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Foarwurd: 

Bêste Skieppesturt-lêzers, 

Dit is alwer it earste krantsje yn it Jier 1993, 
oftewel it earste nûmer fan 'e santjinde jier 
gong. Ja, de 17de jiergong alwer en dit is it 94 
ste nûmer. Dus, by de measten fan jimme is al 94 
kear in Skieppesturtsje yn'e bus rûgele. 

Hawar, wy as redaksje ha it jier 1993 al wer aktyf 
ynsetten, troch it sechtsjinde Skieppesturtsje 
ut te rikken en wol aan Roelof en Joke de Jong! 
As behearders fan "It WaltahÛs" steane jirn altyd 
foar eltsenien klear, dêrorn foar jim dizze opstekkerl 
Fierderop yn dit krantsje noch mear oer dit barren. 



Op 'e earste side fan us krantsje,stiet by de redak 
sje de namme PhÜn van den Berg-Blokker net mear. 
Frou v.d. Berg sei:"Ik houd er mee op, omdat het 
me goed lijkt, dat er weer eens een jongere komt om 
dit werk op zich te nemen." Wy fine dit wol spitich, 
want frou v.d. Berg hie altyd in hiel eigen ynbring 
en wy sille har komme te missen yn us redaksjerûntsje. 
Wy ha op gesellige wize as redaksje ofskie nommen, 
en ha har in skiepke mei in "echt" sturtsje oanbean. 
Nochmaals PhÜn, heel hartelijk dank voor uw spon- 
tane inzet! 
No wolle wy wolkom hjitte as ny 
redaksjelid: Joop Nota! Joop, wy 
hoopje op in goede gearwurking 
mei dy, mar ha dêr alle fertrouwen 
yn. 
Ek wolle wy wolkom hjitte alle nije ynwenners dy't 
harren yn dit krantsje foarstelle sille. 
Wy hoopje dat jimme jim hjir gau thusfiele en mei 
nocht us krantsje lêze sille. 

As lêste wol ik noch eefkes kwyt, dat de aaisikers 
harren hast wol wer klear meitsje kinne, want der is 
wer in wikselbeker te fertsjinjen hear! Wa sil 
dit jier it earste ljipaai fine? De beker stiet 
no noch by Jelle Brandsma, dy't op 16 maart ferline 
jier de earste wie. Soe hy de beker halde kinne; 
of is de beker no foar jo? 
As jim wat fine, daliks ien fan 'e redaksje skilje. 

Nije kopy graach foar 15 april by ien fan us. 

Sytske. 



Berichten van de dorpsomroeper. 

Op 23 december van het jaar 1938 viel op dynamische wiJ 
ze een Russische koudegolf binnen. Met als gevolg de 
spectaculairste witte kerst van;deze eeuw; 
De enigste keer dat een elfstedéntocht op de schaats 
in december kon worden verreden was in 1933. 
Dat gebeurde op de 16de. De koudegolf begon al 
voor sinterklaas. Op 5 december meldde Groningen 
al min -13°C. 

De voorbije feestdagen van de december-maand hoop ik 
dat die voor u en mij verlicht waren door het ~ind ·van 
Bethlehem. En de aanvang van een nieuw jaar in .het 
teken was van Immanuël: God is en blijft met ons. 
=De tijd gaat voorbij= zeggen wij menigmaal maar .•.. 
wij vergissen ons, de tijd blijft èn wij zijn het 
die voorbij gaan! 

Op de 2de kerstdag nam ik deel~voor de 11de keer, 
aan de kerst-wandeltocht van 10 km. door de bossen 
van Bakkeveen. 

Van de scheurkalender; Iedere dag sta je op en je 
houdt er rekening mee, dat de dingen van de dag anders 
kunnen zijn dan je de dag daarvoor verwacht had! 

Er wordt op landij~ geschaatst en het bleef winteren. 

Het laatste b~iefje van ~e scheurkalender van 1992. 
"De Here zal het.voor"''rr{ij·vc:he'ïrfdlgen" ·Psa:lm -"lJ-8:8/a 
Weer is een jaar verstreken. Vragen waarmee we dit 
jaar ingingen zullen mogelijk beantwoord zijn. Andere 
vragen zijn er voor in de plaats gekomen. Mensen die 
in het begin van het jaar nog bij ons waren, zijn ons 
ontvallen. Maar er we~den ook kinderen geboren .. 
Zijn we zelf dit jaar zonder kleerscheuren doorgekomen? 
Of hebben we misschien veel moeilijke ~omenten gekend? 



Wanneer we dan maar alles in handen mogen geven van 
Hem, die zijn kinderen beloofd heeft hun leven te 
leiden voor tijd en eeuwigheid! 
Hebt u mogen merken dat onze Hemelse Vader om Chris 
tus wil ook dit jaar bij u, met u wilde zijn. 
Dan is ook het einde goed! En laat ons met deze 
dan ook afscheid nemen van het jaar 1992. 

En de jaren leren ons veel wat de dagen niet weten! 
Ook advent behoort weer tot het verleden en de kerst 
liederen zijn voor een deel reeds verklanken. 
En ....• dan trek ik de deur van 1992 voorgoed dicht 
en het jaar 1993 ligt er als een omgeploegde akker 
voor ons die nog ingezaaid moet worden. 
En ... daar kunnen wij gezamelijk ~eel aan doen. 

De klok uit de toren v.d. St. Petruskerk liet de 
468 inwoners bij het luiden weten dat het jaar 1993 
op kalender stond. 
En toen de laatste klokketonen verwaaid waren over 
stad en l~nd ging ik nog langs een 3tal dorpshuizen. 

~. 

~ 

Gêlo 
l..-.;; 
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In het avonduur van de eerste dag van het jaar 1993 
werd hier de hoogste dorpsonderscheiding =De Skieppe 
sturt= die we hier kennen uitgereikt aan de beheer 
der en zijn vrotjW van het plaatselijke dorpshuis 
"I t Wa 1 t ah û s " .. 
Goede werken dienen nu eenmaal beloond te worden en dat 
is op de 1ste januari in het avonduur dan ook geschied! 
Waar ik aan toevoeg: Steek eens een veer op de hoed 
van zulke lieden. 

Het is de tweede januari en ik maakte miJn eerste 
rondgang in eigen dorp. Hedenmiddag ijs en weder 
dienende schaatswedstrijd op de ijsbaan. 
Een dag later is Nederland massaal op de schaats 
ook hier op de Trekvaart . 
4 jan. in het avonduur schaatswedstrijd op de Trek 
vaart. 
6. jan. Drie Koningen: Als tegen drie koningen de 
ijsbrug wordt afgebroken is het herstel een zware 
opgave. En dat is geschied na 6 januari. 

14 jan. Storm met orkaankracht. 
Sedert 1911 werden in Nederland 28 zware stormen 
geregistreerd, waarvan 4 in de maand februari: 
10 febr. 1925 1 febr. 1953 
1 febr. 1983 26 febr. 1990 

18 jan.: Was het 30 jaar geleden dat de beruchte, 
door Reinier Paping gewonnen elfstedentocht per 
schaats bij extreme weersomstandigheden werd verreden. 
Van de 10.577 gestarte wedstrijd er. toerrijders 
bereikten slechts 129 de finisch. 
Die winter op een na de koudste sedert 1707 . 
Nummer één blijft nog altijd het seizoen van 1789 . 

Warme en droge voeten 

S, 



Februari-maand oftewel sprokkelmaand. 

Februari wordt vanouds sprokkelmaand genoemd. Rondom 
deze maand hangt een sfeertje van felle kou en dik ijs. 
Ouderen grijpen vaak terug op de extreem strenge kou 
van de tweede decade van febr. 1929. 
Op zondag de elfde waaierden 's ochtends bij veel zon 
en met de wind in de rug hele legioenen schaatsers 
~tt over de wijde ijs-vlakten om 's avonds noodgedwon 
gen met fram of trein huiswaarts te keren. 
De bulderende noordooster, die in de loop van de dag 
was opgestoken, was bij een td minus 15 à 18 graden 
dalende temperatuur te veel. 

In het Schildmeer zat 54 cm. dik staalhard ijs. 
Bij Fa. Nooitgedacht gingen de schaatsen als warme 
broodjes over de toonbank, 1000 tallen,op het 
van Panhuyskanaal alhier werden schaatswedstrijden 
gehouden. Ook wedstrijden voor de groten der aarde. 
Dameswedstrijden waar ik mij de namen nog herrinner 
zoals van Geeske Woudstra, Sietske Pasveer en uit 
IJsbrechtum Annie v.d. Meer. Herenwedstrijd: 
Berend Hof, Thijs Klompenmaker, Gebr. Hof. 
En aan beide kanten van genoemd kanaal stonden hon 
derden toeschouwersl 

13 februari: Het jongerenkoor Con Spirito bestond 
20 jaar. Waar ik aan toevoeg= Een lied kan de somberste 
zorgen kleiner maken.= 

En Als u van vraugde opspringt, ziet dan toe dat niemand 
de grond onder uw voeten weghaald. 

14.febr. Sint Valentijnsdag. Zonneschijn op St. Valen 
tijn geeft goede wijn. Dooi op St. Valentijn doet veel 
water in de wijn! 

Op 16 febr. 1956 boek~è Frieslanq met minus 23 graden 
een nieu~ kou record sedert 1838 
Uithuizermeden volgens het KNMI minus 26,8°C 



Met deze 89ste bijdrage sluit ik af met dat ieder 
mijn stem en de bel nog menigmaal mogen horen in 
de straten van ons dorp. 
Als altijd van huis tot huis de hartelijke groeten 

van de Dorpsomroeper. 

Gesicht op Tsjerkwert - De Waltawei tusken de beide tsjerken 
yn,sjoen fanof de mei iis befluorre Trekfeart. 
Mochten jo tielangstelling ha foar in utfergrutting yn kleur, 
nim dan kontakt op mei Gerben. 

~- 



BYLANS DE TREll'EART 
bydragen oer llinsken en dingen ut Tsjerkvert en oiakriten 

ttoch Gerben Wijnja · 
Fan in jierv:iksel, ·ski.eppest;.urten, vint:erville en st:oara 

Fan Ald oei nij 
Op Aldjiersdei knalden de karbydbussen folop en dat gyng 
troch oant de oare deis 10 oere ta. 24 oeren lang droanden 
de doffe klanken oer Tsjerkwert en har wide wytbeferzen 
omkriten. 
Mei de krOtdampen fan it sier- en knalfjoerwurk waard ofskie 
nommen fan 1992. Troch de tsj ûke mist lei der sadwaande 
in leadgrize walm oer 't doarp dy' t fan gjin wiken wist 
en de wrêld oan bannen lei. 
De brOnzen !Oden fan de tsjerketoer smoarden suver yn dit 
winterske mistspektakel. 
Safolleste moaier wie it nijjiersdei doe't de mist noch lang 
hingj en bleau, mar troch dizze tichte tekken hie de froast 
alles bedutsen mei in keunstich, rachfyn laachje rym dat, 
doe' t alles oplutsen wie, de ski-entme fan de na toer as yn 
in betsjoening te pronk-sette. 
Wûndermoai wie it doe' t it folk de jûns nei it WaltahCts 
sette foar it tradysjonele Nijjiersbal mei as hichtepunt 
de ûtrikking fan de Skieppesturt. 
Yn it ljoc.ht fan de' lantearnen skitteren de miljoenen 
iiskristallen oan de tOken fan de ê.lde pope lieren by lans 
de Trekfeart, de kapripe beamrnen dy't dit jier omkapt wurde 
sille. Dat sil dan earst wol in keal oansjen jaan, mar de 
pracht dy't se fis nijjiersjOn skonken, kin ·us net mear 
ofnommen wurde. 

De Skieppesturten 
De spanning wie om te snijen doe' t de Skieppesturtredaksj e 
dy jOns de grutte seal fan it Waltahûs ynkaam. Yn de 
'nijj iersrede' waarden hiel wat potinsj ele kandidaten neamd; 
ûs nasjonale pracht de mole wie dêr by it ût gongspunt en 
dat der hiel wat molen yn Tsjerkwert mealle waard wol dudlik: 
fan monumintale wjukkendrager oant sem1ntmolen ta! By 
eintsjebeslfit waard fis eigen doarpshûs op it aljemint brocht. 
Hast hiel it doarp draait mei har ferieningslibben op dit 
gebou en nei de beskieden miening fan de redaksje koe it 
gjin kwea en beneam de beheerders dit jier ta Skieppesturten 
fan 1992. 



Dit as wurdearring foar harren ynset. Wy binne fis der fan 
bewust dat it .net altiten like makkelik is om it elkenien 
nei' t sin te meitsjen. Foar in behear de r fan in doarpshfis 
jildt dat ek yn sterke mate. De minne dingen krijt men op 
j ins buor d sj e , wylst dat wat goed is faak îitbl:iuwt. 
De redaksje woe dat goede dit nije jier finderstreekje troch 
Joke en Roelof de Jong in Skieppesturt ta te kennen. 
Lit dit foar harren ek in stimulans wêze 9m der yn de takomst 
wat moais fan te meitsjen. It Waltahûs best.Let dit_ jier 
20 jier. Wy hoopje dat Sf:; harren wurk foar doar pshûs en 
mienskip noch lang dwaan meie. 

Win terwille 
De twadde jannewaris wie al sok sierlik winterwaar.Blêdstil, 
in skjinne loft mei folop sinneskyn, berime beammen en reiden 
oan' e Trekf eart en in iisflier dy' t der ûnder ideale 
waarsomstanninchheden yn kommen wie. 
Op redens en sliden waard it keine iis ferovere: guon rieden 
de fjilden yn, oaren skoffelen noch wat ûnwennich op redens 
achter stoel, slide of snieskower op de Trekfeart hinne 
en wer. 
De sneins wie i t sels drok op it iis by lans de Wal tawei. 
Der waard folop riden en mannichien wie sels op trochtocht. 
De j Ons skynden sels de lampen op' e baan en waaiden de 
klanken fan musyk oer iis en wei: gesellich dus. De 
termometer stie op min njoggen. _ Troch de stegen en gloppen 
oan'e Waltawei waaide in feninichkald eastenwyntsje, mar 
yn'e lijte fan'e huzen wie it gans nofliker. 
De waarsberjochten wiene net optimistysk oer it oanhalden 
fan de winter. It iisklupbestjoer die der dan ek ferstannich 
oan om op moandei 4 jannewaris in riderij ût te skriuwen. 
Riders op it iis, taskêgers oan'e kant; in kalde wyn waaide 
oer de huzen en naam de prikelj ende rook fan hurdstee o 
fhoutkachel yn syn· stream mei wylst by Witteveen de swietrook 
fan alderwetske sûkelarjemolke de romte ûnder folie en 
mannichien yn noflik petear bykaam fan ynspanning of kjeld. 
Om kaart te kriemen: winterwille op nifo! 
Wat wie it spitich dat de depresje by Skotlan in dej letter 
mei grimmitigens tasloech en de moaie ii.sflier feroare yn 
in wet~rich oensjen! 

9- 



Stoarm ~ De 13-e jannewaris tamtearre 1n fûle stoarm üs lan en dy 
l.i et ek yn Fr y s Lên syn spoar nei. It wie suver in wûnder 
dat de älde beammen fan de Waltawei ûnder de oanháldende 
stoarmpûsten oerein bleaune. Fierderop by de maneezj e wie 
it lykwols al raak. Ien wylch knapte as in lusjeferhoutsje 
oL , 
Op tiisdei twa febrewaris setten de seagers fan e gemeente 
mei de beammen oan' e Trekfeart iitein; mei motoarysk geronk 
gong de rige der oan en waard it oansjen yn ien kear skeind. 
It sil wer hiel wat j ierren duorje eart skippen op de 
Trekfeart wer yn' t smûkskaadzjend beamtegrien by ûs doarp 

lansfarre k i nne , G"··~ C, 00 
0 0 o0 

0 ooO ,. 
0 oO 

0 0 
0 O 
0 
0 

Per o1-o1-'93 heeft er een verandering plaats 
gevonden in ons bestuur. 
Sjoerd Gaastra was aftredend en is opgevolgd 
door Sico Postma. 
Tevens heeft Rients van Buren de voorzitters 
hamer overgedragen aan Jeanet Volbeda. 
De bestuurssamenstelling is nu als volgt: 
Jeanet Volbeda, voorzitter 
Jaap van Lingen, penningmeester 
G e r b en D i j k s t ra , s e c r e t a r Ls 
Rients van Buren 
Haye Huitema 
Sico Postma 
Akke Gieterna 

Stichting It Waltahûs, 
Gerben D., Secr. 
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.TJERKWERD ·:Bolsward 

Earst Tsjerkwerter Skieppesturt, 
no Boalserter Oaljebol; 
it sil wol ifkes wenne moatte! 

We binne.de 21ste jannewaris ferhuze fan Ymswalde 6 
nei de Snitserdyk 31. 
In stapke tebek 
of ien foarut? 
We litte it mar yn't'midden ... 
Lokkich halde we US wurk 
en bestean op Ymswalde. 
Folle tank foar it buert- en doarpslibben. 
Elkenien is wolkom opus nije stee; 
we wolle de. ban mei it doarp graach behalde! 

JOBINNE·.•· 
UTNOEGEI 

Okke en Hiltsje 
Snitserdyk 31, 
8701 XB Boalsert 
tel. 2269 

Efkes foarstelle . 

Nö't US heit en mem nei Boalsert ta gongen binne 
te wenjen, binne wy nei Ymswalde ta setten, 
nei 6 jier yn de stêd Boalsert wenne te hawwen. 
"Wy" binne: Jan, dy't hjir fan jongs of oan al 
wenne haten yn Tsjerkwert wol bekend is en 
Hiltsje dy't 7 jier as sikefers~argster w~rke 
haten no husfrou is. 
Wy hawwe twa bern; Okke-Jan is 4 jier en giet 
nei de basis-skoalle yn Tsjerkwert en Jacobien 
dy't hast 2 jier is en.noch lekker by us thus is. 
No't we hjir al wer in pear wike sitte begjinne 
we us hjir al aardich thus te fielen. 

Jan, Hiltsje, 
Okke-Jan en Jacobien 
Postma, 
Ymswalderleane 6. 

"· 



f :_,) ') 
In ~~n van de vorige dorpskrantjes ·. ? .7 
kon u lezen dat de familie Posthumu~"' ~ 
verhuisd is uit de boerderij in Ymswalde. 
Hielke Feenstra heeft uitvoerig de boerderij 
getoond aan ons, de nieuwe bewoners, en 
daarbij overtuigend lof gezongen over Ymswalde, 
Tjerkwerd en heel Friesland. Maar wat toch wel 
de doorslag heeft gegeven is dat Hielke vertelde 
dat er een Zwijndrechtse Wijnpeer in de tuin stond, 
terwijl later bleek dat het een appelboom was. 
Als dat geen doorslaggevend wonder is! 

Net voor de feestdagen zijn we hier komen wonen: 
Jan, 30 jaar, Lieve, 30 jaar, Lieveke, 5 jaar, 
en Pjotr, 3 jaar. 
Jan is opgegroeid in het Gooi, Lieve is Vlaamse, 
door ons huwelijk in 1984 "~eimporteerd" naar 
Nederland. Wij hebben een eigen, "La n d e Lf j k wer 
kend bedrijf (beveiliging) waar we samen veel 
uurtjes in-steken. Ons Lieveke gaat heel graag 
naar juf Ella en onze Pjotr mag afwisselend naar 
de Pjuttehonk en daarna naar mevrouw Van der Zee, 
en de andere ochtenden speelt hij met onze buur 
kindjes Freerkje en Froukje Walsma. 
Door gebrek aan kantoorruimte moesten we uit 
Gelderland verhuizen. Eerst dachten we aan 
Brabant omdat dat dicht bij België ligt. 
Maar ook in Friesland hadden we familie (oom 
Eugène Geelen in Greonterp) en zo kwamen we 
vanzelf ook hier eens kijken. De hartelijkheid 
en de beslotenheid van een klein dorp vielen ons 
meteen op en we waren verkocht. Lieve voelde zich 
meteen thuis in dit stukje Nederland, want er is 
gevoelsmatig veel gelijkenis met België. 
Wij zijn allemaal nog steeds heel ~elukkig dat we 
de sprong naar Friesland gewaagd hebben, want los 
van de wind waar we hier al ruimschoots op getrak 
teerd zijn, bevalt alles ons hier prima. 

Lusten en lasten 
\ 1.. 



B~VEILIGING 
& BEWAKING 
OB_JEi<T:EN 

Ook met de buren hebben we het perfect getroffen. 
Onze Pjotr heeft het zelfs al over zijn "vriend 
buurman Jelle". Wij weten echter niet over welke 
Jelle hij het heeft. · 
We hopen ooit.ook aktief wat voor ons dorp te 
kunnen betekenen en we doen ons best om Fries te 
leren. Voorlopig proberen we naast onze drukke 
baan de aanpassingen na de verhuis in goede banen 
te leiden en daar kruipt al heel veel tijd in. 
Altijd welkom bij: Jan', Lieve, Lieveke en Pjotr. 

ROEMENIE ROEPT ! 

Beste dorpsgenoten, 
De aktie "Roemenië Roept" is in de afgelopen maan 
den een groot succes geworden. 
Vele goederen kwamen binnen, variërend van kleding, 
beddegoed, voedsel tot orgels, rolstoelen, enz. 
Deze hoeveelheid was zo groot dat dit teveel voor 
de uitgezochte tehuizen en dorpjes in Roemenië 
bleek te zijn. 
Om toch alle goederen een verantwoorde bestemming 
te geven, is er besloten om er een extra vracht 
wagen, geladen met de resterende goederen, vooral 
kleding en dekens,aangevuld met voedsel, naar een 
vluchtelingenkamp btj Osijek in Joegoslavië te laten 
gaan. Zoals wij op de informatieavond op een video 
film konden zien,zijn alle goederen in grote dank 
in Roemenië en Joegoslavië ontvangen. 
Ook zijn er vele financiële giften binnengekomen. 

Hiervoor zijn o.a. veel voedsel, medicamenten en 
kookgerei aangeschaft. 
Er kon zelfs een brommertje voor een dominee en een 
bestelbusje voor het meisjestehuis in Nassaud wor 
den aangeschaft. 

l3. 



De verloting is ·prima verlopen. 
Ook in Tjerkwerd zijn priJzen gewonnen. 
een geborduurd kleedje voor Jan en Ineke 
Dijkstra. Een geslepen wijnglas met kleed 
je voor fam. J. Twijnstra en een prach 
tig, uit hout gesneden, schaakspel voor 
fam. G. Wijnja .. 
Van~it· Tjerkwerd konden wij f.400,00 
voor de loten overmaken, f. 275,00 van 
de sjoelwedstrijd en f. 250,00 aan giften! 

Allemaal heel hartelijk dank voor uw medewerking. 
Gelukkig dat ook wij weer een lichtpuntje konden zijn, 
in deze donkere winter in Roemenië. 
Wij moeten maar van dit standpunt uitgaan: 
"beter om een ander te helpen,dan dat je hulp van een 
ander nodig hebt." 

Sytske. 

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

Bericht van Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 

De jaarlijkse sjoelavond vond plaats op 29 december. 
Er was een goede opkomst; 77 personen deden mee aan 

_de wedstrijd. 
Bij de senioren waren taarten te winnen, de junioren 
streden om boekenbonnen. 
De opbrengst van deze avond was f. 275,00 bestemd voor 
de aktie "Roemenië roept Il'. • 

De uitslag was.als volgt: 

Junioren Senioren 
1. Ruth Stel 1. Jaap van Lingen 
2. Ids Walsma 2. Hanhy Gaastra 
3. Minke Dijkstra 3. Tetje Br.eeuwsma 
We kunnen terugzien op een geslaagde avond. 

14, 



Dinsdag 2 februari j.l. was het dan zover, de 
laatste 12 populieren langs de Waltaweg werden 
gerooid. 
Aanleiding hi~rtoe was de slechte 
staat waarin de bomen verkeerden. 
De populieren zijn+ 40 jaar oud 
geworden. Een.dorpsienoot de heer 
H. Kooyenga die destijds bij ge~ 
meentewerken WQnsera~iel werkte 
heeft de bomen nog mee geplant. 
Er is nu een situatie ontstaan die open en kaal 
aandoet. Hier komt weer verandering in door plan 
soentjes aan te leggen. 
In elk van deze plantsoentjes wordt lage beplan 
ting aangebracht en in het midden ~~n boom. 
Alle bewoners van de Waltaweg zijn hierover. ge 
informeerd. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur Dorps 
belang, 

Aggie. 

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

OP'E NIJE SITEWAASJE OAN 'E WALTAWEI. 

En lans dealde dyk by 't wetter 
seach ik de hege · b e a mrn e n s tean 
Ik wie in bern en wist net better: 
Dat alde soe dochs nea fergean 

0 [) 

~ 
-~ 

Oo -5 a::: 
En lans dealde dyk by 't wetter 
Sjoch ik.gjin hege beammen stean 
Ik wie in bern, no wit ik better. 
Ja, al dat alde sil fergean! 

IS. 



Beste dorpsgenoten. 

Wij, Riemer en Akky Haytema, willen ons via 
"It Skieppesturtsje'' nog graag even aan u voor 
stellen~ · 
Ik, Riemer Haytema, ben afkomstig uit Dedgum en 
werk in Workum bij Balkema Jachtbouw als scheeps 
timmeiman. Sinds 9 oktober 1992 ben ik getrouwd 
met Akky de Vries uit Oudega (W), werkzaam als 
directie-secretaresse bij Woudsend Verzekeringen 
in Woudsend. 
Vanaf 9 oktober wonen wiJ in Tjerkwerd op de 
Sylroede 35. Met een aantal van u hebben we 
al kennisgemaakt. Anderen kennen ons misschien 
van het jeugdkoor "Con Spirito" waarvan wij beide 
lid zijn. 
Wilt u eens langs komen u bent van harte welkom. 
Tot ziens! 

Riemer en Akky Haytema 
tel. 9637 

Bêste Doarpsgenoaten, 

-Efkes foarstelle- 

Wy, Wieger en Joke de Jong binne 30 oktober troud, 
en wenje no oan 'e Sylroede nûmer 37. 

·Joke komt 6t Berltsum en wurket as apothekersassi 
stinte yn Ljouwert. 
Wieger komt fan~é Boalserterwei en wurket by 
boubedriuw ''Van Zuiden" hjir yn Tsjerkwert. 
Wy wenje hjir al wer in skoftke en hawwe it tige 
nei't sin. 
Kom mar ris del!!! 

. \. 
Wieger en Joke . 

\b. 



VOLKSTUINTJES. 

Groenten van eigen tuin, aardappelen van eigen tuin. 
Altijd vers, en zoals u wilt onbespoten. 
Wat kunnen we all~maal wel niet ver,bouwen op een 
heekje grond~ b.v. Aardappelen vroege- en winter, 
uien en plan tuien, prei, . knolselderie, rode biet, 
zomerpeentje~ en winterwortels, radijs. 
Aan groenten: spinazie,, verschillende slasoorten, 
diverse koolsoorten, zoals zomer- en winter rode kool, 
vroege en late andijvie, bloemkool en broccoli, spits 
kool, Chinese kool, boerenkool en nog veel meer. 
In de aarbeientijd heerlijke aardbeien, we moeten 
alleen de vogels een slag voor wezen, anders gaat het 
net zo als met de aardbeien van Obe Flapper een paar 
jaar terug. 
Zijn vrouw, Eppie, was 's morgens met de hond bij de 
bouw langs gelopen en had bij het thuiskomen tegen 
Obe gezegd:"Het zijn allemaal aarbeien op de bouw." 
's Middags gaat Obe Flapper met een pan naar de bouw 
om z'n aardbeien, ja geen één, alles eraf. 
Na enig speurwerk te hebben verricht was gebleken 
dat een paar zeer jeudiga dorpsgenootjes zich tegoed 
hadden gedaan aan de aardbeien. 
"Als ze er een paar aardbeien afhalen kan me niks 

schel3n, maar alles!" Toch een teken dat ze lekker waren. 
Ook leuk om te proberen is het opkweken van papriká's 

meloenen, augurken, komkommers 
en tomaten e.d. 
Dikwijls is het om huis zo 
dat er naast gazons en borders 
geen plaats meer is voor een 
groententuin. 
Nu heeft Tjerkwerd volkstuintjes. 
Deze .g r-o n d wordt voor· een appel 
en een ei gehuurd van de ge~ 
meente . 

.. 



Voor diegenen die zo'n hoekje bouw hebben is het het 
mooiste als. alles,bebouwd is. 
Jammer genoeg i~ d~t niet zo, er is nog een heel 
stuk grond onbentit. 
Vandaar deze oproep. Misschien zijn er nog wel 
onder u die een hoekje bouw willen hebben, het 
geeft ons de kans in contact te blijven met de 
natuur en opkomen, groeien en oogsten mee te beleven. 
Het is ein gezonde inspanning die heel ontspannend 
werkt. 
Voor informatie kunt u ondergetekende bellen 
tel. 9499 of een van de andere tuinders. 

Joop Nota. 

AGINDA: 

27 febr. Muzyk6tfiering uEensgezindheid" 

18-24 april Kollekte Nat.Fonds Kinderhulp 

8 maaie Muzyk- en sjongjûn 

8 maaie : Moledei 

Tsjerkwerter feest 



Biljartuitslagen dorpencompetitie 1992-1993. 

Tjerkwerd - Gaast. 
H. Schakel 39- M. de Boer .35 0-2 
G. Wijnja 23- B. van Kalsbeek 1 9 2-0 
Sj. Breeuwsma 15- w. Hettinga 15 2-0 
G. Hofstra 25- G. de Boer 33 2-0 
G. Dijkstra 63- H. de Boer 6 1 2-0 
s. Hiemstra 24- H. Hoekstra 26 0-2 
J. Dijkstra 50- s. Hoekstra 23 0-2 
H. Huitema 35- J.Oenema 35 2-0 

10-6 

Exmorra-Tjerkwerd. . 
D. Poelstra 32- J. schilstra 30 0-2 
W. Poelstra 31- G. Brunia 30 0-2 
J. Dijks-tra 50- E. Brunia jr. 25 0-2 
s. Breeuwsma 15- Gijsb. Feenstra 21 2-0 
G. Visser 23- G. Feenstra 26 0-2 
H. Schakel 39- E. Brunia sr. 1 9 ·-0-2 · - 
G. Dijkstra 63- A. Tolsma 34 2"'.'"0 
A. F'eenstra 24- W. Brander .,, __ .'! 36 2-0 

6-10 

Tjerkwerd-Ferwoude. 
H. de Haan 15- A. Bilt 21 ·0-2 
G. Dijkstra 63- o. V • Kalsbeek 47 2-0 
J. Wiersma 16- G. Stellingwerf 18 0-2 
A. Feenstra 24-s. Ybema 17 0-2 
G. Visser 23- H. Haanstra 23 2-0 
G. Hofstra 23- s. Bouma 19 0-2 
H. Huitema 35- P. Sterenburg 22 0-2 
H. Schakel 39- D. Bakker 1 5 2-0 

6-10 

lg. 



Parrega-Tjerkwerd. 
D. Faber 17- SJ. Breeuwsma 1 5 2-0 
H. Kleiri 25- W. Poelstra 3 1 2-0 
p. Ouderkerken42- D. Poelstra 32 2-0 
J. Ruardi 34- G. Hofstra 25 2-0 
M. Zijlstra 39- J . Dijkstra 50 2-0 
D. Schotanus 32- H. Huitema 35 0-2 
J. Wijnja 25- H. Schakel 39 2-0 
s. Rypma 35- G. Dijkstra 63 2-0 

14-2 

Ik schijn de beste te zijn 
Frans Mulder·· wint :op Thialf 
HEERENVEEN. In de marathona. .kwam toch weer bij. Met nog 2 ren-' 
op Thialf beleefden veel schaat- den te gaan verscheen ineens Ron, 
sera · van de Scbaats-Training Postma op kop,• met in zijn kielzog 
Bolsward een succesvolle avo~ · Fl'&JUl Mulder. Het tempo lag zeer 
In de gewestelijk• . maratho.ns · ..... b .. · µar bij de bel voor de laatste 
kwamen veel ~ bijzond,r- ··· · t· · ~elden Ron en Frans en 
goedvoordedag.Degrootste-,... .,, s .~ 60 meter voor op het 
per vond plaats in d!_F,. . ne · . 
wedstrijd in de CSV' . · / // 
een profesaiolV'"'_, . ·l<,e . . ,., . 
den door .J .• \<, . · _.,- ,/Op die laatste 100 metentreden de 

· · · ·,t-1· ,.,-/ twee-STB-era om de eer. Ron lag .· · ·. , \Si\, 1, · . · · voor, 'maar Frans Mulder gaf alles 
· 11. · · . . en ging op de laatste meter langs · rl :, .. ~reden wedstrijd Ron. De ereronde was voor winnaar 

\,lf · ~oé>})P?gingen waren de Frans Mulder uit Harich. samen 
" zeer attent. Na 40 ronden met Ron. Het succes was kompleet 

. ,..nî de. klasse van Henk Nauta, met de lle plaats van Henk Nauta. .. ~ · 
_:Ron Po8tma en Fraiis Mulder naar . UitslagenA-wedst:rij d(reç. 500m., / · • • 
voren. Het peloton~ echter 1500 m.): Sim!. Steigenga 4L_6-"" ,f , • 
weeraan,.maarmetttog8rondente 2;09.19.Uitslag5000. meter; r~<~~ 
gaan ontsnapte Henk Nauta. Het Healing, 7.54.12(npr);Bo.,. _.V 
peloton was even......,, maar 8,00.79. .• ;~«,,~ 

'l.c. 



foar frijwilligers / sters: 

"It Pjuttehonk", berneboartersplak fan Tsjerk 
wert-Parl"egea, .h a t, momenteel in protte b e r-n , 

D~rtroch is it op de tiisdei en tongersdei-te-moa~n 
tige drok en kin we wol wat help brÛke. 
Wa hat nocht om us op frijwillige basis te helpen 
om it gesellich foar de bel"n te meitsjen? 

It is skitterend wurk om mèi de liedstel" en in 
helpmem de bern twa genoeglike oeren te besoargjen 
op spultsje- fertel- en boartersgebiet. 

We sjogge ut nei jimme reaksje en binne der fragen 
dan kinne jimme altyd efkes skilje mei Tea Huitema, 
tel.nr. 9595. 
Opjefte ek graach op nr. 9595. 

Mei groetnis nammens it pjuttehonkbestjoer: 
Tea Huitema, sikt. 

Hoecht gji.· tûzenpoat te A wezen. 

1.l. 



IJS, IJSBAAN, WINTER. 

IJSVERENIGING__. 
BEDANKT 

We hebben ~ee~ wat winter gehad; wel voor korte tijd, 
maar alle ~edstrijden zijn toch weer verreden·. 
Zaterdag 2 januari op de ijsbaan voor schoolkinderen. 
gr.1+2 1 Anna Veii{iig· 2. Carlijn Balkema 

3. Pier-Jan Zijsling. 
gr.3+4 1. Marrit Schakel 2. Bert-Jan Ouderkerken 

3. Nynke Dijkstra 
gr.5+6 1. Jelte·Steur 2. Folkert Hofstra, 

3- Hans ·.Haarsma 
gr.7+8 1. Tineke Schukken 2. Nellie Haarsma 

3- Anrie Bakker 

Maandag 4 januari op de Trekvaart 
jongens t/m 15 jaar. 
1. Steef Haarsma 2. Gerrit Schukken 

3- Tjeerd Haarsma 
me.i.sjes 

,~ Rixt-Nynke Schakel 2. Else Huisman 
3- fellie Haarsma 

Dames 16+ 
1. Allette Haarsma 2. Ineke Haarsma 

3. Jitske Bakker 
Heren 16 tot 35 jaar 
1. Niek de Boer 2. Jelle Zysling 

3- Herke Bakker 
Heren 35+ 

1. Ids Schukken 2. Anne de Boer 
3. Bertus Walsma 

Het bestuur wil nog .even de excuses aanbieden aan 
degenen die niet gebeld zijn voor de wedstrijden. 
Dit is vergeten~ 
Dit hoort natuurlij~ niet voor te komen, maar 
iedereen vergeet w~l. eens wàt,toch? 
We hopen dat ~e~ nooit wee~ voorkomt. Sorry! 

Vr. groeten namens het bestuur 
ijsvereniging. 

Johanna 

~--1. 



Op Nieuwjaarsbal in 'ljerkwerd 

·Beheer~~~spaar 
van It Waltahûs 
'Skieppesturten' van het jaar· 

1 januari 1993. De klokken hebben hun geluid weer 
laten horen, de rotjes geknald~ de oliebollen zijn 
op en iedereen wordt 's avonds verwacht door .het 
bestuur van Stichting "It WaltahÛs" in ons dorpshuis. 
De Stichting heeft net als alle voorgaande jaren 
weer een nieuwjaarsbal gepland, waarop ieder elkaar 
nog een gelukkig nieuwjaar kan toetoosten. 
Op deze avond wordt ook de "Skieppesturt", de hoogste 
dorpsonderscheiding uitgereikt door de redactie 
van het dorpskrantje "It Skieppesturtsje". 
Op het drukbezochte nieuwjaarsbal.viel dit jaar de 
eer te beurt aan het beheerdersechtpaar Roelof en 
Joke de.Jong, die de skieppesturten van het jaar 
1992 werden. 
Het echtpaar de Jong is de spil waarom het vereeni 
gingsleven draait; alle clubactiviteiten vinden 
namelijk in vele gevallen plaats in "It WaltahGs". 
Daarom zijn de beheerders alle dooràeweekse avonden 
en soms middagen druk bezig met voorbereiden, koffie 
zetten enz. Verder is "It WaltahÛs" altijd open 
op vrijdag- en zaterdagavond en ook organiseren 
Roelof en Joke regelmatig popconcerten. 
Vandaar dat de redactie van het skieppesturtsje 
de onderscheiding aan hen toekende. 
Na de uitreiking-trad de gelegenheidsformatie 
"The Waltabouse Band" op. Hun top-40 nummers 
kregen de aanwezigen zo maar op de dansvloer 
met diep in de nacht nog een onverwacht optreden 
van drummer-rapper Peter Kooistra. 

Al met al een mooi begin van 1993. 

namens het bestuur St. It Waltahûs, 
Gerben D., secr. 



COLLECTEWEEK 1993 
NATIONAAL FONDS KINDERHULP 

18 tot en met 24' april 

Er ziJn in Nederland tienduizenden kinderen die, 
om wat voor reden dan ook, niet thuis kunnen wonen. 
Die kinderen groeien op in tehuizen, internaten of 
pleeggezinnen. Ze worden daar doorgaans met liefde 
omringd, maar voor dingen die kleur aan hun bestaan 
kunnen geven, zijn de bestaande overheidssubsidies 
vaak ontoereikend. 

Kinderhulp is er om in zulke situaties een helpende 
hand te bieden. Zonder op zoek te gaan naar de 
"schuldigen" en zonder te letten op ras, gezindte 
of nationaliteit, zet het fonds zich in om het leven 
van die kinderen met minder kansen in Nederland op 
te fleuren. De mate waarin Kinderhulp dat kan blijven 
doen, is voor een groot deel afhankelijk van de 
opbrengst van de jaarlijkse collecteweek. 

Er wordt vrijwel overal gecollecteerd. Voor wie 
de collectant desoridanks "mist" is het natuurlijk 
ook altijd mogelijk een bijdrage over te maken op 
gironummer 40 40 40 ten name van Kinderhulp, Deventer. 

*****************~****** 

Aan alle mensen die mij in het ziekenhuis te 
Sneek en bij thuiskomst aan de. Singel 15 kaarten 
bloemen e.d. stuurden, wil ik harteltjk bedanken! 

Jac. Oostenveld. 

'l.\.t. 



"TSJERKWERT UNITED." 

.t1N6T · ... 
ENSPEitT_ 

.-··-· 

It sil heve! ! 
Sneon 8 maai~ komme hast alle musicy fan Tsjerk 
wert by elkoar om hearre te litten wat se kinne. 
Trije rnuzykferienings ut Tsjerkwert, te witten 
"Con Spirito", Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum en-muzyk 
feriening "Eensgezindheid" dogge oan dit barren mei. 
Sy sille dit ·jier it slotkonsert foar de 
Federatie van Muziek- en Zangverenigingen in 
Wûnseradiel fersoargje. 
We halde dit festyn yn de St. Petrustsjerke fan 
Tjerkwert. 
De jÛns om 8 oere wolle we begjinne en om Ûngefear 
healwei tsienen sil it ofrûn wêze. 
Dêrnei kinne jo noch kofje (of wat oars) drinke yn 
"It WaltahÛs". 
We ferwachtsje al us "fans",stipers en oare harkers 
op dizze Ûnferjitlike jÛn. 
Hald dizze jÛn frij en set it alfêst op 'e kalinder! 

Gjettje D. 

• 1 

1..S. 



-- W!ffifQ:Jt / 
13 febrewaris Jubileum Konsert "Con Spirito". 

Sneontejûn wie it dan safier; Nei wiken fan repe 
tearjen, praten, praten en mar wer repetearjen 
koene we dan sneontejGn goed 8 oere ûtein. 
Nei it earste ferske wie de ~panning de~ wat 8r. en 
iepene de foarsitter d~ jGn. 
D~rnei waard it pr-0iramma folge, mei sa rio en dan 
tekst en ~tlis fan Age der tuskentroch. 
In programma fan in 20-tal lieten ût de 6frGne 
jierren, wêrtroch der hiel ferskillende sjenres 
songen waarden. Ek de talen wiene hiel ferskillend; 
Fryske oant Sûd-Afrikaanske nûmers waarden 6tfierd. 
Om de koarleden sa no en dan in pypskoft te gunnen 
wiene Feike Mulder en Bauke Couperus frege om wat 
foar ûs te spyljen. 
Bauke hie Meinze Bakker noch meinommen en we ha 
noch ris genietsje kinnen fan de muzyk fan dizze 
ald-leden. 
Nei in goed oere hie it koar har ofwikseljend 
programma ûtfierd.en kaam de "Waltahouse Band" 
har noch efkes helpen foar de lêste stikjes. 
Dit wiene allegear alde nûmers, gospels, en in 
tal ald-leden swingde dan ek lekker mei Con-Spirito 
en de band mei. 
Nei dit swingende slot wie it tiid foar de grutte 
pauze, mei deryn in ferlotting om it kaar wat 
ût de reade sifers te halden. 
Der waard hiel wat 8f rebbe~e yn it skoft en hiel 
wat minsken hawwe wer hielendal bypraten. 
Nei it skoft wie it in. ferrassing wat der komma soe. 
Soundmixe en sjonge mei de band; de iene muzikale 
ûtspatting nei de oare. 
In 6-tal sound-mix-nûmers troch ferskillende leden 
fan it koa~, ek wer ótienrinnende sj~nres. 
Dêr nei weagen inkele koarleden harren der oan te 
sjongen mei de "Waltahouse band" en dat slagge tige 
bêst. " 



"Eternal Flame, Harry Slinge's "je loog tegen mij" 
en de "wild rovers"fan de Dubliners. 
It lêste nG~er waard wer songen troch it hiele koar 
mei de band nl, "Let it be" fan de Beatles. 
In weardige ofsluting fan sa'n prachtige sjongjÛn, 
dy't beleane waard mei in steande ovaasje fan it 
publyk. 
De foarsitter krige doe it wurd nog efkes en betanke 
eltsenien, wêrnei de k~arleden fan Age allegearre 
in roas krigen. 
Der waarden noch mear minsken yn de blomkes setten, 
wêrfan we de "Waltahouse band" mei Jappy de Boer 
oan de knoppen, efkes neame wolle. 
Sy ha it koar de lêste wiken hiel goed bolpen en 
sûnder harren meiwurking hie it allegear net sa goed 
slagje kinnen. 
It feest sette dêrnei troch oant yn de lytse oerkes, 
mei muzyk fan de "Waltahouse band". 
Al mei al .in prachtich slagge jubileumfeest 

Wolle jo wis wêze dat jo bern op 
"It Pjuttehonk" terjochte kin as it 
dêr oan ta is, dan is it ferstandich 
it alfêst op te jaan yn ferban mei 
in wachtlist. 
Dit om teloarstelling te foarkommen. 

-·-· Q • IS • e 
Rixt 
tel. 2635 



Tedshow. 

Helaas gaat de Tedshow die wij op 30 april wilden 
opvoeren niet door. 
Johannes en Joharina bedankt voor jullie spontane 
reaktie, jullie waren de enige. 

Het dorpsfeest zal dit jaar plaatsvinden op 16 en 
17 juli. 
Wij hopen op mooi weer en heel veel kinderen die 
verkleea aan de optocht mee willen doen. 
Het thema is "WILD WEST" en dat spreekt ieder wel 
aan denk ik. 
Dus jongens en meisjes maak er wat van, een jury 
zal de leukste cowboys en cowgirls een prijsje 
overhandigen. 
Ook dit keer zal er op het sportveld een feesttent 
aanwezig zijn. 
En nog heel veel meer leuke dingen maar dat verklap 
pen we nog niet. 
Groeten van de oranjevereniging. 

J 



Wetterskipsorganisaasje yn beweging. 

Der wurdt de lêste tiid in protte skreaun oer 
de fryske wetterskippen. It is foar boer en boarger 
moeilik en begryp de hiele matearje. 
Wat haldt it allegearre yn? 
Ik sil besykje de saken sa koart en dudlik mooglik 
ut te lizzen. 

De wetterskipswet is med yngong fan 01-01-'92 fan 
krêft wurden. Dat betsjutte foar Fryslan dat de 
wetterskipstaken dy't Ûnderbrocht wiene by de 
Provinsje Ûnderbrocht wurde moasten by in wetterskip. 
Wat wiene dy taken? 
a. It kwaliteitsbehear fan it wetter yn Fryslan. 
b. Boezembehear c.q. peilbehear, (dat binne de grutte 

trochgeande wetters sa as De Trekfeart en it 
Fan Panhuyskanaal, mar nèt de Beabuorsteropfeart 
en dy fan Ymswalde en sa.). 

Dizze taken binne mei yngong fan 01-01-'93 oerdroe 
gen oan"Wetterskip Friesland" 
Yn in letter stadium sil ek noch it seewearend 
"Wetterskip Fryslan" óergean nei "Wetterskip Fries 

land." 
Twa ferskillende wetterskippen mei hast deselde namme. 
"Wetterskip Fryslan" hat as taak it wetter fan 
de Waadsee en fan it Iselmar te kearen. 
Dêrmei hat Fryslan it grutste wetterskip fan 
Nederlan; 320.000 ha. 

Boezemwetterskippen. 

Hjirneist ha wy noch in 11-tal fryske boezemwetter 
skippen. Ien dêrfan is "It Marnelan", it wetterskip 
wêr't wy hjir mei te krijen ha. It is 28.000 ha. 
grut. Saken oangeande "It Marnelan" wurde regele 
troch in deistich bestjoer, dat bestiet ut 4 bestjoers 
leden en in foarsitter, oanfuld mei 25 folmachten 
ut de sektor gebouw en Ûngebouwd, nei rato fan omslach 
ferdield. 
~J 



By de o a r e wett-erskippen giet i t ek sa ûn'g er e'a r , 
Dizze wetterskippen ha .as taak de detailwetterbehears- 

·king (oftewol .it behearen fan it polderpeil sada 
nich dat natoer en lanbou der beide tefreden mei 
wêze kinne). 
rre taak fan de boezemwetterskippen is breder omskreaun, 
mar dat allegear soe us te fier fiere. 
It soe kaart bliuwe. 

No is der ein 1991 in stjoergraep yn it libben roppen 
om ris te beoardieljen of,us boezemwetterskippen 
noch wol doelmjittich genoch binne. 
En of de betsjoerlike organisaasje noch foldocht 
oan ·de easken fan dizze tiid. 
Dizze stjoergroep hat fan G.S. de opdracht krigen 
ut te sykjen: 
a. Maat it bliuwe sa as it is. 
b. Moat it i~wetterskip wurde mei dat oare grutte 

wetterskip ("Friesland") 
of 
c. Moatte it 3 of 5 wetterskippen wurde. 

Dêr is no koartlyn in rapport oer utkommen. 
Se binne it der oer iens dat it net sa bliuwe moat 
en dat it mar better net "1.wetterskip wurde moat. 
It sil der dus ~ol op utdraaie dit it in konsintraasje 
fan 3 of 5 wetterskippen wurdt. 
It oerlis dit oangeande maat noch plak fine; der sil 
de kammende tiid wol drok fergadere wurde. 

We witte ut 'e praktyk dat skealfergrutting net altyd 
foardieliger wurket. Dochs moatte we us der sterk 
faar meitsje om de. kosten yn 'e han te halden. 
Ek moat der romte wêze foar de ynbring fan boer en 
boarger. 
We sille us iyk~ols netûntlÛke kinne

0

oan grutte 
feroaringen yn 'e_.wetterskipswrald. 
Ek wat de koste-tadieling oanbelanget. 
Mar dêr kom ik ietter noch wol werris op werom. 



Dizze neisimmer moat der in nij folmachtekolleezje 
komme foar it nije "Wetterskip Friesland" fan 
39 persoanen. 
Ek de folmachten fan us boezemwetterskippen binne 
periodyk êftredend. We sille dus wol wer nei de 
stimbus moatte om de bestjoeren te kiezen. 

Foar safier earst; sa gau as der wer nijs fan it 
"front" is sille jim- dat ~e hearren krije. 
Binne der dochs noch· fragen oangeande i t wetter 
skip dan kinne jo altyd by ûs terjochte. 

Nammens "It Marnelin" 

J. Speerstra 
tel. 05157-2635 



Even voorstellen: 

Sinds september '92 z1Jn wij de nieuwe bewoners 
van Arkumerlaan 3, Gerben en Trijntje Stremler 
Na vele jaren in Hieslum te hebben gewoond hebben 
wij nu ons thuis gevonden op Arkum. 
Wij hebben vier kinderen, waarvan Harmen de oudste 
is, hij woont in Dieren en is getrouwd. 
De tweede zoon is Abe en hij studeert in Leeuwarden. 
Dochter Nienke woont samen met haar vriend in 
Groningen en dochter Hiltje werkt in Sneek en woont 
nog thuis. 
Voor ons is het hier allemaal niet zo vreemd en we 
zijn gelukkig al aardig gewend. De deur staat open 
voor ieder die eens wil kennismaken~ 

Gerben en Trijntje Stremler. 

Hallo, 

wat leuk dat wij ons via het Skieppesturtsje aan 
u voor kunnen stellen. 
Wij zijn Wim en Tanja Kunnen-Bosma en wonen sinds 
21 december in het "oude" huis van de familie 
Goeman op Sylroede 3- 
Wij, beiden van friese afkomst, spreken fries 
mar kinne dat net sa goed skriuwe. 
In verband met ons werk.hebben wij besloten in 
Tjerkwerd te komen wonen. 
Tanja werkt namenlijk als filiaalleidster bij 
Marianne Mode in Drachten. Zij gaat per 1 maart 
naar het filiaal in Leeuwarden. 
Wim is ingenieur en werkzaam bij Dirk Verstoep 
(aannemersbedrijf} als uitvoerder in de provincie 
Noord-Holland. 
Tot slot willen we alle buurtbewoners bedanken 
voor de leuke ontvangst. 



Bijdragen binne kommen fan: 
J. Oostenveld, Singel; S. Gietema, Himdyk; 
frou J. de Jong, Drachten; Frou S. de Jong, Waltawei; 
Frou K. Abma, Boalsert; B. Huitema, Jousterperwei; 
s. Gaastra, Himdyk; J. Melchers, St.Nyk; F. Reidsma, 
Ljouwert; Y. de Boer, Singel; J.·Dijkstra, Sylroede; 
frou S. Witteveen-Andela,Boalsert; T. Gaastra, · 
Boalsert; J. Dijkstra, Sondel; T. twijnstra, Hellen 
doarn; S. Breeuwsma, van Panhuyswei; froulju B.en R.' 
Bakker, Waltawei; Sj. Zwaagstra, Kanada; P. Burgh 
graef. Jousterp; H. Gietema, Rytseterp. 

Us hertlike tank! 

centen 

je komt _ogen en· oren tekort. 
SNYPSHAREN 

*De mollen yn'e pleats fan Jelle en Jelle wiene altyd 
sa nuet as wat;se lieten harren samar pakke. 
Mar mei't de Jelles it lan fan Rients krigen ha, ha 
se in oar slachmollen krigen, nèt te besjitten! 
Rients hat der blykber altyd gans efteroan tyske. 

*Witte jirnme it noch? 
Klubhus "It Fleske", efter de dongbult fan 'Rients 
en Coby? Earst ferkwansele aan jongelju ut Ysbrechtum 
en riedt ris wêr't dy no stiet? 
Ja wis, yn Warten, net fier fan 'e nije pleats fan 
R.en C. 
Dat is singelier! 



*Je hoege gjin boer te wêzen om grûn te hawwen. 
Rintje B., us mollefanger en jager hat 620 ha. 
Dêr kin gjin boer tsjinoan. 

· Het wordt tiid., 
dat ik ris by myn dochter yn Grins sjöch, tocht 
Ineke F. 
Allinnich der hinne, dan mei syn twaën te winkeljen, 
mar I's gebyt foel yn trijen .... 

DIT IS SPORffEF! \ 
*Syb Hiemstra hat al 1000 km. op 'e km.teller fan 

'e fyts stean fan't winter. 
Ha jim him wolris fytsen sjoen? .• 
Nee! No dat kin ek net! to 
Hy fytst op 'e oerloop yn harren 
nije went. Dêr is it waar altyd 
geskikt om ut te fytsen. a. . 

*Lolle H. ~yn burd is der of en Syb H •. kweekt der ien. 

* 2 kear skoarstienbran by Yeb en Trudy. 
Trije kear is skipsrjocht. De amer mei wetter mar 
klearsette. 

*Jelmer: S~tske D. giet altyd n9i Yndonesië. 
???????? 
Dat wurd liket ransels ek in protte op maneezje . 

*Potleadfenter signaleard! 
Mei dit waar? 

Rode kaart ! 



- 
*As der jÛns om 11 oere in frommes aan 'e daar komt 
en om help ropt, omdat se troch har eks efterfolge wurdt 
wat maat je dan dwaan?? 
It asylsikerksbelied fan Hein en Akke is dusdanich dat 
se har der ynlieten. 
Asylsykje fanwege in yn us eagen frjemde reden. 

*Jan de Wolf hie de rubberring fan 'e molktank stikken. 
De farske waarme molke rûn fuort. In minskegriis! 
Henny wie beret. Klean ut (op in bytsje nei) en yn 
de tank! It gat koe fan,binnenut ticht treaun wurde 
en Jan koe de saak reparearje. 
Ha jim wol sjoen hoe'n perzikhÛdsje as H. no hat? 
Eartiids wisten de froulju al wat goed foar de hÛd 
is. Molke! As it no mar gjin 2e klas molke wurdt. 
It selgetal kin wolris wat heger utfalle! 

*Jan en Lievestoke hout. Dan maat der geregeld skoar 
stien reage wurde. 
Mar by sa'n heech dak op brrr! 

Dêryn is Jan in held op sokken. Dochs gyng er as held, 
op (wite) sokken, it dak op. Moedich! 
Ien kear boppe, doarde hy net wer werom. Alles draaide 
him. Jager Jopy Kroontje hat doe efkes yngrepen 
troch op "hirn" te sjitten. 
Yn in eachwink stie Jan op wite sokken Ûnder yn ' drek. 
Hy wie de jager· tige 11tankber11• 

*De Geelens h~ in moaie hoanne, oan-en-tsjin i~ kraaien. 
Lieve bewearde, dat er it noch net koe, mar buo~frou 
Tine hie der al in goed wike fan genietsje kinnen. 
Foaral yn~e moarntiid, as je j~ as boerinne noch efkes 
lekker omd~~aie as de boer der 6f moat t~ melken, 
kraaie sokke bisten sà moaiiiiiii . 

*In glêde Waltawei; G~ en G~'s auto krige in 
Fan wa stie der net by. Aardich, tig~ aardich, 
sis ik, je scene poerrazend wurde. 
Màr de oare deis makke de tuter him bekend. 
Aardich, tige aardich, wat sis ik, poer aard~ch .... 
dcchs? 



*Mark van der Zee is "pechfÛgel fan 'e wike". 
De earm op 2 plakken stikken en opereard wurde 
moatte oan 'e earen. As dàt gjin pech is! 

In kaartsje? Opnieuw pech 
*Der is de lêste tiid wat ofnestele en striekesleept 
yn Tsjerkwert e.o. Syb en Annie, Rinny en Richtsje, 
Okke en.Hili Jan en Hiltsje en à L dy oaren. 

*Heit en mem Schukken mochten it net witte, mar Gerrrit 
hie in knapaardich foarriedsje bier ynslein om mei ECHTE 
s y n maten op it nije jier te klinken. ANNEN 
It begûn te friezen en ..... de foarrie stie net M • • • 
froastfrij. Dat besoarge him wol wat pine yn-'t-liif. 
De oare famyljeleden ûntdutsen de foarrie lykwols. 
Lokkich mar, oars hie't fêst op pineholle utdraaid 

*Snypsnaren (us nij redaksjelid Joop neamt it Sriipsnaren) 
gr~ach foar 15 april op nr. 2635. 

En dan eefkes noflik ûnderiit mei 

nijste nûmer fan it 
SKIEPPE.5TURTSJE 

?,b. 




