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Voorwoord van de redactie
Beste mensen van Tjerkwerd en omgeving en allen die graag op de
hoogte willen blijven van dat er reilt en zeilt in ons dorp.
Het nieuwe jaar zijn we begonnen met de uitreiking van de
Skieppesturt aan de heer O. S. Postma voorheen van Arkum en nu al
enige jaren van de Kade. Hij had deze sturt in onze ogen wel verdiend.
Het gevolg was, dat Okke de krant haalde en wel de Bolserter en de
Leeuwarder. Op het nieuwjaarsbal werden weer goede voornemens
genomen voor het komende jaar. Hopelijk gelden deze voornemens nu
nog en zijn we ze niet vergeten.
In het Waltahûs zijn 17 paren begonnen met een opfriscursus
stijldansen. Het zijn over het algemeen leuke, leerzame en gezellige
avonden. We zien nu ook eens andere mensen op de dansvloer. Ook
het bloemschikken is bijna afgelopen. We leerden met eenvoudige
materialen leuke bloemstukken te maken. De opkomst was ook prima.
De avond voor alle vrijwilligers van het Waltahûs, die zich dit jaar zo
geweldig hebben ingezet, was reuze gezellig (wat de bedoeling ook
was). Jammer dat er zoveel vrijwilligers ontbraken, helaas!
In februari heeft de voetbalploeg van Tjerkwerd, de eerste prijs
gehaald met een avondcompetitie in Makkum. Geweldig goed en
gefeliciteerd.
Op 3 maart hebben we provinciale verkiezingen gehad en na horens
was de opkomst in Tjerkwerd 60% geweldig! Landelijk lag het
percentage op 43%.
Het korps heeft weer goed en veel geoefend. Ze hadden nl. een
concours in Drachten en wel op 6 maart. Hier kwamen ze vandaan
met een dikke tweede prijs. ( 78 punten) knap hoor'
Op maandagmorgen l maart zagen we de eerste ljip alweer over het
land vliegen een teken van de rnaitiid. Ook zijn er al verschillende
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lammeren, bij de skieppeboeren en hier en daar een veulen geboren.
De lentebloemen zoals de sneeuwklokken en krokussen steken al heel
lang hun kopjes boven de grond. Zou het dan na deze natte,
kwakkelende winter toch weer voorjaar worden? Gelukkig wel.
Hopelijk krijgen we een wat drogere periode; we hebben regen
genoeg gehad.
Mensen opgelet: het eerste ljipaai is nog niet gevonden! Ga op je vrije
dag het land in en probeer ze eens te vinden. Het is echt wel even
lekker om buiten te zijn. Vraag wel even de boer van het
desbetreffende land en neem je eierzoekerskaart mee. Succes en meld
je, bij het vinden van je ei zo snel mogelijk bij de redaktie van de
Skieppesturt.
Op de Waltaweg is een nieuw leven geboren en wel een Rients Hans
Posthumus. Geweldig mooi voor deze jonge mensen en natuurlijk
voor pake en beppe . Gefeliciteerd!
Helaas is er dit nieuwe jaar ook verdriet voor verschillende mensen
onder ons. Zij moesten afscheid nemen van hun man en vader. Heel
veel sterkte en kracht toegewenst.
Voor alle lezers van de Skieppesturt toch een heel fijn voorjaar en
probeer er van te genieten.
Veel leesplezier, we hebben geprobeerd er weer een leuk en leesbaar
krantje van te maken.
Trudy Witteveen-Hettema
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~ Op 2 jaonewaris waard de tradysjonele nijjiersresepsje yn "lt Waltahûs wer ~
~ holden. Fansels hearde it ótrikken fan de Skieppesturt ta it hichtepunt fan de /
jûn. Okke Postma fertsjiane de· ûnderskieding neffens de redaksje fan de !
doarpskrante en oan de minsken yn' e seal te fernimmen wiene dy it dêr '
2 folslein mei iens.
~ Okke is in man mei in protte barsenskrabsels. Men kin se
tuolleprakkesaasjes neame want by it fee bie er folop tiid om oei te tinken. Sa
~~ kaam it idee fan d~ doarpsreuny bygelyks by bim wie.
~
~~ Docbs wie dat net de reden om him te ûnderskieden. Syn ynbring yn it doarp
i< is folle breder en boppedat kinne wy der ek noch fan genietsje. Tink bygelyks ~~
~~ ris oan de neiboude kunststikjes saas de pastory, de tsjerke en it aide ~~
~ Waltaslot,
'
5s
~~ Foarit Waltabûs is er .sa'n bytsje de semi-profesjonele concierge en aardich
wie it bygelyks om him yn datselde Waltahûs yn aksje te _sje_n, wrakseljend
5~ mei in krystbeam dy't omheecb moast. Fansels moast ien f~n de redaksje dat ~~
~~ wer krekt sjen. Ek de· bysûndere gewoante om jiske yn it bûske fan it <~
}t o~rhimd te~dwaan wie ~.e redaksj~ :net ~ntgie~. en doe't da.t,,neamd waard,;{
hiene de mmsken dy't him wat betterkinne wol yn· 'e rekken dat Okke de ~~
;~\\ nije Skieppsturt wie.
·
·
~~
V·
~~ Noch wat fertsjinstliks: Okke fersoarget it ûnderhäld fan de doarpsbanken, {~
~ beheart de begraffeniskast, set stuollen klear en de kachel omheech; hy is }i
f?, ferkocht oan gef~lde koeken ut W~rkum en sti~t as waa.rman Piet .Paulusma ,,
~~ net yn't skaad. Dizze natoerman spilet ek noch m rol yn 1t wetterskipsbarren, ~
fersoarget de skoalletón, hat op 'e planken stien en boppedat meie wy him as ~
~~ intrumintenfersoarger fan 't korps ek net ferjitte.
~~
i{ In markante persoan en tûzenpoat, dy Okke Postma. It bat net foar niks west
~~ dat er foar syn fertsjinsten riddere wie. De heechste doarpsûnderskieding ~~
~ hearde dêr lykwols noch by sa fûnen wy. Dat sadwaande.
~~
Foar in mear wiidweidich yn 'e kunde kommen mei Okke ferwize wy nei it ~~
fers lach dat wy yn in earder nûmer opnamen yn de rubryk Bylàns de ~}
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Byläns de trekfeart
Bydragen oer minsken en dingen fan Tsjerkwert en omkriten

Hindrik de Haan op 'e praatstoel
(diel 1)
troch Gerben D. Wijnja
Wylst bûtendoar de stoarm oer Boalsert gûlt, wurdt yn'e hûs by Hindrik de
Haan oan'e Diken in fredich kaartsje lein. Knasterjen hyt it en Hindrik is as
earste ut. Oars bie er oei de kofje wol wer pesjanze dien, mar hjoed stie der
ris wat oars op it program. De redaksje fan 't Skieppesturtsje kaam del om te
praten oer de aide tiid. Hindrik, fêste besoarger fan ûs krantsje yn de
Gysbertstêd, bat jierrenlang yn Tsjerkwert tahilden as bakkersfeint en soe
op 'e tekst oer 'froeger'. De frou seach wol wat beswieren fan: "moatte se dat
no allegearre yn Tsjerkwert Jêze", mar dochter Akke fûn it fierstente moai en
trune heit Hindrik oan om foaral neat te ferjitten: "Dat is krekt moai jong, al
dy aide ferhalen. Dat fine de minsken yn't bûrenlän ek moai." Dat
sadwaande. lt waard in hiel lang ferhaal. Tiid om kofje te drinken wie der
amper en om itenstiid wiene wy noch mar op'e helt.
"Der waard. by us noait op'e klok sjoen by de bakker. Freedtejûns wiene Ky
soms pas om tsien oere klear. Dan frege ik: "Hoe let moatte }try' moarn wer
begfinne?" "Graach tolve oere hjir wer wêze:" lt wie diidlik dat nei twa oerkes
sliep de baas wer op Hindrik rekkene. Foaral yn'e Sinteklazetiid, mei de
Krystdagen en om Ald en Nij hinne seach er de bern soms net iens,
Easterwêlde (East-Stellingwerf)

It wie 28 novimber 1920. Yn it gesin fan Tsjitske en Ale de Haan waard in jonkje
beme. It wie Hindrik. Syn heit wie masinist op 'e Henschel, de tram fan de NTM
dy't sûnt jierren it nije ferfiermiddel yn de easthoeke fan Fryslän wie.
By sa'n tram rûkte it nei steam en oalje. Hindrik. syn heit brocht de tram op gong:
skokkend en sissend sette er dan ûtein, Op it rjochte ein koe er goed gong krije.
Dan sk.odde er hinne en wer oer de rails. Yn' e bochten gong it stadich, want dêr
loerde altyd it gefaar dat er ut de bocht fleane koe. Sa skode er de tram troch dit
part fan Fryslän, By earmoedige huzen en pleatskes läns, troch bosken en
doarpsstrjitten. En oeral koe er minskenoppikke: by in tramhalte of pleats, foar in
kafé of samar by in hûske oan it spoar. Steamwolk:en dreaunen oer heidefjilden en
'5.

bosken, troch doarpen en lytse delsettings. Guon minsken hiene in hekel oan dy
steam. Foaral as de swarte roetflokken yn 'e wite was terjochte kamen. Mar der
loerde ek gefaar. Net elkenien hie it der op stean.
Ljouwert en it begjin fan de bakkersloopbaan
Der moast op in stuit omsjoen wurde nei nij wurk en dat waard fün yn Ljouwert.
Oan de bûtenkant fan de stêd lei Achter de Hoven. Dêr kamen hja te wenjen op
nûmer 210, tsjinoer de 1-e Vegindwarsstrjitte.
Hindrik syn heit waard oansteld as tramsmid. Hy moast soargje foar it ûnderhäld
fan de trams. It wie lykwols in minne tüd. In 1933 krigen wol tweintichman dien.
"Fan in äld skoalmaat ut Hoarnstersweach koe heit in bakfyts keapje dy 't er by
lytse bytsjes ójbete/je mocht. Hy sutele dan mei piteroa/je. Ik ha op in frije middei
wolris mei west op 'e bakfyts. Ik ha myn skoaljeugd trochbrocht op 'e iepenbiere
skoalle. Heit wie der altyd o sa grutsk op dat pake Hindrik 'kerkvoogd' west hie,
mar hy moast der neat fan ha. Op in dei wiene der klanten mei klachten. As de
piteroalje heal leech wie, holden se in heal mingel wetter oer. In man mei skulden
hie de piteroalje mei 40 % wetter oan/inge. ,.
De skoahnaat fan Hindrik syn heit hie bakker west yn Jobbegea. Dizze Wieger
Stelwagen kocht in grutte bakkerij yn Ljouwert mei in protte personiel. Op it
böleguodjoech er wol 20 persint koarting.
"Dêr hellen 'MY fansels it bóleguod. It wie ek yn 'e buurt. Mar doe 't in oare
bakker, Tinga, midden yn 'e stêd, 25 % koarting joech, gangen 'MY dêr hinne. lt
wie wol in kertier rinnen, mar elk dûbeltsje waard hiel wat kearen omdraaid ear 't
min it ûtjoech. "
'
It wie in earmoedige tiid en in dûbeltsje tusken de sinten wie wat wurdich. By
bakker Stelwagen begûn Hindrik lykwols syn bakkersloopbaan. Hy wie 14 jier
doe't Stelwagen him frege: "As 't nocht hast kinst wol Jeint by my wurde. " Dat
sadwaande waard it buskes smarre en gember hakke, oeren achter inoar. Echt nei't
sin hie Hindrik it dêr net.
'
"Grutte feinten narren my wolris. Fanachter de oven goaiden se my mei kluten
daai om 'e kop. Ikfleach ien doe mei 't hakmes achternei. Ik goaide it noch achter
him oan, mar ik rekke gelokkich niks. Fanófdy tiid seinen se dêr: "Wy moatte om
dy Lytse Hoanne linke, want hy goait mei alles wat skerp is." Ja, doe wisten se
wol wat se oan my hienen. Mar ik learde dêr neat. Kojjedrinken wie der ek net by
hear. Dat koe wol tusken de bedriuwen troch en as ik k/ear wie mei gember
hakken dan sei de baas: "Haantsje, bakkerij aanfege. " Ik woe wol nei de
bakkerijfakskoalle, mar dêrfielde heit neatfoar. Dy sei dan: "Do kinst it sält op it
iten noch net iensfertsjinje en no ek noch nei skoalle? Dêr komt neatfan yn."

Mei de bakke rsfyts op 'e MerkynWar kum

Op 'e Stänfriesboat?
Mei 18 jier sei Hindrik tsjin syn heit:
"Ik wol graach stoker wurde op 'e Stärfriesboat. Ik hie in maat dy 't dat ek wie.
By him yn 'e masinekeamer moasten de klompen ut, sa skjin wie it. Mar sei heit:
"Ho ris, dêr komt niks fan yn. Do bist by de bakker, do bliuwst by de bakker. Wy
sille wol in oar plak foar dy sykje. Heit hie yn 'e krante in adfertinsje lêzen fan
Folkert Stuur. Dy hie op it Sûd yn Warkum in bakkerij en frege in Jeint. Wy mei de
auto der hinne. Swager Bertus hie dy hierd foar fiif sinten de kilometer. Heit en
mem gongen ek mei op sollisitaasjebesite. Doe 't lry dêr oankamen sei de bakker:
"Ik ha in drokke dei hän. Ik wol op bêd. Jim moatte mar mei de frou oerlizze wat
erfertsjinje moat. Sa krige ik in daalder yn 'e wike en de kost ta. Sneins koe ik wol
nei hûs ta. lt wie b/ykber te djoer om my de hiele wike yn 'e kost te hawwen. Sa
sette ik alle wiken op'e fyts nei hûs ta yn Ljouwert. Waar of gjin waar. Dreech
hear. Ik wist sa njonkenlytsen alle kûlen yn 'e dyk: "
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Eensgezindheid
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Belangrike meidieling fan "Eensgezindheid".
lt is al jierren de gewoante dat it korps "Eensgezindheid" serenades
bringt oan minsken dy 't 25- of 50 jier troud binne yn Tsjerkwert of
krekt omhinne : It is dan ek wolris in toer om dat goed te dwaan, net
it spyljen mar de wize werop.
lt iene pear tiert it feest bygelyks yn besletten kring, wylst it oare pear
der gjin priis op steld. Soms witte wy it net iens as der minsken salang
troud binne.
Sa is it mei ûs tradysje de lêste jierren al in pear kear misgien en om
dat te foarkommen ha wy op ûs ledegearkomste besletten, dat wy
tenei alline op fersyk in serenade bringe by minsken dy 't 25- of 50 jier
troud binne.
Eltsenien kin dat oan ûs freegje. Bygelyks de breid, brêgeman, bem,
bernsbern, buorlju, freonen of bekenden: wy komme graach (as it
moogli.k is).
Wy komme dus net mear op eigen inisjatyf en hoopje dat jimme der
begrip foar hawwe.
Ut namme fan "Eensgezindheid".
Evert Bakker.

Waltahûs-nijs
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Geachte Dorpsgenoten
Hier zijn weer enkele wetenswaardigheden uit ons dorpshuis.
Het eind van het winterseizoen komt weer in zicht, maar het dorpshuis

bruist nog volop van de activiteiten.
Inmiddels is het stijldansen al enige tijd aan de gang, en hebben wij
een nieuwe vaatwasmachine. Deze heeft zijn dienst alweer volop
bewezen tijdens de toneelavond.
Op deze avond bracht de toneelvereniging 'Wy doarre wer" uit
Blauwhuis het blijspel "Berend.past op 'e slach " ten tonele wat een
groot succes was.
De vrijwilligersavond is inmiddels ook geweest, wat weer erg gezellig
was, en waar zelfs enkelen hun danslessen in praktijk durfden brengen.
Inmiddels is ons nieuwe bestuurslid Bert Miedema volledig ingewerkt
en zet hij zich met hart en nieren in.
De geluidswerende schuifwand om de bar (bij de hoofdentree) laat
nog even op zich wachten. Aangezien dit een redelijk grote
investering is moet er nog even gespaard worden.
Ook is een aantal vrijwilligers momenteel bezig om nog wat dingen af
te maken die altijd nog moesten zoals deurtjes in de bar, en
plafonnetje sausen, en meer van die kleine dingen.
Het is tevens de bedoeling om aankomende zomermaanden het
schilderwerk aan de buitenkant te doen.
Voor wat betreft de aankomende maanden staat er nog genoeg op de
planning o.a.:
prijsklaverjassen, uitvoering muziekkorps, parodialoop, de zomertijd
en koninginnedag.

Met vriendelijke groet,
Stichting "Doarpshûs It Waltahûs".
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It Pjuttehonk

1

Het eerste stukje van It Pjuttehonk was ik in december vergeten te
typen mijn exuses hiervoor en daarom bij deze nog iets over het
Sinterklaasfeest. Gjettje.
Vrijdag 4 december kwam Sinterklaas een bezoek brengen aan de
peuterspeelzaal.
Op de bovenverdieping van het "Waltahûs" zaten 21 peuters met
kloppend hart te wachten op de goedheiligman en natuurlijk ook alle
moeders vaders.
In groepjes mochten de kinderen bij Sinterklaas komen. Hij vertelde
en vroeg wat aan ze en ze mochten een liedje zingen.
Alle kinderen kregen loopklossen als cadeau. De peuterspeelzaal
kreeg een aantal nieuwe muziekinstrumenten.
Sinterklaas werd uitgezwaaid met de klanken van het liedje "Daag
Sinterklaasje". Sinterklaas en zwarte pieten heel hartelijk dank voor
jullie komst en tot volgend jaar.
'
·

en
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Nu ik dit schrijf is de peuterspeelzaa] alweer geheel in kerststijl.
De kinderen hebben al een versiering gemaakt die ze thuis in de
kerstboom kunnen hangen.
Er gaan binnenkort weer een aantal kinderen naar de basisschool.
Een nieuwe fase in hun leven en misschien ook wel voor hun ouders.
Froukje· Postma, Sanne Henzen, Nynke de Jong, Jouke de Jong,
Janneke Hiemstra en Robert Seelemeyer heel veel plezier en succes
toegewenst bij jullie nieuwe juf(fen).
Karin Harkema

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

"It Pjuttehonk"
Op dinsdag 26 januari jl. organiseerde de peuterspeelzaal een avond
over de taalontwikkeling bij jonge kinderen van O -6 jaar.
De basisscholen van Tjerkwerd en Parrega waren hier ook nauw bij
betrokken.
·
·
De avond werd geleid door een gastspreekster: Mw. R. Miedema,
logopediste, werkzaam bij de GGD Zuid West Friesland te Sneek,
Na het zien van een videoband, waar de taalontwikkeling in
verschillende stadia aan de orde kwam, gaf mw. Miedema nog een
aantal tips hoe de. taal-spraakontwikkeling te stimuleren.
Met name de vraag, wat leer ik mijn kind voor taal. Is dat Nederlands
of Fries ofallebei, was toch wel een punt van discussie, waar
verschillend over gedacht werd. Hoe pakt men dit aan op school en
peuterspeelzaal?
Al met al was het een zéér geslaagde en leerzame avond, waarbij ruim
30 personen aanwezig waren.
De voorzitster bedankte mw. Miedema voor haar bijdrage aan deze
avond en wenste allen wel thuis.
Karin Harkema.
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Klaverjassen

1

• Van de redactie kwam de oproep aan diverse verenigingen, om
eens een stukje in de Skieppesturt te schrijven over het wel en wee
van hun club.
• De klaverjasvereniging bestaat uit 20 leden en is dus relatief klein,
wat niet inhoudt dat het niet gezellig is. We kaarten iedere
dinsdagavond in lt Waltahûs. Op deze avond zijn ook de biljarters
actief. Van deze heren hebben we geen last , zij misschien wel van
ons, want we kunnen soms wel eens iets te enthousiast zijn. Gelukkig
heeft dit nog nooit tot een handgemeen geleid. Na het beoefenen van
onze "sport" zitten we vaak nog even na aan de bar, waar de laatste
moppen worden verteld, vooral door Aukje en Marian.
• Dat niemand een avond van het seizoen wil missen mag blijken uit
het feit, dat Aukje haar bevalling in de rustperiode heeft gepland!
• Natuurlijk zijn er tal van anekdotes te vertellen, maar daar zal ik
u niet mee vermoeien. Ik zou zeggen, wordt lid en maak alles van
nabij mee!
+ Volgens de oudste leden ( niet in leeftijd, maar qua
lidmaatschap) bestaat onze club dit seizoen 26 jaar. Zijn er
misschien mensen die de exacte datum van oprichting weten?
+ We kaarten alleen in het winterseizoen. De start is begin oktober
en we eindigen meestal rond de paasdagen. Twee maal per jaar
hebben we prijsklaverjassen, waar iedereen van harte welkom is.
Aan het eind van het kaartseizoen hebben we een gezellige avond,
met uitreiking van de prijzen en natuurlijk de beker (niemand gaat
met lege handen naar huis). De contributie bedraagt tl 45,00 per
seizoen, vraag me niet hoe we er van rond kunnen komen, maar het
lukt nog steeds.
• Mochten er onder de lezers mensen zijn die ons willen sponseren
in de vorm van nieuwe pakjes kaarten , we houden ons van harte
aanbevolen .
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Jiergearkomst begraffenisferiening

1

De jiergearkomste fan 'e begraffenis feriening "De laatste Eer" wie op
moandeî l maart.
Der wiene mear bestjoerleden as leden dy 't by ûs yn 'e kaartebak
foarkomme.
Sa as algemien bekend is binne wy yn Tsjerkwert en Dedzjum
oanslûten by de Federaasje yn Fryslän en fan dêr ut wolle se graach
dat wy ûs statuten by de tiid oanpasse en dêr wurdt oan wurke.
Yn 'erin fan 'e maaitiid komrne bestjoersleden wêr foar kontribusje.
It bestjoer bestiet ut:
Ineke Feenstra, fcarsitter
Age Gietema , ponghälder
Joop Nota, secr. en kontaktman foar de boade Couperus
Sjoerd Breeuwsma, bestjoerslid
Gosse Hofstra, bestjoerslid
Gosse Hofstra is yn 't plak kommen fan Okke Postma dy 't de lêste
20 jier de sinteraasje die.
Wa 't mear witte wol, ynljochtingen by it bestjoer en it leafst op 'e
jiergearkomste.
O.S.Postma

Parodiatrimloop

1

Op zondag 25 april vindt de traditionele Parodia-trimloop weer plaats.
Het wordt alweer de veertiende editie van dez.e voorjaarsklassieker.
De parodialoop voert de deelnemers over het traject TjerkwerdParrega- Dedgum-Tjerkwerd. De trimloop heeft een lengte van 7,3

kilometer. Start en finish zijn traditiegetrouw op de brug in
Tjerkwerd, bij het dorpshuis.
Deelnemers aan de loop kunnen zich op 25 april vanaf 13.30 uur
inschrijven in dorpshuis lt Waltahûs te Tjerkwerd. Daar is ook
gelegenheid om je om te kleden. Het inschrijfgeld bedraagd 7,50

gulden per persoon. Elke deelnemer die de loop volbrengt , krijgt een
medaille.
De Tjerkwerder jeugd t/m 16 jaar liet zich in voorbije jaren
nadrukkelijk zien in de Parodialoop. De Tjerkwerder senioren zijn in
de laatste edities jammergenoeg niet in grote getale
vertegenwoordigd. Hopelijk is dat dit jaar anders!
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 U\Jt:J;
gepland in It Waltahûs. Daarna kan er gezellig worden nagepraat int~.
zaal of aan de bar.
Om iedereen alvast een beetje in de stemming te brengen voor de
Parodialoop plaatsen we hierbij de Ranglijst aller tijden van alle
deelnemers en hun snelste tijden. Zoek uzelf ofuw familielid of
kennis eruit zou ik zeggen!
.
Hopelijk inspireert het velen om mee te doen.
De loop start om 14.00 uur.
Na 13 edities (1985 t/a 1998) van de PARODZA-LOOP (7,4
km) in Tjerkwerd ziet het klassement allartijden ar als
volgt uit:

*******************************************************
De namen zonder
Tjerkwerd.

plaatsvermelding

senioren
Naam
1.
2.
3.
4.

Gerrit
Gerrit
Freerk
Gerrit

Kramer (Bolsward}
Wijngaarden
Kaspersma (Sneek}
Duits (Sneek}

zijn

afkomstig

uit

Tijd

Jaar

24.15
26.16
26.50
27.35

1998
1991
1998
1998

5. Ephëus Jorritsma
(Waaxens)
6. Dikkie van der Werf {Bolsward)
7 • Aise Bouma
{ Skuzum)
8. Geert Hilverda {Bolsward)

9.
· 10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Willem Radelaar
(Bolsward)
Bertus van der Veen {Bolsward)
Menno Bonnema
{Bolsward)
Jolt van Buren
Bram Volbeda {Bolsward)
Henk Nauta
(Bolsward)
Bart Gietema
(Castricum)
Jelle Feenstra
Alex Draaisma
Peter A. Bakker (Bolsward)
Wybren Koopen
(Bolsward)
Age Bangma
(Bolsward)
Henk Witteveen {Bolsward)
Auke de Groot (Vrouwenparochie)
Jan Jellema
(Sneek)
Simon Jellema
(Sneek)
Frank Hilverda · (Bolsward)
Klaas Bootsma (Witmarsum)
Broer Feenstra (Dronrijp)
Jakob Hofstra
Germ Dijkstra
(Burgwerd)
Sieko Postma
Erik Hendriks
(Bolsward)
Sjoerd Bakker
(Goutum)
Jakob v/d Meulen (Bolsward)

34. Harmen-Posthumus

35. Henk Hilverda (Bolsward)
36.·Haye Huitema
37. Johan Bonekamp ·. {Westhem)
38. Gert-Jan Lammers (Bolsward)
39. Hielko van der Wal (Bolsward)
40. Tsjomme de Haan (Parrega)
41. Frans Mul,_der
(Harich)
42. Harm Dijkstra
(Burgwerd)
43. Jelle Zijsling
44. Jan van der Zweep {Sneek)
45. Klaas Kuipers
(Drachten)
46. Durk Bakker
(Bolsward)
47. Rick Steur
48. Maurits v/d Werf (Roodhuis)
49. Jaap van der Wal (Bolsward)
50. Silvan Vijver
(Bolsward)
IS-

28 .12
28 .47
29 .·10
29. 29
29. 43
30. 00
30 .10
30 .11
30 .13
30 .14
30. 22
30. 26
30. 27
30. 35
30. 42
30. 52
30. 56
31. 03
31. 04
31. 04

31 .14
31 -14
31 -15
,31 - 2 6
31. 32
31. 36
31. 36
31. 40
31. 52
32. 01
32. :LO
32 .16
32 • 17
32. 39
32. 40
32. 43
32. 54
32. 59
33. 03
33 .11
33. 20
33. 28
33. 31
33. 47
33. 54
34. 00

1989
1989
1997
1998
1997
1993
1989
1997
1991
1998
1986
1988

1993
1989
1991
1998
1993
1991
1998
1998
1998

1998
1988
1997
1993
1991
1991
1987
1998
1989
1998
1994
1997
1990
1997

1991
1991
1993

1991
1997
1985

1987
1993
1998

1987
1998

51. Tony Wittëveen

52. Sjoerd Huisman
53. Bert Miedema
(Bolsward}
54. Cor Volbeda
Yeb
Witteveen
55.
56. Jan Bootsma (Sibrandabuorren)
57. Evert Bakker
58. Ate Altenburg (Roodhuis)
(Bolsward)
59. Menno Poelstra
60. Rob van der Haar (Sneek)
61. Mike Falkena
62. Rinnie Jellema (Sneek)
63. Yuri Hoekstra (Heerenveen)
(Bolsward)
64. Jouke Hylkema
(Roodhuis)
65. Meinze Bakker
66. Eduard Witteveen (Baburen)
(Sneek)
67. Léon Falkena
68. Peter Zijlstra (Bolsward)
69. Robert Toussaint (Bolsward)
70. Bertus Rinse Bakker
71. Jan Blanksma
72. Jacques van Lingen
(Bolsward)
73. J.ohan Bruinsllla74. Ids Schukken
(Sneek)
75. Auke de Haan
76. Klaas Cnossen (Roodhuis)
77. Johan Velting
78. Joost Huisman
(Bolsward)
79. Harm de Vries
80. Gerrit Schukken
81. Freddy Reyenga (Witmarsum)
82. Bertus-Rinse Bakker
83. Anne-Jan Portijk (Wolvega}
(Boornbergum)
84. Durk Hiemstra
85. Adam Poelstra
(Dedgum)
(Bolsward)
86. Fred de Jong
87. Hans Posthumus
(Bolsward}
88. Thom Wiersma sr.
(Folsgare).
89. Roelof de Jong
(Bolsward)
90. Edwin de Boer
91. Bouwe Speerstra
92. Yde Schakel
93. Herke Bakker

34.14
34.20
34.24
34.24
34.29
34.31
34.42

34.46
34.48
34.56
35.16
35.20
35.20
35.24
35.24
35.26
35.42
36.15
36.19
36.35
36.50
36.50
36.52
36.56
36.59
37.02
37.13
37.15
3ï.16
37.21
37.55
38.08
38.15
38.31
38.32
39.26
39.51
40.05
40.06
40. 28'
40.42

41.04
41.08

1998
1994
1989
1989
1989

1997
1997
1998
1985
1997
1992
1997
1998
1988
1998
1994
1991
1998
1993
1997
1987
1986
1989
1991
1985
1998
1989
1990
1994
1994
1991
1990
1998
1989
1997
1993
1993
1992
1989
1990
1987
1992
1990

94. Michiel Adema
(Burgwerd)
95. Jan Vijver
(Bolsward)
96. Niek Galema
97. Jaap van der Sluis
(Wommels)
98. Frank Sonsma
(Bolsward)
99. Bernard Dames (Sneek)
100. Jacob ~/d Meer (Nijbildtsyl)
101. Tjeerd Haarsma
102. Binke Bakker
103. Meindert v/d Wal (Bolsward)
104. Peter van Dijk (St. Jabik)
105. Joop Nota
106. Maurits Ydema
(Bolsward)

41. 08
41.32

41.36
41. 36
41.45
44.30
44.52
46. ·06
46.33
48.41
50.31
50.45
53.02

199(
199~
199:

199:
199(
199,

199~
199,
199~
199J
199(
199:
198E

Veteranen (boven de 50 jaar)
1.
2.
3.
4.

Wieger·Bakker
Daan van der Stigtands
Rinske Bakker
Freark Schakel

1.03.40
1.21.57
1.21.58
1. 31. 29

198?
1991
1991
1992

Jeugd (tot en met 16 jaar)
1.
2.
3.
4 ._
5.

Peter Nauta
(Bolsward)
Jelte Steur
Seacle Witteveen
Hans Haarsma
Folkert Hofstra
6.. . Johan Ouderkerken
7. J. Molenaar
.8 • Peter Ouderkerken
9. Sjoerd Wijngaarden
10.,. Ane Bakker
(Dedgum)
11. Gritta van Buren
12. Marit Schakel
13. M •. van Dijk
14. c. van Dijk
15. Sytske Gietema (Dedgum)
16. Brandt Volbeda

30.00
31. 23

35.49
36.41
36.42
37.10

1998
1997
1997
1997
1997
1991

38.40
40.07
40.53

1993

43.10

1992

44.22
44.30
45.38
47.44

1998

50.17

50.39

1998
1994
1998

1998
1998
1998
1998

Dam.es
1. Anita Jorna
2. Tineke Schukken
3. Hester Groenveld

(Bolsward)
(Bolsward)
q.,

35.20·

1988

35.36

1996

36.57

1998

4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Welmoed Schakel
Clara de Boer
Liesbeth Reijenga (Roodhuis)
Bea Gietema
Joke Bakker-Witteveen (Roodhuis)
Henny Boersma
(Bolsward)
Anke Witteveen
M. Zwart
G. van Dijk
Joke de Jong-Huitema
Sita Groenveld (Bolsward)
Hanneke de Boer
(Burgwerd)
Alma Hiemstra
{Boornbergum)
Geertje Reijenga
{Witmarsum)
Baukje Bakker-Homma {Bolsward)
Nynke Feenstra-Lammers
Anneke Gietema

1997
1990
1.998
1988
1989
1992
1994
1998
1998
1993
1998
1992
1988
1988
1987
1987
1987

40.58
41.54
42.46
43.24
44.09
44.49
45.06
45.05
45.38
45.55
46.07
46.33
53.20
54.30
55.40
55.41
57.27

*******************************************************
Dertien jaar Parodia-loop leverde de volgende winnaars
op:
Heren
1985 Klaas Kuipers
1986 Bart Gietema
1987 Menno Bonnema
1988 Jelle Feenstra
1989 Ephëus Jorritsma
1990 Ephëus Jorritsma
1991 Gerrit Wijngaarden
1992 Alex Draaisma
1993 Bertus van der Veen
1994 Bertus van der Veen
1996 Aise Bouma
1997 Aise Bouma
1998 Gerrit Kramer
Jeugd
1992 Jolt van Buren
1993 Jolt van Buren
1994 Jolt van Buren
1996 Jolt van Buren
1997 Jelte Steur
1998 Peter Nauta

Dames
Anita
Anita
Anita
Anita
Anita
Anita

Jorna
Jorna
Jorna
Jorna
Jorna
Jorna

Joke de Jong
Tineke Schukken
Tineke Schukken
Tineke Schukken
Hester Groenveld

Zaalvoetbaltoernooi

1

Tjerkwerd wint zaalvoetbaltoernooi met overmacht.

.

Met verrassend grote overmacht heeft Tjerkwerd het
_ dorpenzaalvoetbaltoernooi 1999 in Makkum gewonnen.
Met de maximale score van vijf overwinningen en een doelsaldo van
17 doelpunten voor en 3 tegen in vijf wedstrijden haalden de
Tjerkwerter zaalvoetballers de wisselbeker met de kleine oren voor
minimaal een jaar naar It Waltahûs . Bovendien schreven ze met deze
ongekend hoge cijfers historie.
Vooral de prestatie van de Tjerkwerders in de sleutelwedstrijd tegen
Wons maakte indruk. De Wonsers leken de laatste jaren patent op de
titel te hebben. Ook nu waren ze weer torenhoog favoriet. Dat komt
vooral doordat ze kunnen putten uit een groot spelerspotentieel. Het
belangrijkste selectiecriterium van de technische staf van Wons is dat
alleen jongens worden opgesteld die lid zijn van een
voetbalvereniging.
Van een dergelijke luxe konden de vijf andere deelnemende dorpen op
zaterdag 6 februari alleen maar dromen.
SAMBAVOETBAL
Dat voetbal onvoorspelbaar blijft, bleek uit de klinkende overwinning
die Tjerkwerd boekt op Wons. De uitslag van 5 - 0 was niet eens
geflatteerd. Sterker nog, de zaalvoetballers uit Tjerkwerd sprongen
ronduit slordig om met de vele kansen. Het voetbal neigde bij vlagen
naar gallery-play, waarbij de tegenstander van het kastje naar de muur
werd gestuurd. Tjerkwerd schotelde publiek en technische staf in deze
wedstrijd vloeiende combinaties voor. Hogeschoolvoetbal dat het
midden hield tussen het speelse Braziliaanse sambavoetbal en het
strakke, zakelijke Italiaanse catenaccio.

T AKT1SCHE MEESTERZET
Coach Jaap van Lingen had een belangrijk aandeel in de
sleuteloverwinning. Zijn taktische meesterzet, waarbij het accent in
tegenstelling tot de twee voorgaande wedstrijden tegen Parrega ( 3-0
winst) en Exmorra (2-1 winst) iets meer op de verdediging kwam te
liggen, verraste vriend en vijand. Zelfs de uitermate kritische Germ
Dijkstra, die in zijn eentje dé als "uiterst fanatiek" bekend staande
supportersschare uit Tjerkwerd vertegenwoordigde, wist op de
tribune niet wat hij zag. 5-0 tegen Wons met fantastisch voetbal. Dat

was in jaren niet meer voorgekomen.
Het siert de Tjerkwerders dat het de concentratie in de overige twee
wedstrijden tegen Schettens (4-1 winst) en Gaast (3-1 winst) wist te
behouden. De slotwedstrijd tegen Gaast was weliswaar van een
bedroevend slecht niveau, maar werd wel winnend afgesloten. Het
slechte spel was verklaarbaar: Tjerkwerd mocht die wedstrijd met ~s
van 12-0 verliezen; dan nog was het kampioen geweest. Die
wetenschap nodigde uit tot individualistisch spel wat ten koste ging
van het goede teamspel in devoorgaande wedstrijden. Niemand die
het de jongens echt kwalijk nam. Het kampioenschap was al binnen.
TOTAALVOETBAL
Jan-Willem Beijer en Jelle Feenstra werden clubtopscorers met elk 4
doelpunten. Maar of ze nu Alex Draaisma, Jolt van Buren, Tonnie
Witteveen of Jacob Hofstra heten, allemaal scoorden ze wel een of
meerdere keren. Dat was een mooi bewijs voor het totaalvoetbal dat
Tjerkwerd op de vloer legde. Met het uitermate degelijk en juist
daardoor uitstekende keeperswerk van Gooitzen Brandsma werden
bovendien amper goals weggegeven.
De eindstand: l. Tjerkwerd 2. Wons 3. Parrega 4. Exmorra
5. Gaast 6. Schettens.

Ps: Excuses voor het ontbreken van de punten en de doelsaldi.
De registratie raakte verloren in het feestgewoel na afloop van het
toernooi. ,
J.F.

Och beden ja, 100 jaar geleden
Nut en Genoegen
Uit de Leeuwarder Courant van Dinsdag 31 januari 1899:
Tjerkwerd, 29 Jan. De alhier bestaande vereeniging "Nut en Genoegen" vierde heden
haar 25-jarig bestaan. De voorzluer wees in zijn inleidend woord, wat aanleiding had
gegeven tot hare oprictuing en wat zij in die jaren tot stand had gebracht. Twee
instellingen te deur plaatse, de schoolbibliotheek en de spaarbank hebben haar
ontstaan aan haar te danken. Tot verhooging der feestvreugde werd door een elftal
jongelieden ten tooneele gevoerd "Twa is in pear", van Veldstra, en "It hûsbesiik bij
Goasseboer", van 0. Stellingwerf. Een daverend applaus viel hun ten deel En
geanimeerd bal was het slot vanden geulligen avond.

Bedankjes
Bedankt
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en alle
belangste!Jing die ik heb gekregen in het ziekenhuis en bij mijn
thuiskomst. Ook namens mijn vrouw en kinderen.
George , Jeanet en Dies en Brandt
Volbeda

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

Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en de
belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na deze tijd.
Dit deed me erg goed.
Heel erg bedankt.
Gerrie Bakker en familie.

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

'7..1.
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Alle mensen die ons op wat voor manier dan ook hebben gesteund
tijdens de ziekteperiode willen we langs deze weg heel hartelijk
bedanken.
De vele kaarten en andere steunbetuigingen hebben ons goed gedaan
en dragen bij aan een, naar we hopen, voorspoedig herstel. Het gaat
heel voorzichtig de goede kant weer op.
Nynke, Jelle en Iris Feenstra.
Jousterp.

**********************************
Oan de karbidsjitters fan Tsjerkwert.

Aldjiersdei hawwe wy us mem Sybrigje Postma yn Tjerkwert te hêf
bracht. Doe 't wy op it doarp oanriden kamen, seagen wy in ploechje
jongens oan it karbid sjitten en tochten: "Dit liket net bêst!"
Mar wy hawwe gjin knal heard tidens de begraffenis.
Dêr foar ûs hertlike tank Klasse!
Nammens de famylje Japke Mulder-Postma.

<<>>>>>><>>>>>>>><<<<<>>>>>><<<<<<<>>>>>>><<<>>

Let op! Let op! Let op! Let op!
Hallo,
Heeftu voor mij ook een oppasba2tntje?
Ik ben Susan Witteveen, ik ben 13 jaar
en woon op Baburen 1 in Tjerkwerd ..
Tel. 0515 - 572549
Bel ! Bel! Bel ! Bel! Bel! Bel! Bel!

î...~.

Bydragen
De vrijwillige bijdragen zijn binnen gekomen van;
Fam. C. Nieboer en fam. S. Gietema van de Hemdyk. T. Gaastra en
O.J. Postma en mevr.. A. Walsma uit Bolsward. M.J. de Jong uit
Drachten, S. en W. Tolsma uit Aldtsjerk, A. Feenstra en J. VisserOuderkerken uit Dedgum, J. Postma en B. Walsma van Eemswoude,
T.v.d. Meer van Rytseterp, O.S. Postma van de Kade, mevr. B.
Bakker, mevr. S. de Jong ~n de fam. B. Miedema van de Waltaweg,
S. Breeuwsma van de van Panhuysweg, I. Schukken en F. Rollema
van de Sylroede, R. Bakker van de Kerkstraat, L. Hylkerna en U.
Wiersma van Baburen, P. Burghgraefvan Jousterp, J. Kroontje en B.
Kuipers van de Singel.
Heel hartelijk dank allemaal, want met jullie bijdragen kunnen we
weer een krantje maken en versturen naar alle belangstellenden.
Nogmaals hartelijk dankl!ll!'!' t ! ! 1 ! ! !

Boargerlike stän
Meidielingsfoar dizze rubryk graach skriftlik oan 'e redaksje
Berne
Rients Hans
22-2-1999
soan fan Mieke en Harmen Posthumus fan de Waltawei
Lokwinske!
Ferstoarn
Willem J. Beijer
1-3-1999
Wy winskje Reiny, Thécla en Jan Willem in protte sterkte ta.
Ferhuze
Us äld Skieppesturt-redaksjelid Frou v.d. Berg, better bekend as Phün, is
ferhuze fan Ymswälde nei De Uthof nû 13 by Huylckenstein te Boalsert.
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Onderneemster van het jaar

Onderneemster van het jaar
Ineke Haarsma
HARLINGEN - Nog maar anderhalf
jaar een eigen zaak en dan al
worden verkozen tot onderneemster
van het jaar.
Het overkwam Ineke Haarsma van
kledingboetiek Snuffel aan de
V oorstraat.

De uitverkiezing kwam voor de stralende Ineke als een
volslagen verrassing. (Foto: Dick Manshande)
Van alle 65 franchisehouders bleek de pas 23-jarige Harlingse
haar zaakjes in 1998 het beste op orde te hebben. De "Snuffelaars" werden beoordeeld op onder meer de winkelpresentatie, omzet en klantvriendelijkheid. Afgelopen weekend kreeg
Ineke de bijbehorende reischeque voor drie dagen Londen
uitgereikt in Zwolle.
"Een complete verrassing", aldus de dolgelukkige winnares,
die haar collega's Martine Roorda, Marjan van Sloten en Elles
Torenbeek meeneemt naar de Engelse hoofds~d.

1..\.l.
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Eelke Algra fûn opnij ît earste aai fan Tsjerkwert e.o.
Mei tank oan syn heit Bernard
Troch Gerben D. Wijnja
De lokrop fan de ljippen giet al wer mear as
in wike oer de Tsjerkwerter fjilden. De
fûgelfreonen sette fol moed it Iän yn om it
/
earste aai te finen. Mar tongersdei 18 maart
1
stiet de loft de middeis as in brijwein en just
dan soe men op paad moatte. Docbs is it
rêstich yn it fjild.
As Eelke Algra de middeis nei't wurk thûs
komt, is er net fan doel om noch te sykjen. Heit
Bernard, dy't 15 jier ferlyn it earste aai fan
Tsjerkwert fûn, jout Eelke de rie om dochs mar
op paad te gean: "It is ommers moai waar foar de ljippen!" Nei in pear soele dagen komt
dit reintsje krekt goed fan pas, sa moat er tocht ha en Eelke wol dat wol oannimme. Hy hie
al in pear kear by't Fan Panhûskanaal west, achter de pleats fan Hiemstra. "Juster jleech de
ljip al sa moai fuort. Ik miende dat er jankte, dat ik tocht hy is 't aai al kwyt. Boppedat
sloech er op in ekster. Dan soest dochs sizze dat er wat hat. Mar ja, do wist it noait. "
Konkurrinten Jaap van Lingen en Wieger Bakker dy't al earder op Beabuorren sjoen wiene,
hienen it blykber ek net fûn, want it bleau stil.
It sykjen wie sûnder sûkses, mar dy ûnderfining fan in dei earder brocht Eelke dus dochs
wer nei't Fan Panhûskanaal, eefkes foar fiven. En no wie it dan bingo. Hy hoechde mar by
de nesten del te gean dy't er op eardere syktochten sjoen bie. Nei in pear minuten fûn er in
prachtich spikkele aike. "Ik hie mar oardel eker ofsocht. En dêr lei it dus. luster hie ik dat
nest ek al sjoen. No lei der in aike, midden op 'e eker en foar de helt ûnder wetter, want it
hie krekt bêst reind. Ik tocht dat it earste aai al fûn wie. Dochs sette ik daliks nei hûs ta.
Mei in kertier wie ik wer thûs. "
Foar de wissichheit waard it dochs mar oanmelden by Joop dy't nei in telefoanrûntsje it
ferlossende wurd spruts dat er it earste hie. Opnij hie Eelke it oprêden, want yn 1995 hie er
de konkurrinsje ek al foar west. Doe wie it op 15 maart, o sa betiid. Allinne Tsjalke van der
Meer en Jan Blanksma hiene sa betiid ek al ris fan de partij west.
K.Jaas Boersma moat dit jier dus de wikselbeker wer êfstean en foar de tredde kear komt dy
no by de Algra' s te stean.
Om te sjen oft alles yn oarder wie "dottere" Henk van der Zee, foar diskear as betûft leek
mei op paad, it aai. It soe driuwe moatte, tocht master. Dan soe it yndied wol siik wêze en
wie dotterjen faaks mear op syn plak as lotterjen. "As jonge ha 'k my der ien kear oan
weage. Nee, ik ha it geduld der net foar ", Liet Henk earlik witte. lt aai sonk lykwols en
Eelke koe der wol om laitsje. Wy sille mar sizze: "It kin de master misse, mar do bist dit
jier foar ûs master-ljipaaisiker, Eelkel" Us lokwinsken.

'2..:ii,

Gereformeerd Kerkje te boek gesteld

1

Geachte lezers van 't Skieppesturtsje,
Na de voltooiing van de restauratie van het v.m. gereformeerd kerkje, was in de rubriek
"byläns de trekfeart" van redactielid Gerben Wijnja, in een bijlage van onze dorpskrant
't Skieppesturtsje, al een verbaal opgemaakt over de geschiedenis ,de restauratie en de
bestemming van het kerkje.
N.a.v. dit drieluik ontstond het idee om dit uit te breiden met oud fotomateriaal uit het
archief van dhr.G.Mulder en zo een boekwerkje samen te stellen.
· ~
Sinds 1987 doet het kerkje niet meer
dienst als Godshuis. Maar toch komen er
regelmatig mensen om een kijkje te
nemen, mensen voor wie het kerkje een
stuk van bun leven was. Ze zijn er
gedoopt, bezochten de catechisatie, de
jongeling- of meisjesvereniging, re zijn
er getrouwd en bezochten de zondagse
kerkdiensten.
Onder onze gereformeerde broeders en
zusters zijn er mensen die jarenlang een
taak hadden als ouderling, diaken of die
deel uitmaakten van de commissie van
beheer.
Vaak hebben de ouderlingen moeten
preeklezen in al die jaren dat er geen
dominee· was.
Voor hen allen is het heel moeilijk
geweest om het besluit te nemen dat het
kerkje zijn deuren moest sluiten.
Ook mensen, die het dorp passeren op de
fiets, in de auto of met de boot, stoppen vaak om een foto te nemen om vervolgens even
binnen te kijken.
·
Voor hen allen meenden wij, als bewoners van het pand, dat het een goede gedachte
geweest is om dit boek werkje samen te stellen.
Hartelijk dank aan dhr. Gerben Wijnja en dhr. G. Mulder voor de totstandkoming van dit
~~~

.

Akke en Joop Nota
Dit boekje is te verkrijgen bij de familie J.W. Nota, Waltaweg 41, 8765 LN Tjerkwerd. De
kostprijs van het boekje bedraagt f 4,--. Eventuele verzendkosten zijn daarbij niet inbegrepen.

Langs deze weg
willen wij onze "Op
de M.A.T.
bezorger Jan
Geelen een
spoedig herstel
toewensen na zijn
hernia-operatie.
Tevens willen we ,.
zijn vrouw Lieve .
bedanken voor het
bezorgen tijdens
Jan's afwezigheid.
0
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Bach-Cantate-dienst
'··

Kerken

Friesland heeft heel wat mooie wandel- fiets- en waterwegen.
Het is de provincie van de vergezichten: groene weiden, vee, een
boerderij met wat bomen, een dorp of stad met een kerktoren in het
midden en schitterde wolkenluchten erboven zoals alleen de 1 7e
eeuwse schilder Ruysdael ze kon schilderen.
Vaak staan de routes beschreven in folders of boekjes of aangegeven
door middel van gekleurde wegwijzers. En natuurlijk kan men ook
zonder enige informatie de paden op of de lanen in.
Heel wat mensen en organisaties houden zich voor ons , toeristen,
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bezig met het uitzetten van de mooiste tochten. Voor de wandelaar,
de fietser of de watersporter is de kerk, hoe groot of klein ook, vaak
een belangrijk herkenningspunt "Zie je die toren daar, dat is
"
"Daar moeten we naar toe, het is nog
kilometer.

Bij beschreven routes is de kerk, net als in het kerkelijk leven, vaak
een duidelijk start~ en eindpunt; en het kerkplein doet dienst als
·
parkeerplaats. Een enkele keer is de kerk behalve een Godshuis ook
een toeristische bezienswaardigheid halverwege de tocht.
Een "slag om 'e toer'' is vaak een leuke onderbreking van een lange
fietstocht of wandeling en het bezoek aan het kerkhof geeft nogal eens
stof tot nadenken.
Een bankje in de buurt van de kerk kan een dienst bewijzen als
rustpunt of picknickplaats. Het mooiste is het natuurlijk wanneer de
tourist niet alleen de kerk aan de buitenkant kan bekijken maar deze
ook van binnen zou kunnen bewonderen.
Kerken zij soms musea in het klein. Een hoog plafond,.praehtig licht
door kleine ramen, schitterend houtsnijwerk op de preekstoel, een
mooi orgel of interessante oude grafstenen.
De grootsheid van zo'n gebouw en de stilte die er heerst doet de
mensen vaak voor korte of lange tijd de rust vinden die we in onze
gehaaste maatschappij zo vaak moeten missen.
Behalve een plek voor kalmte en bezinning is een kerk voor sommige
mensen juist een plek voor klank en muziek vooral voor koor- en
orgelmuziek de akoestiek is in een kerk soms beter dan in menige
concertzaal.
Bach' s muziek klinkt toch het mooist in een kerk?
Ook in het midden van ons dorp staat zo'n mooie kerk.
Wellicht komt u regelmatig in de kerk van Tjerkwerd; maar het kan
ook zijn dat het al een lange tijd geleden is. Misschien hebt u deze

kerk nog nooit van binnen bekeken. Hoe het ook zij: voor u allen
geldt de uitnodiging om op 11 april eens binnen te komen.
Op 1 l april van 14.30 tot 15.30 uur wordt iedereen, lid of geen lid
namens Ds. Peter van Helden en de organiste mw. drs. Ineke de
Mooy uitgenodigd aanwezig.te zijn bij de speciale

BACH- CANTATE-DIENST.
Voor ds. Peter van Helden is het alweer een hele tijd geleden dat hij
voor het laatst in ons dorp voorging. Op 22 oktober 1978 werd hij,
jong broekje, als predikant bevestigd. Hij werd verbonden aan de
kerken van Exmorra/ Allingawier/ Gaast/ Ferwoude en Tjerkwerd .
.

.. ,

Het leek hem geweldig om weer eens te mogen preken in die
prachtige Hervormde kerk vanTjerkwerd. Omdat het toch iets anders
dan anders is heeft hij samen met Ineke de Mooy besloten om er iets
heel bijzonders van te maken.
Zet deze datum dus in uw agenda ,en houdt de middag van 11 april
vrij voor deze dienst.
. Marja Verzijlberg
ps. Nadere inlichtingenvolgen in het Kerkblad.

Nieuws van ov~rzee .
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Hallo Tjerkwerd e.o. !
Even een berichtje uit Curaçao. De vorige keer ben ik geëindigd met
"wordt vervolgd", dus nu zit ik even te "stinnen" op het

vervolgverhaal.
Hoe is het in Tjerkw erd? Mooie zomer en leuk dorpsfeest gehad? Zal
wel weer een gezellige boel zijn geweest! (lekker gesûpt zeker?)
We zijn inmi ddels al weer een jaar weg uit Nederland en zo nu en dan
kun je dan echt met een klein beetje weemoed terugdenk en aan de
laatste 5 jaar in Tjerkwerd. "Su gesellig, nou!"

We hebben het hier nog steeds goed naar onze zin. Wim heeft het wel
enorm druk met het bouwen van de mega- pier. Hij wordt hier
inmiddels al "mega-man" genoemd. (spreek uit: mèèèèn!)
Het zit ze dan ook niet echt mee; er moesten 110 palen worden geheid
in zee met een bepaalde lengte, maar bijna alle palen gaan zo'n 20
meter dieper de grond in dan gepland. Dus moesten ze palen op elkaar
lassen en langere palen bestellen., wat veel extra tijd en geld kost. Ze
zijn dan ook in juJi al begonnen met een dag- en nachtploeg en op dit
moment liggen ze weet' redelijk op schema. Ik ben in juli naar Orlando
geweest met· Anita Franzen en Monique Zijsling uit Bolsward. (van
sportschool De Gym uit Bolsward)
Supergezellig! ! We zijn daar naar de World Fitness & Aerobic
Conventie geweest (soort beurs) en hebben veel leuke en nieuwe
ideeën opgedaan voor onze aerobic- en steplessen.
Toch vreemde mensen , die Amerikanen; ze zeggen allemaal: ''Hi ,
how are you doing? "Dan zeggen wij Friezen dus: "I'm fine, and how
are you?" dan sta je dus tegen een muur aan te praten, want die
mensen zijn allang doorgelopen. Ook ben je binnen 5 min. een "friend"
wat kun je toch veel vrienden maken in Amerika (?)
En mocht u eens een enigszins gedeprimeerd iemand willen opbeuren,
zeg of schreeuw dan gewoon: 'Are you happy, yes or no?!! "Wij zijn
hiermee om de oren geslagen opal die workshops. En 300 mensen
schreeuwen dan keurig: "Yeeeees"]! terug. Sorry, 300 minus 3.
Al met al een hele ervaring. Uiteraard zijn we nog naar Disney-world
geweest, waar we ons als 3 kleine kinderen hebben vermaakt. Tevens
heb ik in Orlando m'n ACE group-instructor certificaat gehaald, waar
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je een behoorlijk zwaar theorie-examen voor moet doen, met veel
anatonie, fysiologie etc. met dit certificaat ben je bevoegd om in elk
willekeurig land aerobic- of steplessen te geven. Het lesgeven is nog
steeds ontzettend leuk en ik leer daardoor ook heel veel mensen
kennen.
In het weekend (voor Wim alleen zondags, arme jongen) gaan we
vaak met een hele ploeg duiken en vooral de uurtjes ná de duik zijn
heel gezellig! Jazeker, Wim drinkt nog steeds "Polar-bier"! Bevalt
prima.

Zondag 20 september zijn we vervroegd van vakantie teruggekomen.
We hebben een cruise gemaakt (van zondag tot zondag) vanaf Puerto
Rico - St. Thomas - Guadeloupe - St. Lucia - Grenada Dominicaanse Republiek en weer terug naar Puerto Rico, in de stad
San Juan.
Vooral St. Lucia was prachtig! Enorm groen, veel regenwouden,
waar we met een jeep dwars doorheen zijn gereden. Mooie
watervallen gezien, maar ook een boa constrictor ( wurgslang)
Jakkes!
Maar helaas, toen we weer terugkwamen op Puerto Rico was
iedereen zich aan het voorbereiden op de orkaan Georges. Alle
winkels waren door de bewoners al "leeggeplunderd" en overal zaten
al houten platen voor de ramen. We waren aanvankelijk van plan om
nog 4 dagen in Puerto Rico te blijven, maar gelukkig konden we
diezelfde avond nog op een vlucht van de KLM terug naar Curaçao.
Achteraf maar goed ook, want anders hadden we 2 dagen in het hotel
moeten blijven zonder water en electriciteit en hadden we pas
donderdag of vrijdag een vlucht terug kunnen nemen.
Nou mensen, we hopen dat iedereen in Tjerkwerd het goed maakt.
We komen in december een paar weken terug, dus misschien dat we
de uitreiking van het Skieppesturtsje mee mogen maken! Misschien
"oan 't sjen" en alvast een gezellige decembertijd toegewenst!

~.

Groetnis, Wim en Tanja Kunnen
Curaçao.
PS. : alle mensen die ons een kaartje hebben gestuurd
bedankt !
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enorm

De Kringloop

Bruikbare huishoudelijke goederen kunnen naar
Kringloopwinkel De Ringh

Per 1 januari 1999 kurinen huishoudens in de gemeente Wûnseradiel
bruikbare huishoudelijke producten en apparaten, zoals meubels, witen bruingoed (met uitzondering van koelkasten en diepvriezers) op
alle werkdagen telefonisch aanmelden bij de Kringloopwinkel De
Ringh te Bolsward. telefoon (0515) 57 64 83 (alleen 's middags
open).
Medewerkers van de kringloopwinkel komen dan bij u thuis om te
kijken of deze producten voor de kringloopwinkel geschikt zijn. De
goederen moeten binnen worden opgeslagen. Indien deze goederen
niet meer geschikt zijn voor de kringloopwinkel, dan kunt u deze
aanmelden tijdens de gemeentelijke grofvuilweek, telefoon (0515) 23
13 45. Op de afval.kalender 1999 staan de data aangegeven.
Ook wanneer het grofvuil telefonisch rechtstreeks bij de
reinigingsdienst te Makkum wordt aangemeld , zal gevraagd worden
of de aan te bieden huishoudelijke spullen geschikt zijn voor de
kringloopwinkel. De medewerkers van de kringloopwinkel zullen dan
eerst in de gelegenheid worden gesteld om de bruikbare goederen te
bekijken c.q. bij u op te halen..
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Blij dat ik Fries kin prate?!
Blij dat ik Fries kin prate ?!
Friezen bin in nuver folkje, mei in stive kop.
En seha har eigen taaltsje, skeppe der oer op.
Wolle se nei hoppen ta: Hollän yn de groppe ha
mar haar eigen fijemde taal, is ek net ideaal.
· Harkje mar ris yn 'e buorren, nei it deistich praat
Mannich ien sityn ''e skaduw, en net mear yn 't skaad.
Soda is gjin polka mear, pine yn 't liif docht net rnear sear
want it liif is no in buk, in keunske is in truc.
Stadichoan en sûnder erch, kornme yn dy Fryske taal
Hollàndismen oei' .d~- drornpel, wurdt dat taaltsje skraal
Swetse oer us Heitelän, doch wy graach y11·'Jt bûtenlän.
Mar us taal bewarje en ~a, der komme w,: net oan ta .
. Mannich Fries komt net mei redens op it glêdde iis.
Pakt syn skaatsen fan de souder, is dat net healwiis?
Yt syn brea mei rikefleis, ljirre wie dat okkerdeis.
·t Hûske is no in toilet! Sju, wie eartiids fet.
Baby leit no yn 'e luiers, poppe net yn ·t ruft
0ft jo doare hindert net rnear, oft u dan maar durft.
Poepe is in grutte bah, pisje leau 'k in plas of sa.
Moat er drukke"? Wachtsje, ho! Earst fluch op 'epo.
Die men oars in kar,dan docht men hjoeddeis in keus.
Hie men oars in kromme noas, dan is dat hjoed in neus.
Telkens, wie alear hieltyd en in hûnedrol wie stront.
Handschoen, in gewoane want, in cliënt wie in klant.

1

Bern kin net mear draakje fleane, dat bestiet net mear,
want in draak is no in flieger, master is menhear!
Masters juffrou wurdt rnefrou, in draak sit oan in fliegertou.

In aide roek is no in kraai, in sleutel wie in kaai.
Hûsarts wie alear in dokter, mest wie noch dong.
En de kapstok yn de hal hong doe noch yn de gong
Pishimmels binne mieren no, trommelkoek wie doe noch stro
Appelmoes wie ienris smots, en in muts wie in klots.
'k Gean fan boven nei beneden, seit hast elkenien.
Boppe en ûnder, sok soart wurden, wurdt mar net ferstien.
Baby voeding krije de bern, ik krige tata fan us mem.
Foede jo sels perfoarst? Ik wie oan 't boarst!
Tafelstoel wie ienris kakstoel, in beskut in bak
En in giertank wie gewoan in houten jarrebak.
Hoazzen docht men net mear oan, panty tiert de boppetoan.
Onderbroek is no in slip. Oars as oars is hip.
Hieltyd - o, dat mei 'k net sizze, want dat is no steeds.
Kowen geane nei de markt yn Ljouwert alle freeds.
Jaquelien fergist sich bar, beppe, sy fersinde har.
In kusje wie alear in tut, pinda - in apenut.
'k Koe noch wol in skoftsje troch gean, mar dat hat gjin doel
Minsken, jimme fiele wol, it is in rare boel.
Wês beret, tink om jo taal, oars dan bin wy "allemaal"
sûnder ercb-en sûnder praat, samar fan de kaart.

J

Snypsnaren ~

Okkerdeis is in nij fer.ftermiddel yn Tsjerkwert sinjaleard. De saneamde
kabelfyts. Sa 'n 4 meter ferlingsnoer bungele efter de fyts fan S. van der
Zee, doe 't .sy har jongste dochter nei it Pjuttehonk brocht. 'Hé, hesto wel
stroom genoeg ?, rop Wieko har ta. Pas doe krige se yn 'e gaten wat se
'oan de fyts hie ·.
Dat de älderein bytiden muoite hat mei de hjoeddeiske technyske snujkes die
bliken doe 't P. Zijsling de cd-rom fan it wetterskip ris besjen woe. It skiifke
waard yn 'e cd-spiler stoppe. Sûnder resultaat fansels. Wê-ROM die dat
ding it net? No, dêr(cd)-ROM net.
Midden yn 'e nacht rinkele de tillefoan. It wie in collect-cal/ (in 'ik-betelnet-foar-dizze-bel ') fan A. Witteveen. 'Kin heit my ek ut Boalsert ophelje?
Ik kin net thûskomme 'As Y. eefkes letter mei lytse eachjes efter it stjoer fan
de auto krûpt en de Sûdergoawei opdraaie sil, komt him in taksy temjitte. En
jawol hear ! J Hofstra hie yntusken A. oanbean har thûs te bringen. Mar Y.
waard net lilk. 5 minuten letter lei er al wer op bêd. Se der wer i Wat in

is

heit!
As Jo alle lannen fan Europa bereizgje, dan meie Jo lykas W Kok sizze fan
'ik voel mij een Europeaan'. It wie earjuster noch op t.f. Mar wa '/ in hiel/
hea/ libben lang yn Wûnseradiel wennet en wurket, wat dan ? Dan binne Jo
in Wûnserpeaan !
Yn de tûn fan de Schukkens siet Abraham op in karre. De gelikenis wie sa
sprekkend, dat guon stapten de tûn yn en lokwinsken de pop.
Wy witte no wêrom J Dijkstra graach pittich ride mei. De mini hat wol wat
wei fan in cart-weintsje. Sjoch, dan sitte Jo ek leech by de grim. En dat is
spannend, no !
Ik moat hjir G. Wijnja eejkes te fiter ha. By Algra (earste ljipaai) makke ik .
in snoade opmerking oer it aaike-ïdïtotterjen. In aardich flaterke ! Mar G.
kin der en wat mei. Sa wie syn earste fraach aan Ee/ke: 'En ... , wat diesto yn
it lán fan Hiemstra ? '

Nei in prachtige 'live =musykjûn twa wike lyn hie us doarp yn de nacht Jan
sneon op snein spitichgenäch ek te krijen mei fernielerij. Tja, ' is de drank
in de man, dan is 1nm wijsheid. ..... ',liefst zo ver mogelijk weg te zoeken !
Mei femûvering ha ik B. Algra 's samlingfan potsjes, kantsjes en ska/en
besjoen. Jt is in museum gelyk. En B. soe as konservator beslist in goed
figuer slaan.
lt steildûnsjen falt goed yn de smaak. No is it al sa dat de ie'! wat hurder
ûtein set as de oar. Sj. Breeuwsma bygeliks wie op de earstejûn der net by
en by de twadde les krekt 5 minuten. Mar dêrnei krige ekhy it te pakken.
Sûnt de tredde les is der net mear fan de flier wei te baarnen. 0ft er wol of
net, hij melkt de ki} sûver yn 'quick-quick-slow '.
Ek S. Volbedafan Ymswälde giet as it spoar. Gjin wûnder. want de cha,
cha, cha is by him swier f.avoryt.
'
De bränwacht wie okkerdeis oan 't oefenjen yn 'e skoa/Ie. Dat gie earst al
wat op jins alf-en-tritichst. Master die al wie d'r yn panyk, stie te swaaien
op de Waltawei, rûn as in spear nei de bränspuitauto ... de doar gie iepen en
wat sei de spuitgast ? Dy sei hiel nochter: 'enne ... wat moatte Jo ? ' Letter
fernaam ik dat guon fan de bränspuiters noch net sa faak oefene hienen,
dat il moast allegear wat stadich en yn goed oer/is. Sis mar, om te learen ,
'' mar foar myn jongste soan wie da 't gjin ekskûs. 'De skoal/e stie net yn 'e
brän en se hawwe ek net yn 'e klasse spuite, .. no, dan is ek net echt ! 'Ja,
hy wie sûver wat /ilk.
A!le skoa/bern ha dizze wike by it Russysk Staatssirkus west. Öfrûne freed
seagen ~y de akrohaten en clowns, de tigers en ligers en se fûnen it
machtich ! De ringmaster iepene de foarstelling mei wurden as: 'dree eg
gooh keil pub, ladies and gentleman and other people, ijw neteh u ne/la nav
etrah moklew ni sno Ruski statescirkoesss ! ! No ja, wy klappe fansels !

Kopy en snypsnaren graach foar 7juny

