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Beste lezers,
Zoals u allen hebt kunnen lezen in het vorige
skieppesturtsje, is ondergetekende van dit
voorwoord nieuw in de redaktie van onze dorpskrant. Voor mij is de kop er alweer af en
begin ik me al aardig thuis te voelen tussen
de andere redaktieleden.
We zitten ondertussen alweer volop in het
voorjaar. Ieder jaargetijde heeft zo z'n
eigen bekoring, maar het voorjaar met al het

nieuwe leven en steeds weer boeiende kleuren,
daar zien we toch allemaal graag weer naar uit.
We zien de oudere dorpsbewoners voor wie de wintermaanden lang kunnen duren weer eens een wandeling
of een fietstochtje maken.
Het eerste kievi~sei van Tjerkwerd
werd gevonden áocr Bouwe Speerstra,
ook vanaf deze plaats een felicitatie
waard. Bouwe kon de wisselbeker· van
Jelle Brandsma overnemen. Jelle kreeg
nu een beker die hij als blijvend aandenken kan bewaren. Over ~et eerste
kievitsei en de vinder zult u vast
lezen in dit nummer.
Langs de Waltaweg zijn nieuwe perken gecreërd, met
in het midden een jong boompje en er omheen
bodembedekkers. Nu lijkt het alweer een beetje minder kaal.
Zoeken we onze bezigheden de wintermaanden binnens~uis, nu zijn we allemaal weer volop buitenshuis
bezig. Zo zijn er alweer wat winteraktiviteiten
gestopt zoals, jeugdwerk, kaartclub, biljartclub en
misschien nog wel een paar. Maar er zijn ook verenigingen die nog 'lolop bezig zijn, want het koor,
jeugdkoor en het korps hebben hun repetities nog
hard nodig voor het komende konsertL
Tijdens de Paasdagen konden we allemaal genieten
van de paarden in het land van Jehannes en Sytske
en bij Anne en Sari aan de Hemdijk, wat een machtig schouwspel!
Nu we de paasvakantie gehad hebben, zullen veel
jonge dorpsgenoten voor hun examens en overgangstentamens zitten. Ik denk dat ik hen ook namens de
andere redaktieleden veel sterkte mag toewensen, en
dat we straks veel ~chooltassen in
de vlaggestokken mogen zien hangen.
Voor veel mensen betekent 4 en 5 mei

terugdenken aan de tweede wereldoorlog
1
40-145. Zo ook één van onze dorpsgenoten, die zich voor deze gebeurte-
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nissen interesseert en iets daarvan aan ons wil
doorgeven in àit nummer.
~est mij alleen nog even te vermelden
.....:
dat het haantje op het torentje van
het v o o r-ma Lä g'e Geref. kerkje weer
zijn victorie kraait over de Waltaweg.
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Allemaal gegroet, en veel leesplezier
toegewenst.
Joop Nota.

BERICHTEN VAN DE
DORPSOMROEPER

Op de 16de februari 1956 boekte Friesland met minus
23°C een nieuw kou-record sedert het jaar 1838.
Wij verbazen ons teveel over de onwetendheid van
anderen en niet genoeg over die van onszelf!
Op de 24ste !ejruari hield ik een lezing op de herensoos in Verpleeghuis Bloemkamp.
Onze voorvaderen zeiden gekeken naar de datum van
24 febr.:"Sint Matthijs breekt het ijs. Maar wil het
ijs niet breken, dan vriest het nog zes weken.
Een dag later jaar-verg. van de Begrafenisver. Tjerkwerd-Dedgum. Aanwezig waren het bestuur en twee leden.
Eén uit Bolsward en één uit Tjerkwerd.
Een ieder voelt zijn eigen zorgen en het is vaak
moeilijk om blij te zijn en moed te hebben. Maar we
kunnen elkaar bemoedigen door eens een kaart te sturen en op de Heiland te wijzen.

Pasen 1993: Evenals bijna 2000 jaar
geleden waar de dood is overwonnen
en sinds-dien zijn de jubelkreten niet
meer verstomd. De laatste vijand is
overwonnen, als er ooit wat te vieren
was is het wel deze dag.
•-~~~~ ~
Een dag die talloze mensen in hun leven,
~~~àan en stervrn tot troost is geweest.
En terwijl de paasvuren reeds gedoofd zijn en de paas-

liederen alweer bijna verklonken zijn hoop ik dat u
en ik ons verdere leven de vreugde van de opstanding
van onze Heer Jezus Christus zullen ervaren.
Die gebeurtenis is immers het keerpunt van het Evangelie. Dat geeft kracht voor de toekomst!
De tijd is wwer komende waarin alles straks weer groeit
en bloeit! Kievitseieren werden
gevonden en door mij omgeroepen.
19 maart in Tjerkwerd, vorig
jaar 16 maart.
20 maart in Exmorra,
vorig jaar 20 maart.

20 maart Allingawier.
21 maart in Schraard, vorig jaar
25 maart.

Den Haag - vandaag- gisteren
en morgen=

Wisselvallig
.

·,J"".

Nog geen hoorn des overvloeds. De heren politici
kunnen alles wel om- en bijbuigen, naar helaas .....
met de oude vermoeide Prediker te verzuchten die
eertijds sprak "Het ontbrekende kan nu eenmaal niet
worden geteld en het kromme kan nu eenmaal niet recht
zijn." E~ met het nieuwe broodbeleg dat onze Min.
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President Lubbers tevredenheid noemde en waar ieder
het in vroeger jaren mee deed. Maar ....••... wij
leven nu in 1993.
"Een boterham met tevredenheid!"
En dan begint Lubbers over_ zijn boterham met tevredenheid. Maar daar gaat het helemaal niet om, want
een boterham kost niet zoveel. Het probleem is dat
ons is geleerd te produceren of dat de economie kan
blijven groeien. Maar wat moeten we dan produceren?
Iedereen weet dat het' slecht gaat en slecht zal blijven gaan met de bedrijven zoals Fokker, DAF en Philips.
Ook dit jaar D.V. zullen mijn aktiviteiten niet tot
eiger. dorp beperkt blijven. Ook hoop ik mee te doen
aan een 6 tal concoursen voor stads- en dorpsocroepers en wel in de volgende plaatsen. Als eerste op
Koninginnedag in Almelo, Ravenstein, Oud-Beijerland,
Gouda, Emmen en als laatste IJlst. Ook zijn er reeds
een aantal toezeggingen gedaan door mij in de regio
en ver daarbuiten. En ook hier: Wie zijn gehele leven
in het dal blijft ziet nimmer de andere kant van de
berg!
Sinds miJn geboortejaar 1920 hebben de priJzen zich
sterk gewijzigd. In het jaar 1920 kostte een pond
koffie f. 1.15. Voor f. 0,15 kreeg u één liter melk

en een kilo suiker kostte f. 1,04. Voor een brood
van 800 gram betaalde.men f. 0,19, terwijl een
pond roomboter f. 1,68 kostte. Het gemiddeld~ arbeidsloon bedroeg f. 0,53 per uur.

ROMANTIEK
5.

Waarschijnlijk opgesteld door wijlen Master Siebe
de Jong, verslaggever oftewel correspondent van
het B.N. hier ter plaatse destijds.
Hier volgt het:
van 21-5-1948.

TsjerKwert,

15-4-4:l~

Hjoed is Tsjerkwert der aerdich op foaru~
gien, it hat wer in grientewinkel krige.
De hear J. Sytsma hat syn winkel forkocht
oan 'e hear Freark Schakel dy't der i~
grientewinkel fan makke hat. De saek is
hjoed iepene en de utstalling en fierdere
ynhald fan de winkel sjogge der tige kreas
en oanlokkelik ut.
Fan 'e moarn ier waerd bakkerinne de Jong
as earste klant mei in flesse limenade foreard. It fanfarekorps "Eensgezindheid",
dêr't Schakel lid fan west hat, brocht syn
ald-lid mei dizze gelegenheit in serenade.
De nije sakeman betsjûge syn tank troch alle
korpsleden hwat te drinken en te roke~ ~e
jaen.
Fierder hie Schakel de tearfielde attinsje
syn bêdlegerige doarpsgenoaten te forrassen
mei in pûdtsje ierdbeyen en in pear sinasappels.
Wy hoopje dat it Schakel en syn saek goed
gean mei ta great geriif fan 'e Tsje~kweri-~ir hUsfroulju.

-Ouder worden.Ik hoop dan ook dat ik een beetje aan aangenaam
mens zal zijn. Niet dat ik een heilige wil wezen,
want met sommigen van hen is niet zo gemakkelijk
te leven. Maar een oude zeur is helemaal niets.
En vooral hoop ik dat ik miJn zegeningen zal
blijven tellen! Eén voor Eén!!

Tee mei in gruske en in fyn
dripke rjemme en dan
't Skieppesturtsje' eefkes
ynsjen. Myn noflikste oerke.
Jimmes ek?
En it breidzjen giet foar wûnder •

•
Oud worden brengt het bitter besef dat weini~
is terecht gekomen van veel dat werd bereikt.
De meeste mensen zijn als wij: bescheiden en
vol goede bedoelingen.
En ••..• late komt eerder dan je denkt! Wij beleven
onze goede dagen onopgemerkt, maar we wensen ze
terug als er kwade komen!
Een 6 tal van de scheurkalender:
Hei meest zeldzame ter wereld is een
vrouw die tevreden is met de foto's
van zichzelf.
Het enige waar je spijt van hebt is wat
je niet gedaan hebt.
Het geloof is een stok om op te leunen,niet om
anderen mee te slaan.

Over het verleden moet je je geen zorgen maken,
je tot dat wat komt.

wend

~ij verbazen ons teveel over de onwe~endheid van
anderen en niet genoeg over die van onszelf.
Met eerzucht is het als met z~ut ~a~er: Hoe meer
men er van drinkt hoe dorstiger ~e~ ~ordt.
Wederom van huis

tot huis de hartelijke groeten
v~n de dorpsomroeper.

Unyk konsert fan Fryske Koar~~zy~.
De koaren "Con Amore Musica" en it "Keamerko~r
Littenseradiel" fersoargje ynkoarten in konsert.
dêr't utslutend.wurk fan Fryske komponisten te beharkjen is. Yn gearwurking sjonge hja op twa
plakken: op sneon 24 april yn 'e Herfoarme tsjerke fan Eashim en op sneon 1 maaie yn 'e Rooms
Katholike tsjerke fan Reahûs. Beide jÛnen begjinne om 8 oere.

Yn Easthim spilet ek Doede fan Wier~n ut Wommels
in tal wurken op it oargel. Yn ~eahûs spilet in
kopergroep Ûnder lieding fan Tsearà Verbeek.
Ek it wurk fan de muzikanten is skreaun troch
Fryske komponisten.

De beide koaren steane Ûnder lieding fan Jan Blanksma.
Hy hat it ynisjatyf nommen ta dit harren.
De koaren sjonge tegearre, mar ek apart inkele tige
ilde nûmers, lykas "Jilnsbea" fan R. Beintema. Ek fan
noch hi e 1 j o'n g e s k r- i uwer s wurd t wurk ut f ierd.

NÛmers as "Foar hwa't &fwachtet" fan Sjoerd v.d.Veen
en "Nou is de dei" fan Rein Ferwerda binne noch net
iens lang ferlyn utjûn. De measte muzyk is al troch
in protte koaren as ferplichte nûmer ynstudearre
foar konkoersen en/of priissjongen. Dochs is der
sawier in wrildpremilre ·te belibjen. It nûmer
"Sjonge wol ik" fan oargelist/komponist Jan de Jong,
mei teksten fan Lyske Boersma-Posthuma, is noch
nea earder utfierd!
In tal nûmers fan it program ferskynt fan't simmer
op in C.D., wêrfan de opnames yn maaie wêze sille
yn de tsjerke fan Reahûs.
Der binne grif minsken dy't har opjaan wolle foar it
krijen fan tagongskaarten of de te ferskinen C.D.
Hja kinne dit dwaan troch kontakt , leafst nei 19.00
oere, op te nimmen mei: Coby Hofstra, Waltawei 51,
8765 Ln Tsjerkwert.
Tel .. 05157-9471
It seit himsels dat kaarten yn de foarferkeap goedkeaper binne: foarferkeap f. 5,00 en oan de
tsjerke f. 7,50.

Berichten van Dorpsbelang Tjerkwerd e.-0.

Naar aanleiding van de verga~eringen die we tot
nu toe hebben gehad valt weinig nieuws te melden ...
Wel zijn er verschillende punten die de aandacht
hebben zoals:
-de parkeerplaatsen op de Singel,
-het huisje aan de Kerkstraat,
-de problematiek rond de Waltaweg,
-het grofvuil, het werkt niet altijd optimaal als er
eerst gebeld moei worden voor de gemeente het vuil ophaalt. Verder zijn er nog diverse kleine aandachtspunten. We hopen u zo voldoende te hebben ge!nfor-

meerd waar wij mee bezig zijn.
Met vriendelijke groet namens het bestuur
Dorpsbelang,
Aggie.

***************************~***
Verslag oefenavond:

Op donderdagavond 11 maart j.l. hield de E~H.B.O.
vereniging van Tjerkwerd, samen met de E.H.B.O. ver.
uit Parrega een oefenavond. Tevens waren 15 lotusslachtoffers "op de been", die als patient fungeerden. Deze avond werd gehouden op de boerderij van
Fam. Twijnstra op Ymswalde. Daar lagen diverse
slachtoffers verspreid over de schuur, stal en
melklokaal, etc. Toen we dan ook met ongeveer
16 ehbo-ers deze diverse lokaties betraden, var.den
we de slachtoffers met de volgende letsels: iemand
met rugletsel, welke uiteraard per brancard vervoerd moest worden, er was iemand door een haan
in het oog gepikt, hij m-0est vakkundig behandeld
worden, een volgend slachtoffer zat op een pak stro,
ze had haar knieschijf gebroken, zij moest even
wachten, want de brancard moest eerst worden gebruikt voor een slachtoffer dat er ernstiger aan
toe was vanwege een schedelbasisfractuur.
Zo waren er kleinere en gro~ere verwondingen, bijna
niet van echt te onderscheiden.

- -,..
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Deze avond was weer ontzettend leerzaam, vooral
voor de leden.van de E.H.B.O .. Na de oefening werd
er onder het genot vàn koffie met cake nog uitleg
gegeven door de lotus-groep, wat er wel en niet
fout was gegaan. Over het algemeen kregen we als
e.h.b.o.-groep complimenten voor het optreden
op deze avond. Hier waren we bijzonder mee ingenomen
en het stimuleert ons weer om door te gaan met
oefeningen, met in ons achterhoofd, dat als de
nood aan de .man komt· we hopelijk reddend kunnen optreden bij een ongeval.
Mochten er onder de lezers van dit blad mensen zijn,
die belangstelling hebben voor of inlichtingen
willen hebben over de EHBO, dan mogen ze altijd
kontakt opnemen met Mevr. Twijnstra of Mevr. Mekking.
Het bestuur.

******************************
Zaalvoetbaltoernooi Makkum:
Driemaal is •.•.•....... geen scheepsrecht!
Tjerkwerd nam op 27 februari deel aan het jaarlijkse
dorpen zaalvoetbaltoernooi. Zowel in 1991 als in 1992
sleepte de ploeg op indrukwekkende wijze de titel
in de wacht. Zou dat dit jaar weer lukken, dan mocht
de beker worden gehouden door Tjerkwerd.
Door tal van oorzaken verscheen de ploeg ditmaal
niet op volle sterkte in Makkum. Eric en Johan
Velting (werk), Broer Feenstra (knieblessure) en
Harmen Posthumus (verhuisd) ontbràken.
Desondanks kon Tjerkwerd nog een sterk team op de
been brengen: Rudi Mekking, Jelle Feenstra, Marcel
de Haan, Alex Draaisma, Jaap van Lingen en nieuwbakken Tjerkwerder/Arkumer Abe Stremler.
Omdat ook speler/coach Jan Blanksma ontbrak (werk)
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nam Broer ·F. de coaching ditmaal voor z1Jn rekening.
Met op de tribune de trouwe supporters Betty_ de Haan,
Anneke Gietema en Ruud Hartog begon Tjerkwerd aan
de 1e wedstrijd tegen het altijd lastige Wons.
Vlak voor tijd werd een 2-1 voorsprong uit handen
gegeven. Eindstand 2-2 (goals van Marcel en Abe).
Daarna werden Gaast ( 5-0), Parrega ( 5-2) en. Schettens
(6-2) eenvoudig opgerold. Wat viel er in deze wedstrijden op? Het uitstekende keeperswerk van Rudi
Mekking, die zich ontpopte tot de beste doelman van
het toernooi, de griezelige gelaatskleur van Jelle
(paars/geel!) die een jaar niet gevoetbald had en
conditioneel al snel in de problemen raakte,de
definitieve doorbraak van talent Alex Draaisma
en de luide aanmoedigingen van Betty/ Anneke.
Abe, Jaap, Marcel, Rudi, Alex en Jelle werkten allemaal hard, lieten zo nu en dan technische hoogstandjes zien maar vergaten 1 d~ng: veel scoren.
De mooiste kansen werden vaak om zeep geholpen.
Coach Broer en supporter Betty schreeuwden van pure
wanhoop .hun stembandpoliepen schor als de Tjerkwerders weer eens een prachtige mogelijkheid misten!
Met 7 punten en een doelsaldo van 18 voor en 4 tegen

sloot de ploeg het toernooi af. Daarna moest er
afgewacht worden hoe Wons het er in de laatste wedstrijd van af zou brengen tegen Gaast. Met toegeknepen billen keek Tjerkwerd vanaf de tribune toe,
want als Wons met 5 goals verschil van Gaast zou
winnen was deze ploeg kampioen op ~oelsaldo.

\1..

Aanvankelijk kon Wons het net maar moeilijk vinden.
De hoop op een 3e kampioenschap nam toe in de
Tjerkwerder harten. Met nog 1 minuut te spelen
stond Wons 'slechts' op een 3-0 voorsprong.
Toen kreeg Folkert E·lgersma het plots op de heupen:
tot verbijsteri~g van· Tjerkwerd sloeg hij .zx
doeltreffend toe! Wons won met 5-0 en werd vanwege
het feit dat ze 1 doelpunt meer dan de 'onzen' had
gemaakt zaalvoetbalkampioen. De teleurstelling in
het'Tjerkwerder kamp was groot. Qua kansen had
men zeker kunnen- winnen.· Enfin, de blik wordt
nu gericht op het veldvoetbaltoernooi.
Het wordt weer eens'tijd dat Tjerkwerd daar de titel
grijpt!
Eindstand in Makkum:
1 Wons
2 Tjerkwerd
3 Gaast
4 Schettens
5 Parrega

4-7
4-7

4-4

19-4

18-4
5-13

4-2
4-0

Hallo allemaal,
Het is maandagavond, de jeugd ligt op bed dus lekker
rustig om weer eens even wat voor jullie op papier
te zetten. We zitten nog steeds in de winter,
het wordt nu iets zachter voorspellen ze deze
week; mild weer+ 6 °C,dus nog even dan komen de
narcis~en weer b~ven, want die zitten nog verstopt
onder~ 35 cm. sneeuw. De meeste mensen zijn de
winter nu spuugzat. Deze winter hebben we 211,3 cm
sneeuw gehad, normaal is dat 195,8 cm.

De kinderen vermaken zich er nog steeds goed in.
Hier om ons heen wonen nogal wat friese boeren en
daarbij begint het bloed nu toch ook .. wel wat te
kriebelen, want ja, de kunstmest moet ook op het
land, maar dat kunnen we nog wel mooi even vergeten.
Johan en Siebrig hebben het prima naar de zin op
school. Ze kunnen allebei goed meekomen. Siebrig
is erg leergierig en heeft ook allemaal "strait A's"
Johan was met dit rapport 9 punten omhoog gegaan,
dus dat kan ook bijna niet beter.
30 maart hebben ze een "multiculturalday".
Siebrig moet dan verkleed in Nederlandse klederdracht
en ze laten film zien over andere culturen.
Ik ben dus druk bezig e~n kostuum voor haar te maken.
Ze hebben hier erg veel zin in.
Sjoerd moet nog een hele tijd wachten voor hij naar
school mag. Ze moeten voor 1 oktober 5 jaar zijn,
dus omdat hij een late leerling is moet hij nog
2½jaar thuis blijven. Misschien dat hij volgend jaar
naar pre-school gaat, maar dat moeten we nog maar
es bekijken. Van de ene kant is het wel goed voor
hem, want hij is altijd thuis en is daardoor nogal
wat "Memmich".
Verder gaat alles hier z'n gangetje;
de koeien geven goed melk. We leveren nu+ 1200 l.
per twee dagen. We hebben net nog 75 L. per dag
gekocht, en we leasen nog SOL. per dag.
We ~elken nu nog niet ons quotum vol maar straks in
mei, juni en juli melken we 56 koeien, en kunnen
het dan dus wel gebruiken.
"'
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Om quotumjaar eindigt per juli. Het quotum blijft nog
steeds vrij duur en de prijs wil ook nog niet zo
snel zakken. Per augustus wordt de melk over het
eiwit uitb~taald, wat voor ons mooi uitkomt omdat
we een hoog eiwitgehalte hebb~n.
De laatste 2 maanden zijn er een stuk of 5 boeren
gestopt; er zijn er nu nog ongeveer 500 over op
heel Nova-Scotia en dan te bedenken dat het bijna
2x zo groot is als ,Nederland.
We zijn dus allemaal nog vrij druk bezig we doen
alle werk samen, wat van één kant erg leuk is; je
bent er héél dicht bij betrokken, maar van de
andere kant blijft er voor het huishouden soms niet
erg veel tijd over. En dan maak ik nog een keer per
week het huis van een vriend schoon, dus is er weer
een dag weg, maar ach, zolang je bezig bent heb je
geen tijd om je te vervelen, wat dus nog nooit één
keer gebeurd is.
Verder hebben we het hier erg goed naar de zin en
voelen ons hier prima thuis. Natuurlijk een bakje
halen bij heit & mem zou ook wel eens leuk zijn,

maar zo is het leven nu eenmaal.
De laatste dagen is het p~achtig weer+ 15-17°C.
De kinderen lopen in hun t-shirts in de sneeuw,
maar dit zal wel voor korte duur zijn denk ik.
Nou,ik stop er maar weer mee. Tot een volgende ~eer
maar weer.
Groeten van Willem. Eewk, Johan,
Siebrig en Sjoerd Hilt.
RR
1 U~per Rawdon NS
BON 2 NO Canada.
P.S. Wie langs wil komen is van harte welkom;
we hebben een extra slaapkamer.
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70 Jaar Malen om Molens

Prakkesaasjes efter it kruirêd.
Oan de Pytsjepêle ta beton, dan in ein grintreed fan
sa'n 100 jier ild en dêr nei it ilde "voet en kruipad",
dat is it êfwikseljende histoaryske paad nei de
Beabuorster Mole.
Stichting "de Fryske Mole" hat trije fytsroutes utsetten, ien dêr fan begjint yn Boalsert by it stedhÛs
en giet dêrnei nei de Beabuorster mole. In moleroute
is wol tige wichtich.
Molens hawwe ieuwen lang de libbensmooglikheit jûn oan
de bewenners fan us omkriten. It hawwe de foarrinners
west fan de wetterskippen mei alles wat derby heart
yn us provinsje. Se hawwe in grut oandiel hin yn in
striid van 2000 jier, om saiolle mooglik lin droech
en brÛkber te halden.
In striid fan terp oant drainaazje. Dyselde drainaazje
dy't troch natoerbeskermers wol ris feroardiele wurdt,
mar we moatte net ferjitte dat dyselde drainaazje
der wol mei foar soarge hat dat de opbringst fan boulan en greiden mear as ferdÛbele is.
Hjirtroch is der safolle romte yn
grûn kommen dat natoergebieten
oanlein wurde kinne.
Soms liket it wol ris dat de ynspanning fan de natoerbeskermers
wat ut de han rint.
Om in grut part 'fan Fryslan wer
sa heal en heal yn it wetter te
setten, en dêrby ek noch woelrit_
eftige bisten ut te setten docht
jim wolris oan dizze minsken
twiveljen. It is net te hoopjen
dat it tinken wurdt om it Iselmar

mei de binnendykse natoergebieten te ferbinen, want
dan meie we Caspar .d e Rob 1 es der wol by roppe.
De 20.000 ton weagjende Linda Buck waard lêsten mei
15 meter hege golven netsjes op it stran fan Skylge
setten.
De natoer kin je mar net ynrjochtsje sa as met dat
mei in aldheitskeamer docht.
En werom safier tebek troch de oanlis fan feanen en
moerassen mei alle Ûngedierte, wêr't einliks allinnich mar in batavler mei· in kneppel ûntbrekt.
Tusken dat fiere ferline en no is dochs folle mear
m o a Le n s werom te h e Lj e n
tld e tiid fan it·kanne en
amerhimmeljeri op it st~lt.
Boppedat is dat yn tiid fan need altyd noch wer gau
werom te skroevjen as we al honger krije mochten.
Sa as de boer 2000 jier op'e natoer past hat is der
fan al dizze fantasten net ien dy't dat ferbettert.
Dêrom soe der wolris in inkele terp lykas dy fan
Ulke Wiersma op histoaryske grutte werom brocht wurde
kinne, der is vliegas of s·tojiske genSdh fo~r.
Mar de oerhan moat al dat ged~ch net krije, sadat
de"groene ruimte" en de "blauw~ zonen us noch-ris
grien en blau foar de eagen wurde.
As je in netsje appels ke~pje ~n der sit ien rottige
y n , o c h d y d r-o eg e t, faaks wol op, mar' as dy rotterij
de oerhan kriget bliuwt der fan ~l it goede ek niks
mear oer.
i

û

Troch it tanimmend~ ferbrQk fan oalje en gas, binne
de ûtlaatgassen net fan 'e loft.
Lokkich is mei troch drainaazje in heech 'produktyf
grien oerflak
Gntstien dat al dizze ïi t Laa t g a s s e n
wit op te heinen.
Fansels tiden hawwe tiden, it barde foarhinne wolris
dat in boer syn rûchskerne ferkocht om't der ferlet
fan jild hie dat wie dus ek al miljeti-freonlik.
Mar dat der noch r i s in t i id kom me, so ê dat · de p 1 y s jes
oplieden wurde moatte om der om te "t'inkèn wannear in
boer syn eigen stront oer syn eigen lan· rydt, wa
hie dat ea tinke kinnen.

Sa geane grutte feroaringen
ek yn Tsjerkwert en omkriten
e f t er i t krui r ê d o an j i n f o ar. by'.

·

·
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Nei Ymswalde is no ek Beabuorren Ûnder hannen nommen troch
it H.F.B.L .•
As op .moledei 8 maaie.de moleroute.yn Boalsert en
by de mole te krijen is, soe ik sizze: pik de fyts
en reizgje by dizze lêste monuminten lins eri sjoch
nei it griene lin dat der om hinne leit.
Dêrom oant sjen b y de ekpos,ysje yn i t p o Ld e r hû s k e
dat mei help fan wetterskip "It Marnelin" opnij
ferbettere is.
Pier Z.
******************************
OUDERAVOND/JAARVERGADERING IT PJUTTEHONK TE TJERKWERD~
Woensdag 31 maart 1993 ~a~en we in de bovenzaal van
it Waltahûs voor onze ja~rlijkse vergadering.
Laila opende door een ieder welkom te heten.
De notulen en het jaarverslag werden voorgelezen
hierop kwam geen reaktie.
Het financiële verslag was zeer positief,
dit komt veelal door het aktiegeld.
Er stond deze avond ook een bestuursverkiezing op
het program. Lai la en An ja gaan .o n s v e r la ten, dit
gaat altijd iets met weemoe~ g~paard; Als afscheidspresentje kregen ze een _kleine Piérro~.
We konden gelukkig ook 2 nieuwe bestuursleden voorstellen n.l. Tsjallie,Gietema en Jantje Boekema,welkoml
Op de rondvraag reageerde TSjallie·or er ook een mogelijkheid was om wat meer ruimte te creëren voor het
spelen met het rijdende materiaal~
Het valt soms ook niet mee,.maar qua ruimte per kind
zitten we in Tjerkwerd nog_ aardig gunstig.
We missen wel heel erg een buiterispeelplaats, maar
hier wordt met dorpsbelang aan gewerkt.
Janet Volbeda heeft voor de rondvraag nog een positie-

ve mededeling, n.l. dat de bovenzaal van it Waltahûs
een opknapbeurt zal ondergaan. Er komt een nieuw
plaforid in, welke de gel~idsh~nder waarschijnlijk
iets zal verminderen. Mogelijk ·ko~t e~ nog meer,
maar daaar kan .z e .o p dit moment nog niets definitiefs

over zeggen. Z~ h~opt dat dit vopr it Pjuttehonk
e~n reden zal zijn om nog lange tijd gebruik te zullen
maken van de accomodatie van it Waltahûs.
·
Anneke Koopmans wil bij het aanmelden van een kind
ook graag een introduktie-boekj~ ontvangen.
Dit zal zeker geb~uren; zek~r nu er net een stapel
nieuwe ziJn gemaakt.
'
Hierna werd het officiële gedeelte gesloten en werden
onze gasten welkom geheten.
· ··

We

hebben als gasten

vanavond

3 dames welke in 1989 een stichting
hebben opgericht om de friese taal
op peuterspeelplaatsen te bevorderen. Het doel van deze stichting is
om in heel Friesland de p.s.z. en
cr~ches friestalig te maken.
Momenteel zijn er 4, n.l. Leeuwarden, Lekkum, Dokkum en Burgwerd.
Om dit alles te promoten is er in
samenwerking met de gemeente en de
AFUK een koffertje samengesteld
.
. met materiaal zoals boeken, appli;
,,., · ..., -'···""' caties, liederenbundeltjes.
Dit is speciaal materiaal voor beukers (+ groep 1 en2).
Er volgde een uitleg over ~rie methodes/aanpakken
welke je kunt hant~ren en met event. voor en nadelen.
1. overstromingsmodel: minderheidstaalspreker wordt
opgevangen door meerderheids-taalspreker (ned.)
2. onderdompelingsm~thode: meerderheids-taalspreker
wordt ondergedompeld in minderheids-taalspr.(fries)
3. onderhoudsmodel: men spreekt beide talen.
Alle drie hebben een bepaalde uitwerking op kinderen.
Gevolgen:
1. kan leiden tot halftaligheid, geen goede frieseèn nederlands taalgebruik.
·
2.positieve bewustwordi~g, eigen taal is belangrijk.
nederlandstalige lee~t fries, zonder dat dit werke-

1c;

lijk-isvloed heeft op het nederlands; de nederlands~ taa: wordt veel gebruikt, is daardoor sterk.
3.Kan pos~itief werken, hangt af van de-verhoudingen.
Een ie~er leert er een taal bij, kan goed werken.
Op de basisschool werkt dit goed, er zit veel meer
tijd i~ dan de p.s.z. hierdoor vaak verwarrender
voor het: kind.
Na dit theoretische maar interessante gedeelte
zqngen we met elkaar een aantal liedjes, dit
was erg leuk. Toen volgde uitleg over de inhoud
van het koffertje. Aan dè hand van applicaties
werden er een paar leuke verhaaltjes verteld~
Met de 9laatjes erbij leeft het veel meer voor een
kind. Daarna werden de dames bedankt met een envelop
en een bloemetje. Al met al best een.leuke èn
leerzame avond.
Tea H.

========~=====================
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Op 30 apri~ ~il de earste bal wol wer slein wurde.
De. keatsklub si! dêrnei ek, wer .Lo s !
11 maaie is de, e a r st e jÛn dat we mei se are bannen thus ~o.mme kinne.
I~ .is de bedoeling om sa'~ 15 kear te :keatsen.
As illes meisit -binne der 4 groepen:
.a,. froulju
b. senioaren
.........
.
c. junioaren
d. bern.(f~n 'e basisskoalle)

Óp ·

~;

De fis:e jÛn is de tiisdei-te-jûn •
~e~ :~t om 19.00 oere; wa't letter komt hat

. r;

gjin :- :::hten.

Foar de bern jildt in minimum leeftiid: hja
moatte op 1 maaie 1993 10 jier wêze (dus: ien

maaie tsien jier) en de tafel fan twa kinne oant
8 ta ! !
Kontribusje':
a. froujlu
f. 15,00
b. senioaren
f, 15,00
c. junioaren
f. 10,00
d. bern
f. 10,00
( by twa bern ut. ien 'h s
halding it twadde bern f7,50
by trije of mear bern ut ien
hushalding f. 5,00
De kontribusje moat de earste
kear (uterlik de twadde kear) betelle wurde~
Wy hoopje op in sportyf keatsseizoen 1993.
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Oant sjen yn't stadion,
I.
J.
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KOPY FOAR 13 JULY!
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Utslach fan de biljertkompetysje.
Der is op de tiisdeitejûns wer hiel wat gebrÛk :~
makke fan it biljet yn it Waltahûs. Spanning en~
amuse•int wikselen elkoar goed
en sa kaam
:
dan ek de ûtslach ta stan. dy' t 13 april bekend ··
makke waard doe't it seizoen êfsletten waard
mei in partij potbiljerten.

of

1e•
2e.
3e.
4e.
Se.

Albert Feenstra
Hille Schakel
Gerben Dijkstra
Gosse Hofstra
Haye Huitema.

Wûnseradiel biljartkampioenschap 1993.

Voor de 22ste keer werd het toernooi gespeeld
in dorpshuis "de nije haven" te Lollum,
waar 8 biljarts klaar stonden voor de 145 deelnemers.
Ook ons dorp was vertegenwoordigd door o.m.
Sjoerd Breeuwsma, Jan Blanksma, Haye Huitema,
Hille Schakel, Gerben Dijkstra en Jan Dijkstra.
Slechts twee van hen kwamen in aanmerking voor
een finaleplaats. Jan Dijkstra en Jan Blanksma.
Jan B. kon helaas geen kampioen worden, want
hij bleek bij de finale te zijn verhinderd.
Jan D. werd echter 4e in de verliezersronde
van de 4e klasse.
Een geslaagd kampioenschap. Alleen voor
Tjerkwerd ging het slechter dan vorig jaar,
dus mannen volgend jaar beter~

(1

0
Biljartuitslagen dorpencompetitie 1992-1993.
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1 1

i

1

!

1

1

.

Gaast-Tjerkwerd
P.van Kalsbeek
B. van Kalsbeek
E. de JOng
G. de Groot
G. de Boer
J. Oenema
s. Hoekstra
H. de Boer

-

-Ci

18
W. Meinsma
Sj Breeuwsma
19
D.Poelstra
24
20
G. Visser
J. Dijkstra
33
35 ·- H. Huitema
G. Hofstra
23
61
G. Dijkstra

-

-

-

36
15
32
23
50
35
25
63

1

i

8-8

!!

!

!

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

1
1

1
1

1

'. 1

Ferwoude-Tjerkwerd
P. Sterkenburgh
IL Haanstra
e.v. Kalsbeek
p. Hilt
J.B. Visser
s. Ybema
G. Bouma
P. Feenstra

' 1

22
23
47
23
19
17
19
39

-

-

-

- 36
W. Meinsma
A. Feenstra 24
W. Poelstra
31
D . Poelstra 32
H. Schakel
39
50
J. Dijkstra
H. Hui t.e ma
35
G. Dijkstra 63

Q

1

Tjerkwerd-Exmorra
J. Wiersma
Sj. Breeuwsma
~ J. • Gaastra
...
G. Hofstra
G. Visser·
H. Schakel
G. Wijnja
G. Dijkstra

16
15
33
25
23

39
23
63

-

0-2
0-2
2-0
0-2
0-2
0-2
0-2
2-0
4-12

J. Wicher._ink 26
J. Schilstra 26
G . Brunia
30
E. Brunia jr.25
G.P.Feenstra 26
A. Tolsma
34
T. Schilstra 16
w. Brander
36

0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
2-0
2-14

L

Tjerkwerd-Parrega
H. de Haan

15

H. Schakel
Gaastra
Sj. Breeuwsma
J.Dijkstra
W. Poelstra
G. Hofstra
H. Huitema

39
33
15
50
31
25
35

s.

-

-

R. Adema
31
p. Ouderkerken42

M. Zijlstra
R. de Jong
K. Helder
T. de Hey
J. Wijnja
Sj. Rijpma

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

37
21
43
17
25
35

.,

13-3

De einduitslag van de dorpencompetitie is:

l

1

1.

2.
3.
4.
5.

Exmorra
Ferwoude
Tjerkwerd
Parrega
Gaast

15 punten
8 punten
7 punten
6 punten
4 punten

IT PJUTTEHONK :

Bifons moqen
· ze best een :
bóertje taten.,
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Dorpsfeest in Tjerkwerd.
OP 16 en 17 juli is het weer
zover, 1 week v6or de zomervakantie ,hebben wij 2 dagen feest.
Het thema is zoals bekend
~HET WILDE WESTEN".Nu is het de bedoeling dat er
een grote optocht zal plaats~
vinden en we hopen op veel wagens.
We wensen de buurten veel creativiteiszin toe en een jury zal deze
officiile optocht kritisch jureren.
Succes!
Het ls ook de bedoeling dat er een touwtrekwedstrijd getrokken wordt en we zijn op zo~k
naar de wisselbeker.
Nu willen we vragen of de bezitter van dit
kleinood deze wil inleveren bij een van
de bestuursleden?
Je mag weer opnieuw inschrijven hoor!
Oranjevereniging.

~s.

Parodia-trimloop op 25 april

1993.

-.Zullen Sico Postma en Jelle Zijsling
weer pieken in april?
- Gaat Yde Schakel zijn persoonlijk
record breken?
Is Gerrit Wijnga~rden nog in
·
staat om onder de 26 minuten te lopen?
; __,,_)
Kan Alex Draaisma zijn titel in bezit houden?
- Zou Ids Schukken dochter Tineke nog kunnen bijhoude
- Gaat Rick Steur de top 20 aller tijden binnen?
-Zet Jolt van Buren zijn p.rogressie voort?
- Is Anita Hendriks-Jorna eigenlijk wel te kloppen?
- Is paardemelk het geheim van loopwonder Yeb Witteveen?
- Heeft Jan Harkema wel voldoende conditie?
- Zijn de gezusters Bakker dit jaar in vorm?
- Is Thom Wiersma sr. een man van de lange
afstand?
- Hoe zit het met de longinhoud van Harold
Heeringa.
- Is Sj0erd Bakker het trimmen al verleerd?
- Zijn er nog wel sportieve dames in dit
dorp?
- Komt Durk Hiemstra nog wel vooruit?
Gaat Sjoerd Huisman hoge ogen gooien?
- Hoe zit het met de verzuringsgraad van
Bertus-Rinse Bakker?
~ G~bruikt Bertus v.d. Veen inderdaad doping?
Het·antwoord op al dez~ vragen zullen we op zondag
25 april- krijgen. Dan vind nl. de 9e Parodialoop ·
plaats. De afstand van deze trimloop is 7,3 km.
start:14.00 uur, INschrijving in It Waltahûs.
Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Na afloop
muziek in het dorpshuis. Dus kqmt allen!
Broer F.

-

---

Op het moment dat u dit onder ogen krijgt,is de
Parodiatrimloop al ie~ee~t.
·
Het antwoord op voorgaande boeiende vragen, is dan ook
al bekend. We hopen het verslag in ons volgen~e
nummer op te kunnen.nemen.
(de redaktie)

*****************************
Dinsdag 13 mei 1943 is het .50 jar geleden dat de
bevolking werd opgeschrikt.
's Nachts 23.30 uur werd er een hevige knal gehoord;
de ramen trilden door de luchtdruk, in Hieslum en
Parrega sprongen veel ruiten.
Wat was de oorza~k hiervan?
Om~ 23.00 uur hoorde ondergetekende mitrailleurschoten. Ik klom naar buiten op het dak (nu Singel 26)
en zag een ster,maar die.werd steeds groter.
Even later zag ik ~at het een bo~~enwerpe~ was, het
was ,,n en al vuur!
Je hoorde
het vuur raien boven
.
.
het gebrul van de motoren uit en ineens was er een
hevige explosie.
Later bleek het een Engelse bommenwerper te zijn die
met al zijn bommen en, volle tanks ontploft was.
Het bleek een Lancaster te zijn van het 9e squadron
de ED.589 - WS- 0 (for oranje) van de basis Waddington
England.
Van de bemanning werden twee zwaar verminkte lijken
gevonden. Het bleken middenbovenschutter sergeant
J.C. Owen en sergeant J. Buntin, staartschutter, te
zijn. Ze waren 24 jaar •. Ze liggen begraven op het
kerkhof te Hieslum. Van de andere vijf be~anningsleden
werd totaal niets terug gevonden.
Het waren; H.G. Saxton, piloqti R.C. Ferris,boordwerktuigkundige; W.C. Me Donal~, radiotelegrafist;
R . M. Mor ris , navigator ; J: • Re dd Ls h t. bombe r .

De Duitse jager piloot was Fw.
Heins Vinke (23 jaar)
De boordmarconist heette Fw. Karl Sch~dl, hij werd

op 13 mei 1943 30 jaar.
Het vl'iegt:uig dat bij Hieslum neerstortte was hun
21ste overwinning. Hij werd -etróffen boven Sneek.
In de periode 1940-1945 ziJn er totaal 7200 vliegtuigen op het Nederlandse grondgebied neergestort,
waarvan+ 1000 in het IJsselmeer en 24 in de
Waddenzee.
M. v.d. Wal,
Sylroede 21, Tsjerkwerd.

**~***************************
Nu wij naar Parrega zijn verhuisd,willen
wij u allen even gedag zeggen via it
Skieppesturtsje.
Het was voor ons ean goede en fijne tijd
in Dedgum. Samen hopen we nu in Parrega
verder t·e gaan.
Wie bij ons wil komen om een "bakje" is
van harte ·welkom op Waubertstrjitte 14
Parrega.
Jan en Attje Wiersma.

***************~****~******'*
31 december 1992 ziJn wiJ in Tjerkwerd komen wonen
op de Waltawei nr. 37.
Ik
Harold~Heeringa ~en geboren te Leeuwarden. Mijn beroep is eigenlijk
musicus, maar ik.ben.al enkele jaren
werkzaam in de bouw. Momenteel "geniet" ik van. een gedwongen te lange
vakantie, dus als er nog vakatures
open staan! Mijn hobby's zijn uiteraard muziek, jiujitsu en judo.

t1

-Mijn vrouw

.

~~ Marja Oostenveld is geboren te
Makkum. Zij is kostumière en is
~~
momenteel werkzaam als huisvrouw.
- ~
Haar hobby1s zijn muziek en
~ handwerken.

'".o

Wij hebben twee jongens

Gerrit en Rein. Gerrit mag graag
met de lego spelen en Rein pielt
het liefst om met de huisdieren.
Het bevalt ons best in Tjerkwerd en hopen er
nog heel héél héél lang te mogen wonen.

-----------------------------De kollekte voor het reumafonds heeft dit jaar
in Tjerkwerd en Dedgum f. 467,10 opgebracht.
Hartelijk dank aan alle gevers en aan de kollektanten:
Jeanet Volbeda
Binie van Zuiden
Janny Velema
Sonny Oudejans
Geke Bakker
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8 maaie
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30 april

KENINGINNEFEEST
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HA WY KRIGEN FAN
Burggraef, Boalsert
L. Hylkema, Beabuorren
v. Lingen, Singel
S. Gaastra, Parregea
Postma, Boalsert
J. Huitema, Singel
J. de Wolff, Himdyk
Mefr. P.Poelstra,Dedzjum
Mefr. A. de Jong-Jorritsma,
Mefr. B.Heebrink, ~anada
Waltawei
W. Fo~lstra, Dedzjum
Mefr. J. de Vries-Vinke, Hearde
W.Hilt, Kanada
J. Visser, Dedzjum
1

jDit wie wer dik ynoarder.

Tige .t a n k ! ! ! !

EIRSTE LJIPAAI._FAN TSJERKWERT E.O. FOAR BOUWE SPEERSTRA.
It is freed 19 maart en it rint tsjin healwei alven.
Yn 'e fjirtiene fan boer Speerstra fan Ymswalde giet in
aldhij oerstjoer oer de wjuk. Tsjin'e blauwe loft makket er mei syn utwrydske fluchten dudlik dat er earne
wat argewaasje fan hat. Net dat er wekker lizze sil fan
it oanbieden fan it earste ljipaai oan ~iegel, ek net
fan it gegeven dat de Skieppesturt-redaksje alle dagen in tillefoantsje ferwachtsje kin oangeande it earste ljipaai fan Tsjerkwert e.o. Nee, it sijke hat har
earste aai oan in kÛlstje yn't lan tabetroud en no
driget der ûnrie. Der is aaisikersfolk yn't lanen dat
is de fûgel min nei't sin. It skrale waar hat de betûfte fÛgelfreonen net ut it fjild slein. it· fûgelgedrach is net ûntkommen oan it kennerseach fan in aaisiker dy't eker foar eker ofstrunt om de ljip har aai
te ûntfytmanjen. Boer Jelte Speerstra hat op dat stuit
lykwols syn scan it lan ynstjoerd om te jarjen.
It trekkerlûd fersteurt de stilte yn'e fjilden fan
Ymswalde; sels de needgjalp fan de ljip wurdt wei yn dit
leven. Bouwe sjoert de trekker sekuer oer de ekers.
It is kalden hy sit mei in jas oan op 'e trekker.
Dat boppe yn'e loft in ljip mal te kear giet,falt
Bouwe net op. En dat der wolris in aai lizze koe,
dêr stie him de holle al hielendal net nei. Nee, der
moat jarre wurde. Ynienen skrikt er op. Lyk foar de
trekker stoot in ljip fan't nêst. As boeresoan wit
Bouwe wat er op sa'n stuit dwaan moat. Breed swaait er
de doar iepen, springt fan de trekker en mei in hert
dat al wat hurder bûnzet as oars sjocht er foar de
trekker.

Lyk by it foartsjil is in kÛltsje en dêr leit it yn.
It kostber besit fan de ljip dy't sa wreed fan't nêst
jage wie. Foarsichtich stoppet Bouwe it aaike yn'e
jasbûse en leit it thus op tafel del. Dat er it earste
aai fûn hat komt noch net by.hiill op. Mem Richtsje moat
him dat in skoftke let
ter noch te witten
dwaan. It earste fan
Wûnseradiel wie noch
mar krekt fÛn en as
dat der ien kear is,
sykje de wakkere fjild
biologen om de ear
fan it earste ljipaai
fan it doarp.
Dit jier wurdt dus
de namme fan Bouwe
Speerstra
byskreaun yn'e

wikselbeker dy't de redaksje fan 't Skieppesturtsje
alle jierren wer utrikt.
Noch deselde jÛns wurdt it earste aai neffens ald
gebrÛk lottere om fêst te stellen dat it in farsk aai is.
Der waard noch al steld dat us "ald-lotterist" mist
waard, mar ek yn in doaze huzarensalade woe it aai wol
sinke. Oan earlik te wêzen moat sein wurde dat Bouwe
him net kenne liet as in grut kenner.
Mem Richtsje; "As
~r in aai ut it hinnehok helje
moast dan hie it aer wol oan." En no komt er dan ek
noch mei it earste ljipaai op'e proppen. In letbloeier,
sa wurdt der dan ek mar steld. Earlik jout Bouwe ta
dat er it mei gelok fûn hat; foar itselde hie er it
platriden! Fyntsjes liter hjirop witte;"Eefkes letter
is yn itselde lan wer in aai fûn; ik tocht al dat der
noch in aai lei!"

*Emoties
Syn slogan "Op 'e trekker is elts in aaisiker" sil
grif net oernommen wurde troch de BFVW.
Bouwe;"It finen fan it aai wie foar my in hiel emosjoneel momint. Foar my wie it grappiger dat ik in
ljipaai fûn dan dat it it earste wie. Ek fanut dat
eachpunt wie it foar Bouwe en de Skieppesturtredaksje
in histoaryske dei.
De ljippelogy fan ien fan de redaksjeleden ferwurde it
sa: "Yn 'e midden fan in ekerke yn in keal kild kGltsje
lei it earste aai.fan in ljip dy't der foar waar en
w y n ·. s i e t

."

It ofrûne jier hat de beker in goed plakje han by de
famylje _Brandsma. Kreas poetst is er yn oare bannen
oergien. De aaisikers fan Tsjerkwert e.o. sille takom
jier grif gjin konkurrinsje Ûnderfine fan Bouwe want
"ik kin se eins allinne mar fine as der stokjes by
de n;sten steane." Foar in boeresoan is soks ek wol
sa wichtich want de mannen fan de neisoarch dagge
harren wurk emmers yn tsjinst fan de fÛgelstan.
Allinne op dy wize kin de boer mei syn masinepark
rekken hälde mei de fÛgelaaien. ~~~~\
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Deel 1.
Op een dag hadden wij :"Alles Kits" gzien op de t.v ..
Je kon je meester of juf opgeven voor de leukste meester of juf. Toen leek het mij leuk om meester Bert
op te geven. Dat heb ik aan Lybrich Schakel en Ruth
Stel verteld. Die hebben het aan juf Dout~en verteld
en die vond ~et ook leuk. Juf Doutzen heeft ons

geholpen om de brief te schrijven. Dat hebben we
met de hele klas gedaan. Juf Renata wist het ook,
want juf Renata was bij ons in de klas (groep 6,7en 8)
vertelden. Deze juf vond het ook leuk, maar ze komt
bijna nooit meer op school.
Juf Renata woont in Koudum en juf Doutzen woont in
Burgwerd. Het zijn hele leuke juffen.
Vrijdag 16 april waren Rianne Falkena, Lybrich Schakel
en ik met Marianne, Jeroen en Tineke van het programma Alles Kits aan het praten. We hebben we informatie
gegeven over alle kinderen van groep 6,7 en 8.
Daarna hebben we ze een rondleiding door het dorp
gegeven. We hebben nog even op de boerderij van de

Fam. Dijkstra gekeken die avond zouden ze meneer
Zysling nog bellen of ze woensdag ook bij de Babuurster molen konden komen. Dat was een hele leuke vrijdag.
Groetjes van
Welmoed Schakel.

Alles Kits deel 2.
Woensdag zouden. ze om + 9 uur komen, m'aar dat was niet
zo, ze kwamen om+ 11.00 uur. Meester wist er niks van
maar er waren voor de pauze al 13 kinderen naar de
w.c. geweest.+ 11.00 uur kwamen ze binnen.
Ze zeiden:"Zij; we hier in groep 6,7 en 8!" we
riepen: JAAAAAAAAAAAAAAAA.
Toen gingen ze meester overhoren. Er waren 5 vragen,
meester had er 4 goed. Er was een vraag over Tineke
Schukken, Welmoed Schakel~ Ruth Stel , Jan Hessel de
Groot en Liesje Bakker. Toen meester de vragen klaar
had, had de kameraman mij (Lybrich) op de kamera genomen. Daarna kreeg meester een zilveren krijtje, toen
gingen ze weg. We hoefden van meester het taal niet
meer af te maken.
We mochten voetballen, de meisjes tegen de jongens
en meester was bij de meisjes. De jongens hebben met
1-0 gewonnen, om 1 uur moesten we bij het slootje zijn.
Lybrich Schakel.

Alles Kits deel 3.
Woensdag 21 april zouden we om 1.00 uur polstokspringen.
Maar de mensen van "Altes Kits'' waren
nog bij de molen en toen kwamen ze
pas om 2 uur.
En toen moesten ze nog even eten en
nog even uitrusten.
Toen ze daar mee klaar waren, was het
alweer 10 voor 3, en we hadden toen
de hele tijd polstok gesprongen en
toen ze eindelijk kwamen zeiden ze,
nou we gaan niet polstokspringen.
Nou daar hadden we de hele tijd op
zitten te wachten en ging het niet
door. Wa~t we gingen eerst nog allemaal opnames maken in Tjerkwerd zelf.
We hebben eerst bij de brug opgenomen
dat Bas naar school reed.
We moesten heel erg stil zijn, we moesten achter de
cameramannen blijven~ nog 10 meter of zo.
Lybrich, Minke, Rianne en ik moesten de auto's tegen
houden en we zeiden:"Kunt u even wachten, want we zijn
aan het filmen." Nou dat wouden ze wel, maar toen zeiden
ze kom maar, want het was al klaar. Toen gingen ze
naar Minke en ze zouden over 2 uur weer terug zijn.
2 uur later: toen gingen we polstokspringen.
Die een polstok hadden mochten springen en die anderen
moesten aan de kant zitten.
Toen kwam Bas met schaatsen aan zetten toen sprong hij
later in het water exores!
Ruth Stel.

Alles Kits deel 4.

Woensdag 21 april om+ 4 uur gingen we naar ons (het
boerderijtje van Fam: Dijkstra).
Alleen Lybrich, Welmoed,Ruth, Rianne en ik (Minke)
mochten mee. Eerst zat Bas met zijn Alles Kits wagentje
vast, Welmoed, Ruth, heit en ik kwamen er toevallig
(ahum) langs met Kinge (ons paard) voor de kar.
Wij moesten hem er toen uittrekken met Kinge .

•

Daarna moest ik Bas de stal laten zien en ik moest
uitleggen waarom de koeien oormerken in hadden en
waarom ze van die halsbanden met zo'n computertje
om hadden. Ik vertelde ze dus dat die oormerken vroeger niet maar nu wel verplicht waren om zo'n merk in
te hebben, anders kan je ze niet verkopen.
En ik vertelde dat die banden nodig waren voor de

bikscomputer.
Daarna gingen we naar de koe en het kalfje en het
paard en het veulentje.
Toen we daar genoeg opnamen hadden gemaakt, gingen
we naar de lammetjes en meneer, mevrouw en zoontje
landgeit. Daar maakten we heel veel opnamen, ook toen
de lammetjes in de camera zaten te snuffelen en toen
ze dronken uit de lammetjesbar. Toen ze daar mee
klaar waren liet ik Bas nog even op Polly rijden, dat
was hééééééééééééél
leuk!!!!!!
Minke Dijkstra.

Wêrom

___.\

Boomsma

Ljouwerter Beerenburg
rjochtop dronken wurde moat,, soe Ln fraach wêze kinne
n de taalkwis fan Omrop Fr slan ...•
Us doarp sil op woansdei 9 juny meidwaan aan in radiokwis fan omrop Fryslan.
It programma wurdt rjochtstreeks ut~tjoerd op de
woansdeitejÛn fan 18.00 oant 19.00 oere.
As namme hat it "TAALSTRIID". De utstjoerings binne
al begûn op 07-10-'92. De lêste kear sil wêze op
30-06-'93. Wy sille 9 juny de striid oanbine mei
Toppenhuzen-Twellegea.
Der geane 4 minsken nei de studio fan omrop Fryslan,
om dêr hifke te wurden omtrint saken oangeande

Fryslan en de fryske taal.
Der is ek in "thûsfront". Dit sil stasjoneard wurde
yn "It Waltahûs. Fan dêr ût is der telefoanysk kontakt
mei studio Prinsetun yn Ljouwert.
Dit thusfront mo~t fragen beantwurdzje dy't geane oer
histoarje, literatuer en der moat in limmerik skrean
wurde. Ek binne der sydkanalen dy'~ us ynformaasje
ferstrekke kinne.
Dit harren is nèt foar in lyts groepke Tsje~kwerters
ornearre.
.
Nee, eltse Tsjerkwirter kin syn stientsje bydrage.
Ha jo bygelyks boeken op it mêd fan literatuer, histoarje of hokfoar ynformaasjeboeken dan ek oer Fryslin,
lit it ûs dan foaral efkes witte. Skilje hjiroer mei
Rixt Speerstra (2635).
Meielkoar witte we in hiele protte!
Jo kinne ek soarje foar geastlike steun troch tsjin dy
tiid nei "It WaltahÛs" te kommen.
Dus minsken, we rekkenje 9 juny op elkenien!
Kontaktadres:

BOARGELIKE STAN:

*

Willem en Leny Haytema ha
op 26 maart in lyts jonkje
krigen. Hy hjit Jouke en
Klaas en Geartsje binne der
tige wiis mei.

*

11 maart wie de troudei fan
Durk Hiemstra fan 'e Alddyk
en Alma Bouma.
Sy ha har te wenjen set yn
Boarnburgum.

Rixt Speerstra
tel. 2635

* Op 16 april is it feest west op Tiidgeast, want
doe wiene Thomas en Jantsje Huitema 35 jier troud.

* Ek op 'e Singel en op 'e Kade kinne de flagen ut.
40 jier troud binne Fokke en Tea Gietema en wol op
28 april *, Ynse en Alie Kroontje op 29 april wylst
Okke en Corrie Postma op 22 april 40 jier èroud wiene.

*

Allegearre tige lokwinske!

SNYPSNAREN.

*It foldocht Riemer Haytema blykber mar skoan op 'e
nije Sylroede. Yn it koarte skoftke dat er dêr no
wennet is er al 8 kg. groeid. Neffens de buorlju
is in goede hoanne lykwols net fet.
*Der wurdt net alline boud op it nije bestimmingsplan.
Goeman hat de smaak ek te pakken. It wurdt in dowemelkerij sa't it liket.
*Us ald-doarpsgenoate Tineke Steggerda kaam tidens
de wintersportfakansje Ûngelokkich telane en waard
mei de helikopter nei it sikehûs ferfierd. Letter
seach se dit ferfelende foarfal werom yn BRANDPUNT
op de t.v. Se wie sprakeleas!
*Wiko hat in hernia.
Rêst halde yn it sikehûs, fÛn dokter en dat betsjut
wosken wurde troch de susterkes. Dy gedachte wie
troch W. net te fertarren. Utnaaie Ûnder syn omstandichheden koe net. Der is ûteinliks tasein dat er in
privé-fersoargster krige: Anita, syn eigen Ûnferfangbere, trouwe, soargsume freondinne.

*Hy hat draaid

••.•.•••••...••• f e r d r-a a Ld!

*Wer in mole der by. Marten Br. hat in lytse Beabuorster fan it alde type.
*Pjuttehonk. Cis~y (3): Ik hjit Francisca Elisabeth,
roepnaam Cissy.
*Okke Kade rekke in topke fan 'e finger kwyt. It
plaske koe der wol. wer op, seine se yn't sikehûs, mar
Okke fûn dat ûnnoadige drokte en net mear rendabel.
*Der hie in protter poept yn it huske fan Jeh. en Sytske. De fûgel wie lykwols al wer geflogen doe't it
Ûntdutsen waard.
*

WARSKOGING.
Coby H. hat wurk krige by de rjochtbank te Ljouwert.
Sadwaande kriget se alle fergripen Ûnder eagen.
Er wordt dus over u gewaakt!

*Hayo bakte de earste kear foar syn rydbewiis. Dat soe
him in twadde kear net wer ûntkomme. Hy slagge en
sloech net temin gebak yn. In elts soe it witte.
De Breeuwsma's waarden net fergetten. H. sette foar
elts in gebakje op it oanrjocht; se scene sa wol komme,tocht er. Mar de hÛn wie harren foar. Ek hy wie
bliid mei de bliden.
*Durk, Hayo(deselde), Marco, Willy en Martine geane
meielkoar yn'e auto op jierdeibesite. Op'e weromreis
wurdt Durk knapaardich narre. Durk beslut ut te
stappen (mar ferwachtet dat syn maten net sûnder him
fuortride sille). De auto ferdwynt yn it poerlike
tsjuster en Durk stiet allinne oan 'e dyk.
Binne dàt no freonen? Hy liftet nei hÛs en krÛpt ut
'a ~ei. Hoe't it mei de oaren betearde?
Se ha de hiele stêd en omkriten êfsocht, mar gjin Durk.
Dat binne no nochris èchte freonen!
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*Joop N. hat op in sinnige dei it n a j e hoantsje
wer op it grifformearde tsjerkje setten.
It,blêdgoud glimt
temjitte, mar Joop syn noas
de jÛns net minder. Hy hie ek sa ticht by de
west.

us

·

*Sytske har fototastel wie spoarleas fe~dwûn. Boppe
op 'e auto lein en fuortriden, wat stom!
Wie se lêsten sa ek net in slachrjemme-taart kwytrekke?
*Bert is de bêste
Bert is de leafste
Bert is de aardigste
Bert is de knapste
Bert is de skranderste
Bert is de beminnelikste en gean sa mar troch.
Allegear superlativen.
Reden genoch om in t.v.programma oan him te wijden,
fûnen syn learlingen. We ha it programma ofrûne
sneon sjen kinnen.
*Der binne inkele monuminten yn Tsjerkwert pleatst
op 'e monuminte-ynventarisaasjelist: de tichtset,
it .molehuske en de pisherne oan 'e Kade.
Wat hat Okke no dien? Hy hat fan de ?isbak in blombak makke, mar der wurdt no gewoan heist de pot pisse.
*Deze anticonceptiepillen oraal toedienen, stie
der op de bysluter fan in kattefreon. Wat soe dat
betsjutte? Oraal sil wol as "fan achteren" fertaald
wurde moatte. Dus ...•.•. : .. ! Stakker poeke ! ! !

30.april

*Snypsnaren foàr 13 july!
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Leve

