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Soe it dan dochs noch klear komme mei ûs doarpke,
scene we dan dochs nochris yn'e sinten komme?
Yn' e krante fan juster waard ûs doarp neamd op'e
foarside fan 'e Ljouwerter.
No en dat is net neat, dan maat der al wat oan'e
han wêze.
En dat is ek sa want sa kin we lize:" ûs doarpsbelang sil prikken yn it wurk stelle om aansten fan
'e wyn ryk te wurden.
By alds brûkten we de wyn foar de wetterbehearsking;
de Beabuorster male en de mole op Jousterp binne der
noch oantinkens oan. No moatte de molens 6s op in
skjinne wize fan elektrysk foarsjen.

~-

We sille dizze Ûntwikselingen op 'e foet folgje
en ûs lêzers om utens ek op •e hichte halde,
want wa wol no net fan 'e wyn libjel

Noch mar in skoftsje en dari begjinne de fakinsjes al
wer; foar it safier is ha in protte bern in drege
tiid han mei it learen foar it eineksamen en de oergongstentamens.
Der hangen ek dit jier wer in protte tassen oan de
flaggen, jim kinne yn it krantsje lêze wa't de gelokkigen wiene.
Is der ien by troch rekke en net neamd dan wolle
we dit graach hearre fan jim.
De ferienigings wurkje op in leech pitsje,
mar sneintemoarn hiene we noch in prachtich
kofjekonsert fan ûs korps "Eensgezindheid".
Alle eare oan 'e dirigent en de leden fan
"Eensgezindheid".
Tiisdeitejûns kin week net oer in leech pitsje prate,
want dan is it drok op it sportfjild; in protte bern
en ek alderen slane omraak nei dat lytse keatsbalt~je.
Se binne ek tige trou yn it kommen want in eardere
tiiadei moasten de bern earst "avondvierdaagse" rinne
en dêrnei setten se op in draaf nei 't sportfjild:
keatse!
De fuotbal wurdt ek tige tsjinoan skopt
by de doarpenkompetysje.
Yn 'e lêste wedstriid ha we belles jaan moatten oan
Schettens; dy 't earste wurden binne.
We winskje al us lêzers in goede simmer ta en hoopje
dat it waar ek wat simmersk wu~dt.
Earst it doarpsfeest op 21 en 22 juny en dêrnei kin
elts genietsje fan fakanaje en frije tiid.
Kopy graach ynleverje foar 1 septimber.
Ineke.

L.

BERICHTEN VAN DE

dorpsomroeper

Op de 25ste april verscheen no. 2 van de 15de
jaargang. Een dag later vierde Feike-Jeltsje
haar 98ste verjaardag in Huylkenstein waar een
drietal vlaigen vrolijk aan de masten wapperden.
De stadsvlag - Friese vlag en de' rood-wit-blauw.
Voorwaar een waarlijk eerbetoon aan ·de jarige.
Vr. Jorritsma was met haar reeds overleden man
50 jaar lang koster van de in 1987 gesloten
Geref. Kerk alhier •. ·
De leden van de ouderensoos Tjerkwerd-Dedgum maakten
als afsluiting een uitstapje naar Oenkerk e.o. op __._.._
23 april.
De meimaand begint koud met een stevige
noordoo~t~r. Dat was evenzo in het jaar
1979 met temp. o~erdag van 6 -9°C+
Waar op de eerste drie meidagen verspreid ook sneeuwbuitjes werden gemeld in ons land ..
Op de 4de mei nam ik deel aan de 10 km.wandeltocht te
Nes (W.D.). En ging langs Paese~s- Moddergat - Oosternijkerk. Het gebied alda~r Rdt een geheel eigen bekoring. Moddergat het tweelingdorp van Peasens hier staan
nog enkale dijkhuisjes met topgevel waarvan het laat
18e eeuwse Fiskershûske tevens museum is.
Het museum bestaat uit drie prachtige vissershuisjes
met oorspronkelijk interieur.
Op de zeedijk staat de gedenksteen van de 6de maart
van 1883 waar toen 22 schepen met in totaal 109
vissers vertrokken, waarvan in zeer zware storm
17 schepen vergingen en 83 visser verdronken.
- As áe dea it skip berint dan is der gjin ûntkommen.
0 wetter, o wif ·elemint de sé hat jown en nommen.-
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En de r e c r-e a.t.I e Lu b \o-rg.anise.erde weer een Tropische
è

avond.
De dag daarna maakte ik een rondgang in Appingedam en Delftzijl. En·in het morgenuur in eigen
dorp voor de jaarlijkse molendag .. Waar de molenaar P. Zijsling de gastheer op de Babuurster
molen was.
Bracht.tevens nog een kort bezoek aan de vroege~e pastorie-bewoners in Holwierde.
De 14de mei was het ijsheiligen weertype.
.

_Veel bewolkÏIÏ·

Op de 17de fietste ik de Mini Elfstedentocht mee.
Een dag later was het wederom Bram Volbeda die als
eerste op de s~ep (Step elfstedentocht) in Bolsward aan kwam.
20 mei nam ik déel aan de Fiets-Elfstedehtocht en
ging tot Franeker, de vroeg.ere academie. stad.
Vlak voor Franeker w~rd ik nog bemoedigd met de woorden - zonder strijd ge en overwinning-- dat boven de
deur van een huis ston~ .. Bij,~e. stempelplaats aldaar wederom koffie gedronken in verz. tehuis Saxenoord waar de vriendelijke directeur mij net als de
voorafgaande jaren uitnodigde.
Vervolgens langs· sluipwegen weer op huis aan.
In een kwarteeuw van 375 naar 15.000 deelnemers.
Terwijl 15.000 mensen fietsten luisterden in
Veenklooster en ~ijnjewoude mensen naar het· Pinkster Evangelie. En waar zeker gezongen zal zijn:
Roept uit aan alle stranden het Evangeliewoord.
Een lied kan de sombers te :zorgen kleiner maken.
En als je blij je kruis draagt draagt het jou.
Waar ik aan toevoeg- Sommtge beslissingen zijn
van levensbelang; een huis kopen bijvoorbeeld.
Soms stel je een beslissing zo lang uit dat het
huis van je dromen aan je neua voorbij gaat, soms
durven mensen geen beslissingen te nemen om hun
leven een andere richting te geven,
Soms gaat .e r dan een gelukkig leven
aan iemands neus voorbij.
Stel daarom beslissingen die van
levensbelang zijn nooit uit tot
morgen.

~
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Deze meimaand behoort in ons land tot de drie
koudste met

1902 en

194·1.

De paden o~ de lanen in: waar .•;_
1
gaat de reis naar toe ••..•••• 6---.-=~~=·==:;...J
De tijd is weer ~omende dat de
·
. _
.
trekvogels naar hun vakantieoorden of paradijzen gaan,
het is maar hoe je ze noemen wilt. Voor velen is het
een verademing om een aantal weken elders te vertoeven. Hoe het ook zij, of wat u ook doet, lichaam,
geest en gezondheid varen, er wel bij en daarom vanaf deze plaats wens ik u allen een prettige
zomerperiode toe zowel thuis of ver van huis!
Om blij het leven door te treden, behoeftmen
grote schatten niet, maar oog voor al de
heerlijkheden, die kosteloos de schepping biedt.
Wie de aarde bemint - de zee - de zon, hem is
de natuur een vreugdebron!
En ditmaal als slot:
De-toekomst
(een gedicht gevonden in een oud
boek in Ferwoude.)
De toekomst is het land der jeugd
Waar in alle· bloemen bloeien
Waar in alle vruchten groeien
Van roem, van fioop, van zoete vreugd.
Daar
Daar
Daar
Daar

bouwen wij een hoog kasteel,
zijn wij held en kunstenaar
woont een vriendschap wonderbaar
valt ons eer en roem ten deel

Daar is geen zorg, geen kommer meer
Daar- in het land van zonneschijn
Daar is geen ziekte en geen pijn
Daar - daar woont liefde zoet en teer
Daar bouwen wij met ons verstand
aan monumenten,torenhoog
van eer van ·roem en krachtsbetoog.
Daar in het schone toekomstland

S'.

Daar zoeken en daar vinden wij
De volle _waarde van het leven
Daarin die schone dreven
Wordt eerst ons leven vol en vrij.

:: itBEHAAGWK PLEKJE,
Wederom van huis tot huis de hartelijke groeten van
de dorpsomroeper.

n

LET OP DAMES! "

Hier is een unieke kans om in uw eigen dorp
iets aan uw figuur en conditie te gaan doen.
Op verzoek van enkele dames geven wij van
"Fitness·centrum Balk" Aerobic's.
Maar niet alleen dit; ook daarbij callanetic's ,
low impact, high impact.
Dit is tevens spierversterkend, conditioneel en
ritmisch.
Dit alles wordt bij voldoende deelname gegeven
in het Waltahûs op de woensdagavond.
Heeft u interesse of wilt u verdere informatie
hieromtrend dan kunt u ons al~ijd even bellen.
Opgave bij:
Joke de Jong, Singel 13
tel: 05157- 9526
of
Fitness Centrum Balk,
Gaaikemastraat 1,
8561 AL Balk.
05140-2902 vragen naar Inge.

b.

Op 13 april wiene Akke Wijngaarden, Binkje Kuiper en
ik nei it jubileum-konsert fan Edoza, dy't dit joech
ta eare fan Wybren Valkema ·om't hy 25 jier har dirigent wie.
Meiwurking waard ferliend troch Marco Bakker en
Hoogovens Harmonie
Beverwyk.
Wy wiene der al betiid hinne tein en sieten prachtich
op de 1e rij, genietsjend fan it mannekoor, Hoogovens
Harmonie en fierders fan alles wat der om ûs hinne
barde.
Nei ofrin waard betanke, by dit betankjen krige Marco
Bakker in boeket blommen. ,Marco Bakker goaide de
blommen de seal yn en wa fong se op? Binkje!
No geweldich, dàt fÛnen Akke en ik it moaiste fan
de jGn. "Moat ik se ek werom jaan of betankje", sei
Binkje. Ik wit net wa1 t it rneaste
de schroeven wie
Binkje, Akke of ik.
Wy koene dan ek wol in blom fan krije sei Binkje.
Akke en ik seine:" Nee, dy binne fan jo."
Wy .o p nei hÛs, Binkje earst nei hÛs; Bangma kaam by
de doar.
Wy der yn, in kopke tee en fansels it ferhaal fan 'e
blommen. Dan siinen wy wer :"H~ Binkje," mar Binkje
wie der hielendal net by, dy wie noch altiid ferbjustere mei har skitterjend boeket blommen fan Marco Bakker.

ut

ut

Wat in jûn mei in gouden rantsje; wat in jÛn!
Dat fûnen wy dus.
Nammens

ós

trijen folle groeten fan
Rens Bakker.

KONINGINNEDAG

30 april

1991.

Tjerkwerd werd gewekt door de bel van dhr.
en even later kwam het muziekkorps vrolijk spelend
begeleid door de jeugd door het dorp.
Op het kaatsveld werd het Wilhelmus gezongen en
wachtte de koffie.
Sari hield een welkomswoordje en het feest kon beginnen. De opkomst voor de spelletjes het volleyballen
en kaatsen was gelukkig groot.
De kinderen hadden het niet makkelijk, ze moesten
o.a. 5 buizen vangen, die na .een druk op de knop

voor 1 naar beneden vielen.
Ook balletje-vangen die omhoog schoten uit het niets
was moeilijk. Visje-vangen leverde voor velen een
probleem op en erwtje-zuigen met een rietje moet
je niet onderschatten.
Het ringgooien op zich was niet moeilijk, punten
halen echter was wel moeilijk. De kinderen kregen
allemaal een zelfde prijs die ze echt hadden verdiend.
Het kaatsen was ook erg spannend en de uiteindelijke
winnaars waren: 1E. Tjeerd Haarsma, Rianne Falkena,
Anne de Boer.
2E. Marieke Walsma, Tineke Schukken, Jan H. de Groot.
3E. Anke Witteveen, Jolt v. Buren, Welmoed Schakel.
1

By
1E
2E

de senioren gingen de prijzen naar
Anne Hans de Boer, Sjoerd Huisman, Steef Haarsma
Niek de Boer, Hayo Hylkema, Marco Burghgraef

By

het volleyballen gingen de P,rijzen naar

1E. Sjoerd Haarsma, Broer Feenstra, Lutske Schakel,
Marcel de Haan, Maura Falkena, Tea Huitema.

2E. Herma Groenewoud, Broer Dijkstra, Trudy Witteveen,
Rick Steur, Nynke Nauta, Hylke.Feenstra.
En dit alles onder de bezielende leiding van
Jan Dijkstra en Sjoerd Gaastra, die deze spelen elk
jaar weer op voortreffelijke wijze regiseren.

s.

Ontzettend bedankt hiervoor.
De spelletjes voor de iets ouderen ging helaas niet
door wegens gebrek aan belangstelling.
Des te meer belangstelling was er voor de beddenrace
2 duo's, 1 jongen en 1 meisje, moesten een hindernissenbaan afleggen.
Te beginnen met 1 been in een
zak en ~ardlopen~ naar een pak stro, eroverheen en
verkleden, het meisje moest een pyamapak aan en
de jongen een lang nacht-hemd met een slaapmuts.
Daarna moesten ze een paar conservenblikken op een
plank zetten1 hardlopen en ze in een ton gooien
weer in looppas naar het·bed en welk duo het eerst
onder de dekens lag was winnaar.
Het ging er spannend en vooral komisch aan toe en
het bed had heel wat te houden. Vooral als er 4 vur~ge
personen gelijk in wilden duiken.
De uiteindelijke winnaars waren:
1 Durk Ouderkerken en Joke de Jong
2 Roelof de Jong en Tiny van der Meer
Hierna werd er nog gezellig nagezeten en de
kinderen werd een ijsje beloofd als ze het
veld hadden opgeruimd.
Het veld was binnen 3 minuten brandschoon.
's Avonds was er een toneeluitvoering van de
"Snitser Krite11 genaamd "Ja.poes, nee poes."
be tekst was nietszeggend, het stuk des te meer
het liep allemaal gelukkig goed af.
Na afloop draaide Roelof plaatjes en wer er gezellig
nagekletst.
Het waa een gezellige en geslaagde dag en wij hopen
dat jullie dat ook zo hebben ervaren.

GENERATIE

1960-61

VERRAST IN 7E PARODIALOOP.

De jaarlijkse trimloop Tjerkwerd-ParregaDedgum-Tjerkwerd (7,3km.) kon op zondag
26 mei negen-en-twintig d~elnemers be-_·
groeten. Drie veteranen, vijf junioren,
drie da~es en achttien senioren volbrachten de wedstrijd.
Plaatselijk vedette Gerrit Wijngaarden
maakte zjn favorietenrol volledig waar
en denderde - alsof de duivel hem op de
hielen zat- in een recordtijd van 26 minuten
seconden naar een 1e plaats toe.
Het illustere duo Dikkie v.d. Werf
(Bolsward) en
Ephëus Jorritsma (Waaxens) die de voorgaande twee
edities van de Parodialoop had beheerst, moest nu
diep buigen voor Wrjngaarden.
Respectievelijk als 2e en 3e eindigend, gaven de heren zo'n
2,5 minuut toe op de winnaar.
Bram Volbeda eindigde evenals in 1990 weer in de
top 4e. De verrassing van de dag was ongetwijfeld
Sico Postma. Deze ranke veehouder van Arkum raffelde
het parèours in soepele stijl af en knabbelde
liefst 3 minuten van zijn persoonlijk record af.

Peter Bakker viel met een 9e plaats ietsje tegen.
Het feit dat deze jongeman de geneugten des levens
(uitgaan, roken, meisjes) inmiddels volop heeft ontdekt, is daar ongetwijfeld de oorzaak van.
(Volgend jaar maar weer als monnik leven Peter,
dan kom je d'r wel!). Behalve Sico Postma verraste
ook Jelle Zijsling in positieve zin. Gekleed in
zijn onafscheidelijke spijkerbroek rende hij uiteindelijk als 12e over de meet, in een persoonlijk
record. Sico en Jelle, de generatie 1960-61, drukten
dan ook hun stempel op deze 7e Parodialoop.
Jelle Zijsling's trainingsmaaatje, Yeb Witteveen,
liep ook dit jaar weer binnen de 35 minuten en bewees daarmee een goede trimmer te zijn.
De als 16e eindigende Jolt van Buren was de eerste
junior die binnenkwam. Zijn tijd 35.42, mocht er zijn

\0.

die bijna 3 jaar in training was
geweest voor deze Parodia-loop, kwam na zo'n 37 minuten piepend en knarsend ·o9er de finish. Zijn kniein
bleken bijna op slot te zitten ..•..•.
Anlta Jorna greep naar verwachting haar 6e achtereenvolgende titel bij de dames. Vlak achter haar diende
zich echter eerr nieuw talent aan: Tineke Schukken.
Met vuurrode konen legde zij het traject in 42,41 af.
Anita lijkt er een geduchte concurrente bij te krijgen
in de toekomst! Terwijl alle deelnemers met uitpuilende oogkassen, verzuurde lichamen, pijnlijke voeten
e.d. over de meet kwamen, waren er 3 deelnemers die
superfit en breeduit lachend binnenkwamen: Daan van
Stig~ands,. Renske Bakker en Freark Sch ak e L;
Zij hadden het traject wandelend bedwongen.
Het fotofinishapparaat moest eraan te pas komen wie
nou eerder finishte: Daan of Renske.
Eerstgenoemde bleek eèn teenlengte eerder te zijn.
Zo bleek bij de 7e Paridia-loop dat jong en oud een
prachtige dag hadden. Na afloop reikte Ronde-miss
Betty de Haan de prijzen uit en zorgden het duo
Swier Izer (Buitenpost) en Reinold Poelstra met
Rebecca / Michiel Adema voor de muzikale omlijsting
van de loop •. G~zellig werd er door iedereen nagekaart.
De drank vloeide toen al rijkelijk, getuige het gezang
van veel dubbele tongen in de hal van het dorpshuis,
dat zowat de twee bands overstemde.
Volgend jaar misschien weer de Parodia-loop en dan is
er voor alle deelnemers zeker een medaille!
Ids Schukken,

Einduitslag .7e parodialoop:
1.
Gerrit Wijngaarden
2. Dikkie v.d. Werf (Bolsward)
3. Ephëus Jorritsma (Waaxens)
4. Bram Volbeda
5. Wim Koopen {?)
6. Auke de Groot (Vruwenparochie)
7. Sico Postma
8. Erik Hendriks
9. Peter Bakker
10. Tjomme de Haan (Parrega)
11. Frans Mulder

n.

26 min.~_16 sec.
28.47
29.46

30. 1 3
30.42
31. 0 3
31 • 36

31. 36
32.08

32.43
32.54

i2. Jelle Zijsling
13. Broer Feenstra

33.03
33.30

14. Yeb Witteveen
15. Léon Falkena
16. Meinze Bakker (Roodhuis)
17. Ids Schukken
18. Freddy Reyenga (Witmarsum)
19. Meindert v.d. Wal (Bolsward)
20. Daan van Stigtands
21. Renske Bakker
22. Freark Scahkel
Dames:
1. Anita Jorna (Bolsward)
2. Tineke Schukken
3. Henny Boersma
Junioren:
1. Jolt van Buren
2. Johan Ouderkerken
3. Tineke Schukken
4. Peter Ouderkerken
5. Gerr~t Schukken

34.55

35.42
36.00
36.56
37.55

48.41
1.21.57
1.21. 57

1.41.44
39-37
42.41
49.03
35.42

31. 10
42.41
44. 1 9
48.30

Winnaar P. Poelstra-tussensprint: Auke de Groot
Tineke Schukken
Winnaar fles drank van Waltahûs : Léon Falkena
Tot slot een_woord van dank voor de volgende vrijwilligers die de 7e parodia-loop mogelijk maakten:
Menno Poelstra, Betty de Haan, Frans Mulder, Jaques van Lingen, Roelof en J9ke de Jong, Marcel de
Haan, Pieter Poelstra, Rudi Mekking.
En ook: Freark Schakel , Bert Miedema.

*

Nationaal Epilepsie FondsDe Macht van het Kleine

PERSBERICHT

DE NATIONALE COLLECTE
EPILEPSIEBESTRIJDING VRAAGT
ONZE AANDACHT

f

Van 30 juni tot en met 6 juli is dit jaar de natip·nale epilepsie-collecte. In onze gemeente zijn daar
veel mensen actief mee bezig. Voor de epilepsiebestrijding is de collecte van zeer groot belang,
want de opbrengstmaakt vele activiteiten mogelijk
die niet uit andere bronnen betaald worden.
We moeten denken aan onderzoek naar het ontstaan
van epilepsie, naar werking en~bijwerking van medicijnen en aan voorlichting over epilepsie en
onderzoek naar nog vele onbekende aspecten van
epilepsie.
Want het zal je maar overkomen. Epilepsie komt
onverwacht en kan iedereen treffen. Steun de collecte
want epilepsiebestrijding staat of valt met uw steun.
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UTRECHT.
Een paar weken geleden was
ik weer eens in Utrecht; de
stad waar ik het groots~e
gedeelte van mijn jeugd heb
doorgebracht.
En als je daar dan bent, wil
je toch de plekjes weer eens
opzoeken waar de mooiste herinneringen aan verbonden
zijn en dat zijn er vele.
Ook Utrecht is veranderd
de jaren na de oorlog, groter en moderner geworden,
maar op het Domplein e.o.
is alles nog practisch
hetzelfde. Daar wilde ik
dus naar toe en werd niet
teleurgesteld; trouwens de
wandeling erheen langs de
grachte~, waar het prille
groen zich uit alle spleten
en gaten een weg naar de zon baande, was op zichzelf
~l de moeite waard. Zo kwam ik op het Domplein, waar
de Domtoren nog altijd als eerste de aandacht vraagt,
het monument waar Utrecht terecht trots ~Pis.
Maar wat mij toch het meeste aanspreekt is de kloostergang die los van de toren aan de overkant daarvan
ligt. Daar gingen wij vr~eger vaak naar toe, vooral
in het voorjaar als de -meiklokken- speelden.
Dan kon je elke avond in mei het carillon beluisteren
en warrelden áe zomerliedjes door de zoele avondlucht.
Dus ging ik ook nu naar de plek, een heerlijk oord
te midden van de rumoerige stad en eigenlijk onveranderd. Zittend op een bankje zat ik dhar maar wat te
mijmeren1 kijkend naar de kruidentuintjes, die daar
in Engelse stijl zijn aangebracht. Keurig met bordjes
erbij las ik: rosemarijn, salie, lieve-vrouwe-bedstro,
lavendel en nog veel meer.
Toen de Dom ineens 12 uur slo~g en ook nog het carillon begon te spelen waande ik me even zo'n 50 jaar

\~.

terug. In die tijd was het leven nog vol beloftes
en met het idealisme van die jaren zagen we de toekomst niet direct somber in. Daarna volgden veel
gebeurtenissen elkaar op en daarom misschien voelde
ik het als een dubbel voorrecht dit nog eens even te
kunnen herbeleven.
PhÜn.

*********************************
~ERJOCHTEN FAN DOARPSBELANG
Sa 't jimme miskien wol yn'e Boalster krante lêzen ha,
is de gemeente WGnseradiel kaam mei it "Beleidsplan
Dorpsvernieuwing WGnaeradiel 1991-1995".
Ek
doarp hat hjirmei te krijen. Wy hawwe dat ek
neamd opus lêste jiergearkomste.
Doarpsbelang hat it plan besjoen en dochs noch inkele
kanttekeningen by it plan makke en dit de gemeente
witte litten.
Koartsein hälde dy yn, dat net allinnich de Waltawei
mar ek it brêgedek ris aanpakt wurde moat.
De riolearing·rûnom de tsjerke moat net allinnich
ferfongen wurde: It moat ek noch folslein oanlein wurde. Op 5 septimber o.s. wurdt dit plan (inkl. de resul·
taten) yn'e kommisje Romtlike Oardening beaprutsen.
It ia in iepenbiere gearkomste. Hooplik hat it foar
Tsjerkwert poaitive resultaten.

us
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Zes· dmj•'. 'Zien:
winst in .aanschaf
.

.

.

eigen . t,Wa,olen ·

. De belangsteifuut van dorpen
. voor windenergie vloeit voort uit
de verhncring ~
- <dit jaar van
_ de
"lrc,cybafcij.e.
dit _moment
~-KfS~ m.:.d.e vincie zdn · 80
~
twffines, ~ bü àiVl!!l'1le·

ge~nten aanvugen voor z.o~n

130 nieuwe molens liggen. Het
gaat.bierhijjn de meeste~
eehter om moleni'van individuelê-. gf g,oepjes boeren.
.

. Voorwaarde voor de áa.nvraag is
.w,.t de dorpen -over een lokatie
.bE=icbikken, waar de molen bn

. ~:~
ets rhouw~~
een

aangewezen. De.ze dorm lijk.nug:dit ·
met de uw v~un wuii:hno~
Kubaard heeft inmiddels een aanvraag ingediend voort\v~i:nOlens.
pen

·

Tje.r'iwerd, Rood hui8 en Idsegahuizum zijri n(!g op zoek naar
een geschikte pleit.
Tjerkwerd grote plannen en wil

. een Deense Micon-molen van een
/ 500.000 aanschaf fen. Dorpsbe.. 1a~ moet dan zelf / 200.000
ophoesten. De andere. plaatsen
hebben eeng~k~re molen van
twee ton
dan zo'n

j het
oog. Zij moe~ zelf
70.000 bijelkaar bren-

gen. Dat gebeurt mogelijk door
middel van inzamelirigsacties of
~n banklening.

\b.

initiatiefnemer in Tjerkwerd. Hij
. beeft de nodige erv aring met

windenergie en richtte onlangs
samen met wat coll~n
Beaboumm Wynturbine BV op.
Via de besloten ve~
levéren de boeren ene... aan ~t ·
FEB. Hylkema kaartte biet idee
maandagavond aan bij .. :bntuur
van llorpsbe~ ~n J!OC dezelfde
avond werd de 1togel doar_de ~erk
~. Op dit IIIC'llftent wtadt~
ge2ocntnaar een~ilrte lobtie,
. terwijl ·de leds zich nog moeten
uitspreken over het idee.
.
,,As we wat wolle, moat it.no
wêze. De heae samydtje D..,t~
· ta ynvestearen, wl!irtri;)cà we der
wat mei~
•
ki.one. Wat we
krekt mei it· •
dciae wUe we
noen net, mar. .kiADew lan alles
..mei dwaaa. ·
sil der in
reserve .
·
wurde moatte,
want ik ldil ~ foarstelle dat de
mtlne oer in JNJ'·• wat - lk neam
mar wat - inlBNI' rinciabet ~·. type ha, maat'", leet Hylllema uit.

RINT DOARPSBELANG MEI

Verdienen

MOOLlSJES7

Tongersdei 13 juny
Foarpagina fan 'e L.C.
We fine lykwols dat we fan doarpsbelang noch wol even
yngean moatte op boppesteand artikel.
Dit nijs skynde samar at 'e loft te. fallen. We ha
der yndied gjin wiken··oer praten, mar it foarbereidende tinkwurk wie al troch Lólle H. dien, doe't it
moandei-te-jûn 10 juny op 'e doarpsbelanggearkomste
op 'e tafel kaam. De "foars en tsjiné" binne yn it
bywêzen fan Van der Ham, fertsjintwurdiger fan
·"Stichting Windenergie Friesland" 6t Aldegea (W) goed
trochspitten en we binne doe besletten de boat fan 'e
wal te triuwen; neat stie
mear yn 'e wei en de
papieren binne de freeds de daar utgongen.
We binne no dwaande om in geskikte lokaasje te fin~n
yn elts gefal: 't sit yn 'e male.

us

Mar wêrom as de wyn sa snel, sille J1m sizze?
Op dit stuit ha we de wyn roèi wat de subsydzje fan it
ryk oanbelanget en dit bliuwt nei alle gedachten nèt
sa. Dat wie neffens us reden om ta te pakken.
Mar we binne der noch lang·net.
We moatte tastimming ha fan ferskillende ynstansjes:

* Gemeente Wûnseradiel sil tastimme moatte yn in troch

US
*
*

*
*

utkeazen lokaasje.
PEB moat stroom ofnimme wolle en kinne
Der sil subsydzje ferliend wurde moatte troch de
Novem.
De bank moat finansiere wolle (We geane der fanut dat
it bedrach dat we sels ophoastje moatte by de
bank liend wurdt).
It doarp sil der efter stean moatte.

Ut 'e krante te begripen ha we yn fergeliking mei
oare doarpen nochal wat wyn yn'e swipe.
We sile lykwols nèt mei àlle winen, we wolle nèt ten
koste fan alles fan 'e wyn libje: der moat noch hiel
wat regele, bepraat en utdjippe wurde, omdat we aanst
de wyn net tsjin ha wolle!

Nel de fakansje sille we in foarljochtings- en ynspraakjÛn hálde. Jim hearre äan fan ûs.
Ut namme fan Doarpsbelang·
Rixt.

----------------------------DAGVERZORGING VOOR OUDEREN •.
In december 1989 is in verzorgingstehuis Aylva State
te Witmarsum de dagverzorging van s~art gegaan. Iedere
woensdag komen ongeveer tien ouderen naar Aylva State
om daar de dag (van 9.45 tot 15.45 uur), in een
aparte ruimte voor de dagverzorging, op een zinvolle
manier met elkaar door te brengen.
De dagverzorging is bedoeld voor zelfstandig wonende
ouderen vanaf 65 jaar, woonachtig in de gemeente Wûn-

seradiel. De dagverzorging in Wûnseradiel is een
onderdeel van een gemeenschappelijk project in drie
gemeenten, t.w. Bolsward; Littenseradiel en Wûnseradiel,
Dagverzorging bi~d ondersteuning aan ouderen in hun
thuissituatie. Deze ondersteuning kan gericht zijn op
lichamelijk, gees tel1 j k en/ of sociaal func tionere-n

van ouderen in hun thuiss..ituatie.
Wanneer iemand bijv. slecht . ter been is en hierdoor
weinig de deur uitkomt,kap de dagverzorging een uitkomst bieden.· Of wanneer iemand weinig kontakten (meer)
heeft, is dagverzorging een oplossing. Ook is het bedoeld voor mensen die licht vergeetachtig zijn of om
de verzorgende familieleden op deze wijze een dag te
ontlasten. Tevens zijn er ouderen die wachten op
·plaatsing in een verzorgingshuis of uitbehandeld zijn
op de dagbehanieling. Voor al deze ouderen is de dagverzorging bedoeld.
Op de dagverzorging vindt men gezelligheid, ontmoet men
leeftijdsgenoten,?oet men mee aan allerlei aktiviteiten
en gymnastiek. ook wordt de maaltijd gezamelijk op de
dagverzorging gebruikt. Kortom, voor de meeste ouderen
is een dag dagverzorging· iets· waar men elke week weer
naar uitkijkt!
De kosten verbonden aan een dag dagverzorging bedragen
f 6,- ; dit is inclusief maaltijd en vervoer. Het vervoer wordt verzorgd door taxibedrijf Van de Blés uit
Makkum.
De a~nmelding kan plaatsvinden via de huisarts, wijkverplaging, bejaardenzorg, indikatiekommissie, het maatschappelijk werk, dagbehandeling of het verzorgingstehuis. Ook kan de ~mgeving ~an de oudere (familie of
buren) of de oudere zelf de aanmelding doen.
Voor aanmelding of nadere informatie kunt u kontakt
opnemen met het centrale meldingspunt voor de drie
gemeenten:

19.

Rita de Boer
Funktionaris dagverzoriing
p/a Verzorgingshuis Huylckenstein
Eekwerdlaan 1
8701 LT
Bolsward
Telefoon

-UTNOEGINGDoarpsbelang noeget jimme ut om op freed 28 juny om
14.30 oere by de Beabuorstermole oanwizich te wizen
by de offi~jele oerdracht fan Dátsk en Ingelsk
rûnliedingsmateriaal foar Pier Zysling; fersoarge
troch studinten fan Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Doarpabelang.
!!!!! ! !! !!!!!!!!!!!!! !!!! !!

BESTE JONGENS EN MEISJES.
Zoals jullie in dit krantje kunnen zien
is er een nieuwe rubriek bijgekomen en
die is alleen voor jullie. Vanaf nu zal
er dus elke keer een puzzel, kieurplaat
of iets dergelijks in staan.
Laat eens weten of jullie dit, leuk vinden?
Willen jullie ·de kleurplaat en de puzzel
als die klaar zijri na~uurlijk, geven aan ·
één van de redàétieleden, sluitingsdatum
21 juli. De redactie stelt een prij&je beschikbaar voor
de mooiste of beste inzending. Doe je best dus en veel
succes ermee!
Dàg!
De redactie.

·'l.o.
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Ook ligt het in onze bedoeling een rubriek vraag en
aanbod te openen.
Of u ermee accoord gaat, ve~nemen we wel in de "wandelgangen".
Maar eerst: Prettige vakantie!!
de redactie.

H.A.V.O.
L.E.A.O.

Anneke de Jong

L.H.N.O.

Clara de Boer
Willy Breeuwsma

M.A.V.O.

Eelke Algra
Alet te Haarsma

L~A.O.

Durk Breeuwsma

L.T.S.

Silvester de Wolff (foar motorvoertuigentech~

C.M.L.S.

Yde Schakel

Allegearre fan herte lokwinske en felle sukses mei
jimme fierdere studzje of wurkl

De collecte van de Nederlandse Hartstichting heeft
opgebracht f 540,30. Namens de collectantes
Anneke de Jong en Geertje Poelstra hartelijk dank.
De opbrengst van het Astma fonds .was f 380,45.

BLOEDARMOEDE IN DE DORPENCOMPETITIE.
Hoelang nog blijft voetbal nog volkssport nr. 1 in
Nederland? De laatste 15 jaar blijft het ledental van
vele amateurclubs teruglopen, Sporten als squash, triat~
lon, tennis e.d hebben hun opmars gemaakt, waardoor
het aantal voetballende Nederlanders maar verder afneemt. Deze tendens is nu ook duidelijk zichtbaar
geworden in de jaarlijkse dorpencompetitie voetbal.
Voorheen vochten de mensen in de diverse dorpen er
bijna om wie in het elftal van hun woonplaats mochten
spelen, maar dat is inmiddels totaal veranderd.
Enige jaren geleden haakte Exmorra al af in de competitie, aangezien het niet meer 11 spelers op de been
kon brengen.
Dit jaar deed zich een nieuw dieptepunt voor.
De organisatie van de dorpencompetitie besloot namelijk
eenstemmig dat er in plaats van 11 spelers maar 9 personen per team opgesteld zouden worden. Reden: gebrek
aan voetballers in elk dorp.
Zo begon ook Tjerkwerd met een ploeg van 9 spelers aan
de titelstrijd. Na de sensationele winst in de dorpenzaalcompetitie, afgelopen winter, gokte de ploeg nu
ook op de titel op het veld. Het liep echter ietsje
anders. Het verval van de dorpencompetitie bleek
meteen al in de eerste wedstrijd: tegenstander Schraard
kon geen 9 spelers bijelkaat
krijgen, zodat Tjerkwerd zonder
te spelen met een r e g Le m e n t aL«
re 3-0 overwinning startte.
In ~e 2e wedstrijd was Parrega
de tegenstander. Deze ploeg
wist slechts 7 spelers bij
e
elkaar te krijgen, waardoor
Tjerkwerd gemakkelijk met 9-0
-zegev.ierde •.
In de 3e wedstrijd was het
Tjerkwerd zelf dat te weinig
spelers had. Gaast/Ferwoude
won dan ook met 4-1 van "de
onzen".

Tegen medekoploper Wons _revancheerde Tjerkwerd zich
door een 3-2 zege. Bleef over de allesbeslissende
wedstrijd tegen Schettens. In de voorgaande wedstrijden kon Tjerkwerd nog enigszins camoufleren dat
er te weinig voe¼ballend vermogen in de ploeg zat.
Tegen het sterke Schettèns kwam dit gebrek echter
pijnlijk duidelijk aan het licht.
Na een snelle treffer van Schettens gooide Tjerkwerd
weliswaar alles op de aanval maar het team bleek te
kwaliteitsarm om werkelijk een vuist te kunnen maken.
Een defensieve fout van "~e onzen" stelde Schettens
in staat om 0-2 aan te tekenen.
Marcel de Haan bracht Tjerkwerd nog even terug in de
wedstrijd maar het doek viel definitief toen Schettens
via 1 van de vele counters 1-3 scoorde.
Tjerkwerd herbergt momenteel te weinig spelers die
een redelijk balletje kunnen trappen. Het wachten is
op vers bloed.
uitslagen:
Eindstand:
Tjerkwerd - Schraard
1. Schettens
5-8
3-0
Tjerkwerd - Parrega
2. Tjerkwerd
9-0
5-6
Tjerkwerd - Gaast
1-4
3. Wons
5-6
Tjerkwerd - Wons
4. Gaast
5-5
Tjerkwerd - Schettens
5. Schraard
5-4
1-3.

3-2

6. Parrega

5-1

De Tjerkwerder selectie bestond dit jaar uit: Rudi
Mekking, Durk Ouderkerken, Broer Feenstra, Jacques
van Lingen, Eric Velting, Anno Galama, Johan en Sybolt
Dijkstra, Gooitzen Brandsma, Jelle Feenstra, Johan
Velting, Marcel de Haan en Wiko Hekkema.

'1..'>.

PERSBERICHT
Fusie plaatselijke kruisverenigingen in Wûnseradiel
bijna een feit
Als het aan de besturen van de plaatselijke kruisverenigingen in Witmarsum (820 leden}, Burgwerd
(127 leden), Arum (621 Leden), Tjerkwerd (380 leden)
en Lollum (100 leden) ligt, gaan zij per 1 oktober
a.s. op in één gemeentelijke kruisvereniging Wûnseradiel.
Door deze fusie denken de besturen beter te kunnen
inspelen op de grote veranderingen die zich in de
thuiszorg hebben voorgedaan en nog zullen voordoen.
Plaatselijke kruisverenigingen zijn begin deze eeuw
op veel dorpen opgericht. Zij rekenden zich tot taak
om op basis van de solidariteibs-gedachte, thuiszorg in de plaatselijke gemeenschap te verlenen.
Op het terrein van de maatschappelijke gezondheidszorg is door dez~ verenigingen veel tot stand ge-·
bracht. Nederland kent één van de hoogste vaccinatie
graden v~n de ·bevolking, ,én van de laagste sterftecijfers onder zuigelingen en tuberculose is nagenoeg uitgebannen.
Inmiddels is de door het kruiswerk gebodenzorg een
verstrekking vanuit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten geworden en wordt zij uitgevoerd door
de Regionale Kruisvereniging Zuid-West Frieslandi
De aktiviteiten van de plaatselijke verenigingen
beperken zich nu veelal tot beheer van het wijkgebouw en het uitleenmagazijn:
Door de voorgenomen fusie willen de plaatselijke
verenigingen met nieuw elan thuiszorgaktiviteiten
voor de bevolking oppakken.
Daarbij wordt gedacht aan:
Het behartigen van de belangen van de leden bij
lokale instanties

,'Lto.

-- het geven van voorlichting aan de bevolking
- het organiseren van aktiviteiten in het kader van
de lokale gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
- het beheer van gebouwen en plaatselijk uitleenmagazijnen
- het versterken, van de band met de leden
De eerste bestuurlijke fusie-contacten tussen de
plaatselijke verenigingen zijn vorig jaar oktober
gelegd. Door een kornmissie bestaande uit mevr.
T. Lootsma- Boersma (Tjer.kwerd) en de heren J. Stokje
(Witmarsum), H. Witteveen (Hichtum) en D.S. v.d. Werf
(Burgwerd) is met voortvarendheid het fusieplan ontwikkeld.
De heer v.d. Werf treedt binnen deze kommissie op
als adviseur uit het bestuur van de Regionale
Kruisvereniging Zuid-West Friesland.
De nieuwe gemeentelijke kruisvereniging Wûnseradiel
zal, met als de huidige plaatselijke verenigingen,
een onderdeel vormen van de Regionale Kruisvereniging
Zuid-West Friesland.

.t,
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DE JUNFJOUWERDAAGSE.
3-4-5-6 juny wie de jÛnfjouwerdaagse.
Ut Tsjerkwert diene mei:
Iwan, Christiaan,Maria, Jelmer, Dies, Brandt, Auke,
Sjoerd W., Liesje, Seakle, Sjoerd B., Marrit, Pieter,
Hanneke, Rian, Gritta, Elzewyne, Marije, Bert Jan,
Gerrit, Teatske en Rein.
Sy diene mei oan 'e 5 km. Oan'e 10 km. diene mei:
Laura, Minke D., Folkert, Ruth, Jelte, Ids, Rianne,
Eduard, Anne, Lybrich en Welmoed.
Allegearre giene foldien en mei in medalje nei hûs.
Lokwinske!

==========-==-================
Bydragen binne kommen t en:
B. Speerstra, Snits; W. de Vries, Heerde; B. Huitema,
Jousterperweg; Frou u. Bakker-van Rijs, Tsjerkestrjitte; J. Nota, Waltawei; Frou P. Poelstra- de Jong;
T. v.d.:Meer, Rytseterp; Frou D. Bakker-de Jong,·
Arkum; F, 'ettema, Dedzjum; Frou P. Mulder, Washington;
o. Jorritsma, Twizel; D. Jorritsma, Kalifornië
(diz' kear persoanlik brocht!)

WiE
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Us hertlike tank!

======~==~==========;=======~

BOARGERLIKE STAN:
Op Beabuorren is it feest, want op
10 juny kcigen Jehannes en Jehanna
in lytse soan. Hy hjit Henk-Jan
en is in bcoerke fan Gerry, Anne :
_ .
Sjoerd en Rein.
· · \. ;... ~
t.o kw i n s k e fam.

Bakker!
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De Hekkema's Wiene der op ut, mar •••••.••. de
fleispanne stie noch op.
De Dykstra 's fan 'e Trijesprong wiene der èk
op ut en omdat dy mear fan kipe-poaten halde,
stiene dêr de kipepoaten noch op.
De Sylroede en de Boalserterdyk alhiel yn opskuor.
De rapen wiene gelokkich krèkt noch net gear!

*

Hein en Akke ha in nijmoaderige telefoan krigen
mei allerhande tekens, knopkes en in yngewikkelde g e br ûk s o a nv Lz Lrïg .
·Wat ·s~·:rièt 'rerwachte hiene, wie dat se dêrnei
troch nimmen mear skille wurde soene, sèls net
troch de.bern!
Së hiene mear ferwachte fan de nijkeap.
It mystearje waard oplost, doe~t dochter Janneke
op in moarn ûnferwachts fan 't bêd strûzen kaam.
"Wer komsto sa Gnaankûndige wei~.hiest net efkes
skilje kinnen!" Doe kaam de aap ut 'e mouwe!
Hein C. it kin ek Akke west ha fansels) hie mei
in druk .op 'e knop alle yn-kommende gesprekken
blokkeard.

*

Earst hearde Ymswalde,wat ierdgas oanbelanget
by de Onrendabele gebieden, letter by de superûnrendabele en sûnt kaart is it troch de gemeente befoardére ta super-sup~r-ûnrendabel
gebiet.

*

Fr. Schakel en 'e frou binne wol ûngelokkich
wat de katten oanbelanget.
Fan't winter sakke.·der in kat troch it iis en
ferdwûn Ûnder wetter.
No hiene se 2 jongkatten op bestelling (ien foar't
brekken), mar doe't se oflevere wurde scene
wiene se yn fjilden noch wegen te bekennen.
Dizze Katten binne letter wèl wer levend boppe
wetter kommen.

*

Hè, hè, de kÛgel is einliks troch de tsjerke!

*

It wetterpokkefirus waart rûn; der ûntkomt haat
nimmen oan.
Feikje H.{2) woe ek graach nèt foarby parten wurde "Mem, mei ik ek wetterpokken, ik wol èk wetterpokken!"
No de wyks dêrop hie se wetterpokken.

*

Der is ek noch in oant nota frij Ûnbekend firus
operasjoneel: it wynmolefirus.
It skynt spesjaal ta te pakken Ûnder de Beabuorster boeren. De nijste ûnwikkeling is no dat èk
boargers net frijware binne fan dizze sykte, dy't
mei koarts gepaard giet.
Hiel doarpsbelang dwylt •.•..•..•

*

Der wurdt noch wolris by elkoar lans praten
de gemeente. Sa waard it bestimmingsplan 3x
ynsiedde. Werom? Befehl ist Befehl!

*

Karin en Meinte G. sochten de sinne op om
lekkèr brûn te wurden. Spitich dat we dat fanwege
de winterklean no net bewûnderje kinne.

*

Nei it trelit fan lêsten, stiet it bereµ fan
brêgewipper, nei dat fan kondukteur en benzinepomphalder, treds yn'e rij fan de meast gefaarlike
beroppen.
Dat sil wol wer feroarje as aanst blike mocht dat
"de ·sterkste man fan Nederlan" yn Tsjerkwert
wen net ••..•..

*

Wouter Heeres, dy't no Wouter Schukken hjit, is
in wykein by Wouter Speerstra utfanhus west.

*

In prachtich nij stik dyk fan \t krûspunt nei
de brgge! De iene berm is noch "zacht" en de
oare 11sêftir, neffens warskogingsbuordsjes.
Dus:
t s j e n of uitkijken (à la ·Bokwert) •
û

·;O.

*

3 july ~ doarpsreiske - 13.00 fuort.
Foar oer in pear jierj as de mole gouddukaten
oplevert, binne der grutte plannen.
Dan geane we mei it hiele doarp in pear wike
nei de Kanaryske Eilannen.

*

En as der dan noch jild oer is, dan soe der soksawat as bygelyks in stanbyld fan in promininte
doarpsgenoat fan te ferwêzentlikjen wêze.

*

De peuters witte wa't dat stanbyld takomt.
Se songen yn koar foar it iepen rut: Schakel,
Schakel, Schakel is de .liefste!
Mar Schakel heàrde it net!

*

Carlijne (3): Mijn papa heet Jan Balkema B.V ..

*

Geartsje H.

(3): Us auto is kapot, de batterijen
binne leech.

*

Hylke F., "makelaar yn Gnreplik guod" bat sneins
kwotumrêst.

*

Tsjeard H. (sr) en Okka Arkum rieden efter elkaar op in ald puftrekker op 'e Himdyk.
Sels op dy leeftiid spilet it wedstriidelemint
blykber noch mei. Okke makke himsels noch wat
lytser (fanwege de wynfang) en stode mei in
hoeraatsje om Haarsma hinne.

*

Harm "Kurd" Posthumus is nei 6 wiken Kurdistan
wer yn ûs midden.

*

Broer Hans hat syn sin krigen: In jonge bokser!

*

Sà kin de plysje fansels oan it grafearen bliuwe!
Wylts Rens B. yn'e rij stie te wachtsjen mei
2 fytsen, ûntduts se earst dat ièn fyts al
grafeard wie en letter kaam
dat de oàre èk
al fan in postkoade foarsjoen wie.
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Schakel kaam itselde oer.
Dat remme aardich op, mar
lich.

'·t wie wol even gesel-

*

Foar us is't gJ1n waar~ mar Lolle syn
ko" kin der wol oer.

*

Pyt Galama hat in stikje bÛter yn'e brij:
It Fryske hynder rint in menjefoaltsje by!

*

Sjoukje H. hie ·gjin bÛter yn'e brij:
Troch in Ûngemak mei't hynder hong har pols der
by.

*

Opus lêste Skieppesturt gearkomste hiene we
it oer it grutte aantal lizers dat gjin bydrage
staart; us wurden wiene noch net kald of dèr
kaam D. Jorritsma alhiel ut Kaliforni~ der-yn
om us persoanlik in bydrage foar de Skieppesturt te bringen. Doe wiene we stil •.......
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Snypsnaren foàr 1 septimber
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