
>·. :·. ·>. ::, 

... · ::·-:,· ... 
. · :::,·. 

. . . · ... ·. ' : 
.· .-· . . ·. /}/.:·.> :·:._:·.:-: ... > >::;:·· · .. ;-: ·. 
~:-.- .. · .. 

doarpskrante fan tsjerkwert e.o. 



3e Jiergong "IT SKIEPPESTU.RTSJE" 
=================== Nû. 5. 

REDAKSJE: Wyke Bl~nksma-v.d. Witte, till.' 9487 
Sytske Dykstra-Bouwhuis, ' , 2968 
Rients van Buren, 

1 ' 
9280 

Marten Kikstra, ,- , 9269 
Ja,n Dykstra, ' ' 9498 

T:YPE .... ÉN STENCILWURK: Ineke :)y:kstra"""v.d: Meer 

OMSLACH: Albert van Lingen Jr., Ljouwert 

REDAKSJEADRES: SYLROEDE ,5 .. 
. , 

BANKRELAESJE: Rabobank Bolsward; gironr. 856.829·t.n.v. 
Rabobank Bolsward, rek.nr. 3087.56.800 
·Lg.v. It_rSkieppesturtsje, '.Tjerkwerd. 

. ... ,.' 

.-.-.-.-.~.-.-.-.~.---·~·-·~f-.-.-.-.-.-~--~~-.-.-.-.-.-.-. . . . 
'ï .'1 

FOARWURD: , . 
! •. · 

Hwe;i;-yn ..i.1t· :Lyts doarp great iyêze kin, hawwe WY wer 
sjoen mei it feest. We wJene meiinoar dwaende en we hawwe 
it meiinoar gesèllich'hawn'en makke. 
Foar in great part is dat fansels ek to tankjen oan u.s 
Oranje-bistjûr, dat it allegaar op poaten setten hat. 
We tochten sa, dat hja ek yn felle tofredenheit weromsjen 
kinne. 

Hweryn in "great" doarp lyts wêze kin mei tsje we hjoed 
de dei jammergenoch ek noch faek mei. Hwer't in doarp it 
iene moment iepen en blier wêze kin, kin it derop wer stikem 
en stûrsk wêze. Dit is lykwols tige spitich. We binne mar 
gewoane doarpelingen: wolris lyts en wolris great. En al 
wurde we allegaar wolris lytsman makke, lit us mar prebearje 
om in bytsje gewoan en iepen tsjinoer de oar to bliuwen. 
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Hwat der fierder bard is: By Dicky en .Akk e Tjalsma 
waard op 5 septimber de twadde dochter berne. De lytse 
protter wurdt Hiltje neamd. Heit Dicky sil nou wol -skrep 
pen hawwe om it syn trije froulju hwat nei it sin to 
meitsjen. 

Ek binne wy yn Tsjerkwert trije jongfammen kwyt 
rekke. Op 14 septimber trOuden Hilda Schakel en 
Johannes Vlsser. Hja wenje nou yn Hàrtwert. By de 
famylje Schakel binne de dochters nou op. 

Op 10 oktober binne boaske Minke Bakker e n 
Rein v.d. Schaaf. It tinnetd.Er nou ek aerdich ut by 
heit en mem Bakker. ~i~e en Rein wenje yn Boalsert, 
dat se kinne noch màkiikernoch ris lans komme," · 

By de famylje Vêlema.trout op 26 oktober de aidste 
dochter Joke mei Siebe Koopmans. Hja komma. loppe de 
saek yn l3oalsert to wenjen. Moaijer kin it net tocht ûe •.. :·:.:. 

Ek by Tsjerkwerters, .. om utens waarden lytse poppen 
bernei óp 13 septimber by Dieuwke (Bakker) en Wiepke ·· 
Zijlstra opNijhf.zum de lyts~,Anita Boukje. :Beppe 
Boukje en pa.li:e Wieger hawwe d.i t fiert trocih gelyk mar 
in wykein nei P.a.ry:~.-~9 .~an. Warkum · 

Hilt~je (v.d. Meer) en Adriaan Bokma waarden op 
22 sept. tige bliid makke mei lytse Jantje Ineke, dy't 
nou yn 'e selde widze leit, wer1t 'teppe Jantje froeger 
ek ynlein hat. Beppe Jantje dêrom ek net sa'n bytsje 
greatsk. 

~:-; . , .. 
Op 21 okt-ober waard ·l.:-y Murk en, Th~a Wijngaarden 

to Heech in f'amka , nea.md Elly, be r-ne , : A1:t W\Yf. ûs net 
f orsinne ha.t Ee lke fan Bernard en Tsj äkke. eJc- op dizze 
eyia jie-rdei, dat frou Wijngaarden hat i t ·s-traks mar · 
dz-ok , Se kin fan de iene. nei de oare reizigje. 

Dit wie it foarsafier as wy witte. Mochten weien (of 
maar) forjitten hawwe, !_li!Jl it ûs dan mar n-et kwea ê.f, 
dan wisten we i t net. :t ·•. 
Fine jo it aerdich, dat sa ek ~-0ch ris hwat haard 
wurdt fan Tsjerkwerters om utens, dan soene wy sizze: 
stjûr ûs in kaertsje en wy forsoargje de re,st. 

Folgjende :kopy graach foar j5 desimber! 

Groetsjend, nammens de redaksje, 
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De opbrengst van de plaatselijke collecte voor 
het Kon. Wilhelminafonds bedroeg f 604,75. 
De co l Le c te .vo or' de Nierstichting bracht het 
bedrag op van,f 200,--. 

Hartelijk dank. 

,,,,,,, 

.. , 
It is al wer in _pear wike lyn, 
dat we ûs d.oarps feest hie ne • . 
De earste ke ar" zette. i t allegearre _sa goed .utein,.' 
mar -ds middeis waarden ·we ·forslein: .-,. 
Sjoe;d van 't ,Zet, in warber doarpsgenoat forstoar. 
It feest waerd utsteld en, we kondigen it. fjouwe!'. W:ikelet:ter 

.wer .oan ,' 

7 Sept., jouns 7 ûre, it. fierljeppen. gyng ·faL eta;rt·,. 
i t springen gyn:g mar ti ·e· knap', . . . . 
"Eensgezindheid" wie der foa:r' öp';).Ûste:ring by. 
Sa nou en dan lwat muzyk en dan -~er hwat ljepperij •.. ,. , 
Njoggen ûre be gong i t yn i t' Wal tahûs al hwat to rinnen; · 
de Country en Western groep koe dan ek bigjinne. 
It h i.e Le doarp koe hast mei geniete, 
in pr-ach t stik muzyk en nei ien ûre koene jo rêstioh sliepe. 
De oare moarns kamen se sa s ted.Lchoan wer oanee trte n , 
"Eensgezindheid" hie de kofje alwe·r klaar, it koe net better. 
De bern scene ringstekke. op !e fyts, 
bmppe de 50 jier hocke ye nd om hwa t peallen, 

It Matinee hie wol op it fjild kind, sa moai wie 
mar we giene doohs mar nei it Waltahûs op reis. 
::)e 'Tizebosken" hiene de stemming der al wer yn, 
jong en ald, alles hie al wer in fleurich sin. 
Nei hûs ta to iten hoc ..g.den jo net, 
der· waerd trooh Sytse jo alles wol foarset '· 

(jo moas te n' fansels wol ta de ponge). 

·.._ 

se hiene it soms 
bryk. 

it dy deis, 
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Healwei twaën roun it op it sportfjild al wer a0rdich oan, 
de minsken hiene der sin yn, hwa hie de heechste taan? 
De ljedderrace gyng om de snelste tiid, 
i t wettersjouwen hwa"-t de ·measte centimeters h Le , 
De reade trie, oan in auto twa tsjillen omsette én de 

moeren mei de han oandraeije, 
dan efterut mei kronkels nei de streep tajeije. 
Estafette: alle ploegen startten yn ien kaar, 
ûnderweis oan-en ûtklaeije·en:dan noch hurddrave, hwa1t 
woun hie wer hwat punten me ar-, 
Twa Jokers waerden der de mi.dde Ls ynsetten 
en torj och te 12 punten mei sketten •. 
De Qare fjouwer waeTden de jouns noch ynsetten. 
We hiene hjirnei noch ringstekken, 
85 minsken diene mei oan de rings·tekkerij, 
doe fluch ïte en de Zeskamp 'be gong yn it Waltahûs·, cp t e nij. 
De seal wie·grêtf~l, dér koe neat maar by. 
De trije theori_e-ploegen·; fan elts twa man, knopkes op+e 

· tafe1 ·· en de finge r der by·. 
Der waard wol gauris nee forkocht, 
dan mar wer mei in oare fraech bisocht • 

. Doe I t dan alle ploegen west wiene, 
koene se ien foar.ien·1-0 m i.n , op ittoaniel. 
Twa kear energy-besparing foar it ljocht, · 
mar dochs mar leaver,boer hiene hja tocht. 
It jier fan i t · barn waerd hiel b-. sûnder mei skimmenspu1. 

bracht. 
De bus is sa fol en de balade fan flearmûzen .kaem ek goed 

foar it-ljochi;. 
In mamoet-bidriuw, elts in eigen funksje, kaem yn in 

R:-iilveTkavelings-dream ta stan. 
Alle forieningen - en dat binne der nochal. hwat ~ w~erden 

e fke s oanhèlle en bracht dit ],iet ta stan: 

Hald iii yn stan, hald it yn stan, 
li t ûs warber bLd.uwe, 
Us lytsè doarpk' is hiel hwat mansk 
dat jowt in hechte ban. 

In pracht ofsluti~g fan, dizze joun.. ... 
Doe noch efkes mei .de Tizebosken de f'uotten fan'o groun, 
Dêrmei wie dit tige slagge feest wer ofroun. 

Iet. 
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Kleuters: 1. Matthijs v s d , Weg; ... 2. Ee Lke Algra; 
3. Carolien Draaisma. ·• ·:' 

.... 
Klas 1 en 2: 1. Rie'nekEi Speerst:r,a;· :2 •. Joost Huisman; 

3. Johan Gaastra. 

Klas 3 en 4: 1. Janneke Gietema; 2. Alie Feenstra; 
3. Anneke Gie te·ma. 

Klas 5 en 6: 1. Niek Galama; 2. Carolien Hendriks; 
3. Jitte Huitema. 

OPTOCHT: 1. ·Heit en mem uit vroegere tijden. 
2. De· jeugd ié de toekomst. 3. Clown. 4. ::Ncmrman. 
5. Astronaut •. • l .. 

VOLLEYBAL: 1. Hielke Schakel, Hinke Brandsma, Renie Zijsling, 
Bart Gietema; ·Emie 'Fèenstra, Joke Witteveen. 

2. Jan Galama, Hylke Feenstra, Cath. Witteveen, 
Be :rt. Wikke rink.,,- ~ny .d..E?. J onK,.' 'J1m,.:)Jt1!.kem~x: 

Jeugd V)lleybal: 1. Baukje Gietema, Marijke Galama, Wiebe 
Hui tema, Janny Gietema, Dirk Hiem.st:r·a;, /Báe ne Ydema. 

! ' •. :. 
,, • .;., . J.. 

RINGSTEKKEN leechste klássens t. Sj oukjè _ HiJlke.nf?,f 2. Joost 
Hut smanj: 3. ·Jeroèn' He nd.r-Lk à'; 

·. : . . 

RINGSTEKKEN heechste klassen: 1. Cilekè Huitema; 2. Pietsje 
Feènstra; 3. Tetje de Jong. 

RINGSTEKKEN alderen: 1. Hièlke Feentîtrà:; 2. Cor v. Zuiden; 
3. Baukje Gietema; 4. Bram Volbeda; · 

. .. .. , 5. J,. oukj e -Brouwer. 
POLSSTQI{ ..... ::FIE'RSPRINGEN: 1 •. Joh.: Dijkstra: (bekerwinner); 

2. Haije Huitema; 3. Sico Postma. 

, ,.; .. f~·ugd: '.' 1 •. · Sjoerd Bakker; 2. Jan Pos tmaj 
3~ · W,i~be .'.Hui tema • 

. • :.. .. ·; J! 

SPUL··FoAR<BóPPE. DE '50 JIE:Fh l. ;·OkkeLs. Postma; 2. Häaije 
. ; !KèoiJe11:.-ga; 3. Dirk Walsma. 

., .,. 
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UTSLACH "ZESKAMP": 1. Singel: 34 purrte nj .... 
2. Iemswalde: 33 punten; 
3. Rytseterp.: 31 purrten] 
4. Waltawei: 2:3 punten; 
5 • Arkum: 1 8 punten ; 
6. Beabuorren: 16 p~ten. 

. ..... 
. - - - . - ·-· 

Vrijdag 2 nov. houdt <ie Oranjevereniging haar 
ledenvergadering in i.t Wal tahûs. -·-. 
Er zijn belangrijke pr'ograminapuriten te bespreken, 
dus komt allen. 
Stem zelf me s en ·praat mee over de lèciinende ákt,i..., ···· 
vi tei ten. 

Het bestuur. 

;, ê .. .-.- ...... -:. 
Heriohten van de Dorpsomroeper •••••••••••• 

In het voorafgaande n o ;: 4 schreef ons ·redac·tielid 
Rients vannBuren in zijn roarwurd: •t is weer voorbij de 
zomer en inderdaad het i.g ·zo. En dan.-v.olgt .. weer de .. t.i;jd .. 
van de lange gezellige avonden binnenshuis met zijn vrule 
bekoor.lijkheden. . 
Maar de tijd, met .z tn allen ge s cháárd órn het "Huf'se lijk · · 
Harmonium en dan de bekenda liederen uit volle borst 
zingende, behoort in ve Le gezinnen weL' .è.en .be.etj.e tot : .. : .. 
het verleden. 

Enkele t.ientallen jaren geleden is daarvoor in de plaats 
gekomen het Ht Lve r sumse Tabernakel ofwel de .. beeldbuis •. ·., 
En als dan 's avonds 7 uur het kijkvoer wordt aangereikt, 
dan kan men nog altijd uit 2 menu's kiezen. 
Alleen al die Pre d Oster, als die dé marmo t te n over ·uw 
scherm laat rennen en het winnende jonge paar zich kramp 
achtig aan elkaar vasthoudt om .d.e . Laabs te buit.nog even 
binnen te halen. Zeer vermakelijk en geld st Lnk t nu 
eenmaal niet. Jaren geleden gingen nog jonge kinderen 
met een marrno t onder hun jas of mantel langs de dmzren en 
kon je hem tegen betaling zien voor 1 cent oÎ 1 stuiver. 
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Zo ziet u maar weer: tijden hebben tijden! .. : . . . ~ . . ;.. . . . . .... 
Wat mij persoonlijk ook steeds,zeer boeit, dat zijn die 
verschillende Pr-aa t-p:r:-og:ramma' s_, waar- het glas Oranje 
leuterwa tar ofwé+ 'de na ti.ona Le k Le t sd.r-ank op de tafel staat. 
Het kan wel eëris~-iets ut t.Lope n ; maar- d~rt.moë·t je maar denken, 
die sprekers zitten de Hagepreken nog ir?: he·t bloed en dan met 
wat krakerige eetwaar_:j;n_j~ ber~ilç is)iet-goed +oeve n , 
En als van Gogh, die in 1885 de Aard~ppeleters schilderde, 
nog eens om de hoek kon kij_k~.n in verschillende huiskamers, 
dan ging hij misschien 'de ·Chips- of wokkels- en Pretletters 
eters schilderen. 
Genoeg hierover; er zit ten~lotte een knop aan ieder toestel 
voor~ en ill• 
Onlangs liep de Bovenmeester met de 2 hoogste klassen de 
Wandelroute. De liederen, naar ik ve rmoed , die onderweg 
gezongen zijn, zal vast wel het we.lbekerid:~ Fe-1'rné--=J;o-ngens 
Stoere knapen over de mooie greiden geklonken hebben. 

Honderden ~a- j-ullie.; zullen nog :volgen. De bove n=bed oe lde 
Wandelroute zal een tijd_.e(3n ·. zalvende stil t-e ondergaan, maar 
het komende jaar gaa~ het dan pas echt -ge be ur-err-e'n-me naen ••••• 
geen be nauwde.. en angstige kreten a Ls s. Be r-ge n kom _::ov.er ons en 
Heuvelen bedekket-one , 
Vooreerst maar eens een massale tocht .van DÓrpsgenoten in de 
nabije toekomst, dat zou geweldig zijn! _ 

.. · 
En wat ik het vermelden zeer de .moe î te waar-d vond ; .Ls nl.: bij 
de fam. Reidsma stond enige ,tijd geleden de-·Noorde'rlicht 
anjer- in .. bloei; -ze er- zeldzaam in .deze s:tre.ike,n. ··.·· 

f .c ;, . ·i ,; 
: ••• i .• ,.' 

De prijs-qitreiking van de,Tuinwedstrijd 1•979· zal op 9 nov. 
plaa tsviinde n, na de ve rgade ri,ng: van D • .:s. ih het · Wal tahûs. 
Naat.'alle waarschijnlijkhei4,' )le:t is nr. nog.niet geheel 
zeker, zal de .bakende Tuinbiol.oog; -Pr-of, Bl·oemsma uit Wageningen, 
een koii:te, lezing houden· over bloemen in, de tuin e·n hun ver 
Z)rging. 

De laatste prijsvraag wordt. door het geringe aantal oplos 
s Lngërï nog verlengd tot 9 riov , 



Voor"diegenen_, d i e het niet meer wisten. ~f't er 
gevraagd werd, het volgende: 

In welke plaats of stad in het .zuidwesten 
van Friesland staat op e e n. ophaalbrug 

.. stap-voe ts? 
•••• 1 • 

.A'.1-le.·n _'\veer goede tj,.jden, ·'toe gewenst, .. 

' .. ·: 

i•; 

.. :: 
-·. · .. · ....... 

de Dorpsomroeper·. : 

1440%%%%%"/J'/o ;_ ';)1/' 

;~ . . . ") '. . : 

-· .. :·1'.· '( 

BILJARTVERÊlNIGING:'." -:· .·: 
' r . ., .· ,' 

. ·.•·;. 

V •• • ' 'L :· .. . '' 1 ... 
. : :~ 1 

In het afgelopen winterseizoen·. is er vrij fel":'" 
gestreden in de competitie •. '·: 
HaJ.wrwege was het S. ~iemstra:·~·die··:aàn_de' 
leiding ging; uiteindelijk wä:s-'hé't Èelke ·lefijni 
gaarden, die de winnaar: werd eh derhalve. èi~ '. · · r.,·> 
clubkampioen is geworden. ·' · 

.··:.-· 

Ook is or.strijd geleverd in de dorpencompe 
titie Parrega7Tjerkwerd. 
Tjerkwerd girig "in november .eerst op bezoek naar 
Parrega. Parrega won op deze avond met 7 winst 
partijen uit 12, 
In februari kwam Parrega bij ons op bezoek, deze 

.ke e r- _was het Tjerkwerd, di.e e.en d i.kke winst be- 
-· haalde,· nl.' 10 uit 12; derhalve kwam de wedstrijd 
beker voor een seizoen naar Tjerkwerd. 
Deze beker is voor een ieder te beziChtigen in de 
bar van Sietse • 

Inmiddels z a j n voor de d or-po n c ompe tri tie van a s s , 
winter de volgende wedstrijd-da.ta's ~stgestela:· 
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20 nov.er:np§~ .. Jn. Tjerkwerd; 
8· f~brU~r~·naar Párrega. 

~~~ Sepi. jl~.i~ d~-biljartcompetitiè'we~r ~an 
'start ·gega-an·_.met '"16 ·1eà.en. · .. 

1 f .·· ! ' 

. ; ): 

Het raadsel van'. .dë-=*ieiba.kken·11 -b~f .dé .. hee:r· D._N .... in .. ·de 
vaart, rs· nogJniè·t dpg'é'helderd. • • , , : i: 1 • • ·., : •• ::·. :,-.-:~~-~ ~;--f/~ 

. . .j . .. . l, • ' . ~ • . . ~- . 

De korpsleiding van de· .. RijkspÖ,li t_:j,è ·te' Won.'ser:a,.'de ê-11;-"·· • 
' . ·_:.:.:..·~· . ··'~ . --~ ': .. ·-~ ·. .. ·'..;. i t ;. 

be t re.ur j deze ga,.ng .Y~t;i :zake.n.- Zij, he_ef~-êi"än-·Öok~4ê- . ·. 
·- .:. .... • ' •. ~ .. ·-'~· i_ ; . . .• .. : :-'!,, .f:··.~~~;.;.:r L .... -~.c: 

plaa.tselij"ke· wachtmee s te r-s :Bla.nks~á. .en~'.Kitstra,(Q'l~:t ,.IJ:ert. 
d k be 1~ t C •. • c .· .. " 1• j on e;pz,oe .<· .... rs. j ' ·. : :·. '·i-·,. '.. . ' r • 

~ :· r :· · . -~. . · ·· · ~ · · · ··· · '-·- , ::·:::~:.:· · .';::.;: )_;i ~-1 •• 

Voor dege ne , die· ;1.tilic~·t-:ingsn kan"·verschaff.eti, cj.i~,,J.:~i- 

den tot de op;t.o~_s_i~};.v~\le~~ .·~y~\erie1.fzë'': ~étak',' he bben 
. . . • - • J.-. ~ •· .•.... J t ·-- I ) . ' ! : :, 

onze plaatselijke Mal'1iîn-1S-tàrsky.e:frJ!an,_H'UtGhJeep,_ ·: -·;-· 

mooié·p;.ij~'u'itgé'loöfd: e en pondje zeer ve r-aerpaLäng 
·: . . •. :~ .i.: 1 

uit hun eigen rokerij. 

////////lil 
·.:.'.-..i: -·· : ... · ... 

Muzykforienin5 "EENSGEZINDHEID", anno ·1922: 

..... :.r:_ .. 

Forline wike moande i, tojoun 8 okt. haww' we earst 
in ûrke blaast om dêrnei u,s tra~ysjonele ledeforgadering 
to há.Lde n , ,·~·~.:· 
As men sa'n jier oereidit stiet men forbaesd, hwat sa'n 
korps allegear wol net utewei set, einliks ûnmisber foar 
in d oaz-p , · 

- .. 9 - 



As bistjûrslid wie ~ftredend en . .herkiesber Akke 
de Haan ut Boalsert, dat .bliuwde sa ·•t·wie~ 
Akke is in tige krektè "jie nrrf.ngme e e be r-e sise ": de 
kas .wie dan ·ek lyk-as oars wer~~ ynoardêr. 

Eensgezindheid sit en stiet op it moment mei 
"alle hens aan dek" op tn.led~oantal fan 
35 man; d.i. in snel groeiproces west, dat wy 
hoopje in stan to halden. 

Op inkele nei, hat ek elts lid in nij as sa 
goed as ni,j ynstrumint~ . 1 ·• ,. 

It êfroune jier binne der aankocht: 12 blaesyn~ 
struminten en in greate trom. Der moat1riou rioch 
in bas, trombone en in tuba k omme , .,. 

Dizze 'ût}'ll'.e iding hie nea barre -k i.nd , as de .,gemi0:n- .· · 
skip .fan "TsjE!rkwert en omkri ten" ne t sa spon taen 
ut t è hoeke kamen mei finà.nsje Le s t Lpe ~ . •: 
De k oake aka j e , i t omheechbringen fan .:j.t donateurs 
jild, de consumptie-tinte JP tt spQr~fjild en de 
doar oan·doar-aksje foar in frijè gave, ' 
±. f to.ooo,--, binne allegear tige· slagge. 
Inkelde 'tase.ine jeften komma noch. . ·. ..... -:" .. ·. 
Nammens leden en dirigent, ûs wolmiende ~ank :(oar ,. 
de gollè meiwurking en: i t ynstari halden' fan 'i t " 
korps. 

As earstkommende aktiviteiten steane op stapel: 

27 okt. play-in yn Wytmarsum, dêr sille 
4 muzikanten oan meidwaen; 

17 nov. nei it festival yn Makkum; 

? .n ov , kofj ekonse rt yn . i t Wal tahûs; 
3 febr. 1980 halde we us jierlikse 

utfiering., 

D1 t wie i t sa foar "d i.zke ar-!", Al lege arre gr-oe t s j e nd 
fan "Ee nage z indhe id", 

W.van A. 
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Sch<;1,a t.s training te. Makkum: 

J_ongen.s en me i.s jes in de }eeftijd van: 

' 12··-. 20 jaar kunnen hieraan meedoen. 

·:' :bè träining ·is van naif zeven tot half acht 
1s avcnd s , Kos te n zijn: f 32,--. 

l. 

Eenmaal P!3,r m~and, is. e_,r trainen in He ar-e nve e n , 
Je kunt je opgeven bij het bestuur van de 

IJsclub. 

/%/%/ia/%/ 

N'ieuws van het dorpsbe lar1g "Tsjerkwert": 
========~. -- ==================== === 

De afgel;p~~ tijd iJ' eren bezige '·tijd voor ona' geweest, 
er is verschiliende keren vergaderd. - . . . ,' ·: ., . ::: .. ·.~ :_· .l . 1 . • , •• : • 

* We hebben al ~è'ns èe,rder· "g~méiá\ dat ~e als doz-pabe Lang 
ook bezig zijn met de ruilverkaveling, weL daar- is---nu 
dan een start mee gemaakt. 
We hebben ons eerste ge. sp_r.ek met de heer Jam Sal ve rda 
uit Leeuwarden gehad. · · 
We hebben onze wensen kenbaar gemaakt en de heer 
Jan Sa Lve r-d.a zal daar verder aan werken. Verder za L hij 
e en ·.èoekje maken over Tjerkwerd, waar a Ll.es wat h i.êr 
gebeurt en aanwe z Lg is, in vermeld zal staan. 

;: Dan hebben we- onze jaarvergadering .op ..2 nov,. a.e,E, om 
7.45 uur in it Waltahûs. 
De heer Fr. Schàkél _zal op deze avond de prijzen van de 
tuinwedstrijd uitreiken. 
We hopen, dat u allemaal op deze avond komt. 
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3E De Wonseradeel-fiet.stocht i.s ook dit jaar een 
groot succes geweest. 
Aan de tourtocht hebben enige honderden mee 
gedaan. Hot weer was natuurlijk ook prachtig. 

Yn ûs doarp kin bigj:i..~ 1980 in kursus: 

"Tuinaanleg·- tuinonderhoud11 

o=-=. ===== ·============= 
fan start gean. 

Wy dogge tige us bêst om de tun sa kreas as in 
krusbei to krijen, mar it kin faeks noch better. 
Freark Schakel syn taek sil fansels dreger wurde, 
mar dat let n~at. 

It is needsaeklik,dat der± 10 of mear kursisten 
meidogge. 
De kosten binne f 2,50 per kear (f 25,-- yn totael). 

Diz~e kursus is foar elkenien, dus: ek foar Jo. 

Jo kinne Jo opjaen by de skriuwster fan doarps 
bilang: Janny Poelstra, till. 9140, oant en mei 
9 n0vimber. 

+++++++++ 

ST l MAARTEN: 

Zaterdag 10 nov. houden we weer onze traditionele 
St. Maarten. 
Met 'enkele· moeders hebben we do af'apr-aak gemaakt, 
da:t. de _kt!!~eren van de, Singel en Kerkst:r:-aat, alleen 
het stukje· rondom de kerk Lopan , . . · 
De kinderen van.de Waltaweg en S~lro~de verzamelen 
zich om ongeveer half zes op·het schoolplein en lopen 
dan alleen do Waltawog on Sylroede. We hopen, dat we 
dit nu naar alle tevredenheid hebben opgelost. 
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Sportverepiging Tjerkwerd: 

Nu' het zomerseizoen weer' voorbij is en· de wintèr 
sporten. weer~_Qegonnep.· zijp., bLi.kks n wi_j nog even t~rug 
op de aomer-spor-ben van 1979: ' _ 

.J- ·-: .~.' * KAATSEN; .. 
Voor het èom'pe.tiiïièkaatsen bestond goede: belangstèlling, 
al waren er enkelen, die het maar bij 1 of 2' avonden 
hebben gehouden, Dit is natuurlijk jammer en kan de 
uitslag be invloeden, . 
Dus vo Lge nd- jaar regelmatig kome ns , 

. . . . .. . - .: .. 
Dè uitslag van dit seizoen is: 

.Se.nioren: 1 Sjoerd Nauta 

2 Henk van I t _Zet: 76 punten; 
3/4 Jan v,d. Stap 

:-"''83'·punten; 

2 Sjoerd Bakke n 

3/4 Fr. Pietersma ·: 
Klé\,as Nauta 

75 punten; 
:Bertus Walsma : 75- pun beri , 

Jun:i.'oren:· :;1 Richa,rd Schakel: 101 pun te m . 
. J .. ,. 

.. . 
· 79 punten; 
78' ,J2-U!ltèn;_ 
78 -pun t_e n. 

De prijzen "iullê:n 'op de eerstvolgen:a.e jaarve:-rgadering 
worden uitgereikt. . 

* Op de Wonseradeel-partij op 23 juni en de schooljongens 
afd. parturen waren geen vertegenwoordigers van Tjerkwerd 
aanwe z i.g , Mi.sschien volgend jaar beter, 



* De uitslag van de ledenpartij op 1 sept jl. was 
als volgt: 

1. Meindert v.d. Wal, _Jan v.d. Stap, Men~o Poelstra. 

2. Me.inze Bakke r , Geert Fabriek1 Jos Falkena. 

Ondanks de geringe deelname (6 parturen) duurde het 
tot bijna half zes voor de uitslag bekend werd. 
Hij 5 om 5 en 6 gelijk, werd de kaats gepasseerd. 

Ook deze prijzen zullen op de ledenverg. worden 
uitgereikt~ 

* VOLLEYBAL: 
Tot onze spijt hebben we moeten constateren, · dat de 
belangstelling in tegenstelling tot.voorgaande jaren, 
tot het nulpunt is gedaald. · 7 "t_· ,; 

Alleen op Koninginnedag is er gevolleybald do,r 
2 teams. ·voor à.e geplande oefen- en ledenwedstrijden 
was geen belangstelling. 

* DORPENCOMPETITIE: 

Deze.voetbalcompetitie heeft ook.dit jaar weer veel 
~elangstelling gehad en het was jammer, dat Tjerkwerd 
op de laatste avond tegen Exmorra nie~ alle cracks op 
kon stellen, anders was · · misschien deze. keer. de 
beker voer- een jaar in huis gebleven. 
De ploeg van Parrega heeft het er de laatste avond wat 
bij laten zitten, door met veel te weinig spelers aan 
te traden. Dit is niet apor-t Le f , 

De uitslag was: 1. Exmorra. 
2. Tjerkwerd. 

3. Gaast. 
4. Parrega. 

* GYMNASTIEK: 

Sinds 12 sept. is de gymnastiek weer los •. Groep I 
(t/m 12 jr.) is goed bezet met 18 jeugdige gymnasten .• 
Groep II (12 t/m 20 jr.): hier kunnen nog wel enige 
meisjes terecht; ook groep III (dames vanaf 20 jr.) 
heeft nog wel enige versterking nodig. 
Misschien heeft één van jullie er wel aan gedéoht 
maar zich no~1~igegeven. Zet deze stap even, het is 
goed voor ui ~· 14 ... 



x TAFELTENNI_§.: 
Hierbij willen wij diegenen vragen, -die, hiervoor belang 
stelling hebben, om zLch even bij het·--b~stuur te melden, 
zodat die zich er.over kunnen beraden of dit nog op het 
pr ogr-ámma voor deze winter moet komen. 

* FINANCIEN: 
Eerstdaags zullen wij bij u aan huis komen voor het ophalen 
van de contributies en/of donaties voor de diverse sport 
evenementen. Het is maar dat u het. even weet. 

- Op 10 nov. a.s·. zal er weer een;,spor·trniddag····georganiseerd 
worden in de sporthal te Makkum, met o.a. zaalvoetbal, 
volleybal., zaalkaatsen. 
De ledenvergadering zàl wordèn ·gehouden op vrijdag 23 nov. 
a.s. om 20.ÓO uur in it Waltahûs. 

J .F. 

() () ()() () ()() 

Iata om te onthouden: 

2 nov. : jaarverg. Oranjevereniging; 
6 ,, afs~heid juf Woudstrà; 
7 , , : 'iazar vrouwenvereniging.;. 
9 ,, : jaarverg~ dorpsbelang + uitreiking tuinprijzen; 

10 . ,-r·;.rt'. sportmiddag ;in. sporthal te Makkum; 
? ,, :: ,tof,fieconcert muad ekkor'pa Eensgezindheid; 

20 , , : bilj .-::w~dstrijd :Parrega_:911jerkwera; , .'.· 
23 ,, : jaarverg. sportvereniging; 

1 jan. 1980: nie uwj aar-sba l ] . 
3 febr. , , : uitvoering korps; 
8 febr. ,, : bilj.-wedstrijd Parrega-Tjerkwerd, te Parrega. 

------------------------------------------------------ 
Bijdragen binne kommen fan: G. v.d. Witte, Wytrnarsurn; 
S. Dijkstra, Sondel; E. Witteveen, Boalsert; S. Nauta, Walta 
wei; s. Breeuwsma, v. Panhuyswei; K. v.d. Weg, Waltawei; 
S. Bakker, Tsjerkestrj.; D. Bakker, Bóa Lse r t t D. v.'1. -Werf, 
Boalserterwei; Akke de Haan, Boalsert; Tj. T1rlijns·'.;ra1 Eollen 
doorn; F. Reidsma, Ljouwert; K"Sohukken, He arc-e nt'e an , 



N.i.i .iiersbal. 

It j ierlikse nijjiersbal, dat elts jier op 
nijjiersdei halden wurdt, sil fuortoan organisearre 
wurdo troch it Stichtingsbistjûr fan it Waltahûs. 
Tank oan it_ Kommitee, dat it oant nou sa treflik 
foarinoar. hie. 

Snypsnaren. 

- gratis marturf af te halen op kade 8 voor minder 
bedeelden e n mensen, 'die niet dcor' eigen toedoen 
in staat zijn te kopen. 
Hans Batteram helle mei syn houn in earste priis 
op 'e keuring. Sy foarmon de bêsto twakaert. 

- doo't Brandsma mei skoansoan Goart nei Arnhitm 
teach om de caravan op to heljen, gyngen dor ok in 
poar douwen mei. Do douwen wiene earder thus as Gurbe. 

- sex op Rytsetor2: op nûmor fjouwer hat men in doasko 
mei in moai frommis. Nou let dat fansels neat, mar 
sa nou en dan strûpt se de hiele brot ut en stiet 
dan fansels neaken en bloat. En dat. mei dit· wa.er •. : .~ 

- forskate froulje ut Tsjorkwert binne foar in 
"strijkje II noi Pà.rregea west. It sil wol bij· Hille 
op 'e boppeseal west hawwe. Hokker orke~t dor nou 
krakt spile is us net bikend. - ' · 
do strontrace fan Jousterp noi_ it skoalhûs slagge not. 
Bij Joh. Dijkstra roun·ît tsjil fan1t reau. Pier en 
master Klaas hawwe in hûdfol wurk hawn om de stront 
oan 'e Waltawei to krijen, mar Pier it meast, hwant 
master hat meastal op ·'e ske ppe hongen. 

- us doarpsgenoat Wim Steggerda .rekke okkerdeis 
hast yn de trommelauto. 
de ka;t fan Anny do Jong is yn Amsterdam yn:t~rnarjo-. 

··nael kampioen wurden ··-- . 
do Poolstra's hawwe nei Parijs west! Wy forwachtsje 
in wiidweidich forslach yn't oare·krantsje 

- it oantal lizbokson stiicht, it oantal bulkweinen 
fan A.J. G. en Zn. e k , 
kopij ynloverjo foar 15 decimber en perfoast not let 
ter!!!!!!!! 

- Ineke hat Jan dresseard, nou is se mei de houn 
dwaendo •••••• 
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