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Beste Skieppesturtlêzers,
Dit lêste krantsje fan 'e sawntjinde jiergong
fer~kynt yn 'e tsjustere dagen ~oar de kryst.
Letterlik binne it tsjustere dagen, mar fierder
dagen fan tarieding op it krystfeest.
Allerearst it krystfeest yn 'e tsjerke, mei dit
feest is ald en jong al drek dwaande.
Sa ek foar it krystfeest thus. Der rnoatte ynkeapen dien wurde. Fersiering, krystbeammen, musyk_
w i n k è l s , s k o a 11 e n e n o a r e g e b o uwe n , a 11 e s a d e m t
de krystsfeer ut. En ek kranten en wykblêdden
~~;a:: ~=r d~~l f~=~der om
s hinne· s j o g g e en
tinke can de tastan yn Bosnië, Somalië en safolle
care lannen. As we tinke oan safolle sike minsken,
safolle ruzie, safolle flechtelingen en gean sa
mar fierder, kinne we dan noch wol kryst fiere?
Gelokkich wol. Litte wy it krystfeest mei sfeer,
gesellichheit en waarmte fiere, en litte wy
hoopje op bettere tiden en hoopje op frede.
û
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Nou even werom nei
krantsje.
Witte-:jimme wol dat jimme nou yn it 98ste n ûmm e rfan i.t Skiepp~~turtsje lêze?
NÛ~mer 99 ferskynt yn febrewaris en it hÛndertste
krantsje kinne jimme yn april ferwachtsje.
Sille wy dêr meiinoar in bysûnder nûmmer fan meitsje?
Tink dêrris oer-nei, want meiinoar moatte wy us
krantaje me~tsje. Dit jild ek foar de snypsnaren.
Dizze kear binne der hielendal gjin snypsnaren
·binnen kommen en ek wy wisten dêr dizze kear neat
fan te meitsjen.
Dit is toch spitich!
Kinne·wy de oare:kear wer op Jim rekkenje?
Yntusken binne wy as redaksje noch drok op syk nei
immen dy't : De Skieppesturt fortsjinje kin.
Wy hoopje toch op 1 januari immen hjirmei Ûnderski~de te kinnen.
~

Hjirby wolle wy as redaksje Jimme allegearre ·gesellige krystdagen tawinskje en in sûn en lokkich 1994!
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Sytske
Nije kopy graach f.oar 15 febrewaris 1994.

•
1..

•

Januari oftewel Louwmaand.
1.Goede werken dienen nu eenmaal beloond te worden
en dat is op deze dag geschied. Roelof en Joke de
Jong- Huitema kregen de hoogste dorpsonderscheiding
de Skieppesturt omgehangen.
Beheercierspaar van "It WaltahÛs".
2.Mijn eerste rondgang in eigen dorp was ditmaal
voor de ijsvereniging vanwege de schaatswedstrijd
voor schoolkinderen op de ijsbaan.
3.Nederland massaal op de schaats.
4.Schaatswedstrijden op de Trekvaart.
14.Storm met orkaankracht in de avond en de schade
wordt op 10 miljoen geschat.
16.In het Waltahûs van-wege de Stepver. Wiegels Wjukkel Machine.
'
18.Dertig jaar geleden werd de b e r uc h te çdo o r- Reinier
Paping gewonnen, Elfstedentocht per schaats gereden.
20.Nog een wijsheid uit de animale volksweerkunde:
In de kamer al een vlinder, buiten hagel hier en ginde
24.Dorpsomroeper anno 1920
25.Noordwesterstorm.
29.Auke Postma trouwd met Tiny de Groot en gaan wonen
in Leeuwarden. Vertrokken naar Snekerstraat no. 31
te Bolsward 0. Postma en H. Postma-v. Dijk en Nico
Postma v.d. Eemswouderlaan no.6. Terwijl _J. Postma
en H. Postma-Stremler met hun beide kinderen Okke-Jan
en Jacobine uit Bolsward naar de Eemswouderlaan no.6
verhuisden.
31.Winderige maand januari was nat en veel te zacht.

3

Februari oftewel Sprokkelmaand.
Joop Nota volgt mevr. v.d. Berg-Blokker op als redactie-lid van onze dorpskrant.
13.Het jongerenkoor "Con Spirito" bestaat~20 jaar en
gaf een jubileum-concert in het Waltahûs.
24.In verpleeghuis Bloemkamp hield ik een lezing op de
herensoos.
25.Jaarvergadering Begrafenisver. Tjerkwerd-Dedgum.
Aanwezig het bestuur en 2 Le d e n,

27.Muziekver. Eensgezindheid geeft
haar jaarlijkse uitvoering.
G. Wynja: Bylans de Trekfeart=
Fan ald en nij - De Skieppesturten - Winterwille en stoarm.
Inmiddels zijn de 12 populieren
langs de Waltaweg ge~ooid.
En Frans Mulder wint op Thialf.
Even voorstellen:~
En de nieuwe bewoners die zich
hier hebben gevestigd op de Sylroede no. 3 , 35 en 37Arkumerlaan no. 3 - Waltaweg no.37·- en op de Eemswouderlaan op·no.6 en no. 13 gaven tekst en uitleg.
En de aktie Roemenië Roept werd een groot succes volgens
Sytske DtJstra- Bouwhuis.
27.Tjerkwerd nam deel aan het jaarlijkse Zaalvoetbal-toernooi te Makkum. Waar o~ze dorpsgenoten 2de werden.

Maart of.tewel Lentemaand.
2.Schraal weer met noordoostenwind.
8.Het weer; 's nachts plaatselijk een graadje vorst.
In de middag 8°C+.
12.
17,1°C+
13 Boer Joh. Dijkstra zijn koeien lopen overdag in
het weiland.
11.Gingen trouwen Durk Hiemstra en Alma ~oersma en gingen
in Boorburgum wonen
•

19.Lente dichterbij!
Bouwe Speerstra vind in de landerijen op Ymswalde
het eerste kievitsei van ons dorp. In een rondgang
door mij wordt dit in ons dorp omgeroepen.
Biljart-dorpencompetitie 1992-1993.
1. Exmorra 2. Ferwoudè
3. Tjerkwerd
4. Parrega
5. Gaast.
26.In Dedgum geboren Jouke zoon van Willem en Leny
Haytema.
28.Begin zomertijd!

April oftewel Grasmaand.
April begin vrij warm.
11.-12.Pasen.
En al vliegt een
vogel nog zo hoog hij moet zijn
kost op aarde zoeke~!
16.Feest op boerderij Tijdgeest.
,
Thomas en Jantsje Huitema herdenken dat ze op deze dag
35 jaar getrouwd zijn!
21.Temp. 20-21°C+
22.0p Kade 10 zijn 40 jaar getrouwd het echtpaar PostmaHeeres.
25. Parodialoop. Senioren: B. v.d. Veen , Jeugd: Jolt
van Buren, Dames: Joke de Jong~Huitema~
27. Afsluiting bejaardensoos ~n gaan .. naa~ Orchidee~nHoeve te Luttelgeest.
28. ,Fokke en Thea Gietema-v.d. Meer vandaag 40 jaar
getrouwd.
Een dag later Ynze en Aaltje Kroontje-Kooistra eveneens 40 jaar getrouwd.
En dan de uitslag van de biljartcompetit!e.
1. Albert Feenstra, 2. Hille Schakel,-3.Gerben Dijkstra
4. Gosse Hofstra, 5. Haye Huitema.
Bylans de Trekfeart fan G. Wynia daar leest men over
hobby boer Piet Tolsma."Ik ha it o sa mooi!" zegt
P. Tolsma.
30.Geslaagd Koninginne feest!

s.

Op de 15de opening van de groentewinkel op Kade no.
en dat was in het jaar"_l,948, .. van Fr. Schakel.
April ~a~mst van deze )~uw.

8

Meimaand oftewel Bloeimaand.
1. Warm weer.
2.Vrij warm.met.20 tot 22°C+.
.
.
6. Echtpaar W. ~akker en B. Bakker-Poelstra
evenals A. van Lingen en A. van Lingen- de Boer
40 jaar getrouwd!
8.Qe fanfare Eensgezindheid, Con Spirito en het
Zangkoor kon u op deze avond beluisteren in de
St. ·Petruskerk alhier.
11.De eerste avond van het kaatsspel onder leiding van
Ids S~hukken en Jan Dijkstra op het sportterrein.
Etnduit~lagen van het seizoen Tony Witteveen, Tjeerd
Haarsma en Lutske Schakel.
13. Was het 50 jaa~ geleden. In de periode 1940-1945
zijn er totaal 7200 vliegtuigen op het Ned. grondgebied neergestort. Waarvan 1000 in het IJsselmeer en
·24 in de Waddenzee schrijft M. v.d. Wal.
17.0verleden op 75 jarige leeftijd Doede Wijngaarden
van de Waltaweg.
21. Geboren Marieke Janet bij Olaf en Marjet HuitemaPopma.
31.Koele Pinksteren ook dit jaar ging ik weer tot
Franeker met. de 11steden tocht.
Junimaand oftewel Zomermaand.
6.Het weer~ zomers.
In het Waltahûs Pigmeat.
7.Geboren Fransiscus Bernardus Galama, Kerkstraat 12.
12.Waterschap en molendag.
18.0verleden onze oud-dorpsgenote Sara Buwalda-Posthumus
woonde voorheen op Ymswalde.
.
28.Het dorpsreisje van Tjerkwerd-Dedgum ging dit jaar
naar Appelscha.

b.
•

Juli oftewel Hooimaand.
Elfstedentocht met de boot en kano gaan langs ons
dorp.
Sonja Rosier klaverjaskampioene
1992-1993 alhier.
16. 17. Western Dorpsfeest alhier.
8.Bij een bew~ner van de Sylroede zat Abraham in de
voortuin.
Juli-maand weinig zomers, te nat, te koud eh te somber.
Uitslag dorpencompetitie voetbal:
1. Schettens,
2. Tjirkwerd, 3. Wons, 4. Schraard,
5. Parrega, 6. Gaast-Ferwoude.
Augustus oftewel Oogstmaand.
3.Concours van stads- en dorpsomroepers te Emmen. 13 deelnemers
waar ik als 9de eindigde.
25. Was ik op de beeldbuis in
Markant-Achterland van de K.R.O .•

September oftewel Herfstmaind.
3.Volleybaltoernooi alhier.
,
4.0mroepers sluiten feesten IJlst af vanwege het
75 jarige bestaan van het stadje.
13 deelnemers waar ik als 7de eindigde.
10.Thomas Burghraef en Hotske Haagsma uit Gaast gingen
trouwen.
22.Zit Sara in de tuin
bij iemand niet ver van mijn
woonhuis af.
26. Einde Zomertijd.
Oktober oftewel Wijnmaand.
1.Maakte rondgang in de binnenstad van Bolsward vanwege de komst van de nieuwe burgemeester aldaar.
4.Sietske de Jong wordt heden 86 jaar.
Geboren Peter van Zuiden.
Jelte en Richtsje Speerstra-Bakker 25 jaar in de
echt verbonden. En herdenken dit op 3 oktober.

1.

8.De voordeur blijft hetzelfde de bewoners ook.
Toch verandert er iets: Rinnie Hiemstra en Richtje
Boersma trouwden op deze dag!
Dirigent Roelof Bakkir verlaat Eensgezindheid.
J .. Hoekstra uit Witmar~um neemt zijn plaats in.
11. 12. 13. IJs op de.àûtoramèn.
20.Verko9p en bazar 9;0uwenvetenigiging Martha-Maria.
j5.N~j~irs~akantie C~B~S.
·
··
Oktober opnieuw een sombere maand.

··

November oftewel Slachtmaand.
5.Jaarverg~dering IJsv~reniging.
12.Jaarvergadering Dorp~beiange~ 34 led~n bezochten
deze bijeenkomst.
13.Playback en Soundmixshow.
17.0verleden op 75 jarige leeftijd Jacob Oostenveld.
Geboren Gerrit Dijkstra, Waltaweg no.7.
21~Laatste zóndag kerk~Îij~ jaar.
23.Schaatswedstrijd voor de sc6~oikinderen alhier.
December oftewet Wintermaand.
3.Maa~te rondgang alhier om de mensen te laten weten
dat St. Nicolaas in ons dorp was. Met zijn knechten
op Pjuttehonk en C.B.s.· Da ReinbSge.

11.Werd de heer R.G. de Jon~ 91 jaar.
In de hoop dat mijn denk~aam niet te veel beslagen was
met het schrijven vari dit jaaroverzicht als slot:
Gezegende Kerstdagen en een Goede Jaarwisseling.
Hartelijke gr-0eten van huis tot huis

··~•:
,.v~v,:k•~de
v~

Dorpsomroeper.

1 AGINDA 1
*

29 des.

*

jan.

19.30 oere SjoeljÛn yn It Waltahûs.
20.30 oere Nijjiersbal yn It Waltahûs.

a·.

SJOELWEDSTRIID
op woansdei 29 des.'93 de jÛns
om healwei achten yn "It WaltahGs."
Dhr. Miedema fan "De Filgelhelling"
(fûgelasyl) yn Oerterp hat op de
jiergearkomste fan Doarpsbelang
aan 'e han fan dia's ferteid oer
syn wurk.
Om't se de saak dfr draaiende
hal de, moa tt e mei giften, ha we

besletten de opbringst lande
sjoeljÛn te skinken oan it asyl.
Doarpsbelang.

B~ANS
BYDRAO~N OER MINSKEN EN DINGEN

f"AN TS.._JE,RJ,WI!,RT EN

C::>MKRITEN

TROCH GERBEN ~TIJNc.JA
It wie.19 oktober tweintich jier lyn dat Tsjerkwert syn Waltahûs krige. It wie op in freedtemiddei en de loft stie as in brijkarre dat
de offisjele iepening koe net bûtendoar hälden wurde. Yn it-fernijde
doarpshûs ferrjochte boargemaster Tjeerdsma doe de foarmlikhéit.
Om him yn' e gelegenheit
te stellen de nije namme foar
it ljocht te heljen, sakke in grutte planke mei de doarpsflagge
der oer nei ûnderen. Elly van Zuiden stie klear mei blommen, en Klasina Jorritsma hie de skj irre foar de boargemaster. Doe' t de trie
trochknipt wie, foel de flagge nei ûnderen en waard de narrune "It
Waltahûs" s i cht.ber , De namme wie be tocht troch de hearen D. Walsma
en J. Blanksrna.
Master Jan Dijkstra, doe- foarsitter fan it stichtingsbestjoer ~ruts
doe de hoop ut dat de namme ek rûnom syn wjerklank fine soe en dat
de minsken fan: Tsjerkwert en omkriten it nije gebou brûke soenen
foar it doel der' t men it foar setten hie. De boargemaster sei te
hoopjen dat it doarp bewize soe sa'n gebou wurdich te wêzen.
Grut is yn 'erin fan de jierren it tal ferienings dat de mooglikheden fan it doarpshûs wit te wurdearjen. Wêr soenen wy oars ûnderdak
fine moatte foar bygelyks de playbacksjo of it nijjiersbal, it kaarten
of it biljerten, de pjutten of de alderein?
Nei tweintich jier stiet it stichtingsbesgoer opnij foar in krêfttoer
no't bekend wurden is dat de behearders Joke en Roelof de Jong witte
litten ha dat se der in punt achter sette sille. Spitich, mar it
is net oars. Harren besliit moat fansels respektearre wurde.
Tweintich jier "It Waltahûs" wie foar 'us oanlieding om in äld knipsel
ut in plakboek f oar i t lj ocht te helj en om nochris stil te stean
by dat moaie begjin. Wat is der yn dy tuskentiid al wat feroare!

"Waltahûs" Tjerkwerd offioieel geopend
voormalige Walta:;lot, dat Tjerkwerd
eens sierde . en van waar- uit 'l'Jerk
lValta als moedig krijger en vechtenhans Cornwerd, Arum, \Vorkum. Slotr.n,
Sneek en Bolewnrd .-In&' bcle,reren.
Zonder veel succes ovcrtrens, lto deed
voorzitter. Jan Dijkstra uit de doekett'.

TJERKWERD - De tnwoners van
Tje1·kwerd hebben ·vrijdag met vreurde
kennis genomen van bun nieuw dorpshuis, het voor zo'n f 125.00.0, verbouwde
hervormde gebouw De Harmonie. Vaor
(lcze noaam is een andere gekomen namelijk "lt \Valtabûs". genoemd naar bet
te

l

•

De Tjerkwerders van nu hebben wat
de stichting van het dorpshuis betreft
meer resultaat gehad. In anderhalf jnar
tiid werd het werk geklaard. Met ere
werden de namen vnn voorannstanndc
vrijvdllîf,crs als J1insc <·n Sietse Bakker
r,t'nocmct "Se ha In Iormtdnhe'l stlk
wurk forscttcn", vond de hoor Dijksf ra.
Het vrijwilligerswerk hee{t echter
ook twee slachtoffers gebracht. De heer
Durk Wnlsmn, die veel werk voor het
dorpshuis heeft. gcdann, Is op een gegeven moment met het hnlkon nnar beneden r,,~ko1111•11. Hij moest Iangdurlg In
het ztckonhuts verpleegd worden, munr
was toch weer In staat de opening bi] te
wonen. Ook Laas Boersrna hield bij. het
werk anti "Il Waltahtîs" een ongeluk.
11 ij liep een hersenschudding op.
Na een krachtig gespeeld ,,Froh und
Hciter" en ,.Vive la trompette" door het
korps EPnsge:>:lndclhetcl kon burgemeester Pieter 'I'jeërrlsma de olllciëlc opening verrichten van wat de heer
Dijkstra "De parel van wonseradecl"
genoemd had. De heer Tjcerdi;ma kon
er niet onderuit om even te vertellen
over zijn pas bcëlndlgde rcls naar Israël, ,,As wy gjin ïorpllch tingcn hawn

R1.1rge111eester p;ctcr 'l'jeerd~cr. van
Wonser11deeZ (links) heeft net de
scllanr van Kcrfhcrr!cnt;e Jonltsma
gelcrege11 om het doek voor het
naambonl 11•eg tr knh>pen. Recht.«
m\vrotuv Tjeerd.sma, die bloemen
kreeg ao.ngebodP.n door Ellie vnn
Zuiden. Op de achtergrond staat
dorpsltufavoor::ltter Jan Dijkstra cf.e
zaok gcrde te slarm en bij hem ee11.
groepje g11mn.a~tea., dat aanvankelijk een ereiuuut zou gaan vormen.
maar <fot dool" de rcr,en maar ,war
bi1111en olny.

hlene tsjlnoer de hushalding en de gemeente hlene wy dêr noch west". En:
"Ik ha de aksjegroepen mist, dy't wol
hwat wolle foar in forrotte slnaesappel
en in pakje Angola-kofje".
Onder leldlnl:' van de heer Jan
Blanksma zon,g Tjerkwerd cblama. het
Joflled op het dorp en bood de heer

Anne Gletcma als voorzitter va.n · Pla.atse1Uk JJclanr namens een hele rU verenigingen voor vijfduizend golden aan
aehl en cadeaus a•n, De leiding van de
opening was In handen van de beer
Klaas Schokken uit Bolsward, en bij
,vist te vertellen, dat precies honderd
jaar ~eleden de bouw ,i11.o de B1umonle
was aanbesteed voor 3690,-.

t\.

. Een &tin:rr \IQh ~eJ!,es
~-r~k hiervoor_ du.bbel4j~ .9emetall.iseerd.
pö-pie.r {aride, PofL"er ~

na.i.uur~k ook ! ) .

Vouw dd. zlj-:Z°!J tot eer,
hormoritk.a. Je kn~l de
e~~ :z.6 dal:_de
hruiden aan elkawb!jvet1 zt.tlen.
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Zoek maar uit ...
Joost heeft twee neefjes en twee
nichtjes. die In de kerstvakantie
komen logeren.
Hoe heten ze?
Je kunt het van hun gezichten allezenf

.Kaarsenhouder

\

\

Vraag aan je moeder z es tol acht wasknirpers.
Deze wasknijpers haal je uit elkaar en alle delen
plak je twee aan twee mei de ruggen tegen elkaar.
Daarna groepeer je de geplakte knijpers in een
stervorm op een rond of van Ie voren stervormig
geknipt stuk karton. Je bepaalt in het midden van
deze slerliguur de dikte van de kaars die in dez e
houder moet 'passen Is dal gebeurd dan worden
de geplakte onderdelen op de ondergrond geliJmd en is de houder na hel drogen voor gebruik
gereed. Hel geheel kan natuurlijk ook nog geverfd
worden or mei lijm bestreken en daarna met
glitler bestrooid worden. Maar misschien is het
hout in de natuurlijke kleur nog wel het mooist.
Probeer hel maar eens.
Veel s uccest

1 Kerststalletje

1

~ _]

Dit kerslsfalletje van wasknijpers bouwen we op een stevige ondergrond van 25 x 40 cm. Hel dak bestaat u,t
vier rechtnoe ken van 12 halve wasknijpers. Eén voor de kone en drie voor de andere z iide.
De samenstellrng van de overige onderdelen, kunl u op de tekenmg gemakkehik zien.

Fan 'e iisclub

HURDRIDERIJ:
Op
woansde:i.-te-middei
24 novimber 1993 om
2 oere wie ·d~r in hurdriderij foar basisskoallebern
It

prachtige middei: it
snie en i t wie
wynstil. Meiinoar h i e rie har 35 bern op i un foa:r de
riderij. De bern krigen allegearre sûkelarje-molke
en in at rk i e koeke en de priiswinners ïn medalje.
In tige slagge middei. De utslach wie:
groep l en 2:
.Le Geartsj e Havt.eme
2~ Pier-Jan Zijsling
3e Anita. Haarsma
op

'e

iisbaan.

wie

sintsj e skvnde ,. der lei

groep 3 -en 4:

in

in bytsj e

1~ Bert-Jan Oud.erker-ken

~Î

2e K î .~as Hevr.ema

3e Rein Bakker
g:r-oep 5 en f-;...

groèp 7

en

;

~

8:

f·~,~

1 e f-I êt.;)S H.a~a:r-:f!rna

2e Rian van Buren
3e Marrit Schakel
1e Lybrich Schakel
2e Anne Bakker

3e Jelte Steur
KAARTEN WORLD aJP FINALE 1994!
Op eneon 19 en sne i n 20 maar.t 199.4_ vnJ.:rdt vn i t
iisstadion Th i a l f op it Hearrenfean de World Cup
Finale 1994 froulju en manlju holden. De begjintiden en de te f~rriden Ofstannen binne foarearst
as folcht fêststeld:

sneon:

oanfanq

12.00

oere.

manlJu

500ml

1. 000ml 5. 000m en f r ou lj u 500ml 1. OOOm/ 3 . .OOOm
snein:
oanfang
12.00 oere. manlju 500m/
1.500ml 10.000m en froulju 500ml 1.500~/ 5.000m
De kear t en jilde de i s . s i t p l ak westtribune f :35,-en steanplak f 25,-- .
Leden fan
·e iisclub kinne noch kaar~en
oo.nfreegj e F O A R
23 desim.ber by Lutske Schake 1.
Sylroede 9,
Yn folchc,arder fan oanfraach sille de
kaarten utjün wurde.
L.S.
l 4..

PLAYBACKSHOW

1993.

Op 13 november j.l. was er weer de jaarlijkse strijd
om de Pier Zysljngbokaal in de Playbackshow 1993.·
Er waren totaal 13 inschrijvingen, waarvan 10 acts·
bij de jeugd en 3 bij de ouderen.
Onder leiding van onze favoriete presentator Jan
Dijkstra werd. ons een prachtige avond bezorgd, en
door het geweldige acte~r en playbacktalent alsmede
de fraaie aankleding van de acts.
In de klasse jeugd werd 1e Lisette met het nummer
''Wuthering Heights~ van Kate Bush, als 2e het viertal
Minke, Welmoed, Lybrich en Ruth met "She goes Nana"
van The Radio's en als 3e Cor, Eduard, Sjoerd, Jelte
en Folkert met "Liv'n on a prayer" van Bon Jovi.
In de klasse ouderen werd als 1e genomineerd
Thea en Hendrika met het nummer "Anything for Love"
van Meatloaf en als 2e het vijftal Jan, Gerrit, Peter,
Douwe en Jacob met "What's UP" van 5 non Blondes.

'
De jury bestaande uit Lieuwe Greidanus, Sietske
Batteram en Lucienne v.d. Meulen had hier weer een
zware klus aan.
Als algehele winnaar van deze avond werden Thea en
Hendrika aangeduid.
De nestor van de avond was Fokke Gietema. die de
Zuiderzeeballade bracht met Cor de Groot ..
Wy hopen dat volgend jaar de ouderen iets ruimer
vertegenwoordigd zullen zijn.
De muzikale begeleiding was van de discotheek "Voice
of Music" die na de Playbackshow de avond verder
verzorgde tot in de kleine uurtjes.
Het was wederom een schitterende avond.
Stichting "It WaltahGs.

1 S".

Woensdag 22 december
50 jaar geleden.

Woensdag 22-12-1943, die dag was het weer in Friesland ook ellendig. Een doordringende noordoosten wind
laaghangende wolken en striemende regen.
In de vroege middag davert het lawaai van de zware
Amerikaanse motoren over de Zuidwesthoek.
Om+ 20 voor drie wordt er geschoten boven de wolken
en uit het noorden komt het geluid van een zware
ontploffing. Even later is er weer het dreunende geroffel van machinegeweervuur.
De bommenwerpers zijn nu op de terugweg.
~

Boven het wolkendeR ergens tussen Workum en Bolsward
patrouilleren een paar ~~itse ME-110 luchtkruisers.
Om 20 voor drie vindt het gevecht boven Dedgum plaats.
Het gevaarte dat dan uit de wolken komt , slaat iedereen met ontzetting.
De Liberator (B24) komt als een vurige massa aange~
slierd, in de richting van Bolsward.
Drie man slaan dit afschuwelijke schouwspel gade.
Het zijn Henk en Bont~ Witteveen en Tjeerd Brouwer.
Het vliegtuig komt recht op hen af; vlug zoeken ze
een toevlucht achter een hok, 50m. van hen vandaan
stort het vliegtuig neer. Vlammen schieten-uit het
gebroken, olijfkleurige romp van de Liberat-0~ omhoog.
De mannen ~omen naderbij maar kunneri ~iets doen, bij
h e t f e 1 brand end e wrak z i en z e u i t: en s·c he u r i n d e
romp een voet steken, een laars ligt een eind verderop.
De Lib~rator is de 42-64438 van het 100ste squadron
van de 445 ste Bomb Groµp. Met als commandant
2/LT Norrnan M. Nelson. (Van de vliegbasis TIBENHAM
Norfolk Engeland.)
Het vliegtuig had alle bommen ~og aan boord.
Om~ half zes werd de omgeving opgeschrikt door een
hevige explosie: de plaats waar het toestel die middag
is neergekomen, is nu een zeven meter diepe krater te
zien.
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Oe andere dag vindt men vijf zwaar verminkte lijken
en vele ondefini~~rbare resten.
De bemanning van de Liberator bestond uit:
2/LT, Norman ~- Nelson
(Piloot-gezagvoerder)
2/LT
George J. Cla~k
(Tweede piloot)
2/LT
Coniad Sil~erm~n
(Navigator)
2/LT
Martin P. Bulger
(Bommenrichter)
Hij kwam zwaar gewond per parachute neer bij Bo~bm.
Hij ov e r 1 eed vrijwel onm I dde 1 ijk~
"'t;;,

T/Sgt.Ge~r~e H. Entimiriger
T/Sgt.Charles E. Smith
S/Sgt.Ffancis H. Folker
Sgt.Pàrker Small
S/Sgt.Walter Derdzenski
S/Sgt.James V. King

M.

(Rugk6epelschutterf
(Radio-operateur)
(Zijluikschutter)
(Zijluikschutter).
(Buikkoepelschutter},
(Staartschutter)

v.d. Wal.

It kaart al wer moai yn mei 1993.
In moaie foarsimmer en een wiete
neisimmer, en wêrom ? •••••••
Ja, tafal, teminsten mear waard
der foarhinne net efter socht.
Hjoededei kriget it gat yn de
ozon de skuld fan alle soarten waa~.
De hiele simmer lans kamen ferskate besikers op 'e
molep6le. Foaral yn de fekansjetiid r~inde en waaide
it de moleman by wize fan sprekken yn 'e beurs.
Roemeenske en Hóngaarske meiwurkers fan it dÛnsfestifal yn Boalsert makken ek kennis mei de har sa Ûnbekinde poldertastannen.
Lokkich hiene minsken fan de skots~loech Boalsert der
foar soarge dat in yn Boalsert wenjende Roemeens~~
tolk it ferhaal fan de Beabuorster mol~ yn it

Roemeensk op in ban ynsprutsen hie.
Ik koe dus by dizze besite de hannen en fuotten hielendal yn 'e bûse halde.
Diz~e selde gasten begongen mei de aardigheid om mei
aen kleurep~n harren flage yn it gasteboek te tekenjen.
Sa leit der no in setsje kleuren by en foroaret it boek
mear en mear. yn in gastekleurboek.
In frou ut Dutslan frege aft de male
earst stil set waard as de seilen
foarlein wurde moasten.
Ja ransels, it is gjin sylboat!
Har man wie goochumer en fûn it dom
dat we al dat reinwetter wat der soms
tefolle is, nei see pompe en mei salt
wetter ferminge.
Hy woe it de dunen ynpompe.
Pa~esizzers fan Eade Bylsma ut Californi; hawwe harren namme skreaun~Ûnder it
stikje dat Eade (moleman fan 1906-1927)
yn 1921 yn de mole skreaun bat.
Een Egy~t~naar woe wol graach by de
mole wenje.
Sa kamen ferskate nasjonaliteiten it alde "voet en
kruipad" del nei de molep6le.
Ditselde paad leit de lêste tiid besiedde mei skulpen
fan swietwettermossels dy't mei it houkjen op 'e wal
kommen binne.
As dy bisten sa trochbuorkje, krij ik mei de tiid wer
in skulpepaad. We~8~ de bisten weikomme, it wetter

skynt dochs skjinner te wurdén. Salang as de Beabuorster-opfeart der is, hawwe dernoch naait safolle
karpers, kikkerts,. tuorrebouten en no ek noch swietwettermossels yn sitten.
No tsiere se der ek noch om wa't it sjipsop by de
boeren wei helje sil mei in soarte fab"sjipsopweg".
As se der mar om tinke dat it wetter net te skjin wurdt.
We moatte net tefolle de kant ut-gean nei disteleard
wetter want dêr kin gjin plant en bist yn libje.
No soe dat foar tje 6iskaf fan de musku~r6t wol in
oplossing wêze. Marit sels suverjend fermogen fan de
natoer maat al wat te dwaan halde aars wurdt it ferwende en ferpopke saak ..
\~.

BysÛnder yn it ofrûne Jier is wol dat de mole en
it huske op de list fan it M.I.P., Monumenten
Inventarisatie Project, kommeri is.
Dit fanwege "Monumentale twee-eenheid, waardevol
vanwege histortch belang en landschappelijke waarde."
Dêrby yn it molehuske de eksposysje "2000 jier striid
tsjin it wetter 11, en tagelyk ien fan de seldsume

plakken yn Fryslan wer't men wat gewaar wurde kin oer
it ûntstean en bestean fan de wetterskippen
(ferkiezingen fan 24 novimber.)
Efter it kruirêd wei sj~en is it ek hiel bysûnder
dat fuortby Ulke Wiersma syn 2000 jier alde flechtheuvel in modern wynmjitapparaat delset is.
Firma Lagerwey fan Lolle Hylkema syn mole docht
wynmjittingen op in 30 meter hege mêst om sa de
wyngenerators noch mear ferbetterje te kinnen.
Sa ticht by dealde Beabuorster wynmole de nijste
wynmjitting, wyn dy't alder is as de dinosaurus.
Foarhinne hie elts syn eigen wynmjitting.
In moleman rekkene mei folle seilen, swichten as
buorden.
In boer berekkene it oantal Beauforts nei gelang
de bult da~pannen dy't moarns efter"hûs lei.
Tiden hawwe tiden.
Pier Z.

==================---------Bedankt voor de vele kaarten, bloemen,
fruit en uw persoonlijk bezoek tijdens
mijn ziekte. Het heeft mij heel goed
gedaan.
Nogmaals bedank
U. Haarsma.
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Tjerkwerd 28-11-93

Wy wolle elkenien hertlik tank sizze
foar it prachtige bedrach ·fan f. 420,20
dat wy oprûn ha foar de ferstannelik
handicapte minsken yn Tsjerkwert en Dedzjum
en omkriten.
In hertlike groet fan
Haaye Kooyenga en Rens Bakker.

================--===-------De kollekte voor Jántje Beton heeft in
Tjerkwerd en Dedgum f. 332,30 opgebracht~
Wij k~ijgen hiervan de helft terug voor
het Pjuttehonk.
Onze hartelijke dank aan kollektantes en
gulle gevers.
Bestuur Pjuttehonk.
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BERICHTEN VAN DORPSBELANG TJERKWERD E.O.

De jaarlijkse ledenavond werd gehouden op 12 november. Verschillende punten kwamen aan de orde;
o.a. de verkeersveiligheid van de Waltaweg.
Er zijn snelheidsmetingen verricht op de Waltaweg,
veel automobilisten overschreden de teegestane
50 km, de hoogste snelheid die gemeten werd was 90 km.
De gemeente is ondertussen begonnen met de aanleg
van een aantal snelhe~dsvertragende voorzieningen
in de Waltaweg.
Op 29 december wordt er zoals ieder jaar weer een
sjoelavond georganiseerd, meer hierover elders in
dit blad.
Onze voorzitter, Leen Huisman, was na 4 jaar aftredend, hij is weer opnieuw gekozen.
Onze gast deze avond was de heer D. Miedema.
Naar aanleiding van dia's vertelde hij het een en ander over zijn werkzaamheden bij de Fûgelhelling
te Ureterp.
In de rondvraag werd opgemerkt, dat er veel te hard
wordt gereden op de Provinciale weg.
De kruising bij de afslag naar Tjerkwerd
is veel te
'
breed en hierdoor wordt deze onoverzichtelijk.
Dit brengt gevaar met zich mee, vooral voor kinderen.
Ook bij de afslag naar Eemswoude komen gevaarlijke
situaties voor men rijdt-daar ook veel te hard, en er
wordt ingehaald op de invoegstroken.
Dorpsbelang zal hier aandacht aan besteden.
We wensen u prettige feestdagen toe namens,
Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.

'L\.

Op ien dei koene we in nije doarpsgenoat wolkam
hjitt~ en moasten we ofskie nimme fan 'n doarpsgenoat.
Op 17 novimber krigen Gerben en Gjettje Dijkstra
in lyts jonkje. Hy hjit Gerrit en is it broerke fan
Ruurdje. Lokwinske.
Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van mijn broertje en
onze zoon

Gerrit
Ruurdje
Gerben en Gjettje
Dijkstra-van der Veen

17 november 1993
Waltaweg 7
8765 LM Tjerkwerd

Ek op

/
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17 novimber staar Jappie Oostenveld.
e r en wenne oan 'e Singel.
Wy winskje de neibesteanden sterkte ta.
75 j

-~.ïï

Hy Wie

i

Op de Sylroede nr. 16 wie it feest.
25 novimber binne Wieko Hekkema en Anita Kliffen
troud. Hjirby wolle wy jimme fan herte lokwinskje.

Alshetom
beloften gaat

Bydragen binne kommen fan:
S. Breeuwsma, fan Panhuyswei; D. v.d. Wal, Dedzjum;
mefr. T. Kikstr4-Kleistra, Ljouwert; 0. Postma, Kade;
B. Walsma, Ymswálde; Pupillen de Horn, Drachten;
P. Zysling, Boalsert, J. Zysling, Beabuorren;
G. Brandsma, Tsjerk~strjitte; W. Poelstra, pedzjum;
mefr. u. Bakker-van Rijs, Tsjerkestrjitte;
Y. Schakel, Allingawier;, mefr. P. v.d. Berg-Blokker,
Ymswálde;
mefr. P. Mulder, Amerika.
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Us hertlike tank!
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UITSLAGEN le HELFT DORPENCOMPETIE
BILJARTEN.
Tjerkwerd-Gaast.
D • Poelstra
H. de Haan
Sj. Breeuwsma
W. Poelstra
H. Huitema
G. Hofstra
G. Visser
G. Dijkstra

26
16
17
25
37
26
24
70

-

Tjerkwerd- Parrega
H. de Haan
w. Poelstra
s. Hiemstra
G. Hofstra
D. Poelstra
H. Huitema
H. Schakel
G. Dijkstra

16
25
20
26
26
37
44
70

-

.

J. Oenema
E. de Boer
w. Hettinga
D. V • Kalsbeek
G. de Boer
B. van Kalsbeek
s. Hoekstra
H. de Boer

-

-

-

D.
H.
M.
H.
R.
R.

J.
Sj

"l.'?>.

Faber
Klein
Zijlstra
Klein
Bosma
de Jong
Wijnja
Rijpma

1993-1994

33
15

.1

s

16
32
21
24
63

18
25
36
25
18
19
27
38

2-0
0-2
0-2
0-2
0-2
2-0
2-0
2-0
8-8

0-2
2-0
0-2
2-0
0-2
0-2
2-0
2-0'

Exmorra-Tjerkwerd.
J. Wicherink

G . Feenstra
A • Tolsina
G. Brunia
J. Schilstra
s. Huisman
W. Brander
A. Nicolai

30 - s. Gaastra
G. Stremler
30
W. Poelstra
33
G . Visser
35
29 - J. Dijkstra
4 1 - H. Schakel
H. Huitema
34
49 - G~ Dijkstra

Ferwoude-Tjerkwerd.
F. de Groot
H. Stellingwerf
H. Haanstra
J . Visser
s. Ybema
s. Bouma
0. V • Kalsbeek
J. Hilt

W. Meinsma
23
1 5 - s. Hiemstra
23 - A. Feenstra
s. Gaastra
19
20. - D. Poelstra
20 - H. Huitema
48 - J. Dijkstra
41
G. Dijkstra

-

-

-

-

-

25
25
25
24
47
44
37
70

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

35
20
25
25
26
37
47
70

2-0
2-0
0-2
2-0
0-2
0-2
0-2
2-0
8-8

Om it mar mei Eensgezindheid te sizzen:
Gjin S~ypsnaren fanwege gryp Onder de leden.

Kopy en Snypsnaren graach foar 15 febrewaris.

