwassenen.
Overdag als de kinderen naar school waren, konden er
eveneens in allerlei vakken·:lessen gevolgd worden en
velen maakten enthousiast gebruik van de ·geboden mogelijkheden alsnog een MAVO-diploma te verwerven.
In de tachtiger jaren kwam er bovendien de meer beroepsgerichte MEAO-opleiding bij. Jammer genoeg echter
moest in die periode de Dagmavo worden afgebouwd.
Sindsdien worden er dus alleen nog avondcursussen gegeven.
Toch bereikten het FRIES AVOND COLLEGE signalen waaruit
mag worden afgeleid dat er weer behoefte is aan
Mavolessen overdag. Bij voldoende deelname start het
FRIES AVOND COLLEGE Sneek daarom met ingang van het
nieuwe schooljaar met 4 vakken overdag n.l. met
Nederlands, Engels, Tekenen en Fries.
De eerste drie vakken zijn tweejarig d.w.z. dat men na
twee jaar een officieel MAVO-certificaat voor dat vak
of in die vakken kan behalen.
(Tegenwoordig is het niet meer vereist om in 6 vakken
tegelijk examen te doen.)

Wie het vak Fries volgt kan al na één jaar
een
officieel MAVO-certificaat behalen. Aangezien het
daarbij gaat om een zeer versnelde opleiding is het

noodzakelijk dat men de Friese taal al spreekt , zodat
men over voldoen~e voorkennis beschikt om deze cursus
met succes af te ronden.
Hoewel het niet verplicht is examen af te leggen in de
gekozen vakken ( het gekozen vak), is toch de manier
van lesgeven er op gericht de cursisten zo goed moge~
lijk op een examen voor ~e bereiden. Door veel mensen
wordt deze duidelijk leerdoelgerichte aanpak zeer
gewaardeerd. Ook wanneer"het papiertje" voor hen niet
zo-belangrijk is, ze gewoon leren omdat ze in een bepaald vak geïnteresseerd zijn, ervaren zij de niet zo
vrijblijvende aanpak als prettig positief.
Het FRIES AVOND COLLEGE Sneek beschikt tegenwoordig
weer over voldoende mogelijkheden vakken overdag aan
te bieden. Momenteel immers is dit instituut voor
volwasseneneducatie gehuisvest in het mooie, goed
geoutilleerde gebouw van Pabo "De Him" aan de Hemdijk.
Zo kan de tekengroep b.v. volgend schooljaar op
woensdagdchtend gebruik maken van het prachtige vaklokaal van de Pabo.
antwoordstrookje

_

Ja, ik heb belangstelling voor MAVO lessen overdag.
Stuurt u mij vrijblijvend de nieuwe prospec.~t~u~s;;..;..•----Naam:
Straat:
Postcode en Plaats:
Telefoon:
Sturen naar FRIES AVOND COLLEGE
11De
Him" Hemdijk 47
8601 XJ
Sneek
05150-19800 (liefst donderdagavond.)
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Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum
Bezoekadres: Arumerweg 53
Gemeentewerken: Oe Spinnekop 4
Telefoon: 05175 • 1541

SHOOLSPORTDAG

Deze sportdag vindt plaats op
Woensdag 29 mei 1991 te Makkum
in Witmarsum, met als uitwijkdatum woensdag 5 juni d.a.v.

STRATENLOOP

Om het Kampioenschap van Wûnseradiel.
Datum : Vrijdag 14 juni 1991
Aanvang: 18,30 uur.
Aanmelding ten gemeentehuize
(A. Nauta) of op de avond van het
evenement te Witmarsum (sportterrein 't Fliet). Deelname van buiten de gemeente is ook mogelijk.

ZWEMMEN

Om het kampioenschap van Wûnseradiel."
Dat~m: Zaterdag 22 juni 1991 te
Wi tma·rsum.
Aanvang: 10.00 uu~.
Aanmelding ten gemeentehuize
(A. Nauta) of bij het zwembad tot
en met 20 juni.
Diverse leeftijdsklassen.
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OSCAR-JURY NEGEERT TJERKWERD 1

De Oscars, de internationale onderscheidingen voor
's werelds beste acteerders zijn onlangs weer uitgereikt. Niemand uit Tjerkwerd kreeg een award,
hoewel daar alle reden toe geweest was, getuige de
toneelavond in het WaltahÜs op zaterdag 9 maart.
Voor een bomvol dorpshuis lieten twee Tjerkwerder
toneelgroepen sterke staaltjes acteerwerk zien.
Inhoudelijk hadden de beide eenakters niet zoveel
om het lijf. Het ging puur om een ongecompliceerd
avondje lachen en dat doel werd zeker bereikt.
Betty en Louw de Haan, Anne Dam, Joke Schukken,
Jan Blanksma, Jan Dijkstra en Jaap van Lingen stalen
de show in de 1e áénakter.
Vervolgens traden Jelte Speerstra, Piet Tolsma,
~~
Sjoerd Breeuwsma, Lammy Burghgraef, Tine Miedema,
Hayo Hylkema, Hanny Gaastra, Jeannet Volbeda en
Marijke Dijkstra aan voor de 2e eenakter.
vooral de 1e scene mocht er·zijn (5 minuten lang
werd er geen woord gesproken maar door Sjoerd B.,
Jelte S. en· Piet T. treffend de terugkomst van een
begrafenis uitgebeeld). Daarna viel er veel te lachen,
maar neigde het toneelstuk bij tijd en wijle wat
naar oubolligheid. Al met al werd het een leuke
toneelavond, die zeker voor herhaling vatbaar is.
Alle acteurs en actrices verdienen een pluim evenars de mensen op de achtergrond: Richt Speerstra,
Ineke Dijkstra, Linda en Alle.
Broer Feenstra .

•

Gala-concert
Federatie van
Muziek-en
Zangvereniginge n
Makkum. Met een groots galaconcert op 27 april 1991
viert de Federatie voor Muziek en Zangverenigingen
in Wûnseradiel haar 25-jarig jubileum.
Dit galaconcert wordt gehouden in de sporthal
Maggenheim te Makkum.
Er zijn 10 muziek- en 14 zangverenigingen aangesloten bij de Federadie.
Deze verenigingen geven hun medewerking aan dit
concert.
Naar verwachting zullen er 500 mensen mee doen.
Tevens zullen enkele solisten optreden.
Ook leerlingen van de muziekschool uit Wûnseradiel
zullen een muzikale bijdrage leveren.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
De musici met de dirigenten zijn zeer enthousiast.
Tijdens'het galaconcert staan de koren en korpsen
onder directie van de heren H. van der Meer,
C. van Leeuwen en J. Blanksma jr.
Dit galaconcert is voor iedereen toegankelijk.

CONCERT ~EENSGEZINDHEID".
Op 23 maart vond weer het jaarlijkse concert plaats
van fanfareorkest "Eensgezindheid.«
Onder leiding van Roelof Bakker, die sinds korte
tijd de dirigeerstok heeft overgenomen van Harm
Bosma, bracht men een programma met werken variërend
van een koraal en een klassiek getinte ouverture
to t mode r n e f i 1 mm u z i e.k ( Mor r i c one ) .

De muziekkeuze van de dirigent bleek bij zowel toehoorders als muzikanten bijzonder aan te slaan.
Er werd dan ook zichtbaar met genoegen gemusiceerd,
en dat is wel eens anders geweest de laatste jaren.
Ook de ritmische ondersteuning, bij veel van de
huidige fanfaremuziek onontbeerlijk, was bij de
uitstekende slagwerker. (Reinold Peelstra) in zeer
goede h a n d e n ;
Toch is er voor de nieuwe dirigent nog veel werk
aan de winkel.
Met het jeudig enthousiasme van de jonge leden en
de routine van de oudere leden kan iets moois opgebouwd worden.
Balans (verhouding tussen de verschillende instrumentengroepen), klank (in ~e bugels mooi!) en
zuiverheid zijn onderdelen in de muziek die alleen
door heel veel oefenen verbeterd kunnen worden~
Met een jonge, enthousiaste dirigent, met leden
die zichtbaar genoegen beleven aan het musiceren en
met de aankomende jeugd (die zich ook nog liet
horen in een aantal werkjes) moet de toekomst van
"Eensgezindheid" er toch rooskleurig uit zien.

J.B.

De ronde van Tjerkwerd.
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De periode van het zoeken naar kievitseieren ligt
weer achter ons. Verschillende Tjerkwerders renden
wekenlang met koortsachtige blik door de weilanden,
op zoek naar kievit-embryo's.
Wieger Bakker, Jaap van Lingen, Gooitzen Brandsma,
Jan Blanksma en vele anderen waren de schrik van
elke kievit.
Voor- en tegenstanders van het eierzoeken vliegen
elkander:jaarlijks in de haren, zelfs op landelijk
niveau wordt nu al gesproken over deze -bij uitstekFriese sport: Moèt het kievitseieren-zoeken verboden
worden of niet? Deze vraag wil ik hier maar in het
midden laten.
Veel ergerlijker vind ik de Friezen die even een
dagje of weekend provincies als Noord-Holland, Gelderland of Noord-Brabant aandoen, om daar na apetrots in Friesland terug te keren met 100 á 200
kievitseieren. Omdat in genoemde provincies geen
hond naar eieren zoekt, liggen ze voor de "Friese
aasgieren" voor het oprapen.
Dergelijke kievitseieren-zoekers zijn er ook de oorzaak van dat Friesland met zijn folklorische sport
zo'n slechte naam in andere provincies heeft gekregen.
Zo is het eieren zoeken geen sport meer maar pure
roverij. Foute boel!
Heeft u de nieuwste gemeentegids al door de
gekregen? Nou ja, nieuw: Volgens ·de gids kunnen lege
batterijen ingeleverd worden bij de winkel van de
familie Kikstra •..•.....
Een storende fout.
Dan nu wat over de amerikaanse windmolen op Jousterp.
Fier in het landschap staand is deze molen een eigen stukje Tjerkwerd geworden, door de jaren.
Omdat op termijn een klein gemaal de ~aterhuishouding in het gebied moet gaan regelen, zal de molen
op Jousterp waarschijnlijk afgebroken worden door
het waterschap.

u-, .

Het zou echt zonde zijn als de amerikaanse molen
verdwijnt. Tjerkwerd heeft nu nog aan weerszijden
van het dorp 2 karakteristieke molens. Houden zo!
De Jousterper molen maakt enige kans om op de
monumentenlijst te worden gezet. Als dorpelingen
kunnen we dat ~racht bijzetten door de betreffende
instantie, de provincie, aan te schrijven.
Tot slot nog even een opmerking over de
popconcerten in het Waltahûs.
Deze optredens worden helaas niet massaal
bezocht door Tjerkwerders.
Oudere jongeren (dertigers, veertigers) laat u toch
eens zien bij zo'n concert en blijft niet altijd
voor die tv thuis zitten. Generatiekloof? enzin!
Voor mens~n-met kleine kinderen: Een oppas moet toch
wel te regelen zijn?
De tropische avond in het dorpshuis (begin mei) is
de eerste uitdaging die op u wacht!
Broer Feenstra.

******************************
PERSBERICHT
Wilt u de komende zomer ook gastgezin zijn voor de
Stichting Europa Kinderhulp?
Misschien heeft u er ook wel eens aan gedacht .••
Als u het leuk vindt om de komende zomer voor enkele
weken een logeetje via· de Stichting Europa Kinderhulp te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij onderstaande kontaktadres.
De kinderen waar het hier om gaat, ziJn kinderen
uit wijken en buurten waar nauwelijks tot geen
groenvoorziening en speelruimte aanwezig is.
Zij krijgen minimale aandacht en maken vrijwel
geen uitstapjes.

15.

Gastgezin ..•••• , u kunt zich voorstellen wat voor
een fantastische belevenis het moet zijn voor die
kinderen, die in staat worden gesteld in Friesland
een logeer vakantie door te brengen.
De Stichting verzorgt al meer dan een kwart eeuw
vakanties voor 3000 kansarme kinderen per jaar uit
Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland.
De vrijwilligers uit Friesland hopen dat er bij veel
gastgezinnen een plaatsje ·over is om een tijdje"in
te schikken" voor een kind uit niet zo rooskleurige
omstandigheden.
De periodes en de data waarin de logeetjes worden
verwacht zijn:
Twee groepen franse kinderen,

t.w.:

a.Croix Rouge
van 15 juli
b.Secours Populaire: van 24 juli

t.rn. 6 augustus '91'
t.m.14 augustus '91

duitse· kinderen,t.w.:
van 15 juli t.m.
a. Ha nn ov e rb. Old en burg
van 22 juli t.m.
engelse kinderen

8 augustus
12 augustus

1

91

1

91

van 30 juli t.m. 20 augustus ' 9 1

nederlandse kinderen: van 1 juli t.m.

19 jul:i

T

91

Wat de Stichting Europa Kin~erhulp van de gastgezinnen vraagt, is begrip voor een logeetje uit totaal
andere omstandigheden. Een gastouder zal met de taal
van het kind redelijk oierweg moeten kunnen.
Kontaktadres

Saskia Rijpkema
05140-2879

Peuterspeelza~l "It Pjuttehonk".

Maandagavond 8 april hebben we onze jaarlijkse
ouderavond gehquden in de Dependance van het WaltahÛs. Om 8 uur opende Laila Mante de vergadering
en heette iedereen welkom, de o~komst was goed.
Op de agenda stonden de bekende punten.
Marijke Knol is uit het bestuur gegaan, ·voor haar
in de plaats komt Riekj~ Dijkstra uit Tjerkwerd.
Marijke werd bedankt voor alles wat zij voor
't Pjuttehonk gedaan heeft, ze kreeg een bloemetje
áangeboden.
Financieel zijn we iets achteruit;gegaan.
Het maakt heel wat uit als er een kind per week
meer komt, dit is financieel goed te merken.
Momenteel draaien we goed er komen 15 peuters,
waarvan 4 jongens en 11 meisjes.
Het was een vlotte vergadering!
Wat in de rondvraag nog wel aan de orde kwam,
was 't 10 jarig bestaan.
Ein september 1991 bestaat 't Pjuttehonk alweer
10 jaar. We hopen er een leuk feest van te maken.
Er kwamen al· leuke suggesti€s naar voren, zijn er
·evt. nog meer ouders of belangstellenden met leuke
ideeën , dan horen wij dit graag.
De vergadering werd gesloten en na een korte pauze
kwam de wijkverpleegkundige Henriëtte Wiersma aan
bod.
Zij gaf eerst een korte inleiding over de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4, over peuters en agressie en ontwikkeling en agressie.
Na deze inleiding werden we in 3 groepjes~~erdeeld.
Iedere groep kreeg een mapje met foto's.
Het onderwerp dat behandeld werd was agressie.
Per groepje werden de foto's besproken.
Vragen zoals:" Wat vind jij agressie?"
"Wat is de oorzaak?"
"Wat zou je zelf in zo'n situatie doen?"
kwamen aan de orde.

Het werd een leuke discussie, iedereen kwam aan
bod, er kwamen veel herkenbare dingen naar voren.
H. Wiersma werd bedankt voor haar inbreng, als
dank werd haar een bloeme~je aangeboden.
Ter afsluiting van de avond hadden we nog wat
video beelden van 't speeltuintje en St. Nicolaas.
Om goed 23.00 uur sloot Laila de vergadering en
bedankte een ieder en wenste iedefeen wel thuis.
Fimmie.

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=~=*=*=*=*
Naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder
IEBELTJE VAN DIJK- DUURSMA, wil ik het volgende
stukje schrijven.
Mijn ouders zijn in 1931 in Tjerkwerd komen wonen
en na één jaar zijn ze weer vertrokken en kwamen
na weer één jaar later terug naar Tjerkwerd.
Mijn vader werkte bij de boer en mijn moeder werd
brugwacntster. Dit was geen gemakkelijke baan,
door de drukte van de scheepvaart, in kombinatie
met de huishouding.
In hun gezin werden tien kinderen geboren.
Twee broers van mij emigreerden naar Canada,wat voor
mijn ouders niet gemakkelijk was., omdat het land
van hun toekomst zo ver weg was en men toen vermoedde dat het afscheid voor eeuwig was.
In 1958 overleed mijn vader'en werd in Tjerkwerd
begraven. Mijn moeder bleef achter op de tille.
Kort daarna vertrokken ook twee zusters van mij
naar Canada en ook dit afscheid viel voor mijn moeder niet mee. Nu had ze daar vier kinderen wonen,
die daar trouden en haar kleinkinderên schonken.
De ontwikkelingen van haar kleinkinderen in hun
eerste levensjaren kon ze alleen per post en door
middel van foto's beleven.

Later is ze vier maal op familie bezoek geweest in
Canada en zo kreeg ze het besef dat afstanden te
overbruggen zijn.
In 1963 verhuisde moeder naar Eindhoven wat voor
haar een hele verandering was. Ze miste Friesland erg
maar paste zich toch zo goed mogelijk aan.
Twee jaar geleden verhuisde zij naar een service-flat
en had het daar zeer naar haar zin.
Op 14 februari j.l. werd ze voor onderzoek opgenomen
in het ziekenhuis en kre~g tijdens haar verblijf
daar een zware hersenbloeding. Vele lichaamsfuncties
vielen uit, maar haar verstand, spraak, hoewel moeilijk, en gehoor bleven goed.
Wij als kinderen konden dan ook· goed met haar overleggen over haar toestand en de gevolgen daarvan.
Tijdens haar ziekbed gaf ze te kennen graag naar haar
Heer en Heiland te willen en ze is dan ook heel
rustig op--12 maart ingeslapen op een leeftijd van
81 jaar.
Ze heeft nog van al haar kinderen afscheid kunnen
nemen, ook van haar kinderen die uit Canada waren
overgekomen. De laatste zondag van haar leven wenste
zij met al haar kinderen een kerkdienst in het ziekenhuis bij te wonen, wat ook is gebeurd.
Ze wenste in Tjerkwerd begraven te worden bij haar
overleden echtgenoot.
Op 15 maart is er in Eindhoven een afscheidsdienst
gehouden en op 16 maart een kerkdienst in Tjerkwerd.
In beide diensten was er veel belangstelling,
wat wij als kinderen erg gewaardeerd hebben.
Na de dienst is moeder door haar zonen de kerk uitgedragen onder de klanken van een jubelend orgel
en het luiden van de klokken.
Daarna is ze bij haar man begraven. MEM IS THUIS.
Renie Kroneman - van Dijk
Malvert 27-02,
Nijmegen.
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AGINDA
27 april

Jubileumkonsert· fan Federaasje fan muzyk
en sjongferieningen yn Wûnseradiel yn
'e éporthal Maggenheim yn Makkum.

27 april

Iepening Spintol Eksmoarre.

30 april

Keninginnefeest.

1 1 maaie

Moledei

26 maaie

Parodialoop.

SPORT
.

29 maaie
1

4 juny

22 juny

.

.

Skoallesportdei
Strjitteloop

Swimkampioenskip

De kollekte voor het reumafonds heeft f. 504t05
opgebracht dit jaar.
In 1990 was dit f 516,80.
Alle mensen die hiervoor gegeven hebben en ook alle
vrijwilligsters die gekollekteerd hebben, heel
hartelijk dank.
Ella Huisman.

WIE O WIE?
Heeft u ''kinderen voor kinderentt nr 11 op video
opgenomen?
Bij ons is dit programma per ongeluk van de
cassette gewist.
Geertje vindt dit erg jammer, daarom vraag ik of
ik dit liedjesprogramma van iemand kan copiëren.

Fam. Haytema, Dedgum
tel. 2520

-===-====-=-==-=========================
NIJE YNWENNERS.
Wyld wyndert de sudwester oer de Trekfeart as ik
my oan it skriuwen set fan in stikje foar de doarpskrante "It Skieppesturtsje".
Doe't wy ein oktober it hûs oan 'e Waltawei 53 kochten fan de hear en mefrou Groenewold, wie it ûs doel
om mei de Peaske yn Tsjerkwert te wenjen en dat is
us gelokkich aardich slagge.
De pear moannen dat wy dwaande wiene om de boel
neffens eigen winsken te ferbouwen, wiene samar om.
Opfallend wie de gemoedlikens fan de doarpsmienskip:
in praatsje oer de stan fan saken, belangstelling
foar jins wurki in freonlik hànopstekken yn't
foarbygean en gean sa mar troch.
Soks komt noflik oan en mak~et dat men jin gau
thûs fielt.

Wy komme fan Sintjansgea en wennen dêr yn 'e feanpolder yn in alde mûne ût 1857. Dy waard foar us
hushàlding te lyts en boppèdat wie it wurk yn
Boalsert ek net nêst de doar. Dat sadwaande waard
yn 1990- besletten om te sjen nei in went yn'e stêd
of yn1 e omkriten ctirfan.
Tige wiis binne wy mei it gegeven dat der in skoalle
foar
beide bern, Jelmer (8 jier) en Marije (5 jier)
is.

us

Wy hope dat de skealfergruttingsdrang fan de oerheid dizze moaie skoalle net om sjippe helpe sil.
Meester Dam hat ûs al in rûnlieding jûn en grutsk
fertelde er oer syn skoalle.

It doarp mei dér noch grutsker op wêze.
Oant safier earst mar.
Iefke en Gerben D. Wijnja
Waltawei 53,
Tillefoan: 93118

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Hallo, wij zijn Willem en Reiny Beyer, we zijn
komen wonen aan de Sylroede 15, met onze kinderen
Th,da en Jar-Willem.
In de korte tijd sinds wij hier zijn hebben wij en
onze kinderen 't hier reuze naar de zin, de gemoedelijkheid die je alleen op een dorp vindt, hebben
wij zeker hier gevonden.
Willem en Reiny.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
BiJdragen binne kommen fan:
A. de Vries, Singel; W. Poelstra, Dedzjum; P.en
G. Volbeda, Ymswalde; B. Burghgraef, Boalsert;
Y. Witteveen, Beabuorren; Mefr.A. de Jong-Jorritsma,
Waltawei; Mrs. B. Heebink, Brantfort; Mefr. A.
Speerstra-Hylkema, 't Hearrenfean; Y. Gietema, Warkum
B. Ydema, Blesdike; s. Tolsma, Aldtsjerk.
tige tank ..

maart 21,'91
Hallo allemaal,
Hier weer eens een berichtje van ons overzee.
We blijven goed op de hoogte van jullie wel en wee,
It Skieppesturtsje wordt elke keer weer van voren
naar achteren gelezen en het blijft leuk om zo weer
even iets te lezen.
De lente. is vandaag ook hier begbnnen; het is een
prachtige dag met vol6p zonneschijn maar een koude
wind. De meeste winter is nu voorbij het is nu steeds
om het vriespunt. We hebben een mooie winter gehad
niet te veel sneeuw,( ik denk dat se ons de eerste
keer wat wilden sparen) want je hoort van iedereen
dat dit een milde winter was, nou ja maa~.eens afwachten.
Met de kinderen gaat het prima. Ze passen hun prima
aan, ze kunnen hun met de taal goed redden, ~elfs tegen elkaar praten ze vaak engels.
Terwijl ik dit schrijf zitten we weer.es tussen allemaal dozen, kale muren, ja we gaan weer verhuizen
+ 20 mi~. hier vandaan hebben we een Jersey boerderij
gekocht met
+ 37 melkkoeien en dan nog+ 35 stuks
jongvee; + 100 acre grasland en+ 100 acre bos en
de bijbeh;rende machines. En een-melkquota van
450 1. per dag. Dat is M.S.Q. quota. Onze melk
wordt gebruikt voor kaas, boter enz .•
Je hebt ook een fluid guota en dat wordt gebruikt
voor drinkmelk, dat hebben we niet dat is om te kopen
ook erg duur+$ 450,-- per liter dus jullie snappen wel dat er dan eerst een' schip met geld moet komen.
Als alles een beetje meezit beginnen we daar per
1 april.
m a a r't; 28
Ik was even bezig inpakken vandaar dat er een paar
dagen missen.
Johan biijft tot de zomervakantie op zijn eigen
school, ik moet hem dan wel een eindeje weg brengen,

tot de laatste busstop (+ 5 km.) maar dat is niet
zo'n probleem. Siebrig hëeft gister haar laatste
schooldag gehad want om haar elke keer voor 2½ uur
te brengen is
een beetje te gek.
Dat dan kunnen ze na de zomervakantie mooi samen
naar de nieuwe school die staat i½ km bij ons vandaan.
Afgelopen zondag hebben we nog+ 10 cm. sneeuw
gehad (24 mrt.) maar het· blijft-niet zo lang meer
liggen, want als de zon er· door komt is het heerlijk
buiten en kun je al lekker buiten zitten.
Vandaag is het miezerig en 4°c.
Nou stop ik ermaar weer mee, de'hartelijke groeten
aan jullie allemaal van
Willem, Eeuwk, Johan, Siebrig en Sjoerd Hilt.

me

\Ons nieuwe adres is: Fam. W. Hilt,
RR 1,
Upper Rawdon
BON 2 NO
NS. Canada.
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BILJARTEN DORPENCOMPETITIE
2e helft 1990 - 1991
Sj. Breeuwsma

B.

Ba kk e r

D. Poelstra
Sj. Gaastra
R. Posthumus
H. Huitema
J. Dijl<Stra
G. Dijkstra

Tjerkwer-d-Gaast
G. de Groot
16
J. Oenema
18
de Boer
M.
30
20
G. de Groot
s. Hoekstra
16
Sj. Galama
41
H. de Boer
47
64 - G.de Boer

-

-

20

30
34
26
19

40

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

52
28 __o_-:-z... 10-6

Tjerkwerd- Ferwoude
p. Bootsma
15
H. Schakel
35
18
18
B. Bakker
T. de Groot
20
H. Haanstra
w. Poelstra
25
o. v. Kalsbeek 46
47
J. Dijkstra
G. Stellingwerf 16
16
R. Posthumus
20
20
A. Hilt
Sj. Gaastra
64
F. de Groot
23
G. Dijkstra
de
Jong
H.
38
Huitema
41
H.

-

-

Exmorra- Tjerkwerd
28
D. Poelstra
J. Schilstra
Sj. Breeuwsma
20
G. Feenstra
J. Dijkstra
27
A. Tolsma
44
G. Dijkstra
Sj. Heinsma
G. Visser
27
J. Wiecherink
H. Schakel
Y. REinsma
32
H. Huitema
Brander
38
W.
Sj. Breeuwsma
1
8
E. Brunia

-

-

-

-

Parrega- Tjerkwerd
41
s. Hiemstra
Piet ?
24
D. Poelstra
J. Wijnja
w. Poelstra
M. Zijlstra
39
22
G. Visser
H. Klein
G. Hofstra
Jong
23
E. de
Sj. Breeuwsma
20
R. -:.de Jong
J. Dijkstra
34
Sj. Rijpma
G. Dijkstra
29
R. Harders

-

-

Eindstand 1990-1991:

,.

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

0-2
8-8

2-0
2-0
47 2-0
64
2-0
21
2-0
2-0
35
41
2-0
16
2-0
16-0

30
16

21

30
25
21
27
16

2-0
2-0
1-1

2-0
2-0
2-0
47 2-0
64
2-0
15-1

16 pnt.
Exmorra
8 pnt.
2. Ferwoude
8 pnt.
3. Parrega
4. Tjerkwerd 6'pnt.
2 pnt.
5. Gaast

----,

BOARGERLIKE STAN:

*

Op 9 april waard op'e Sylroede 14 in lyts
famke berne.
Sy hjit Erna Janien en is it dochterke fan
Jaap en Karin Harkema-Pot.

*

Op 'e Himdyk krigen Anno en Anneke HettingaDrayer in lyts jonkje: Christiaan.
Wat sil broerke Douwe grutsk wêze.

*

Feest op YmswJlde!
Op 1 april wiene Piet en Hotske Volbed--Baarda
25 jier troud.

·*

Evert en Dora 12½ Jier troud.
Se wolle it net wêze, mar se sille it al lêze.
Lokwinske allegearre!
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~n moat it sa:mar •..••
Kopy en anypsnaren foar 15 juny (dit yn ferban mei
de fakansje fan US typiste).

