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FOARWURD: 

· Hjir üs dan it earste Skieppesturtsjè fan de 11 jier- 
g o ng , Wer in njj jier dan no al gûnz e t fan de· aktiviteiten. 
We krigen fan de reunykommisje in moaie 6tnoeging foar 
de reuny op 5 septimber, op it plak wer't de iisbaan 
komme sil binne Ule syn mannen ek al drok dwaande en oar 
de nrje skoa.lle begjint ek al stal en foarm te kommen. 
Hjiroan kin jo dochs sjen dat us doarp libbet en it hat 
ek al f er t û t en dien, wan t op' e Sylroede seach ik op in 
rût "v er-koc ht " s t e an , 
We wolle ek ncch efkes werom nei de earste dei fan it 
nrje jier, f9ar de minsken dy't net yn it Waltahüe wiene 
wolle we noch efkes bekend meitsje, dat Thea Dam-Rüiter 
us njje skj_eppesturt fan it jier w11rden is. It wie in 
gesellige jftn w@r't de musyk fan Roelof Bakker en syn 



maten in grut oandiel hie. 
Ek hjirnei kaam hast fan'e iene dei op'e oare it 11s 
yn'e fearten en dêrmei fansels ek de alvestêdenkoarts. 
We ha prachtich ride kinnen de alvemarrentocht is hjir 
mei 20.000 riders troch us doarp kaam, werfan ferskil 
lende ut Tsjerkwert. It bjusterbaarlike barren maast 
troch de minne Blikfeart dêr yn•t noarden oergean, mar 
elts hat op syn eigen wize genietsje kinnen fan moai 
waar en winter. 
Jo scene it nei dit iispraatsje en de giele grsiden net 
sizze, mar as jo goed Lûe t er-e ha dan koene jo it "al oan 
it sjongen fan de f~gels heare, dat hjirnei wer in nije 
maitiid komt. 
By dy maitiid heart ek wer it aaisykj~n, it is wer folop 
yn it njjs, mar se ha yn Luxenburg besletten dat it troch 
gean mei. Al of net in aaisikerskaart, we ~oatte it mar 
ofwachtsje, mar ik soe sizze jong en äld doch jim best, 
de wikselbeker stjit wer klear. Foarichjier wie Tsjalke 
v.d. Meer op 26 maart de gelokkige. We binne benyd wa't 
it dit jier wurdto 
Hjir-mei woe ik dit foarwurd 6fslute, 
wa•t wat hat in snypsnaarke, ferhaaltsje 
of in nyske, graach kopy ynleverje foar 
15 april. 

Ineke Fo 

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER 

Met het jaaroverzicht van 1986 nog vers in het geheugen, 
gaan wjj weer over tot de orde van de dag, n.l. het ~aar 
Anno Domini 
Als dorpsomroeper traden wjj na het luiden van de klok 
uit de oude dorpstoren het eerste kwartier van 1987, 
gezamenlijk weer waardig de drempel van het nieuwe jaar 
over0 En daarom gaan mijn gedachten alweer wat zullen 
wij er met z'n allen van maken? 
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Maar in ieder geval staat voor een ieder h i.er' ter plaatse 
wel vast dat grote gebeurtenissen in ons dqrp werpen hun 

·· schaduw reeds vooruit! En dan heb ik het ov er de 36ste 
week en daarvan de laatste dag. De ogenschrj~lrjke zo 
roerloze vijver (dorpsleven) alhier begint echter flink te 
rimpelen, nadat de man van Arkum de no o dzake Lijk e steen 
erin gooide. De voorb~~eidings commissie samengesteld uit 
het verenigingsleven belegde j.l. nog een bijeenkomst in 
het Waltahüs9 waar tekst en uitleg werd gegèven. Voor 
waar er werd klare wtjn geschonken. Ook zjj warèn zich. ter 
dege bewust _dat bjj deze grote opzet dan ook geen · 
aarzelingen behoorden! 
En waar ik ook nimmer bevreesd voor ben geweest, ook al 
om reden, dat er zich de laatste 15 jaren nogal wat mensen 
z i.ch hier gevestigd hebben met een hoge graad van IQ .• 
En om het wat eenvoudiger te formuleren er zijn nogal wat 
hoge bomen bjj gekomen. Maar tussen woord en daad is nu 
eenmaal altijd nog een grote afstand~ En kritiek is er 
altijd. Wegwijzers zjjn nuttig, ook al hebben ze de eigen- 
schap zelf te blijven staan, waar ze s t aan , . 
Tenslotte aan hardlopen heeft' men nietsJ men moet op tijd 
vertrekken en dat is reeds geschiedto Alvast nrijn compli 
menten zowel aan de voorbereidingscommissie en dé werkers 
op de achtergrond voor u gehele inzet! 

Intelligentie Quotiënt: 
60 jaar geleden, 1926, kerstrapport van klas 1 van de 
dorpsomroeper, op de Chr" lagere school alhier: 
gedrag 8, vljjt·8, ·bjjbelse gesch. 7; lezen 8, schrijven 8, 
rek~nen 8, Ned~ taal 7, vad. gesch. 7, zingen 7, tekenen 

· 60 Over ihtelligentie quo t ä érrt gesproken! 
Hoofd der school was H .J. Martens, onderwi..,jzer van de klas 
H. de'Graaf. 

10de Tuinwedstrjjd 1987: 
Alè begin september een grote schare lieden, die. hier 
eertijds woonden en werkten een wand~ling door h~t dorp 
maken en dan zal menig één zrjµ of haar geest verrjjken 
en oog en hart verkwikke~ aai ~e prachtige bloemenpracht 
in de tuinen, waar dan tev~~s de bordjes in zullen zljn 
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geplaatst met prrjs en aanduiding. 
En zo zal deze laatste door mij 
zelf wederom beoordeelde wedstrijd 
met extra prrjzen, dan ook nog een 
waardige afsluiting krjjgeno 
Eind goed al goed! 

In de avonduren van de 
1ste januari bevolkte 
wederom een grote menigte 
net als de voorafgaande 

jaren het plaatselijke Waltahuis en waar menigeen elkaar 
in de armen viel, vergezeld van de beste wensen voor het 
nieuwe jaar. Inmiddels was de koffie en theegrens al lang 
gepasseerd. En terwijl de bier en b.b. e~a0 wolkjes al 
tegen het plafon krengeleden van eerder genoemd 
et~blisiment, was de tijd bijna aang~broken voor de uit 
reiking van de fel begeerde en hoogste dorpsonderscheiding 
n s L, de rrskieppesturt11

1 die dit jaar voor de 10de maal 
werd uitgereikt aan diegene, die zich·het afgelopen jaar 
het. meest verdienstelijk had gemaakt voo~ het dorp en ge 
meenschap, werd naar vo r.en geroepen mevr. Thea Dam en 
kreeg de onderscheiding ~mgehangen en de bijbehorende 
oorkonde. Een parel- aan haar snoer voor haar gehe:le inzet! 
En deze onderscheiding, meende_ ik krijgt nog extra glans 
omreden dat ook zij het komende jaar met haar activiteiten 
aan dorp en gemeenschap, waar ze in 1986 mee bezig was, 
doorgaat. En voor die lieden, die voordien nog ilage hoop 
hadden op de genoemde onderscheiding, zagen dan ook hun 
illusie verdwijnen als ijsblokjes in een kop hete thee. En 
bleef anders niet over als zich te.troosten met de woorden 
van de oude vermoeide prediker in hoofdstuk 2: 11: 'Vraag 
teke~s in de begin van de avond werden in de late avond 
uren uitroeptekens!' 

Het is halverwege· de maand februa.ri als ik deze berichten 
schrijf. En inmiddels zullen ook bij Thea Dam de bloemi- 

.stukken wel uitgebloeid zijn en de bedankbriefjes voor de 
waardevolle cadeaus de deur uit zijn. 
En ik weet waar ik over schrijf, n.l. tweemaal zelf viel 
mrj dit tendeel in de jaren 1978 en 1981. 
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Nog steeds bestaat de maatschappij uit twee grote klassen: 
Zij die meer eten dan honger hebben, en zjj die meer 
honger dan eten hebben. Ook in 1987 is er nog steeds 
honger in tal van Afrikaanse landen. Maar de dominees 
en de anderen die tot het verbeteren van de mensheid 
zijn geroepen ~unnen nog prekenlang vooruito De Westerse 
wereld wordt in een schuldcomplex gedompeldo Het 
economische denken wordt maar al te vaak terzijde gescho 
ven. Schuldigen worden nauwel:ijks.aangewezeno Men kijkt 
wel uit: Wie w:ijst, zal gewezen wcr den , En ook hier· te_r 
lande voert men de eeuw~ge strijd met z:ijn of haar gewicht~ 
Voor vele mannen zowel als vrouwen is afslanken een 
levensdoel geworden. De gehele dag is gevuld met eten en 
niet eteno Hoeveel calorieën heb ik al gehad? 
Hoeveel mag ik er nog? Hoe zal ik ze 
verdelen? Neem ik vandaag iets minder 
en morgen iets meer? 
Het zijn allemaal vraagtekens en men 
heeft er bijna dagwerk meeo 
Ruim twintig jaar geleden begon de 
ellende. De eerste sherry-kuren en 
appeldagen waaiden over het land en 
nadien de eerste wonder d.Lé t en gevolgd 
door wonderpoeders, pillen en druppels 
en nog steeds is de dieët woede niet_over. 

Het kabinet Lubbers is de 
laatste t:ijd onstuitbaar in zijn 

exportdrift. Nog maar 
kort geleden een mislukte 
poging z:ijn mino van 
Financiën aan Washington 
te slijten om reden dat 
de genoemde mino daar 
een klapsigaar kreeg uit 
eigen doos en dat was 
tevens de prijs van man's 
overmoed. 
Terwijl mr. Dries v. Agt 
z:ijn zinnen gezet heeft 
op de post van ambassa 
deur van de E.G. naar 

het land van de reizende zon en 
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vertrekt uit het. land van zijn -dalende ster. 
Tenslotte i~ het bijna zeker, dat ene mevr. 
Eegje Schoo de' jojo van haar ambtenaren, die 
vaak niet eens wi.st waar de ontwi'kk.elings 
centen naar toe _gingen, naar New Delhi -als 
ambassadeur gaat. 
En reizen is deze dame ook niet vreemd. 
Heeft zich in d~ vorige periode als min. 
300 dagen buitenlands vertoefd en haar 
opvolger ene Piet .Bukman nu bezig is haar financiële 
janboel, die ze achter gelaten heeft, aan het opruimen is. 
Maar mevr. Schoo gaat om p~rsoonltjke redenen naar New 
Dehli, om persoonlrjke belangen zal zij dunkt ntij bedoelen. 

-Het zal saai worden in de·poppenkast zonder Jan Klaassen 
en Katrijn. 

· De·koek, die ik nu nog maar nauwelijks heb aangesneden in 
de-:;6ei-11 jaargang no 1, zal ik b:ij leven en welzj;Jn in de 
voTgende 5 bijdragen die nog volgen dit jaar aan u uit- 

··· delen en dan hoop ik maar dat hij u moge smaken! 
Wederom van huis tot huis de hartelijke groeten van de 
dor paomr oeper , 

PERSONEEL AANGEBODEN 

Ik zou zaterdags 's morgens wel ieman~ 

in de huishouding willen helpen. Maar ik 

wil ook wel op zaterdag oppassen. ·--~- · 0 

' ';· .. ,.':· 
Bei tske Br-e euwsma., bijna 1-5'~jaar ~ . , 

• • ' • 1 '1 ., 

Tel• 051'57-3485, Tj er~wer'ct_' _:,.'..'.' : : 
~ ,.t•·· •;:._ 

~ ·~.· '. '1 

' . ) ·.·:•. P.s. Het moet wel.in de omgeving va-p. Tjerkwerd 
. - ·-.._:l'I,,. 

zijn. 



FERSLACH LEDENGEARKOMSTE FAN' E ORANJEFERIENING 1986 

Jan Galama iepene de gerakomste en hiet us allegear 
welkom. Yn it bysûnder hiet er wolkorn Thea Dam, Ada Stel, 
frou v.d. Ber~, dames Bakker, De Vries, Ids Schukken, 
Leen Huisman en Lammie Burghgraef. Rjirnei waarden de 
notulen en i t j Ler-f'er s Lach f o ar-Lêz en en go edkar d s 

.Om' t Germ D:ijkstra noch net oanwezich wie, earst efkes de 
.bestjoersferkiezing: Johannes Bakker en Germ l)jjkstra 
dy 't ferkiesber binne, ·nimme dizze funksj e nochris· · 
oan en dat wurdt befêstige mei applaus. 
Besprekking fan de feesten: Keninginnedei; der wurdt 
oan in to~nielstik tocht, de musyk op dizze jün komt net 
hielendal ta syn rjoc1ft·, · -begz-u t Ld k foar de sinten dy ' t 
dizze,._.!Ilinsken ha mo at t e , 
Doarpsfeest; dit wurdt wat oars as oare jierren, der 
binne plannen om it allegear wat grutter op te setten mei 
:î;n r euny , By dit hiele barren binne alle ferieningen 
fan i_t doarp belutsen. De data foar dit alles: 3, 4 en 
5 septimber 1987. 
Rünfraach. Trudy Witteveen oer de musyk foar keninginne 
dei. Kinne we net ris in pear jonges fan in middelbiere 
skoalle freegje? 
En kin Sint syn yntocht net werris dwaan yn Tsjerkwert? 
Coby Hofstra fynt ek dat de bern dit wol misse. Richtsje 
Speerstra seit, dat dit alles net yn ien moarn kin. 
Earst de yntócht, dan by de beukers yn it Waltahüs en 
dan ek noch ris op skoalle. Frou Flapper seit dan ek: 
"Allinnich de yntocht hälde en oars net." 
Germ l)jjkstra is yntusken ek kbmmen en kin syn finansjele 
kant nei foaren bringe. 
Saldo kas+ bank f1593,15. Okke Postma fan'e kaskommisje 
wie net ynkennis stelden Jannie Poelstra is ferhuze. 
Hjirfoar yn•t plak Joke Schukken. Dizze twa minsken 
sille dit fuortdaliks noch efkes neisjen. 
Ada Stel freget noch of de reuny oankommende jier samar 
organisearre wurdt of dat hjir in reden foar ise 
No, der is al in rden f o ar , want as i t goed is binne de:.,~ 
4 ferieningen dy1t safolle jier bestien ha. 
It offisjele gedielte is no efter de rêch en Jan Galama 
betanket de minsken dat se der wienen en fynt dat de 



minsken, dy't hjir jûn kommen binne om harren 
hobby's sjen te litten hjir wol efkes tiid foar ha 
moatte. 
Thea Dam dy't sjen liet hoe't it hynljipper skilderjen 
yn syn wurk giet. Se hie hiel wat pronkstikjes by har. 
Ada Stel dy't har mei keramyk dwaande haldt. Dit spul 
wurdt fan klaai bakt en d~rnei opskildere. 
In hiele keunst want jo kinne sommige 
dingen ek as fluitsje brüke. 
Frou v.d. Berg, sy makke moaie 
delfts blauwe kilderingen op boarden 
en tegeltsjes; ek makke se moaie 
kaarten. 
Dames Bakker, kraaltsje breidzje yn 
alle mooglike kreaasjes, sawol hals 
snoeren as bearkes, taskes en kryst 
kaarten; pronkstikjes wiene it allegaar. 
Dè Vries, wie der mei syn skriuwwurk. 
Moaie letters en sifers meitsjeo Elts mocht 
it sels dêr ek ris dwaan. In hiele keunst, it slagge 
elkenien net om dit nei te dwaan. 
Ids Schukken en Leen Huisman, sy lieten sjen hoe't se 
angels meitsje. Allegear machtich moai. 
Lammie Burghgraef, as boerinne dy't sels tsiis makket; 
ferskillende soarten tsiis, ek makket se krüdebüter. 
Se hie allegear hapkes makke en sa koe elkenien it ek 
priuwe. 
It wie in hiele moaie jün en tank oan de minsken dy't 
hjir oan meiwurke ha. 
Der wienen 49 leden oanwezicho 

It bestjoer. 



BERICHTEN VAN DE REUNIECOMMISSIE 

I0v.rn. het uit te geven boek en een tent0onstelling, 
hebb~n we voor u de volgende oproep: Heeft u nog 
een foto(s) van bov. boerderijen, huizen van Tjerkwerd 
e s o , van toen en/of n•1 (orginelen en/of negatieven) 
dan kunt û die brengen btj dhr. Mulder, Singel 1, 
Tjerkwerd. U krjjgt uw foto(s) later of gelijk terug. 

Tevens is het de bedoeling, dat er enkele keramisten, 
1ie in Tjerkwerd e.o. wonen en/of hebben gewoond, 
tijdens de reünie hun werk kunnen tentoonstellen in het 
artelier van Ada Stel. 
Kent u de naam van een k.eramist(e?, wilt u die dan 
doorgeven aan Th. Dam-Ruiter, Waltaweg 31 Tjerkwerd 
Tel. 05157-9406. 
Zoals het nu blijkt, zullen er vele familieleden van 
bewoners uit ons dorp e.o. komèn op de reünie. 
Het doel van een reünie komt o.a. mede door de 
gezamenlijke maaltijden tot z'n recht. We hopen, dat u 
allen de gehele dag aanwezig zult zijn. 

Totslot een tip: 
Vakantieplannen? Wees s.v.p. vroegtijdig terug voor 
het feest en de reünie op 3, 4 en 5 september 19871 

.... 

De comreissie • 
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INFORMATIE OVER DE SCHAATSTRAINING 

Er zijn bij ons vragen binnen gekomen over de schaats 
training. Er is een schaatstrainingsgroep in Bolsward 
(afgekort S.T.B.)o 
Er wordt getraind in verschillende leeftijdsgroepen 
geldende voor seizoen 1987 - 1988: 
Jun. D geboren tussen 1-7-73 en 30-6-75 
.runo C 11 11 1-7-71 en 30-6-73 

Jun. B Tl !f 1-7-69 en 30...;6-71 

Jun. A " " 1-7-67 en 39-6-69 

Senioren geboren voor 1-7-67. 
Trimmers aparte groep. 

Nu eerst e_ven over de zomer-t.r-ad n.ing , P..i t is een veld 
training en begint in mei eri eindigt ±. 15 · o_ktober. 
Voor de junioren minimaal 1x per week trainen; na be 
hoefte kan de t!'.aining uitgebreid worden, maar dit werkt 
niet kostend verhogend. 
Na+ oktober volgt de schaatstraining op Thialf. 
Voor seinoren zijn er nog mogelijk~eden een gedeelte van de 
training te volgen, zomertraining og wintertraining. 

~- 

....,_ ~·~~-~,_ ............ -- .... -1 . ........,, -- -- ... -.- ..... -- ....... 
10. 



Trirnmerso 

De wintertraining voor trimmers kost f35,- eventueel 
aangevuld met zomertraining kost f40,- + f25,- So~oB • 

. contributie. 
Voor trimmers ~s geen licentie nodig van de K.N.S.B. 
omdat het recreatief schaatsen is. 
Va.or trimmers gelden de normale toegangsprijzen bij 
Thialfo 
Hier volgt een overzicht van de trainingskosten voor 
seizoen 1986 - 1987 geldende: 

Groep S.T.B. 
contr. 

S.T.B. 
zomer+winter seizoe 

Licentie 
K.N.SoB. 

2e gezins 
lid 

Jun D f ?5,- f 40,- f 27,50 
Jun C f 25,- f 50,- f JO,- 
Jun B f 25,- f 60,- f 67,50 f 42,50 
Jun A f 25,- f 70,- f 80,- f 55,- 
Sen f 25,- f 110,- f 85,- f 60,-- 

De licentie van de K.N.s.B. verplicht voor training op 
trainingstijdeno 

. " 
Winterschaatstraining begint± 15 oktober, wordt ge- 
geven op de kunstijsbaan Thialf te Heerenveen. 

Trainingstijden: 

Junioren C en D: Woensdags 18.30 - 19.30 
Zaterdags 8000 - 9.20 

Senioren en Dinsdags 18.30 - 19.40 
Junioren A en B: Donderdags 18.30 - 19.40 

Zaterdags 8000 - 9.20 

Voor trimmers: Dinsdags 20.00 - 22.30 
Donderdags 20.00 - 21.45 



Overzicht trainingskosten in Thialf. 

Keuze uit onderstaande mogelijkheden voor abonnement en 
of trainingskaart: 

( tr - trainin~ sa • - .; . • • = onnernen 
s.a 2x 

1x tr. 2x of 3x tr. s.a. + 1 X tr. of 3x·· tr~ · 

Jun D f 55,- f 110,- f 85,- + f 85,- + 
f 55,- "f 82,50 

Jun C f 55,- f 110, "'." f 85,- + f 85,- + 
f 55,- f 82,50 

Jun B f 60,- f 120,- f 85,- + ,f 85,- + 
f 60,- f 90,- 

Jun Af 85,- f 170,- f 135,- + 
f 135,- + 

..... f 85,- f 127,50 

Sen i 85,- f 170,- f 135,- + f 135,- + 
f 85,- j 127,50 

seizoenab t ) 

Gezinsabonnement voor ouders en kinderen t.m. 17 jaar 
kost f 210,- hier kan naar keus een trainingskaart van 
1x trainen of 2 en 3x trainen brj gekocht worden. 

Dit zijn de prijzen van seizoe~ 186 - 187. 
Wij hopen, dat het niet veel afwijkt voor 187 - 188. 
In april 1987 komt er een ádverientie in de Bolswarder 
krant brj wie en waarvoor men zich kan opgeven. 
Mochten er nog vragen zjjn _dan is Frans. Mulder Tjerbrerd 
altijd bereid om hier inlichtingen over te geven, tel. 
05157-9143. 

Het bestuur van de IJsclub 

·Tjerkwerd. 
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WAARIN EN WAARDOOR EEN KLEIN DORP GROOT EN LEEFBAAR 

KAN ZIJNó 

Met behulp van onze dorpsomroeper dhr. Schakel heeft 
.1dorpsbelang1 onderstaande lijst met clubs, verenigingen 
en activiteiten van Tjerkwerd samengesteld._ 
Aarzel niet_ u op te geven als lid, vragen te stellen, 
mee te doen of mee te denken. 
Voor zover wrj weten geldt er nergens een ledenstop. 

Het aantal leden staat tussen haakjeso 

1. Muziekvereniging 'Eensgezindheid': (27) 
Voorzit(s)ter: o.s. Postma 
Secretar(esse)is: E. Bakker 
Penningmeester(esse): Mevr. s. Wiersma 

2o Kaartclub (16): 
Voorz. E. Witteveen 
Secr. Mevr. M. Brandsma 
Penn. Mevro R. Bruinsma 

3. Biljartclub 'H.T.s. 1 (20)-: 
Voorz. vacant 
Secr. G. Hofstra 
Penn. w. Meinsma 

4. E.H.B.O.: 
Voorz. Mevr. H. Twjjnstra. 
Secr. Mevr. T. Miedema 
Penn. Bs Huitema 

5. Kerkkoor 'Tjerkwerd-Dedgum, Burgwerd-Lollum' (30): 
Voorz. E. Feenstra 
Secr. Mevr. G. Dijkstra 
Penn~ Mevr. Sj. de Jong 

6. Vrouwenvereniging 'Martha-Maria' (20): 
Presidente Mevr. G. de Jong 
Secr. Mevr. B. Bakker 
Fenn. Mevr. To M.iedema 
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. 7. IJsclub 'Tjerkwerd': 
Voorz. J. Zrjsling 
Secr. Mevro J. Bakker 
Penn. A. de Boer 

8. Oranjevereniging (184): 
Voorz. J. Galama 
Secr. Mevr. H. Gaastra 
Penn. G. Djjkstra 

9. Jongerenkoor 'Con Spirito' (17): 
Bestuur: R. Hui t ema, B. Post ma en G. v.d. Wal 
Manager: F. Schakel 

100 Peuterzaal: 
Leidster Mevr~ R. Speerstra, assistente mej. A. de Jong 
Bestuur: voorz. Mevr. Volbeda 

secr. Mevr. I Veda Werf 

11. Bejaardensoos (20): 
Organisatie: H, Koorjenga, c. Postma en J. Hylkema 

12. Sportvereniging (20): 
Voorz. r. Schukken 
Secr. Mevr. T. Witteveen 
Penn. Mev~o E. de Groot 

13. Dorpskrant: 
Redaktie: J. Djjkstra, mevr. s. Djjkstra, mevr. R. Speerstra 
mevro I. Feenstra en R, van Buren 

14. Bejaarden gymnastiek: 
Organisatie: R.G. de Jong 
Leidster: Mevr. L, Schakel 

15, Doarpshûs 'It Waltahüs1 (Stichtingsbestuur): 
Voorz. P. Zrjsling · 
Secr. vacant 
Penn. J, Huitema 
Beheerder: M. Brandsma, Waltaweg 41 
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16. Groene kruis·Tjerkwerd e.oo: 
Voorz. G. Brandsma 
Beheerder magazijn: G. Hofstra, Waltaweg 51 

170 Begrafenisvereniging 'De laatste eer': 
Voorz. o.J •. Postma 
Secr./bode P. Tolsma 
Penn. O.S. Postma 

18. Schoolvereniging Tjerkwerd-Dedgum: 
Voorz. L. Huisman 
Secr. Mevr. c. Hofstra 
Penno Mevr. Eo de Groot 

19. Dorpsbelang: 
Voorz. H. Feenstra 
Secr. Mevr. Th. Dam 
Penn. Mevr. M. Verzjjlberg 

Leden zijn belangrijk voor de club, vereniging uf 
organisatie, maar klanten en kopers zijn belangrijk voor 
de winkeliers, handelaren en bedrijfjeso 
U heeft het allemaal wel gehoord of gelezen; waarschljnlijk 
moet het postkantoor van mevr. Gietema in de toekomst 
verdwjjneno Door meer handelingen te laten verrichten 
kunnen wjj als dorpsbewoners dit vertrek misschien tegen 
houden •. 
Behalve het postkantoor heeft Tjerkwerd nog enkele 
kleine middenstanders. Haal uw kruidenierswaren b.v. 
eens bij de plaatselijke winkel van mevro Kikstra en laat 
b.v. reparaties in en om huis verrichten door de 
plaatselijke loodgietero Houdt Tjerkwerd leefbaar! 

Volkstuintjes: 

Momenteel zijn er enkele volkstuintje langs de Trek;1aart • 
Vanwege allerlei redenen, wordt het houden van een 
tuin langs deze vaart zo langzamerhand een hopeloze 
situatie. 
Voor 1t hebben van een volkstuintje is en blrjft er veel 
b e Lang s t e Ll.Lng o 
Daarom wil 'dorpsbelang' het uitbreidingsplan tijdelijk 
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gebruiken voor de verhuur van volkstuintjes. · 
Wie hiervoor interesse heeft kan contact Qpnemen met 
Th. Dam-Ruiter, tel: 05157-9406. 

Dorpsbelang Tjerkwerd eoo• 

----------------,-------------------------------------- =------=----=--=~------=----------=---------.----------- 
UT DEALDE DOAZE: 

Dizze kear in berte-adfertinsje fan us d9arpsomroppero 
De bertedatum (25 jannewaris) op it kaartsje en de 
datum fan oanjefte yn Wytmarsum (24 jannewaris) klopje 
net. Reden: de poppeslok? 

Heden werden wij veeblijd mei de gebom:le 
va~ een welge8cha.pen Zoon 

Ferk. 

I',. Schakel 
?:i. 8cbakel~de Vries. 

1Jerkwe-ed.,, 25 Januari '20. 

16. 



DISTRICT FlHiSL1'.;;D .1FI'ELING WONSERADEEL 

Nodigt u uit de j::.ar-vE:rg:,dering bjj te wonen 

Op dinsdag 17 m:.H1;t 1987, aanvang 20.00 uur, in c af ê 

"De Roskarr.11, Kantsplein 3 te Witmarsum. 

Het bestuur. 

A·genda Jaarvergadering VVN 2 afd. Wonseradeel, 17 maart 
1987. 

1. Opening. 
2. Ingekomen stukken. 
3o Notulen vorige vergadering. 
4. Jaar.verslag secretaris. 
5. Financieel verslag penningmeester. 
6. Verslag kascommissie, benoeming nieuw lid. 
7 o Bestuursverkiezing: J\.ftreden en herkiesbaar E. Brunia 

en R. Adolfs. 
8. Mededelingen/suggesties/te houden activiteiten: 

- ori~ntatie 
- verkeerscursussen 
- kwissen 

info VVN plaatselijke 
mogelijkhedeno 

9o Rondvraago 
100 Sh'iting. 

Het bestuuro 



. - 
NIJS FAN 'IT PJUTT.EHONK' 

We binne dit Jl.er al_ wer in wike of ae i a los. 
Grytsje Steur sette nei de fakansje as ynfalster ûtein, 
mar no is alles wer by it ~ldeo · 
Dente bern begjinne ek al aardich te wennen. 
Dit jier hilde we ûs a.lderjûn yn Parregea; sa't 
it no stiet op woansd_ei 8 apz-Ll , , . , .. 

Iepeningstiden: TsiisdeÎ-te-moarns fan 9 oan't 11 oere 

Tongersdei-te-moarns fan 9 oan't 11 oere 

Bringe: Fan 8.45 oan1t 9.15 oere 
Helje: Fan 11.00 o an t t 1.1.15 

Telefoan: 2635 (Rixt) 

It bestjoer. 

Ons gezinnetje werd weer uitgebreid en wel 

door_ een zoon, Reino 

We willen een ieder harteltjk bedanken voor de 

belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen 

o_f c ade aus , 

Johannes en Johanna 

Gerrie, Anne, Sjoerd 

en Rein. 



SCHAATSWEDSTRIJDEI'J TJERKWERD 

De laatste weken is er weer heel wat afgestreden, om een 
prrjs in de wacht te slepen, zowel door de groten als de 
kleintjes. 
De wedstrrjden die dit jaar in het dorp op de Trekvaart 
werden genouden, omdat het ijs hier beter was, zrjn weer 
sportief verreden. 
De uitslagen zrjn als volgt: 
Vrijdag 16 janu~ri- . 
Jongens en meisjes 12 t.e.m. 15 jro 
1o Peter 3akker, 2. Niek de Boer, 3~ Sjoukje Hylkema, 
4. Durk Ouderkerkeno 
Voor de meisjes was er maar 1 deelneemster, daarom heeft 
zij met de jongens meegereden en Durk Ouderkerken wc1.s nog 
maar 11 jaar, vandaar dat we 4 prijzen hadden. 
Zaterdag 17 ~anuari, estafetterijden vanaf 14 jaar- 
1e Niek Galama, Frans Mal~er, Sjoukje Hylkema. 
2e Reynold Poelstra, Anne de Boer, Lutske Schakel. 
3e Ids Schukken, Niek de Boer, Geertsje v.d. Walo 

Dinsdag 20 januari was er 
voor de schooljeugd weer 
een mini elfstedentocht, 
ook voor de kleuters. 
Ze kregen allen een mooie 
medaille en diplomao Ze 
waren natuurlijk erg trotso 
Dinsdag 3 februari werd er 
ook nog wedstrrjden voor de 
leeftijdsgroepen 4 t.e.m. 12 
jaar gehouden. 

Î Oark,bi~t~etwÜs... ~i!~!:~::: 1o Jelmer de Boer, 
2. Nelly u. Haarsma, 3 
Tineke Schukkenp 

Groep II
0

; 1o Else Huisman, 2o Tjeerd Haar-sma , 3. Nell~' T. 
Haar sma , · 
Groep III, 1G Willy Breeuwsma, 2. Ineke Haarsma! 3. 
Alet Haarsmao (meisjes) 
Groep IV, 1. Sjoerd HuismanJ 2. Matthrjs Stel, 3. Durk 
Breeuwsma~ (jongeni) 



Maanriag 2 februa.ri war en.. de. wedstr:ijd voor de dames en 
hereno 
Dames 16-30 jaar, 1. Foekje Bakker (Waltahüs-beker), 
2o Lutske Schakel, 3. Boukje Postma. 
Heren 16-35 jaar, 1o Frans Mulder (Walsma-beker), 
2o Jan Postma, 3. Reynold Poelstra. 
Heren 35 jaar en ouder, 1. Ids Schukken, 2. Okke Postma, 
3, Dle Haarsma (Ids ontving de IJsclub~beker). 

Voor de dames was er geen wedstr:ijd, want er was te weinig 

l 

deelnameo 

Tochten. 

De slag om het Waltahüs werd gehouden op woensdag 21 
januari. Er waren~ 150 deelnemers, niet erg veel dus, 
maar het. weer zat ook niet me.e, het was. die dag nogal 
mistig. 
De Wonseradeel-Zuidtocht is niet doorgegaan, omdat het 
:ijs niet meer vertrouwd was. 

AGINDA: 

27 februwaris: Praatkafee 

- 14 maart 
8 april 

7 maaie 

Kabaret Reahfts mei Frissele fratsen 

Alderjün fan it Pjuttehonk yn Parregea 

Oanfang peuter en kleuterkursus 

3, 4 ~n 5 septirnber: doarpsfeest 

5 septimber: reuny 

2.0. 



BOARGERLIKE STAN 

.Op 19 desimber waard op Be ahuo rr er. 
lytse Rein Bakker verne, sonn 
fan Johannes en Johanna Bakker. 
Lokwinske! 
It muaykkor-ps draafde op mo a nd o i 16 febrewaris op om . 
ta eare fan it breidspea~ 3. Brandsma te spyljen. S~ 
wiene 50 jie~ troud. Proficiat!! 
Op 28 jannewaris ferstoar 6:; Sld-doarpsgenoat Jouke 
Reidsrr.a. Alle tiisdei-te-jOneri wie hy noch presint op fis 
biljertferie.ning en dêrtroch ficlde hy him ek noch in 
bytsje Tsjerkwerter. 
Sterkte winskje wy de neihesteanden ta. 

-OOOOóOOOOOOO()OC - 

0 
TIGE TANK FOAR DE B'(DRAGEH 1''AN: 

D. v.d. Wal-Dedajum, Herma Groenewoud~Boalsert, H. 
Schakel-Sylroede; H" ,;ipeerstr;.i.-'t Hearrenfean, c. Gaastra 
Parregea, frou s. de Jong-Waltawei, W. Poelstra-Dedzjum, 
frou Jo de Jong-Drachten, B. Huitema-Jousterperwei, 
frou A. de Jong-Kollum, T. Tv:ijnstra-Hellendoorn, U" 
Wiersma-Beabuorren, frou A. de Jong- Waltawei. 

It banknOmer fan it Skieppest~rtsje is 30.87.56.800, 
mar dit stiet eltse kear op'e earste bledsideo 

-000000000000000000- 
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BESTE OUDF.R ( S) - 

n!nn~nkort starten wij weer met een gespreksgroep voo~ oud~rs 

met kinde..ren-jll q_e leeftijd van 1½ t/rn 4 Jaar. 

Iede!e 'o;voe~er', ~oe knap en goed en evenwichtig hij/zij 

ook is, komt wel eens voor vragen te staan waar je niet goed 

raad mee weet. 

Dit kunnen o.a~ vragen zijn als; 

mijn kind: is driftig, wordt maar niet zindelijk, eet zo 

slecht, praat nog zo weinig, moet naar het ziekenhuis, is zo 

bang, speelt met z'n pïeméltje, jokt, is agressief, luistert 

niet, neemt me constant in beslag, slaap{ zb slecht. 

Hoe betrek ik mijn man/vrouw _bij de opvo_eding, m'n ouders 

verwennen mijn kind, wat is goed speelgoed, wat zijn goede 

kinderboeken, hoe herken ik kinderziekten, hoe houd ik mijn 

kind bezig, hoe moet ik straffen etc. 

Vaak kun je als ouder van elkaars ervaringen leren. Niet dat 

je e.lkaar kant en klare oplossingen kan aanreiken, want ie 

dere situatie is anders en ieder ouder en kind zijn anders. 

Maar meestal krijg je wel ideein, gedachten waarmee je in 

de situatie van ·alle dag wat kan doen. 

ket programma voor de gespreksgroep wordt op de eerste avond 

mét elkaar vastgesteld. 

AL MET AL DE MOEITE WAARD OM EENS EEN K~ER MEE ~E DOEN. 

voor wie: iedere ouder uit Tjerkwerd, Dedgum, Hieslum en 

Parrega. 

door wie: het Groene Kruis. 

xespreksleidster: opvoedingsvoorlichtster. 

wanneer: op donderdagavond van 20.00-22.00 uur en wel op 

7 mei, 14 mei, .21 mei, 28 mei, 4 juni en 11 juni. 

~aar: cafi "de Harmonie" te Parrega. 

~asten: slechts de kosten van de koffie. 

~anmelding en informatie v66r 1 mei bij: Henny Jeurissen, 

·•ijkverpleegkundige, Hid He r o s t r a n t; 12 te Bolsward. 

~;. 05157-2504, tussen 13.00-13.30 1111r. 



Wûnseradiel , 

Yn 1984 hal de gemeenterie bestellen. yn it ramt fan it Fryske 
taalbelied, de otüsjete gemeenlenamme "wonseradeer te 
wizigjen yn "Wûnseradiel". 
Dizze feroaring krigel op 1 jannewans 1987 syn beslach. 
Wy wolle graach dat tenet troch ettsenien de namme 
Wûnseradiel brûkt wurdt 

lt gem-~é~tebestjoér:tan Wfmseradiel. 

;, 

Wonseradeel 

IS 
I' 

1 87 

nseradiel 



DOARPSHUS 'IT WALTAHUS' BRINGT JO IN 

OP 14'MAART OM 20.00 OERE IN TOPJUN MEI 

IT 

NEI OFRIN IS DER DUNSJEN U.LoF. 

DE BETUFTE 

DIZZE J1JN MEI JO NET UNTKOMME! 

DER IS IN FERLOTTING MEI MOAIE 

PRIZEN. 

KOM ALLEGEARRE 

WY REKKENJE OP JO. 

BES'rJOER 'IT WAL'l'A..":.ï:US' 

TSJERKWERT. 
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PRAATCAFE VOOR 16 PL:i.:: :·::;:;; :-XPERIMENT! ! 

.Er is in Tjerkwerd ietc nieuws in de maak en wel 
een praatcafA •. 
De jongeren, die in o+ t ob e r met elkaar naar Vlieland 
zijn geweest, voelden er wel wat vooro Zo nu en dan 
eens een gezamenlijk plekje o~ wat te praten en een 
kop koffie te drinken. 
Om te bekijken of dat een, pau' maanden later nog zo is, is 
er in januari en februnri t~ee keer een experimenteel 
praatcafA. Loopt dat lekker (en in januari liep dat 
lekker!!) dan gaan we ermoe door. 
Het is overigens niet alleen een praatcafê, maar je 
kunt er ook nog iets doen: brieven schrijven voor de 
vrijlating van politieke gevangenen (via Amnesty Inter 
national); ook dat liep de eerste keer goed. 
En dat is fijn, want zoietR is belangrijk. 

Dus: als het je gezellig lijkt, kom dan langs vrtjdag 
27 febr~ari van 20.00 tot 22.00 uur in de bovenzaal 
van het Waltahuis. 
Dit is een iniatief vanuit de kerken maar is eigenlijk, 
net als toendertijd de reis naar Vlieland, voor iedereen 
bedoeld. 

Welkom! De koffie staat klaar! 

Rick Steur. 
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GROENE KRUIS 

Groene kruis Tjerkwerd, Parrega, Hieslum Ded~um 
E 1 · · ' 0 

' xmorra :n A.l1ngaw1er, deelt mede, dat wij in maárt 
~e contributie komen ophalen over het jaar 1987. 
Het bestuur: Voorz. J. Postma - Exmorra 

Secr. G. Brandsma - Tjerkwerd 
Penn. Mevro Feenstra-Attema - Parrega • 

. -.-.-.-.-.-.-.-. 

____________ ...._,~ ... ,)---------------- :,~ 
li) '- 

VERTREK: 

Langs deze weg laten wij weten, dat wij per 1 maart zjjn 
verhuisd naar Winsum. Wjj bedanken voor ieder lidmaatschap 
en groeten u allen. 
Nieuw adres: Kleasterdyk 44, Winsum. 

Fam0 Greidanus, Singel 11, Tjerkwerdo 

Wjj willen graag iedereen heel· har~el:ij~ bedanken 

voor de grote belangstelling, die,wjj~piochten ontvangen 

bij Dies zijn ziekte, zowel .Ln het ;·ziekenhuis als t.hud s , 

Het was geweldig. 

George, Jeanet,· Dies en Brandt 

Volbedao 
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TEr:NISFERI!~;;n:G I HET TRAMHUISJE' NYLAN 

D~r binne 7 donrpsgenoaten lid fan'e tennisferiening 
yn NyLän en dat meie der noch wol wat mear' wurde ! 
THnnis is in sport foar elkenien, jong en ald!! . 

It seizoen start~ 1 april; 
Ynforma.asje by Jan I)jjkstra, 
Halde jo fan in fersetsje 

slaan yn Nyl~n 

-000000000000000- 

0 

ha jo belangstelling? 
Sylroede 5, tel 94980 

de bal oer•t netsje. 



S N Y PS NAR E·N- i--------------------i 

- Henriëtte Meinsma slagge yn Ermelo 
ynstruktrise hynders en ponies. 

- Germ de Jo~g seach it neat te skerp mear. 
Hy hat no in bril. 

Op' e iisbaan wurdt skr.ept om Ie baan yn oarder 
te krjjen. Mei help fan in laserstraal wurdt 
de aaak egalisearre. Der wurdt sein dat rûntsj es .. 

-fan 34 rn1lglik bd.nne , 

- Kampioenskippen Wftnseràdiel: 
F~es .13 + 14 Jier: 2e Sjoukje F.ylkema 
Jonges 13'.+. 14 jier:. 2e Peter.:Bakker 
Jonges 15 + 16 jier: 4e Niék ~e Boer 
Marathon oer 40 rûnten:· 2e Niek de Boer 

- Wy krigen in kaart fan'e doarpsomropper ~t 
Vlissingen. 

- De bibliobus stiet om 13.45 foar de skoalle op 
moandeiso 

- Kenners seine dat it lan fan Jeho Djjkstra 
al grien waard; der sit lykwols noch gjin 
sied yn! 

- Harm docht it mei in laser-straal~ 

- Der skynt op I1?.1'l,:::wa.lde in mobiele night-club 
te w@zen foar_de leafhawwers: wip der'riR hinne. 

- Wy binne de l&sta tiid net rjocht by de tiid~ 
It cerwurk hat :;_ \3t fan hege winen" 

- De gleekontain~ st!et by Jan Witteveen o~1e opslach 
en wacht6t op jo gl~s, d~s: glaasje op - in de bak~ 

Kopy yn l ~.- '"r j t--: f'o a» 15 apri}. 
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