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doarpskrante fan tsjerkwert e.o.

" IT SKIEPPESTURTSJE

2e Jiergong

REDAKSJE: _Wyke Blanksma-v.d. Witte,
. . J·an Me 1 che rs ,
Rîents van Buren,
.. ' ;·Jan Dijkstra
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Nû. 2.

tel. 9487
' 1

'' '1

4116
9280
9498

TYPE- EN STENCILWURK: Ineke Dijketra-v.d. Meer.
OMSLACH: .Albert van Lingen Jr.
. ,....
REDAKSJEADRES: Sylroede 5.

1

Ljouwert •

BANKRELAESJE: Rabobank Bolsward; gironr. 856.829
t.n.v. Rabobank, Bolsward, rek.nr.
3087.56.800 t.n.v. It Skieppesturtsje,
Tjerkwerd.
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.·· De Lamme r-e n dartelen alweer in de wei en het
eer~/~i·1icf~'vi.tsei is ook al gevonden (door een Bolewar<;lE\·.F",,\lll<il,ar.
, d n Wonse,radeel) •
: .. .,.~ -- . . .
,'

Voor degenen, die niet bij de uitvoering van onze
muziekvereniging. "Eenage z Lndhe Ld" zijn geweest, nog
even .$ii;t .. belangrijke "Krante "-bericht.
Op:.&iê ·bewuste avond heeft de redaktie van it
Skiepp913_.:t_µ~-~~je nl. iemand uitgeroepen tot de
"Skieppe1:iturt· van het .jaar" •
. '· . ·U1~'Vraagt zich 'misschien af: hoe kun je dat
w·orden. Nu, dat kan iedereen worden, die zich heeft
ing~z'et,"· op allerlei manieren, in het belang van
ona do.rp Tjerkwerd.
liet ligt in de bedoeling voortaan op het nieuwjaarsb"71·.~11de · Sïtu:rt" van het afgelopen jaar uit te roepen.

konden w<:. le hal niet eerder huren dan op
1 april (geen grap).
De sportmiddag begint om 13.00 uur en er kan aan de

volgende sporten worden deelgenomen:
-volleybal, kaatsen en zaalvoetbal. Iedereen, die
zich heeft ,opgegeven krijgt een formulier met de
benodigde gegevens. Om tot een goede teamverdeling
te komen, moet het ingevulde formulier voor 28 maart
bij het bestuur worden ingeleverd.
Diegene, die zioh nog willen opgeven, kunnen
dit doen bij M. Brandsma. Op de gehou.cien ledenvergadering werd het voórlopig programma 1978 besproken
en na enige wijziging goedgekeurd. Dit luidt als
volgt:
1 apri 1 a ' e middags ep ortdag in "Magge nhe im" te
Makk\lJD.

1 mei

2 mei

3

Sportdag in TjerkwerdJ
•a morgens voor schoolkinderen,
•s middags ledenpartij kaatsen,
,,
,,
volleybal.
: Start kompetitiekaatsen, aanv. 19.00 uur.
Opgeven voor 18.30 uur bij M.v.d. Wal.
t

mei

: Start kompetitie volleybal, aanvang
19.00 uur. Opgeven op het veld vó6r
18.45 uur.
l juni• Oekombineerde ledenpartij kaatsen met de
K. V. "De Pripper" uit Workum.
1 .juli : Ledenpartij kaatsen.
,,
,,
volleybal.
2 september:
Ledenpartij kaatsen,
,,
volleybal.
dorpenkompetitie voetbal, wordt gehouden:
eind mei-begin juni.
Eventuele wijzigingen en aanvullingen worden op tijd
aan de leden doorgegeven.
Voor degenen, die het niet meer wisten:
de gymnastiek stopt op 26 april en begint in
september weer;
- het sportvold is geen hondetoilet.
Het bestuur.
De
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1Jsklub Tjerkwerd" organis3erdo schaatswedstrijd voor schoolkinderen.

Op vrijdagmiddag 17 febr. w~rd door de
IJsklub, in samenwerking met de leerkrachten,.
een schaatswedstrijd gehouden voor de kinderen
van de lage~e school.
Doordat het ijs op de trekvaart nog niet vertrouwd was, werd een wedstrijdbaan op de .Sylroede uitgezet. De ene kant van de baan was nu
niet zo geweldig, maar er kon gereden worden.
Er werd dan ook om de prijzen fel gestreden.
Vooral bij de jongste kinderen moest er nogal
eens overgereden worden. Voor de één een teleurstelling,omdat die :niet zo hard kon, voor de
ander een grote vreugde' omdat hij/zij het won.
Toch waren er al prima schaatsers en
schaatsters bij; misschien toch al profijt van
de rolschaatsen?
Na afloop werden de prijzen in hêt Waltahûs uitgereikt, terwijl de kinderen heerlijk zaten te
eten van een lekkere bak patat. Dit werd hun opnieuw aangeboden door de gebr. Volbeda!
Het werd voor allen een zeer geslaagde middag.
Hier volgt nu de uitslag:
Klas 1: 1~ Anno Galama, 2. Alie Feenstra,
3. Jeltsje Feenatra.
Klas 2: 1. Thomas Burghgraef, 2. HUda Twijnstra,
3. H~ns Posthumus.
Klas Jen 4 meisjes: 1. Catharina Bakker,
2. Cilia Huitema, 3 •. 'l'ineke de Rijke.
Klas 3 en 4 jongens: 1. Harmen Posthumus,
2. Jelle Twijnstra, 3. Niek Galama •
. Klas 5 en 6 meisjes: 1. Baukje Gietema,
2. Catharientje Huitema, 3. Anneke Goeman.
Klas

5

en 6 jongens: 1. Menno Poelstra,
2. Rinnie Hiemstra, 3. Freddy v.d. Stap •
• ·-- 0 -~ (. - • _,, ~

''. '

Dc __Dorpsomrocper looft wisselbekers uit ••.••••
Géén inschrijfformulieren - géén inschrijfgeld!,
maar geheel kosteloos kan iedere bewoner, die een
tuin bij zijn huis bezit, meedoen aan de wedstrijd:
"Wie heeft de mooiste tuin met bloemen in de a s s ,
zomer". •
De wedstrijd is in twee. groepen verdeeld, nl. grote
tuinen b v , (bij boerderijen) en kleine- tuinen.
Het wedstrijdgebiod bevat: Waltaweg, Sylroeda, Kerkstraat, Kade, Singel en als laatste de Bolswarderweg
vanaf no. 3 tot brug bij het van Panhuysweg no. 13.
s

De jury bestaat uit onder_ge tekende en mi.sschien nog
enkele dorpsgenoten tot een totaal van drie, die na.tuur.lijk; z.elf .ui,tges.lo.ten zijn van deelname •.
De beoordeling geschiedt i·n de· maanden jupi,· aug. en
oktober, met een puntenwaardering op verschillende
effecten (geen strafpunten) •..De .ui.teindelijke winnaars, zowel van de grote tuinen als de kleine, krijgen een foto in kleur op groot ·formaat+ wisselbeker
met oorkonde.
De uitslag-wordt beke~dgemaakt in de regionale dagbladen en de prijsuitreiking zal ter zijner tijd
plaatsvinden in het·plaatselijke Waltahuis.
Met dank voor de plaatsing.
De Dorpsomroeper,
tel. 9243.
Dorpsgenoten •••••••• , in verband met'de bovengenoemde tuinwedstrijd1 heeft de rodaktie van ons blad
gemeend hier ook iets aan te moeten doen!
.
Er zullen enige tientallen pakketten bloembollen en
een flink aantal vaste planten gratis.ter·beschikking
worden gesteld. De uitgifte hiervan is a.s. zaterdag,
's morgens van 9 - 12 uur in het Waltahûs.
Verder heeft de redaktie gemeend een aantal jaarkaarten voor het Julianapark te Bolsward, aan de
eerste 20 afhalers kado te.doen.
U ziot maar weer: het kan niet op.
De

Rodaktio.

~iljartvoreniging H.T.S. Tjerkward,
Kompetitiestand op 15 maart 1978; de heer
Jouke Reidsma bijna kampioen 1977-1978.
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Door ziekte speelde H. de Boer slechts de eerste
helft van de kompetitie mee; gelukkig gaat het de
laatste tijd goed met hem en kan hij hopelijk
volgend seizoen weer volledig meespelen.

Kompetitieleider,

K, Schukken.

8

5

Het verliep allemaal erg vlot, maar dit moost ook
wel, daar het zo nu en dan behoorlijk regende. Sommige ouders kwamen zelfs te laat, de meesten waren al
in het Waltahûs om zich op te warmen.
Hier deden 11 parturen aan mee. Gewonnen werd door:
1e: Bart Gietema, Klaske Postma, Durk Hiemstra;
2ei Henk van 't Zet; Sipkje Bakker, Broer Feenstra;
3e: Meinze Bakke r ,' Bieneke Ydema, Wiebe Hui tema.
Het was een korte ijsvreugde, maar wij als schaatsliefhebbers, hebben toch weer geweldig genoten.

==========--=
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Sûnt jannewaris ha. we der yn Tsjerkwert in groepke by,
yn 'e Skieppesturt is·it noch nij.
Eltse tongersdeitojoun komma 20 manlju en froulju
yn 'e skoalle gaar
en sitie.hii~~n yn to lytse banken sear.
- Ingalsk - s i t f'ak ,
. .
Yn i t bigjin woe .de tonge soms mar min to plak!
Marit bigjint al aerdich to kommen;
:flowers, b i.nne blommen.
. ,.
A cat, is in kat, a dog is in hounSoks leare we dêr sa'n joun.
Sjonge_, dagge we dêr e k ,
Us k oaz-ke docht it wier net gek!
ä

------------- .--------------------------------------Ferske:

One· two, it's a shoe,
three four, it's a door,
five six, clickety clicks,
saven eight, it1s a gate,
nine ten, it's a hen,
eleven twelve, begin .aga i n ,

(Wize en fortaling binne oan to freogjen by Mr.Kikstra!)
.. :. .. Dizze kursus duorret oan1t april 1979 ta.
Hopelik sille in protte minsken der hwat oan ha!
Koene .Jo.. der di,z~e kear net mear by?
By genêch dielname bigjinne wc septimber 1978 op!c nij!
;.

Oán.iaen.by:· R. Speerstra-Bakker, tel. 2635,

Opname voor N.C.R.V.-zondagavondzang.
Vrijdagavond 10 maart vond de opname .Piaats in de
Martinikerk te Bolsward. Medewerkenden wardn een groot
koor, dat aanvankelijk o.l.v. Jan Blanksma Jr. zou
staan, maar door tragische familieomstandigheden heeft
J. Dlanksma Sr. het van hem over moeten nemen~
Dit groot koor bestond uit: Chr. Gem. Zangver.
Oosthem, Abbega; Chr. Gem. Zangver. Makkum; Herv •.
Kerkkoor·Tjerkwerd-Dedgum; Jongerenkoor Con Spirito
Tjerkwerd en Chr.Gem. Zangver. Achlum. Verder werd
medewerking verleend door de Martini Cantorij_, een instrumentaal ensemble, Wietse Adema orgel, Jo Boeyenga
orgel, Ad Houtman orgel, Harry Sevenstern trompet en
de samenzang stond o.l.v. Dhr. Kees De enák , .
Het was voor ons een hele belevenis hieraan mee
te doen. De uitzending was op zondag 26 maart van
18.40-19.10 uur.

. -.-.-.-.

, C. H •

Sjongles koarleden.
Dat us tsjerk~koar foar de radio sjongt, is fansela neat gjin wûnder. In oantal prominente leden
geane nei de mesykskoalle om lde hege g der noch batter dt to brullen. En dat bat sa1n N.C.R.V. fanse~~
gau trooh. Dat sadwaende.
Sawn froulju en 2 manlju krije û.l.f. Fopp~
Wiersma, sangpodagooch, ien kaar yn'e wike les.
De froulju pinne: frou G. Reidsma, frou A. Wijngaarden,
frou A. v.d. Wal, frou J. Poelstra, frou C. Hofstra,
frou Pietersma en frou A. Poeistra. De beide manlju
binne de tenor D. v.d. Meer en de bas H. Kooyenga.
En it .fo}dooht mar skoan. Wy sille earstdeis grif wol
solistysk wurk hearre. Hulde !! !
Jan D.
+++++++++

BURGERLIJKE STAND:

23 Maart waerd lytse DOUWE berne •. Hy is i t tredde
berri ·ran Bernard en Tsjikke Algra.
Tjitt~Sikkes en Ann;y Raids~ trouwe op 30 juny.
Sy k omme to we n j e n yn Baklrûze n ,

Biljarten op

27

januari in Parrega.

Na de grote nederlaag van 8 tegen 2 in ']Jerkwerd, heef
onze biljartclub zich in Parrega volledig hersteld en
de wedstrijd gewonnen met de cijfers 7 tegen 3.
De laatste partij'moest de beslissing brengen om een
gelijk resultaat·,van 8 - 2 te behàlen, maar de heer
J. Reidsma kwam vier caramboles tekort~
De beker, beschikbaar gesteld door de beide dorpsbelangen, komt dus voor dit jaar in het bezit van de
biljartclub uit Parrega.
De uitslag is ais volgt: de tussen haakjes geplaatste
oijfers moesten gespeeld worden voigens .de handicap;
Parirega:

c.

Burghgraef

J. Bergstra

J. Feenstra
H. Terpstra
P. Oude rke rke n
.

s·.

Couperus

A. Koopmans
H. Postma
J. Ruardi
K. Helder

(54) 40.
(48) 48.
(36) 21.
(33) 26.
(30) 28.
(39) 39.
( 27) 22.
(24) 19.
(24) 24.
(36) 26.

Tjerkwerd:
J. Blanksma
K. Bchukken
B. Vol be da·

D. Bakker

A. de Haan
. M.

v.d. Wal

F. de Boer
R. de Jong
. J. Reidsma
D. Walsma

(63·)
(48)
(48)
(39)
'( 39)
(36)
(33)
( 27)
(24)
( 18)

63.
48.
48.
39.
39.
29.
33.
27.
20.
18.

De lekkere hapjes -van de -heer H. Bergs tra, .e Lgo naa r
van het bruine café, viel~n erg in de smaak.
Hartelijk dank.
·
·
Wedstrijdleider,
K. Schukken.

Leden vanaf 17 jaar en ouder.
Maandagavond 20 febr. konden we eon estafettewedstrijd houden op de trekvaart.
Met drie schijnwerpers werd de baan aardig verlicht.
Nu kon je tenminste niet a~le barsten zien, dat er
werd dan ook geweldig geschaatst •. Enkelen verloren
het stokje·(oorzaak soms de handschoenen) of gingen
onderuit.
Er waren 17 parturen (2 heren+ 1. dame). Eén groot

probleem was, dat er geen luidspreker werd gebruikt.
Nu had men moeite om de mensen bijelkaar te krijgen,
maar stonden er teveel op één hoop, dan begon het
ijs gevaarlijk te kraken.
Iedere keer werd er opnieuw geloot. Dat is het
mooiste, maar nam nogal tijd in beslag. Het vroor
aardig, dat sommigen hadden na afloop wel last van
koude voeten en tenen. Gelukkig konden we ons in
het Waltahûs opwarmen, zowel van binnen als van
buiten. Het is dan ook weer een gezellige· ouderwetse
avond geworden.
De prijzen werden gewonnen door:
1e: Jan Bl>anksma, mej. Johanna Moekma,, Hein Gietema;
2e: Johannes Bakker, mevr. Tiny Hijlkema, Hiolke
Feenstra;
3e: Jan Galama, mevr •. Richt Speerstra,. Ule Haarsma;
4e: Piet v. Zuiden, mevr. Geertje Poelstra, Jelte
Speerstra.
Als oudste deelnemer was de he er W. Bakker. Geweldig!
Leden vanaf 13 t/m 16 .jaar: . · ·
Dinsdagavond 21 febr.: ge,lukkig kon dezo wedstrijd,
ondanks de zo plotseling invallende dooi, ·nog doorgaan.
'
Het was jammer, dat er niet steeds opnieuw geloot
kon worden; want heb je eenmaal sterke maten bij je,
dan lijkt het meestal wel goed. Door deze jongur0n
werd dan ook alloe op alles gezet om het to winnen.

It Waltahus ••••••••••

met bruiloften en verjaardags- ·
feesten, is ''i t Wal t.ahûs!' op de volgende
datums gesloten:
In verband

vrijdag:
vrijdag:
zaterdag:
vrijdag:
zaterdag:
· vrijdag:
zaterdag:
dinsdag:

april,
april, 1
april,
april,
april,
mei,
5
6 mei,
9 mei •

14
21
22
28
29

. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Bijdragen zijn· gekomen van:
E. Faenstra, Jousterp; B. Burghgraef, Bolsward;
Tj. Twijnstra, Hellendoorn; P. Zijsling, Baburen-

s.

Bakker, Kerkstraat; J.W. Nota, Waltaweg;

M. Hui tema, Bolswarderweg; O.J. Postma, Ee mawoude t
I. Schukken, Waltaweg; K. Schukken, Bolsward;
Joh. Dijk~tra, van Panhuysweg; H. Draaisma, Sylroede;
Joh. Huitema, Singel; Dames B. en R. Bakker, Singel;
M. de Jong, Bolswarderweg; Anny de Jong, Buitenpost;
S. Miedema, Eemswoude; Joh. de 'Kroon, Waltaweg;
W. Bakker, Arkwn; Mej. B. Kuipers, Singel;
G. Hofstra, Waltaweg.

==-~~-=------------------------~----.---,----------Sportvereniging.
Uit de aangifte voor de sportdag is eeblGken,
dat er voldoende be Lang sbe L'L'i ng '"é:O:!' bc st aa t , Aangezien de sporthal 11f.10{·ganhoL;'1 -':::: ;,:,:-.\j,,1.:·11 d:.,uk :-'0~~0i; WG.8.

Skieppesturt'1va.n het jaar" is
unaniem (minus Wyke) door de redaktie uitgeroepen:
Als e e r-s te

11

l!!f BLANKSMA
vanwege zijn inzet voor het kulturele leven in
het dorp (Jeu~d.koor, Oranjevereniging, muziekkorps,
iósvereniging). Jan, nogmaals gefeliciteerd!
De uitgereikte symbolen zijn te bezichtigen voor
het raam bij de fam. Blanksma.
Wie wordt de volgende???? (Doe je best).
R.

V.

B.

/0/0/0/0/
Als iemand een keer scheef gaat,
wordt er door het mensdom veel over gepraat.

En komt het dan ook nog vele _malen in, de kr_ant_
te staan,
dan is het voorgoed met de eer van hem en de
fam. gedaan.
Maar, over de goede daden van de mens wordt
niet gesproken,
omdat die meestal voor het mensdom blijven
verstoken.
Onlangs is het in Bolsward gebeurd,
dat twee jongens door deze zelfde persoon helemaal werden opgefleurd. ·
Ze hadden geen centen genoeg om postzegels te
kopen,
en toen waren ze maar besloten, om zonder postzegels de winkel uit te lopen.
Maar wie gaf deze jongens postzege*á in de hand ••••
dezelfde persoon, die vele malen stond in een krant.
Dit mag ook wel eens worden vermeld,
omdat het verkeerde vaak dubbel wordt verteld.
Johanna.

- sûnt Lolle forkearing hat, hater ien kear
yn 'e trije wiken frij fan melken (volgens C.A.O.)
- Jan M. en Michiel de J. hawwe busae"n ût foar
einen. Dit wurde gjin douwemelkers mar einemelkers.
- de postbisoarging nei Iemswalde sil meikoarten
wer mei postdouen dien wu.r de.
.
J. Nota hat in akoftke op 4 poa ••••• fuotten roun.

- frou okke Corrie sit yn Israel, dat is in·
hiel ein fuort, se wit aenat ek hwer•t. Abrah~m·
de mostar wei he Lke t.
Anne de Boer woe i ze r mei hanne n ·b:I'.~kk-e •.
bij D. v.d. Meer waerd in kaal mei in wet~erholle
berne.

-

-

-

-

·

1
•

· ••

·.,.

Murk, de knyn fan Ids, ia dea. Hy hie tofollë
wiet gers iten, kaem foar de kachel tolann~ e n
krige as drankje hwat wûnderoalje. Doe wiè .. · ·
er gau de a ,
Leen H. fisket op salm ( in je .buikje )
nou't de molkkontrole .fordwqun îs, is Postbus 2
frij, is dat ek hwat foar Jo?
de femyljes Siep Hiemstra en Marten Kikstra
sille nei Canada. Jo kinne ien fan beiden wol
aeijen yn •t gat siede.
soe Siep op amerikaenske bollen û~ wêze?
Bart Gietema krige. <Inder it fuotbaljen in .reis.
Gefolch : stikkens noas. ., ... ·. ·
..
·-- ....
it parkearterrein by't sportf.jild.wµrdt· mar kreas
R. + B. krije gjin thermopan~ · ·
.
ûs fanfareorkest "Eensgezindheid" :Jowt
earstdeis in kofje-konsert
.....
Anny de Jong sjongt al in pear wika ût it n1Je
lieteboek yn it Frysk. Dêrmei docht it Frysk
in stap foarut, yn tsjerke en sa he art i t ·'ék.
hawwe Jo ek to stimmen west? Foar Fryslan? ·
Moai sa!
kopij ••••• kopij ••••• kopij ••••• ynleverje foar
15 maai.je l l t I l l l Ll l f l Ll.Ll
.
.
Oant dan en de groetnis fan D ••••••• , Wyke, Jan
en Rients.
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