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lêste datum 

~nder it dak fan de ivichheid 
ferspylje ik myn dagen 
de sinne komt en stekt wer 6f 
de jün falt tsjuster yn myn eachweid 

as dandy lëste dei ferskynt 
it ljocht my noch ienris 
om it lichem wynt 
ferstilje myn gebearten 
stilwei iepenje ik myn ha.n 
en op'e koelte fa.n'e wyn 
leverje ik de lêste datum yn 

26 july denis hendriks 

19 augo marten kikstra 

26 augo durk walsma 
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Neitins 

Samar op in jftn is er reizge 
en dàt wat us djoer wie gong mei 
syn fleur 
syn wurden/gedachten 
neat eigens liet er ûs nei 

Samar is der in ein kommen oan it libben fan 
ûs redaksjelid Marten KJ.kstra; krekt 52 jier ild<> 
We wiene allegearre fersleinl 
In man dy't noch sà midden yn it libben stie. Fan 
moarns oant jüns mei syn frou yn it spier om it 
elkenien wat nei it sin te meitsjen. 
It doarpslibben lei him nei oan it hert; benammen it 
keatsen, kaarten en de doarpskrante hiene syn ynteresse. 
As redaksje ha we him kennen leard as in koartwilich 
man, dy1t graach oer in gekheidsje mochto 
Altiid de fleur deryn, want dër wist Marten, kamen 
je it fierste mei. ' 
We hawwe dan ek hiel wat noflike jünen mei-elkoar belibbe. 

Jûns mei-elkoar om'e tafel 
De Skieppestur.t komt ynkoarten wer ut 
De wyn tysket mal yn1e beammen 
De rein slacht fül tsjin it rut 

Mar wy sitte feilich en fleurich 
Yn it lytse besletten ryk 
fan ienriedich byinoarw0.zen 
It hfts is sa sterk as in dyk 

Mar de dea wist de kaai te fineri. 
:t'erklaa.id as in golle freon . 
naam er us temük yn'e skjirre 
en hat fis ut1noar dreaun 

Benammen yn syn neiste famyljerünt 
liter in leech plak efter 
Wy sille syn fl~ur, ynset en ynbring 
slim misse. 

Nammens de redaksje 

R. Sp-• · 
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BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER 

Het laatste weekend van de maand juni, 
tropische temperaturen, brjna tot 30 gradeno 
Volle stranden als nooit te voren. Zelfs een file 
record van 500 km. op de wegen, die richting kust 
en waterrecreatiegebieden leiden. 
Terwijl in die zelfde maand Mo Poelstra zrjn 81ste w 
verjaardag vierde. 
In de maand juli werd de vijf miljardste aardbewoner 
geboreno 
Op de 12de juli sluit het jongerenkoor 'Con Spirito' 
het s3izoen af met een barbecue in de boerderij van 
Gietema te Dedgum. Voor diegenen onder u, die het 
niet wisten volgt hier het ledenbestand uit onze 
dorpsgemeenschap: 4, Arkuin: 4, Dedgum: 6, .Bolsward: 2, · 
Koudum: 2, Ferwoude: 1. Een totaal van 19 jonge lieden. 
De 23ste juli, de grote dag voor de 25 jarige prins 
Andrew en de 26 jarige Sarah. 
Terwijl prins-Andrew een staatsinkomen genoot van 
'slechts' 800000 per jaar, ook dat veranderde op deze 
dag als ruj getrouwd is en·krijgt dan de beschikking over 
een jaarsalaris van f 200.000,- Een inkomen waar deze· 
jonge mensen zelfs met alle officiële verplichtingen 
waaraan blauw-bloedigen moeten·voldoen, mij dunkt 
makkelijk mee rond moeten komen. 
Koninklijk~ af~ezigheid. Bij navraag-aan de R.V.D. 
kreeg.ik te horen· het ~olgende n.10 dat de vertegen 
woordigers van het Ned. Koningshuis het te druk hadden 
vanwege hun vakantie vieren0 

De maand augustuso 
Op de 17de was de voettocht van de 'samen op weg' 
gemeente langs de wandelroute naar de morgendienst 
te Dedgumo Onderweg klonken uit de -L-~- 
kerktorens van Parrega en Dedgum 
klokgeluid of roepstemmen vriendelijk 
nodigend: Komt! Komt! Komt het noodt 
u allen uito Mengt uw stemmen in de 
koren. Komt! Komt! Komt? en legt 
het aardse kruis neder in des Heerel! 
Huiso 
Na de kerkdienst langs de Dedgumeropvaart over het 
pracht~ge b~ugje richting Tjerkwerdo Een ;olgende keer 
D.V. misschien het·dubbele aantal van deze 1ste voet 
tocht 1986. En••••o je kan nu eenmaal niemand dwingen 
om mee te gaan! 
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Die mensen, die wel mee liepen waren in ieder geval zeer 
voldaan! 
In diezelfde aug. maand vierde Bouwe Feenstra v"do 
Gysbert Japikslaan uit·Bolsward z.ijn 84ste ·verjaardago 
En nam het bestuur v.d. oranjevereniging-het wrjze besluit 
om het dorpsfeest niet te laten doorgaan. 
Terwijl de boterbergen steeds hoger worden en de EeGo 
er brjna geen raad meer mee weet, waarschuwde ene Z.ijlstra 
uit Boksum begin van deze eeuw met het volgende gedicht: 
10, Margarien, o nagemaakte boter 
o~ margerien~ een pond kost maar een stöter:.(12-½ cent) 
0, mar-g er Len , bljjft g.ij nog lang bestaan. 
Dan zal de Friese boter naar de maan toe gaan. 
(of zoals de laatste jaren naar de koelhuizen) 
Tuinwedstr.ijd 19860 
De winnaars zullen eerstdaags bekend gemaakt worden 
in een rondgaan door het dorp door de dorpsomroepen 
vergezeld van bloemenmeisjes die dan bloemen uitreiken 

aan de bejaarden en ziekeno 
Ook deze eerst zo bejubelde wedstrjjden 
zal dan tevens de voorlaatste zijn en 
het tweede lustrum krjjgt dan meende ik 
nog een mooie afsluitirig! 
Vakanties 1986! 
Van de )20 miljoen inwoners van de E.Go 
gaan er jaarltjks 185 miljoen op vakantie. 

Dat is er meer dan er op aarde leefden-tjjdens de volks 
verhuizing in de vroegere Middeleeuwen" Onder al die 
reislustige volksstammen zijn de Nedèrlanders het be 
weeglrjkst. In ons land ging vorig jaar 65% van de 
volwassenden op vakantieo 
Ook in ons land gaat maar 16% nooit op vakantie tegen 
36, 34 en 49% in arme landen als Spanje, Ierland en 
Portugalo . 
En wie nog mee wil doen en opgenomen wenst te worden 
in de vaart der volkeren oftewel de dorpsgemeenschap 
dient wel jaarlrjks op vakantie te gaan en dan eigenlijk 
buiten onze landsgrenzen; 
Vanaf april ben ik wekeljjks weer een aantal dagen op 
de Ald Faers Erf route voor de verkoop van toegangs 
bewrjzen en rondleiding en dan in de timmerma..~swerk 
plaats aan de Buren 5 te Ferwoude. 
Ook de afgelopen maanden werd ik nogaleens gevraagd 
als dorpsomroeper op oude ambachten-markten en zomer 
braderieën, maar later meer hierover. 
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Tenslotte gingen van ons heen op 67 jarige leefttjd 
Dirk Walsma die jaren deel uitmaakte van onze dorps 
gemeenschap en veel gedaan heeft voor het verenigings 
leven alhiero 
Door een noodlottig ongeval in ztjn jonkheid op 20 jarige 
leeftijd Denis Hendriks een spontane en vriendelij):<e 
jongeman. 
En drie dagen na zijn 52ste verjaardag overleed onze 
markante dorpsma.n Marten Kikstra. Zijn laatste werkdag 
werd tegelijk zijn voorlaatste levensdag. Ik was bij 
de crematieplechtigheid van laatst genoemde twee, waar 
het verdriet voelbaar en zichtbaar was toen men in 
de juli aug. zon langs de paden naar de aula 
van het crematorium gingo. 
Een ieder was zo aangedaan, dat hij niets en niemand 
leek te zien. Wat moet je ook zeggen je kunt alleen 
maar denken en beseffen hoe betrekkelijk de tijd is en 
hoe jong twintig en twee en vijftig is en daarom 
besluit ik ditmaal met een bijzondere groet aan de 
rouwdragenden en wens hun allen troost, bemoediging 
en sterkte de komende tijd toe. 

De dorpsomroeper. 

E.H.B.o. E.H.B.O. 

De E.H.B.o. ver. Blauwhuis is van plan om bij voldoende 
deelname dit winterseizoen een. nieuwe cursus voor 
E.H.B.o. te organiseren te Blauwhuis. 
Zijn er in Tjerkwerd e.o. ook mensen, die interesse 
hebben om E.H.B.o.-er te worden? Het is zeer nuttig. 
Bel aan zo spoedig mogelijk •. Tel 2308 of 2.876. 

Het bestuur. 
-.-.-.-.-o-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•~•-•-o-e-d-•- 

BEJAARD ENG YMN AS TIEK 

Bij dezen deel ik mee, dat de bejaardengymnastiek 
weer begint op maandag 6 oktober aos• Hopende 
op een goede deelname. 

Totziens 
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WORDT VERVOLG •· •.•• • •••••. • •••••••.• • 

Ook deze keer is er weer _plaatsel:ijk "nieuws" te 
vertellen vanuit de boerderij. Laten we beginnen met 
een overzicht van de tentoonstellingen, die nog voor 
dit jaar gepland staan: Vanaf 22 september is er weer 
een nieuwe tentoonstelling te zien. We hebben dan het 
werk van Paulien Ploeger, een keramiste i~ huis. 
Paulien maakt haar werkstukken op een draaischijf. 
Ze maakt potten, schalen en vazen. Op de buitenkant 
wordt. er met behulp van lrjnen een v.Lakv er de Ld.ng aange 
bracht, die de vorm vervolmakeno Het aardewerk van 
Paulien wordt .. in een zelfgebouwde oven gebakken. Ze 
glazuurt haar potten met zoutglazuuro Of u het resultaat 
kunt waarderen~ kunnen wij niet bepa1en, ~at:laten ~e 
graag aan uzelf over. De tweede e~pq~ant is Egge v.do 
Ber g , In het dagaLijkae leven is hij· docent Nederlands 
aan een school in Sneek. In z:ijn vrije t:ijd maakt hij 
kr:ijttekeningen, de bedoeling van z:ijn tekeningen wordt 
vaak met behulp van een gedicht verder uitgewerkt, 
Ooa• van Gerrit Achterberg. Het werk 
bl:ijft de hele maand oktober in de Galerie 
te zien, we zullen u er graag ontvangen. 
In de maand november, met een uitloop 
in december is er dan de voor dit 
seizoen als laatste geplandJ tentootlstelling. ,.,....y~~~~'.:1'-"'""" 
Wat ons betreft de expositie: 11 Acht ·op Keramiek", 
we brengen dan het werk van 8 in Friesland 
werkende keramisten.o In het volgende sturtsj.e 
daarover meer. Tenslotte de beloofde kursus 
keramieko B:ij voldoende deelname is er weer de 
mogel:ijkheid om een kursus keramiek te volgen. De 
gedachten gaan uit naar een_groep van ca. 7 
mensen, voor een periode van 5 weken op maandag- 
avond van 20000 - 22000 uuro De kosten voor de gehele 
kursus ztjn f 50,- excl. materiaalo Voo~ meer 
informatie kunt u even aanlopen, of even bellen (9193) 
tot ziens, tot ••••• wordt vervolgd • 

.. 
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KEATSEN 1986 

It keatsen hat fan1t simmer wer mei gàns sukses syn 
beslach krige. It waar wie better as yn 1985 en de 
sfear op it terrein wie eltse tiidsdeitejün bêsto 
In swarte dei foar us keatsen wie 19 augustuso 
De measte leden stiene op it fjild, doe1t it berjocht 
kaam, dat us keatsfreon Marten Kikstra ferstoarn wieo 
Ferslein binne wy wer op hüs ta seto 
Der binne 15 keatsjünen west en eltse jün wiene der 
sa'n 12 senioaren en 20 junioaren. It tellen wie foar 
de lytskes noch in toer en d~rom sille der takomm' jier 
lieders nedich wêze om mei te telleno Der binne guon 
dy't sa telle, dat se der sels net minder fan wurde, 
mar der binne ek guon, dy't de tsjinparty in goed hert 
tadrageo 
Der is ek in utslach: 
Senioaren: 1. Sietse Gaastra 79 pnt. 

2o Johan Gaastra 72 pntó 
3~ Cilia fluitema 71 pnto 
4ö Anne Ho de Boer 51 pntö 
5o Trudy Witteveen 47 pnt. 

Junioaren: 1; Hayo Hylkema 87 pnt. 
2ö Durk Breeuwsma 82 pnt.- 
3ë Martine Hylkema 82 pnt. 
4ö Steef Haarsma 66 pnt; 
5ö Johan Huitema 60 pnto - 
6ö Gerrit Schukken 60 pnto- 
7ö Marco Burghgraef 60 pnta 
8ö Willy Breeuwsma 59 pntö 
9ö Wybren Poelstra 58 pnt. 

100 Maryke Dykstra 58 pnt~ 

Inkelde bern komme net regelmjittich en dat kostet 
punteno 
De want kin no yn't fet; oan1t maaie 19870 

J.D. 
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Aurora, 7 july 186. 

Beste Skieppesturtsjes! 

Ingesloten een b~drage van Douwe en Feikje uit 
Oregon in de v.s. 
Wij lezen altijd met plezier het sturtsje! 
en geven het dan door aan Jan Jouwsma in de state 
Washington! vroeger van Dedgum. 
We hebben een vraag: wie· is de Dorpsomro·eper? 
(misschien een Schakel?) 
Met de hartelijke groeten van.de familie Jorritsma 
uit het verre westen. 

Douwe en Feikjeo 
JORRlTSMA DAIRY 
12597 DONALD LP. RD, 
AURORA, OR 97002 

Beste Douwe en Feikje, betanke foar de bijdrage 
en no de doarpsomropper! 
Jo hiene it by it rjochte ein; it-is Freark Schakel, 
eartiids grienteman yn Tsjerkwerto 

Mei freonlike groetnis fan 
de redaksjeo 
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DE PONYSPORT 

Drie jaar lang kom ik nu met loten bij 
de deuren van Tjerkwerd langs. Veel 
mensen kopen de loten, gelukkig, wa..~t 
zulk mooi werk vind ik dat ook weer nieto 
29 juli 1986 was de trekking van de loten, ge 
trokken door de wachtcommandant van de rijks 
politie te Bolsward. 
De prijzen ·zijn gevallen op: 
nummer 1043 - de draagbare t.v. voor de 

familie Jo Visser te Hartwerd. 
11 1969 - de radio cassetterecorder 

voor de famo Brattinga te 
Bolswardo 

" 2948 - de tuinstoel voor de fam. 
v.d. Meer te Tjerkwerdo 

Verder luxe artikelen voor: 
fam" Vellinga te Nijland met no. 1811 
fan. Tiesinga te Bolsward met no. 2176 
fam. Koster te Hartwerd met noo 1330 

Ik hoop, dat u veel loten blijft kopeno (meer loten= 
meer kans op een prijs) 

In 1984 en 185 kwam ik met Thirza (de zwarte· pony) op 
de wedstrijden uit, ik heb hier veel succes meegehad, 
maar ik werd te groot voor deze 1.35 hoge pony,daarom 
zijn we opzoek gegaan naar een grotere pony. We slaagden 
meteen, een 3-¼ jarige pony van 1.45 m. hoog, donker 
bruin met zwarte manen .en staart en~ 75% arabisch 
bloed, naam: Marronna. Met d~ze pony heb ik dit jaar 
ook al veel succes gehad. Als ik een wedstrijd heb~ dan 
moet ik twee dingen doen: dressuurrijden en springen, 
Er zrjn ongeveer· 8 b.anen waar gemiddeld 20 rijders in 
moeten dressuurrijden, dit wordt dan gejureerd door een 
jury (elke baan een jury) door cijfers te geven op 
figuren of onderdelen die je moet rrjden~ Het springen 
spreekt voorzichzeli, nadat alle ruiters hebben ge 
sprongen en dressuur hebben gereden, komt de parade en 
prijsuitreiking. 
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Zo nou weten jullie allemaal weer wat meer over de 
pony-sport, degene die het leuk vind om een keer te 
komen kijken op zo'n wedstr:ijd: de volgende wedstr:ijd 
is op 4 oktober in Elfbergen (Gaasterland)o De toegang 
is gratis. Tot dan. Sjoukje Hylkemao 

BYDRAGEN BINNE KOMMEN FAN: 

So Eringa, Waltawei-Co Roelofsen, 
Bakker-Van •t Zet, Boalsert- So Roorda, Beabuorren 
Jo Zjjsling,. Beabuorren- frou v.d. Berg, Ymswälde 
D. Jorritsma, Aurora Oregon- K. Stel, Singel- So 
Miedema, Ymswro.deo 

Us hertlike tank hjirfoaro 

0-.-.-.-.-.-.-.- ... -.-.-.-.-.-·-·~·-·-·-·- 
DIPLOMA 

Ek ftndersteande bern wurde noch fan 
mei haren diploma: 
Cor Volbeda - LTS, Bert 
Beukerliedster A, Menno 
~ MAVOo 

herte 

Bouw - LTS, Baukje Gietema - , , ( ~)~' 
Po els tra·• MMO, Anneke Gi~.t_ema ~~·.'"' '.;;· 

. t . · !"7 
tl. -.-0-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

VERHUISD 

We z:ijn v er-nuä.sd naar Makkum, De Poon 24, 
tel. nro 05158-2212. 
Tevens bedanken we voor alle lidmaatschappeno 

Fam. Hendriks o • 

NIJE YNWENNERS 

Hallo Tjerkwerd! 
Mogen wij cne, z:ij het laat, toch nog 

even aan u voorstellen? 
Sinds december 185 wonen wjj, d.w.z. Lieneke, 
Jan, Bennie, Christiaan, Maaike en Paula Smids 
aan de Sylroede op nummer 16. 
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NIJE YNWENNERS 

Geachte dorpsbewoneF-s, 

Sinds half juni z:îjn wjj verhuisd van Ekers 1 te 
Bolsward naar•de Bolswarderweg 1a in Tjerkwerd. Na 
al de drukte van de verhuizing hebben w:îj weinig t:îjd 
gehad om met de dorpsgenoten in contact te komen, 
maar de wintermaanden staan voor de deur en dan kr:îjgen 
wij meer de glegenheid om ergens aan deel te nemen" 
Zo wjj in de dorpskrant •gelezen hebben, zijn er heel 
wat festiviteiten, onder andere een klaverjasclu.b9 
daar zouden w:îj ons gaarne als lid willen opgeveno 
Jaap werkt in Bolsward op de Nestlé" 
Verder weinig nieuws te vermelden. 

Met vriendelijke groeten Diny en Jaap Groot. 

NIEUWS OVER DE GYMNASTIEK 

Op woensdag 3 september is de gymnastiek weer gestart" 
Jammergenoeg was er bij beide jeugdgroepen te weinig 
deelname· ... Dit kan nu helaas niet doorgaan. 
B:îj de damesgroepen waren er zeven~ 
Graag willen we hier nog enkele dames bij hobben , 
Het zou toch erg jammer ztjn als er in Tjerkwerd 
helemaal geen gymnastiek meer zou zrjn0 

Wie voelt er voor? 
Het is op woensdagavond van 8 - 9 uur. 
De kontributie is f 10,- per maand" 

X 
Tot woensdag Trudy Witteveen. 

~~ 

~ 
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NIEUWS VAN IT PJUTTEHONK 

De peuterspeelzaal Tjerkwerd-- 
Dedgum draait alweer vtjf jaaro 

Het gaat nog steeds goed en we 
hopen dat dit zo bltjfto De kinderen 
kunnen hier ftjn met elkaar speleno 
,Ter .gelegenheid hiervan is er 

woènsdagmiddàg 17 september 
van'kwärt voor drie tot 

+· kwart-- ovër 'vier 
kindertheater: 
Joéóeri-Coco voor de 
peuters, kleuters en 
groep 3, 4 en 5 in 
het Waltahils te 
Tjerkwerd. 
Een ieder die eens 
een ldjkje wil nemen 
in het 1Pjuttehonk1 is 

van harte welkom. Op dinsdag - en donderdagmorgen van 
9 - 11 uur op de bovenzaal van het Waltahüs • 

. -.-.-.-.-.-.-.~. 
BOARGERLIKE STAN 

Berne op 12 july Anna Maria Hylkema, famke fan 
Lolle en Titia en sûske fan Marteno · 
Gerrit Rypma en Antje Bakker binne op 8 augustus- 
yn it houliksboatsje stapta,Se wenje op Singel 6. 
Troch in slim ûngemak ferstoar us jonge doarpsgenoat 
Denis Hendriks 26 july, op tiisdei 19 augustus ferstoar 
ûs redaksjelid Marten Kikstra en op 26 augustus ûs 
fild doarpsgenoat Durk Walsmao 
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