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Foarwurd fan de redaksje 1 

Beste lezers 

Hij is weer voorbij die mooie zomer. Inderdaad we zitten alweer in de herfst, maar wat een 
prachtige zomer wat een mooi weer het kon gewoon niet op. Hier krijgt een mens nooit 
genoeg van. Allemaal kunnen we met een tevreden gevoel de herfst en winter tegemoet gaan. 

Mede door het mooie weer kon het laatste Tjerkwerder dorpsfeest van deze eeuw niet stuk en 
was dan ook zeer geslaagd te noemen. Nu dus op naar het dorpsfeest in Simmer 2000. want 
wy dogge ek mei! De voorbereiding is al in volle gang en in dit skieppesturtsje kunt u lezen 
wat de Commissie Simmer 2000 allemaal van plan is. 
Van de Waltaweg zijn er ook al een viertal bewoners die de koppen bij elkaar hebben 
gestoken. Geprobeerd zal worden om in ieder geval de Waltaweg eens wat anders te versieren 
bij het feest van volgend jaar, en de dorpsfeesten die nog zullen volgen. Er zijn nog meer 
plannen waar de bewoners aan de Waltaweg t.z.t. wel meer over zullen horen. 

De schoolvakanties zijn weer voorbij, alhoewel de herfstvacantie haast alweer in zicht komt 
Voor de kinderen is het de eerste weken meestal wennen. Vooral voor de kinderen die naar het 
voortgezet onderwijs zijn gegaan kan het de eerste tijd best wel eens moeilijk zijn. 

Vlak voor de schoolvacantie hebben we afscheid genomen van meester Bert Steen die een 
nieuwe uitdaging aangaat aan een school in Bolsward en zondag 26sept. hebben we afscheid 
kunnen nemen van Ds. Jan Henzen en zijn gezin , die een nieuwe uitdaging aangaat in Alphen 
aan de Rijn en daar Predikant wordt. Geliefde en graag geziene mensen die we zeker zullen 
missen en wie we dan ook alle goeds toewensen voor de toekomst. 

In de maand juli werd de nieuwe loods en het kantoorgebouw van de firma U. Haarsma 
geopend, een mooi complex met van uit het kantoorgebouw gezien prachtige vergezichten 
over de landerijen. Op een druk bezochte receptie werden de verschillende takken van het 
bedrijf geprecenteerd. daarna konden de aanwezigen genieten van een prachtige show'door de 
paarden van de fam. Haarsma. Ook de open dag was een groot succes en werd· door velen 
bezocht. 

Wat ook een groot succes werd ,was de rommclmarkt, gehouden in de loods van Haarsrna, en. 
georganiceerd door het muziekkorps "Eensgezindheid" waar ook-de opbrengst, van meer. dan 
tien duizend gulden, naar toe ging. 

Nu we het toch over succes hebben: oud Tjerkwerder en journalist Hielke Speerstra schreef 
het boek "It wrede Paradys" en gaat over levensverhalen van Friese volksverhuizers. In de 
courant konden we lezen dat dit nieuwe boek van Speerstra zich in een grote belangstelling 
mag verheugen. Meer hierover kunt u lezen in deze skieppesturt. 

1... 



Nog een bericht uit de courant, u raad het al, want wat stonden ze mooi op de voorpagina van 
het Bolswarder nieusblad 'Bud en Miep krekt trouwd'. Deze. twee prachtige poppen krijgen 
vast een mooie plaats bij !de en Alie op de schoorsteenmantel. 

Wat ondertekende van dit voorwoord niet in de courant las maar wat mij ter ore kwam is 
dat er iniatiefgenomen is tot oprichting van een kaatsvereniging. t.z.t. zullen we hier vast 
meer over horen en lezen. Het kaatsen op het veld is weer gebeurd en de echte liefhebbers 
kaatsen nu verder in de sporthal van Workum. 

Alle andere verenigingen zijn ondertussen ook weer gestart zodat iedereen weer kan genieten 
van het kaarten. biljarten, musiceren, zingen e.c. · 

Zo zullen er nog wel meer dingen te vertellen zijn, maar men kan natuurlijk niet alles weten en 
men moet ook weer eens kunnen stoppen. 

Verder hoop ik dat we van deze herfstmaanden zullen genieten, immers ieder jaargetijde heeft 
zo zijn eigen bekoring. 
De zieke mensen in onze dorpen wil ik veel kracht en genezing toewensen en laten we vooral 
bij het korten van de dagen denken aan onze oudere dorpsbewoners. 

joop nota 

_____________ ) 



Mededelingen Dorpsbelang Tjerkwerd e.o, 

Drie aankondigingen 

l. Enquête 
Het bestuur van dorpsbelang Tjerkwerd wil samen met de dorpsgenoten plannen 
maken voor de ontwikkeling van ons dorp. In deze plannen zal het beleid van minstens 
tien jaar vooruit worden beschreven. De plannen kunnen alleen tot stand komen als 
de mening van de dorpsbewoners bekend is. Wij, als dorpsbelang, willen die 
mening te weten komen door middel van een enquête. We hopen daardoor van 
zoveel mogelijk inwoners een reactie te krijgen. Uw ideeën en wensen met 
betrekking tot de leefbaarheid van ons dorp zijn van groot belang. 
Verschillende dorpen in Friesland hebben reeds ervaring opgedaan met het beschrijven 
en realiseren van toekomstplannen. Wanneer een groot deel van de dorpsbevolking 
achter de plannen staat dan blijkt er veel tot stand gebracht te kunnen worden. Het is 
dan bijvoorbeeld gemakkelijker om vergunningen en subsidies los te krijgen. 
De enquête is opgesteld in samenwerking met de Feriening Lytse Doarpen. 
In de tweede week van november krijgt u de vragenlijst in de brievenbus. We hopen dat 
u, eventueel samen met andere gezinsleden, de enquête wilt invullen. Uiterlijk 27 
november wordt het pakketje met vragen weer bij u opgehaald. 
Daarna worden de antwoorden verwerkt. De uitkomsten bespreken wc met 
dorpsbewoners tijdens een speciaal belegde vergadering. 

2. Feestelijke jubileumavond 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze vereniging organiseren we een 
feestelijke avond op donderdag 28 oktober 1999 in It Waltahûs. Op deze avond zullen 
de gebroeders Ank.er optreden, u welbekend. Ook kan er, onder genot van een drankje, 
geluisterd worden naar live muziek van Jan Zeldenrust. U bent van harte welkom! 

3. Jaarlijkse ledenvergadering 
Op vrijdag 26 november vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats van dorpsbelang 
Tjerkwerd en omstreken. U krijgt tezijnertijd nog een uitnodiging met daarbij de agenda 
voor deze vergadering. We hopen weer op een grote opkomst! 

Bestuur dorpsbelang Tjerkwerd en omstreken 
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Rommelmerk grut sûkses ! 

De rommelmerke foar it inst,;u.mentefûns fan muzykferiening "Eensgezindheid" 
is in gmt sûkse« wurden: Wy hiene wol ris skattingen dien mar dat der de jûns 
in dikke 12000 gûne (smoarch) nei de bank brocht wurde koe hiene »y net 
tocht · 

Mar dat wy dy grutte hal sa fier fol guod krije soene hiene wy ek net tocht. Fuort 
de moandeitejûns wiene alle kreamkes al hast fölladen en doe moast it spul nog ut 
de opslachromten komme. Wy waarden der bast bang fan, want wy mochten yn 
earsten mar ien kontener mei öffal by de gemeente bringe en it garre mar troch. 
Underwilens waard alles sorteard en byelkoar socht. Antyk en weardefol spul 
socht ûs adfyseur en rommelmerk-saakkundige Bernard Algra ut foar dé feiling. 
Doe 't it sneon 4 septimber sa fier wie stiene de earsten moams kertier oerachten 
al foar de daar en seine tsjin elkoar: "It is ek in sykte, wy komme hieltyd earder. " 
Mar dat jout dochs wol kribels dat de minsken der al sa betiid binne en dat .wie ek 
it gefal doe 't de foarsitter de doar om njoggen oene iepene en de minsken nei 
binnen draafden. Mar net eltsenien wie sa betiid want it rûn de hiele dei ·~ol wat 
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troch. In grutte sensaasje wie fansels de feiling mei feilingmeester Age Bangma 
dy't de minsken oan it uterste ta biede liet wat de kas eefkes lekker spekte. 
Doe 't middeis healwei fjouweren it meast ferhannelbere spul wol fuort' wie, ha 
wy de merk sluten. Nei in kopke kafje binne wy mei elkoar begûn op 'te rêden. 
Inkele meubels binne noch nei de kringloop gien, alle metaal nei de äld 
izerkeapman, glês yn de glêsbak en it papier wie foar skoalle en de rest koe 
maklik yn ien kontener. 
In tige slagge dei dus dy't net slagge wie sûnder alle minsken dy't ûs spontaan 
holpen ha te opheljen, opslaan, sortearjen, ferfieren. wer skifte, ûtstalle, ferkeapje, 
feite, draaiend rêd, spultsjes, opromjen en fansels de sponsers foar it beskikber 
stellen fan prizen foar de lotterij en de famylje Haarsma foar it gebrûk fan de nije 
hal. . 
lt wie in boppeslach. Tsjerkwert en omkriten, tige tank!!! 
Ut namme fan de rommelmerk-kommisje fan "EENSGEZINDHEID" E.B . 

.:=' ~~- 



Stichting Waltahûs 1 
Beste Tjerkwerders, 

Voordat we beginnen met een vooruitzicht op het nieuwe winterseizoen, eerst 
nog even een terugblik op het dorpsfeest. · 

Zoals iedereen waarschijnlijk wel had verwacht was dit een zeer geslaagd en 
mooi feest, wat uiteraard financieel ook een mooie instrooier is geweest. Dit 
was trouwens wel nodig gezien de onkosten van het afgelopen jaar, en de 
plannen die er nog zijn. Tevens kunnen wij met deze inkomsten de onkosten 
van de minder rendabele avonden mooi aanvullen. 

Over het nieuwe seizoen kunnen wij jullie alvast het volgende vertellen. 
Op 22 oktober hebben· we een bingo-avond voor jong en oud, 
met verschillende leuke prijzen ; de hoofdprijs is een draadloze telefoon. 
Op 30 oktober pyama-bal voor de kleintjes, en na afloop gaan we nog even 
door voor de ouderen. (zonder pyama) 
Op 20 november Playbackshow dit keer rekenen we op veel deelname van de 
ouderen. 
Op O 1 Januari is het nieuwjaarsbal. 

Verder komt er nog een vrijwilligers-avond , een tropische avond , een toneel 
avond en een blues-avond. Kortom weer genoeg te doen voor jong en oud. 

Vanaf deze plaats willen wij de vrijwilligers alvast bedanken voor hun inzet, en 
verder iedereen een goed winterseizoen toewensen. 

Vr, gr, Stichting Doarpshûs It Waltahûs. 

(Oh ja , als u op vrijdag avond zin heeft in een patatje of een kroketje v.a. ± 
21. 3 0 is het vet warm. In het W altahûs natuurlijk.) 



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

Ook voor dit seizoen hebben we weer 4 dinsdagochtenden gepland voor het 
bloemschikken o.l.v. Pietie. In het Waltahûs. 
Het begint 's morgens weer om 9.00 uur en wel op de volgende dagen: 

dinsdag 19 oktober 
dinsda~ 30 november 
dinsdag 25 januari 
dinsdag 22 februari 

Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij: Joke Schukken Tel. 579596. 

Nog even het volgende . 

Het Waltahûs is er Y!!fil:. iedereen, maar niet van iedereen. 
Houd er dus rekening mee, dat de spullen in het Waltahûs niet 
zomaar gebruikt of geleend kunnen worden. (Ook het gebruik van ruimtes) 
Doe eerst even een telefoontje naar: Trudy Wittteveen Tel. 572549 en er is 
heel veel mogelijk, maar wel in overleg. 
Dit voorkomt narigheid en dubbele bezetting. 
Bedankt alvast. 

Stichting It Waltahûs. 

Froulju feriening 1 

De vrouwenvereninging Martha-Maria is op 8 september begonnen met een 
uitstapje naar Oldemarkt. 
De eerste bijeenkomst was op maandag 27 september j.l. en verder zijn de 
datums tot januari 2000 (aanvang kwart voor acht): 
11 oktober,- 25 oktober,- en vrijdag 29 oktober is er een spelavond met 
verschillende verlotingen. We hopen dan op een goede opkomst. 
Vervolgens op 8 november, - 22 november, - 6 december en 20 december is 
de kerstavond. 
Tenslotte nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

B. Bakker-Poelstra. 

l· 



Biljetten 1 

Biljartgenoten 

De biljartclub H.T. S. is op 28 september weer begonnen met het seizoen 1999. 

Door het vertrek van een aantal trouwe leden is er wel ruimte voor nieuwe 
gegadigden. 

Mocht je zin hebben om mee te doen of gewoon eens te proberen, kom dan 
langs op de dinsdagavond in lt Waltahûs. We starten om acht uur. 

Ook al denk je dat je niet zoveel caramboles moet maken, dat geeft niet, 
gewoon meedoen! 

Tot ziens 
Biljartvereniging H.T. S. 

Mear Bewege Foar Alderen 

It Mear Bewege Foar Alderen begjint wer op tongersdei 7 oktober yn "It 
W altahûs". 
It is foar elkenien fanêf 50 jier. Jo binne net te jong , te äld, te stiif of te linich 
om hjir oan mei te dwaan. •· 
We beginne middeis om kertier foar twaän. 
Jo meie fansels earst ek wol ris komme te sjen. Hocplik oant sjen! 

Lutske Schakel. 

&. 



[ Soos fan Tsjerkwert 1 

BESTE 
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SOOSGANGERS, 1 

Nog even en het is wf!lé!r zover, dan is het weer soostijd! ! 

Dus hierbij vast het programma voor het komende winterseizoen. 

20 okt. 

17 nov. 

15 dec. 

12 ·jan . 

.. feb. 

8 mi:-t. 

5 api:-. 

? mei. 

mevr. Gais Meinsma. 

"Ombollingen fan I~penloftspul Jorwert" 

Jelte Speerstra. 

"Ontwikkelings projekt veehouderij Tanzania" 

Kerstfeestviei:-ing en Bi:-oodmaaltijd. 

aanvang: 16. 30 

Spelmidàag. 

dhr. J. Bijlsma. (accordeon) 

"Kun je zingen, Zing dan mee!" 

Riek Landman. (schrijfster) 

"Humor op de planken" 

dhr. U. Zwaga. (dia's) 

"Ontdek het andere Friesland" 

Busreisje bestemming onbekend!!! 

We hopen U allemaal weer te ontmoeten, 

Op 20. okt. om 2 uur in het "WaltahGs" 

Zodat we met z'n allen, er weer een gezellig seizoen van maken!'! 

vriendelijke groeten, 

Hinke en Alie. 

Ook nieuwe leden zijn, 

e:1 . 

t:~) (,7. 

van harte welkom!! 

g. 



It Pjuttebonk fan Dezjum, Hieslum, Parregea, Tsjerkwert 

"lt Pjuttehonk" fan Dedzjum, Hieslum, Parregea, Tsjerkwert. 

Nei de simmerfakänsje binne wy wer begûn mei in fris nij seizoen. Foar sawol de 
älde as de nije pjutten is der wol wer wat nijs te belibjen. Sa sil yn elts gefal it 
foarlês projekt wer ütein sette. 
Ek yn it doarp sille wy mear fan üs hearre en sjen litte. Yn de foarige 
doarpskrante hawwe wy al om wat mear omtinken frege. 
Septimber komme wy del om te freegjen at jimme ek stiper wurde wolle 
fan "lt Pjuttehonk". 
De earste wieke fan novimber stean wy alwer oan [o doar, mar dan mei 
pipernuten en fryske sûkertaai. 
Yn maaie 2000 sille wy in grutte merke hälde yn "De Herreberg" te 
Hieslum. lt leit yn'e bedoeling om dan 2e hans berneklean, boartersguod, 
berneboeken, babyguod lykas maxi cosi's, buggy's en bernejisters 
ensafuorthinne te ferkeapjen. Derom hinne noch wat gesellige attraksjes. 
Nei de 2 rommelmerken yn Parregea en Tsjerkwert kinne jimme no mar 
wer it hûs oprornje en it spul by üs kwyt. Allinnig bernespul dus. 
Maaie is noch wol wat fier fuot mar jimme hoege salang net mei it 
opromjen te wachtsjen. lt spul kinne jimme fanóf no al bringe bij: 
Mieke v/d Kamp Trekwei 86 foar Parregea 579882 
Houkje de Jong ldserdawei 1 foar Hieslum 579641 
Sietske Nieboer Hemdyk 3 foar Dedsjum 579657 
Anita Hekkema Sylroede' 16 toar Tsjerkwert 579898 
Minsken dy't it seis net bringe kinne, efkes in tillefoantsje nei 579657. 
Jimme lêze it, in brûzjende start fan "lt Pjuttehonk" wer jimme seis aan 
mei dwan kinne. 

,o. 



Stichting Windkracht Tien 
Wynpark Beabuorren BV 

Na een hele mooie zomer is vandaag 23 september volgens de meteorologen de 
herfst ingetreden. 

Dit houdt ook in, dat de jaarvergadering van Dorpsbelang weer in zicht komt, 
waarin de bekendmaking van de bijdragen van WK Tien weer aan de orde is. 

Evenals vorig jaar zal WK Tien ook dit jaar weer een bedrag beschikbaar 
stellen voor deze of gene vereniging/stichting e.d .. De verzoeken omtrent een 

· bijdrage dienen uiterlijk 15 oktober 1999 bij onze voorzitter, Joh. Dijkstra, van 
Panhuysweg 2, Tjerkwerd .. ingeleverd ·te worden. 
Voor de goede orde delen wij .u nog medè; dat de inzendingen die vorig jaar 
werden ingdiend en buiten de prijzen vielen, dit jaar niet automatisch weer 
meedingen. De aanvragen dienen opnieuw aangemeld te worden. 

Het bestuur. 

Hylke Speerstra skreau in mänsk boek oer 
"it län fan dream en winsken" 

Hylke Speerstra skreau in monumint fan in boek 
oer länferhuzers 

Doe't wy noch op skoalle sieten learden wy al it lánferhuzerssankje. Doe wie 
Hylke Speerstra der ek al, mar syn mänske boek lt Wrede Paradys wie noch 
tige fier fuort. Miskien wol oanwêzich yn Speerstra syn tiozen, mar der 
soenen earst noch oare, ik mei wol sizze klassikers, skreaun wurde oer 
skippers, fiskers en oare boatsjelju, oer keatsers, hurdriders, dokters, boeren 
en gean sa mar troch. Hiel dûdlik stie altiten it (swiere) libben fan de minske 
sintraal en ek yn it nijste boek slacht dat foar master op. 

Simmer 2000, wy dogge mei. Dy tekst pronket grutsk op in buordsje oan it begjin 
en de ein fan it doarp. Opnij fynt der in grutte länferhuzerij plak dy't lykwols 
tydlik is. Minsken rûnom op 'e wräld wurde werom lutsen nei "it bêste län op 
ierde", it heitelän. De sprekwurdlike roots lizze hjir en dat mak.ket de langst grut. 
Ferbyn dêroan it magyske jier 2000 en wy kinne hiel wat älde länferhuzers 
wolkom hjitte, foaral ek troch tadwaan fan de ynspannings fan "Simrner 2000". 

l 1, 



Der stiet fan alles op 't kleed om de !ju 
dan te fermeitsjen. Ek yn Tsjerk:wert si! it 
nedige dien wurde, mar dêroer si! 
meidetiid wol mear publisearre wurde. 
Foanitrinnend op dit grutte harren hat 
Hylke Speerstra, äld- Tsjerk:werter foar 
dyjingen dy't dat noch net witte, de 
hiele wräld suver oer west om de 
länferhuzers fan doe op 'e praatstoel te 
krijen. AJ dy ferhalen binne byinoar brocbt 
yn in mänsk boek fan 456 siden, kreas 
ynbûn mei in omslach der omhinne. It · is in 
monumintaal wurk wurden oer it hoe en 
werom fan it emigrearjen, in 
standerdwurk om myn part, want de 
ynspannmg om dit klear te krijen is fan 
alle kanten besjoen ~----------~ unyk. 
lt Wrede Paradys (wat is dy titel goed keazenl) nimt us mei nei de avontoeren fan 
al dy Friezen dy't de stap nei it fijemde weage ha. Striid en· tragyk wurde 
öfwiksele troch ûnwennigens en falske beloften. Sûksessen wienen der ek, mar de 
wreedheid yn dat fiere om utens waard faak ferburgen holden, ut skamte mar ek 
om it thûsfront net ûngerêst te meitsjen. 
Hylke Speerstra wit dat alles sa byldzjend op papier te krijen dat de ferhalen as in 
film oan jin foarby lûke. Ek Pyt Huitema fan Manukau-City Nij-Seelän hat er 
befrege. Eartiids hold er ta op in kop-hals-romppleats oan de Warkumer Trekfeart 
hjir ûnder Tsjerk:wert. Hy makke yn 1964 de oerstek en syn ferhaal is besk.reaun 
op de siden 286 oant en mei 295. Dit en al dy oare libbensdokuminten meitsje lt 
Wrede Paradys ta in weardefolle pearel yn de Fryske literatuer. Wy meie grutsk 
wêze op dizze tsjûke monografy oer de länferhuzers dy't it bêste län fan ierde 
eartiids ferwikselen foar de ûnwissigens, foar de langstme nei better, want dat it 
yn Fryslän net sa bêst wie as it folksliet ûs foarhäldt, dat wurdt nei it lêzen fan 
dizze monumintale bestseller ek wol dûdlik. 
De earste printing is al ûtferkocht en foar de twadde wurdt al folop yntekene by de 
boekhannel. It is dan ek wol de muoite en it jild (f 39,50) wurdich en skaf lt 
Wrede Paradys oan. (Gerben Wijnja) 

n.. 



Simmer2000 1 
Tjerkwerd komt thuis in de zomer van 2000 

Het 'well i 'll be damned!' zal op vrijdag 14 juli 2000 in vele talen door de 
straten en weilanden van Tjerkwerd galmen. Het is de dag dat Tjerkwerd 
Tjerkwerd ontmoet, de dag dat een nietig dorpje zijn roots hervindt. 
De dag dat er zal worden gehuild en gelachen; maar vooral de dag dat er zal 
worden gefeest. Simmer 2000 komt eraan! 

Blijdschap, emotie en melancholie zullen strijden om voorrang. Het wordt 
een dag vol met gemengde gevoelens. Vervaagde personages van jaren her 
krijgen plotseling weer een gezicht. Mensen , soms decennia gescheiden van 
elkaar, worden herenigd. En al is dat dan maar tijdelijk, het moment wordt 
zonder twijfel vereeuwigd in het geheugen van elke Tjerkwerder. 
En niet te vergeten dat van de oud- Tjerkwerder. 

Volksfeest 

Simmer 2000 moet voor Tjerkwerd een ouderwets volksfeest worden dat 
zijn weerga niet kent. De koppeling met het dorpsfeest zorgt ervoor dat we 
drie dagen lang feest hebben: donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juli. 
Drie dagen tijd om verloren gewaande Canadezen wegwijs te maken in hun 
geboortedorp, oud-Tjerkwerders met een zachte g weer wat rauw Fries bij 
te brengen, Scandinaviërs mee te laten feesten in hun oude woonplaats of 
knauwende Amerikanen een échte taal te leren: ûs ienige eigen Fryske 
memmetaal! 

Als het concept zoals we dat voor ogen hebben financieel haalbaar is, 
kunnen we u verzekeren dat het feest een absolute knaller wordt. Tal van 
activiteiten staan op het programma zoals een openluchtconcert, een histo 
futuristische optocht, een optreden van Anneke Douma, een braderie, een 
ringrijderij en een aantal verrassingen waarover we u nog nader informeren. 
Het dorp wordt feestelijk aangekleed met versieringen en lichtjes, 
bloembakken en toegangspoorten. 



Financiële steun noodzakelijk 

Wat verwachten we van u, beste inwoner van Tjerkwerd? 
In de eerste plaats dat u deze data alvast noteert in de agenda. En vrijhoudt! 
Maar vooral ook hopen we dat u deze grote dorpsreünie krachtig wilt 
ondersteunen met een eenmalige gift. De invulling van het definitievee festijn 
hangt namelijk mede af van uw steun. 

Doel is om alle gasten deze dag zoveel mogelijk vrij te houden. Dat betekent 
gratis koffie en gebak en vrije toegang tot de grote feesttent en alle 
evenementen. Als het even kan willen we hetzelfde realiseren voor alle 
inwoners van Tjerkwerd en Dedgum. Vandaar dat financiële, steun van alle 
dorpelingen onontbeerlijk is. Daarom vragen we te zijner tijd een financiële 
bijdrage van u. Misschien niet de meest sympathieke manier van geld 
vragen; wel de enige manier om van Simmer 2000 een fantastisch festijn te 
mak.en waar nog lang over zal worden nagepraat. 

E-mailadres 

Via Op de Mat en It Skieppesturtsje houden we u de komende maanden 
voortdurend op de hoogte van de voortgang van de grote feestreünie en van 
vragen, reacties en toezeggingen van emigranten die volgende jaar naar 
Tjerkwerd willen komen. 

Dat kan interessante reacties opleveren, zeker nu we sinds kort met een 
eigen e-mail adres in de intemetside van de Stichting Simmer 2000 staan. 
Ons internetadres is tjerkwerd2000@noordoost.nl. 

De Stichting Simmer 2000 verzorgt de centrale organisatie van de Friesland 
reünie. Reacties van oud- Tjerkwerder in het buitenland, maar ook van 
vroegere dorpsgenoten die tegenwoordig elders in Nederland wonen, 
worden via deze stichting doorgesluisd naar ons eigen e-mailadres. 

\ '-4' 



Waar en hoe 

Een woordvoerder van- de stichting Simmer 2000 legt uit hoe het werkt. 
''Net kwam er een vraag van een voormalige inwoner van Heeg binnen. Die 
wil met de reünie graag naar Heeg komen, maar heeft geen idee waar, 
wanneer en wat er staat te gebeuren in Heeg. Zodra een dorp de beschikking 
heeft over een e-mail adres , kunnen wij dergelijke vragen meteen · 
doorspelen naar het lokale organisatiecomité." 

We hopen dat ons e- mailadres overspoeld wordt met dit soort reacties. 
Daarom aan u het verzoek om dit soort vragen en reacties door te spelen 
naar ons en eventuele familieleden of vrienden in het buitenland op de 
hoogte te brengen. Zodat wij op onze beurt onze bezoekers en u op de 
hoogte kunnen houden. : ~ · 

Reactie van oud- Tjerkwerders in den lande of in het buitenland kunnen 
telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail worden doorgegeven naar het 
volgende contactadres: 

Jelle F eenstra 
Jousterperweg 6 
8765 PD Tjerkwerd 
Telefoon: OS 15-579626 
Fax: 0513-623253 
e-mail: tjerkwerd2000@noordoost.nl 

Namens de Commissie Simmer 2000 

Jelle F eenstra 

t':i'. 



Oranjevereniging J 
Tjerkwerd getrakteerd opzon tijdens dorpsfeest 
Het dorpsfeest in Tjerkwerd was 
erg geslaagd, mede door het 
mooie weer. Tijdens de zeskamp 
werd fel gestreden om de eerste 
plaats. Bij het onderdeel op de 
foto moesten de teams in een zo 
snel mogelijke tijd naar boven 
klimmen. Met een paar biertjes op 
ging dit niet voor iedereen op: Ge 
zellig w~s . h~J ec;p_t~t.;wi/J·' Me~r 
over het feest elders in'éieZè' k:iarit'. 

TJERKWERD - .Dorpsfeest in Tjer 
kwerd vrijdag en zaterdag. 
Schitterend weer, goede sfeer en 
een afwisselend programma. 
Alle onderdelen waren dus aan 
wezig om er met z'n allen een 
gezellig en geslaagd feest van 
te maken. 

De vrijdag werd gestart met 
kaatsen, volleybal en poppen· 
kast voor de kinderen. Vervol- . 
gens was er in de tent bloem 
schikken onder deskundige lei· 
ding en konden de kinderen zich 
vermaken met de diverse kerrni 
sattracties (niet alleen kinderen 
genoten hiervan). . 
's Middags was er voor elk wat 
wils: jeu de boules, klaverjassen 
en rummilnibben. 's Avonds 
stonden de eerste twee onderde 
len van de zeskamp op het pro· 
gramma. Allereerst de kinderop- 

tocht en vervolgens het opvoe· 
ren van de toneelstukjes in de 
tent: Het thema voor beide on 
derdelen was "sprookjes". Na af 
loop van de toneelstukjes werd 
er een gezellig feest gevierd 
m.m.v. de Wiko's. Zaterdag ston 
den de andere vier onderdelen 
van de zeskamp op het pro 
gramma. 's Ochtends werd er 
gestart met een estafefte, vervol 
gens een hmdemisboon en 's. 
middag de zgn. funslan9 en de 
alom bekende zeephelling. 
Het werd een fanatieke mqar 
eerlijke onderlinge 'strijd tussen. 
de 6 buurten in en om Tjerkwerd. 

. Zaterdagavond werd het nog 
.groot feest m.m.v. de band Loose 
Ends. 
Uitslagen: 

Kaatsen: 11:'Anno Galama. ko 
ning; Freerk Kootstra. Eduard 
Witteveen; 2. Gooitzen 
Brandsma, Ids Walsma, Hotske 
Burggraetf. Verliezersronde: 
Thomas Burqqrueff, Peter 
Ouderkerken, Bertjan Ouderker 
ken. 
Volleybal: l, Riemer Haytema. 
Tonny Witteveeu, Thea Zysling, 
Lisette Kootstrc. · Marieke 

. Walsma, Johannes· Dijkstra. 2. 
'Fokko Rollema. Jaap v. Lingen. 
·Alle Bruinsma. Trudy Witteveen, 
Sjoerd Bakker. Marrit Schakel. 
Klaverjassen: winnaar: Sjoerd 
Bouma. 
Zeskamp: 1. Baburen/Rytseterp, 
2. Eemswoude, 3. Arkwn/Dedgu 
.in/Jonkerbuizen, 4. Sylroede, 5. 
SingeUKerkstraat/Kade, 6. Wal- 

. taweg .. 



Bydrage~ ] 
Vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van: 
Mw. S. Witteveen-Andela, Bolsward; W. Bootsma, Sexbierum; G. en K. 
Mulder, Singel, Tjerkwerd; T. Twijnstra, Hellendoorn; S. Hiemstra, v. 
Panhuysweg, Tjerkwerd; Mw: A. de Jong-Jorritsma, Waltaweg, Tjerkwerd; 
S. en R. Lemstra, Sylroede, Tjerkwerd; B. Heebink, Canada; J.S. Reitsma, 
Gravenhage; W. Schakel, Bolsward; Fam. Wilts, Sylroede, Tjerkwerd; S. 
Heeres, Gaast; H.M. Huitema, Sylroede, Tjerkwerd; J. Zysling, Baburen, 
Tjerkwerd; H. Veenendaal, Renkum; J .R. Huitema, Bolswarderweg, 
Tjerkwerd; P. Kroneman, Nijmegen; B, Kuipers, Singel, Tjerkwerd. 

Heel hartelijk dank allen voor uw bijdragen. 

Nieuwe bewoners 

............ worden hierbij van harte uitgenodigd zichzelf even voor te 
stellen in het eerstvolgende nummer van de Skieppesturt! 

Reaksje 1 
Ynze Salverda fan Boalsert skille ûs n.o.f it artikel oer Hindrik de Haat). Ynze 
wie de soan fan de Skuzumer bakker en Hindrik fertelde dêryn oer de klearebare 
earmoede dêr't it gesin fan Salverda yn terjochte kornmerr wie. Ynze Salverda wol 
benammen de minne tiid fan de wräldkriich mei klam nei foaren bringe, Troch it 
ferskriklike ûnk dat de hushälding trof, in besmetlike · sykte, stie Y nze der mei syn 
17 jier allinne foar. Gean der mar oanstean. It wie oarloch, de winkel moast seis 
wike ticht, der kaam seis in segel op de oven, en dan de soarch foar ~e hiele 
bakkerij drage! Tige soarchsum beoardere by alles en besocht it bêste der fan te 
meitsjen. By it lêzen fan dat ferhaal stiet Ynze alles wer as de dei fan hjoed foar 
eagen. Sels Î!\ er dwaande syn memoires op skri:ft te stellen. Tusken de 30 en 40 
siden hat er al fêstlein. Graach woe er yn- elk gefal kwyt- hoe't er him der, 
nettsjinsteande de ferskriklike oantinkens, mei folle soarch trochhinne sleept hat. 
G.W. 



Nijs ut it Hege Noarden 1 
Beste bewoners van Tjerkwerd en omstreken, 

Hier een berichtje utti Noorwegen. 
We zitteen nu ruim 3,maanden in Noorwegen en het bevalt ons uitstekend. 
We ;o~~n mi op ~ép',s.chitterende lokatie in een ruime woning. Tevens 
hebben we de beschikking over een oude 'hytte'(= hut) daterend uit 1669, 
opgebouwd uit grote boomstammen en een grasdak, en een oude stal van 
datzelfde bouwjaar die omgetoverd wordt door Harold tot hondenverblijf, 
en nog een gedeelte van een grote hooischuur. 
Rondom dit geheel ligt een enorm groot erf 
Dit alles is vernoemd naar de allereerste eigenaar en de naam luid 
'Brennhaugen' (betekend brandheuvel). 
Deze naam vanwege het feit dat er in de middeleeuwen 
heksenverbrandingen plaatsvonden. ( eng hé ?) 
Harold werkt in een kring van 5 boeren. De werkzaamheden bestaan uit 
o.a. melken, werkzaamheden op het land en is 's winters vooral in de 
bosbouw actief De gemiddelde boer heeft hier ± 10 koeien. Voor 
Nederlandse begrippen 'keuterboertjes', maar bezitten veel grond. Het 
contrast is groot. Ze bezitten veel werktuigen, ieder heeft zo'n beetje zijn 
eigen loonbedrijf 
Ik, Marja, ben bezig met het opstarten van een husflythytte. Dit houd in dat 
ik allerhande handwerkartikelen maak en probeer te verkopen in de hytte die 
daarvoor volgend voorjaar zal worden ingericht. 
Ook Gerrit en Rein hebben het erg naar de zin. Ze hebben veel speelruimte. 
Ze fietsen heel wat af op de nieuwe mountainbikes en oefenen met hun 
luchtbuks. 
Ook op school gaat het prima. Ze worden gehaald en gebracht met de 
schoolbus. Ze krijgen extra Noorse lessen, hebben kookles, leren 
aardappelen poten en gaan regelmatig 'pa tur' (=er op uit trekken de 
natuur in). 



Er is hier veel ruimte en natuur. De mensen zijn vriendelijk en behulpzaam 
en vooral traag en een tikkeltje lui. Het woord stress komt hier in het 
woordenboek niet voor. 
In Skjäk genieten we van een landklimaat. Warme zomers (gem. 25 C.). 
De lentes en de herfst zijn kort. Verder valt er hier weinig neerslag ( gem. 
600 mm per jaar), en dit hoofdzakelijk in de vorm van sneeuw. 
Men spreek hier dan ook over de Sahara van het Noorden. 
Skják verschilt eigenlijk niet zoveel van Tjerkwerd. Veel Rintjes, Doedes en 
Bemhardjes, dus veel jagers met grote baarden, struiners en verzamelaars. 
een prima leefklimaat dus! 
Verder willen we een ieder variuit Noorwegen de hartelijke groeten doen. 
Mocht iemand van plan zijn deze richting op te gaan dan ben je uiteraard 
van harte welkom op Brennhaugen. 

Helsing Harold, Marja 
Gerrit en Rein. 

Brennhaugen 2690 Skjàk , Norge 
tel/ fax: 0047 61214579 

L Bedankjes 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hjirby wolle wy elkenien betankje foar de felisitaasjes, kaarten, blommen ~> 

ensfh. enstb op ûs troudei. 
Op dizze wize is it in nea te ferjitten dei foar ûs wurden! 3 
Yde en Aly Schakel ~ 

Hierbij willen wij iedereen die aan ons 25- jarig huwelijksfeest, 
tevens opening van kantoor en bedrijfshal, en bij de open dag 
hebben bijgedragen , in de vorm van kaarten, cadeaus, bloemen, 
heel hartelijk bedanken. 

Fam. U. Haarsma 



Wij willen u hartelijk bedanken. voor uw blijk 
van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens 

het verblijf in het ziekenhuis en na het over 

lijden van mijn lieve man en onze lieve heit en 

pake 

Het heeft ons goed gedaan. 

Maaike de Haan-de Jong 
Ale 
Auke Yke 
Roel Jan en Dukke 
Akke 
en pakesizzers 

• 28 november 1920 t 6 juli 1999 

,·Bolsward, augustus 1999 

Opbringsten Kollektes 1 
De collecte voor de kankerbestrijding heeft in 

Tjerkwerd f 806,30 
Dedgum f 176,30 
Parrega f 940,95 
Hieslum f 275, 70 opgebracht . 

Hartelijk bedankt hiervoor. 

Ook alle collectanten bedankt voor jullie vrijwillige inzet. 

1..0. 



[ Adfertinsje 1 
Oanbean, hout foar de iepen hurd of allesbaarnder 

De hear S. Hiemstra, Van Panhuisweg nû. 4 (oan it kanaal) biedt fergees aan 
·· iepenhurd-hout. 
lt maat al seis seage wurde! 

Neiere ynljochtings kinne ynwûn wurde op tillefoannû. 572713 

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

• 26 juni 25 jaar getrouwd Hiltje en Ule Haarsrna 

Overleden 

* 6 juli 
* juli 

H. de Haan, Bolsward 
W. Dijkstra, Heechhout, Bolsward 
( voorheen van de Pytsjepöle!) 

Getrouwd 

* 25 september 

* 17 september 

* 6 augustus 

Sjoukje Hylkema en Durk van der Eems 

Yde Schakel en Aly Bruinsma 

Niek Galama en Annie Woudstra 

l.l . 



Brandwondenstichting 

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting 
1 O tot en met 16 oktober 1999. 

Gelukkig kennen de meeste mensen niet de pijn van een verbrandings 
slachtoffer. Maar iedereen heeft zich weleens gebrand aan een hete pan of 
aan kokend water en weet hoe pijnlijk zelfs een kleine brandwond kan zijn . 

. Ondanks dat de behandelingsmethoden voor brandwonden de afgelopen 
jaren sterk verbeterd zijn, is het genezingsproces van een brandwond 
patiënt nog altijd vaak langdurig en pijnlijk. 

Sinds 1971 zet de Nederlandse Brandwonden Stichting zich in voor 
brandwondslachtoffers. Dankzij deze inzet en de giften van vele 
Nederlanders is er in de afgelopen jaren al veel vooruitgang geboekt bij het 
verbeteren van de behandeling maar ook bij het voorkomen van brand 
wonden. 

Maar zolang er slachtoffers zijn, blijft er geld nodig voor voorlichting en 
onderzoek! 
Daarom gaan er in de week van 1 O t/m 16 oktober weer ruim 55.000 
collectanten in heel Nederland op pad. 

Wij doen een dringend beroep op u om ons werk te steunen, door een 
bijdrage te geven aan de collectant çjie in de collecteweek van 1 O tot en 
met 15· oktober bij u langskomt. 

Voor informatie: 
Nederlandse Brandwonden Stichting 
Postbus 1015, 1940 EA BEVERWIJK 
Tel. (0251) 27 55 55 
Giro 202122, Bank 70.70.70.643 



Yn memoriam 1 
Yn memoriam 

Hendrik de Haan 
Yn it lêste nûmer koene wy noch mei lytse letters oan de tekst fan Hindrik de 
Haan taheakje dat wy nei syn sikenhûsopname noch de hoop hiene dat wy wer 
mei him om 'e tafel komme soenen om opnij oantinkens op te heljen oan it 
Tsjerkwert fan eartiids. Spitich, mar it is der net mear fan kommen. Rillegau kaam 
er te ferstjerren: dat wie op 6 july 1999. Op sneontemiddei 10 july wie de 
begraffenis fanût de Martinitsjerke te Boalsert. Grut is it fertriet fan de famylje en 
freonen. Folie minsken brochten him dy middeis de lêste eare op reis nei syn 
definitive rêstplak. Hy hat syn striid striden en elkenien dy't him koe wit wat de 
famyljo no mist. De Haan wie in man dy't nea klage, nea frege. Maklik fan aard, 
noflik yn 'e omgong. 
Wy learden him destiids kennen as in betûft biljerter. Sekuer en tsjinstber. As 
Akke him tiisdeitejûns yn't Waltahûs brocht, wie it syn jûn. Hy geniete fan syn 
hobby en om werom te wêzen yn it älde doarp dat die him sichtber goed. Ien kear 
spylje foar de kompetysje, ien kear as skiedsrjochter by de biljettafel tasjen en ien 
kear de stän byhälde op papier .waard steefêst kombinearre mei in burreltsje en in 
sigaarke. As er dan ek noch oerfroeger op 'e tekst koe dan wie it hielendal klear. 
Suver spitich wie it dan as Akke wer troch de doar kaam om him werom te 
bringen nei Boalsert. De lêstè jierren kaam der fan biljerten al neat mear troch syn 
sykte. Kaartspyljen brocht noch êflieding en as er fertelde fan eartiids dan libbe er 
ek op. Foar 't Skieppesturtsje rekke er op 'e praatstoel. Wy moasten foaral werom 
komme om fierder te harkjen nei syn Tsjerkwerter oantinkens. 
Spitich dat it der net mear fan komme koe. Ek hjirby wolle wy de famylje sterkte 
tawinskje by it dragen fan harren grutte ferlies. 
'nw: 

Snypsnaren J 
' .. s: 

It Waltahûs hal sûnt it doarpsfeest in öfdieling 'verloren voorwerpen'. Il 'Wie faaks 
prachtich en waann waar, dat der hingje jassen by de fleet. Wa 't no al wat lêst fan de 
kjeld krijt, gau ophelje! · 

W. Hekkema woe mei it doarpsfecst graach yn de sweefmole. 'Ik hcw nergens last fan 
/.' JU, as ik mar foaruut ken sien' Jawol, pardoes giet dan sa'n rotding de oare kant ut. 

Hy waard sa mislik as in kat. . . . · 

It pear Schukken fcrkochten op it doarpsfeest de jûns konsumpsjemuntsjcs yn 'e tinte. 
Se sieren tcgearre sa hcarlik smûk yn it hokje, it like wol poppenkast. 

1..1. 



By garaazje Volbeda sieten in pcar bem te fiskjen. Se dienen in flinke haal mei de angel 
en hopppakee .... dêr hienen se it hûntsje fan de Feenstra 's dy't op it paadsjc wat om 
huppele ynienen oan 'e heak . 

'Bud en Miep binnc krekt troud', dat is beland. Mar il foe i net ta om safier te kommen 
nei sa'n frjemde bokkejûn. Wat, in hiel wykein! 

Heit en pake van der Zee soc de seis kninen goed fcrsoargjc, wylst de bern mei fakänsje 
wiencn. In pear wike letter wie er al fy ftjin knyntsjes riker. 'Ik snap der ncat fan', sei er 
letter tsjin ûs, 'mar jimrne rêde jirn kont der mar mei'. 

As ponghäldster is in fêste hän fan tellen tige wichtich. Frou van Lingen soe wal 
wikseljild ut de 'koar' kas belje. mar ynstec skuorre se de hiele lade dcrût en rûgele de 
hielc sinteraasjc oer de grûn. De balans waard dêrnei mei de biezcm opmakke. 

De fam. Huisman wie hiclendal klear om nei Ingclän te reizgjen. Alles ynpakt, alles 
mei ..... ? 'Blinder, myn paspoart leit noch thûs', sei L. doe 't er al op Skiphol stie. 
Gau dochter belje. It hiele hûs op de kop. Jawol, yn it laadsje neist de sokken, dêr lei it 
ûnmisbere dok:umint. Gerrit Schukken (freon fan de famylje) fljocht as in spear yn syn 
cartiids glimmende rcade bolide nei Skiphol. Krekt op 'c tiid of 'just in time', sillc wy 
mar sizzc, 

Sjoen op de Waltawci: In blaue marsman! It wie G. Dijkstra dyt yn in fclblaue en 
grutte südwcstcr de gevel fan syn hûs skjinspuitc, 

Ds. Henzen en syn frou hawwc öfskie nommen. De tsjcrke sict grötfol minsken. 
Net te lcauwen safolle leauwcndcn .... 

Rob. D. hie de (barbecue ?) jiskc yn de container srnitcn. Ocr siet blykber noch wat 
fjoer yn, want in skoftke letter flcach dat ding yn ·e fik. Lokkich wie Rob de brän 
binnen 5 minuten 'brandmeester'. Te kcap frêge: twa containers. 

Theo en Mireille wienen nei sa 'n compleet hotel west. Minstens 5 stjerreu. Dan moatte 
jo fansels de baaikeamer ûtprobcare. Mei de sjipppe noch wat yn de eagen röp Theo: 
'wat is dit in rûge handoek ! ' ' Nee juh, do drocgest dy mei de matte öf.' 

Joh. Dijkstra soe syn hynders op stäl sette. Opnij gie dat yn 'rodeo-style'. Hy naam in 
sprong om op it hynder te kommen. mar gliid oer de rêch fan it bist er by de oare kant 
öf. Alle hynders setten it op in :fjouwerjen en Johannes lei langût yn 't gers. 

'Simmer 2000, wy dogge ck mei.' It duorre in skoft ear't de buordsjes ophongen wurde 
koenen. De gemeente hie se al lang klear, mar sjoch, de bûgeltsjes pasten net. 

Wa docht jûns it ljocht op de Waltawei ut? It is der bytiden aaklike tsjuster. Sûnich mei 
enerzjy, okec! Marjo kinne it ek wat ocrdriuwe .... 

Kopij graach foar 29 novimber 




