doarpskrante fan tsjerkwert e.o.
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't Skieppesturtsje is de doarpskrante fan
Tsjerkwert en omkriten. Dix.ze krante
wurdt hûs oan hûs besoarge troch de
redaksje of oare frijwilligers. De krante
kin bestean troch frijwillige bydragen fan
de Iêzers,
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Bydragen kinoe oermakke wurde mei
fermelding fan
'-bydrage 't Skieppesturtsje" en it jier
dêr't it betrekking op hat.
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Foarwurd fan de redaksje
Kjeld, iis, alvestêdetocht, kalde fuotten, snotbongels, waarme poeiermolke
alles is der al oer
sein.
Mei· de dei ferfaagje de bylden dy't op ós netflues
grifke binne. De skossen iis dy't safolle minsken
yn 'e besnijing. hiene, smelte wer ta wetter yn 'e
lijte fan 'e seedyk.
Fryslan op syn bêst!
Ek ha wy Tsjerkwert op syn bêst kinnen leard!
Wat is der de ofrûne tiid in hÛd fol wurk fersetten
yn It Waltahûs! Mei grutskens kinne wy no sizze:
"Us Waltahûs!"
De redaksje fan lt Skieppesturtsje hat dêrom miend
dat dit heechstandsje yn oantinken bewarre wurde
moat foar it neiteam. In skitterende oarkonde fan
de h n fan Anne de Vries en in · n b Ld i.g e Skieppesturt fan van Buren sille de ynset en de ienriedichheid libben halde. In doarp kin der net sûnder.
si1t in doa~p ek net sûnder ferieningslibben kin.
Dan it gebou hoecht it no net mear te lizzen.
Dàt it gebou foldocht ha wy yn 'e praktyk Ûnderfûn
op sneon 22 febrewaris.
De toanielploech fan Blauhûs spile it stik "It Per~
ron" en de 20 minsken du't dêr by belutsen wiene
koene rom en breed harren keunsten fertoane foar
in moai besette seal.
De gesellige bar wie der de oarsaak fan dat guon
toanielleafhawwers pas yn 'e moarntiid nei hÛs
skarrele binne
Wer ~n alderwetsk jÛntsje
WaltahÛs!
Hopelik kriget it ferienings- en kulturele libben
no in nije yrnpuls. It toarre brune gers moat,
lykas yn 'e natuer, plak meitsje foar frisse griene
sprytsjes. "Een nieuwe lente , een hieuw begin!"
à
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As wy goed om us hinne sjogge komt de maitiid der al
wer oan; in kidelich sinnestrieltdje, in. foarsichtich bolblomke ,• in sjongende lyster .....
Oer inkele wiken dilkelje de ljippen wer. oer de wjuk
en kinne de aai~ikers har~en hert wer ophelj~ en·
genietsje fan de natuer. Wy po~tse de wikselbeker
alfêst op.
Der binne lykwols minsken yn us fermidden dyrt troch

it ferlies fan neisten of troch sykte nèt genietsje
kinne fan de dingen om harren hinne.
Lit us dêr omtinken oan jaan, elts op syn eigen wize.
Minsken, hopelik binne jimme nei: it lêzen fan dizze
earste Skieppesturt fan 1997 wer hielendal op re
hichte fan it wol en wee fan Tsjerkwert en omkriten.
Nammens de redaksje,.~
.Rixt Speerstra.
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Kerstmuziek
In het ·pas geopende en nog naar verf ruikende WaltahQs hield Muziekschöol Fryslin Sud-West·ma~ndagavond
23 december een -voorspeelavond in kerstsfeet.
Ongeveer 25 leerlingen gaven een eriht kerstconcert.
Op allerlei verschillende soorten instrumen~en
werden prachtige kerstliedjestten -gehore gebracht.
Solo. ensembles, met piano en.met bandje, allerlei
combinaties waren er.
Ook de AMV-klas liet horen wat je zoal met een kerstlied kan doen: zingen, spelen, rinkelen met bellen
en klankstaven zorgden voor een mooi "Stil nu".
In de pauze was er chocolademelk, koffie en een
kerstkrans.
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Tot slot werd door iedereen samen Jingle Bells eb
We wish you a merry Christmas gespeeld.
Dit bracht iedereen in een echte kerststemming.
Al met al een mooie voorspeelavond die door veel
mensen uit het dorp werd bezocht.
Edith en Ellen.
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Kinderkerstfeest

1

Namens de leidirig van de kindernevendiin~~ in Tjerkwerd Willen we een ieder die op wat voor wijze dan
ook heeft meegewerkt om van.het Kinderkerstfeest
1996 een succes te maken hartelijk. dank zeggen.
Alle gulle gevers die samen goed waren voor een
bedrag van f. 820, 60 ook heel erg bedankt.
De tractatie en de boekjes voor de kinderen konden
er van worden betaald.
.
Samen kunnen we terugkijken op een fijn en geslaagd Kerstfeest.
Gj.D.

1
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Sa as Jim witte komme de skieppesturten boppe de
60 winterdei ien kear yn 'e moanne in middei by
elkoar.
En hoe bèsiiet it, altyd wer -hawwe Anny, ·Hinke en
Aly wer wat foar us betocht.
It ~ie Hendrik van der Meer dy't yn oktober 196
mei t'.is starte, no en dan is it daliks al raak.
Dat is altyd moai minsken dy't ja wol hear.d ha foar
Omrop Frysl;n en dah ek ris in.kear yn't fermidden
ha. We ha songen as lysters en Hendrik mar traapje
op syn "ut- en ynkiapt" oargeltsje.
1 3 nov imber -h a t Hi n k e Twi j ns tra s troch - mid-del
fan in popp~ fan blokken sjen litten hoe as we
der faa:btnaen en fan bGten t'.itsjogge.
Mei· Le n en wie it fansels in E.H.B.U. les·ke(·:dt:1s'''
tige learsum. Nei de tee liet se us ferskate
skjirren sjin, net minder as 18 stiks; doch har
dat marris nei; bring se by us op 'e gearkomste,
en wy fertelle jim wêr as se foar brGkt wurde! !!!
18 desimber kamen wy wat letter op 'e middei byelkoar en dat stie alhiel yn it teken fan it
Krystbarren.
It sjongen fan de ferskes, de foardraqhten en
gedichten en boppe alles it meimekoar iten yn
ué nijè Wa~tahGs wie o sa gesellich.
Wa 't ît sa pèrfekt klear makke ha, binne wy
net efter kommen, mar de betsjinning fan Jaap
van Lingen wie klasse!!
Mits jannewaris kamen der twa froulju ut Burchwert.
Sy leine US ut wat de" "Zonnebloem" yn h Ld t ,
It komt yn't kaart hjir op del: vrijwilligerswurk
by aldere en sike minsken, thus en yn 'e ferpleechtehuzen en dan wurdt der benammen tocht oan besykjes en ek mei de minsken nei bGten as it kin.
û

à
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Us lêste gearsit wie op 12 febrewaris.
Fanót Boalsert wie de. frouljus folksdGnsgroep
"Canandra" oerkommen. Sy dQnsje-, wy sjenMeielkoar in pear spultsjes bingo- tee drinkesy dounsje-, wy sjen- en ta beslót de hiele kloft
op 'e flier. 0 nee, ta beslut, om dat we de 11
stidetocht noch ne~ fergetten wiene, mei Anneke
Douma sjonge oer dy opfeart oare kan Ljouwert.
Okke kade.

1957 - EHBO - 1997 Notulen van de feest~lijke .jaarvergadeiing op
donderdag 13 februari 1997 ten ,huize van onze
secretaresse Alie Mekking. Onder genot van een
kopje koffie of thee met een lekker stuk o r an j e ...
koek opende de voorzitster Hin~e T~ijn~tra de
vergadering en heette ons hartelijk welkom, .in
het bijzonder ons erelid P. Tolsma.
Jammer dat 4 leden afwezig waren.
Bij het punt mededelingen meldde de secretaresse
dat door te weinig animo de Kringwedstrijd op
3 maart geen doorgang kan vinden en dat van het
Elfstedenbestuur een film van de Elfstedentocht
was ontvangen als dank voor de hulp op 4 januari.
Daarna las Alie de jaarverslagen ven secretaris
en penningmeester, omdat Akke de Haan afwezig was
door griep.
Bestuursverkiezing: Akke de Haan was aftredend,
maar herkiesbaar. Zij werd met algemene stemmen
herkozen, dit werd haar telefonisch medegedeeld
en beloond met een applaus, wat door haar zeer
op prijs werd gesteld. De rondvraag leverèe niet
veel op, wel werd de film verloot.

t. -
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Deze werd gewonnen door Akke Gietema. Alie bedankte
de beide kaders Twijnstra en Gietema voor de gratis
lessen die ze elk jaar weer geven en ·bood hun beide
een pot bloemen aan.
Na de pauze herdachten we ons 40 jarig bestaan en
werd het verslag-van 15 jaar terug voorgelezen.
Daarna deden we een spelletje waar· de handen en
de hersens goed bij gebruikt moesten worden.
Vervolgens hebben we nog geluisterd naar het interview van Alie Mekking ·op de radio van 3 januari j.l.

in verband met de Elfstedentocht. Omdat we weer.
even in de sfeer van de Elfstedentocht waren werd de
avond besloten met het liedje "Bonkefeart" en wenste
de voorzitster ons wel thuis.
Al met al een gezellige avond.
Tine Miedema.

Koffiedrinken I!
Op dinsdagmorgen 18 maart is er koffiedrinken
voor belangstellenden.
Het begint om~ half 10.
Om 10 uur komen de peuters van de peuterzaal even
hun fruit bij ons opeten. Na~ een half uur
vertrekken de peuters weer naar boven.
De koff'iemensen kunnen tot+ half 12 nog even
napraten.

l·
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Iepening Waltahûs

1

Mei grut feest waard it Waltahûs op 21 desimber iepene
en mei rjocht. It kulturele libben fn .. in doarp falt
en stiet mei in goed doarpshÛs.
As men de ferbouwing yn 1973 meimakke hat fan "Har~
monie" n e L "WaltahÛs", en dêrnei in skoft foarsitter ·,.f
west hat fan de stichting, komme der soms oare tinzen boppe.
Doe't dizze ferbouwing ûtein sette ha ik my, earlik
is earlik, wol ris offrege: moat dit no allegearre
wol, wy hiene it ommers sà~moai yn oarder!
Mar ja, sok praat dat i~ in alderdomskwaal ransels.
De tiid stiet no ienkear net stil, en jo moatte by
de tiid bliuwe, of noch better:de tiid yn~t foar
wêze.
Sa sil it altyd wol west hawwe, van 1872 doe't de
Harmonie boud waard oan 1997 ta.
Yn it begjin fan diz~e ieuw ~iene der twa herbergen yn
Tsjerkwert: de "Harmonie" .e n ·Café de Vlijt".
De lêste waard ek wol "De Houtene Ferdommenis"
neamd.
Oan de "Harmonie" siet in boerd wêr1t op stie
"Herberg, Stalling en Biljart S.C. Veld~"
Men koe der dus ek noch hynders kwyt.
Oan Cafe'"de Vlijt" 'n boerd mei dêrop "Wed. Zwaagstra
Café'de Vlijt Biljart".
Dat it yn sokke herbergen gjin fetpot wielblykt wol
ut de twadde tak dy't der by beide wie.
De iene hie der in weinma~kerij en busûndernimming by
de oare in winkel en wat fouraezje.
Dat de earmoede grut wie blykt wol ût ferskate
kroechferhalen.
Ien fan de kasteleins makke der iq gewoante fan om
as syn jeneverflesse neal leech wie, him wer fol te
dwaan mei reinwetter! Sa'n flesse waard allinne
brûkt op 'e ein fan de jÛn as se it measte dochs net
mear priuwden. Doe't guon fan de kaart- en biljertploech "Nut en Noch~" dit yn 'e gaten krigen, namen
se op in jÛn in bytsj~ einekroas mei.

Q.

Se bestelden in ~onkje en diene der in bytsje
einekroas yn. Se ropen de kast~lein der by en seine:
asto der reinw~tter yn dochst is dêr oan ta, mar
graach gjin sleatswetter.
Doe't in sulveren breidspear de jÛns foar harren
feest de~ kado's efkes oerseach, wie der in taart by
dêr't gans in hoeke ut miste.
Kastl~in sei:''Och, de bern hiene sa'n sin can in
stikje!"
Goede fentilaasje bestie doe ek noch net.
Sa halde in sulveren pear harren brulloft yn in
gleonhjitte seal .. Doe't in skoansoan in wurdtsje oan
it sizzen wie, foel er flau, langut op it toaniel.
In dochter koe dat net oansjen en rekke ek langut.
De frou fan it sulveren pear glied ek by de stoel del
In scan dy't helpe soe stie ek al op 'e wip.
De brulloft wie foar tsienen ofrûn en elk gyng nei
hÛs. Doe bleau-der dus wol taart oer foar de bern.
Doe't Zwaagstra de "Harmonie" fan Velds oernaam en
de hynstestal der ût sloopte, sil Velds ek wol ris
tocht ha:"Werom moat dat.no, ±k hie fut sa moai yn
oarder!"
Doe't de "volledige vergumning" ût de ~Harmonie"
weirekke, wie der oars neat te krijen as bier en
limonade. (kwast) Der wiene doe noch net tsien
soarten frisdrank.
In handige kastlein hie foar de moame om mei
utfieringen trije flèssen kwast .yn in heal ammer
reinwetter te leegjen. Mei de sleef yn de amer
gong hy dan de seal troch. Elk koe syn eigen ~lês
halde, niks gjin êfwaskjen. By sokke utfieringen
heng de flier fan de boppeseal sa-fier troch dat de
flier mei peallen steund wurde maast.
It wie dan ek wol nedich dat yn 1956
de "Harmonie"
fertimmere waard.en doe waard ek de earste bar makke.
In bar fan in heale meter lang, sa'n lukje dêr't
alles troch gebeure maast.

Yn 1973 naam in oprjochte stichting de "Harmonie"
fan de tsjerke oer.
Foardat de stichting oergyng ta ferbettering en
fertimmering waard in ekskurzje halderi nei ferskate
doarpshüzen om oan de weet te kommen wat it bêste
wie. By alle doarpshuzen hearden wy itselde ferhaal:
"Meitsje de bar sa grut mooglik."
Doe't Fr. Weistra, de lêste behearster fan de "Harmonie" hearde dat de nije bar 10 meter lang waard sèi
dy fansels ek:"Is dat nou wel noadich,Har lGkje wie
emmers grut genoêh! su'n groate kamer had ik niet
iens."
Sa moat it as men by de tiid bliuwe wol.
En sa is ek dizze fertimmmering fan 1996 by de tiid,
of de tiid foarut.
Want wêr fynt-men bylans de hiele alvestedetocht route in bar mei sà•n utsicht oer fjild en wetter!
Pier Zysling.

Bedankt
Onze ~oon Sven is inmiddels alweer 5 maand oud en
groeit als kool.
Hollands welvaren.
Wij willen iedereen aan de Sylroede bedanken·voor
hun aandacht, kaartjes, kado's en de envelop met
inhoud die we hebben gekregen voor de geboorte,van
Sven. Onze dank hiervoor, ~et was en is nog steeds
fantastisch.
De inhoud van de envelop gaan we goed besteden,
waarschijnlijk wordt het een autostoeltje.
Sven, Eric en inita
Bijlsma.
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Voor de vele felicitaties in wat voor vorm
dan ook ontvangen op onze 45 jarige trouwdag
willen we iedereen heel hartelijkibedanken.
Marten en Annie v.d.

Wal

-----------------------Voor de belangstelling, de vele kaarten,
bloemen, fruit en andere attenties ontvangen
bij mijn verblijf in het ziekenhuis in Sneek
en in Utrecht en ~ij mijn thuiskomst wil
ik iedereen, ook namens Annie, heel hartelijk
bedabken.
Marten v.d. Wal.

Aginda

1
* :-, 8 maart

de bands *Dead Flowers en
*As fresh as a daisy
21.30 oere yn It Waltahûs
tagong f. 7,50.

* 18 maart

Kofjemoarn yn It Waltahûs
9.30 - 11.30 oere

* 22 maart

Jubileumutfiering Eensgezindheid
(sjoch foar neiere ynformaasje
yn dit blêd)
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cursus "Kind en Astma" · start op woensdagavond 26 maart a.s.
van 19.45 - 21.45 uur in Bolsward. De cursus is bedoeld voor
ouders/verzorgers van kinderen met astma van 0-6 jaar. Kinderen met astma hebben last van de ademhalingswegen en kunnen
aan een aantal activiteiten niet goed meedoen. Dit heeft grote
invloed op het dagelijks leven .
.t n de cursus komen o.a. de vo·lgende onderwerpen aan de orde:
Informatie over de ziekte, emotionele ontwikkeling van het
kind, praktische
opvoedingsadviezen, tips over aanpassingen
in huis en vakant.i.emoqe Li jkhederi , fysiotherapie, hulpmiddelen
bij inname -med i.c.i j nen i.
Tijdens de.. cxrr sus is er voldoende gelegenheid om ervaringen
uit te wisselen.
opgave en/of inlichtingen tot 6 maart a.s., tussen 9.oo
11.00 uur bij .het cursusbureau van Thuiszorg zuidwest
Friesland in Sneek, tel. 0515 481834.

GEVRAAGD:
CASSETTEDEK OF CD-SPELER
MARTEN HYLKEMA
TEL 0515-572862
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l 12~ · Parodia " trimlo()p'I
MEI IT SKOM OP 'E MÛLE NEi DE FINISH TAI

Jolt van Buren, Tineke Schukken en Aise Bouma. Zij waren in november 1996 de
winnaars van de 11 e editie van de Parodia-trimloop. Het trio zegevierde
respectievelijk in de categorieën Jeugd t/m 16 jaar, Dames en Heren. Prolongeren
zij hun titel in 1997 of komen er nieuwe winnaars op het ereschavot? Op
zondagmiddag 27 april zullen we het weten, want dan wordt de 12e Parodiatrimloop georganiseerd! Noteer het vast in uw agenda, mensen.
Hierbij willen we alle sportievelingen in Tjerkwerd e.o. dan ook oproepen om op 27
april aan de start van deze beroemde klassieker te verschijnen. Jullie hebben nog tijd ·
genoeg om vast wat kilometers te oefenen! De Parodialoop voert traditioneel over
het traject Tjerkwerd-Parr~ga-Dedgum-ljerkwerd (7, 7 km). De deelnemers kunnen
zich omkleden in lt WaltahOs. Het startschot zal om 14.00 uur klinken op de brug
in het dorp. Deelname is geheel voor eigen risico, dus begin niet totaal ongetraind
aan de loopl
Welke ljerkwerders we zoal aan de. start verwachten? Sportieve jongelingen zoals
Harold Heeringa, Yeb Witteveen, Jellè Zijlsing, Haye Huitema, Johan Ouderkerken,
Clara de Boer, Anke Witteveen, de zusjes Schakel, de broers Hofstra, Joop Nota,
Sjoerd Wijngaarden, de familie Steur, de Arkumer broers Bakker, vader en zoon
Schokken, Jan Blanksma, Wieger de Jong, Wiko Hekkema, Alex Draaisma, Harmen
Posthumus, Baukje , Johan Velting, Toos Buma, pake Rients van Buren, Jaap
Harkema, Fokke en Baukje Kootstra, Griet de Boer, Mieke Hartstra, Bouwe en
Anneke Speerstra, Henk van der Zee, Marja Verzijlberg, Salvatore Pace, Dries
Koster, Riemer Hayterna enz.
Na een jaar absentie keerde de Parodialoop vorig jaar op velerlei verzoek terug. Het
werd een geslaagde rentree, al werkte het weer (regenachtig) in november niet mee.
De deelname viel hierdoor enigszins tegen. Jammergenoeg deden er vooral mensen
van buiten Tjerkwerd mee aan de trimloop. Hopelijk is dat op 27 april a.s. anders.
De weergoden waren de Parodialoop in de voorbije jaren altijd goed gezind. Een
ontluikend voorjaar, een lekker zonnetje erbij; hopelijk is dat ook .dit jaar weer het
geval.
De inschrijving voor de loop is vlak voor de start in het dorpshuis. De inleg voor
deelname aan de loop bedraagt 5 gulden. Na afloop is de prijsuitreiking in lt
Waltahûs en kan er nog gezellig worden nagepraat over 'De loop der lopen'. Iedere
deelnemer die de finish haalt, krijgt een medaille. Deze wordt een paar weken later
toegezonden. De winnaars van de drie categorieën ontvangen elk een mooie trofee.
Op 27 april sil it heve!
************************
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Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen
Is 'er tijdens de zomervakantie ~ij· 11 een kansarm kind welkom ?
Door de inspanningen van Europa Kinderhulp medewerkers komen er jaarlijks 250 kansarme
kinderen uil de nabij gelegen landen en uit Amsterdam naar Friese gezinnen om te genieten van
een jaarlijkse vakantie.
Daar re~cnen de kind~ren een heel jaar op, daar kijken ze naar uit.
De kinderen die bier komen, in ·de leeftijd tussen .6 en 12 jaar, zijp kinderen uit grote gezinnen,
mei krappe behuizing of van wie de ouders er· dreigen onderdoor te gaan..
Duur hoeft de logeerpartij niet te zijn. Het is niet nodig speciale uitstapjes voor de kinderen te
organiseren, zé zijn immers al uit. Wat wij vragen is huiselijke gezelligheid, een beetje aandacht,
lekker kunnen spelen, dat alles betekent al zoveel voor hen.
Dit alles moeten de kinderen uit de grote steden, zoals Parijs, Lille, Amsterdam e.d. ontberen.
Tijdens de verblijfsperiode.van het kind, staat het gastgezin er niet alleen voor. Medewerkers van
Europa Kinderhulp staan ahijd klaar om bij eventuele problemen of vragen h: helpen.
Indien u als gezin denkt om zo'n kind een kans Ie geven, neem dan contact op met Europa
Kinderhulp voor nadere informatie, tt 0513 - 681698 oftt 0517 - 342079.
De kinderen komen in de hier onderstaande periode:
- kinderen uitAnwerclam
- kinderen uit Hannover
- kinderen uit Frankrijk: Croix Rouge
- kinderen uit Frankrijk: Secours Populair Francais
- kinderen uit Schneeberg/Delitzsch
- kinderen uit Engeland
- kinderen uit Oldenburg

van
van
van
van
van
van
van

30 juni lol 19 juli 1997
21 juli tot 10 augustus 1997
2 juli lot 25 juli 1997
23 juli lot 14 augustus 1997
21 juli tot 9 augustus 1997
28 juli lot 18 augustus 1997
18 juli tot 8 augustus J 997
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comité van aanbeveling: majoor a.m. bosshardt, officier leger des heils, mr. s. patijn, burgeme ester;
dr. j.c. terlouw, commissaris der koningin; w. haas, ambassadeu, bondsrepubliek duitsland.
INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM ONDER NUMMERS 199415
ABN·AMRO BANKNUMMER 54.52.10.755, POSTBANK NUMMEII 9662
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INF ORMA TIE OVE R VE RGEETACHTI GHE ID EN DEMENTIE
Dit voorjaar zullen weer verschillende activiteiten rondom het thema 'Vergeetachtigheid en dementie' worden georganiseerd door 'Preventief'. Dit is een
samenwerkingsoverleg van organisaties die werkzaam zijn op het terrein van de
(preventieve) ouderenzorg in Zuidwest Friesland. De activiteiten zijn bedoeld
·
voor familieleden/verzorgers van dementerende ouderen en voor andere belangstellenden.
Tentoonstelling
In ons land lijden ongeveer 300.000 mensen aan een of andere vorm van vergeetachtigheid of dementie. Dat betekent dat ongeveer één op de drie gezinnen met deze
verschijnselen te maken krijgt. Het is daarom van belang dat ouderen en hun directe
omgeving alert zijn op de eerste verschijnselen van dementie. Niet iedereen die
vergeetachtig is en zich verward gedraagt, is dement, Er kunnen ook andere oorzaken zijn, waar soms wat aan te doen is. Geïnteresseerden in dit onderwerp kunnen de
tentoonstelling 'In de war? ... Vergeetachtig? ... Is het dementie of wat anders?'
bezoeken in het Gemeentehuis van Workum van 13 t/m 20 maart, in de bibliotheek
van Lemmer van 21 t/m 27 maart of in 'De Poort' te Sneek van 28 maart ttm· J april
a.s. Bij de tentoonstelling ligt een gratis brochure en een wegwijzer klaar. Hierin is
informatie opgenomen over de mogelijkheden voor hulpverlening en advies.
Thema-bijeenkomsten
In aansluiting op de tentoonstelling worden thema-bijeenkomsten georganiseerd over
'Vergeetachtigheid en dementie'. Op zo'n bijeenkomst wordt door deskundigen
verteld wat normale vergeetachtigheid is en wat dementie is. Ook is er aandacht voor
het omgaan met een dementerende. Er worden op deze bijeenkomsten een aantal
bcgeleidings- en omgangsadviezen voor familie en verzorgers van dementerenden
besproken. Verder is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomsten vinden plaats in het Gemeentehuis van Workum op 20 maart, in de bibliotheek.
van Lemmer op 27 maan en in 'De Poort' te Sneek op 3 april a.s., telkens·vao 14.30
tot 16.30 uur. Deelname is gratis.
Gespreksgroep
Voor familieleden en anderen die dagelijks de zorg dragen voor een dementerende
oudere is dit vaak een zware belasting. Voor deze mensen kan een gespreksgroep
nuttig zijn. De deelnemers aan zo'n gespreksgroep vinden vaak steun bij elkaar:
praten met mensen die ecbt begrijpen en herkennen wat er in de dagelijkse zorg
speelt, omdat zij hetzelfde doormaken. De gespreksgroep is bedoeld voor partners,
familie of andere verzorgers van dementerende ouderen die nog thuis wonen. ·oe
gespreksgroep wordt gehouden in 'De Poort', Oud Kerkhof 11 in Sneek. vanaf
donderdagmiddag 15 mei a.s. Er zijn 6 bijeenkomsten van 2 uur. Zonodig kan er
bemiddeld worden bij het het regelen van oppas en vervoer. Deelname is gratis.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven tot uiterlijk 10 april a.s. bij het cursusbureau
van de Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon 0515-481834 (tijdens
kantooruren).
Nadere informatie over de verschillende activiteiten is te verkrijgen via het genoemde
telefoonnummer van de Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Boargerlike stän
Meidielings foar dizze rubryk graach skriftlik oan 'e redaksje,

Fleurich en minder fleurich nijs!
fleurich nijs is dat Marten en Annie v.d. Wal
45 jier troud wiene en Gurbe en Feikje Brandsma
sels 60 jier!
Lokwinske!
Minder fleurich is dat nei in lang siik wêzen de hear
Bouw fan 'e Singel stoarn is. Us meilibjen!

YNMEMORIAM
Yn it junyoûmer fan 1994 ba jimme in interview lê-ze kinnen mei
Barmen de Haas
dy't op 2 july 1901 berne waard op Ymswilde.
Wy moatte jun no meidiele dat Harmen de Haas okkerdeis yn Haarlem
fentoarn is op de leeftyd fan 95 jier.
Us meilibjeo.
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ft is eins al sa gewoon dat it musyk troch de buorren giet by grutte eveneminten. En
dat it ut en troch utjieringsjout: Dat der ien kear ~ks dreech oefene wurdt en men yn
itfoarby gean heart dat it korps noch altyd aktyf is. Jen fan de meast bysûndere
optredens bliuwtfansels de iere gong troch it doarp op Earste Krystdei. Fan hokker
jier dat datearret wit ik net, mar my isferteld dat de alderearste krystaubade brocht
waardfanêf de tsjerketoer. Fanût dy hichte waaiden de krystklanken oer it doarp, mar
tagelyk wie it in sigerich en k/ild plakje. Dat sü grif ek de reden west hawwe om letter
mar rinnende troch Tsjerkwert te gean. In tradysje dy 't hopellk noch lang yn eare
hiilden wurde sil:
Meikoarten bestier it korps "Eensgezindheid" 75jier. Dat si/fierd wurde en der is
seis in tinkboek yn 'e maak dat MY elkenien graach oanriede wolle om oan te ska/fen.
Hjir alfêst wat priuwkes ut de rike histoarje: Deferhalen en oare snypsnaren ut de álde
doazefan it musykkorps hellen nry, ut de knipselsamlingfan Gerrit Mulder.

Oprjochting
De oprjochtingsgearkomste waard balden yn 'e herberge "De Vlijt", dy't yn dy dagen de
aparte bynanune hie fan "De Houten Verdommenis". Hoewol't de notuleboeken fan de 75
jierrige fanfare "Eensgezindheid" fan Tsjerkwert de iene kear wiidweidiger ferslach jouwe
as de oare binne de nammen fan de oprjochters bekend. lt wiene Herre Kamstr a, Hindrik
Zwaagstra, Rinke Hoekema, M. Posthumus en H. Rusticus, dy't yn 1921 op 'en paad
giene en der noch alve oaren by wûnen, sadat it korps yn 1922 mei in man as sechstjin
uteinsette koe. Jen fan dy alve, Harm de Boer, is yn 1982 by it 60-jierrich bestean noch yn
libben al spilet er al in pear jier net mear mei. Yn 1976 fertelde de doe 75 jierrige basblazer
en lessenaar-klearsetter oer dy begjinjierren.

Spylje by piteroaljeljocht
"Hwa 't de greatste mûle hie; kaem foaroan te sitten, ik bin achteroan beliinne. Wy
oefenen doedestiids yn skoalle by it ljochtfan in piteroalje-lampe. De earste dirigent de
hear Jan Faber ut Boalsert stjûrde faek in ynfaller nei Tsjerkwert en dy man koe sa jul
op syn piston blaze, dat de lampen begounen te stomen. Wy setten mei sechtsjin man
utein, it Jedejildwie doe twa kwartsjes yn 'e wike."
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De hear De-Boer wie tweintichjierskathálder en boppedat wie er ek in rige jierren lid
-fan de skutterij mesyk te B0alsert: De jierren begûnen doe lykwols wol in wurdtsje mei te
sprekken.

·. ·1k haw-hwat minder.amazuur as eartiids ·,: ·sa liet er de kranteman yn febrewaris

1976

·· witte: De Boerhie, doe'ter 40 jier by it korps wie, de earemedalje yn sulver ferbûn oan de
"Orde van.Oranje Nassau" krigen. Tsien jierletter kaam de gouden spjeld fan it musykbûn
dêr noch·

by. ·

·

De heer D. Darnstra, Burgemeester Praamsmalaan 12, Bolsward bracht bijgaande foco van de Tjerkwerder mu·
. ziekvereniging ,.Eensgezindheid''. De foco is gemaakt omstreeks-1930, en is vandaag het middelpunt van de rubriek . Uit De Oude Doos. De heer Dam sera wist een grooc aantal muzikanten nog te noemen. Op de bovenste rij
v.I.n.r. Böre de Boer. 'W illem Zwaagscra en Hendrik Schukking. Op de middelste rij v.l.n.r. Douwe Darnstra, '.'
. Karnstra .. Douwe 'W ijngaarden en Pier de Haas. Daarvoor v.Ln.r. staande Jan Oosten veld (grote trom), Harmen
de Boer. Klaas Schukking·, Hoitinga (dirigenr). T.N. de Boer. Hendrik Zijsling.? Nijdam en Sjouke Lemscra (klei·
ne: cromJ. In het gras v.l.n.r. Jopie .Deelstra en ? Wijngaarden.
·
·
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Romantyk by 50 jierrich jubileum
De flaggen wiene ut, de klok waard lieden, it gouden feest koe begjinne. De
tsjerke siet fol doe't it korps begûn oan it jubileurnkonsert. Under Jieding fan dirigent
J. Buis fan Ljouwert levere it korps in prestaasje fan formaat. It lytse doarp oan de
Trekfeart wie grutsk op har "Eensgezindheid".

Fansels hie it korps yn de êfrûne jierren ups en downs kinnen. Oan aide tiden waard ek
werom tocht. It korps bie yn dy 50 jier sän dirigenten hän. Sealde Hoitinga, neffens de
notulen 'een dagelijks man', wie.de dirigent dy't it 20 jier folhold. In tekoart oan
fytsbannen needsake him der yn de oarloch mei op te hälden! Ek soe er it paad jûns by't
tsjuster net goed mear fine kinne.
Yn dy begjinjierren die men ek oan tongoefeo.ingen fan healwei achten oant middernacht!
It korps makke yn dy heale ieu trouwens mear romantyske mominten mei, want it levere
mar leafst trije pearkes op dy't yn it houliksboatsje stapten te witten F. Gietema en T.
Gietema-van der Meer, P.Zijsling en R. Zijsling-Twijnstra, W.E. Bakker en D. Bakker-de
Jong.

lt faandel
Yn 1928 krige it korps fan de ynwenners fan Tsjerkwert in faandel. lnstruminten wiene
ek doe djoer en sa no en dan waard in basar organisearre om de oanskaf te bekostigjen.
"0p sa 'n basar koe men foar in dûbeltsje mei in druif (knop op in kloet) de boel
stikken s/aen. Der woerd sa slein, dat it bistjûr moast nei de Boalserter jiskepó/le om
aide rommel to he/jen. ( aide theekopkes en sa GW) It lotterij levere ek gons op. Op 'e
Boalserter merke koe men foar in goune in lot en in tut fan de forkeapsters krije. De
lotten wiene samarfuort. "Eensgezindheid" gyng ek wol nei konkoursen. Yn 1939 waerd
in earst priis yn 'e 1 e 6/dieling helle. Sa hat it korps ek ris nei Sleat west mei de boat. It
risseltaet wie in earste priis en hja mochten de jouns dus meidwaen oan 'e earewedstriid.
Werom yn Sleat hearde men, dat de reis omdoch wie, hwant it korps hie gjin twadde
nûmer ynstudearre. "

Yn 1929 wie boppeneamde gearkomste goed foar in opbringst fan 700 gûne. Der waard
doe ek omraak oaljeballen bakt. Om de kas te spekken binne der ek wol lammen weide en
waard der áld papier samle. De utfieringen mei in toanielstik moatte hjir fansels ek neamd
wurde, want dêr kaam altyd in smite folk op

of.
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Underskiedingen
By it 50jierrich bestean skreau in krante: "Hwat hat "Eensgezindheid in klank, hwat
hawwe dizze 26 eigen leden in formidabele prestaesje levere. Us korps is mei gloarje oer
de gouden drompel slapt en hat poch in greate takomst, binammen troch de jeugd/eden. "
Jierrenlang wie "De Harmonie" de thûshavea fan it korps. Mannich lid is dêr foar syn
ynset eare mei in spjeld. Hjirboppe neamdea wy al Harmen de Boer dy't in goudeae krige
foar 50 jier trouwe tsjinst. Yn deselde byienkomst mochten Marten van der Wal en Pier
Zijsling in sulveren spjeld yn ûntfangst nimme foar 35 jier lid wêzen, wylst Fokke Gietema
doe in brûnzeaiea krige om't er 30 jier diel ûtmakke fan it korps.

60 jier

T

sjien jier letter waard it 60 jierricb bestean opfleure mei in jubileumkonsert yn 'e
tsjerke, in resepsje yn h Waltahûs en ta beslût in feestjûn mei Rieots Gratema yn h
Waltahûs. Ein april wie it opnij feest want doe kaam boargemaster Meinte Abma nei it
Waltahûs om Pier Zijsling en Fokke Gietema keninkli.k te ûnderskieden. h wie 28 april
1982. Yn fersierde weinen waarden de fiunylje Zijsling en Gietema trocb de buorre riden.
Jelte Speerstra, dy't doe foarsitter wie, priizge de beide mannen foar wat hja foar it doarp
en yn it bysûnder foar "Eensgezinheid" betsjutten ha.

70 jier
No wie it Siety Wiersma dy't as foarsitter de feestjûn iepene. Der wiene sa 'n 150
belangstellenden wêrûnder de beide eareleden Marten van der Wal en Roelof de Jong sr.
Under lieding fan Roelof Bakker waard in wurk1ist êfwurke dy't , sa skreau de Boalserter
krante fan l april 1992, eins allinne mar ut hiclrtepunten bestie: "It korps dat ut 22 meast
jonge leden bestiet, hat in repertoire opboud dat modem swingend neamd wurde kin en
dus alhiel op de jongere generaasje ofstimd is. "
De loftrompet waard folle raker stutsen dy jûns. Mar op dit plak wolle wy de
jubilarissen fan doe noch eefkes oemimme ût de krante: "Frou Tea Gietema -Van der Meer
hie 45 jier lid west en waard eare mei in medalje. De hear Hein Gietema wie 25 jier lid
en krige lykas wenst, in ierdewurken panne, makke troch de pleatselike keunstenares
Phûn van den Berg. "

Ek de minsken achter de skermen waarden net ferjitten. Al sûntjierren spilet it korps op
Krystmoam krystlieten op strjitte, saas wy dat hjirboppe ek al neamden. Nei dy kilde
ynspanning stiet foar harren altyd in kofjetafel klear by frou Bakker-Van Rijs. In geweldich
inisjatyf dat mei rjocht ek orntinken krige.

~,.

Us lokwinsken mei it 75 jierrich bestean
De ynfonnaasje dy't wy hjir byinoar swile ha is fansels lang net folslein. lt boek dat
meikoarten utkomme siljout gäns mear ynformaa sje. Ek de foto's dy't frege binne jouwe
dit 'boek aanst in grutte rykdom. It bat goed west dat it bestjoer hjirta besluten bat.

Ta beslût wolle wy it korps "Eensgezindheid" tige lokwinskje mei it beheljen fan it 75
jierrich ~- wy winskje jun ;n 1creas jubïièumr~ ta ~_ sprekke de hoop ut dat it _tûd
fan it korps noch oant yn lingte fan'~ troch it doarp en fier yn

itrûn klinke mei.

Gerben=========================-

Novimber olm febrewaris
R. Steur - Sylroede ; D. Bakker-de Jong - Arkum ; D..Y. Haarsma Himdyk ; · S. Buwalda - Snits ; R. Bakker - Himdyk ; D. + B. Poelstra Dedzjum ; A. Feenstra - Dedzjum ; S. Breeuwsma - Panhuyswei ;
D. van der Werf - Easterwierrum; P. Tolsma - 'Beabuorren ;
A. Mekking-van Roekel ·-· Singel i 'A.M Galama-Ypma - Boalsert;
B. Bakker - Waltawei ; D. Brûinsma -· Wa/tawei; S. + WJ. Tolsma Aldtsjerk ; B.S. Poelstra - Dedzjum ; · M Ga/ama - Arkum ; K. Äbma Snits; 1: Gaastra - Boalsert; F. B. Gietema - Singel; B. Huitema Jousterperwei ; J.J. de Jong - Drachten ; S. Witteveen-Arulela Boalsert ; M van der Wal - Sylroede ; mw. Hylkema - Parregea
en S. Gietema - Himdyk.
Tige tankfoarJo bydrage ! !
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"Waltahûs"nijtsjes!
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Geachte dorpsgenoten,
De opening van ons vernieuwde dorpshuis had nog plaat:
in het oude jaar 1996 en wel op "de 21ste fan de
wintermoanne".
Als bestuur kunnen wij spreken van een zeer geslaagde feestelijke dag, zowel 's middags als 's avonds
was er veel belangstelling. Een verslag hierover
heeft u al in de krant kunnen lezen. Op de bar ligt
een album met foto's van de opening en een album
met foto's van derverbouwing ter inzage.
W~j willen een ieder bedanken voor de prachtige
cadeaus, bloemstukken, giften etc. die wij in ontvangst mochten nemen. Ook nog een woord van dank
aan de vrijwilligers van Ferwoude die de bar en de
keukendienst op deze dag hebben verzorgd.
Wij kunnen als dorp ~rots zijn op het resultaat,
een prachtig dorpshuis. Dit is gebeurd zonder
financiile akties in het dorp, maar wel met de in~.
breng van arbeid, materiaal en gereedschap uit het
dorp. Er moeten nog wel een aantal dingen gebeuren
c.q. afgewerkt worden. Hiervoor zullen wij nog wel
eens een beroep op vrijwilligers doen. In ieder
geval zijn de "vaste" klusavonden in de week voorbij,
wat voor een aantal mensen misschien wel veel vrije
tijd op zal lever~n.
En gelijk na de opening begon de exploitatie met
een aantal evenementen waaronder de Wonseradeel-Zuid,
schaatstocht, Oudjaarsnacht, de Elfstedentocht en
nieuwjaarsbal. Op nieuwjaarsbal de uitreiking van
de Skieppesturt 1996~ Het was~een extra grote
"sturt" met een prachtige oorkonde en bestemd voor
alle vrijwilligers van It Waltahûs.
Inmiddels zijn wij begonnen met de normale exploitatie. De lijsten met de indeling bar/keukendienst op
dinsdag- en vrijdagavond en de schoonmaakdienst op
woensdag- en zaterdagmorgen zijn rondgedeeld.

De sleutel is als vanouds weer verkrijgbaar bij de
familie O.S. Postma en/of familie A. van L~ngen.
Onder het motto: hoe meer vrijwilligers meedoen hoe
minder ~a~k m~ri ~oet· aantreden, doen wij een oproep
aan een ieder die mee wil doen om bijgaand strookje
in te vullen en te deponeren in de brievenbus op
Kade 2. Op.dit moment is het zo dat de schoonmakers
2 keer zo vaak moeten dan de bar- en keukendienst,
zodat.hier en~ge ûitbreiding wel op z'n -laats is.
Het schoo~makin duurt ongeveer een uur. Maar men is
vrij om te kiezen.
Naar wij hopen heeft een.ieder zijn/haar gereedschap
of materialen die gebruikt zijn bij de verbouwing
weer teruggekreg~n. Bij h~t bestuur is op dit moment
alleen bekend dat."de grote huishoudtrap van Haye en
Tea Huitema weg is. Gaarne vragen wij degene die met
een "vreemde" trap zit of weet waar deze uithangt om
dit doot te geven aan Haye en Tea, telefoon 579595.
Op 1 januari 1997 is er ook weer eemrbestuurswissel
geweest. Jeannet Volbeda haar termijn was afgelopen
en haar plaats is ingenomen door Joke Schukken.
Jeannet bedankt voor alles en natuurlijk zetten wij
jou op de lijst van "vaste" vrijwilligers en voor Joke.
een hartelijk welkom.
Het bestuur bestaat nu uit:
voorzitter
-Trudy Witteveen
secretaris
-Gerben Dijkstra
penningmeester
-Jaap van Lingen
inkoop
-Wybe Huitema
inkoop
-Sieko Postma
technische dienst
-Jappie de Boer
beheer vrijwilligers
-Joke Schukken
Stichting Dosrpshûs It Waltahûs
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Beste dorpsgenoten, kennissen, familie etc.
Wij krijgen geregeld de vraag: Hoe hebben jullie de
reis naar Californië ervaren?·Daarom denk ik,is het
goed, dat ik er iets over sch~ijf.
We hadden zoveel foto's van Haijo en René gekregen
met mensen erop die je helemaal niet kent. Wij
wouden graag weten waar zij geleefd hadden, met wat
voor mensen zij- werkten en wie hun vrienden waren.
Want zijn hadden in een half jaar tijd al zoveel
vrienden gemaakt. Na veel voorbereidingen
vertrokken wij 14 november met de KLM naar
Californië.
Het was erg emotioneel en moeilijk toen we door de
deuren van de vertrekhal gingen. Dat was de plaats
waar we afscheid van Haijo en Rene hadden genomen
en ze 10 juni'hadden uitgezwaaid. Het vliegtuig was erg groot, gelukkig niet overvol.
We zaten achter de vleugels, boven de motor, wat
wel erg lawaaierig was. We moesten ongeveer 11 uur
vliegen, dus het was een lange zit.· Je-dommelt wat,
je leest wat je kijkt televisie en je kunt naar
muziek luisteren~ De bediening van het eten en
drinken is prima. De buurman die,naast ons zat nam
geregeld een wisky, wij hielden het maar bij het
mineraalwater, want.daar blijf je het fitst bij. De
_vlucht was prima, maar de douane erg streng. Het
was omstreeks 3.30·uur 's middags dat wij met een
Hertz busje naar een autoverhuur bedrijf werden
gebracht. Daar krijgen we niet de-auto die
afgesproken was .. Ook was er een misverstand dat de
auto op 'gas' rijdt, wij wouden geen auto met gas
maar gas is dus het engels-voor benzine! Omdat we
er een beetje af·waren heeft hij ons ook nog een
verzekering aangesmeerd die achteraf niet nodig
was. Tjalke had nog nooit met een automaat gereden
dus hebben we eerst om uitleg gevraagd. We kregen
een spliksplinter nieuwe ford mee. Na wat.op en
neer gereden te hebben vraag ik Tjalke: "durf je
het aan om het verkeer in?". Het was spitsuur en
daarom heel erg druk terwijl we de highways moesten
opzoeken door Los Angeles naar-Ontario.

Met een paar keer misgereden te z1Jn, hebben we
door hoe de richting oost en west en de numm ering
van de highways wordt aangegeven. Om 5 uur wordt
het al donker en het is auto naast auto.soms wel 8
tot 10 banen naast elkaar. Om 6.30 komen we op de
plaats van bestemm ing aan, maar wat een spann ing!
Wij worden bij Feike en Jenn ie de Boer verwelkomd
en ook Haijo's vriendin Tamm y is er. Wij mochten in
een huisje van Sjouke Rusticus (woonde vroeger in
Tjerkwerd waar nu fam . Meinsma woont). Wij waren zo
moe en durfden de andere dag bijna niet meer het
verkeer in. We hoorden dat je in de spits beter
niet op de highways kunt komen. Het huisje was
fan tastisch en stond naast de grote villa van
Sjouke Rusticus (88 jaar). De volgende dag hebben
we een neef John Haagsma opgezocht die vlak bij ons
woonde. Hij is met ons in de auto naar de plaats
gereden waar Haije en René zijn verongelukt. De weg
waar zij op reden ging een .d al in en die mist die
daar vaak hangt is potdicht. Soms zie je het
vooreind van de motor kap niet meer. De weg ligt 3
meter hoger dan de berm. In de mist heb ben de
jongens waarschijnlijk de witte lijn gevolgd. Deze
buigt echter af naar rechts omdat er een afslag
naar een camping komt. Zo zijn ze van de weg
geraakt. De jongens heb ben geen schijn van kan s
gehad. Wij hebben daar een roestvrij stalen plaatje
in de boom bevestigd in de vorm van een pompeblêd
met daarin hun nam en. Dit was verschrikkelijk
moeilijk, maar nu hebben we het met eigen ogen
kunnen zien. We kunnen het nu een plaatsje geven.
De foto's die we hadden van de plek van het ongeluk
zijn nu duidelijker geworden. Hadden ze maar de
highway genomen die er vlak bij ligt, maar dit
weggetje was net iets korter.
De jongens gingen iedere avond uit eten. Dat is nog
goedkoper dan om het eten zelf klaar te maken. Wat
je overhoud neem je.in bakjes mee naar huis. Zelfs
de botjes voor de honden worden meegenomen. Zo
werden wij. ook ieder.e dag mee uit eten genomen en
leerden we de mensen kenn en waar Haijo en Rene veel

'l,.L.

mee optrokken. Het waren erg inspannende dagen,
want de meeste mensen spraken.geen Nederlands, dus
alles moest in het Engels. Met Tammy en ha~r zusje
ben ik met de paarden een middag bij een rivier-·
gebied WE?;~~n.,,.paardrijden. Ze noemen deze. paarden
"Walkers"·. i1e rit ging door het hoge bamboe en .door
het water. Tammy vertelde dat zij en Haijo dit ook
heel vaak deden en dat Haijo dit ook machtig mooi
vond. Dit vond hij beter dan. die rondjes r Lj den in

de manege. Hij wou al een container vol
westernzadels meenemen naar Nederland om ze hier
weer te verkopen .
. De eerste week was het er erg koud, dus maar wat
warmere kleren gekocht. De .twee pndere weken hadden
we veel zon ongeveer 20 a 24 graden celcius. Toch
was er daar wel veel smog. In deze omqev i.nq zijn
ongeveer 240 boerderijen, waar per bedrijf 300 tot
2000 koeien· worden gemolken •. Hier was toch echt wel
milieu vervuiling, .geen sprietje gras.en heel veel
mest. Al het veevoer wordt hier naar.toe gebracht.
Door de· strenger wordende.milieueisen zijn er veel
bedrijven die verplaatst worden naar het Noorden
(Tulare) of naar Mexico. Haijo werkte voor een
loonbedrijf, maakte ongeveer in 14 dagen 140 uren.
Hadden de jongens vrij dan gingen ze met de auto
erop uit. Zo hadden·ze met de ouders van René éeri
trip gemaakt.en ook met Sjoukje en haar vriendin
die 3 dagen bij Haije en René zijn geweest. Ook
zijn ze op vakantie geweest met Peter Hoogland.en
Michiel. Bensdorp.
, · . i .. ·.
Wij zijn een. dag, naar. Browley geweest een gebied .
waar al. het hooi.vandaan. komt en. waar een groot.
opfokbedrijf voor zo'n 40000 stieren is. Onderweg
rij je door·de bergen en woestijnen en zie je hele
grote parken met windmolens, daar is Baburen niets
bij! Ook hebben we de machine die Rene, Roel
.
Hofstee en Haijo gemaakt hebben in wer~ing gezien.
Op deze machine is een grote sticker .!'BOS" geplakt.
Die dag begon het ook .te regenen en dat is daar
·
niet best want dat hoost het. En al die regen komt
het dal in, dus wij moesten door de diepe
··
·
watergeulen naar ons huisje.
·

Tamm y vertelde dat Haije in dat half jaar nooit een
regenbui had meegemaakt, maar wel de hete Santa
Anna winden. Dan kun je bijna niet rechtop blijven
staan terwijl het heel erg stoffig is. Daar had
Haijo dan erg veel. hekel aan hij moest dan de
stofbril op.
Wij zijn met ons,tweeën een weekje aan het reizen
gewee·s t. Eerst bij het bedrijf van Willem de Boer
te Tulare geweest en daarna een heel eind door het
Sequ oia Park gereden. Doordat het weer bij de kust
mooier was dan het noorden (het was eerst de
bedoeling om naar Oregon te gaan om fam ilie van mij
op te zoeken, maar daar·was het erg slecht weer)
z-i.j n we toch maar naar de· kust gereden. Wat een
afstanden van plaats naar plaats. Je zit zo een
paar uur in de auto, zo groot, zo uitgestrekt. Op
de dag 1 decemb er waren we weer in Ontario. De
laatste dagen afscheid genomen van de mensen die
ons geholpen hebben. John Haagsma heeft ons
teruggebracht naar het vliegveld. Daar kreeg ik
problemen omdat ik een briefje uit m·i jn paspoort
miste, maar een half uur later kregen we· dan toch
onze incheck papieren. Mijn terugreis was door deze
spanning erg beroerd. Gelukkig stonden daar op
schiphol Sjoukje, Martine en Durk-J0rrit (Sjoukje
haar vriend). We waren heel blij om gezond en wel
weer naar Friesland terug te reizen, ·alles is hier
zo heerlijk groen. Wat hadden Sjoukje en Martine
het bedrijf goed voorelkaar, net of waren we niet
weggeweest. Geweldig, zulke dochters! Het was voor
ons geen vakantie of wereldreis. Het was een erg
moeilijke reis, maar het is toch heel goed· dat we
het gedaan hebben. De foto's zijn nu beter te
begrijpen nu je de mensen persoonlijk kent.
Hierbij willen wij al die mensen bedanken die het
afgelopen jaa~ bij ons kwam en,-een kaartje
stuurden, even belden, enz. Ook het ·vragen" hoe
gaat het ermee?" i.p.v. weg te lopen als je elkaar
tegenkomt, want dat doet oh zo zeer. Want je hebt
toch de steun van mensen nodig om dit grote verlies
te verwerken.

Iedere dag missen we hem, z1Jn bijzondere lach,
zijn humor,. zijn lege stoel. Het verdriet en gemis
is niet met een jaar voorbij zoals ieman d ons eens
vroeg, het moet een plaatsje krijgen. Wij proberen
er wat van te.maken, al is het soms erg moeilijk.
We hebben goede en moeilijke momenten of dagen.
Tammy zei: Haijo leefde in 2 werelden en als hij
naar de zon keek was zijn spreuk:" oer us skyn t
deselfde sinn e wêr't wy op de wrald ek binne" en

dat vrolijkte hem weer op. Over Haijo werd gezegd:
"Hij maakt van niets al plezier" maar was op zijn
tijd ook serieus. Wij merken dat veel jongeren het
er ook nog moeilijk mee hebben. Wij hebben zulke
mooie foto's, bel eens en kom eens langs. Het doet
ons ook· ·goed om àver hem te praten en misschien
weten jullie ons ook nieuwe dingen over Haij·o te
vertellen.
Ik-wilde stoppen met dit gedicht.
De vriendelijke groeten van Tsjalke, Tiny, Sjoukje
en Martine.
NAMEN
Streep hun naam niet door
al zijn· zij· tot stof vergaan.
Streep hun naam niet door
alsof ze nooit hebben bestaan.
't Liefste dat ik heb bezeten
't toekomstbeeld van mijn bestaan.
Vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan.
Want ik wil wel verder leven
maar ik weet niet hoe dat moet.
Ik hoor bij hen die achterbleven.
Overleven vergt veel moed.
Streep daarom hun naam niet door.
Noem hun naam en laat me weten
dat ook jij niet zult vergeten.
Zo alleen kan ik verder gaan.

~·

Nijs fan Muzykferiening "Eensgezindheid"

Dit jier bestiet it korps. 75 jier en dat wolle wy feestlik fiere op

J:J

Sneon 22 maart 0.1.S.

J:J

Wy sille dizze jubileumfiering iepenie mei in reuny fanóf
15.00 oere yn ·1t Waltahûs •.
Ald-Ieden en dirigenten hawwe hjirfo.ar in utnoeging
krigen,

Nei it middeisprogram giet it de jûns om 19.45 oere fierder
mei in revu opfierd troch eigen korpsleden.
Fansels sit it korps û.l.f. Nynke Dykstra ek wer ferskate
stikken hearre litte.
Wy slute de jûn öf mei rnuzyk fan duo 'Nooitgedacht",
Fansels rekkenje wy d'r op dat alle ynwenners fan ~erkwert
en Dedzjum dit feest mei us fiere wolle sadat wy der
meiinoar in daverjend jublileurn fan rneitsie,
De tagong foar dizze jûn is fergeesl

~

Oánt sjen1
It bestjoer.

Bericht van "lt Pjuttehonk"

1

De feestdagen zijn weer voorbij en dé.rust
is weer terug op de peuterspeelzaal.
De drukte begint al begin november, wanneer
we de lampionnen gaan maken.
Daarna een weekje lekker spelen en dan is
Sinterklaas al aan de beurt. De- Goedheiligman
kwam dit keer op 4 de ce mbe r-, want hij. had. het.
al zo druk op 5 decembe_r. ·.D,e peuters he bbe n
allemaal een puzzel van een rupsje gekregen
en het kado voor de peuterspeelzaal wàs een
stofzuiger met toebehoren. Dit· is een·groot
succes, want de stofzuiger maakt echt ge Lut d ,
De tijd voor kerst was gezellig en sfeervol
met een echte kerstboom. Helaas zijn er wel
een paar ballen gesneuveld.
De kinderen hadden echter nog geen v'akantie,
want ze moesten "It Wal tahustt nag cipe ne n;
dit was wel·wat onwennig want per slat van rekening
loop je ook niet elke dag. door een papieren ..
kerstboom. Toen de taak volbracht was, kregen de
peuters een lekker gl_aasje f.fiS en een :stukje taart.
Het bestuur van de peuterspeelzaal maakte van deze
gelegenheid gebrui~. en bood mij een klok aan
om op de peuterspeelzàal te ·hangen.
En toen was het voor de kinderen vakantie; daar
waren ze wel aan toe.
Er zijn op dit moment 16 peuters die de
peuterspeelzaal bezoeken. Op di.nsdag komen er
13 kinderen en op vrijdag zitten we· aan het
maximale aantal van 14 kinde+en.
In maart en april gaan er 3 kinderen_ naar de
basisschool, dit zijn Jouke Haytema, Auke Marten
v/d Kamp en Irene Ro Ll.e ma . · Ik: wens hun alvast een
fijne en plezierige tijd toe;

vr.

gr.
Karin Harkema.

31.

Al voor de zevende keer vertrok rond de jaarwisseling het transport met
hulpgoederen naar Roemenië. In december werd boven verwachting een
reco rd aan kleding en andere goederen: aangedragen. Ook kwamen er vele
giften binnen, De verloting was ook zeer succesvol Deze actie '96/'97 is dus

zeer geslaagd. Op 17 jan. kregen we een reisverslag met· dia's. van het trans·
port. In Roemenië werden de pakketten, de kleding en diverse goederen
zoals lakens, medicijnen, schoonmaakmiddelen, gloeilampen en ook matrassen voor het ziekenhuis in Baclean, een fiets, 'een kinderledikantje e.d. ter
plekke uitgeladen. Dit zijn de kindertehuizen in Nassaud en Baclean en de
dorpjes Otenis, Nicolesti, Ulies en Daia. 9<>k Bradus stond ophet programma. In deze omgeving zijn de afgelopen zomer enkele landbouwmachines
gebracht, die de boeren gezamenlijk kunnen gebruiken.
Dit jaar heeft Roemenië roept voor een andere aanpak gekozen. Tijdens
de voorbereidende reis in oktober is met de vertegenwoordtgers van de
dorpjes afgesproken dat de inwoners zelfeen vèrlanglijst van artikelen
mochten samenstellen. De in Roemenië verkrijgbare goederen werden
daar ingekocht Er was een te besteden bedrag afgesproken en konden de
pakketten per inwoner worden samengesteld. Meestal ging het om rijst,
suiker, een blikje vlees, boter en, als eKtraatje chocola. Dit scheelde aanzienlijk in de transport kosten, bovendien is de prijs van de artikelen veel
lager, waardoor voor minder geld_ meer kon worden in gekocht. Ook een
argument was dat hierdoor de economie in Roemenië wordt gesteund. De
economische- toestand is slecht Zeven jaar na de revolutie blijkt dat de
situatie in Roemenië er niet rooskleuriger op geworden is. de meeste
Roemenen hebben al hun energie nodig om te kunnen overleven. De
koopkracht is in de na-revolutionaire periode meer dan gehalveerd.

Inwoners van Tjerkwerd, allemaal hartelijk dank voor jullie bijdragen, in
welke vonn dan ook. Ook de schoolkinderen, van 11De reinböge" heel hartelijk bedankt voor het maken van de kinderpakketjes. de kinderen waren er
erg blij mee. Ook: Anneke de B., Anneke F., Tetsje en Iefke wil ik hierbij
bedanken voor hun hulp.
~1..

Verloting: In Tjerkwerd zijn maar liefst 7 prijzen/prijsjes gewonnen en wel

door:

Anneke Feenstra,
Fam. L. Hylkema,
Rob Dijkstra,

Fam. Kooyenga
Fam. Haarsma
Fam Jeh. Dijkstra

Het is niet alleen armoede en het ontbreken van zelfontplooiing. Hier en daar

steekt het particulier initiatief de kop op, maar economisch gezien zet dit. nog
weinig· zoden aan de dij1'.. Ook is er verbetering in omstandig· heden te be. merken. Mede door de hulp van buiten de grenzen. Bert Hoomoedt: "Ondanks de armoede, het soms trieste, troosteloze bestaan ; is er toch nog de
lach en de humor. Overal waar we kwamen, ontmoeten we veel vriendschap
en gastvrijheid".'
Öylsh!

Oan de nije ynwenners fan Tsjerkwert.
Wolkom yn us fermidden. Wy hoopje dat jim jim hjir
gau thus fiele sille.
Wy soene graach mei jim yn 'e kunde komme wolle
troch middel fan in stikje yn us earstfolgjende
Skiippesturtsje ilnder de rubryk "Efkes foarsielle .•.. !
De redaksje.

3~.
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Snypsnaren

1

*Henk v.d. Zee is ferkilden. Dat komt omdat Jehannes
D. ~yn mG~se meinommen haten dàt.komt omdat
Jehannes syn klotske utliend hat oan 'e toanielploech.
*Juffrou Karin ~och~ tige har bist om de pjutten
~n it Frysk foar te iêzen. ~ar i~t in gie-lefti,e
f Le s s e wie,· koe se har me t . . betinke •
.,

.. ,

*Mulder. np- nfimer 1 hat'in nije buorman op nGmer 2.
Ek Mulder. Dat draait ut op Mulder·, en Mulder 2.
*Een pot pruimenjam voor degene die ons een pot
pruimenjam heeft gebracht. Wel even hetzelfde stukje
stof meenemen wat op de deksel zat.
Wij
wachten in spanning af.
Jaap en Karin.
*Fermist:
Yeb is syn 6ranj~ BB kwyt r~k~e yn It ~altahils.
BB???? B[thGsb{ezum.
Wa ·hat him yn i~brGk?
.
.:
.
. r: -~ . ,..
*Henk v.d. Zee hie de hiele snein op bêd lein.
Trudy: Lekker!
Krekt nèt lekker!
*Iismaster Harold, in bistefreon, helle in ferklomme
ein ut Ln wek en liet him ûn t t e i e yn .'e w.c.:-pot
fan "It WaltahGs".
In ec h t e w.c. eend .dus!
,ooe't Jaap v.
fan 'e souder
te triljen _op
Fandêr dat er
yn 'e g r n ...
û

L. _de ljochtsjes fan 'e krystbeam
fan de Dependance helje soe,stie er
syn skonken. Hichtefrees!
yn 'e Ald Hang wennet fansels, heal

*Harin (o nee,
Hara-doekjes.

Karin)

Harkema makket alles skjin mei

*Ja, wat iin je nèt mei Hara doekjes!
Sels bGter fan de ruten feie. Joke soe dat teste
en skriuwde mei bfiter in "fiis" wurd op'e ruten.
Tochten jo dat dàt der mei ofgomg?
Nee hear!
Eigen skuld!
*Sytse Bakker, barbouwer, is der al fièr foardat
de skjmnmakkersploech It Waltahûs skjin makket.
Hy begjint dan alfêst. Wêr mei? Mei de bar, tink!
*Der lei in slufke troch de .doar by Joop N. mei
dêrop: Oan Joop Skieppesturt fan Okke Kade.
Krèkt Okke!
*Mannichien fer 1 iet if t Wal t ah ûs .n e L de toan ie 1 j fin

yn 'e lytse oerkes. Sa ek Doede. Dat soe wol op
utsliepen utdraaie .....
Mar nee hear, Doede waard sneintemoarn al wer troch
immen fan de redaksje hoppe yn 'e televyzjemêst fan
Sitse Bakker signaleare. Hy sil earst noch wol
efkes op bêd west ha tink of nèt ..••....
*Haye en Hinke hiene it toanielstik wakker moai fûn.
Midden yn 4e nacht waard Haye wekker fan Hinke har
laitsjen. Noch om it stik!
*De merje fan Yeb en Trudy smiet foar de 9e kear;
in hynstefoalle, 12 dagen oer tiid.
Alle oare 8 kear amiet se presys op tiid. De rek gie
der dus wat ut.
*Sytske D. sit by Trudy W.
Der komt krek sa'n auto it dykje op as Jehannes en
Sytske ha. Wa soe der-yn sitte? Jehannes kin it nèt
wêze dy is net thus. "Ien fan jim bern miskien,
seit Trudy?" "Nee, dy ha noch gjin rydbewiis en
joyride dat dagge us bern net!"
Dat dogge harren bern dus wàl!

*Micon hie 5 wynmûnen klear lizzen foar wynmûnepark
Beabuorren.
Mar omdat alles wat opskode hiene se
by Micon besluten 4 fan de 5 mûnen oan Sjina te
ferkeapjen ~ Dêr kinne wy as Friezen dan mar mei skeane eaien nei sjen!.
*Kuorbalskiedsrjochter Jaap H. krige spul mei in
kuorbalferiening dy't oare spulrigels hie as dè
spulrigels en dat is gjin SP,ul fansels!
*Fan wa soene de folgende troetelnammen ,wêze kinne:
Heinrich Schlusmus, Trudelemores, Tittie en Joost
Wibrandus?
Oplossings nei it redaksje-adres Waltawei 39, 8765

LN Tsjerkwert.
*Der wurde kollektanten frege foar de Hendericuskollekte op 01-04-'97. Oanmelde by Henk v.d. Zee.
*Elkenien lêst de snypsnaren graach.
Mar •......• wy kinne se ek net ut 'e loft tov.erje
dus.~.witte jo wat, lit it ós ~itte. telefoan: 572635
Oars binne altyd deseiden de klos!
~Kp~y.en snypsnaren foar ein april!

~L..

Gaarne wil(len) ik (wij) meehelpen met de
exploitatie van ons dorpshuis It Waltahûs .

..........................................
..........................................

1

Gaarne aankruisen waarvoor:

Bar/keuken

Schoonmaak

Bar/keuken en
schoonmaak

Gaarne dit strookje deponeren in de brievenbus
op Kade 2.

