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't Skieppesturtsje is de doarpskrante fan 
Tsjerkwert en omkri ten. Dizze krante 
wurdt hûs oan hûs besoarge troch de 
redaksje of oare frijwilligers. De krante 
kin bestean troch frijwillige bydragen fan 
de lêzers. 
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Trudy Witteveen 
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Gerben Wijnja 
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Henk van der Zee 
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Typewurk: 
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Gerben Wijnja 

22-e jrg. nûrner 4, desimber '98 

doarpskrante fan tsjerkwert e.o. 

Untwerp omslach: 
Albert van Lingen Jr., Wergea 

Bankrelaasje: 
Rabobank Boalsert 
gironûmer fan de bank: 85.68.29 
Rekkeningnûmer: 3087 .56.800 

Stinsilwurk: 
Henk van der Zee 

Bydragen kinne oermakke wurde mei 
fennelding fan 
"bydrage 't Skieppesturtsje" en it jier 
dêr't it betrekking op hat. 
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Het einde van het jaar 1998 nadert alweer met rasse schreden Nog even een kleine 
terugblik op de laatste weken. De natte zomer ging over in een natte herfst Heel 
veel wateroverlast en heel veel gedupeerden. De straatmakers die het wegdek van 
de Waltaweg opnieuw zouden straten troffen het ook niet met het natte weer en 
hebben er na een paar weken straten maar een eind aan gebreid. Of was dat niet de 
oorzaak dat ze op hielden? Het wordt verdacht als je een paar weken daarna in de 
courant leest, dat het gemeentehuis voor 8,2 miljoen moet worden aangepast. De 
verbazing was groot bij verschillende bewoners aan de Waltaweg toen het bekend 
werd dat alleen het eerste stuk bij de brug opnieuw gestraat werd. De rest van de 
bewoners blijft mooi zitten met het voeten brekende trottoir, met smerige ramen 
door het spatten van het water uit de kuilen van het wegdek en met de dansende 
planten in de vensterbanken. 
Er zijn dorpsgenoten die een strenge winter voorspellen, volgend op deze natte 
maanden. Nu, we zullen het wel zien. Het beste is gewoon afwachten wat er komt. 
De echte schaatsers hebben al even kunnen genieten op de ijsbaan van - 
Tjerkwerd. Niet alleen uit Tjerkwerd maar ook onze sportende dominee Jan 
Henzen en zijn vrouw Linda van Parrega, schaatsliefhebbers uit Bolsward en zelfs 
mensen uit Holland wisten te waarderen dat ze welkom waren op de ijsbaan van 
Tjerkwerd. In Bolsward stond nog geen water op de baan en de Hollanders 
meenden dat in het Siberië van Nederland alles al dichtgevroren was. 
De laatste maanden van het jaar zijn altijd maanden waarin veel te doen is en je 
dus altijd wel van huis kan. De ijsvereniging hield haar jaarvergadering, net als 
dorpsbelang en de 
Oranjevereniging. Verslagen hiervan kunt u vast lezen in dit nummer, al moeten 
ze op dit moment van schrijven nog wel binnenkomen. 
Maar er was nog veel meer bijv, de jaarlijks, terugkerende actie Roemenië Roept, 
een goede actie die menig dorpsbewoner een warm hart toedraagt. De 
playbackshow is altijd weer een gezellige terugkerende avond. Het valt op dat er 
na afloop van de optredens ieder jaar weer te horen valt , dat het jammer blijft dat 
er so weinig deelname is van de ouderen onder ons. Misschien de durf en het 
elkaar warm praten? • 
Er zijn onder ons dorpsbewoners waar prachtige bloemstukken te bewonderen 
zijn. Ze zijn echt heel mooi. Dit komt omdat er een groep vrouwen is die regel 
matig aan het bloemschikken is in het Waltahûs. 



Zo is er van alles te beleven in ons dorp. Het kerkkoor gaf in het Waltahûs z'n 
eerste koffieconcert. Het was gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. 
Natuurlijk de binnenkomst van Sinterklaas. De goedheiligman met z'n zwarte 
pieten heeft weer menig dorpsbewoner, jong en oud , aan het dichten gezet en 
verblijd met een cadeau. • 
Het zou in dit voorwoord te ver gaan om alles op te sommen van wat er leeft in 
het dorp, want er is nog veel meer gaande. 
Wat konden we het "skieppcsturtsje" een stuk leuker maken als er eens wat meer 
smûke verslagen kwamen van clubs, verenigingen en de vele andere 
bijeenkomsten. Er gebeuren altijd wel leuke voorvallen, of er zijn wel boeiende 
sprekers. Natuurlijk komt er wel eens wat binnen zoals nu bijv. van het 
muziekkorps "Eensgezindheid" en misschien komt er op het allerlaatste moment 
nog wat binnen, maar het kan best wel wat vaker. Voor dat doel is 't 
Skieppesturtsje immers in het leven geroepen! Bij sommige clubs blijft het bij wat 
uitslagen aan het eind van het seizoen en men maakt ondergetekende niet wijs, dat 
er bij bijv. een kaart- of biljartclub niet eens iets leuks voorvalt wat de moeite van 
het vermelden waard is. 
Tijdens de laatste maanden zijn er verschillende nieuwe dorpsbewoners in ons 
dorp komen wonen. Misschien zouden jullie je in het volgende "skieppesturtsje'' 
willen voorstellen en vertellen hoe het is om in Tjerkwerd te wonen. 
De redactie krijgt het weer moeilijk met het uitzoeken van wie er dit jaar in 
aanmerking komt 
om tijdens het nieuwjaarsbal de "skieppesturt" in ontvangst te nemen. Het blijft 
een verrassing! 
Verder wil ondergetekende van dit voorwoord ook namens de andere 
redactieleden de zieken onder ons toewensen, dat ze veel kracht en sterkte en 
beterschap mogen ontvangen. Dat we met z'n allen, zowel jong als oud, 
gezegende en gezellige Kerstdagen en een goede jaarwisseling mogen hebben. 

' Joop Nota 



Nei in flitsende start fan it seizoen yn de feesttinte ha wy meidien oan it 
tryout konsert yn Eksmoarre mei Concordia fan Eksmoarre en 
Halleluhja fan. Makkum; dizze twa korpsen diene mei oan it konkoers 
yn novimber. 

Ek wie it korps wer aktyf by de yntocht fan Sinteklaas en no meitsje 
wy ûs op foar it kofjekonsert op 13 desimber dêr't ek de learlingen 
optrede sille. Mar ek krystmuzyk ha wy al wer op é stander lykas de 
muzyk foar it konkoers (6 maart 1999 Lawei) ; minsken dy't mei wolle 
kinne skaplik kaarten bestelle by it bestjoer, sa gau mooglik graacb. 

Op de fergadering fan doarpsbelang hat it bestjoer fan de doarpsmole 
Stichting Windkracht Tien tasein, dat se f 2000,-- oan it korps ûtkeare 
sille. Hjir binne wy o sa wiis mei, want wy sitte om nije instruminten te 
springen om't se net goed mear te stemmen binne en oare 
mankeminten of hielendal öfskreaun binne.Sa'n bedrach ha wy mei 
"gevulde koeken" fuort net byelkoar mar dêr geane wy wol mei troch 
(febr.) en ek binne wy fan doel in Rommelmerke te hälden dy't pland is 
op 5 juni 1999. 
Ha jo ek spul fan wearde dat je kwyt wolle, tink dan eefkes om ûs. Ek 
minsken dy't us hjirby helpe wolle binne fan herte wolkom 

De jierlikse muzykûtfiering wurdt hälden op sneonZf april en de 
bedoeling is dat de skoalbem hjir ek oan mei dwaan sille. Sy sille dan 
in bemekoar foarmje dat troch it korps bystien wurdt en nei êfrin is der 
dan in discotheek. 

E.B .. 

L\ 



Geachte dorpsgenoten. 

Even een kort berichtje van "us doarpshûs". 
De winteraktiviteiten zijn weer volop bezig. De jaarvergaderingen van 
de verenigingen zijn geweest. De playbackshow, gehouden op 21 
november jl., was een succes. Dit jaar was voor de presentatie 
Salvatore gevraagd. Hij vertelde ons zoiets nog nooit eerder te hebben 
gedaan maar achteraf kunnen wij zeggen dat hij het prima heeft 
gedaan. 
Er waren 15 acts waarvan tien bij de jeugd en vijf bij de categorie 
ouderen. Bij deze laatste hadden nog wel een paar acts bij gekund De 
uitslag bij de categorie jeugd: 
1. Jouke en Jelle met het nummer Tandarts van 't Kratsje + 
Wisselbeker 
2. Hanneke, Geertje, Carlijne en Aggie met het nummer All be there 
for you van Solid Harmonie 
3. Cissy, Freerkje en Froukje met het nummer Ademnood van Linda, 
Roos en Jessica 

De categorie ouderen: 
1. Jannek met het nummer Voorbij van marco Borsato 
2. Erina met het nummer The way you make me feel van Mchael 
Jackson 
3. Sytske met het nummer Come with me van PuffDaddy 

Alle deelnemers kregen een vaantje ter herinnering en nogmaals 
bedankt voor het meedoen. 

Wij kregen de laatste tijd veel vaker te horen dat de afwasmachine het 
niet deed of ophield. Het frustrerende hieraan was voor ons dat als wij 
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het probeerden, het "kreng" het altijd deed. Jappie heeft na uitgebreid 
testen de oorzaak te pakken. Het ligt aan de thermostaat. Wij zijn ons 
aan het oriënteren op vervanging, dus nog even geduld. 

De stichting is bezig om een cursus stijldansen te organiseren in begin 
1999. De deelnemers hiervoor krijgen apart bericht over de start etc. 
Deze lessen worden gehouden op de vrijdagavond. Hierdoor en ook 
door het regelmatig gebruik van de vrijdagavond voor andere dingen, 
zoals vergaderingen wordt dit lastig voor de barbezoekers. Deze 
mogen daar de dupe niet van worden. Door deze ontwikkelingen zijn 
wij bezig om een oplossing te zoeken om door middel van een 
schuifwand de bar af te sluiten van de zaal. 

Op oudjaarsnacht is It Waltahûs om 01.00 s'nachts open. Op 2 januari 
1999 is het nieuwjaarsbal met medewerking van Cheers en zal de 
skieppesturt 1998 worden bekend gemaakt en niet te vergeten het 
nieuwe bestuurslid van de stichting. 

Wij wensen een ieder prettige kerstdagen en goed en gelukkig 1999 
toe. 

Stichting "Doarpshûs It W altahûs" 

Graag uw aandacht voor het volgende: 
Er zijn klachten binnen gekomen over foutparkeerders bij de brug. 
Er staat een parkeerverbodsbord, maar dit wordt wel eens genegeerd. 

b. 



In overleg met de wijkagent is afgesproken via it Skieppesturtsje een 
. oproep te plaatsen om de foutparkeerders hier op te attenderen. 
Denk er om mensen,. een gewaarschuwd mens telt voor twee. 
De wijkagent waarschuwt niet! 

. Met vriendelijke groet 
Namens het bestuur ~ggie. 

Dit jaar zal het kinderkerstfeest wat anders opgezet worden dan de 
voorgaande jaren. Hier is een commissie voor in het leven geroepen. 
De bedoeling is om er een dorpskerstfeest van te maken. 
Alle peuters vanaf Z jaar, en de kinderen van de basisschool, en de 
buurtschappen die bij Tjerkwerd horen worden allemaal persoonlijk 
uitgenodigd. Natuurlijk worden de vaders en moeders, broers en 
zussen, dorpsgenoten enz. ook verwacht. 
Met elkaar het kerstfeest vieren, dat is toch een prachtig gebeuren. 
Wij komen dit jaar niet met een kerstlijst bij u aan de deur, maar er is 
na de samenkomst wel gelegenheid om een bijdrage te geven voor de 
onkosten. 
De kinderen krijgen allemaal een boekje tot aandenken van het 
kerstfeest 1998. Het zal plaatsvinden op de 1 e kerstdag in de Ned. 
Herv. Kerk te Tjerkwerd, 's avonds om 7 uur. 
Wij hebben er zin in, jullie/u toch ook? Tot ziens. 

De kinderkerstfeestcommissie 
Hiltje Postma, Richtje Hiemstra, Anneke de Boer, Joop Nota, Coby 
Hofstra, Tea Huitema, Gjettje Dijkstra, Hannie Gaastra. 



C2u~z)~ ~~~-=~- --~.cc~;~~ ~~~-:ei~_;"=- ~~!;;;~~~:F:c~~~'=--;:;;f~~~c . 
Vele zwartkijkers kwamen er onlangs gekleurd op te staan, want ook hier is de 
kontroleur van de Dienst Omroepbijdragen op zoek geweest bij die mensen, die 
wel genieten van de televisie en de radio, maar liever de beurs dichthouden. Ook 
dit eens een sport, die wel eens duur betaald moet worden. 
* 
Het teest is bijzonder geslaagd. Iedereen werkte hieraan mee. Hieronder de 
uitslagen van de stratenloop. Dames: 1. Mejuffrouw H. Witteveen; 2. Mejuffrouw 
H. Gietema; 3. Mejuffrouw A. de Jong; 4. Mevrouw A. Feenstra-Burghgraef 
Heren: 1. Ph. De Vries, Bolsward; 2. Dj. Zijsling; 3. Veteraan IJ. Tolsma. 

- -· ·-. - --·· -- --··- ·- - - =.=..:..:.:: -::::::::.-.:...:_-=-= ·:': _.:.: ~-- - -~- 
-·-------· - ---· ------ - ----· ---"- - . 

Men heeft in Tjerkwerd alle hoop, dat binnen enkele maanden het derde lokaal, 
waarop de lagere school al zo langt heeft zitten wachten, gerealiseerd zal worden. 
Door de raad van de gemeente Wonseradeel is inmiddels een begrotingswijziging 
goedgekeurd. De konsistorie, waarin nu nog een aantal leerlingen 
(noodgedwongen) onderwijs moeten volgen, zal dan overbodig zijn. 
* 
De opening van het dorpshuis 'Tie Harmonie" ( oorspronkelijk gepland op 
woensdagmiddag 17 oktober) is twee dagen verschoven, namelijk naar 19 
oktober. De opening zal worden verricht door burgemeester Pieter Tjeerdsma van 
Wonseradeel. 
* 
Aanstaande zaterdag is er een voetbaltoernooi op het Tjerkwerder sportterrein 
tussen een aantal transportbedrijven. Onder andere zullen vertegenwoordigd zijn 
firma Wiersma en Doorenbos uit Bolsward. 
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120:10-73 ------------ l 
In de hervormde kerk van Tjerkwerd werd zondag j.l. gepreekt over de vrede. Op 
zichzelf is dit natuurlijk niets bijzonders, wel het feit dat het nu niet bepaald 
"vredig" was in het kerkgebouw. wam hiervoor zorgde een verwarrningskanon, nu 
eenmaal niet een geruisloze verspreider van de warmte, die ook nog veel te 
wensen overliet. Een verwarrningskanon was nodig, omdat de aanleg van de 
centrale verwarming nog niet geheel was voltooid. 
* 
Er is de laatste dagen nog koortsachtig gewerkt, om het dorpshuis, dat 
vrijdagmiddag JO oktober zal worden· geopend, klaar te krijgen. Hier zullen de 

genodigden (hopelijk) geen last van de kou hebben want de cv is maandag j.l. 
gereedgekomen. 

u~ {Ï-73 ·· : · - . )c_ ~-· -;:~-: : . .. . . ._ - ~c. •·. -,c ·: _: .•.• = c .. -_. 7 •• • -~ ."": :.\:.-c·~::: c·::_'-~,,:·· : J 
De Tjerkwerder schooijeugd voetbalde afgelopen zaterdag weer in Oudega. Het 
werd een groot sukses, want de Tjerkwerders wonnen de strijd met 12-0. 
* 
De expositie van mejuffrouw Minke Dijkstra in het nieuwe dorpshuis "It 
Waltahûs" is een groot sukses. De schilderijen zijn deze week nog te bezichtigen. 
Bent U er nog niet geweest, ga dan zaterdagmiddag nog even een kijkje nemen. 

De "Beabuorsterwjuk" waarop men zo lang heeft moeten wachten zal binnenkort 
worden aangebracht. De molen zal dan weer vier wieken tellen. 
* 
De Hemdijk levert nog steeds klachten op en dit komt door het hoogteverschil 
tussen weg en berm. Geregeld stranden hier automobilisten. In Tjerkwerd is men 
van mening, dat zo langzamerhand toch wel eens iets gedaan moet worden aan 
deze weg. 

t=I"1~lJ. :...'l3~~·7..;~~:,.'t. --~ :~:. = 0=-- :: .r-;.-J::~/'=.:. :-'-: :,,=-c=~~- ..c:~T:,:=· ~ ~-=-':~~- ~=- :~~"~_. -~~~~-;. · i~:~. ·'='-~,,: ?:3lE~''='='P?BKi :i?F-.:-j 
Woensdagochtend j.1. is in Tjerkwerd de pas opgerichte vclleybalklub van start 
gegaan. Eerst van zeven tot negen uur de jeugd en hierna kwamen de senioren aan 
de beurt. Tijdens de oprichtingsvergadering - vorige week maandag - gaven zich 
een twintig senioren en vijftien junioren op. 
* 



Het jeugdwerk van de catechisatiewerk van de hervormde gemeente is nu 
gekornbineerd en dit lijkt een zeer positieve oplossing te zijn. De eerste avond 
bezochten zestien jongeren de vergadering en de tweede keer waren dit er zelfs 
vierentwintig. Aan het begin van de avond bespreekt men onder leiding van ds. 
J.L. Leestemaker en de heer J. Dijkstra een bijbelgedeelte en het tweede deel heeft 
een meer ontspannend karakter, bijvoorbeeld bingo of een k:wis. Op 29 november 
gaat de jeugd naar de kunstijsbaan "Thialf" in Heerenveen. 
* 
De eerste autoloze zondag (anno 4 november 1973) werd Tjerkwerd opgeschrikt 
door een traktor, die niet werd gebruikt voor landbouwdoeleinden, maar voor het 
vervoer van een heteluchtkanon uit de hervormde kerk. Het kanon behoeft, nu de 
centrale gasverwarming in werking is gesteld, geen dienst meer te doen. 

11-12-73 ·.1 
Ten bate van het dorpshuis "lt Waltahûs" wordt vrijdagavond een 
"sinteklazejoun" gehouden met baf gooien, sjoelen enzovoorts. 

* * * * * 



Stichting Windkracht Tien 

Wynpark,Beabuorren B.V . 
.-., , 

Hierbij weer even wat informatie omtrent het wel en wee van het 
windpark en WK 1 O. 

Wij mochten 5 aanvragen ontvangen voor een bijdrage, t.w.: 
1. Dorpsbelang/Basisschool voor een basket-/ volleybalveld op het 

sportveld. . . 
2. EHBO-ver. Tjerkwerd voor het aanvullen van de voorraden van de 

ehbo -koffers. · 
3. 60+ Soos voor de aanschaf van een microfoon-installatie in 't 

Waltahûs. 
4. Muziekver. Eensgezindheid voor aanschaf van nieuwe 

instrumenten. 
5. IJsclub Tjerkwerd voor aanschaf en bouw van een berging op de 

ijsbaan. 

Wij hebben gemeend het verzoek van e EHBO-ver. Te moeten 
honoreren met een bedrag van f 150,-- en Eensgezindheid met een 
bedrag van f 2000,--. 

Denkt u of uw vereniging/stichting dat WK 10 u kan steunen het 
komende jaar, dan dient u U\.V verzoek om een bijdrage voor 1 oktober 
1999 bij de voorzitter in te dienen. 

Het bestuur. 

\\. 



Achte ynwenners fan Tsjerkwert / Dedzjum en omkriten. 

"De nationale Kollecte van verstandelijk gehandicapten " hat it moaie 
bedrach fan f 520,20 opbrocht. 
Allegearre tige tank foar jim bydrage 

In hertlike groet fan 

Haye Kooyenga , Rens Bakker 

*********t************************** 

NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING. 

In de week van 25 tot en met 31 oktober kwamen de collectanten weer 
langs de deur in Tjerkwerd. 

Mede namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de 
Nederlandse Brandwonden Stichting collectanten en gulle gevers voor 
het mooie bedrag van f 333,65 dat bijeen werd gebracht. 

Met dit ~eld kan verder gewerkt worden aan het verbeteren van de 
behandeling van brandwonden, rr,iaar ook aan het voorkomen daarvan. 

o,L~e1es1 f@Il1t11 Ned1ri11U1 L~11dw@nd1Mflfhflne . 
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BEDANKT!!! 

Langs deze weg willen we een ieder heel 
ieder heel hartelijk bedanken die ons, 

op welke wijze dan ook , gefeliciteerd en 
, gelukgewenst heeft met de geboorte van 

onze zoon en broertje "Tim". 

Jan en Linda, 
Sanne en Johan Henzen. 

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

Uw medeleven en belangstelling, op welke wijze dan ook, zijn voor 
ons een enorme steun en troost geweest tijdens het verblijf in 

verpleeghuis "Bloemkamp" en aan het overlijden van mijn vrouw, onze 
mem en mijn dochter 

Tsjikke Algra - Wijngaarden 

hiervoor onze hartelijke dank. 

B.Algra 
Akke en Hylco 
Eelke en Annemiek 
Douwe 
A. Wijngaarden-Postrna 

Tjerkwerd, oktober 1998. 
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Zondag 23 augustus bad ik nog een presentje voor mijn verjaardag te 
goed. Wij zouden met z'n drieën; Sjoukje, Martine en ik, een buitenrit te 
paard maken. Als cowboy de natuur in! Machtig leek ons dit. Eerst 
gezellig een kopje koffie, toen de pony's poetsen en opzadelen(westem 
zadels). 

De eigenaresse reed voorop en ik kreeg nog de waarschuwing: 'Niet de teugels 
te strak', want wij moesten in western stijl rijden. Het is altijd weer even 
wennen aan andere zadels en ook de stijl is anders dan op Engelse zadels. Het 
weer was prima en de stap en draf ging best. Wij genoten van een andere 
omgeving, Surhuisterveen, en probeerden ook even lekker te galopperen. Joepi, 
was mijn gedachte nog. En ik moest even uitvinden hoe ik in galop het lekkerst 
kon zitten. Na een aantal galopsprongcn ging de pony plotseling linksaf En dit 
ging w verschrikkelijk snel dat ik nog geprobeerd heb de knop van het zadel 
vast te houden. Hetzelfde mom.ent stond de pony ook al bijna stil en zo 
lanceerde hij mij op de harde grond. Op dat moment voelde ik een enorme pijn 
in mijn rug. En was ook erg kwaad dat mij dit gebeurde. Wat een vernedering! 
Sjoukje reed achter mij en was vlug bij me. Door mijn pijn in de rug ging ik op 
handen en knieën. Gelukkig kon ik alles nog bewegen en de begeleidster had 
een telefoontje bij zich en kon haar vriend opbellen om mij weer op te halen. Op 
de pony verder zat er absoluut niet meer in. Half liggend in de auto ben ik naar 
hun huis gebracht en daar heb ik op de bank gelegen. Ik vroeg naar een dokter 
of eventueel een ambulance maar daar wou hij niet zo veel van weten. Ook 
vertelde hij dat deze pony wel vaker de neiging had om huiswaarts te keren. 
Had hij mij dit nu maar eerder verteld. 

Naar het ziekenhuis 
Sjoukje en Martine kwamen na een half uur weer terug en met elkaar hebben we 
besloten naar het ziekenhuis te rijden met onze eigen auto. In het ziekenhuis 
bleek toen na de röntgenfoto's hoe ernstig de val was, geweest. Want mijn 1 e 
lendenwervel was gebroken! Ik kreeg voor de pijn ook een morfinespuit, maar 
deze werd verkeerd ingebracht waardoor ik binnen een minuut een bobbel en 
een blauw plek op die plaats had gekregen. Dat blauwe plek zit er vandaag nog. 
Ik moest in het ziekenhuis blijven en Sjoukje en Martine moesten het Tjalke 
gaan vertellen, wat dus een moeilijk bericht zou worden, want hij was het er al 
niet mee eens dat we gingen paardrijden. ,~. 



Na een slechte nacht kwam de chirurg langs en op mijn vraag of ik ook door de 
CT-scan moest werd afwijzend geantwoord. Dit was overbodig volgens hem en 
zo lag ik twee dagen later al in het zwembad met de gedachte na een week weer 
thuis te zijn. De :fysiotherapeut zag mij daar in het zwembad en hij was het er 
duidelijk niet mee eens dat ik in het water mocht. Dus 's middags na ons 
slaapuurtje van 13.00-14.ÖO komt hij naar mij toe en vraagt of hij nûj mag 
onderzoeken. Aan zijn reactie merk ik dat het niet goed is met mijn rug maar hij 
ui niets. Om 18.00 uur kwam de chirurg dan naar me toe en vertelt mij dus dat 
ik niet meer mag zwemmen en de volgende dag door de CT-scan moet. Ik 
moest de rug recht houden en liggend· eten en drinken en van bed af mocht al 
helemaal niet! 

Zes weken plat 
Die donderdag kon ik door de CT-scan en al snel stonden er drie heren aan mijn 
bed. Slecht nieuws! Er bleek een splinter in de zenuwbaan te zitten en ik moest 
met spoed met de ambulance naar Leeuwarden worden gebracht om daar door 
de MR.Y-scan. Zat deze splinter te ver dan werd de neurochirurg in Groningen 
gebeld, zodat ik daar met spoed kon worden geopereerd. Dit was dus een 
verschrikkelijke middag voor mij! 
Martine was met mij mee in de ambulance en het duurde ongeveer een half uur 
om in Leeuwarden te komen. Gelukkig heb ik geen claustrofobie want die 
MR. Y-scan was erg klein en afgesloten en je hoorde boorgeluiden terwijl de 
zuster maar twee keer iets tegen mij zei. Mijn gemoedstoestand was dus niet zo . 
best toen ik uit de scan kwam. Daarna moesten we nog een uur wachten voor 
we een ambulance kregen om weer terug te komen. Wè moesten eerst terug 
naar Sneek en daar zouden we op de uitslag wachten. Om 18.00 uur waren de 
drie heren er weer en ze hadden goed en slecht bericht. Het goede bericht was 
dat ik niet geopereerd hoefde te worden, maar het slechte nieuws was dat ik 6 
weken plat moest! 
Door de rust moet de splinter zich stabiliseren en dan kan deze zich na een jaar 
weer oplossen in het lichaam. Dus de fysiotherapeut was ik erg dankbaar, want 
was ik binnen een week thuis geweest, dan bad ik als een dwarslaesie kunnen 
krijgen. 
Nu kreeg ik van de chirurg een kussentje 3 dubbel onder mijn rug geschoven en 
zo moest ik maar proberen te liggen. Dit was dus niet te doen, dus zocht ik zelf 
naar een betere oplossing en zo kwam ik op het idee een 'gelpad' (gebruik je 
onder het zadel op de rug van een paard) te gebruiken. Dit andere kussentje 
maakte het een stuk draagzamer. 
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Schapenvacht 
Dus zo begon mijn ziekenhuisperiode, 's morgens 7.30 uur zelf liggend wassen, 
de zuster deed mijn rug, benen en tenen, want dat waren onbereikbare plaatsen 
voor mij. Ik transpireerde ontzettend door die slechte matrassen en daarom 
kocht ik een schapenvacht van Van Buren wat wonderen verrichtte! Vanaf die 
tijd had ik altijd droge T-shirts en ik bad ook geen last meer van doorliggen. 
Zelfs de zusters gingen om de beurt op het vachtje liggen en vonden het een 
hele goede oplossing. Om 11.30 uur kregen we dan ons warm eten en dit was 
goed geregeld: soep/ hoofdgerecht/ nagerecht, het was altijd erg goed. Van 
13.00 - 14.00 uur gingen de gordijnen dicht en was het tijd voor een uurtje rust. 
Om 14.30 uur kregen we dan al weer thee en om 16.00 uur kwam dan het 
bezoek en om 1 7.30 uur was het weer tijd om te eten. 
Wat ik anders nooit deed was soap series kijken, maar ook de telefoon naast 
mijn bed was erg fijn. Ook kon ik zelf met vrienden en familie afspraken maken 
wat erg handig was voor het thuisfront op Rytseterp. Meestal kwamen die dan 
na het melken om ongeveer 19.30 uur. Na 2 ½ week mocht ik van plaats 
veranderen en dit was wel een vooruitgang, want ik keek eerst uit op een stenen 
muur. Steentjes en hokjes tellen was ik dus ook al goed beu! Nu kon ik de 
bomen, gras en een fitness centrum zien. Vooral het fitness centrum, waar 
allerlei sporten werden beoefend, was een welkome afleiding. De zusters zeiden 
dat ik aan het gluren was, maar voor mij was het een heerlijke afleiding. Na 
ongeveer 4 weken mocht ik met bed en al van mij kamertje en dan gingen we 
naar beneden om daar een heerlijke ijsco te kopen. Dat was al een hele 
vooruitgang. Na 5 weken werd mijn ijzeren korset aangemeten en daarna mocht 
ik in dat korset met een 'driehoekje' proberen te lopen. Eerst S keer 10 minuten 
en dit geleidelijk opbouwen per dag. Mijn spieren deden de eerste keren erg 
pijn, want ze hadden ook 5 weken niets gedaan. 

Weer thuis 
In die 5 ½ week heb ik ongeveer 30 zusters en 1 broeder leren kennen. Dit komt 
vooral door al die parttimers en dat is voor een langdurig liggende patiënt niet 
leuk. En wat ik ook erg geleerd heb is dat je in het ziekenhuis heel erg goed 
moet meedenken en opletten welke medicijnen je inneemt en de hoeveelheid. 
Mijn hele witte muur was behangen met kaarten, ongevee1''200 stuks! Het is 
echt geweldig om zoveel post te ontvangen. Ook bij mijn thuiskomst heb ik nog 
veel post, bloemen ~n fruit gekregen en daarnaast heel veel bezoek, Geweldig! 
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Nu ben ik al een tijdje thuis en als ik van bed af ben dan moet ik mijn korset nog 
dragen. Had ik het korset niet gehad dan had ik ongeveer drie maanden moeten 
liggen dus het korset geeft mij gelukkig wel de vrijheid om rond te lopen. Ik 
moet nog wel veel geduld hebben, want het korset moet ik nog een maand 
dragen. En het duurt DQg een hele tijd voor ik weer beter ben, maar het kan 
allemaal goed komen. 
Allemaal heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen, bezoekjes etc. 
Dat was fantastisch! Bedankt!! 

Tiny v/d Meer- Jukema 

Waarschuwing 
De redactie ontving bij het ter perse gaan van dit nummer nog een 
welgemeende wa~mhu.wing van H. Hu.Hema. Het blijkt dat sçboo)jeugd 
met bestemming Bolsward zich 's morgens op de brug opstelt om op 
medescholieren te wachten. Dat dit, met name in deze donkere tijd, kan 
lijden tot gevaarlijke situaties, mag duidelijk zijn. Vooral als er auto's van 
beide kanten komen, brengen de scholieren zichzelf, naar we aannemen 
onbewust, in gevaar. Al tweemaal beeft dit tot bijna-ongelukken geleid. 
Komend vanaf de Waltaweg valt het nauwelijks op dat hier scholieren de 
weg en het brugdek 'versperren'. "Waarom niet wachten ln de luwte van 
It Waltahûs?" zo vraagt Huitema zich terecht af. Hopelijk brengen ouders 
hun kinderen op de hoogte van deze gevaarlijke verkeerssituatie. Wanneer 
het ook nog eens glad wordt .... Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

Knippen, kleuren of een permanent? 
Het kan allemaal bij kapsterTjitsche Bakker 

Tel. 5 7 9 4 4 0 
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Schoolplein niet fietsen a.u.b.! 

Bewoners van de Sylroede die naar hun werk gaan en met name de 
wat oudere jeugd op weg naar school lopen of fietsen meestal via het 
schoolplein richting bushalte of stad. Op zich geen enkel probleem. 
Sommigen echter fietsen ook over het schoolplein als er kinderen 
spelen en dat heeft al een paar keer bijna een botsing tot gevolg gehad. 
Omdat de school verantwoordelijk is voor het welzijn van de kinderen 
als deze onder schooltijd op het plein spelen, verzoeken wij jullie/u 
dringend allen lopend c.q. met de fiets aan de hand over het 
schoolplein te gaan. 

De schoo1commissie. 

Mentha Minnema en it katternystearje 



PORTRET VAN EN VOOR CARINE CRUTZEN 

Goutum- Actrice Carine Crutzen, bekend van tv-series als 'Pleidooi", 
"Oud geld" en nu "Wij Alexander", kwam gisteren met haar gezin 
vanuit Haarlem naar Galerie Goutum van Joke Klugkist om een portret 
in ontvangst te nemen dat kunstenaar Gerrit Wijngaarden uit 
Tjerkwerd van haar had gemaakt. Het schilderijtje toont Crutzen als 
advocate in "Pleidooi". 

MENTHA rv1INNEMA EN IT KA. TTEMYSTEARJE 

Mentha Minnena en it kattemystearje wurd skreaun troch Anny de 
Jong. De yllustraasjes binne fan Laura Lava. Priis f 14,90. 
Wer in nij aventoer fan de detective Mentha M.innema. Mentha 
Minnema wurdt utnoege as earegast op in katteshow. De kat Tsjip fan 
har freonen ferdwynt op in heirnsinnige wize fan 'e tentoanstelling. Wa 
hat him meinommen en wêrorn? Mentha Minnerna en de bern geane 
mei hûn Grate op ûndersyk LH ... It is alwer it achtste boek yn de 
Mentha Minnerna mystearjesearje . Foar bem fan 8-12 jier 



Alweer een paar maanden wonen wij, Willem en Sytske Schakel, tot 
grote tevredenheid in het Heechhout te Bolsward na zo 'n 45 jaar in 
Tjerkwerd tt: hebben gewoond was het eerst wel even omschakelen. 
Gelukkig bevalt het ons prima! 
U bent altijd welkom om eens aan te komen voor een kopje koffie. 

Even voorstellen .... 
Sinds eind juli ben ik, A..ly Bruinsma, op de Bolswarderweg l komen 
wonen bij Yde Schakel. 
Sommigen van u zuilen mij wel kennen van het korps, waar ik alweer 
een jaar saxofoon speel. 
Ook ben ik wel eens te vinden achter (of voor) de bar in het Waltahûs. 
In het dagelijks leven werk ik als verpleegkundige op de afdeling 
interne geneeskunde van het MCL-Zuid te Leeuwarden. 
Ik hoop dat ik een mooie tijd zal hebben in Tjerkwerd, en tot nu toe 
bevalt het prima: _ 
Natuurlijk is iedereen welkom om eens langs te komen bij on saan de 
Bolswarderweg l 1 

De thuiszorg zoekt leden voor de cliëntenraad 

Vroeger zag je wel eens in een winkel: "Hebt U klachten, zeg het mij. 
Bent U tevreden vertelt 11 het de buren" of variaties hierop. Dit geldt 
ook als consument van andere "producten" zoals d~ thuiszorg. De 
thuiszorg staat behoorlijk in de belangstelling en komt nogal eens in 
de pers. Maar hoe gaat het daar eigen/Uk toe? 



De democratie is in Nederland onderhand wel tot volle ontplooiing 
gekomen, nu alle instellingen in de gezondheidszorg een cliëntenraad 
moeten hebben. Het leidt er wel toe, dat er veel mensen nodig zijn om 
in zulke raden zitting te nemen. Thuiszorg Zuidwest Friesland as de 
eerste, die aan deze wettelijke eis voldeed; de cliënten advies raad 
functioneert al bijna twee jaar. Reglementair hebben daarin zitting 9 
leden, 3 namens de ouderenbonden, 3 leden uit de patiënten- of 
consumentenverenigingen via het provinciaal platform (PP/CP) en 3 
leden uit de feitelijke gebruikers, die niet georganiseerd behoeven te 
zijn. Om een geleidelijke vervanging van de zittende leden te 
waarborgen, zijn de eerste leden nu aan aftreden toe. 

De cliënten advies raad heeft als hoofdtaak toe te zien op de kwaliteit 
van de zorg. De raad beziet die kwaliteit met het oog van de klant. De 
raad behandelt uw klachten niet, maar heeft wel sterke belangstelling 
voor de aard van die klacht als totaal en of de behandeling er van door 
het instituut. Een goede klachtenafhandeling is een kwestie van 
kwaliteit. En natuurlijk, wat men zich van die klachten aantrekt .... 

Op de achtergrond van het kwaliteitsvraagstuk speelt natuurlijk de 
organisatie. dor de reorganisatie, die deafgelopen twee jaaar woedde, 
was de C.A.R. geroepen meing adviesd te geven op dit terrein. De 
C.A.R. adviseert jaarlijks ook over begroting en jaarrekening. Dit 
laatste mag dan wel wat ver af staan van de z.g. "handen aan het bed", 
maar zuinig beheer en efficiëntie bepalen wel de hoeveelheid 
beschikbare handen. 

Welnu er zijn momenteel vacatures in de C.A.R. Wil deze cliëntenraad 
de cliënt echt vertegenwoordigen, dan moeten daar ook echte cliënten 
in, die zich mede willen beraden over adviezen, die ongevraagd of 
reglementair aan de directie worden gegeven. 
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Als U kritisch bent over de gang van zaken, dan is er gelegenheid uw 
stem als klant te laten horen Hebt u klachten, zeg het ons. Dus, hebt 
u zo uw ideeën over de thuiszorg, meldt U dan als belangstellende 
voor de cliëntenraad! Na een kennismaking zou U als lid kunnen 
worden benoemd 

Het secretariaat van de CLIENTEN ADVIES RAAI) is per adres 
'THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND, postbus 267, 8600 AG 
Sneek, tel. 0515-428100 

H. Visser, secretaris C.A.R., tel. 0515-415846 

VVV 
Wat kan de VVV Makkum-Wûnseradiel voor u of uw vereniging 
betekenen?! 

Eén van de activiteiten van de VVV is het samenstellen van een 
maandprogramma waarin alle activiteiten die voor de toerist van 
belang zijn worden vermeld. Ook evenementen in uw dorp komen 
daarvoor in aanmerking. Indien u wilt dat deze activiteiten (gratis) in 
de VVV-agenda worden opgenomen verzoeken wij u dit tijdig te 
melden aan de VVV te Makkum. ' 

De VVV bemiddelt voorts, bij de verhuur van verblijfsaccommodatie , 
voor toeristen. Er is vraag naar logies-met -ontbijt adressen, 
appartementen, zomerwoningen en mini-campings. Heeft u op dit 
gebied wat te bieden dan kunt u zich melden bij de VVV. Wij zullen u 
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met raad en daad terzijde staan. 

Wist u dat u bij. de VVV ook terecht kunt voor toeristische informatie 
over geheel Nederland, auto-, fiets-, en wandelkaarten, diverse routes, 
cadeau-artikelen, VVV-geschenkbonnen, Center Parcs- en diverse 

. andere vakantiegidsen, visaktes en nog veel meer . 
. Stap dus eens binnen bij de yvv. Graag tot ziens! 
VVV Makkum- Wûnseradiel 
Pruikrnakershoek 2 
8754 ET MAKKUM 
Tel: 0515-231422 
Fax: 0515-232920 

vereniging voor vreemdelingenverkeer 
MAKKUM {Wûnseradiel) 
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Bijdragen zijn binnen gekomen van: 
Miedema, Eemswoude ; Ydema, Blesdijke; Zysling, Bolsward; 
Gietema, Workum; Buwalda, Sneek; Henzen, Parrega; Wiersma, 
Parrega; W. Bakker, Tjerkwerd; A. de Haan en Akke de Haan, 
Bolsward; v.d. Wal, Dedgum; mw. Wijngaarden, Waltaweg; A. Dam, 
Surhuizum. 
Hartelijk dank allemaal, voor jullie vrijwillige bijdrage. 

BOARGERLIKE STÁN 

Geboren : Marissa dochter van Clara en Salvatore Pace 
11 december 1998 om 11.38 uur in Sneek. 
De Riemen 7, 8701 zx Bolsward. 

Bêste ynwenners fan Tsjerkwert e.o., 

Takommmend jier februwaris is it sän jier lyn, dat wy Anne en Thea, 
öfskie nom.men ha fan 'e skoalle én fan it doarp Tsjerk:wert. 
Wy ferfarren fan 'e klaai nei de Wälden. 
Om't us hûs yn Surhuzum noch net frij en klear wie, ha wy earst in 
setsje yn Stiensgea wenne. 
Anne wurke doe fansels al oan 'e skoalle fan Surhuzum. 
Seis krige ik al ridlik gau in baan oan 'e skoalle fan Droegeham, sa 'n 
7 km. fan us wenplak. 
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Surhuzum hat sa'n 1400 ynwenners. Folle winkels binne der net mear. 
Wy ha noch in bakker, in kapper en der rydt in SRV-wein. 
Fierder binne der noch-wat bedriuwen, sa as in bedriuw foar feeferfier, 
frachtferfier ensfh. 
Ek yn Surhuzum koenen de minsken ûs wol fine foar it ien en aar. 
Fan reunykommisje oan 't tsjerkerie. Sa waarden wy gau yn é mienskip 
opnommen. Dochs is it oars as yn tsjerkwert. Dêr koenen wy 
eltsenien en eltsenien koe ûs. 
Hjir kin eltsenien us wol, mar wy kinne se allegear lang noch net. 
It foldocht us fierder tige, sawol wat ûs wurk oanbelanget as it wenjen 
hjir. 
Fansels ha wy noch kontakten yn Tsjerkwert en Parregea. 
Ek meie wy graach "It Skieppesturtsje" lêze. De rubryk "snypsnaren" 
wurdt lykwols foar us hieltiden dreger. De inisjalen kinne we net sa 
goed mear thusbringe, Ek yn Tsjerkwert stiet de tiid net stil. 
Wy ha it ek tige wurdearre, dat wy utnoege wienen by it tsien jierrich 
bestean fan KBS "De Reinbêge". 
It wie prachtich. Sawol it optreden fan 'e bern as it moetsjen fan 'e 
älders fan skoalle. En ek net te ferjitten de bern, dy't al lang fan skoalle 
binne; wat binne guon feroare. . 
Ja, Tsjerkwert häldt by ûs beide in spesjaal plakje yn it hert. Wy wolle 
ta beslut eltsenien de hertlike groetnis dwaan. 
Al rest goede Krystdagen en in sûn 1999 tawinske! 

Anne en Thea Dam. 

Wa nimt de pinne oer? 
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AL uw adressen zijJJ tuellrom 
De mrnif<swie Simmcr 2000 vindt plaats van 1 1ot til mcr 22 juli 

" 2000: drie onvergetelijke wck~n met reünies, 1hc1tcrproducrics, culrueele 

:n sportieve cvcnc~cntcn, openluchup~lcn. kcnnprcjecren, 1~nroon.s:clling(n en 
muzikale m;i,~if(sfatÏ(S in. ongcvc<r alle Friese dorpen en steden. 

De organiserende stichting, onder voorrirrerschap van Henk Kroes, 

rekent op vele duizenden g:ut<n- Maar om die persoonlijk te kunnen uimodigcn, is 

vooral üw hulp nodig en wel in de vorm van één of meerdere adressen van Friezen 

om-urens, van wie û denkt du ze mogdijk gr1Jg van de pinij willen tijn. 

Als u de moeite wilc nemen om de bon hiernaast in cc vullen en . ·- 
op te sturen, torgt de srichring ervoor d,t het eerue nummer van de speciale 

'Leeuwarder Courant / Simmer 2000 Krant' kosteloos in de bus valt op de 

adressen van uw keuze (waar ook ter wereld buiten Fryslán]. 

Leeuwarder Coimmt 
Simmer 2000 Krantl 
In samenwerking met de Sti~hting Si,mmcr 2000 stelt de 

redactie van di Leeuwarder Çourant maandelijks een speciale 
i 

Simmer 2000-kranc samen, Vi, d_cz/uitga1·c informeert de 

stichting reünisten en andere belangstellenden uitgebreid over de plannen 

die moeten leiden toe de grocc Friezen-reünie in de temer van het jaar 2000 

De kranr biedt bovendien p1gi~1·s mee in farmacie over Frysl:in 

/~ 
S1MMER2D0( 

Goed idee. Stuurt u zonder kosten het eerste nummer van de 
'Leeuwarder Courant/ $immer 2000 Krant" ter informatie naar 

onderstaa"nd(e) adres(sen). 

(Let op: u kunt uitsluitend adressen buiten Fr1slfo opgeven, 
want wie in F~làn woont wordt al uiNoerig geïnformeerd.) 

Naam· -----·--·-----·--·--·----·-··--·------·------·-----···---·-·-···--··-··-·---· 
Adres: -----···-·----··---··-------·------·-··--·-·--····-·------· 
Code: -·--·-·----··---·---·-··---- ··-··--·--·------------------···· ····-----·-·-·····---- 

Plaats: ···--···-----·-··---·----·--·------------····---····--·······------·----·-··-------· -. 
Land: __ ···-----------------·--··---·--·--·-----···-··-·----------- ----------------------·----·------------------·-···-·- 

111 MINI M Il I WIN 1141 R I Q 140 411 1t:t' 

Naam: ------····-----·----···----------·--------··------····-···--···-·-----· 
Adres· ---·--······--------·-·-·····-·-··--------·-------··----------···--·· 

Code· --·-·--·--··-----··-------·---------·· - ·····-·--·-·-- 
Plaats: ·--·-··-----------------·-·-··---·--····---·---------······-----------· 
land: - ., _ .. . _ ---·---------·-··-·---···---------·----···-··-- 

WWW::111 bi Il I Mii l ltQ) 11 IY I SM ;a 111 4:c*I 

Naam: ---------····-·--·--·---·----- --·--·--··-··- 

Adres: --------·-··--------···-·------------ ·-----·-·-··--··-·--···------··----·---·--· ··-·--·----·---·--···------··--·- 
Code· --------------------··--··-···-- ------------------·--·-· ----- ----·-------------------··-------··-·--·-·-··· 

Plaats- ---····-··--· •·--···--- -------------------------------·------··- -------·-·-·---·-·-------··-···---· 
Land-··-·----·-··--·--·----·- 

Wilt u meer adressen opg~·;~n) l<opîecr d.m d-!te bon of vermeld ze 
i!pzut op een briefje. Sluur é~ bon in ce:n g<:f;Jnke:~rde envelop l'IJ!li: 
Sti<hting Simmer 1000, Po,tbo, 2000, 8901 JA l•euw,rden 

- ~ - -:2060 --1~---it-.J;-id~ '.1{brSî~1iDfä.:iU~ 
;;;"'\ ;·, .-<: :?< .:. ;, . ·->.:· -., - .· __ : .. _ ,. )., . r.-:::;:; .. i, . .'l..h:.//:::_:\,;~ii:::f~j'.i}.:-i'i/,;./,~':.:/;:::-:<<:) 



Sinuner 2000 i11 Tsjerkwert 

Sa as de measten fan jirnme miskien ûndertusken al witte, si! der yn 'c simmer fan it jier 2000 in 
grutte reuny hälden wurde. De reuny is bedoeld foar emigranten, Friezen dy't earne oars yn 
Nederlán wenje en alle oare leathawwers fan dizzc provinsje. 
Om dit te organisearjen is der in stifting yn it liben roppen; Stiftittg Simmer 2000. Hja hälde har 
ûnder oaren dwaande mei it opsetten fan in oantal grutte festiviteiten en it sammeljen fan alle 
adressen fan de Friezen-om-ûtens, om harren persoanlik ûtnoegje te kinnen. 
De Stifting Simmer 2000 hat alle Doarpsbelangerî benadere,en sa ek Doarpsbelang Tsjerkwert, om 
alle doarpen by dit grutte feest te beheljen. 
Wy fine dit in moai inisjatyf en binne ûndertusken lid wurden fan dizze Stifting, dat sadwaande 
krije wy ck alle ynformaasje oangeande de festiviteiten tastjoerd. It is lykwols net de bedoeling dat 
Doarpsbelang dit allinich organisearret. Hjirby roppc wy jo dan ek op om hjir jo meiwurking oan 
te jaan sadat der in kommisje gearsteld wurde kin dy't dit foar ûs doarp organisearje sil. 
Der binne ûndertusken al inkclde entûsjastelingen dy't harren melden hawwe, mar der kinne noch 
mear by! 
Foar rnear ynformaasje en opjefte(graach foar 1-1-1999, sadat wy yn 't nije jier oan 'e slach 
kinne), kinne jo terjochte by; 

Anneke Feenstra 
Boalserterdyk Ia 
Tsjerkwert 
tel. 0515-577370 



Inisjalen yn steefan nammen yn dizze rubryk, dan stjitjin de minsken net sa 
gau foar de holle. Om 't guon seinen dat it net sa dûdlik is, wol ik dêr oan 
tajaan en neam tenei de folsleine nammen. De snypsnaren binne net al te 
stikelich, dat it liket my ta dat soks wol kin. 

lt hûs fan de fam. Heeringa is il ljochtbaken fan de Waltawei. Da's wol sa 
mak/ik yn dizze feestmoanne. 'Wurdt il paad bjuster, dan ritme jo net yn 't 
tsjuster.' 

Brandt Volheda rekke okkerdeis mei fyts en al yn 'e grêft, njonken de Milo 
yn Boa/sert. Dweiltrochwiet fansels .1 In gelok dat er mar trije skoalboeken 
yn de tas hie. Fotograaf Haasdijk hat Volbedajr. thûsbrocht. Wy witte net 
oft hy noch op de foto kommen is. 

In moanne lyn krige eltsenien yn 't doarp infolderke yn 'e bus oer in 
prachtich fotoboek dat Ilja bestelle koenen. 'Tsjerkwert en de 
Sûdwesthoeke ', wie mei grutte letters te lêzen. Yn de.folder trije printen fan 
Tsjerkwert ut it ferline. Bast likefolle en ek noch deselde nota bene dy 't yn it 
boek stean ! Dan binne Jo mei sa 'n folderke al in stik goedkeaper ût .' 

Mireil/e en Theo Ga/ama binne troud. Ut Tsjerke wei waard mei in protte 
rys smiten. Dat bedarre ek yn 'e klean. Om 't soks fansels wat de kribels 
joech, hie Theo himsels eefkes opslûten op il toilet. Mireille soe wol eefkes 
helpe. Dat duorre oars nochal in skoft. Nei wat sneue opmerkings en in pûn 
rys riker gangen hja op nei de resepsje. , 

Yde Schakel rydt op in wie te dei mei de trekker troch Arkum. Oeral grauwe 
puozzen. Neist de grutste en djipste puozze rûn Sieko . 
Fan opset wie gjin sprake, mar wiet is der al wurden, ,· en ek net in bytsje ! 

Om 't yn de iisbaan al gau in moai stik iis lei, wiene de bern der il earst by 
om te boartsjen en de earste baantsjes te riden. Ik stie der eefkes by te sjen 
en doe hearde ik ien fan de bern lûd roppen; "Meester, moet meester eens 
zien hoe goed ik al kan reedrijden 1" 



Hoei en Bart Hekkema krigen mei Sinteklaas ek in moa, kadootsje by de 
buorren. Lytse Roelflokte der oer doe 'ter hastich it ynpakpapier stikken 
skuorde en hy de ferrasing seach: "(.. . .), wat in mooie auto ! " 

Nico Hylkema moast op in sneontemoarn nei Balk foar it meitsjen fan in 
fotoreportaazje. Yn In lyts oanhangweintsje hie Nico in grutte stoel de/set, 
maar hy hie il net fêstbûn. Dat Nico wie noch mar krekt ûnderweis doe 't il 
hiele spul ût de karre foei. 
Frou Breeuwsma wie de ruien oan 't himmeljen doe 't se in raar ding op de 
dyk lizzen seach. Mei help fan Sietse Bakker hal .sy gau de grutte stoelfan 
de dyk helle. En Nico ? Dy hie neat yn de gaten, pas yn Balk tocht er: 
"Verhip, ben ik me daar soms iets kwijt ! '. De fotoreportaazje is makke 
sûnder stoel. Letter dy deis hal Nico de stoel by frou Breeuwsma ophelle en 
foar de wissichheid mei meters toufêstmakke ! 

Nijiersbal - de 2e jannewaris, 
meifansels de ûtrikking fan de skieppesturt om 9 oere l! 
Netferjitte // 

Kopy en snypsnaren graach foar 8 maart. 



It is al wer hiel wat jierren lyn dat ûs doarp omdoopt waard. In wytbesnijd 
en beripe Tsjerkwert krige doe de tapaslike bynamme "Skieppegat" saas dat 
sa moai werjûn waard op it plaknammeboerd oan'e ein fan de Waltawei. 
Dizze foto komt üt it argyf fan ós warbere doarpssamler Gerrit Mulder. 


