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Beste lezers, 

Hier ligt alweer het herfstnummer van 'It Skieppe 
sturtsje' voor u . 
Ook dit jaargetijde heeft zo.zijn eigen bekoring. 
Vooral 's morgens bij het opgaan van de zon, wanneer 
de laaghangende mist nog boven de weilanden hangt 
en 's avonds als die grote rode bol weer langzaam 
onder gaat.Het fascinerende wolkenspel in een over 
de gehele horizon verspreide rode gloed kan een 
boeiend schouwspel geven. 
Een paar weken geleden fietste ik op een avond naar 
Piet Tolsma met mijn. hoofd haast in die wolkenpracht 
en voor dat ik er erg in had, was ik al bij de 
boerderij van Lolle en Titia Hylkema. De afslag 
naar de boerderij van Piet Tolsma was ik gewoon 
voorbij gefietst. Ja zo mooi kan een schilder het 
niet schilderen,zou je zeggen. Maar toch! 
Laatst was ik even bij dorpsgenoten op bezoek waar 
een schilderij ~an de wand hangt met het hoge brugge 
tje erop wat over de Dedgumer ~pvaart ligt met 
Dedgum op de achtergrond, geschilderd door Michiel 
Galama. Zo echt was dit bekende plekje geschilderd, 
dat je het haast niet voor mogelijk houdt. 
Ja wat wonen we hier toch prachtig of je nu in 
Tjerkwerd of Dedgum of om de beide dorpen heen woont, 
we kunnen hier allemaal genieten van een mooi uit 
zicht. Zo ook Doet Bruinsma. Doet vond, zoals wel 
meer bewoners aan de Waltaweg, de perkjes die de 
gemeente voor een paar jaar térug heeft aangelegd 
wat saai en fleurde het perk waar zij uitzicht op 
heeft met plantjes en zonnebloemen wat op! 
Dit viel in het begin niet mee, want als de schoffe 
laars van de gemeente kwamen, werden de nog kleine 
plantjes er direct weer ondergeschoffeld. 
Maar Doet zette door en van het resultaat konden 
we wekenlang genieten. Het zal mij trouwens niet 
verbazen als er volgende zomer nog meer perken aan 
de Waltaweg te bewonderen zijn met fiere rechtop 
staande zonnebloemen. 
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A~n diezelfde Waltaweg staat het ouderlijk huis van 
Annie de Jong. Een paar weken terug, ik had bijna 
de krant uitgelezen, viel mijn oog op een foto 
van iemand die me bekend voorkwam. Ik keek nog 
eens goed en zag toen dat het Annie de Jong was. 
"Durkje Rienstra is trekkerspesjalist" stond er 
boven het stukje over het nieuwe Friese berneboek 
van Annie de Jong getiteld "Swervel". 
Swervel is een oude trekker. Durkje Rienstra en de 
oude trekker zijn de hoofdpersonen uit het verhaal. 
Dit vond ik wel even het vermeldem waard, want 
schrijf maar eens een boek en dan een kinderboek, 
dat moet nog moeilijker zijn heb ik wel eens gelezen. 

Ja wat zijn er veel mensen actief in ons dorp. 
Heel wat Tjerkwerders hebben hun steentje bijgedragen 
aan de grote verbouwing van het Waltahûs. 
Natuurlijk is niet iedereen in de gelegenheid en dan 
bedoel ik mensen d~e wel wilden maar beslist niet 
konden helpen. Alle respect kunneri we hebben ·voor 
het stichtingsbestuur van het Waltahûs. 
Het eind van de verbouwing is nu in zicht, al zit er 
in de afwerking altijd veel meer tijd dan men denkt. 
Maar de peuters zitten alweer in de bovenzaal en de 
60+ soos is ook alweer gestart en de jeugdclub maakt 
zich ook op om weer zo snel mogelijk te beginnen. 

In dit nummer kunnen we ook lezen dat de parodialoop, 
na een jaar van afwezigheid weer wordt georganiseerd. 
Het is een goede zaak dat deze sportieve trimloop 
weer terug is. 
Om onze dorpsgemeenschap leefbaar en beweegbaar te 
houden is het goed dat er (sport) activiteiten 
gecr~ierd worden.Ook van de jongeren uit onze 
gemeenschap zou wel eens wat meer activiteitendrift ~ 
mogen komen. Er zijn straks nog wel mogelijkheden 
in het nieuwe WaltahGs. 



Beste lezers, er is vast wel meer te schrijven over 
het reilen en zeilen in ·ons dorp en haar omgeving. 
Maar niet alles komt je ter ore. 
Wel hebben we de laatste tijd flink in spanning ge 
zeten·ov~r de gezondheid van een aantal dQrpsbewoners. 
Met een aantal gaat het gelukkig weer een stuk beter, 
terwijl bij anderen herstel nog wat op zich laat 
wachten. We wensen hen veel kracht en sterkte toe. 
Straks staat de winter weer voor de deur, en deze 
kan heel lang zijn, vooral voor de ouderen onder ons 
die er minder vaak uit kunnen. 
Laten we ze niet vergeten en eens bij hen binnen 
stappen. Het wordt vast gewaardeerd. 
Ik wens u veel leesplezier. 

Joop Nota. 

Nieuws van het klaverjasfront 1 
Er kunnen nog meer bij ..... 

Inmiddels zijn de fanatiekste klaverjassers al weer 
enige weken geleden gestart met het nieuwe seizoen. 
Nadat we in het seizoen 1995-1996 geen gebruik kon 
den maken van het Waltahûs, konden we eindelijk 
terugkeren naar de vertrouwde plek waar we altijd 
speelden. Op 8 oktober jongstleden zijn we weer 
gestart met de competitie van 1996-1997. Mocht 
u denken, ik ben te laat, ik mag qast niet meer 
meedoen, dan denkt u verkeerd. U kunt nog gerust ko 
men op de dinsdagavond om mee te ~aarten, immers 
hoe meer zielen des te meer vreugd. 
Mocht elke dinsdagavond spelen u moeilijkheden op 
leveren! U kunt gerust eens een avondje overslaan 
(niet teveel natuurlijk, want aan het eind van het 
seizoen moet u toch een bepaald aantal avonden 
hebben gekaart). U kunt ook met z!n tweeën komen .. , "' .. 
t::11 a.t..~ t::t::u ..&.. .J.U. wcc.::,~cj.,cu. L.o.i.n.c 

van u beiden en kost het u ook niet zoveel avonden. 
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Goed, omdat men nog druk doende is met de zaal be 
neden hebben we nu voorlopig de bovenzaal betrokken 
en in deze zaal probeert een ieder weer zoveel 
mogelijk punten te scoren. 
Het vorig seizoen dat we doorbrachten in de depen 
dance ging gépaard met soms grote ontberingen Qkou, 
een stop die eruit vloog e.d.), maar dit werd ruim 
schoots vergoed door de gezelligheid die er elke 
avond weer vanaf spatte. De buren zullen wel eens 
geklaagd hebben over het enorme lawaai dat een"klein" 
aantal kaarters kan produceren, maar dat hoort erbij 
nietwaar? (p.s. het huis staat inmiddels te koop). 
(p .. s. 2 en is inmiddels verkocht. red.) 

Afijn, wat waren de resultaten na een seizoen kaarten 
Na enige jaren een slechte kaart gehad te hebben, 
sloeg Riet Bruinsma het afgelopen jaaar onYerbidde 
lijk toe, ze werd met een gemiddelde van 4849 per 
avond ruimschoots kampioene. 
De stand was na afloop: 

1.Riet Bruinsma met een gemiddelde van 4849 
2.Betty Jellema 4705 
3.Jaap van Lingen 4644 
4.Aukje Galama 4642 
5.Andries Bos 4637 
6.De Jong bv. 4634 
7.Bertus Walsma 4614 
8.Maurits IJdema 4603 
9.Bert Miedema 4582 

10.Jitte Huitema 4543 
11.Jelle Twijnstra 4446 
12.Sonja Huitema 4427 
13.Dijkstra bv. 4407 
14.Jouke Hettinga 4193 

De bv. zijn stellen die samen onder een lidmaatschap ~ 
spelen. Jaap en Meindert van der Wal kwamen een 
aantal speelrondes tekort om mee te doen voor de 
competitie. 
Naast.de -0ompetitie worden er nog diverse catego 
rieen oiJgenouaen, waarvan nteronaer een verkort 
overzicht: 

5. 



De hoogste roem (630) werd behaald door Jelle T. en 
Betty, de laagste roem (40) door Betty en Jaap v.L., 
de hoogste pot (2275) op een avond was van Riet en 
Maurits, de laagste {901) van Rieky en Afke (gast~r 
speelster). 
Hoogste totaal op een avond (5817) werd gehaald door 
Riet, laagste totaal (3442) door Rieky, 
meeste aantallen nat in een potje (6) door Jouke en 
Maurits, de laatstgenoemde ha~ ook de grootste "bek", 
de traagste was Bertus en 
Maurits bleek ook de graot~te griemer te weien. 
Als vandalist van de avond werd Eelco de Jong ge 
huldigd. 
Laatste vermeldenswaardigheid is dat Jaap v. L. en 
Sonja erin slaagden om een keer vier heren op tafel 
te krijgen in een slag. 

Tot een volgende keer en ...•. kom gerust meekaarten. 
Voor inlichtingen: Betty (0515-579097) of 

Maurits (0515-575633) 
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Brecbtsje en Renske Bakker nei "Fontane Nije Skins" 
In ferslacb fan harren ferbliuw dêr 

Hoe kamen Brechtsje en ik in pear dagen yn Fontana 
Nije Skins~ bron fan enerzjy. Genietsje fan sûne 
Ûntspanning. 
No dat wie sa, Brechtsje en ik wiene yn' e b e t Ld e : 
maitiid by Gerben en Tietsia de Jong op 'e tee 
yn 'e Lemmer. Doe hiene se krekt nei Fontana Nije 
Skins west, en sa rekken wy dêr oer yn petear. 
Nb, it wie dan wol sa moai, geweldich. 
Myn suster se~"Och soks witte wy met wat dat is, no." 
Gerben en Tietsia seinen dat as se wer ris gongen, 
dan koenen wy wol mei harren mei. Dat soe dan wêze. 
Mits septimber op in jÛn, dèr gong de telefoan: 
Mei Gerben, Brechtsje naam oan. 
Fan 30 sept. oant 2 okt. gong~n se nei Nije Skins, 
oft wy ek mei woene, no dat maast altyd wêze. 
Tiisdei 24 septimber binne Gerben en Tietsia by us 
west, de dingen allegearre efkes troch nimme. 
In pear seine tsjin my~ want je fortelle dan wolris 
wat:"No ik wit net, is dat wol wat foar dy. Kinst 
ek net iens swimme." 
Dat kin my neat skele, ik gean mei foar de gesellich 
heid en it ûnbekende temjitte. 

Wy wiene mei Gerben en Tietsia ofpraat dat wy soenen 
30 septimber moarns om 9.30 oere by harren wêze. 
Earst gesellich kafje drinke en dan fuort. 
Ik bin dan sa razend entGsjast, en fol fjoer, dat 
wy nei Nije Skans. 
Wy riden foarby Drachten en dêr ynienen in gelûd, 
ik rop: "wat krije we no?" 
Mar Gerben hie de telefoan yn 'e bÛse, en dêr waard 
hy skille, as wie i t de gewoanste saak fan 'e 
wrald. Dus dy skrik wie ik gauwer oerhinne. 
Ik tocht: "Wat in belevenis. Seker je kinne alles 
ferwachtsje,mar ik hie it noch nea meimakke! 
No we krigen dêr in prachtige keamer, skitterend moai 
Wy us gau omkiaaie. Swimpak oan, treningspak der 
oerhinne, badjas mei en in grutte handoek. 
Earst efkes sitte yn it restaurant en wat ite en 



drinke. It swimbad is net oerdekt, mar yn de iepen 
loft. Yn it swimbad binne bubbelbaden,in grutte bank, 
dêr kin je maai op sitte, sawat oant de skouders ta 
Ûnder wetter. fierder is der in masaazjemuorre, mei 
8 ferskillende hichten. 
By elke hichte bliuwst + l minuut stean. 
Do wurdst sa fan tean oant top masseard. 
Om de oere komt der in sportlearaaren dy docht dan 
bepaalde oefeningen mei de swimmers . Der binne ek 
reumapasjinten en minsken dy't de sykte fan Bechterev 
h a , d y b l i uw e d ê r d an f Ji r t s j e n dage n . I t w e t t e r i s 
hearlik waarm: 36 graden. 
No einliks it swimbad yn, minsken ik hilde Gerben 

krampachtich fêst, want ik wie stjerrens benaud. 
Je steane oant de skouders ta yn it wetter. Ik tocht 
as ik Gerben loslit en ik st~an dêr dan en kin niks 
beetpakke, net bêst. No mei trije kerti·er wie ik der 
troch, en koe Gerben syn eigen gong·ek gean. 
Se advisearje dat je einliks net langer as in healoere 
yn it wetter moatte,mar wy diene wat langer en dat 
diene felle mear. As je dan it swimbad utgeane 
earst ofdroegje, dan de badjas oan, yn de stille kea 
mer op in prachtige luie stoel. Ik tocht, no binne 
wy yn retrête, neat sizze dat is ek wolris goed, want 
je wurde der dan wol efkes by bepaald dat sûnens de ,. 
grutste skat op ie~de is. Je lizze der dan in heal 
oere. Dan wer efkes wat drinke en dan it swimbad wer 
yn. Ik fûn it enich en tige gesellich mei elkaar . .... 
Je kinne der je hier ek efkes feune,want we moasten 
efkes yn de iepenloft nei us hotel ta. 
No wy us omklaaie en geseYlich by Gerben en Tletsia 
op de keamer in kopke kofje drinke, en sa njonkenlyt~ 
sen oan it trije gangen diner. Dat lieten wy û s 
dan ek goed smeitsje. Dêrnei noch efkes sitte en doe 
noch in k o p k e tee by Gerben en Tietsia ·op ·' e keamer, 
~n doe nei us keamer en op bêd·. 
Ik tocht doe't ik op bêd gie, no dit is ek wol wat, 
maat je hjir ûnder de sprei sliepe en gjin dekbed. 
'k Snapte der neat fan. lk die 1n r e k x e r- waarm n a c u t « 
himd oan en nachts 3.30 oere waard ik·wekker, sa 
kalden kalde fuotten dat ik hie. Ik tocht gjin ge- 
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seur ik doch myn treningspak der oerhinne, lekker 
,.,..,.... __ -- .:1# t...- ---L-. he,....-.-1.:,_ ..:.,~--.L 
•• -- - .. ..... .... ..... - .... .. ... - ..... .., .... ... -~ - - .. ..... ..... .... - ........ - l"" .... 

Ik stapte de moarns fari· 't bed, soe de sprei der wer 
netsjes oerdwaan en wat skepte myn stomme ferbazing: 
dêr lei it dek;ed heal Ûnder it kessen! N6 je moatte 
de humor der mar fan yn sjen. Myn sus sei~"§oks moast 
fans e 1 s n e t f e r t e 11 e " . Ik se i ; ,, Vê rom n e t ~> en ha Ge r be 1 
en Tietsia alles ferteld. 
Nb wy ha der smakelik om lake. Wy oan it ufgebreide 
ontbijt-buffet. Der wie.dan ek neat brek, hearlik en 
gesellich. Wy wiene dan 10 oere wer yn de ûntspanning: 
seal, en doe om 10 oere in healoere massaazje; hearlil 
wie dat. Je koene yn 'e sauna,dat ha wy dus net dien. 
Modderbaden kinne jo dêr krije, hichte-sinne, fuotre 
fleks tearapy, schoonheidsbehanoeling, en ek de kappe1 
en de pedikuere binne oanwêzich. Der wurkje san sport 
leararen, dy binne net alle san altyd oanwêzich, dat 
hinget fan de drokte ~f. 
Doe ha we wer in hiele fijne dei han. 
It selde programma as de moandeis en de jÛns wer in 
hearlik keuze-diner. 
Dêrnei noch gesellich by Gerben en Tietsia op de kea 
mer sitten. 
We wienen it tige mei elkoar iens dat we skitterende 
dagen han ha, G~rben. en Tietsia de Jong hawwe har. 
tige foar us ynset, om it us aangenaam te meitsjen, 
en dêr binne se foar 100% yn slagge. 
Ik ha de nachts hearlik sliept. Under it dekbed, en 
de oare moarns wer in hearlik moarnsmiel. 
10.30 oere lieten we fontana Nije Skins wer achter us, 
en na we by Gerben en Tietsia noch in kopke kofje 
dronken, en wiene wy om 13.00 oere wer thus en tige 
foldien. 

In hertlike groet 
fan Rens Bakker. 



Modevakschool Bolsward 
heeft nog een paar plaatsen vrij 

Modevakschool Bolsward gevestigd aan de Olieslagersstraat 6 te Bolsward is een moderne modevakschool die 
u de mogelijkheid biedt een officiële vakopleiding te volgen voor c. 

costumière 
leerl ing coupeuse 

coupeuse 
haute couture 

Wij leren u in uw eigen tempo het patroontekenen en het maken van uw kleding. 

Het systeem van patroontekenen is dat van modevakschool "Haarlem·. Een school die al zo'n 70 jaar ervaring 
heeft met leraressen in heel Nederland. 

Daar wij als leraressen verplicht zijn om zelf nog twee keer per jaar naar school te gaan zijn wij op de hoogte 
van de nieuwste modetrends. 

Door het vele maatnemen is de pasvorm van de patronen uitstekend (wij werken dus niet met confectiematen)! 

De lesboeken zijn vernieuwd. Er is onder andere een Herenboek en voor de kinderkleding is er het nieuwe 
Kinderboek. 

Er zijn gemiddeld zes examendagen per jaar Belangrijk is dat de diploma's die u via ons kunt halen erkende 
vakdiploma's zijn. 

Tevens verzorgen wij een kleermakerspraktijk-<:ursus waarin u alle kneepjes van het vak worden geleerd, 
zoals paspelzakken. splitten en kragen. En natuurlijk een cursus zelfmaakmode waar een ieder op eigen niveau 
zijn of haar kleding maakt. 

Sinds een jaar hebben we ook een lingerie-<:ursus waar BH's, slipjes en body's gemaakt worden. Alles op 
eigen maten. Voor diegenen die niet kunnen patroontekenen wordt het patroon getekend. 
Cursusl<o:sten 

Kneepjescursus 
Lingeriecursus 
Overige cursussen 

10 lessen. inclusief materiaal 
61essen 

/250, 
[250,- 
/12,50 per les (een maal per 

maand te voldoen) 
Inschrijfgeld /25,- wat verrekend wordt met het lesgeld. , 

Gediplomeerde Coupeuse-lerares 
Jos Tigc:he laar 

Olieslagersstraat 6 
8701 EC Bolsward 

Aángesloten bij ModeYlksc:tlool "Haartem" 
Tel. 0515 - S7 48 94 " 

Voor informatie kunt u bellen:Epie Wijngaarden, 
Singel 5, 
8765 LL Tjerkwerd 
tel.: 0515 - 579761 

of boverrstaand adre~. 10. 



Introduktiekursus Humanisme 

inrrouucuecursus Humanisme in Sneek . . 
Welke antwoorden geeft het humanisme? Welke inspiratie, ondersteuning, 'invulling haal ik 
uit het humanisme? Wat betekent het praktisch humanisme voor mijzelf en in contact met 
anderen? · · 

Humanisme geeft verdieping aan ons leven, Door het volgen van de Introductiecursus 
Humanisme, is het mogelijk een lci~draad op te pakken. Zowel in de the?r-ie als in de praktijk. 

De cursus is als volgt ingedeeld. 
1 c.: bijeenkomst: Waar staat het humanisme voor? Begripsbepaling, moraal. 
2e bijeenkomst: Wat biedt het humanisme? Mens en wereldbeeld, levensstijl. 
Je bijeenkomst: Wat laat de humanistische beweging in Nederland zien? 
-k biieenkorust: Wat biedt I lumanist isd1 Verbond in Fncsland/Sneck c.1).'.' 

De cursus wordt verzorgd door Mcrt Krerner. Contactpersoon vanuit de organiserende 
afdeling Sneek, van het Humanistisch Verbond. is Jac. König, Oostend 30. 8748 AM 
Wiunarsum. 
/)e cursus vindt plaats op vier tuaandagavondcn .. / en 18 november. 1 en J (j december 
! lotel Uz111ga. l.t!111111en1·eg 8. Sneek aw11·w1g J(} IJl) 11111· 
Kosten voor Hl: leden f 25. = en nie; ledenf 52.50 
inbegrepen. naslagwerk en voor niet leden een jaar-ubonnemcnt up de I /11111a111st. 

Heeft u zei f belangstelling of weet II iemand anders die geïnteresseerd is bel per omgaande: 
Abe van Dijk, tel. 0515-4 l 5395, Jet van Holten 0515-574809 of Jac. König 0517-53 l 554. 

Boargerlike stän 
Meidielings f oar dizze rubryk graach skriftlik oan 'e redaksje: 

* Op 27 septimber trouden Bouwe en Anneke Speerstra. 
* Yn oktober wiene Willem en Leny Haytema 12 1/2 jier troud. 
* Yn novimber binne Henk en Stella van der Zee 12 1/2 jier troud. 

U s lokwinsken ! 

ll. 



Ao'inda c:, 

-:11- 11 novimber - St. Maarten; bem komme by de doarren läns. 

"7 17 novimber ~ Parodia-loop; start 14.00 oere by it Waltahûs. 

-'il" 23 novimber= Yntocht fan Sinteklaas yn us doarp .. 

. r 11 desimber= Iepening fan it 'nije' Waltahûs.(!!) 

Meidielings foar de aginda graack trochjaan oan 'e redaksje. 

1,- Oprop ! 
· Foto's en oar materiaal yn ferbán mei it 75-Jierrig bestean fan 

ûs muzykkorps 'Eensgezindheid' (sjoch ek il foarich 
Skieppesturtsje) graach sa gau · mooglik (leafst foar Janne 
waris) bringe of stjoere nei Beitske Breeuwsma, fan 
Panhuyswei I 0, 8765 LH Tsjerkwert. Jo krije al it 
(foto)materiaal wer in goede oarder werom .. Yn 't foar us tank. 

'..., 



Rijbewijs 1 
Het rijbewijs is een belangrijk bezit. Hiermee kunt u aantonen dat u bevoegd bent om een 
bepaald soort voertuig te besturen. U moet het rijbewijs dan ook altijd op zak hebben als u 
in een voertuig rijdt. Ook- kunt u het rijbewijs in veel gevallen gebruiken als identiteitsbe 
wijs. 
Iedereen die vanaf I juni 1996 voor een rijbewijs in aanmerking komt, krijgt een rijbewijs 
van het nieuwe model. Personen die al in het bezit zijn van een rijbewijs krijgen het 
nieuwe document pas wanneer ze hun rijbewijs vernieuwen. 

Wanneer vernieuwen. 
Op de nieuwe rijbewijzen wordt per categorie vermeld dat uw rijbewijs "vanaf" een bepaal 
de datum "tot" een bepaalde datum geldig is. Wanneer het einde· van de geldigheidsduur in 
zicht is, kunt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aanvragen. Als uw rijbewijs voor I 
juni 1996 is afgegeven, staat bij het kopje "vernieuwen voor" de datum waarop u uw 
rijbewijs uiterlijk moet vernieuwen. 

Over- te leggen bescheiden bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs. 
Twee identieke. recente, goedgelijkende pasfoto ·s van de aanvrager/aanvraagster 
Het eerder afgegeven rijbewijs 
Leges f 32,00 

In sommige gevallen. bijvoorbeeld als de aanvrager de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, 
dient tevens een verklaring van geschiktheid te worden overgelegd. Nadere informatie 
hierover kunt u verkrijgen bij de afdeling burgerzaken, tel. 0517-533326. Voor het vernieu 
wen van uw rijbewijs kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken, dagelijks geopend van 
8.30 - 12.00 uur en op maandagavond tevens van 18.30 - 19.30 uur. 

1 Bydragen 1 
Bydragen binne kommen fan: 

... ··- '• ·-~ 

J.S. Reitsma, Den Haach; A. de Haan, Boalsert; 
H.de Haan, Boalsert; G. Mulder, Singel; J.B. Kuipers, 
Singel; D. v.d. Wal, Dedzjum; B. Bakker, Dedzjum i 

fam. Wijngaarden, Singel; fam. Visser, Dedzjum; 
mefr. A. Gietema, Waltawei. 

tige tank! 



. -- .. - --~ ···· ....... · . - ... ·· ... _..:_. 



1 Stichting Doarpshûs "It Waltahûs" 1 
Geachte dorpsgenoten, 

De bovenverdieping van ons dorpshuis is weer in ge 
bruik. De pedters zijn al verhuisd van de "dependance" 
naar de bovenzaal. De kaartclub is ook begonnen en 
maakt eveneens gebruik van de bovenzaal. 
De vrouwenvereniging maakt gebruik van het balkon. 

De grote zaal is bijna af. Hier zijn wij bezig met 
het repareren van de vloer, die op een paar plaatsen 
"omhoog" is gekomen. De keuken is geplaatst. Er wordt 
momenteel gewerkt aan het maken van de bar. Het 
plaatsen hiervan gebeurt na het aanbrengen van 
linoleum op de vloer. 

De meeste timmerwèrkzaamheden ziJn gedaan evenals het 
schilderwerk, al zal er van het laatste altijd nog 
wel wat te doen zijn. Het meeste werk zit nu nog in 
de installatie, zoals waterleiding, e.v. en ele~trisoh 
c.q. verlichting. 

De hoeveelheid werk die nog gebeuren moet,mogen wiJ 
zeker niet onderschatten. Wij hebben nóg een aantal 
drukke weken voor de boeg,maar desondanks is besloten 
om de openingsdatum te zetten op zaterdag 21 december 
1996. 100% klaar lukt misschien niet, zodat wij na 
deze datum nog wel eens bezig zullen zijn. 
Nadere mededelingen over de opening volgen t.z.t .• 

Inmiddels heeft de Stichting de "dependance" verkocht. 
De nieuwe eigenar.en per 1 november zijn Rein en 
Liesbeth Galama. 

Vooruit lopend op 1997, zullen wij de indeling over 
het 1e halfjaar voor de vrijwilligers van de bar, 
keuken en schoonmaakàiensten eind december ronddelen. 

Stichting voarpsnûs .L~ 
• ~ - • A 

Wéi.L c a uu s , 
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T Jt de älde doaze (2) 
In fertroud byld foar altyd ferlem 

' i 
1 

lt ferhaal dat -..,, no opnimme hat te. krijen mei in hû.s oan 'e Singel te / 
Tsjerkwert. De foto dy 't -..,, der by opnimme is jierren lyn makke troel, in : 
omreir,gjende fotograaf dy 't der 'samar' in plaaJsje fan makke. 'Ijitte 
Wijngaarden, de bewenner dy 'tal wat op jierren wie, krige de foto oanbean foar . 
f 7,50, in bedrach dat yn dy tiid net mislik wie. Wijngaarden fin it ek 
bespotte/ik djoer. lt like der op dat de fotograaf gjin saken dwaan soe: Seis koe 
er ek neat mei de foto dat op 't lêst gie de plaat. foar ien gûne oer yn hannen fan 
de bewenner. "Sjoch, " sei Wijngaarden doe, "ik haw altyd al keapman west, 
moatte jo rekkenje, mar der binne hiel wat Tsjerkwerters yntippele." Faaks is it 
dan dochs noch oan dy fotograaf te tankjen dat der fan us doarpke noch sa'n 
prottefoto'syn itferline makke binne. 
Yn dit twadde part yn de rige knipsels ut de aide doaze fan Gerrit Ma/der giet it 
yn it bysûnder oer dit hûs en syn bewenner: Fjirtich jier f erlyn stie it f erhaal yn . 
de Boalserter Krante. lt wie 25 maaie 1956. 

Tjerkwerd verliest huis aan de Singel 
"Krotopruiming" is een modem woord en 
wat ons betreft, geve men dit woord een 
zo groot mogelijke inhoud. M.aar elke 
medalje heeft een keerzijde. Met het 
verdwijnen van oude woningen verdwijnt 
ook onafwendbaar een stukje dorpsbeeld 
zo niet dorpsgeschiedenis. 
Maar zo is nu eenmaal 's wereld beloop. 
Alles wisselt en verandert. Het oude 
vertrouwde maakt plaats voor 't nieuwe. 
Zo !Jaat het ook in Tjerkwerd. Ook hier 
staat de tijd niet stil. Een blokje 
woningen aan de Singel, voor jaren 
eigendom van Rienk Posthumus. die later 
te Bolsward aan de Snekerweg woonde en 

- 
op · hoge leeftijd nog zo ongelukkig aan 
zijn einde kwam. later gekocht door H. 
De Jong, die het weer overdroeg aan het 
gemeentebest:nur van Wonseradeel, valt 
(of als U dit leest misschien reeds viel) 
onder de meedogenloze slopershamer om 
plaats te maken voor nieuwbouw. 
We waren er j.l. Dinsdag juist getuige 
van hoe de werldieden de boel naar 
beneden haalden en de dakpannen 
ratelend aan diggels vielen. 
Dit was voor ons goede aanleiding om de 
laatste bewoner van dit pand. Tjiue 
Wijngaarden, eens op te zoeken. Hij 
woont nu in de ruime diaconiewoning 



aan de Trekvaart. eigenlijk een herenhuis 
in vergelijking met het knusse woninkje 
aan de Singel. 
De klompen stonden voor de deur, de 
baas was dus thuis. Onder het 
aardappeljassen hebben we gezellig 
gebabbeld over het verleden. Daar kan 
Tjitte Wijngaarden van meepraten. hij is 
reeds eenentachtig en zijn geheugen laat 
hem nog niet in de steek. Alleen bij het 
lezen moet de fok op en de skonken 
willen niet al te best meer mee. maar 
verder is hij zo kras als het maar kan. Als 
~ p~ectikant hem eens opzoekt met een 
ucw 1g .r.:.um. iÄ moel ooi<. maar weer 
eens bij de oude Wijngaarden zien ... 
protesteert hij prompt. 
Immers. al1es wat "oud" is beschouwt 

men spoedig als iets minderwaardigs en 
Tjitte voelt zich nog jong van hart. De 
ouderen in heel ons grote lezersrayon 
zullen hem nog wel kennen. want veertig 
jaar lang trok hij Zuid-West-Friesland 
rond met zijn pol- en porcelijnkar. 
Kooiker had hij ook al gedaan met de 
hondenkar, maar Tjitte Wijngaarden 
ruilde de honden spoedig voor een kedde. 
Hij heeft er meer dan één gehad en het 
waren heus geen afgeleefde beestjes. 
maar altijd fleurige. helderoppe dieren. 
waarmee hij schoon voor de dag kon 
komen. 
F°Pn "~" riP snp,,pr,c-f J.v,.l,-,...nrf,.,. rnutPc ,, . .,r rf;n 

over Nijland en Folsgare. maar toen later 
de wegen werden verhard trok hij ook 
naar Ferwoude en Gaast. Zelfs tot in 
Wommels was hij een bekende 
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verschijning. 
Op 22 februari dit jaar is hij pas uit het 
huis aan de Singel getrokken. Het werd 
oud en was niet meer geheel winddicht en 
;_ ,In ....,._..,.AA ............ ,,. .. '".._<"° 'hot o..- ..,.. ,,.....;1.;;i,. ·~ ........ - ,J- .... o- ··-···-· ··- ... --· ---- ........... _ ... - . .,,-. ·- 
harden. Sommige Tjerkwerders zeiden 
wel eens meewarig: De àlde Tjitte kin 
wol deafrieze", maar zover is het 
gelukkig niet gekomen. Z-evenendertig 
jaar heeft hij in het huis aan de Singel 
gewoond. 
Vóór hem woonde Sjoerd de Witte er. 
Hoe oud het huis is valt moeilijk: te 
zeggen, vermoedelijk was het wel het 
oudste van heel Tjerkwerd En wat zal er 
een lief en leed in zijn geleden. Er is in 
geliefd en gevrijd door jonge paartjes . Er 
zijn tientallen kinderen in geboren, vele 
malen is er door zwartgeldede mannen 
iemand uit weggedragen naar de laatste 
rustplaats : 
0, als die muren eens konden spreken! 
Wat zouden ze ook verbalen van bittere 
armoede, dier er vroeger wel is geleden, 
van lange werkdagen, van zwoegen en 
slaven. Het leed is ook Tjitte 
Wijngaarden niet voorbij gegaan, maar 
hij weet zijn leven te zien onder hoger 
licht en weet daar blijmoedig van te 
getuigen. "Ik soargie bjir net wie," zegt 
hij, 'wy hawwe in Boarch!" 
Korter, maar ook eerlijker 
geloofsbelijdenis heti>en we zelden 
gehoord 
"Mar jo moatte net miene, dat ik altyd 
sa'n bêsten ien west ha, binammen yn de 
jonge jierren net!" 
En dan komen de verbalen los, o.a. over 
de tijd dat hij melkknecht was in 
Duitsland. 
Al pratende komen we weer op de 
atfearen, de potkar . Maar hij deed ook in 
lood, vodden, oud ijzer en alles wat maar 
van zijn gading was. Trouwens, daar doet 
hij nog in, al kan hij er niet meer op 

uittrekken en moet men het hem brengen. 
~ heeft hij nog voor een flink 
bedrag kunnen afleveren en zoiets komt 
wel van pas, want Tjitte Wijngaarden 
1PPft ""'" Orppc: ' T),;a"'.- mnM ibn ,i,> 

huishuur af, weliswaar slechts een 
daalder in de week, maar voor hem een 
heel bedrag, het krantengeld ( het 
Bolswards Nieuwsblad is zijn lijfblad) en 
een paar draden tabak, want de pijp is 
niet vaak koud. 
Aan de Singel bewoonde hij het huis niet 
alleen. Eigenlijk waren het een 4-tal 
woningen waarvan het achterste de 
laatste tijd als p.kbuis werd gebruikt. 
Achter hem woonde Sjouke Lemstra en 
daarachter Minke Bakker. Dat alles is nu 
vootbij. Het huis gaat naar de grond, 
maar het daklood is hem beloofd, zodat 
hij ook nog een stuiver kan verdienen aan 
"zijn eigen" huis. 
Al pratende vertelt Wijngaarden ons ook 
van het antieke haardijzer, met een paar 
gebeeldhouwde engeltjes er op. Van 
onderen was het ijzer wat kankerig, zodat 
hij er niet veel licht in zag. Toch is het 
nog terechtgekomen in de Bolswarder 
oudheidkamer. 
Ook in de nieuwe woning bevalt het 
Wijngaarden best. Hij heeft een mooi 
uitzicht, maar soms wel wat last van de 
westewind, die vlak op de ramen staat. In 
dat opzicht was het aan de Singel 
"smûker", 
We kijken de ruime kamer eens rond 
Alles is opgeruimd en netjes. Trots vertelt 
onze gastheer ons, dat hij het zelf 
onderhoudt. Netheid is nu eenmaal zijn 
hobby . Çok het gereid van de kedde was 
destijds altijd mooi gepoetst . 
Ons oog valt op een ingelijste foto van de 
pastorie met op de achtergrond de kerk 
met een koepeltje, 
"Ja, dat koft ik yn it boelguod fan Pier 
van Gosliga," vertelt Wijngaarden ons. 



Letter ba se in spits op 'e toer set, dat 
wie. as ik iny net forsin, yn 1898." 
'Zo viel er heel wat te vertellen en we 
mogen niet' vertrekken zonder een sigaar·· 
op te steken. 

Bedankt 
Na een periode van ziek zijn, waarvan Peter goed zeven week in het 

Antoniusziekenhuis te Sneek heeft doorgebracht, gaat het nu goed met hem. 
Langs deze weg willen we iedereen héél hartelijk bedanken voor de belangstelling 

in welke vorm dan ook. 
Namens Peter Ouderkerk.en, zijn broen en ouden 

Beste Tjerkwerders, 

De tijd gaat snel, zo gaat 't ons ook op de Jouwer. 
Maar eerst een berichtje aan de Tjerkwerders. 
Een kleine ~O tal jaren mochten we samen met de 
kinderen er wonen, en het waren goede jaren. 
Veel lief en le~d h~eft u met Ons gedeeld. 
Het waren goede jaren, waar wij altijd met veel 
dankbaarheid en vreugde .op-ter~gzien. 
Mensen onze dank voor alles. 

U bent altijd welkom op de Jouwer, 
Ulekamp 46, 

Johannes én Cilia Huitema. 

Roel is inmiddels drie .m a a n d e n oud 
en sa'" sûn as in fisk ! "' · 
Voor alle felicitaties, in welke vorm 
dan ook, willen wij langs deze weg 
dank zeggen! 

Wieko. Anita 
Bart en Roel Hekkema. 
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Bericht van de vereniging voor Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 

Voorgaande jaren was u gewend dat de ledenvergadering 
in november werd gehouden. 
Wij als bestuur hebben gemeend de vergadering te 
verschuiven naar januari, opdat de werkzaamheden in 
it Waltahûs ongestoord door kunnen .gaan. 
Te zijner tijd krijgt u·een uitnodiging. 
Dan nog even het volgende; elke maand worden de 
stukken van de raadsvergadering van de gemeente 
Wfinseradiel naar onze vereniging opgestuurd. 
Heeft u interesse om de stukken eens door te lezen, 
deze liggen ter inzage bij Aggie Ouderkerken, 
Waltaweg 35. 

Namens het bestuur 

Aggie. 

1 Opbrengst collectes 1 
De nasjonale kollekte foar de geastlîk ge 
handikapten hat it moaie bedrach fan f. 506,90 
opbracht. 
Wy wolle gFaach de minsken fan Tsjerkwert - 
Dedzjum en alle utbuorrens dêrfoar hertlik 
tank sizze. 

In groet' fàn 
Haaye Kooyenga 
Brechtsje Bakker 
Rens Bakker 

----------------------------- ----------------------------- 

De opbrengst voor de Kankerbestrijding is 
in Tjerkwerd geworden f. 641,80 

.: - "' - ..., _,.., - ....... -- ... o-··· .,, 
J • 

'tC'7 11\ 
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Hartelijk dank aan de collectanten en alle 
gevers. 
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Parodialoop, 
een klassieker die terugkeert in november 

Na een jaar afwezigheid zal de beroemde Parodia-trim 
loop in 1996 tóch weer worden georganiseerd. 
Vele mensen bleken deze beruchte klassieker die van 
Tjerkwerd via ,Parrega en Dedgum weer naar Tjerkwerd 
voert (7,3 kilometer), niet te kunnen missen. 
En terecht, want het was elk jaar weer een boeiend 
sportevenement! Op velerlei verzoek keert de immer 
spektakulaire trimloop nu terug. 
Het zal alweer de 11e editie worden. 
De organisatie van het spektakel is traditiegetrouw 
in handen van het duo Jaap van Lingen/Broer Feenstra. 
Als datum voor de trimloop is voor zondag 17 november 
gekozen. Startschot: om 14.00 uur bij It Waltahûs. 
In het dorpshuis is voor de deelnemers gelegenheid 
om zich om te kleden. Douchen moeten ze thuis doen. 
Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in It 
Waltahûs. 
17 november is nog vrij ver weg. Deelnemers hebben 
dus nog ruimschoots de tijd om alvast te oefenen 
voor de mooiste klassieker van het jaar. Alex Draai 
sma bij de heren en Tineke Schukken bij de dames z1Jn 
de grootste favorieten voor de zege, als zij hun titel 
tenminste komen verdedigen. 
Deelname is geheel voor eigen risico. De inschrijving 
voor de Parodia-loop vindt op 17 november bij de 
start plaats. Alle deelnemers die de wedstrijd uitlo 
pen krijgen later een medaille toegezonden. 
De winnaars van de drie categorieën Heren-senioren 
(vanaf 16 jaar), Dames-senioren (vanaf 16 jaar) en 
Jeugd krijgen een mooie prijs. 
Haal de gympen of trimschoenen maar van zolder, mensen 
want op 17 november"Giet it wer los!" Tot dan! 

Horloge verloren 
Dinsdag 17 september j.l, , tussen 08.30 en 09.00 uur, ben ik mijn horloge 

verloren op de Trekweg, tussen de Tjerkwerder brug en het bankje. 
Het 1s een goudkieurige i.u1 us mei.. ccu :.,ü~iii !.:. • .:. .. !:;widj;;. 

Is er iemand die het toevallig heeft gevonden? 
Ik wil het graag terug, omdat het voor mij een speciale betekenis heeft. 

Betty Jellema (tel. 579097) 
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1 Snypsnaren 1 
*Rektifikaasje: Wico -oast wize Wieko. 

*Wieko (sa goed?) hat in grutte garaazje mei in lyts 
autootsje. Sa'm moderne Trabant (Mercedes) soe der 
net yn misstean, tocht er. 
No wat let je? By de Volbeda's stie in pracht! 
Grien metalic. Wieko toande syn belangstelling en 
krige in proefritsje oanbean. 
Dat ritsje waard in rit, se ha him de hiele dei net 
wer sjoen. Wat· de passy belune hat is net bekend. It 
sil de prils wol west ha. 

*Lytse Pieter Hijlkema fergie fan de kramp. 
Mem Ellen ~krok har in "hoedje" doe't se yn de Gnt 
lêsting in legohuodsje Gntduts. 

*Oppas Jaap hat op Jaap syn bêd sliept. 

*Gjettje:hab hiel wat wurkhuzen. Se hildt sawat 1/3 
diel fan 'e Waltawei skjin. 

*It giet mei "it hÓske Riemerema" krekt as mei 
"Peyton Place", der is lang in "ferfolch!" 

*Der sit handelsbloed yn Christiaan de Boer. Sa woe 
er 4 einen keapje by Yeb W .. Fraachpriis: f 2,50 
it stik. Christiaan woe lykwols net mear jaan as 
f. 2,--, de uterste priis! 
Yeb: 1 ein deropta, meielkoar f 12,50. 
Ferkocht, sei Christiaan.~ •••• Hoefolle is J 12,50 

:5 Christiaan? 

*Bouwe Sp. liet him it bier goed smeitsje mei ~t 
feest. Johan O. seach dêr niget oan en sei tsjin 
Bouwe's Anneke:"Meist wol gek wêze asto aanst mei 
him troust! Bist better mei my ut!" 
No, ik wit net •••••• ! 

*Tink derom Anneke, Bouwe is in sleatsjesiler! 

'2..2. . 
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*.T::>n Pn T.i"'""' hPt::>nlr,:, f""::>"' it n::>mmoh"""'tioio on no 
mountain/lanbike. 

Jelte en Rixt. 

*De Schukkens ha in reade, in wite,tn blauwe èn in 
oranje kever. In ferkapte utering fan keningsgesind 
heid? 

*Gerrit Sch. kin mei sa' n, kleur auto mar better net 
yn 'e buert fan bollen komme. 

*Joop N. fynt dat ferfier net djoer hoecht te wêzen. 
Dêrom rint en draaft er in protte. Mar as de skuon + 
f 400,-- kostje moatte.en in rêchtaske ~ j 500,--, 
soene je ek in retourke nimme kinne ransels! 

*Oh sil er 750 km yn 'e Pyreneeën rinne .. · .. 
Dan ha'k neat sein! 

*Syn buorman Harold is ek och sa sportyf. Hy sil mei 
syn huskies nei Finlan te rinnen en te draven. 
Harold op 'e slide en de hÛnen derfoar te lÛken. 
Lekker sportyf foar de hÛnen. 

*Wêrom Akke N. har hier altyd sa koart hat? 
Hat se minder wynfang. 

*Toos parkearde har auto by de Stopera yn A'dam. 
Moai ticht by it sintrum. Mar se wie raar fan't sin 
trum doe't se nei êfrin oflies hoefolle parkearjild 
se betelje moast. Dêr hie se in knap truike foar 
keapje kinnen ..•.• 

*Durk v.d. Veen hie de kampioensdo fan Nederlan. 
In ko beoardiel je op kop, poaten,jaar en oeren, 
mar wêr beoardiel je no in do op? Dy binne dochs 
allegear gelyk? 
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*Der steane nije offalbakken op it skoalplein. 
De jongste bern goaie dêr kreas it offal yn mar de 
A , 

aldere learlingen.ferpoffe it! Der sil wel in gene- 
raasje oer ferrinne moatte tink. Jong geleerd, oud 
gedaan. 

*De gemeente regelt in protte,· mar blykber net alles. 
Sa moatte de bern fan Tsjerkwert foar skoalgymnastyk 
alhiel nei Penjum, omdat de ferantwurdelike man 
yn dizzen fergetten .hat soks mei Parregea. te regeljen. 
Strafpunt! 

*Foar of tsjin, de earste peal foar wynmolepark 
Beabµorren is tiisdei 29 oktober de middeis heal~ei 
fjouweren de grGn yn gien. 

*Op in jGn waard der- in grutte.cowrgette mei 2 prammen 
derop by Joke Sch. op 'e stoepe lein. In briefke 
der by. "Wy hoopje dat dizze ~k smeitsje mei!U 
Joke nei Jaap en Karin, dy wiene fertocht, want dy 
hiene in prommebeam en courgettes yn 'e tun. 
Betanke hin! No, doek mar betanke foar de promme 
jam fan us beam, Prommejam, prommejam, sei Joke. 
Ik wit fan gjin prommejam, wie~ net! 
Mar se bliuwt fertocht.:Ien kear in hofkesjonger, 
altyd Ln.hofkesjonger? Wol de wiere prommeja~makster 
opstean, opdat Joke .fan dizze -smert suvere wu~dt! 

9 deRimber ynleverje. 




