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FOARWURD:
Achte Lêzers,
.

.

.

F'e r o a r-Ln g yn u~ -g e Le d er-é n j ··Rtents: van Bu r e n, in
mini~~ it earste oere~ hat·besletten 6t 'e
r e da k
.... s je te stappen en .t n ·oar yn it. doarp
de kan~ te jaan.ek.ria mei te draaien yn it
Ski eppes t ur.t.ge b-e ur-e n ,
Dy earste oere lei t al in .m o a L s ko f t ért e r
we sitte yn 'e 15e jiergong en dit is al wer it
5e n.ÛII)eJ:. fan dit j,i,e.r. .....,
(; ·:<·.·:
Dit alles betsjut ~a~ iien~s .h~el wat Skieppesturtsjes mei yn .elkaar setten hat.
Rients hat altiid dudlik syn ynbring han, naam in
hiel grut part fan 'e besoarging foar syn rekken
en soarge mei dat de sfear altiid oangenaam
û á ;

·1.

j

foar us allegear wie. Dreech hater it fansels
wol hin tusken alle "famkes"!
Wêr't Rients syn oandiel spesjaal yn levere wie
"de utrikking fan 'e Skieppesturt".
Wa kin net de biotex-wite skieppefa,chten fan Van
Buren? Ek fo~rseach Rients de ~arkonde~ fan in
laksegel en dat is in -tige sekuer wurkje.
Foat al ~Y dirigen wolle wy ~Y b~tankje Rients;

we'' Sille dY misse!

. ~

~- ~

Kih,1 ~ YL

We binne bl.iid dat we fuort àl _tn rio/ redaksjelid
oan jim foarstelle kinne: Gerben Wijnja.
Gerben wennet sûnt Peaske :91 mei syn frou Iefk~
en harren bern Jelmer (8 ji~r) -~n Marije (5 jier)
op nûmer 53 oan 'e Waltawei.
Foar dy tiid wennen se· yn Sintjansgea yn in ilde
mûne ut 1857.
Dizze mûne waard harren lykwols te lyts en omdat.
G~rben skoalmaster yn Boalse~t is binn~ s~ ~elsfrutsen' yn TsjerkwerLWaa, kunnen we het best g~an wonen?
Jim sille mei de tiid wol mear fan him hearre yn
It Skieppesturtsje.
Gerben welkom yn 'e redaksje, we hoopje op in
goede gearwurking!
We wolle ek noch efkes stilstean by de 80sti
bydrage fan Freark Schakel en om yn syn eigen wurden
te sprekken : Daarvoor Hulde!
Noch 1 Skieppesturtsje en dan is it Jier wer om.
We-~ilde eltsenien goed yn'e gaten dit iêste stikje
1991 fanwege de utrikking fan DE SKIEPPESTURT 1991.
Er is nog'hoop voor u allen!
Tige de groétnis en in protte
lêsgenot tawinske!
Rixt.

1..

Berichb-en van de Do.t'psomroeper.
Ha Lv e r-we g e de wijnmaand· oftewel de
ok t.c b e-ranaa.nd , terwijl de. herfst r-e-e ds
is begonnen en atrooit al kwistig met
afgeleefde bladeren en hij; doi~ d~·t~~~
peraturen dalen -en s.po o rrt .d e mist aan
tot v e r-h u Lt e n d. w.e:r.k,.:
En •...• een·zomer die al te snel voorbij ging.
De herfst,. e e n se:i.zoeri. van. te k e n e n en signaien
van verwelkende.. bloemen _e,n vergelen.de. b La d e.r.e n
tekenen het afscheid
van. de mooie zomermaand~n 1991
in veld en tuin.
De men~ verstaat al _die tekenen van wat voor~ij
gaat. Ze wijzen he~ nu eenmaal terug op zichzelf .en
dan._~ooral de oude m-ens in zijn herfsttijd_~
·
Op+.d e 3de dinsdag vna de ,september maand=
In leder geval geen zalve~de l<anselboodschap.
De bom~n uit de jaren 160 groeien niet meer tot in
~e hemel - stijgende ~asteq voor ~urgers en bedrijven .
. En ••••• Het aantal wenk~lozen .zal in 1992 stijgen met
20. 000. mensen.
,.·
.
De hoorn des ove rvLo e d s is al weer .e.e n aantal ja.r..e.n
ge leden reeds bijgezet in het kabinet d e~r . v.e rganke1 ij ke waarden.
Maar wat bleef was: Die heeft wordt gegeven~en van
wie niet heeft wordt genomen ook wat hij ~eeft.
Maar als er gezegd en gevraagd wordt doo.t',~n;e
regering: bundel uw krachten samen en doe mee ~an
het herstel van onze economie, dan moet goed
voorbeeld volgen~ Maar ..•.. helaas van onze retee~ders valt dat nog niet.~o.op!.
Het dorp in het algemeen.
~Waar mijn verwondering en verbazing steeds naar.
uit gaan ·2.cij1,1.~.di,e,,mensen die het dorp ·le":endig
weten te-houden. Ook,~ijn complimenten aan de
plaatselijke verenLgi~gen2en hun .besturen va~
alhier voor een gehele inzet die ze bela~geloos.
aan de gemeenschap betonen.
En kritiek als dank menigmaal, nu is dat niet erg
als het maar opbouwend is en geen afbraak.

,;··:.··· .... ,.1·_·

Maar besftren laat u nimmer.ontmoedigen door
$ensen die er bij stonden en er .. naar keken.
·be waarde van het leven wordt niet bepaald
door wat we hebben,of. wie we zijn maar wat we doen!
i· .· ;> (-;l)é11gd

allinnè màkket wière .W.

En:,, • : : -~- 0 o k in he t a • s • winter s e i zo ~ n i s he t W a 1 t ah û s
van de. v e r-e n Lg Lng s a k t I vi tei t e nl
En van een vergrauwing-oftewel vergrijzing in de komende
.. ma~nden~in onze 4orpsgemeenschap hoeft geen sprake
te zijn! Er is genoeg te doen. Het gehele
dorpsleven- gaat nu eenmaal op inzet en
.motivatie! ,Al_hoewel·de,bijbel ons leert,
dat het voor mensen en volken heilzaam
kan z I jn een tiJdlang in de woestijn·
te vertoeven ten einde zichzelf, hun weg
en hun-opdracht te vinden.
5 okt .. jl. een massale protestbijeenkomst
op .het Haagse Malieveld, waar ruim een
kwart miljoen mensen hun ongenoegen :over
~~- kabinetsplannen op het gebied van ziektewet en WAO kenbaar maakten.
Een laatste oproep aan de politiek om
zich eens te bezinnen op de plannen van
En.~ deze mensen vragen ons niet om een gunst1
maar het recht volwaardig te kunnen deelnemen
aan de:samenleving. En zijn wij niet geroepen
met hen op ~e komen voor dit recht ons in -te
z~tten voor een rechtvaardiger samenleving?.
Lange tijd was de "armenzorg" een zaak van de
kerk, de diaconie. Na de 2~ wereldoorlog werd
de verzorgingsstaat opgebouwd. ~erecht als
het,_,g&;at .o m m e n s e n d,ie nooit weer kunnen w.erken.
Want voor hen waren deze sociale voorzienLngen
indertijd bedoeld.
Als de sociale rec.hten van deze me.n s e n o p n t.e.uw
en .v o Lg e ns andere normen, gewaarborgd kunnen ·-worden
dan is de demonstratie v.a n de, .5e n.o.v . een dubbel
succes geweest.

. ti;'t. c e n t r um

4.

"llR..o s TE~ Cacao .
In de VUT-of gepensioneerd~ En als dan tegen tien:
uur in de morgen het nostalgische blikje met
de verplèegster er op wordt ·geopend en beide al
roerend zijn vocbt nuttigt~ -En: .. ritueel ook
weer ten·einde is,· dati is'de tijd aant~bröken ·
voor de hobby die de man heeft (of niet heeft).
Zo ging'het ~et een vriend of kennis hoe je het
ook m~ar·wilt noemen van 'mij ils volgt:
'·
Het probleem van de oude ,dag weegt nu eenniaàl
voor een aantal lieden zo zwaar dat sociaal wer~
kers en iherapeuten wor~én ingeschakeld om
oplossingen aan te dragen.
En in zaaltj~s van de gemeente teken- en schilder"
cursussen georganiseerd· wó~den om de 65 plus~er;~aoor
de tijd~te helpen.
Mijn genoemde vriend, trok na het volgen van zo'n
cursus met tu~es en penselen de vrije natuur in
en ...• ~ . érà n b reef hij uren weg .
.
Opvallend was het dat hij ie~ere
keer met nagenoeg hetzelfde
;
landschapje thuis kwam.
·
:
·
Een groepje bomen, een boerderijtje, een.weiland
en op de achtergrond een kerktorentje.
bij nader onderzoek bleek,· dat dat uitzicht hem
werd geleverd als hij op het terras van een
klein café zat.
·
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Toen ik onlan~;' naaf zij~ w~lstan~ vroeg vert~lde
de man mij dat hij v~n iij~· dokter niet meer
mocht schilderen, om ~ed~n· dat.hij ~~t last had
van zijn lever. 'I'o t, zo ver' dit v e r-h aa L,
En ter overdenking: F'fe'u-p had gelijk-gelukkige
mensen hebben werk en li~fd~ nodig~
Het was ditmaal we.deroin voor 'mij 'een druk seizoen.
Vooral in de v~kantie's. Maar het mooie :daarvan is
dat je de mensen dan i~ d~ b~;te stemmlrtg aantreft!
Vele malen maakte ik rondg~n~en in steden en dorpen
in de regio en soms ver d~ér bu~ten~ :nez~ maand
hoorde menigeen mijn roep en wel in SteenwijkHillegom - Houtèri(U) ~ tmm~ldo~d - Bolsward.
Mijn veld blonk dit jaar wederom
van het vele koren waarvan het
ruisen op de bergen was te horen!

S ÎSWiZ&II

:waar-de )igt niet in wàt we·
hebben, maar in wat we zijn.
En ook deze tijd zal eenmaal
de goede oude tijä wórden.
Een gelukkig mens voèlt zich overal thuis.
En iedere rozentuin heeft zijn eigen doornen.
De hoop geleidt ons!

, Onze.

Najaar.
Zoo droevig ruischen de hoornen
Zoo koud is de guur westenwind
Zoo stil is het hier langs de zoomen
Waar het eenzame woud begint
Ver over het z a nd t,e-n-• d e heide
Z i e ' k g i n d e r he t k r.ui s e en-e r. kerk
En daar op de v a ï-e w eLd e
Een landman nog laat aan· het werk
-~ --

-«:'LP'

-

-

Een vrouwtje, oud al van jaren
Zoekt sprokkelhout in het bosch
Waar onlangs de bloem en de varen
nog prijkten in zomerschen dos
En eenzaam loop ik te dromen
Hoe toch wel ~et.~~v~? vliedt
Zoo droevig rtlischt doör de boomen
Het stervende najaarslied.

·J
_ ;'

Ter~ijl ik deze bijdrage afsluit op maa~dag 14 okt.
lees ik in een regionale krant dat het afgelopen
weekend dè charter-maatschappijen vanaf Schiphol
62.000 vakantiegangers vanuit ons land vervoerdin
naar landen om de Middellandse zee zoals Griekenlan~
en Spanje. Vanwege mijn verplichtingen op .~e ag~Qd~.
blijf ik aan de Kade 8 en i1~· afsluiting het volgende:
Ik ken geen schoner luchten
Daar waar de herfst mee praalt
Als't zonlicht nederdaalt
En dorpen en gehuchten
In goud en kleuren maakt ;
En mijn volgende bijdrage zal DV net als de voorafgaande jaren een jaarverslag zijn!
Met deze 80ste bijdrage _net als altijd van huis tot
huis de hartelijke groeten!

·: ..

dorpsomroeper
Dhr.F.Sêhakel
Kade 8"

8765 W

Tjerkwerd
(Fr.. )
..
·.
.

tel. 05157-9243
'
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KOFJEKONSE~f "EENSGEZINri~Erti«
Ûlf. Roelof Bakker
Op.snein 3 novim~èi 10.45 oere
yn "It WaltahÛs".
~It korps hat ·w~r ih-~efarieard
•prpgramma gearstald mei'in tal fati
il~e en nije nBfuers. ··
Ek sil der in optreden wêze fan de
learlingeh t~n i~ korps, dé A.M.V.e~s~
. i.
( Blokfiui t) èri dan ha ·we e k noch·
in solist ~sja~~e Wiersma op Keybo~rd:
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O~nt sjen~op sne1~-3 novimber.
Tagorig fergees~
~.
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Hallo a Ll.e m a aL,
Hoe is het met jullie allemaal?
Hier bij ons gaat alles prima! Willems ouders
zijn hier nu bijn~ al~~ér i weken en blijven
gelukkig nog 6, dus we hebben nog een leuke tijd
voor de boeg.
Het is op het ogenblik herfstachtig weer, veel
regen en harde wind, maar 't is,_,nog steeds
+ 20 °C dus "brodzich".
ie zijn druk bezig de jongvee éta~-~~ vèr~bu~en;
er komt beton in en er worden ,~s-t·aiien en boxen· ià
getimmerd' een hele klus maar .to"t nu, toe gaat- het
rede 1 ijk.
L.. .
·
r· ,. · ·
Johan en Siebrig zijn weer naa~.school v~n~~ 4 sept.
Ze vinden het allebei erg leuk.· 'Ze hebben vrij
grote klassen. Johan heeft 24 en Siebrig 21 kinderen in de klas. Ze worden om+ 8.10 u. op•
g~pikt door de schoolbus en worden dan om+ 2.30 u.
=

8.

,

•

thuis gebracht en hebben dan nog eeq leuke
middag om te a p e Le n , Zo -d at was everi een. be r-d c h t.>
je van ons ..

weer

De hartelijke groeten van Willem. Eeuwk, Johan
Siebrig en Sjoerd Hitt,
RR 1 Upper Waw~on
BON 2 NON.~.
Canada.

*******************************
Opbrengst collecte kankerbestrijding.
Ook dit jaar is de collecte voor de Nederlandsè
Kankerbestrijding in Tjerkwerd, Dedgum, Greonterp, Parrega en Hieslum weer succesvol verlopen.
In onze plaatsen was de totale opbrengst··
j. 2295,40 t.w.
~
Tjer~werd
f 749,30
Dedgum
f 243.00
Greonterp
f 183,90
Parrega
f 980.20
1.ci.~,
Hieslum
f 139,00
.
. .

•.~J,tit,·1.~i.1,•n • l:Î•,:s ,.;·,
'

Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse· Kankerbestrijding is zeer verheug~-over dit prachtige
resultaat, dat in het komende jaar ook weer nieuw
kankeronderzoek en extra voor~ichting over kanker
mo g e 1 i j k maakt .
Dit komt in het huidige themajaar "Jeugd en Kanker~
met name ook ten goede aari jeugdkànker en a~n
voorlichting aàn k t n d ef-e n en jongeren.
.
....
Het succes van·de collecte is vooral te d~nkèn
aan de enorme inzet van de·collectante~ i~ onze
plaatsen. Hart·elijk dank aan 'allen __die: ·d_aaraa~
hebben bijgedragén.
Wie nog niet heeft kOnn~n ge~en, kan uitera~r~
alsnqg een bedrag 6vermaken·~en dé Nederlindse
Kankerbestrijding.

~-.

r

Het p o s t g Lr-o numm e r- is 26000.' Het banknummer. is

10.30 .. 10.001 t.n.v. Nederlindse Kankerbestrijding
(Koningin Wilhelmina Fonds) Amsterdam.
Namens de Néderlandse Kankerbestrijding,
Bonny Poelstra- Dijksma.
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De Kollekte voor geestelijk gehandicapten heeft in Tjerkwerd en
Dedgum f. 368,40 opgebracht.
Hartelijk dank daarvoor!
Fam. de Jong.

fff,f

.

Nationale_·i Kollekte·.·.
· . ·Gee$telijk·· .·..
Gehan~icapten
[)fmk aaaróöfeens_ arm/

WI,N.TE;R. l9.91 ~
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Even een -paar mededelingen van het bestuur van
de ijsvereniging.
Binnenkort komen de bestuursleden ·weer bij u
langs -Om de contributie te innen.
Per huishouden ·met k Ln de r-e n beneden de 16 jaar
f~ 5,-~ Kinderen· vanaf 16 j~ar moeten zelf
lid worden, dus ook f. 5,-- V~~ig jaar is gebleken dat sommige menseh ge~
bruik maken van de ijsbaa~ zonder lid te zijn van
de ijsvereniging, dit. willen ~e graag veranderd
zien (zo dµur is het·lidmaatschap ook weer niet!~.
Mocht~n.er toch nog mensen zijn die zonder lidmaatsqhap gebruik maken van de ijsbaan dan.
worden ze weggestuurd en uitgeslotsn van deelname aan wedstrijden en evenementen.
- Mocht.de winter intreden en de ijsbaan opengaan
... ,, .

\0.

dan ~al: onze Dorpsomroeper Dhr. S9h~kel dit b~kend
·maken. "tevens ·zal de vlag bij de ingáng van
. de ijsbaan :worden g e h e s en . ·..
·
·
- O~k is vo~tg ja~r geblek~~:&af:~ommige jeugdÎgen
stenen e n t a kk e n op: dè ijsbaangooi_en, .t·erwijl

er nog maa~ een dun ~iagje ijs op'ligt: Wij
denken -d,a t hèt Ln. ieders be lang is. een mooie · _..:: ·
gladde en, veilige J-jsbaan -t e krijgen, dus
·
probeer di~ te voorkó~en voor opti~aal schaatsp 1 e zier .
·' · · ·
- Nu rest ons nog te vertellen dat we onze jaa~vergadering gepland hebben op vrijdagavond
29 november om 8 uur in "It WaltahGs".
Nader bericht volgt nog.
Graag tot ziens,
Het bestuur v.d. ijsvereniging.

*****~***********************~***
Beste jongens en meisjes.
Hartelijk dank voor de inz~naing van jullie
tekeningen en puzzel.
Was het·toch niet al te moiilijk?
We vonden, de kleurplaten prachtig;. de prijs
gaat è!.it·k:eer naar Siebrig'.Hilt in Canada.
Har t e 1 ij k ,ge f e 1 i c i te er d !
.
__
De p~ijs i~l je zo gauw mogelijk worden toeg~stuurd.
Sjoukje Dijkstra krijgt de ,pr::i._j$_ in de rubriek
·
"prizzel". Ook Sjoukje van har~e gefeliciteerd!
En nu.altemaal maar weer aari·d~·gang en laten
jullie eeps weten of je dit.rubriekje leuk vindt.
·Dag h oo r- /: tot de volgend-e. ke·e'r;; ·';, ,',.
0

red. Skieppesturt.
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Met het kerkkoor naar Canterbury.
Vrijda~; In mei j;l. konden ,wij ons öpgeven voor·
een reisje naar Engeland. Van de koren uit Exmorra, Oudega ·W. en ons· k e r-k ko o r- waren' er 4 l r
le~en, fam. o~ ·kerrnissen die mee gingen.
Geen s 1 e c h t re s u 1·t a at .
't Reis~chéma was ál~ volgt:
+ 9.15 u. Vertrek uit Leeuwarden met de trein.
De stemming zat er direct goid in.
11.15 u. Aankomst te Utrecht,· waar de koffie er
lekker in viel. Na de koffie gingen we winkelen
of wandelen in het over~ekte ~inkelcentrum
"Hoog ~atharijne" of· Vredesprein.
12. 30 u. Middaggebed in· 'de· Donrk e r-k,' ·
waarna we de Domkerk konden bezichtigen.
We waren diep ~nder de in~ruk van deze
grote kathidraal. Architect Luc de Vries,
een goede 'kennis van onze d t r Lg'e n t e ,
trad· 01> a1s gids. Vee 1 wist: hij te vertellen
over d~- ge~ch~~den~~ v~n de Domkerk,6.a.
over de bouw, de verwoestingen door brand-en
o o r Log e n enz.'
Eveneens konden we· de toren beklimmen;onvoorstelbaar wat
een hoogte. Er kwam geen eind aan de talloze treden,
stijve knieën· wàr'en het souvent er- van deze klimpartij.
4 uur. Er stonden twee lezingen 'op het programma Lrr · ·
het pastoraal centrum,
De 1e lezirig deed theoloog Visser over:"Kerkkoor muziek
door de eeuwen heen." Toegelicht met muziek uit de
cassetterecorder.
De 2e lezing was van I,.uc ,d.e·Vries ·speciaal
. .
~ over
~ de bouw
van de kathedralen van de Domkerk -CantèrbOfY.en' de
abdij Cathedraal van Middelburg.
Na de lezing vlug richting station . .,::.~~;;;'::;~......_-~'\,.
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18.15 u. Vertrek met de trein naar Vlissingen.
20.30 u. Aankomst. v~ndaar met de bus.naar de boot
van rederij Olau.

23.00 u. Vertrek naar Sheerness (Engeland).
Een pracht boot, wat een luxe; alies was zo perfect,
we wisten ni~t. wai we zage~ en h~bben ons uitstekend vermaakt. In de kleine uurtjes zochten de
meesten van ons pas de hut op. Van slapen kwam niet
veel. 11 ~utten waren er afg~huurd, dat we zat~n
me~ 4 pers~nen in ~én hut.
Zaterdag:
6 uur was het opstaan, dat was vroeg.
7.30 u. stonden we aan de vaste wal in Engeland.
Vandaar met de trein naar Canterbury, hoofddoel van
de reis.
In Canterbury 's morgens vrije tijds besteding,
wandelen enz. Deze prachtige toeristenstad heeft
veel ou d e en mooie gebouwen en is erg druk.
13.30 u. Bezoek en bezichtiging Cathedraal uitleg
door onze gids Luc de Vries. Dit was beslist mooi
en interessant.
T5.00
u. Evensong met. . dienst in een apart . gedeelte
.
.
van de Cathedraal. Deze evensong was het hoogtepunt
van de reis; het was heel mooi!
Zo'n prachtig koor _dat deze dienst opluisterde,
glasheldere stemmen van de jongens en zulke goede
tenoren en bas~en, ademloos werd er geluisterd
en iedereen was diep onder de indruk van dit mooie
zingen._
.
.
+

)

)"'

Jonge.ren

koor

+ 6 uur gingen we in de stromende regen richting sta-

tion vertrek per trein, ~ichting Sheerness, waar de
boot alweer klaar r~g vqor vertrek naar Vlissingen.
Weer precies hetzelfde .als de vorige ~acht; groot
en gezellig-feest tot een uur of twee.
Waarna .~e •oe de hut opzochten.

~:

'"'.

((

Zondag.
•·· :;_ ..:·~~·--: ..
Weer 6 uur opstaan.
f
+ 8 uur s tonden w è o_p . he t s t at Jon van Mi d de 1 burg •
zouden een o oh t e'ndwa n d e Lt ng maken, maar het
weer was de grote s~elbrekef. -Dat'was een
moeilijk
f
moment om de stemming er in te houden, we,inig
slaap en regen •. ·
·
· ·
Wat ·waren we blij ·dá1t, de kerkdéuren op:en gingen.
9.30 u. in d e .kerkdien·st z o ng'<o o k weèr..een kei'r,kkoor. Dat was -ä n de, grote kerk te Mid·d~iburg ..
Toch waren de meesten van'ons te moe om goèd te~
luisteren. Daarna koffiedrinken in de "H~ifkar".
Na de kof f i e a f s c he i d s d i n er , . eveneens in de '.' Hui f kar "
's Middéi;gS hebben we de abdij· "Cathedr;::i::i_l" v.an,
·.'.
Middelburg· nog bezichtigd onder leiding van een···'
gids en het.: Zeeuws Museum bezocht.
Dit wa~ dä laatste van d~ drie Cathedralen di~ dp;het
programma stonden.
Boeiend vertelde de gids ook weer over de geschiedenis van deze abdij-heel interessant_
~ 16.00 ~ur vertrek met d~.~rein richting Leeuwarden,
waar we ~i avonds+ 9.00 uyf moe en voldaan aankwamen.
....
.; ..
Zeer terecht sprak mevr. A •. Gd e t e'm a e-Re i t sma e en
woord van dank aan onze d{~~gente~~an het kerkkoor
mevr. J. veens tra. ,· voor
de voor t r-e ff e L i jke v o o r-.
. .
bereiding en de goede leiding van deze zeer
geslaagde reis.
.·

we

•

•
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Fokke G.

..

. :- .·,_: ..r~~\_:_1.

Bydràgen

b_i:n_ne kommen fan:

~-:-~.Jf/:~.:-~~/

'.

~.

·'

Dijkstra,. Sondel; H. Ve e n e n d e a L, Rë n Kirm t »
T. ~wijistr~, #~lLendoorn;.Mei~. van Dijk, Amster~am;
E • Fee n s t .r e , T i j n je ; L • Hui sm an , T s j er k est r j j. t t e ;. :;; "
G. Mulder.,,, Singel; P. Tolsma, Beabuorren; ,"'w~ · Hilt,
Kanada; M: Poelstra, Nijbeets; J; 'Huit(#ma, Boa1$'.erterJ.

dyk •

'~

-

,s.

'E., ,,:·>:, .
'J:'

':T.i-~e t a nk
0

'.· - .
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DE RONDE VAN TJE~KWERD;

DE!EL IÎ

Mensén leven 'in de z e moderne maa t s c h a'pp Lj eigenlijk
bijelkaar· langs.·· Tjerkwerd· vormt daarin g ee'n .
.·.
uitzondering. Buren in het do~~ ttbetén eikaar
dagelijks weliswaar vriend~lijk maar veel v~rder
gaat he€ contict in de ~eesté gevalle~ ~iet.
·
Achter de ware 'a a r d en 'p asa Le s van je buurman of
buurvrouw kom· j~ eigenliji·rtiet. ·z~:ont~taat een·
eenzijdig beeld v~n je mede-dorpeling, -~~ar
daar kun je je nog wel eans lèlij~ in v~rgissen.
Daarom riu een· b oe k j e op over de· ( verborgen) h ob b Le s
v an 'I' jerkw.erders, die ineens éen 'heel andere zijde
van een ·pérsoon laten zien~ Lees maar eens ~ee
hoe ~eeliijdig Tjerkwe:rtefs eii~niljk z~jn!
- Gerni Dîjkstra is al jarenlang seLz o e n k a a r-t ho u de rvan d~ voetbalclub·tambutir·Leèuwarden. ·Nu zijn
"p Lo e g g I e ' de · eerste p er Lo d'e tL t·e1· heeft ·gewonnen
straali hij v~ri geluk. Ook Raeiof d~ Jong ·durft nu
weer opedlijk i6or zijn liefde Y~or Cambuur uit te
komen. Dat heeft in de plaátselfj~e t~veé~ne al
tot een h e us e voetbalo'orlo'g ge I'e Ld , Want: m et Ca mb uurLeeuwarden ben je bij Betty eri 'Marcel de na:ari ·
helemaal aan hei verkeerde adres. ~ij zijn
He e r-en ve e n-cs up por t e r-s in -hart ·en· n'ï.e r e n ,
De passies· van Jan ·B-lanks·ma n Jaap van Ld n g e n liggen ·10 een heel a n der- vlak. Z·ij wè'rpen ·hun zuurcverdiende centen ietwat· té ·graag in de gokauto'maat ·
van It Wal t a hû s . 'Als d z e ;·ve·rsl·avirig -z o 'd oon
g a a t d a n wacht de S't.Lc ht'Lng Korrèlatie -~str·aks ee·n'
belangrijke taak in T j erkw e r-d ! Ján Dijkstra· h ëf t; : .
zich na zijn actieve voetbalcarri·~~e helèm~al ~e-~
start op het t e nrîfs , 'Boom Bo om ,. Di Jks tra "sta a t.
op de · tennis c 1 ub Nij 1 and al 'j ar- en b é ken d om z i j n
sterke ·sé'rve. 'Veearts Jan Ha r-k e'm'a beoef~nt weer
een geheel 'a'n d e r' ·halapdrt·:·i'Kor"fbal~ ··
Zelfé ~ls acheid~rechter j~a~~:h~j in ~~i€~i~ori
al furore in Friesland:
è

é

v

é

q.

Boks- en voetballiefhebster Maaike Brandsma ontdekte ·een nieuwe favoriete s p o r-b : Golf. Zij is
nu regelmatig aan het oefenen-6~ het-sportveld
met:club en bal. Naar een caddy wordt nog gezocht!
Ids Schukken is compleet in àe ban. van de hengelsport.
Gekleed ,als een.tweede Davey Crockett trekt hij
wekelijks met,zijn"hengels ten strijde.
Jappie de Boer is beg~esterd van het mannenkoor
Edoza uit Sneek.en probeert meer zieltjes voor
deze: zangvereniging in· het dorp te winnen.
Jaap van Lingen·en.Broer- Feenstra schijnen al
op de nominatie te'. staan .•••
Doet'.Bruihsma· héeft.ook een speciale voorliefde: ..
Zij spaa·rt nu al v a ka n t Le.da g.e n -. OJ:> om . straks in maart
1992 vo or de- tv g:een::.'3'e-cond,e' te h o e v e n.. mj.ssen v.a n ,
de Olympische .. W.ihter·s.p:elen in het Frans·e Albertville !
De ·v:o·o·rmàlige T·jerkwer.:ters Anny de Jong· en Martha
Mulder go'o Len het ·op .h o n d e nd r-e s s uur- .• · M__et strenge
c o mma nö otsv.e n snerpende ·fluitJ~s_ geven ,zij h un
hu:t'sdîe~--di!(w.ijls: o n de r-r-Leh t.. op h e-t- spo.rtveld •.
Po st duä v e nurDea r- ·d.raai:t. h:e:t b·ij.Jo;ha_n_ Velting_
en Co'.fi' Go etnan. ia:1 Lem-aîa,l· .o m,'
HegëTmà.t'i~g \iö"r.d'en ;xl:llii.\r,e_n >"a'n hen- uitgezet in
het buibenlan'd ., ·Dé--· i'js-rroc_keyfan;s in het dorp
zijn al s Lri d.s. Jaar .err=da g _Tjall<-e v .• d .•. Meer en
Pieter Peels-tra; Nu de :F1_yers weer zijn gepromov'ee r d br-eke n v o or- <·h eri, m-ogel-i-jk, ·mooie ·ti-jden aan!
Na ~e~r~t Wijnga~r~e~,i~ R±~k Steur ongetwijfeld
d~ Tj~~kWér4e~tme~ ds•beste conditie.
Een p a a rvcm a-a L :,per 'we.ek -g a.a tvht j nam e Ld j k in alle
v r oe gt e >tr:Dmmeri.' .He Ln Gi~.t,em'a :is:. niet van net
k a a t s ve'Ld áf·,,te·slaán. Waa.•t":schïjnlijk staat h.Lj.
op z '-.n "t a'c h t Lg's t e éno.g in +re t . perk!
Marco·· Bu r g h g r-a e f 'k r-ee g .ra Ls -t a f e Lt en n Ls s e r- een
gedégen opléiding op Jous~erp 6 e~ veegt nu op
de club in : -W,orku:m; menig, tegens tand er . van de tafe 1.
Nu zijn knie blijft,tegënstrihbelen heeft
Jell~vFeenst~a ·zijn iriteresse wat van het voetbal
naar het midget-golfen verlegd.
0

0

18.

Daarin blijkt hij vrijwel onverslaanbaar te zijn.
Zo blijkt maar weer hoeveel sporten wel niet in trek
zijn te Tjerkwerd! Verrassende pa~~ie~ ·schuilen·· ·
achter personen~ waarvan je ~et mis~~bien niet
zou verwachten.
. B. F.

·-TIP~ •• TIP_.~.
Keramiek atelier in ArtiSjok _.'
Tjerkwerd •. Nadat in november 1990 de cursussen
Keramiek om wille van de ru-imte moesten worden
gestaakt is sindsdien hard ·gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw keramiek atelier ArtiSjok
in Tjerkwerd. Een ruim atelier, met veel licht
(kunst zowel als noorderlicht) en een inspirer~nd,
rustgevend uitzicht ove~ het Friese landschap.
De omstandigheden mee, in combinatie met de·vakkundige begeleiding door de keramiste Ada St~i
zullen de cursisten, individueel, zowe1 als
in groepsverband met een maximum van twaaf personen,
weer lessenseries mogen verwachten in Raku-, zaagsel~~r
oven- en pittfire- keramiek. _De lessen worden gegeven
op maandag en donderdagavond- zowel als op woensdag ochtend voor belangstell°enden uit. de regio en
zijn inmiddels weer begonnen.
·
Gezien de vraag naar meerdaagse cursussen wordt nog
gewerkt aan overnachtingsmogelijkheden, zodat in
de toekomst ook keramiekweken en midweken kunnen
worden georga~iseerd.
·
Het nieuwe atelier is gevestigd in het hiertoe ver-:
bouwde pand op Kerkstraat 19a, te T Je.rkwerd. ArtiSjok is hiermee belangrijk uitgebreid in de mogelijkheden om Keramiek te promoten.

10 jier

boartersseal

"It

Pjuttehonk."

Stralend waar, flaggen, ballonnen, bliere
f~.r,k,laaide memmen mei -b e r n , troch bearen bestoerde o.p t o c h t weLn e n , muzykkorps T jerkwert-Par-

regea eq doarpsomro~pe~ Schakel; kdartbm (eest
yn Tsjerkwert vanwege it 10-jierrich bestean
fan boartersseal"It Pjuttehonk" op sneon 21
septimber.
Healwei twaën sette in fleurige optocht yn
Tsjerkwert utein en makke in tochtsje oer
Arkum, Dedzjum ~~-fas~ege~ wer werom nei Tsjerk~,
wert; it m~zykkorps foarop.
De 19 pjutten seagen der prachtich ut yn harren
giel-swart streepte bije-pakjes.
Onder it motto:" Kom der ~k by" waard besocht
noch mear bijen yn'e "koer" te krijen.

1..0.

It feest waard trochsetten yn it doarpshûs.
Dêr lei in grut springkessen klear foar de
jeugd, mar e k in Ln k eLe 'm em ko e it.net litte·
v

en meitsje in bokkesprong; ek juffrou Rixt maast
har keunsten e(kes·fertoane!
Underwilens waard der kofje mei bearegebak nuttige
en foarsi t s t e r- La ILat Ba Lkè ma eide • de ofrhne · · ..
10 jier oer.
De "P jut tehonkers II kinrie tefreäen ·wêze; -g e nê c h .
bern èn de jubileumaksj~ is tige slagge~
Der waard sa'n f. 1850,00 by elkoar brocht.·
Dêrtroch kin ild boa~tersguod .ferfongen wurde
en miskien kin der no einliks in grutte winsk
yn ferfulling gean: in bûtenboartersplak.
De bernésykten binne efter de rêch.
Der is dudlik takomst foar de boartersseal,
temear omdat it tidens de aksje bliken dien hat
dat "It Pjuttehonk" in protte freonen hat.
Tank foar dy freonskip!

De utslach fan de ferlottin~ n~i 6~rilieding fan
jubileumaksje:
1. Nijnt.je
Wiebren Po e Lst r a , Dedzj4~>

us

2.

Poppe

3. Baarch

Jantje Bb~kema, Hieslum.
Anna Wie r.sma,
0

Pa r r-e g e a ·

\
'l.i.

Berjocht~tan·Doarpsbela~g
Tsjerkwert e.o.
. .. .• '· ~. . !
.. . .; : . . . .
1

•

,,•

•

• •

•.

•

.•

Us jierg~arkomst sil net op 29 novimber mar op
~2 hJ~im~~~-~iid~~ wu~de;
·.
Op 1 jarihew~ris~19ijj start'6s gémeente mei it
skieden ynsammeljeq fan offal.
.
Diro~ ·si1··dhr.·6afu tarl 'e Stct. Gemee~téwurken
op 6s jierg~äiko~si~ fo~rl3o6hting jaan oer it
skieden fàn offar: Hy ct6c~i dat G.o. troch dia's
en f id~o ~ .· F an s e Ls ki nn~·: J ~ '\iàn ek all erhan~e
frage6'din hr~ sielle~
-·
Yn 'e rin fan1·e tiiá'ïcri,:je j.im it ·progràm '.
fan dizze jun en w~rdi de kontrib6sj~ öp~elle.
HÄldt_ alf&si~ct~ da~~m frij~'
:
·
Oant , 22 n o v Lmd e r ·ç,~s .... '

:1.· ',

;
• ~

••

•,,. < •

r.-., .._, •

AGINDA
· ... ,.J'

* 30 oktober

Ferkeaping frouljusferiening Martha
eq Mari:i'a yn .. _}~It.:v/altahÛs".
* healwei twa~n grabbeljen foar de bern
* fan8t ji6~re ferieaping
* 8 öere de jÛns spuljÛn.

* 3 novimber

Snein 10~45 oere kofjekonsert
Eensgez~nd~eid yn "It WaltahÛs".

*

15 novimber . : Ledejûn oranjeferiening JUOS 8 oere
yit·"It Wal t ahû sv,

*

16 no:"'.'imber.

•

..

A

Playbacksjo jÛns 8 oere "WaltahÛs".

* 22 novimber

Do~ipsbelang gearko~~te jûn~ 8 oere
yn "It WaltahÛs".

* 23 novimber

Yntocht Sinteklaas middeis 2 oere.

* 29 novimber

IIsferiening jÛns 8 oere yn ~I~
WaltahÛs".

===============~· -= =~~==
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BOARGERLIKE STAN:

•••·:.~· .... 1

*

Johan Hu.i. tema. en KJa,ske Y e n i n q e binne troud op
2 7 sept i.mb e r , Sy wen je oa~· ie Wal tz ewe i":

*

20 oktober wie it 25 jier· f~riyn
Coby Pbs·th Ümiis--Faber- trouden.

*

En op 12 novimber binne Jan en- Ie,.t
25 jier troud.
Us llkwinsken foar dizze pearen!

1.:~.

dat

Rients en

G.ëJ..).._ama-Jorna
.,, .

-----.------------------

-'.

·:·....~:-

Wy binne tige bliid mei de berte fan üs

. Renske Sara
Hja is berneop 17 oktober 1991

Beabuorren 7 ·
8765 LS Tsjerkwert

Lolle en Titia Hylkema-Hettema
Marten, Anneke en Feikje

Heeft dan toçh een kind gelijl:<
als het blij naar het leven kijkt.
Als het nog naar de wolken lacht
en van alles nog hoop verwacht.
Steeds nieuw leven van
mens.
Steeds nieuw -leven van mij aan jou.
Steeds nieuw leven van God aan mij.

mens 'aan

Dankbaar en blij zijn ,wij met de geboorte van onze zoon

Anne
Anna Gietema-Wiersma

22-10-1991

Sietse Gietema
Hemdijk 1, 8765 PA Tjerkwerd
tel.

os~5j~9155 · ·' ·

· ·

·/-,.~·

OP.

1 4 ; o k t.o}? er. s:tq?..f

,=ii-·s? _a J,. d, tdo ar:p.s gen bat

Wi]ngaarden. :Hy'·.;;.aard
.,

de

J'êstÈ!

T ji; t:..t.e:···~ ·

j"[ei'reri f~ri,1'eegd

,yn Frjentsjer en is 53 _jiecwu,rqen~

""f_y w i n s k j e ,..,

'.} :_h-jirtJ :;r .tr'ou W_ij n gaa_/d~n ~n · h.JÏ:'. beir:n · fol l e .s'terkt:e .. ta·.

SNYPSNAREN.
-.·
.. ------.··

* Rektifikaasje: AVM maast wêze ACM. Sa dudliker? *Okke Arkum wurdt aansten Okke Kade.
*De krante dmskriuwde de boattocht fan de KFFB,
or g a n Ls e a r-r-e ta eare fan de skriuwer Jelle. Tjalsma,
alias Tjaliing fan Wolsum, as tige slagge!
It wie in boattocht mei hichtepunten, elk attraksjepunt wie wer in ferrassing, neffens de krante.
Tsjerkwert soe sa'n attraksjepunt wêze, ma~ de ferr a s s-ä ng faal" \de s k o.aLb.e r-n lei hiin{yb. .Lt .fe;Ît dat de
bo~t mei ~e seld~ rpt~~ng trochfeár:~ .....
dy sin" wi e~-fl1S in ferrassin
•

Yn .

~

' ·.•

,.

~

.

'1) '",.,. .

1~ iets

.

" ,.}

~·

'• •: .
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1 · ·1.~n •
.•

onmenseujks

is" de, niens Vreemd

*ynslGpers autodieven; ~~~lead"veriters~ ~n ~ai ail~gear yn Tsjerkwert!
*Doede W. wie 'd e r- w is fan· dat de kan t.s j es nLj e r- f'a n
s y n mem s te 11 en wie •
ri · he! 1 o e· r e 1 e t t ~ w i e d 'e dieder bekend: Syn eigen frou!
Epy wie der noch net oan ta kommen om de kantsjesnijer werom te bringen.

r

a

r

*Yn in eachwink stie it hok fan Jelle en Thea Zijsling
yn 'e bran. 't Is dan ek wol te begripen dat je
skrikke as je buorfrou de deis dêrnei om it hus
draaft en ropt: "Brandje, Brandje!"
Hjir blykte it om har soan te gean.
'1...$,

•
*Je .bLrm e dan' d o c h s wol. wat g r u t s k'

às

je soks l~ze:
..

Judoka Bram Volbeda verovert
zilver op noordelijke titelstrijd
*"3 froulju tsjin 3 minlju" hie foar Lolle betsjutten:om beurten êfwaskje!
Hy wie dan ek mar wàt op 't skik mei de berte fan
Ly t s e , Re n sk-e. Sa_ra.,J).e weachskaal slacht no troch
nei de fr6uiju;~a~t en sadwaande is L. der wi~
fan dat er N.O.A.I.T. wer êfwaskje hqecht.
*Ja •••• ~.wa~ is der allegear al wer te sjen yn'e
nije. t ïin . fan. Ge o r g e .en Jeanet •••.•••• Ferskillende
r-o t s r o r-ma aeje s., in. 'byld ( li.ket ut 'e fierte op
~annekepis),{n riger, in ~6m~ntyske 3 earmige
i~nt~arne,.in kihouter, Ln fiver~ in ~etterfal,.
s Le r-k Lt n ke r s en _jÛ~~ is, de t ïin p r a c h tLc h ·re.r.J.jochte !
En d a t, a Ll e ge a r- OP .. -i n p e a r m 2.•
. .
.

/: >

.Je kointogen tekort.

*Man.f-r.ed .. de·· Wti>,lf_ hat .,-1,n, p n a c h t Lg e grutte prizekast
foar .al ·de.,,"t;;·r~eëntdy.:~.tJ ~:r.. y n . i:e wa'q_qt sleept
hat mei frysk dammen~·
It sil mei de tiid wol op intwadde pr t z e k a s t
utdraaie, want suske Brenda smyt hege eagen
yn, 'e hynet.es pon t .,
*Martine Hijlkema mei ,wol in a p a r t e keamer .. ha foar al
de. :.Q_rize_n dY;:.1 t. -se me.i h a r-. pony Rel ia be h e Ll e t,

*Haye Huitema hong mei syn boppelichem yn in
gat Gnder de flier; der moast wat oan de liedingen feroare wurde. Op de ien of. d'oare manie~
~ek~, H~ fist. Hf koe fapseJs ri~·prebearje Tea
te ki~pjen. Taa en soan Bouwe klopp~n hieltiid
wer . werom, wol gesellich . .fQnen1 se dat.
.·

'

Doe 't Haye der alhast gjin gat mear yn seach
kamen se der efter dat it hjir om in earnstige
saak' • gyng
..•.
r .
.
.. ~
*P~tteb~kst~; ihü~'giet.~ei de tiid mei.
Har lytsbilthus gyn~ plat; ~er is in lisboks foar
yn 't ~lak kommen.
*Anita Hekkema hat har kreambrevet helle;se is
dirmei allround op dit gebiet ..
Hoe't it lykwols sit mei it sekslibben fan in
hin.yn in lisbatterij wit se net.
Neffens har lizze dy hinnen aaien n~idat de.
ynseminator se ynsemineard hat.
Kom no Anita,al dy tG~enen hinnen.en dan àlle·
dagen ..... !. Hänn e n lizze ek _wol a a Le n e n d e r :
te skirreljen, hear!
·
·
û

*Ane en Sarv ha no 2 htnen.
11
i n go e d e F r i e s b i e d t d e h e l t " , s ei . Ane t-s j i n i n
hGnekeapman en foqr't er it wist hie er in jonge
Dalmatiir (rys mei· krint!hQn) oan 'e kfint.

*Pivo, de kat fan Broer ~n.Henny, hat in aparte
gewoante. Sa gau't de ~a~s·en bazin in pear dagen
fan hus binne, giet poés gewoan yllegaal utfanhus
yn har eardere Gnderkommen: De pleats fan de
famy 1 je Willem-: ;S.èh'akel. ·,
Sa waard Pivo listen·alrii troch Sytske Schakel
betrape, doe' t: ~e · Le kk e r op· Ln b d lei te sliepen.
Oeral t h s , rri'ar t h s it·bist'e, sil· Pä v o wo I tinke •
.,
ê

û

û
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*Pyt Galama syn nije pony tocht der blykber krêkt
sa o e n ; Werom nei de ·Jouweri 'Hy wààrd I'y kwóLa v ·
algau tra~peard troch•Tsj~bbe G~lama.
· ·
Net .b a t ! · Je :moatte as· p on y mar' sa ûnw enrrLc h as
Ln .ka t wê.z·e !:
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*De Haarsma' s m eLe . b Lykb ar- g r a a ch · yn i t 'p ûn · orn s La a n ,
Durk Ha-a r s ma '~en.·' e· frou ha de p Le ats f er-b o ud
de rkaam hiel -wat• 'p ûn: los en dàt 'moast; fèrk.roade wÜrde
oer in tè smelle planke.
En foar't immen it murk
Fuort wie Durk
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*Sjerp H. hie de flagge op 'e kop dan'e 'st8k okkerdeis mei de 25 jierrige brulloft fan Rients en
Coby -Po st-humu s; Hy is' b Lykb e r- n o c n a I wat· ûn dersteboppes t west fan dit· .f ee st; ,
·
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*Flaggen fertelle- mea r , •. : .·~ Jel'le Twijnstra s yn
flagge gyng'der by lizze~: Uleboerd fer~otte d~s.
*Kopy yn Le v e rj e · f'èàr,· 9 d e sLmber-',. .
*Snypsnaren op nr.
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