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IFoarwurdl

Hallo allemaal,
Het nieuwe jaar is nog maar 2 ½ maand oud en er is al veel gebeurd.
Op tweede kerstdag nog was er de verschrikkelijke ramp in en rond Azië,
waarbij zoveel doden waren te betreuren. Massaal geld inzamelen op
velerlei wijze, het bracht de mensen ineens weer wat tot elkaar.
Oudejaarsdag/avond, gezellig in it Waltahûs en we hebben als redactie
gelukkig geen ongemakken vernomen.
Nieuwjaarsfeest kwam er gelijk achteraan en was geslaagd. Het echtpaar
Jelle en Thea mocht de traditionele Skieppesturt in ontvangst nemen.
De hele winterperiode was er eigenlijk geen winter en waarachtig, de vroege
lentemaand brengt ons toch nog een dik pak sneeuw. Ondanks enkele
ongemakken werd de sneeuw gezien als pret en het gaf weer eens wat
saamhorigheid.

Terwijl ik dit typ is de meeste sneeuw al verdwenen en krijgen we zin in het
voorjaar. De krokussen steken hun kop weer fier omhoog.
Nog even dan kunnen we weer kievitseieren zoeken en rapen. Wie een ei
vindt kan zich melden bij een redactielid. Wie weet bent jij / u de eerste.

J.

Helaas zijn er ook een aantal droevige zaken te vermelden.
Het vrij plotselinge overlijden van mevr. Gietema van de Waltaweg

.

kwam als een schok. We wisten dat ze ernstig ziek was, maar dat het
einde zo snel kwam was toch onverwacht. Onder grote belangstelling
werd er afscheid van haar genomen. Wij willen als redactie ons
medeleven betuigen en wensen de familie alle sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.
Mevr. de Jong van de Waltaweg verblijft al enige tijd in verpleeghuis
Bloemkamp. Vanaf deze plek wensen we Mevr. de Jong, veel sterkte
en gezondheid.
Dan nu nog iets heel anders. Na jaren afwezigheid was er weer een
groepje Tjerkwerders die als toneelgroep aandiende. Het stuk "It
grouwe pak" werd met veel verve opgevoerd op zaterdagavond 5
maartj.l. in it Waltahus.
De eenakter werd goed ontvangen maar duurde jammer genoeg maar
kort. Complimenten voor de spelers en medeorganisators en we
hopen dat er volgend jaar weer wat op de planken komt.
Namens de redactie wens ik een ieder heel prettige paasdagen, de
bruggen gaan weer draaien dus er zal weer meer levendigheid in ons
dorp te bespeuren zijn.
Veel leesplezier gewenst!!
Tea

!2005 - In nij begjinl

Tjerkwerd - Een ludiek protest tegen het door de overheid opgelegde
rookverbod sierde vanaf oudejaarsavond het Waltahûs, een stunt van
de oudejaarsploeg van het dorp Tjerkwerd. In datzelfde dorpshuis was
op 1 januari het traditionele nieuwjaarswensen met uiteraard de
verkiezing van de man/vrouw/club of ploeg van het afgelopen jaar.
Deze jaarlijks terugkerende traditie is het werk van de redactie van 't
Skieppesturtsje, de dorpskrant van Tjerkwerd en omstreken.
Spreekstalmeester van 't Skieppesturtsje Henk van der Zee sprak bij
die gelegenheid zijn jaarrede waarin hij zich zorgelijk uitliet over de
toestand in de wereld:
"2004 hat in nuver jier west. In dramatysk jier neffens in protte
minsken. Oanslaggen, orkanen, terreur, dea, bloed en gekte. In protte
leed en pine kaam troch elts syn wräldfinster. De ferskriklike floed

dy't op twadde Krystdei tûzenen libbens ynienen öfbrutsen hat. De
wräld gûlt en wy kinne de triennen net ophälde litte. Wa soe de moed
net ferlieze?
Mar der skimert ek in striel fan hoop. Hannen wurde ütstutsen, helpe
minsken oerein te kommen, hälde fêst en fersoargje. Hûnderten
helpende ynstänsjes sammelje jild en guod, lykas klean, medisinen
ensfh. yn."
Van der Zee wees de aanwezigen op de collectebus die in de zaal is
geplaatst om een helpende hand uit te steken. Met dit initiatief wil de
dorpskrantredactie in het dorp gelden inzamelen ten behoeve van de
actie voor steun aan getroffenen in Zuid-Azië. Alle clubs die gebruik
maken van It W altahûs worden dan ook opgeroepen gehoor te geven
aan deze actie waarbij de gelden worden overgemaakt op giro 555 van
de Samenwerkende Hulporganisaties.
Enigszins filosofisch vervolgde Henk van der Zee dan:
"Us mem seit wolris: "t Is in rare wräld'. Dan sis ik: 'Mem, as ik in
fergrutglês foar jou noas häld, dan hajo ek in rare noas. Wat ik bedoel
is dat hjoed-te-dei de kamera oeral op alles sit. Dat wie eartiids net sa.
En alles is no ek nijs. De boarsten fan Georgina Verbaan en de
skimmelfoet fan Balkenende hienen wikenlang ûs belangstelling.
Femeamde minsken wienen seis yn de dea noch mediagenyk. As
symboalen waarden sy ütfergrutte ta ûnhuere proporsjes
Hast stjoerleas en oerstjoer fangt it grutte each ek de kolderiken en
briken. De Patty Brards en de Tokkies fan ûs maatskippij wienen folop
yn byld. It liket wol of wy ferslaafd reitsje oan opwaarme
klismatisearring en permaninte fersmoarging fan ûs wräldbyld. Ast'
der net om tinkst leit dat oan smots. In unheimlich gefoel jout soks.
Yn sa'n fake-wräld fielt dochs nimmen him/har thûs!
Set dêrom de ynteme knop om, rjochtsje de rêch, iepenje de eagen,
want watst' sjochst is faak net echt. Lit it libben oars wêze. Jou in tut
en laitsje fûl en gûl ris in bytsje. Genietsje fan de lytse dingen want al
dat grutte bliuwt dochs lizzen. Fersko gjin bergen, mar klim dyn eigen
meters. Fyn op 'e nij in hûs yn dyn eigen. Dêr bist thûs, da's echt ..... "

De Skieppesturten fan 2004
Helemaal echt zijn ook de mensen die "fanwegen harren warbere
ynset foar doarp en mienskip" in het zonnetje moeten worden gezet.
Terecht, want op hun activiteitenlijst prijkt een indruk wekkende
betrokkenheid bij alles wat het dorp Tjerkwerd betreft.

Het echtpaar Thea en Jelle Zijsling, woonachtig op Baburen, ontving
uit handen van Tea Huitema en Liesbeth Galam a de traditionele
SKIEPPESTURT met oorkonde "fanwege harren warbere ynset foar it
doarp en mienskip" zoals het zo fraai gekalligrafeerd stond.
Hun inzet voor de plaatselijke ijsclub resulteerde in bestuursfun cties.
Jelle was jarenlang voorzitter. "Ik mei sels graach ride en organi searje
mei wille it hurdriden op 'e baan en tochten." Die ijsbaan zal in het
kader van de dorpsuitbreiding t.z.t. opschuiven. "Ik bin wiis mei it nije
plakje. It leit dêr moai smûk tusken de Himdyk en it doarp,"aldus

Thea. Mocht het gaan winteren, en dat hopen de beide
schaatsliefhebbers van harte, dan zullen ze, zich dus nog even moet
behelpen op de huidige locatie waar de ijbaan water lekt zodat er af en
toe bijgepompt moet worden.
Jelle heeft zich in het verleden verder sterk gemaakt voor de
Oranjevereniging en de Stichting Windkracht Tien. Bij die laatste
prijst hij de suikeroomfunctie voor het dorp: "It moaie fan dy stichting
is dat der jilden besteed wurde oan goede doelen yn it doarp. In sit yn
dat bestjoer hat as neidiel dat men dan net yn oare ferieningsbestjoeren
sitte kin fanwege de belangenferstrengeling." Uit dat laatste blijkt zijn
motivaties, z'n sterke drang om wat voor het dorp te kunnen
betekenen en dat heeft dan weer geleid tot een functie in het bestuur

van de Stichting lt Waltahûs.

Thea maakte zich jarenlang sterk als secretaresse in het schoolbestuur.
Verder was ze actief betrokken bij de basisschool De Reinböge in het
dorp als · handwerk- en leesmoeder. Ze maakte deel uit van de
reüniecommissie van de school, ze loopt voor diverse collectes, is
vrijwilliger in lt Waltahûs en last but not least is daar haar inzet voor
het muziekkorps Eensgezindheid waarin ze een bestuursfunctie
vervult naast het zelf muziek maken: "Dat is sa gesellich. Ik doch it
graach. Wy ha in jonge ploech mei goed tweintich leden en op
Krystmoarn geane wy altyd troch de buorren en ite neidetiid by Joop
en Akke Nota yn it eardere tsjerkje. Ier en betiid hat Joop de kachel al
mei hout oanmakke en as wy dan weromkomme is it sa noflik. Ja,
dizze jierrenälde tradysje moatte wy der beslist ynhfilde."
Dat de keuze van de redactie van de doprpskrant terecht was bleek uit
het welgemeende applaus dat hen ten deel viel.
En nu maar hopen dat er nog een mooie winter in het verschiet ligt.
Gerben D. Wijnja

Bij de foto:
Een trots echtpaar Zij sling temidden van enkele redactieleden.
(Riemkje Lemstra ontbreekt op de foto wegens vakantie).

tNieyws van sticbtina 1t wa1tafiûs1
De afgelopen tijd hebben diverse activiteiten plaatsgevonden in het
Waltahûs. Op 17 december kon er onder leiding van Agatha Miedema
iets moois voor Kerst gemaakt worden. Het was een geslaagde avond.
Natuurlijk was het Waltahûs open in de oudejaarsnacht en op 1
januari voor het nieuwjaarsbal met de uitreiking van de Skieppesturt.
Op 22 januari was de feestelijke vrijwilligersavond. Iedereen was in
stijl aangekleed en kon zich uitleven aan de roulette- en black jack
tafel. Veel positieve reacties!
12 februari werd de playbackshow gehouden. Wederom een gezellige
avond met een hoop talent dat aan de dag werd gelegd. De eerste prijs
bij de jeugd was voor de zusjes Nieboer met hun vertolking van het
lied "Dan was ik de baas van het land" uit de musical The Lion King.
De tweede prijs ging naar Reiny Haytema als Kim Lian met "Geef me
vleugels".
Bij de ouderen was de eerste prijs voor Sytske Gietema die Kiki Dee
deed met "I've got the music in me" en tweede werd Jan Nota als
Robbie Williams met "Let me entertain you".
De wisselbeker ging welverdiend voor de derde(!) keer naar de zusjes
Nieboer.
Als u dit leest heeft de toneelavond op 5 maart inmiddels
plaatsgevonden. Op het moment van schrijven van dit stukje nog niet,
maar het wordt vast een ouderwets gezellige avond. Wij kijken er
naar uit! Een week later, 12 maart, wordt er door de jeugd weer een
après ski avond georganiseerd.
,
De dansles die op het programma stond, kon helaas niet doorgaan
vanwege onvoldoende opgave.
Tot zover de activiteiten.
Binnen het bestuur van de stichting heeft, zoals ieder jaar in januari,
weer een wisseling plaatsgevonden. Na 7 jaar zat de, termijn van
Fokko Rollema, onze voorzitter, erop. Ook op deze plaats nog héél
hartelijk dank, Fokko, voor je altijd trouwe inzet en het vele werk dat
je hebt verzet voor het Waltahûs. Als nieuw bestuurslid hebben we
Wieger de Jong kunnen verwelkomen. Wieger zal samen met Yde de
bestellingen gaan doen, terwijl Jelle de voorzittershamer van Fokko
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heeft overgenomen. De taakverdeling binnen het bestuur ziet er
daarm ee als volgt uit:
Jelle Zijsling
Heleen Wilts ·
Jan Witteveen
Aggie Ouderkerken
Nellie Walsma
Wieger de Jong en
Yde Schakel

voorzitter
secretaris
penningmeester
boekingen
coördinatie vrijwilligers
inkoop/voorraadbeheer

De familie o. Postma heeft te kennen gegeven het wat rustiger aan te
willen doen en daarom liever niet meer eerste sleuteladres voor het
Waltahûs te willen zijn. Dit wordt overgenomen door de familie M.
Brandsma, Waltaweg 2. We bedanken de familie Postma héél
hartelijk voor het verzorgen van deze dienst de afgelopen jaren en zijn
erg blij dat de familie Brandsma het nu wil doen. Tweede sleuteladres
blijft familie Van Lingen, Singel 9. Voor de sleutel dus eerst naar
familie Brandsma, dan eventueel Van Lingen.
Tot ziens in het Waltahûs!
Het bestuur

!Vrijwillige bijdragenl
Mevr. T. van Dijk, Amsterdam; fam. Henzen, Alphen a.d. Rijn; J.W.
Nota, Waltaweg; S. Breeuwsma, Van Panhuysweg; ·R. Steur,
Sylroede; Fam. Gaastra, Hemdijk; J. v.d. Gaast-Wiersma, Dedgum;
fam. U. Haarsma, Waltaweg; A. Walsma-de Boer, Bolsward; B.
Bakker, Waltaweg 5; M. Huitema, Jousterperweg 2; B. Kuipers,
Singel; fam. J. Zijsling, Baburen; mevr. J.J. de Jong, Drachten.
Namens de redactie, heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

l'ln grouw pak' of 'lit us der dochs ynbaarne!'I

lt lêst waard leau'k noch in echt tonielstik opfierd yn '86 of '87, mar der
bin'k net alhiel wis fan. lt hat yn elts gefal in hiel lang skoft podiumstil
west yn Tsjerkwert. Mar op 5 maart hawwe in tal ynwenners it
tonielljocht wer oankni pt en ferdikke, it joech in alderaardichst moai
plaatsje. It grouwe pak hiet it stik, yn in skier ferline is dit ferhaal fan
Halbertsma noch bewurke troch ûs eigen Jan Dijkstra. Joke Schukken
doarde it oan en kaam nochris mei it stik op de Tsjerkwerter planken. De
haadrol waard treflik spile troch Bauk (Jantine van der Meer), de
'treflikste hûsháldster' fan it Waltaslot. De jonker wie op reis en it earme
bern hie de swiere taak om op de boel te passen. Mar röversbinden
makken it län ûnfeilich. In net sa ûnskuldige keapman (Henk van der
Zee) smokkelt syn kompaan yn in grouw pak it slot binnen. As er
ûtnaaid is wol fansels elkenien witte wat der wol net yn dat pak sit.
De wylde en wier bluisterige Sikke (Jan Nota) rakket troch dit alles
alhiel oerstjoer en sjit mei syn 'chatham' in kûgel dwers troch it pak

q.

hinn e. Op in oertsjûgjende wize, it bloed skeat oer de hollen fan it
publyk hinn e, fait de rover (Gerrit Schukken) dea ut it pak. Wat in

konstemaasje! Oeble-om, in äld feint fan krapoan sechtich jier (Fokko
Rollema) bliuwt lykwols kalm, mar Sikk:e en de komyske Hessel (Yde
Schakel) wolle der fansels ynbaarnel Se binne net mear te hälden as de
oare rovers op hynders it slot bestoarmje wolle. De krûddampen fleane
harren om de earen en benammen Sikke älet sa alderheislikst, dat de
rovers meitsje dat se fuort komme. As jonker Walta ((Theo Galema)
thûskomt betankt er op deftich Gooisk-Fryske toan alle helden fan it
slot. It publyk koe dit alles wol wurdearre. It applaus :frêge hast om
mear. En lit üs earlik wêze. In doarp as Tsjerkwert hat ferlet fan sa'n
stikmannich entûsjaste tonielleafhawwers. En ek al wie it dizze earste
kear mar in koart stik, it wie ûntwapenend eksplosyfl Lokkich dat Leen
Huisman as tonielferteller op syn eigen wize de wylde stikken kalm
oanelkoar breidzje koe.
0 ja, as jo net mear witte wa dat älde wyfke wie yn it begjin fan't stik?
Sis mar muoike Akke tsjin har. Betty Jellema bliuwt gewoan yn har rol!
(lt grauwe pak- Grime- Rieneke Speerstra / Ynstekster -Elma de Boer)

'20 Jaar Parodialoop in Tjerkwerdl
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'Time flies.' De Parodialoop bestaat dit jaar precies
twintig jaar. Deze 7,4 kilometer lange hardloopwedstrijd
Tjerkwerd-Parrega-Dedgum-Ark:um-Tjerkwerd is in de
voorbije twee decennia uitgegroeid tot een begrip onder .
de Tjerkwerders én in het hardloopcircuit.

De allereerste loop vond plaats op 6 januari 1985. Op de
bewuste dag teisterden sneeuw en harde wind het land. Mede
daardoor verschenen er slechts acht deelnemers aan de start op de
brug in Tjerkwerd. Nadat Marten Kikstra het startschot had gegeven,
vertrokken de dappere helden, sneeuwvlokken en harde tegenwind
trotserend, richting Parrega. Uiteindelijk haalden zes trimmers de
finish, met Klaas Kuipers uit Parrega als de trotse winnaar.
10.

In die eerste jaren was de Parodialoop nog vooral een plaatselijke
wedstrijd, maar daar kwam vooral gedurende de· negentiger jaren
verandering in. Vele hardlopers uit Fryslän 'ontdekten' de Parodialoop.
Hierdoor ging ook het niveau flink omhoog. Zo scherpte de
provinciale topper Gerrit Kramer in 1998 het parcoursrecord aan tot
24 minuten en 15 seconden. Tot op heden is deze tijd nog niet
geëvenaard. Bij de vrouwen zette Hella Yntema in 2002 de
messcherpe tijd van 31.09 minuten op de klokken. En wat te denken
van het juniorenrecord van Peter Nauta uit Bolsward, die in 2001
26.59 min uten liep? De Workumse José Faber liep in 2004 het
meisjesjuniorenrecord in 34.29 minuten. Zo is de Parodialoop in de
voorbije 19 edities uitgegroeid tot een wedstrijd van formaat. Met
gemiddeld zestig deelnemers.
Nu vindt dan op zaterdagavond 7 mei a.s. de 20e editie van de
Parodialoop plaats. Als organisatie willen .wij deze mijlpaal niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Het moet een sfeervolle trimloop met
veel deelnemers worden. We hopen daarbij zoveel mogelijk
Parodialoop-trimm ers van weleer ( als een soort reünie) aan de start te

kunnen begroeten. Daarom onze oproep: ga vast trainen, zodat je op 7
mei met een goede conditie in Tjerkwerd verschijnt!
Na afloop van de jubileumloop en de prijsuitreiking staat er een
feestavond met livemuziek in It Waltahûs gepland. Alle deelnemers
aan de 20e editie van de trimloop én hun partner hebben 's àvonds
gratis entree. De rest betaalt een schappelijke toegangsprijs.
Hopelijk kunnen we op je deelname (óf aanwezigheid) rekenen op 7
mei in Tjerkwerd. De inschrijving (3 euro) voor de loop start om
18.45 uur in lt Waltahûs. Daar is ook omkleedgelegenheid. Het
startschot klinkt om 19.30 uur. Wellicht tot dan!
De organisatie van de Parodialoop

,t..

l§ranjeferieningl
Een kort verslag van de algemene ledenvergadering van de
Oranjevergadering "Mei ienoar ien", van 25 februari jl.
Het bestuur van de Oranjevereniging bestaat het seizoen 200S uit de
volgende personen:
Bouwe Speerstra - voorzitter
secretaris
Karin Harkema penningmeester
Gert Folkertsma Epie Wijngaarden - lid
liä
Anneke Feenstra lid
Jaap van Lingen Henk van der Zee - lid
De twee laatstgenoemde personen zijn in het bestuur gekomen voor de
aftredende leden: Yeb Witteveen en Durk Ouderkerken. Ze werden
bedankt voor hun inzet de afgelopen
jaren. Beiden kregen een bloemetje.
We hebben het op de ledenvergadering o.a.
gehad over de komende feesten en activiteiten.
Koninginnedag vieren we dit jaar op zaterdag 30 april.
Het Is de bedoeling om dan een barbecue en discotheek te organiseren.
Het dorpsfeest wordt dit jaar gehouden op 2 en 3 september. Dit is
tevens het laatste weekeinde van de zomervakantie.
Het leek ons leuk om dan een braderie te organiseren, maar dat kan
niet zonder de hulp van de dorpsgenoten. Een ringrijderij staat ook op
ons verlanglijstje, dit moet allemaal nog uitgewerkt worden.
De bands voor het dorpsfeest zijn geboekt. Op de vrijdagavond kunt u
genieten van 2day en zaterdag van Six.
Tijdens de rondvraàg werd er gevraagd of het dorpsfeest gehouden
kan worden op het sportveld. De Oranjevereniging heeft een brief van
de gemeente gekregen, waarin zij stellen dat ze vanaf het seizoen 2005
het sportveld niet langer beschikbaar willen stellen voor het
dorpsfeest. Wij als Oranjevereniging betreuren dit zeer, want als de
tent ergens anders komt te staan is het geen eenheid meer en heb je het
feest niet bij elkaar. De ijsbaan was vorig jaar te nat en hoelang
kunnen we daar nog gebruik van maken; misschien staan daar
in de toekomst wel huizen op. Alvorens de gemeente hun besluit

definitief maakt, kunnen wij nog onze mening hierover geven.
Dit zal binnenkort gebeuren middels een gesprek.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt een ieder uit
om nog een drankje en een hapje te nuttigen.
De Oranjevereniging.

!Tjerkwerd on line??I
Vrijwilligers voor website Tjerkwerd gevraagd

Een eigen website met de laatste nieuwtjes uit het dorp en de actuele
stand van zaken van onderwerpen die spelen in het dorp. Een site waar
elke vereniging zijn ei op kwijt kan en waar bedrijven uit Tjerkwerd en
omgeving zich kunnen profileren. Het is een wens die al langer leeft bij
Dorpsbelang Tjerkwerd. Het zoeken is hu naar mensen die het leuk
vinden zoiets te bouwen en ook te onderhouden. Actualiteit is namelijk
een voorwaarde voor het slagen van de website. Dat betekent dat we
iemand zoeken die bereid is de site met enige regelmaat te verversen en
te voorzien van nieuwe kopij. Veelal kan die kant-en-klaar worden
aangeleverd door de verenigingen, zodat het onderhoudswerk beperkt
kan blijven tot het op de site zetten van nieuwe items. Eerst is het vooral
belangrijk dat er een nieuwe site wordt opgezet, waar de bouwer z'n
creativiteit de vrije loop kan laten. Wie biedt? Belangstellenden kunnen
zich melden bij Jelle Feenstra, telefoon 0515-579626 of06-53165018.
13.

!Openbaar vervoer als Thuisbrenger!I
NoordNed zet taxi's voor openbaar vervoertarief
Op 9 januari 2005 is de nieuwe busdienstregeling van NoordNed
ingegaan. Door Rijksbezuinigingen zijn veel busritten vervallen,
vooral in de avonduren en de weekeinden. Voor veel dorpen in
Fryslän betekent de nieuwe dienstregeling dan ook, dat er 's avonds
geen Openbaar Vervoer meer is. De provincie Fryslän heeft hierop
NoordNed gevraagd, met een oplossing te komen voor ruim 80 van
die dorpen, in de avonduren. NoordNed heeft de oplossing gevonden
in: de ThuisbrengService! Met ingang van 9 januari 2005 rijdt deze
ThuisbrengService.
Wat houdt de ThuisbrengService in?
De ThuisbrengService is Openbaar Vervoer met een taxi. De
ThuisbrengService rijdt 's avonds naar ruim 80 dorpen waar na
invoering van de nieuwe dienstregeling geen bus meer rijdt.
Reizigers kunnen vanuit deze dorpen naar een knooppunt reizen waar
zij verder kunnen met de trein, de Qliner of de streekbus. En een
reiziger kan van een knooppunt naar één van deze dorpen reizen, met
de ThuisbrengService.
Waar kan een reiziger in de ThuisbrengService stappen?
Wanneer een reiziger naar een knooppunt wil reizen, wordt hij/zij
opgehaald bij de bushalte die hij/zij zelf aangeeft. De reiziger wordt
naar het dichtstbijzijnde knooppunt gebracht, binnen de zones. Vanaf
een knooppunt wordt de reiziger naar een bushalte of een
bestemmingsadres gebracht. Voorwaarde hierbij is dat dit adres
binnen een straal van 1,5 kilometer van een bushalte moet liggen en
binnen de zones die bij het knooppunt horen.
Wanneer rijdt de ThuisbrengService?
De ThuisbrengService rijdt alleen 's avonds. Wanneer men hiervan
gebruik wil maken van de moet hij/zij minimaal 1 uur van tevoren,
de rit telefonisch reserveren op nummer 0900 - 1961 (€ 0,10 p.m.).
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Wat kost de ThuisbrengService?

Een rit met de ThuisbrengService kost: het reguliere OV-tarief, plus
€ 4,-. Deze extra€ 4,- is ongeacht de lengte van de rit. Halen vanaf

een halte en brengen vanaf een knooppunt worden als twee ritten
aangemerkt.
Situatie Tjerkwerd
Reizigers uit Tjerkwerd kunnen 's avonds reizen met de
ThuisbrengService. Deze rijdt tussen Tjerkwerd en knooppunt
Bolsward - Klooster/aan. De ThuisbrengService biedt aansluiting op
bus 98/99 Heerenveen/Harlingen.
De vertrek- en aankomstijden op maandag tot en met zondag van lijn
98/99:
Vertrektijden richting Heerenveen: 20:29, 22:30
Vertrektijden richting Makkum: 20:29, 22:29
Aankomsttijden vanuit Heerenveen: 20:57, 22:57
Aankomsttijden vanuit Makkum: 20:58, 22:58
En op zondag:
Vertrek richting Heerenveen: 20:01, 22:01
Aankomsttijden vanuit Heerenveen: 19:56, 21:56

Meer informatie
Meer informatie over de Thuisbrengêervice is te vinden op
www.noordned.com (Reisinformatie 7 Producten 7
ThuisbrengService). Er is ook een informatiekaart beschikbaar, met
daarbij de namen van de knooppunten, een overzicht van de dorpen
waar de ThuisbrengService rijdt, de zonenummers en een schema
met vertrek- en aankomsttijden. Deze informatiekaart is gratis, en is
onder andere afte halen in de Bibliobus en bij 40 verkooppunten van
Noord.Ned. De volledige lijst met 40 verkooppunten staat op
www.noordned.com.
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!Bericht van de nieuwe molenaa~
Beste mensen uit Tjerkwerd en omgeving,
Mijn naam is Henk Kuipers en sinds begin januari van dit jaar ben ik
molenaar op de jullie bekende Beabuorster Mûne. Daarmee treed ik in
de voetsporen van de onlangs overleden Pier Zijsling en z'n maat Cees
Posthuma, die samen jarenlang de molen op een fantastische manier
beheerden. Met de molen erf ik tevens het levenswerk van Pier Zijsling,
de expositie "Tweeduizend jaar strijd tegen het water'' in het
Polderhüske. Daar hebben beide heren heel wat uurtjes in gestoken.
Natuurlijk mag dit niet verloren gaan en ik zal een en ander dan ook zo
goed mogelijk proberen te onderhouden. Mijn hart ligt echter in de
eerste plaats bij de molen. Het is een uniek exemplaar, niet alleen in
onze provincie maar ook landelijk gezien. Gedekt met grijze Ieipannen
en een zinken kap. Vele rietgedekte molens gingen in het verleden door
brand verloren. Dat zal met de Babuurster veel minder gauw gebeuren.
De molen verkeert in uitstekende conditie, op de zeilen en het
bijbehorende touwwerk na. Daar zal ik dus gauw iets aan moeten doen.
Pier en Cees hadden op woensdag en zaterdag vaste openingstijden voor
de molen.
Ik zal er echter alleen te vinden zijn bij een stevige maalwind of bij mooi
weer, om wat onderhoudswerk te doen. Mijn echtgenote Sietske en ik
wonen in de Friese hoofdstad, maar ik ben altijd bereid om U in de
molen en het Polderhûske rond te leiden. Maak dan even een
telefonische afspraak met me via: 058-2133176. Vorige week zat ik op
een bank in het vroegere molenaarshuis en luisterde naar de stem van
Pier Zijsling op een cassettebandje, waarop hij zijn expositie uitlegt. Een
heel speciale ervaring .....
Dit jaar word ik 65 en maak dan intussen al vier jaar gebruik van een
vervroegde pensioneringsregeling. Met mijn twee hobby's: de molens en
de blaasmuziek kan ik hopelijk nog wat jaren vooruit. Voor beide
hobby's is wind nodig. Als daar voldoende van is en de Babuurster
maalt, dan bent U van harte welkom! Denkt U dan wél om de wieken?
Met vriendelijke groeten: Henk Kuipers.

Koken met Riemkje.
Terwijl ik dit zit te typen ligt er een dik pak sneeuw in
Tjerkwerd. Wat een prachtig gezicht! En veel pret voor de
kinderen.
Ik heb daarom recepten voor jullie die niet zo heel
ingewikkeld zijn, maar wel voor deze tijd van het jaar.

TROMMELKOEK
Ingrediënten;
600 gr. zelfrijzend bakmeel
50 gr. boter snipperen
1 ei
1 zakje vanillesuiker
100 gr~ krenten
100 gr. rozijnen
50 gr. suiker
½ liter lauwe melk
1 theet. zout
Alles bij elkaar in een kom doen en met de klok meeroeren,
beslist niet mixen!!
Een tulband ( het mooiste is als u een echte "trommel" hebt)
invetten met boter en bestuiven met paneermeel. ·Beslag er
in doen, deksel er op en daarna in een pan kokend water
zetten. Op een laag pitje 2 à 2 ½ uur laten sudderen. Voor
opdienen de tulband op een bord keren.
Serveren met bruine suiker of stroop.

PIZZA-PANNENKOEK
Ingrediënten· pannenkoeken 4 stuks;
1 ei
1 theel. zout
200 gr. tarwemeel
4 deel. Melk
boter of olie om in te bakken
Klop in een kom het ei met zout los, zeef hierboven het meel.
Dit is belangrijk omdat het beslag anders snel klontert. Roer
met een garde het meel door het ei en giet langzaam, al
roerende, de melk erbij. Laat het beslag 30 minuten staan,
roer het nogmaals goed door en giet er een scheutje water
bij als het te dik is. Bak vervolgens 4 pannenkoeken.
Ingrediënten pizza-pannenkoek;
4 pannenkoeken, 4 tomaten, 2 uien, 2 theel. oregano, zout;
peper, 100 gr. geraspte kaas.
Bak eerst de pannenkoeken. Verwarm de oven op 175° C. Snij
de tomaten in schijfjes en de uien in ringen. Verdeel dit over
de 4 pannenkoeken. Strooi er oregano, zout en peper naar
smaak op. Strooi de geraspte kaas over de pizza
pannenkoeken. Zet ze 10 minuten in de oven tot de kaas .
gesmolten is.
EET SMAKELIJK

,8.

!IISKLUP TSJERKWERÏ1
Oan'e iisklupleden,
No't it der net op liket dat we noch natueriis krije, organisearret de
iisklup it folgende:

Freedtemoam [Goedfreed] 25 maart kinne alle iisklupleden, jong en
äld, foar in redusearre priis reedride op Tbialf op 1t Hearrenfean.
Tagongspriis olm
12 jier
Tagongspriis 13 jier en älder

:€2,30
:€4,20

De bedoeling is om freedtemoam om 8.45 oere op it parkearterrein
achter de skoalle by elkoar te kommen en demei mei-elkoar nei Thialf
te gean. De baan is iepen fanöf 9.30 oant 12.00 oere.
As jo/jimme mei wolle, skilje dan nei Thea Zijsling 572786
foar tiisdeiteiûn 22 maart 20.00 oere. It tagongsjild [€ 2,30 of€ 4,20]
graach by skoalle oan Thea mei past jild betelje, sadat wy ien
groepskaart keapje kinne.
In dringend fersvk oan'e leden om safolle mooglik mei auto's te
kommen, sadat elkenien mei kin. Net reedridende sjauffeurs binne
fansels ek fan herte wolkom! [De chauffeurs krije de tagong fergees].
Wy hoopje op in gesellige moam en in soad 'dielname!
Dielname is foar eigen risiko!

It bestjoer.

DO._____

De lêste winters hawwe de bem it reedriden net echt leare kinn en. It
öfrûne winterseizoen wiene der dan ek in tal hem ut Tsjerkwert dy't nei

Thialf gongen foar lessen. As iisklup wolle wy jimme der no wat mear
oer ynformearre,
By it basisreedriden foar bem fan 6 oant en mei 12 jier leare jimme: .
Hoe moat ik op de redens stean?
. Wat is in goeie hälding?
. Hoe moat ik öfsette?
. Hoe gean ik troch de bocht?
. Hoe moat ik rem.me?
De bem krije dan fanêf de hjerstfakänsje in hiel winterskoft les [-20
lessen] foar € 85,-It giet op in boartlike wize, en it is net op prestaasje rjochten. En oan it
ein fan de lessen kin der in diploma helle wurde.
Om te learen binne houtsjes it meast geskikt.
Nei ferrin fan tiid at it nivo heger wurd kin der in kar makke wurde nei
alle takken fan de iissport., bygelyks: iishockey, keunstriden,
Jangebaanriden of shorttrack.
Lesdagen binne op:
Moandei 17.45-18.45
Tongersdei 18.15-19.15
Freed 17.30-18.30
Lesjild en tiden ûnder foarbehäld. Graach opjaan foar 20 juny.
As der ut it doarp belangstelling is, wol de iisklup it
wol organisearje en koördinearje. lt is wol de
bedoeling dat de älders fan de bem sels om beurten
nei Thialf ride. Wa belangstelling hat kin mear
ynfonnaasje oanfreegje by Thea Zijsling 572786 of
Sietske Nieboer 579657.

Kaatsvereniging DE TWA DOARPEN
Ook zo'n zin om (weer) te kaatsten?
Nog even wachten, maar in mei gaan we los op het gerenoveerde sportveld!
De jeugd vanaf groep 3 t/m 8 van de basisschool kaatst elke dinsdag avond
vanaf 10 mei 18.45 uur.
Bij de jongste jeugd gebeurt alles spelenderwijs, de ouderen (vanaf ongeveer
groep 5) spelen partijtjes. Wel met als doel om zoveel mogelijk te leren.
Voor iedereen die niet meer op de basisschool zit is de donderdagavond
gereserveerd, vanaf 12 mei, 19.00 uur.
Nieuwe leden, ook dames, zijn van harte welkom!!! Ervaring is niet vereist.
De contributie bedraagt:
Jeugd t/m 16 jaar € 7,00 voor het hele seizoen
Ouderen
€ 10,00 voor het hele seizoen (de peildatum is 1 mei)
Datums om alvast te noteren:
* vrijdagavond 20 mei, pearke-keatse 16 jaar en ouder
* zaterdag 4 juni, ledenpartij jeugd tot 16 jaar samen met Wolsum (in
Tjerkwerd)
* zondag 5 juni, ledenpartij samen met Wolsum vanaf 16 jaar (in Tjerkwerd)
* zaterdag 2 juli, ledenpartij
* zondag 24 juli, partij voor leden en niet-leden, met zachte ballen.
De deelname is steeds voor eigen risico.
Het bestuur.·

Graag tot ziens op het nieuwe veld!

Voorzitter/comp.leider jeugd: Age Gietema

tel:

579514

Secretaris:

tel:

579866

Joke de Jong

Penningmeester:
Sjoerd Bouma
Comp. leider/ materiaalbeheer:' Durk Ouderkerken
Comp.leider / materiaalbeheer: Johan Ouderkerken
Comp.leider/materiaalbeheer: Wiebren Poelstra
579444

).l-

tel:
579081
tel: 0517-!532601
tel: 0517-532939
tel:

!18+ groep Tjerkwerd organiseert .... 1
Een avond voor iedereen die op zondagavond 20 maart een avondje
vertier wil, maar waar ook serieuze dingen aan bod komen. In januari
hebben wij van de 18 + groep een tienerdienst georganiseerd, dus een
dienst voor tieners. Helaas was de opkomst niet echt hoog maar
mochten we uit de reacties vaststellen dat de jeugdigen die er wel
waren een leuke avond hebben gehad: Toen we daarna weer een avond
van de 18+ hadden waren we het al snel eens dat deze avond nog wel
eens herhaald kon worden maar dan voor iedereen, jong en oud, die
belangstelling heeft! ! ! Wat centraal staat zijn de verschillende wereld
Godsdiensten, de islam, het jodendom, het hindoeïsme, het
boeddhisme en het christendom verdeeld in de katholieken en de
protestanten. Ook hebben we nog een atheïst, deze heeft er in dit geval
niet zoveel mee. Van ieder geloof is een vertegenwoordiger (iemand
van de 18+ groep) en die gaan in discussie. Dit willen we op een wat
leuke manier gaan doen, voor iedereen die het programma kopspijkers
kent, denk maar aan de bar. Er zullen een paar leuke liederen worden
gebracht, een kleine meditatie en een verhaal waarin de bijbelverhalen
u op een leuke manier om de oren vliegen. Tot slot zal er een kleine
collecte zijn waarvan de opbrengst naar scholen en straatkinderen gaat
in India, ook hier wordt op de avond zelf iets over verteld. Waar moet
u wezen? In het Waltahuis! ! !
Hoe laat? 19:30!!! Duurt het
lang? Een leuk uurtje incl.
pauze!!! Wordt er dan ook
koffie en/of thee geschonken?
Jazeker en misschien na afloop
nog wat anders!!! Wij van de
18+ groep willen iedereen van
harte uitnodigen voor deze
"onvergetelijke" avond!!!

fWy nkrêft

1 ÖI

Dit jaar waren er welgeteld 4
aanvragen voor een geldelijke
stimulans.
Dat lijkt een heel gunstig teken, het
gaat goed met de verenigingen in
Tjerkwerd.
Of hebben re een beetje geslapen
en it Skieppesturtsje niet goed
gelezen? Geen paniek, volgend
jaar is er weer een kans om de pot te spekken. Het deed ons als w.k 10
besluiten om iets alternatiefs te bedenken, nl. hij of zij die een idee
inlevert dat energie bezuinigend werkt ,dingt mee aan een prijzenpot
van 75, 50 of 25 euro .Dus laat je hersens kraken en bedenk iets dat
warmte, licht, water, brandstof of wat dan ook besparend werkt, zet het
duidelijk uitgewerkt op papier en stuur het Jos F. , Rients v B. of mij.
Wij zullen ze beoordelen en de beste 3 belonen. Een klein idee dat
breed ingezet wordt doet meer dan een groot idee dat terzijde
geschoven wordt. Denk niet te moeilijk, denk aan besparing op water,
gas, stroom, brandstof, materiaal enz.
·
Bovengenoemd bestuur treedt op als jury en zal te zijner tijd de
winnaars "Buorkundich meitsje".
Noch in protte tinkwille,
Jehannes Dykstra WK 10

!Kunstroute Wûnseradiell
4

zondagen in Mei 2005

,,

Op de eerste 4 zondagen van de inaand mei
vindt alweer de 9e Kunstroute Wûnseradiel
plaats.
Breng een bezoek bij de kunstenaars tussen
13.00 en 17.00 uur in hun ateliers en neem
een kijkje in de " kunstkeuken" Er doen dit
jaar 20 kunstenaars mee: schilders,
~ beeldhouwers, vormgevers, glaskunstenaars

=~

en een edelsmid. De ateliers liggen over heel Wûnseradiel verspreid:
Arum , Pingjum, Kim swerd, Tjerkwerd, Makku m, Allingawier,
Exmorra en Burgwerd.
De gegevens over de kunstenaars vindt u op affiches, die u her en der
in de dorpen en steden ziet hangen en in een brochure die huis aan
huis verspreid zal worden. Ook bij de V.V.V.'s, huisartsen,
bibliotheken, tandartsen, bibliotheken etc. ligt.
De kun stroute wordt feestelijk geopend (toegang vrij) op zondag 1
mei om 11.00 uur in de Piramide van 'De Holle Poarte' in Makkum

met een mooi programma van muziek en voordracht. Het
openingsprogramma duurt tot 12.30 uur waarna u de diverse ate1iers
kunt bezoeken. De Kunstroute wordt afgesloten op zondag 22 mei om
17.15 uur in 'De Holle Poarte' in Makkum met muziek. Daar zal ook
het kunstwerk t.w.v. € 250,- verloot worden, onder diegene die 11
stempels van verschillende kunstenaars op de brochure hebben
vermeld: de 'Marne Natuursteenprijs'. De hoofdsponsor van de
kunstroute is de Rabobank, die voor haar leden nog een extra prijs
beschikbaar stelt. Voor meer info. 0517-579602

jvoor u gelezen door Pieteke Dekke~
•
•
•
•

Mensen maken fouten, maar hoeven niet fout te zijn.
Wanneer ben je gelukkig en rijk? Als je naar je mindere kijkt!
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag.
Wie bang is voor het nieuwe moet begrijpen dat het oude ook
nieuw is geweest!
• Door een klein lek kan het grootste schip zinken.
• Een goed ding dat je geven én houden kunt is .... je woord.
• Niet wat wij van elkaar weten is belangrijk, maar wat wij voor
elkaar betekenen.
• Hoe rijker, hoe gieriger. Hoe armer, hoe plezieriger!
• Een slechte vrede is beter dan een goede oorlog.
• 't Is beter één ding goed te weten dan een heleboel half
• De één wil hét hebben en de ander wil hét kwijt.
• Rauw in de mond, maar vast inde kont!!
• Mensen leren steeds meer, maar worden toch niet wijzer!
• Een ramp voor het land is vaak een zegen voor de krant.
• Als de maan ligt op de rug, dan loopt het weerglas terug.
• Drank gooit de sterkste man omver!
• Oud brood is niet hard. Geen brood is veel harder!
J',,

·

HISTORIE GAAT DOOR HET EIGEN DORP.

4

deuren had. Deze geopend zijnde, kwam men in een ander vertrek,
daar een wel betimmerd Roomsch Altaar stond en dus is 't waarschijnlijk, dat de Heer Hoytema voor zich zelven en zijn huiagenooten een Priester of Kapellaan gehouden zal hebben. Dit vertrek, inderdaad een groote en ruime zaal zijnde, was bevloerd
met witte marmersteenen. Alles gaf ·blijk van een zeer aanzienlijk
en vermogend bewoner."
Wellicht hebben we hier met een schuilkerk te doen van de R.K. tak van
de Buwalda's, waarover de heer Bakker schreef.
Tenslotte nog dit: In de Leeuwarder Courant van 4 april 1959 stond een
zeer interessant verhaal van de heer Fleer over de laatste Tjerkwerder
Buwalda, Hille Gatzes :
Hille Gatzes erfde van zijn vader de boerderij ,,-Bualda-state",
groot 104 pondemaat, volgens het stemcohier plaats 28 onder
Tjerkwerd. Aangenomen mag worden, dat hij, behalve de boer·
derij, ook wel iets anders van zijn oude lui geërfü. zal hebben.
Maar Hille was een liefhebber van de borrel en dat zal er wel toe
hebben bijgedragen, dat zijn financiële positie tijdens zijn leven
er niet 'beter op werd. Hij trouwde omstreeks 1665 met Jesel
Hessels IJpma, evenals hijzelf uit een rooms-katholieke familie.
Uit dit huwelijk is een dochter Baukje geboren. Maar Hille Gatzes
had ook nog een verhouding met de dienstbode Adriaantje Dirks
gehad, en daaruit was een dochter Marijke geboren.
Toen Hilles vrouw Jesel overleden was wilde Baukje niet meer bij haar
vader thuis komen. De verhouding was zo slecht, dat zij noch in gesprek,
noch in stukken de naam van haar vader wenste te noemen, omdat die
het volgens haar zeggen met andere vrouwen hield. Zij trouwde met een
protestantse student, Bernardus Collee uit Franeker. Marijke, die wel
bij haar vader thuis kwam en blijkbaar zo'n beetje de plaats van moeder
Jesel had ingenomen, kon haar vader niet via een rijk huwelijk uit de
financiële perikelen helpen: zij zag zich gedwongen te trouwen met de
Bolswarder schoenmaker Jan Ypes.
Toen Rille Bualda ziek werd en zijn einde voelde naderen, wilde hij éen
testament laten maken. Hij wilde n.l. niet dat Baukje alles zou erven.
Eerst vroeg hij zijn oomzegger Sierk Ypes Bualda om erfgenaam te worden, doch die voelde ·er niet voor en maakte -zich er mee af door te zeggen dat Baukje de enige êrfgenaroe moest zijn. Daarna werd Gerben
Reinere Sippens gevraagd, een ver familielid, maar ook die \vas er niet
voor te vinden. Tenslotte kwam hij bij de rekenmeester Reijner Jans in
Burgwerd terecht; bij wie hij toch al dik in het krijt stond. Reijner voelde
er wel voor en zo werd op 8 oktober 1686 bij een notaris in Bolsward het
testament opgemaakt, waarbij Reijner Jans voor zeven parten, Baukje
voor vier parten en Marijke voor één part erfgènaam werden van Rille
Gatzes Bualda.
Na -het overlijden van Hille werd het testament 'bekend. Baukje was
'woedend en begon een proces. Ook Marijke was verre van tevreden en

Kerk te Greonterp tri 1753

haar man, de schoenmaker Jan Ypes, ging als een bezetene te keer. Hij
had tenminste het grootste part van de erfenis verwacht. Nog t{jdens
dit proces stierf de erfgenaam Reijner Jans, zodat diens vrouw, Cla.aske ·
Reins, de verdere verdediging moest voeren. De uitspraak was teleurstellend voor Baukje, want zij werd in het ongelijk gesteld en daarmee was
Reijner Jans weduwe voor het grootste deel eigenaresse van Bualdastate. Later kocht zij nog het deel van Baukje er bij en ook Marijkes
deel verhuisde naar Burgwerd.
De weduwe was boerin in Burgwerd, waar haar zoon, Jan Reijners, later
ook boer, ontvanger en kerkvoogd was. Het was een protestantse familie,
die weldra opgang maakte, want een -dochter trouwde met Adrianus
Grens, mederechter van Wonsera:deel, een onechte zoon van Willem van
Velzen, burgemeester van Bolsward en Antje Arriens.
De kinderen van Reijner Jans en Claaske Reins vinden we vermeld met
de naam Buwalda, terwijl zij ook een wapen Buwalda. voeren, dat een
variant was op het oude wapen uit de familie van Hille Gatzes. Hier
'blijkt weer uit, dat ook in Friesland wapens vaak meer ·bij de naam dan
bij de familie behoorden, een aspect waardoor het recht om een familiewapen te voeren ,geheel anders wordt ...

;.t.

Een groot deel van de tegenwoordige Buwalda's stam t af, van de Burg-

werder Buwalda's, zo deelt de heer Fleer verder mee.
Omstreeks 1200 zijn er in de dorpen al kapellen of kerken
geweest, blijkens de lijsten van parochies uit die tijd. Trouwens
ook de ouderdom van de kerkgebouwen wijst daar soms op.
Zo is volgens deskundigen de kerk van Tjerkwerd reeds voor
1200 gebouwd. Men ziet het er echter niet meer aan, want in 1888 is het
oude ·bedehuis geheel ommetseld met kleine baksteen. Bovendien is toen
de tegenwoordige toren gebouwd. In de 18de eeuw werd gezegd, dat de
kerk van Tjerkwerd bijna geen toren had, terwijl in 1830 sprake is van
een nieuwe koepel op de kerk, waarin de klok, die voor die tijd in een
klokkestoel op het kerkhof hing, in dat jaar werd geplaatst. Een steen
in de toren herinnert aan de ingrijpende wijzigingen van 1888. Toen werd
n.l, de tegenwoordige toren gebouwd en de westgevel vernieuwd.
De eerste steen werd gelegd door de administrerende kerkvoogd R. H.
Sljsling; de architect was J. Rhenen te Witmarsum en de aannemer J.
J. v. d. Leij te Arum.
In de kerk valt <ladelljk op de graftombe van Watze van Cammingha en
Rixt van Donia, geplaatst in het koor. Ik schreef daarover reeds. Natuurlijk ontbreken de herenbanken in een kerk, waar eens Walta's en
Ca.mmingha's de preek aanhoorden, niet. De wapenborden er boven zijn
in de Franse tijd met de "beitel, schaaf en schuurpapier" in overeenstemming gebracht met de "gelijkheid."
De eiken preekstoel is een kunstwerk. Men vindt er op uitgesneden resp.
Abrahams offer, Jacobs droom te Bethel, terwijl het derde paneel een
zeer eigenaardige voorstelling geeft van een man met een balk in zijn
oog, die de man met de splinter in zijn oog onder handen neemt. Een
ondeugende dominee van Tjerkwerd, zo werd me verteld, heeft eens
gezegd, dat het wel merkwaardig was, dat dit paneel nu net zit aan de
kant van de preekstoel, waar de ouderlingen· zitten (tot lering en vermaan?) De banken en de lambrizering zijn ook van eikenhout en gelukkig niet overgeverfd. Het orgel met de fraaie beelden dateert van 1851,
zoals een groot bord in de kerk vermeldt met de namen van de kerkvoogden Hans J. Zijsling, Gerrit K. Dijkstra. en Corn. D. de Boer· en de
predikant ds. W. Winsemius. De klok, die eens in het klokkehuis hing
. is de 3de maart 1943 gevankelijk weggevoerd door de Indringers, maar
hij is de 29ste aug. 1946 teruggekomen. Alleen de klepel was beschadlgd.
Deze klok was blijkens een inscriptie gegoten in 1604 door Oregortus van
Halle en hij bevat de namen van de toenmalige beheerders van de geestelijke goederen van Tserckwert: Ulbe Buwalda, Homme. Hoitema (hier
komen we dus weer een Hoitema van Jonkershuizen tegen), .Obbe
Bauckes, Ulke Wijbes en Wibrands.
De pastorie heeft een Zaans fatsoen en in de fràaie gevel staat, dat deze
woning in 1748 is gebouwd. Kerkvoogden waren toen Gerlsma en ,{\!les;
de namen van de grietman jhr. Van Aylva en de dominee ds. Arn. 'Nieuwenhuis worden in de gevelsteen ook vereeuwigd,

J,]-

Gezicht op Parrega - toen nog uissersclorp

Voor een zo klein dorp als Dedgum heeft men hier ook een flink bedehuis. Deze kerk is in 1889 gebouwd, De vorige van grote baksteen opgetrokken, was groter. Ook hier is een gevelsteen, die aan c.le bouw herinnent :
Den 13. Juli 1889 is deze steen gelegd door den adm. kerkvoogd
H. A. Hannema; medekel'lcvoogden waren K. Lodewijks en D. R.
van .der Wal, allen te Dedgum, J. van Rhenen, architect, A. R.
Posthumus te Tjerkwerd, aannemer.
De preekstoel is evenals die in Tjerkwerd versierd met kunstig snijwerk.
De 23ste maart 1890 werd de nieuwe kerk plechtig "ingewijd" volgens
een mededeling op de schutbladen van de nieuwe bijbels voor kerkvoogden en kerkeraad, die toen eveneens in gebruik werden genomen. Het
orgel werd in 1893 in gebruik genomen met een fcestpreek van ds. F.
Schaaf, die ook de kerk ,ha'd "ingewijd".
De oude kerk had een prachtig poortje, waarop stond:
Anno 1701 is de vernieuwing deeser Poorte van Dedgum geschiedt
als de Heer Tiaerd Baron van Aylva enz. Substituut Grietman
v. Wonseradeel en Ds. Jac. Ecoma en de Burger Mr. Aucke
Hoexma Kerkvoogden waeren.
Dit poortje is te vinden in het Fries Museum.
De oude klok was in 1654 te Leeuwarden gegoten door Jurien Balthasar.
De namen van de kerkvoogden van "Tetgum" Jarig Gerbens en Hersma
Aerns en van de predikant Abr. Walsweer stonden erop vermeld. In
1890 werd deze klok door een nieuwe vervangen. Men hield er in Dedgum
van om alles radicaal te doen. Of men soms ook wat al te modern is
geweest, is een vraag, Om 1900 heen bezocht Hepkcma het dorp en een
bewoner klaagde toen, dat de nieuwe kerk vrij onsolide was gebouwd,
terwijl de oude zo hecht was geweest, dat het zeer veel moeite had gekost
om ze te slopen, een zelfde verschijnsel als in Ee, zoals ik vroeger al eens
sehreef. Om 1888 heen was men wel eens wat ·heel royaal met afbreken
en nieuwbouw.

wordt vervolgd
Uit: de historie gaat door het eigen dorp. Deel VI, door A. Algra
- nito FriP.sr.h n::iohl::i<i 1 ()60
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PRII SFRAA CH RE LY JORRI TSMA FUN S
De priisfraach fan it Rely Jorritsma Fûns bestiet al mear as fyftich
jier. Ek ditjier wurdt in priisfraach ûtskreaun. Yn 'e beneaming
komme oarspronklike gedichten en koarte ferhalen yn it Frysk. De
ferhalen meie 2000 oant 5000 wurden telle en kinne ek omearre
wêze foar bem. Oan prizejild is€ 3.000 beskikber.
Spulregels foar il ynstjoeren
• Op de slufoanjaan oft it om in G(edicht) of in F(erhaal) giet;
• De bydrage moat typt en ynfjouwerfáld opstjoerd wurde;
• De priisfraach is anonym en bliuwt datfoar dyjingen dy 't gjin priis winne.
Dêrom moat der op de bydrage seis dûdlik in mottolpseudonym fermeld
wurde;
• It mottolpseudonym mei jo namme, adres, wenplak en biografyske gegevens op
in A4 skriuwe en der by ynslute;
• Net mear as ien gedicht en/offerhaal ynstjoere;
• Jo bydrage wurdt net weromstjoerd;
• Oer de uts/ach kin net korrespondearre wurde.

It earste publikaasjerjocht fan de bekroande ynstjoerings komt oan it
bestjoer fan de Stichting Rely Jorritsma Fûns, sûnder dat der apart
noch wer foar betelle wurdt. As it bestjoer net binnen it jier nei de
publikaasje fan de utspraak fan de sjuery fan dat rjocht gebrûk
makket, ferfalt it wer oan de skriuwer.
De sjuery wurdt foanne troch Mirjam Vellinga, Jelle van der Meulen
en Greet Andringa.
De priisûtrikking sil wêze op 1 oktober 2005.
Wa't meidwaan wol oan de priisfraach fan it Rely Jorritsma Fûns
moat syn of har bydrage foar 1 maaie 2005 ynstjoere nei:
Rely Jorritsma Fûns,
Gemeente Littenseradiel,
Postbus 1,
8730 AA Wommels.
Mear ynformaasje kinnejo krije by Lys Scarse, telefoan: 0515334461 of email: lscarse@littenseradiel.nl en opus webside
www.1ittenseradiel.nl.
1 tl·

JUNIOR RELY 2005
Fikse prizepot foar JONG skriuwtalint: do dus!
OPROP OAN ALLE JONGEREIN TUSKEN 12-18
JIER!
Hoe: Skriuw in ferhaal, gedicht, opstel, sjongtekst, rap, ynterview of
in oare tekst yn it Frysk (maks. 1.500 wurden). lt ûnderwerp is frij.
Ynspiraasje nedich? Sjoch dan op www.doar.nl, dêr steane de
ynstjoeringen fan ferline jier.

Wêrhinne: Bist klear mei dyn tekst? Mail dy dan mei dyn
persoanlike gegevens (namme, adres, leeftiid, tel.nû. en e-mailadres)
nei ynfo@afuk.nl of stjoer dyn bydrage nei de Afûk, Junior Rely,
Postbus 53, 8900 AB yn Ljouwert.

Foar wannear: 1 maaie 2005
Prizejild: yn totaal€ 500,Priisûtrikking: 1 oktober 2005. Winners meie dêr har eigen wurk
foarlêze!

Sjuery: Arjan Hut (redakteur www.doar.nl), Baukje Wytsma
(skriuwster) en Katynke van der Vliet (priiswinner Junior Rely
2004).

Mear ynformaasje: de Afûk, Mirjam Vellinga, 058-2343070,
m.vellinga@afuk.nl

!HARK! Festivall
Under de namme HARK ! sil de Stifting AAIPOP yn Nijlän op sneon 26
maart 2005 in nij muzykfestival hálde. Der sil dan in jûnfoljend
programma brocht wurde fan Fryske muzyk yn de harksankjesfear. De
lokaasje is in grutte teatertinte op it terrein fan MFS De Mande yn
Nijlän.
Foar dizze earste edysje fan HARK ! binne kontrakteard:
Ernst Langhout & Johan Keus, Frederike Kleefstra & Corinne Staal
mei kombo, Nanne Ka/ma & Ankie van der Meer
en de Fjouwer Fryske Trûbadoers:
Doede Veeman, Jaap Louwes, Piter Wilkens en Gurbe Douwstra.
Alle fjouwer 'acts' sille in part hearre litte fan de programma's dêr't sy
mei op 'n paad binne of west ha.
De presintaasje is yn bannen fan in grut leafhawwer fan fryske muzyk:
boargemaster Sicko Heldoorn fan Opsterlän.
Dus: sneon 26 maart, 20.30oere, kaarten á € 15,00
Reservearje: tel. 0515-569324

IEuropa Kinderhuipl
Al meer dan veertig jaar organiseert Europa Kinderhulp vakanties voor
kansarme kinderen uit Nederland en landen zoals Duitsland, Frankrijk
en Roemenië.
De kinderen worden in het desbetreffende land geselecteerd door de
organisaties als het Rode Kruis, het Leger des Heils en de sociale
diensten.
Deze kinderen komen uit gezinnen waar vaak grote problemen zijn
zoals: alcohol- of drugsproblemen, langdurige ziekte van vader of
moeder, kleine behuizing, gezinnen waarvan de ouders tijdens de
vakantie moeten werken en het kind aan zijn lot wordt ove! gelaten.
Vaak worden de kinderen jaren achtereen teruggevraagd door onze
gastouders. Dit schept een band en geeft het kind wat houvast in zijn
vaak wat chaotische wereld.
Een gastgezin kan meer betekenen dan een vakantieadres alleen. Zo
zien de kinderen dat het ook anders kan dan bij hun thuis.

Europa Kinderhulp uit Friesland vraagt voor de komende zomer
gastgezinnen die een plaatsje willen inruimen voor een kind, wat
aandacht en liefde willen geven en een plek om eens onbezorgd te
kunnen spelen en aandacht te krijgen.
De meeste mensen zijn bang voor het onbekende, maar dat is echt niet
nodig. Een kind krijgt een onvergetelijke vakantie, herinneringen die
het een leven' lang met zich mee zal dragen.
Denkt u "dat is misschien wat voor ons" schroom niet, maar bel of email naar:
Joke de Vries, telefoon 058-2573612 of friesland@europakinderhulp.nl
Ook tijdens het verblijf van de kinderen staan de vrijwilligers u graag
met raad en daad bij.
Mocht u beslissen om mee te doen, dan heten wij u van harte welkom.
Data kinderreizen 2005:
Nederland 25 juli - 12 augustus
Frankrijk CR 7 juli - 28 juli
Frankrijk SPF 16 juli - 6 augustus
Duitsland Hannover 25 juli - 13 augustus,
Duitsland Schneeberg / Delitzsch 25 juli -12 augustus
Duitsland Oldenburg 15 juli - 5 augustus
Roemenië 25 juli - 12 augustus.

!Verkoop van KIKA berenl
KIKA (kinderen kankervrij)
werft fondsen die ten goede
komen aan onderzoek voor
een betere behandeling en
genezing van kanker bij
kinderen. Eén van de
middelen om hiervoor geld in
te zamelen is het verkopen
van de heerlijke zachte Kika-knuffelbeer! Koop daarom voor jezelf of
voor een ander deze prachtige beer. Hij kost maar€ 7,--. Daarvan gaat
maar liefst€ 5,-- naar het Kika-fonds. Belangstelling?
Eén telefoontje is genoegnaar: Anneke Feenstra, 0515-577370
(Bolswarderweg la te Tjerkwerd)
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!lt Pjuttehon~

OPROEP!
Hallo dorpsgenoten,
Heeft u nog 'rijdend materiaal' staan, zoals
driewielers, kinderfietsen met zijwieltjes of
een step/autoped, en dit wordt niet meer gebruikt.
Zou u het dan aan peuterspeelzaal 'It Pjuttehonk'
willen schenken ?
Wij en dan met name de peuters zouden hier erg blij
mee zijn.
Voor het aanbieden van 'rijdend materiaal'* of
eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Mireille Galema (bestuurslid)
Sylroede 22 Tjerkwerd
W 579338
• Wij komen het materiaal graag
bij u ophalen !

. :u

!Bedankjesl
Tige tank foar jim omtinken, yn hokker foarm dan ek, yn é êfrûne
moannen. It wie echt geweldich!

Akky Hayteina

!Bernel
Femke, geboren op 8 november 2004.
Dochter van Oscar Poelstra en Cora Eelman.
Sylroede 19, 8765 LV Tjerkwerd
Aleida Johanna Helena, geboren op 21 januari 2005.
Dochter en zusje van Maurits en Afke IJdema-Andringa,
Bernard en Simme.
Secr. Haitsmalaan 3, 8701 AV Bolsward

lsnyeinarenll
Sjoerd Breeuwsma wie al hielendal yn 'the winning mood' op de
frijwilligerjûn. Nei wit-ik-hoefolle spultsjes roulette hie der de hannen en
bûsen jolfysjes. Mar Sjoerd is goudearlik en hat gjin pokerface. Oan 't ein
fan de jûn wie der dan ek kealstript ......
Anita Hekkema wie deselde jûn op de black-jack toer. Nei in In skoftke
waard se oermoedich en fuort wie de kattewinst. Har pealdû nsfeardichheid
die mear fertûten.
Jen fan de .frijwilligers fûn de 'Russyske roulette' sa spannend!!!!
Jantine van der Meer is yn ferwachting. Eltsenien wie op 'e hichte, mar op
de lêste oefenjûn fan de tsien dy 't der wienen foar it tonielstik gie by my pas
it ljocht op! Su.ffert dy 'k bin!

Hulde foar Oeble-Om oftewol Fokko Rollema. Sa siik as in hûn, 'but the
show must go on!'
Yn it tonielstik waardflink sketten. Leen Huisman woe sa graachfoar wat
ekstra spektakel soargje troch it ófstekken fan jjoerwurk. Yn ferb án mei de
bránfeiligens mocht dat net. Wat in teloarstelling! Leen wie der sûver wat
mei oan!
Iiswille: De grutste sniepop stie by de Blanksma 's; de sterkste sniehutte by
Boomkamp, mar it meast natuerlike bousel stie yn Menaam
.
Troch de sniefa/ koe Meindert syn ynleave Susan mei de auto net berikke. Hy
besocht it al, mar bleau healwei de reed stekken. Mar gjin noed,
rescueranger Yeb hie it spulflotweiflot!
Itfoarjier is noch net te rûken, mar it is al te sjen by Yde Schakel en de
Witteveens. Sit de ien al op sa 'n 180 lammen, de oarjout noch gjin belies en
krûpt nei de 175. Wa soe der winne?
De Waltawei hat eejkes yn de refyzje west. Sjocht der wol kreas ut, marJo
moatte fansels net mei plakkaatferve streekje. Dat háldt dochs net!!

Kopij en snypsnaren
graach foar
I 4 juny

