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-1.. 



L Voorwoord van de redactie 1 
Beste allemaal, 

Maart heeft al flink zijn staart geroerd. Er is de afgelopen dagen heel wat water 
naar beneden gekomen. Trudy (mede-redaktielid) beweert wel dat het goed 
voor de grond is (en zij kan het weten), maar het wordt zo langzamerhand een 
'sompige' bedoening. 
In deze dorpskrant weer een heleboel nieuwtjes en wetenswaardigheden. En 
ook een aantal mijlpalen. Wat denkt u bijvoorbeeld van de eerste prijs die het 
korps 'Eensgezindheid' vorige week in de wacht wist te slepen. Zij speelden in 
de Lawei te Drachten de sterren van de hemel. Dat werd beloond met een 
verdienstelijke eerste plek. Vanzelfsprekend moest dit worden gevierd, daarom 
werd 'met een wagen volgeladen' al juichend door het dorp gereden. Ook 
leraar, dirigent en koormeester J. Blanksma werd gehuldigd. Bescheiden als hij 
is, vond hij alle aandacht aan hem gewijd in de kranten e.d. wel wat overdreven. 
Maar 25 jaar koor- en korpservaringen en dat van zo'n hoog niveau kon 
uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan. De speciale jubileumconcerten waren van 
grote klasse. Ineke ( ook mede-redaktielid) was erbij en vond het 'yn ien wurd 
geweldich'. Een mijlpaal van geheel andere orde was het uitbaggeren van de 
trekvaart. De laatste keer dat dit gebeurde, wist dhr. 0. Postma ons te melden, 
was toen hij zelf nog maar drie turven hoog was. Ook wil ik graag nog even de 
jonge 'reedriders' talenten van ons dorp noemen en roemen. De schaatsclub in 
Bolsward is maar wat blij met de Tjerkwerder 'input', zo heb ik mij laten 
vertellen. En mevrouw 'Skieppesturt fan it jier', R. Speerstra mag ik niet 
vergeten. De hoogste dorpsonderscheiding ging zeer verdiend naar deze 
bijzondere vrouw. Verderop in deze skieppesturt leest u hierover meer. Zelf 
ben ik een positieve ervaring rijker geworden met het 'country-line' dansfestijn, 
een prachtinitiatief van de stichting 'it Waltahûs'. Toch zeker een 50 paar 
benen probeerden zo synchroon mogelijk de lastige danspassen uit te voeren. En 
hoewel regelmatig de eigen benen in de knoop geraakten, en soms zelfs met die 
van een ander, waande menigeen zich een heuse cowboy· en -girl. Velen hopen 
stiekem op een vervolg (in stijl of rock ?). 
Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Tjerkwerd kwam ook helaas een 
paar keer wat minder leuk in het nieuws. Er werden moedwillig vernielingen 
gepleegd, een autoradio ontvreemd en van één van onze dorpsgenoten zijn auto 
ontstolen. Gelukkig is deze inmiddels weer terecht. Toch nog een pluspunt: de 
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dorpen in onze gemeente mogen een eigen (deeltijd) dorpsagent, na vele jaren 
van afwezigheid, weer verwelkomen. 
Wat ik beslist niet mag vergeten is dat de 'aa.isikerstiid' weer is aangebroken. 
En zoals Gerben (ook redaktie-lid) het zegt; 'de beker kin wer oppoetst wurde'. 
Hij houdt zich aanbevolen om het eerste Tjerkwerder eitje in ontvangst te 
nemen. 
Tot besluit het volgende. Ik las in de krant kortgeleden een heel gek artikeltje. 
Een Amerikaan met de naam Al Niäo werd dagelijks lastig gevallen en zelfs 
bedreigd door mensen die hem beschuldigden verantwoordelijk te zijn voor de 
tornado's en stormen die het land teisterden (als gevolg van het verschijnsel 'El 
Niüo"). Echt weer iets op z'n Amerikaans, niet dan?? 

Helemaal tot besluit. Bij de redaktie zijn nog enige jonge hondjes af te halen ! 
't Is echt waar ! 

met vriendelijke groet 
namens ons allen, 

H. van der Zee 

Bydragen 1 
F B. Gietema- Singel ; B. Heebink - Kanada ; T van Dijk - Amsterdam ; G. 
Reitsma -Den Haach; S. Breeuwsma- van Panhuyswei ; W. Poelstra-Dedzjum ; 

' G. Hofstra- Waltawei ; A. de Vries- Singel; T Gaastra- Boalsert ; Galama- 
Ypma - Arkum ; J. Falkema- Sy/roede ; K. Abma - Snits ; 0. Postma-Kade ; 
S.M. Witteveen-Andela - Boalsert ; G. Mulder- Singel ; D. Poelstra-Dedzjum ; 
A. Walsma - Boalsert ; W.J.M. Huitema - Singel ; J. v.d. Gaast-Wiersma - 
Dedzjum ; K.: T . Harkema- Sylroede ; E. Feenstra - Tynje ; . J.J. de Jong - 
Drachten; S. de Jong - Waltawei ; A. van Lingen - Singel; S. en M Tolsma - 
Aldtsjerk ; W. Bootsma - Seisbierrum ; S. Gietema - Himdyk; P. Ottenbros - 
Haarlim ; B. Huitema - Jousterperwei ; B. Bakker- Waltawei en A. Feenstra - 
Dedzjum. 

Eltsenien tige tank ! ! 



lt korps yn 'e prizen ! 1 
Fanfare ·Eensgezindheid• Tjerkwerd in de prij• 
zen. 

Zaterdag 7 maart j.l. was het eindelijk zover. De fanfare 'Eens 
gezindheid' speelde die dag op het voorjaarsconcours van de 
Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland, na een 
afwezigheid van een slordige 16 jaar. 'Eensgezindheid' komt uit 
in de tweede afdeling. In 1982 was het korps voor het laatst 
naar Drachten afgereisd, toen nog onder leiding van Jan Blank 
sma. Het werd dus weer een keer tijd. 
Onder leiding van dirigente Nynke Dijkstra werd er van te voren 
heel wat gerepeteerd. In de week voorafgaand een het con 
cours bijna elke dag. Dit alles om zo goed mogelijk voor de 
dag te komen. Het 'korps' van Tjerkwerd zit de laatste jaren flink 
in de lift, dit na een aantal mindere jaren. Er zijn een aantal 
nieuwe leden bijgekomen en de ploeg is behoorlijk jong. Voor 
de dirigente een behoorlijke uitdaging dus. Maar de sfeer tij 
dens en na de repetities is prima en iedereen zet zich volledig 
in. Dat was ook wel nodig, want deelname aan het concours is 
voor een korps een flinke kluif. 
Zaterdagmorgen om 7.30 uur stond de luxe touringcar van ITS 
uit Bolsward te wachten voor het Waltahûs in Tjerkwerd. Vanaf 
dat tijdstip was het instrumenten inladen en klaarmaken voor de 
reis naar Drachten. En het inladen was niet eenvoudig. Met 
name de pauken namen veel ruimte in, maar het paste allemaal 
precies. Om 8 uur begon de reis naar Drachten. Naast de 30 
leden van het korps waren er ca. · 1 5 supporters meegereisd 
om het korps aan te moedigen. Enkele van de supporters wa 
ren er van overtuigd dat we voor 'goud' gingen, maar het korps 
was nog niet zo zeker. 
Om 9 uur kwam de bus aan in Drachten. Na tiet uitladen van 
alle instrumenten moest er eerst inge-speeld worden in een 
oefenzaal. Na het afstemmen van alle instrumenten was het 
dan eindelijk zover. Om precies 10 uur moest het korps als 
tweede van de dag aantreden. Het korps opende met een ko 
raal, lied 210 uit de bundel NFCM. Hierna werd het werk Con- 
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dacum van Jan v.d. Roost gespeeld, het verplichte werk. Als 
laatste werd het keuzewerk gespeeld, A Sunrise lmpression van 
Jan de Haan. Ondanks de zenuwen en zweetdruppels liep het 
als een trein, vooral het tweede stuk. lri een theater als de La 
wei speelt het dan ook voortreffelijk. 
Na het spelen begon het wachten op de uitslag van de jury. 
Deze werd om ca. 5 uur bekendgemaakt, dus dat duurde nog 
wel even. Eerst maar een hapje eten bij de chinees, waar de 
tent flink op z'n kop werd gezet, maar wel gezellig. Na het eten 
om 2 uur 's middags stond de bus van ITS weer klaar voor de 
terugreis. Eenmaal weer thuisgekomen was het weer wachten. 
Een aantal korpsleden waren in Drachten gebleven om de uit 
slag te horen. En om 5 uur werd de uitslag bekend gemaakt. 
'Eensgezindheid' Tjerkwerd een eerste prijs met 80,64 punten. 
Voor het eerst in 16 jaar naar het concours en dan een eerste 
prijs Het nieuws werd snel doorgebeld en onder de korpsleden 
bekendgemaakt, die daarna door het dolle heen waren. Het 
bestuur moest snel iets regelen, want dit moest gevierd wor 
den. En de rest van Tjerkwerd moest het ook weten natuurlijk. 
Fouragehandel Gietema stelde een vrachtwagen beschikbaar 
voor een rondrit. Om 7 uur verzamelden alle leden van het 
korps zich bij het Waltahûs. Daar stond de vrachtwagen inmid 
dels klaar voor vertrek. Met stoelen op de houten vrachtvloer 
werd al spelend en joelend het hele dorp op de hoogte ge 
bracht van het heugelijke feit (zie foto). Na deze dolle rondrit 
werd het feest nog enige tijd voortgezet in het Waltahûs. Voor 
het korps en de meegereisde supporters was het een prachtige 
dag met een feestelijk slot. En Tjerkwerd kan trots zijn op het 
korps 'Eensgezindheid'. 

•ute Nynke Dijkstra zwaait met de Friese vlag terwijl het korps het hele dorp 'wakker' speelt. 



Cursussen Thuiszorg 1 

'- THUISZORG 
ZUIDWEST ~ESLAND 

POSTBUS 267, 8600 AG SNEEK 
HEMDIJK 16, 8601 JV SNEEK 

CURSUSSEN: 
1. Kind en Astma 
2. Positief omgaan met kinderen 
3. Ziekenverzorging thuis 
4. Ouder worden, gezond en wel 
5. Omgaan met hyperventilatie 
6. Omgaan met spanningen 
7. Omgaan met kanker 
8. Familie van thuiswonenede dementerende ouderen 

Voor meer informatie en opgave kunt u bellen met 
het cursusbureau van 9.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer (0515) 428170. 

23 maart 

28 maart 
30 april 
3 maaie 
11 maaie 

28/29 augustus 

Aginda 
Gearkomste It Waltahûs foar fertsjintwurdigers fan de 
ferienings ut it doarp 
Countryjûn yn lt W altahûs 
Keninginnedei 
Parodiatrimloop mei start by It W altahûs 
Redaksjegearkomste it Skieppesturtsje op Sylroede 5 
Kopij graach foar of op dizze jûn ynleverje. 
Om alfêst op te skriuwen: Doarpsfeest 



Skieppesturt 1997 uitgereikt aan Ricbtsje Speerstra 
.: Bakker 

TJERKWERD - "Klink dan en daverje, fier yn it rûn", deze welbekende 
woorden uit het Frysk volkslied waren ook in 1997 van toepassing op 
Tjerkwerd, het dorp aan de Workumer Trekvaart. Gedaverd heeft het er 
zeker aan het eind van het jaar toen de carbidploeg tegenover het dorpshuis 
"It Waltahûs" met dé oude melkbussen in actie kwam. Tráditiegetrouw 
werden ook in dit dorp weer veel ramen met teksten bekalkt en hadden 
slepers hier en daar wat straatmeubilair elders gestald. Het .mooie weer 
tijdens de jaarwisseling werkte geweldig mee, zodat er nog lang gefeest kon 
worden, mede dankzij het tot vier uur 's morgens geopende dorpshuis. 

Dat was op zaterdagavond 3 januari opnieuw een belangrijke ontmoetingsplaats 
voor de Skieppesturten, ondanks de gure zuidwester die met harde wind en regen 
een geheel ander aanzien gaf dan een jaar geleden toen men zich opmaakte voor 
de Elfstedentocht. 
Voorzitster van « It. _Waltahûs" Trudy Witteveen-Hettema heette een ieder 
welkom op de nieuwjaarsreceptie waarna de redactie van de dorps.krant de 
jaarprijs 1997 kwam uitreiken aan iemand die zich op een bijzondere manier heeft 
weten te onderscheiden. De Skieppesturtredactie had dit jaar haar keuze laten 
vallen op Richtsje Speerstra-Bakker van Y mswälde. Het toeval wilde dat zij 
precies op dezelfde dag nog verhuisd was naar Bolsward. Gerben Wijnja noemde 
het in zijn toespraak een verruilen van " de wide fierten fan it Ymswälder fjild 
foar de smûkens fan de stêd Boalsert". Hij prees de kersverse "Skieppesturt" 
vanwege haar betrokkenheid bij het dorpsgebeuren. Zo was zij bijvoorbeeld 
vijftien jaar actief in de dorpskrantredactie. Met name haar bijdrage "Snypsnaren" 
werd door menigeen met genoegen gelezen. Tien jaar geleden leverde ze een 
grootse bijdrage in de feestelijke reunie door een zeer geslaagde revue te 
schrijven. In het verlengde hiervan werd haar regiewerk bij de toneelclub 
genoemd en als jurylid bij o.a. de· playbackshow werd haar ook de nodige 
deskundigheid toegedicht. Daarnaast had ze zitting in het schoolbestuur en in het 
bestuur van Doarpsbelang. Ze werd verder gekarakteriseerd als kritisch en 
creatief Een beroep kon altijd op haar worden gedaan: ''De iene kin net sûnder de 
oare", zong ze immers al bij de gitaar tijdens de historische revue. Het was 
daarom zeer terecht dat zij voor al die inspanningen werd uitgeroepen tot 
"Skieppesturt 199T'. Het dorp zal haar inspirerende bijdragen missen, maar met 
dit afscheidcadeau kon men haar niet beter eren. Henk van der Zee hing haar de 
"Skieppesturt" om, waarna Ineke Dijkstra bijbehorende oorkonde overhandigde. 
Onder de muzikaie klanken van The Flatland Country Band bleef het nog lang 
gezellig in het dorpshuis. Tjerkwerd, het dorp aan de Trekvaart, zal de 
inspirerende bijdragen van Richtsje Speerstra missen, maar met de onderscheiding 
als afscheidscadeau meenden we haar niet beter te kunnen eren. 



Afscheidswoord van Wim en Tanja Kunnen 

Beste Tjerkwerders! 

Dinsdag 27 januari 1998 hebben wiJ Nederland ver 
laten voor onze nieuwe woonplaats, nl. Willemstad 
op Curaçao! 
"Hoe halen jullie het in je hoofd, Friesland is 
toch prachtig!" ...•. hebben veel mensen ons gezegd. 
Daar ziJn wij het helemaal mee eens, maar ons ge 
voel voor het avontuur had toch de overhand! 
Wim is in september van werkgever veranderd en wordt 
nu door Ballast Nedam International uitgezonden 
en ik ga proberen om bij sportscholen of hotels 
aerobicles te geven en indien mogelijk, vrijwilli 
gerswerk te doen. 

We hebben met ontzettend veel plezier precies 
Sjaar in Tjerkwerd gewoond en hebben ons echt 

·verbaast over het enorme enthousiasme van alle 
inwoners waar het activiteiten en verenigingsleven 
betreft. 
We bedanken natuurlijk hierbij ook voor alle 
lidmaatschappen, zoals het "Dorpsbelang" en de 
IJsvereniging etc. 

Iedereen enorm bedankt voor alle gezelligheid en 
we zullen jullie via het "Skieppesturtsje" op de 
hoogte houden van ons "wel en wee"! 

Groetjes, 
Wim en Tanja Kunnen-Bosma 
voorheen Sylroede 3. 

Jonge poeskes 
Wa bat noch in thûs foar in jong poeske? 

Ynljochtings by Ietke en Gerben Wijnja (tel. 0515-579348) 

s. 



Stichting It Waltahûs - in nijs-oersjoch 

Er hebben de afgelopen periode weer verschillende 
activiteiten plaats gevonden in ons plaatselijk 
etablisement genaamd "It WaltahGs". Onze gedachten 
gaan terug na~r 20 december 1997. 
Op deze datum stond na afwezigheid van bijna 3 jaar 
de play-backshow gepland. 
Als speaker van de avond was Jan Dijkstra aange 
trokken en deze opende de avond niet met het gebrui 
ke 1 i j k e " go e i e· j G n o an~ ê z i gen " maar b ego n v e r ra s - 
send genoeg zelf met een vertolking van Benny Ney 
man. Verschillende soorten muziek werden voor het 
voetlicht gebracht, van rock tot ballad. 
In de categorie jeugd ging de 1e prijs naar 
Geertje, Klaas, Carlijne, Elzelyne, Geertje, Sytske 
en Sjoerd met het nummer Soap, Soap Wij willen Soap 
van de groep Pittige Tijden. In de categorie oude~ 
ren ging de 1e prijs naar Erina met het nummer 
Smooth Criminal van Michael Jackson. Ook kreeg 
zij de Pier Zijsling wisselbokaal uitgereikt. 
Het bleek na afloop een zeer geslaagde avond te 
zijn. Alle deelnemers dank hiervoor. 

Hierna kwam de jaarwisseling en op oudjaarsnacht 
ging ons dorpshuis om één uur open tot in de vroe 
ge morgenuurtjes. Het was gezellig en natuurlijk 
alleen maar blije mensen met goede wensen. 
Dit kreeg een vervolg op 3 januari met ons tradi 
tionele "Nijjiersbal". De muziek op deze avond was 
van de countrygroep Flat Lant Country Band. 
Traditioneel op deze avond is ook de uitreiking 
van de Skieppesturt. Tot Skieppesturt 1997 
werd uitgeroepen Richtje Speerstra. 
Op deze avond wordt ook meestal het nieuwe stich 
tingsbestuurslid bekend gemaakt. 
Per 1-1-1998 heeft Fokko Rollema de plaats van Jaap 
van Lingen ingenomen. Jaap, bedankt voor je inzet 
de afgelopen jaren en voor Fokko een hartelijk 
welkom met de verwachting dat wij prettig zullen 
samenwerken. 

q. 



Het stichtingsbestuur wou eens iets anders orga 
niseren en kwam met het idee van Country-Line 
dansen. Hier was enorm veel animo voor. 
Maar liefst 47 personen gaven zich op. Het ging 
om 4 avonden, één keer per 14 dagen. Het viel niet 
mee en het heeft menige zweetdruppel gekost. 
Misschien voor herhaling vatbaar in het volgende 
winterseizoen. Ter afsluiting is er op 28 maart 
a.s. een country-avond met medewerking van de 
groep Country-Match uit Makkum. Deze avond is 
bedoeld voor iedereen en niet alleen voor de mensen 
die het Country-Line dansen hebben gevolgd. 
Wij gaan er van uit dat het een gezellige avond 
gaat worden. 

Op 24 januari was de avond voor de vrijwilligers. 
Qua bezetting van het dorpshuis lukte dit niet 
meer in 1997. Wij willen eigenlijk ieder jaar een 
avond organiseren voor de vrijwilligers. 
Wij houden met z'n allen het dorpshuis in stand en 
als bestuur willen wij óok onze waardering hiervoor 
uitspreken en doen dit middels een vrijwilligers 
avond. De uitnodiging is dan ook bestemd voor een 
ieder (met aanhang) die zich als vrijwilliger heeft 
aangemeld. Met een ieder bedoelen wij ook een ieder 
en men moet beslist niet kijken naar wat men het 
afgelopen jaar heeft gedaan of niet gedaan. 
De één komt vaker aan bod dan de ander en •.... 
alle werk is niet zichtbaar voor iedereen. 
Straks komen de "klusjesmensen" weer aan bod als 
bv. het schilderwerk aan de buitenkant bijgehol 
pen móet worden. 
Maar nu terug naar de avond van 24 januari jl. 
De bardiènst werd verzorgd door Durk en Doede 
uit Ferwoude. De muziek werd verzorgd door het duo 
Reprise en als entertainer trad Ritsko van Vliet op 
Deze kwam twee keer voor het voetlicht, één keer 
als goochelaar en één keer als bandparodist. 
Wij als bestuur denken dat wij terug kunnen zien 
op een geslaagde vrijwilligersavond. 
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Nog enkele bestuursmededelingen: De functie van 
penningmeester is overgenomen door Wiebe Huitema; 
de functie van Wiebe was inkoop en wordt nu ge 
daan door Fokko Rollema samen roet Sieko Postroa . . 
Voor de dinsdag en de vrijdagavond zijn wij be 
gonnen roet het kaartjessysteem. 
Het werkt als volgt: een bezoeker krijgt een genum 
merd kaartje waarop-_de consumpties worden genoteerd 
en houdt dit kaartje ~ij zich. De bartender schrijft 
het nummer van het kaartje in het schrift met de 
naam van de bezoeker. Bij inlevering van het kaartje 
wordt er afgerekend en wordt de naam in het schrift 
doorgekrast. Een belangrijk gegeven hierin is dat 
de bezoeker zelf controle heeft op zijn bestellin 
gen. Het voordeel voor de bartender is:dat hij/zij 
niet iédere keer naar het schrift hoeft. om op te 
schrijven en ook wordt voorkomen dat er per ongeluk 
bij een verkeerde naam wordt opgeschreven. 
Als op het eind van de avond nog een naam open 
staat is de persoon zonder af te rekenen met het 
kaartje vertrokken. Hierop zullen door het bestuur 
gepaste maatregelen worden genomen. 
Op drukke c.q. feestavonden blijft het contante 
betaling. 

Met de start om het dorpshuis met vrijwilligers 
te runnen is door het bestuur de sluitingstijd op 
dinsdag en vrijdagavond vastgesteld op één uur 
's nachts. Zit het gezellig en hebben de dienst 
doende vrijwilligers er g~en problemen mee om iets 
langer door te gaan, hebben wij daar als bestuur 
ook geen probleem mee. 
Dit standpunt is niet veranderd. Maar het 
mag niet zo zijn dat vrijwilligers die wel op tijd 
willen sluiten hierop worden aangekeken of dat er 
over "geouwehoerd" wordt. Wij hebben niet de in 
druk dat dit gebeurt maar we willen dit wel even 
bij iedereen onder de aandacht brengen. 

Stichting "Doarpshfis It Waltahfis". 

ll. 



L Even voorstellen 1 
Goedendag allemaal, 

Even voorstellen! 
Mijn naam is Leilah Bos. Ik ben 26 jaar jong. 
Ook woont bij mij poes Minet, zij is twee jaar jong. 
Sinds juli 1997 wonen wij op Singel 16 in Tjerkwerd. 
Ik ben opgevoed in de Randstad en h~b hiervoor 
vijf jaar in Leeuwarden gewoond. 
Vanwege werk op een boekhoudkantoor in Workum, 
heb ik Tjerkwerd als woonplaats gekozen. 
Van de grote stad naar een dorp is een hele gr0te 
overgang. 
De poes heeft de omgeving hier al goed onderzocht. 
Zij heeft haar paradijsje hier gevonden, ik ook. 
Ik woon hier prettig. 
Ik geniet van de omgeving en de mensen. Beter kan 
ik mij niet wensen! 

Groetjes van Leilah en Minet! 

Collecte: opbrengst kankerbestrijding 
De kollekte voor de kankerbestrijding 1997 heeft in 
Tjerkwerd f. 675,05 opgebracht. 
In Dedgum f. 181,70 
In Parrega f.851,25 
In Hieslum f.198,30 
Alle gevers harte~ijk bedankt. 
Ook alle collectanten bedankt voor jullie inzet. 

\ 1. . 



En hoe foldocht it yn Boalsert? 1 
En, hoe foldocht it yn Boalsert? 

Dizze fraach is us al faak steld de ofrûne tiid. 
Fansels Ymswalde en Boalsert binne net sa maklik te 
fergelykjen en'it boere- en boargerlibben likemin. 
Wat it iene hat, hat it oare net, en wat it iene 
nèt hat, hat it oare wol. Eltse feroaring maat wenne. 
Mar sa't it no liket foldocht it mar bêst! 
No is ferhuzjen op himsels al in hiele erfaring. 
Wat Jelte oanbelanget, hy hat 57 jier op Ymswalde 
wenne en wy tegearre sa'n lytse 30 jier. 
Yn dy tiid hiene wy, die bliken, hiel wat yn us nêst 
sleept en dat komme je wol tsjin ransels! 
Lokkich hiene wy assistinsje. 
Jan en Ineke, betûfte ferhuzers, holden de gang deryn 
Ineke (redaksjelid Skieppesturt) sei aloan: "'t Is 
in makje en jûn geane wy noch efkes nei de nijjiers 
resepsje en de Skieppesturtutrikking •..•... 
No, earlik sein stie us de holle der net sa nei. 
Mar pràte dat se kin èn ek in bytsje lige ......•. 
Dat die bliken doe't dudlik waard dat de Skieppe 
sturt '97 foar my oarnearre wie. 
It nimt net wei dat ik der wiis mei bin. 
In sturt as erkenning foar de ynset foar de doarps 
mienskip troch de jierren, sa't Gerben it formulearre 
Neat bisûnders, fyn ik eins sels. 
Wis, je sette je yn foar it doarp, mar je krije der 
hiel wat foar werom. 
It hat it wurdich west! 
Koartom, wy ha in hiele moaie tiid han op Ymswaldè 
en yn Tsjerkwert en wy hoopje dat dat yn Boalsert 
ek foar us weilein is. 

Jim binne wolkam by 
Jelte en Rixt Speerstra 
Secr. Haitsmaleane 6 
8701 AZ Boalsert 
tel. 576140 

Groetnis, 
Rixt. 

I'~. 



Och beden ja 
Sa lei- Tsjerkwert deF-25 Jier ferlyn by 

Hûs oan hûs .ferskynde yn dy jierren -it krantsje KONTAKT -mei -de rubryk 
· "Wonseradeel vàt:Ï- A tot Z" Y n. de moannen april en _Ïn~e 1973 wiene yn it nijs: 

. De .Harmonie, de rekreaasjewënten,» bakker De 'Jong- de wénarken,- _De- 
Beabuorsrermole, de. -Wiersmabe~er_ en de _nije bregewipper. . Wy ha de 
kranteknipsels ut dy tiid werut.derike samlingfan Gerrit Mulder helle. Oer de 
bakkerij fän De Jong sille wy 'ynit'neiste nümermearöfprintsje. · 
'1..8- lf- '13. 
TJERKWERD 
De Harmonie heeft een tweede slacht of 
fer geelst, De vijftienjarige Klaas. Boer 
stra kwam naar beneden en liep een her 
scnschudding op en moet drie weken he! 
bed houden. 

* De rckrcatiehuisjcs aan de Waltmveg sraan 
- tot groot genoegen van de inwoners van 
Tjerkwerd - nog steeds leeg. 

* Bakker De Jong heeft Tjerkwerd voor- 
goçd verteren. althans wat de bakkerij 
betreft. Begin april werd het bedrijf te 
Bolsward betrokken aan de Hanzestraat , 

* 1 Er is weer een toegang naar het spon- 
terrein en dit is te danken aan .de heer 
Joh. Reitsma en. een tweetal brugjes. Zo 
zien we maar weer dat door een royaal 
aanwezige gemeenschapszin de voetbal 
lers weer geholpen zijn. 

1'1..-,-.1~. 
l\·1:wnd;1g;1n1ml heslool de raad van Wousc 
radccl een bedrag van .f 6600.- beschik 
baar te stellen voor de restauratie van de 
BalJ1111rstc1 molen. die er zoals de heer fan 
Dijksu a (Inp] opmerkte de laatste tijd veel 
wc~ hnd v.m "in pr nt ur mei in la111111t· 
Herk". De heer Dijkstra kwam bovendien 
met een schilderij anndraven van een ongc 
subsidieerde Tjcrkwcrder kunst ~,-,nes. van 
dl' muien lot11 de1.1: nog in heel wat L>ctere 
11m~r :111digheden verkeerde. Dat de molen 
wel in trek is moge blijken uit het feit dat 
Bolsw:ird zelfs ,.pronkct" mei in oar syn 
fe:irrcn as lokplcister om minskrn nei Roal 
snt to token··. wanl op een ansirhtkaart 
llll'I .. ~roeten uit Bolsward" komt de Ba 
hu11rstennofcn voor. 

~~--~~-----------' 
l4. 
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TJERKWERD 
De woonarken gelq;en lang~ de \\'altawcg 
ondervinden nogal wat hinder van t c sm l 
lan,gsvarc111k plrzicrjachtcn. Men heeft er 
dan ook ecu bord i:rpla:itst mei het ver 
zoek om lanuza un t e varen. ()f di: z,il hel 
pen? 

* 

'-6- ,;--u •. 
TJERKWERD 
De strijd om de firma Wiersma-heker is 
begonnen, Vorige weck werden de eerste 
voetbalwedstrijden gespeeld door de vier 
dcelnt'memlc dorpen: Tjerkwerd, Exrnor 
ra. Parrega en Dedgum. Uitslagen waren: 
Tjerkwerd-Exmorra 1-1: Parrega-Dedgum 
6-0. Het programma voor donderdagavond : 
24 mei ziet er alsvolgt uit: Tjerkwerd 
Dedgum, terwijl vrijdag aanstaande Ex 
morra en Parrega tegen elkaar uitkomen. 
Programma voor Hemelvaartsdag: om 
kwart over é(·11 ·s middags Parrega-Tjerk 
werd en half drie Exmorra-Dedgum. 

* In Tjerkwerd is een nieuwe brugwachter 
nodig: de heer Brnndsma stopt ermee. 
Volgens berichten uil Tiet kwerd zijn er 
veel gegadigden voor de vakature . 

BEKENDMAKING 
Rakkcr.~j ,De Hauze \ Bolsward 
Door opheffing vnn ons bedrijf bedanken wij alle 
cliënten en afnemers van harte voor het in ons ge- -·- 
stel de vertrouwen. 

GE7.Ai\TF,NT,J,Jlt.E llAICKERS 

.., 

JUET INf:,\NG VAN fj I•'EllRU:\RI ,\$. 1mEFT ONnrmot:TI~ 
l{ENO.t~ JlARKF.U.J.J "l).E IL\NZ:E" OVERGENOMEN 

Door reorganisatie vnn ons bedrijf zijn wij uit eco 
nomische overwegingen verplicht <ie 

bezorgi11g ,·an ,ne .Hanze~· ltali: 
k4"rij t.e sfake11 
Doch onze KWJ\LITEJTSl'RODUJCTF,N uil de WHr 
m~ bakkerij zijn bij de u wel bekende adressen in 
Bolsward verkr iigbaar. 

BW.T_ ~~li'D AANBEVELEND, 

DE JONG~S RAKKE.RIJ} Tjcrkwcnl 

,s. 



Stichting Windkracht Tien 
Wynpark Beabuorren B.V. 

In december hebben we tegenslag gehad in de 
vorm van speling op de tandwielkasten van twee 
molens waardoor deze tijdelijk buiten werking 
zijn gesteld. Tijdens de vervanging van deze 
tandwielkasten zijn er tevens werkzaamheden 
verricht om het geluidsniveau te verlagen. 

De problemen zijn ondertussen opgelost en we kunnen 
u mededelen dat de eerstgeplaatste molen in de 
periode februari 1997/januari 1998: 1.260.000 KwH 
produktie geleverd heeft, terwijl er 15% minder 
windaanbod was dan normaal en deze op de slechtste 
lokatie staat. 

Onlangs heb ik het nieuwste boek van Hylke Speer 
stra "de keude erfenis" gelezen. In dit boek 
worden zelfs alle 5 windmolens reeds door de 
schrijver op 4 januari 1997 , de laatste elfsteden 
tocht, waargenomen. Wat een waarnemingsvermogen 
van deze prachtige verteller over Friesland en 
vooral de omgeving van Tjerkwerd. 

Het bestuur van de Stichting heeft zich gebogen 
over het huishoudelijk regelement. Hierin worden 
ook de spelregels t.a.v. de financiële uitkeringen 
t.b.v. het dorp geregeld. 
Tevens is er een klein budget vastgesteld dat eind 
dit jaar uitgekeerd kan worden. 
Die verenigingen/stichtingen etc. die menen hier~_ 
voor in aanmerking te kunnen komen, kunnen een 
huishoudelijk regelement bestellen bij onze 
voorzitter: Joh. Dijkstra, Van Panhuijsweg 2, 
Tjerkwerd. 

Het bestuur. 

Di 



r Ferslach Oranj eferiening 1 
Reste Doarpsgenoaten. 

Even bijpraten met de Oranjevereniging. 
Ons bestuur is gelukkig weer helemaal compleet, ja 
zelfs nog uitgebreid, want Anneke Speerstra (onze 
penningmeesteres) is bevallen van een prachtige 
dochter, genaamd Berber.• 

Ook is Durk Breeuwsma gezond teruggekeerd van zijn 
lange trip naar Australië, helaas hebben we hem 
(op dit moment) nog niet gesproken, volgens ons is 
hij gelijk van het vliegtuig op de tractor gestapt 
om te 11jarjen". 

Tanja Kunnen is samen met haar man Wim vertrokken 
naar Curaçao en in haar plaats hebben we Baukje 
Kootstra in ons bestuur mogen verwelkomen, naar 
genoegen kunnen we wel zeggen. We hopen dat voor 
Baukje hetzelfde geldt. Vooral Nico was erg verguld 
met een nieuw gezicht in het bestuur, want nu kon hij 
zijn moppenrepertoire weer uit de kast halen. 

De laatste maanden zijn er enige nieuwe dorpsgenoten 
bij gekomen, hartelijk welkom namens ons bestuur, 
we hopen u op ~~n (of meer) van onze feesten te 
ontmoeten. 

Dan volgt nu nog een verrassende mededeling: Koningin 
nedag vieren we dit jaar op donderdag 30 april. 
De toneelstukjes 's avonds gaan helaas niet door 
(geen respons) maar we zijn druk bezig met een, 
naar wij hopen, leuke invulling van deze dag. 

Het dorpsfeest staat gepland voor 28 en 29 augustus. 
Zet deze data vast op uw kalender. 
Dit was het weer voor deze keer, u weet het suggesties 
en "meedenken" worden door ons zeer op prijs gesteld. 

Groeten van de Oranjevereniging. 

q .. 



13e PARODIA-TRIMLOOP op ZONDAG 3 Mei 
====================================== 
Op zondag 3 Mei vindt de traditionele Parodia-trimloop weer plaats. Deze sportieve 
happening, gaat via het traject Tjerkwerd-Parrega-Dedgum-Tjerkwerd. De trimloop 
heeft een lengte van 7, 7 kilometer. Start en finish is traditiegetrouw op de brug in 
het dorp, bij het dorpshuis. 

Deelnemers aan de loop kunnen zich weer vanaf 13.30 uur inschrijven in dorpshuis 
lt Waltahûs te Tjerkwerd. Daar is ook gelegenheid om je om te kleden. Het 
inschrijfgeld bedraagt 5 gulden per persoon. Elke deelnemer die de loop volbrengt, 
krijgt later een medaille thuis bezorgd. Voor de winnaars in de drie categorieën 
Senioren, Jeugd t/m 16 jaar en Dames is er géén medaille, maar een beker en een 
wisselbeker!! 

De prijsuitreiking van de Parodialoop staat omstreeks 15.30 uur gepland in lt 
Waltahûs. Daarna kan er onder het genot van live-muziek gezellig worden nagepraat 
in de zaal of aan de bar. Gelegenheid tot douchen is er niet in lt Waltahûs. 

Hoe liep de Parodialoop 1997 ook alweer af? Even een geheugensteuntje. Aise 
Bouma uit Skuzum prolongeerde toen bij de senioren zijn titel van 1996. Bouma 
legde het 7, 7 kilometer lange parcours af in 29.10 minuten. Lange tijd had hij 
concurrentie te duchten van Wiliern Radeiaar uit Bolsward, maar deze moest de 
Skuzumer op de Arkumerhoek uiteindelijk definitief laten gaan. 

Bouma kwam na de wedstrijd echter met een opvallende ontboezeming: 'Willem 
Radelaar was vandaag de sterkste, als hij had gewild was ie gemakkelijk eerste 
geworden. Willem deed echter interval-training tijdens de loop en laste telkens 
pauzes in. Zo heb ik kunnen winnen', aldus de winnaar! 

Bij de dames won Tineke Schukken uit Tjerkwerd voor het derde jaar in successie. 
Haar eindtijd bedroeg 38.54 minuten. In de categorie Jeugd tot en met 16 jaar won 
Jelte Steur uit Tjerkwerd. Hij finishte in een werkelijk uitstekende tijd van 31.23 
minuten. Daarmee is hij nu de snelste jongeling (tot en met 16 jaar) allertijden in de 
trimloop. Een nieuw talent lijkt te zijn ontdekt in Tjerkwerd! 
Uitslag Parodialoop 1997:. · 

Senioren - 1. Aise Bouma (Skuzum) 29.10 2. Willem Radelaar (Bolsward) 29.43 
3. Jolt van Buren 30.11 4. Jacob Hofstra 31.26 5. Dikkie v/d Werf (Bolsward} 
31.40 6. Epheus Jorritsma {Waé!xens) 31.58 7 .• Johan Bonekamp (Westhem} 
32.17 8. Hielko v/d Wal {Bolsward) 32.40 9. Jan Jellema en Jan v/d Zweep (Sneek) 
33.11 10. Jan Bootsma (Sibrandabuorren) 34.31 11. Evert Bakker 34.42 12. Sieko 
Postma 34.53 13. Rob v/d Haar (Sneek} 34.56 14. Rinnie Jellema (Sneek) 35.20 
15. Tony Witteveen 36.13 16. Bertus Rinse Bakker 36.35 17. Adam Poelstra 
(Dedgum) 38.32 18. Yde Schakel 41.06 19. Bernard Dames (Sneek) 44.30 20. 
Tjeerd Haarsma 46.06 
Dames: 1. Tineke Schukken 38.54 2. Welmoed Schakel 40.58 
Jeugd (t/m 16 jaar): 1. Jelte Steur 31.23 2. Seacle Witteveen 35.49 3. Hans 
Haarsma 36.41 4. Folkert Hofstra 36.42 5. Eduard Witteveen 38.17 



parcoursrecord: Gerrit Wijngaarden uit Tjerkwerd - 26.16 minuten, gelopen in 1991. 

****************** 

Hopelijk ben jij ook weer van de partij op 3 Mei in Tjerkwerd, om er mee te doen aan 
het jaarlijkse 'trimmersfeest'. 

DEELNAME AAN DE LOOP IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO! 
-================================----- 

Stichting Doarpshûs "lt Waltahûs" 
Op 23 maart, houdt de Stichting It Waltahûs, om 
20.00 uur een vergadering in het Waltahûs. 
We nodi~~n daarbij, van iedere vereniging, 
twee bestuursleden uit. 
In deze vergadering willen we allerlei vragen 
en/of opmerkingen vanu en ons behandelen. 
Tot 23 maart. 

de Stichting "It WaltahÛs" 

Boargerlike stän 
Meidielings foar diue rubryk graach skriftlik oan 'e redaksje 

Berne: Du sine ha"'""' wêzc. dy't di: droge, 
c.O""'\C" wêr"Sfo d~ fe.ilich l:"" ffCtsf 
en ,.,in5kcn dy't 'Sf"~ fe. f."~9.J.-->" 
siaae d,:tfsfe> o sa wolko,, ~f·. 

Be...bel"Mo.)::'ke 
leaf '>tts f ank fat\ 
Bot.we. en .Anneke 
Spe.e,.;lra-Veieswijk 

9 j"""1ewaeis 1998 
\tmswö.lde 10, 676~ L T T~ic""kwe.14 

1:il, 0515-572635 - 

Um stil [au te trurden 
nm [eruundere 11C'i te sjen 
in kostber stikje libben 
oan üs tobetroud. 

Tankber en blii<l hinne wy mei de 
bene hln 11s [önkjc en myn brocrkc 

Klaas-Jan 
Riemer en Akk y 
Haytcma-de Vries 
lkiny 

2(, desimber 19Q7 

Sylroede 35 
8765 L W Tsjerkwert 
0515-579637 

· ·us lokwinsken. 



1 Snypsnaren 1 
In bytsje skawe en triuwe, dan kin J.D. fan de Sylroede hiel wat ark yn syn 
hobhyautootsje kwyt. Hy he/let it maksima/e ut de mini, om 't sa mar ris te sizzen , 
dochs de hûn mei hast wol elastiken bonken ha .. 

Yn it Waltahûs is it betiiden sa drok, dat hja net altyd likegoed hearre wat in oar 
seit. Doe 't okkerdeis de play-backshow (trouwens mei geweldige jonge en noch 
Jongere artysten) mei sa 'n 100 desibels tagelyk ynsette, naam' barháldster fan de 
jûn' L.H. fan Dedzjum in bysûndere bestelling op. 'Graach twa .... 
bear ... burch ... ', koe se noch krekt ferstean. Eejkes letter stienen der 'twaalf' 
bearenhurchjes op de taap. Dy sille grif net weigriemd wêze. 

Der is in nij fentilaasjesysteem yn 'e skoalle ynstalleard. Der hingje roasters oan 
'e muorre wêr 't wol in baarch trochhinne kin. Ek blaast dat ding yn syn heechste 
stän merakelse hurd. Dat is der in ûndogens bem; ien druk op 'e kn.op en floep .... , 
trocb de buis nei bûten. 

Jt nije kaartsjesysteem fan it Waltahûs häldt eltse betûfte drinker goed yn 't 
snotsje. Sa hie ik seis op in jûn foar in grouw tientsje ûtjoen om dêmei tt 
etab/issemint te ferlitten sûnder te bete/jen; it kaartsje hie ik noch yn 'e bûse. 
Mar de ponghálder is in warber jong keardel. Dy skille my pront de oaredeis en 
Jrege om de sinten. (. ... mei goedfatsoen hear !) 

Oer fatsoen sprutsen ! Yn skoalle wienen dize wike in twatal Belgyske studinten op 
besite. Hiel jreonlike jonge minsken. lt foei ûs op hoe faak se 'u ' en 'dank u ' tsjin 
us seinen. Miskien klinkt il wat älderwetsk; mar ik mei der wol oer ... 

Wat in ûngemak foar A.W. fan de Waltawei. Yn de earste lesk fan it country-line 
dûnsjen joel se ûnder de billen-tik polonêze. En se kaam raar del. Sa 'n seis wike 
lang moast se mei de earm yn il gips thûs omdûnsje. 

Miskien linke Jo dat de billen-tik polonêze net bestiet, mar it is werk/ik wier. 
Benammen de man/ju fûnen it in hiel sierlike dûns. (. .. enne mak/ik te ûnthalden) 

'l.o. 



Noch in A. W., mar dan in jonge faam fan Beabuorren. De pony maast lûke en dan 
seis op skeelers stean, yes, ..... gong is alles, mar dan kinst ek in rare smak 
meitsje. En jawis, ... it skouderbonke stikken. Earst wie hja noch slap fan laitsjen, 
mar dat duorre net sa lang. Lokkich sit de 'kaai' no wer op it rjochte plak ! 

Der wienen ris twafrouljufan de Ymswálderwei, 
dy hienen sa 'n nocht yn 't riden, dat de iene dy sei; 
'Ik doch de nije skeelers oan en rydt no elke moam ... ', 
mar doe foei se spitichgenoch op de 'billenpartij ... '. 

S. D. fan de kade hat no trije hûnen, il is hast in nek-oan-nek-race, mar H.H. fan 
de Waltawei kin 't noch krekt winne. 

J. V fan Ymswálde hat mar leafst 1000 'rocken' wûn mei in priisfraach, 
lokwinske mei scfolle klean ! 

Alderearst ... oars kin hja il net sizze. Sa hat it korps 'Eensgezindheid' oan't 
oefenjen west. De lêste wike foar de ûtfoering wie it eltse jûn raak. Mar it hat dan 
ek in kreaze r plak opsmiten. Lokwinske ! 
A.D. fan de Sylroede en syn älden kinne elkaar no ek mei de boat berikke. 

De ferkiezingsûtslach yn ûs gemiente. In lytse politike ierdferskowing, By the 
way, wisten Jo dat grien links ek mei die... . . . ? Ikke net ! 

(dr.) Bonus hal de molens in sänbehanneling jûn .... it is mar da 't Jo it witte. 

Hobbyboer ll. W. fan Beabuorren hie wat wyld fee, dat il wie beller om ien ko der 
by wei te he/jen. Mar de ko hie sa 'n bêst plak, dat dy woe net. Dan mar in lyts 
prikje en in sek oer de kop, tocht U. Dat holp al. 

M en A. van der W. fan de Sylroede wienen harren hûs wol hiel gau kwyt. Mei 
koarten si/Ie ..\Y ferhûzje nei de Boudewijnflat yn Boalsert. Alfêst in hiele moaie 
tiid tawinske. 

Kopy en snypsnaren graach Joar 11 maaie 




