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VOORWOORD: 

Het werd week weer stil in Tjerkwerd, plotseling 
verloren we twee dorpsgenoten, we wensen de familie 
veel sterkte toe. 

Het voorjaar begon koud, daardoor kwamen de kieviten 
ook wat latero 
Maar ook in Tjerkwerd werd al snel het eerste ei ge 
vonden en wel door Jaap van der Wal, brj Jonkershüzeno 
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Het traditionele 'lotterjen' liep mis, maar daar 
zal verandering in komen als de gehele redaktie 
een kursus 'lotterjen' gevolgd heeft. 
De uitreiking van de wisselbeker aan Jaap en de 
herinneringsbeker aan Tjalke v.d. Meer (vinder van 
vorig jaar) werden tijdens een vergadering van de 
redaktie uitgereikt. 
Het dorpsaanzicht vanaf de kant van Blauwhuis is erg 
veranderd. 
Eerst de jjsbaan met z'n glooiingen, vele boompjes 
en struikjes en daarna de nieuw aangelegde volkstuinen, 
met een loopbrug voor de gebruikers van de ver 
schillende percelen. De eerste plantjes staan·er hier 
en daar al in. Als het weer wat meezit, kan het dorp 
er spoedig heen om het te bezichtigen of misschien 
wel proeven. 
De nieuwe· school ·vordert ook zienderogen. Het is al 
glas en waterdichto 1t Wordt een mooi geheel in moderne 
wit-blauwe kleuren. 
Ook de jeugd geniet volop van de bouw, dankbaar maken 
ze gebruik van het afvalmateriaal. 
Het i~n na het andere vlot wordt ervan gebouwd en 
menigeen heeft al een nat pak opgelopen. 
Al met al veel veranderingen in Tjerkwerd. 
Wè wensen u veel leesplezier toe met dit Skieppsturtsje 
en willen graag de kopie voor de volgende krant voor 
15 juni a.s. binnen hebben. 

R. Sa v. B. 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+~+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER 

Op de 1ste januari van het vorige jaar bedroeg 
het aantal bewoners in Tjerkwerd 483 en de 1ste 
januari 1987 waren dat er 456. En op 25 februari 
verscheen no 1 van de 11ejaargang van de dorpskrant 
met het voorwoord van het nieuwe redaktielid Ineke Fo 



Een goede beslissing eind vorig jaar van de 
redaktie om genoemde deel te laten· n~men als 
redaktielid. Immers in haar riante onderkomen in 
het centrum ~an het dorp, met uitzicht zowel van 
links als rechts over het dorp en z·ijn bewoners en met 
een wakend oog en een scherpe blik, kan zij de dorps 
genoten bezig zien en rapporteren, dat er elke 
nieuwjaarsavond, de hoogste dorpsonderscheiding aan 
iemand die dat dan ook.terecht verdiend heeft, wordt 
uitgereikt. Niets maakt nu eenmaal het paard zo vèt 
als de blik van de meester en zo snijd het mes van 
twee kanten! 
Maakte de 6de maart weer een reis met het streek 
vervoer en ditmaal door de 
3 noordelijke provincies, 
waar het ijzeloffensief 
flink schade aan de bomen 
en bossen had toegebracht 
vanaf H'veen-Drachten naar 
Groningen-Zuidla:ven - 
Vries-Assen-Veenhuizen 
Haulerwijk-Bakkeveen etc. 
Het door de ijsafzetting 
aan de bomen, bossen 
en gevels, terw:ijl de zon er op scheen, leek net een 
zilveren wereld waar men door reed. 
In de nacht van 23 op 24 maart j.l. zal menigeen 
in Tjerkwerd, wakker geschrokken zijn van het klokgelui 
uit onze oude dorpstoreno 
Verstijfd van schrik rees ik ook zelf op van mijn leger 
stee en ging de deur uit en zag om mij heen maar zag 
gelukkig geen uitslaande brand. 
En dit riep beelden bij mij op van de laatste grote 
brand, die in de nacht van Goede Vrijdag op zaterdag 
voor Pasen en dat was in 1936 toen de voormalige 
slager-veehouder en melktapper Rintje Bakker zijn 
bedrijf in vlammen zag opgaan op de Syl nu Waltaweg 
(fam. G. Hofstra). 

3o 



Het vogelbestand dit jaar, heeft door mijn toedoen 
eigenlijk geen schade geledeno 

In.een zachte lente bries liep 
ik door de landerijen afd. Ferwoude 
om precies te zjjn aan de Aaltje 
meerweg en ik raapte daar 2 
kievitseieren en die heb ik aan 
mijn vroegere broodheer en buurman 

aangeboden en dit alles op de 10de aprilo 
-Als dorpsomroeper- Eertijds toen er nog mensen waren 
die riepen: bergen kom over ons, heuvelen bedek ons 
en velen mij spoedig het Waterloo voorspelden! 
Misschien in de beginne niet altijd even vlekkeloos 
maar dit heeft zich nadien goed hersteld! 
Vele malen voor de a s s , zomermaanden ben ik r~,eds uit 
genodigd,- zowel in steden als dorpen en is toe 
zegging g edaan , Bijna is de echte doorbraak na 1.0 jaar 
geschiedt. Misschien ben ik wel een laatbloeier, maar 
doorgaans gaan die langer mee. Ik hou u als lezer op 
de hoogte! 
Wandelroute. 
Een wand.elpad met een unieke flora en fauna. 
Een klein bovenlaagje van dè dorpsbevolking ziet daar 
nog wel wat in. En vaak aangemoedigd door een enkeling. 
Deze prachtige wandelroute, hoe men het ook wend of 
keert hangt een grauwersluier 
overheen. En ik hoop dan ook 
niet dat w:ij bezig zijn goud 
voor koper aan het ver- 
ruilen zijn. Maar als dorp.en 
gemeenschap het rentmeesterschap 
niet naar behoren vervuld dan 
worden hoofdzaken bijzakeno 
Op de 18de maart trokken de gebr. 
Mo en B. Huitema zich terug uit de agrarische sector. 
Belangrijk boerenboelgoed op de ZatB.e 11Westerhuis" was 
daar die dag het gevolg vano Maar van het gehele 
gebeuren heb ik niets opgetekend, ik was er aldoor 
in de morgenuren, ook al om reden omdat ik meende 
een redaktielid waar te nemeno En die zal dunkt rn:ij 
wel het een en ander opgetekend hebben. 



Tussen 11.00 u. - 11.30 u. telde ik de auto's van de 
bezoekers aan het boelgoed. De auto's vanaf de oprit 
Tjerkwerd halverwege Jousterp, Kanaalweg en op de erfen 
van de buren bedroegen 421 in totaal. 
Op 22 april 1953 het voorlaatste boelgoed van het 
stamboekvee en Friese stamboekpaarden, volledig boeren 
reeuw en enig huisraad en een partij best hooi alhier 
en dat was ook onder Tjerkwerd. Volgende bijdrage meer 
hierover. 
Door bemiddeling van d~ redacteur van Dorpsnieuws _. 
Geert Ringnalda uit Exmorra, kunt u elders in deze 
krant de advertentie lezen, ditmaal van het voornaam 
boereboelgoed op "Huitema State• onder Tjerkwerd. 
Dat was op 12 april 1876 en daarom in deze berichten 
heel veel dank aan genoemde· heer? En tot wederdiensten 
ten alle tijden bereid! 
Ald Faers Erf Routeo 
Voor de verkoop van toegangsbewijzen en rondleiding 
ben ik weer vanaf begin april in de timmermans-werkplaats 
in Ferwoude al de maandagen en vrijdagen en-zondags om de 
week. De red. van DaNo Exmorra schreef in de 21ste 
jaargang no 1157 op 31 januari j.l. rouw op 1Aldfaers 
Erf' in memoriam Jouke Reidsma. In zijn laatste regels 
het volgende: Over een paar maanden komen de toeristen 
weer op· Allingawier, Exmorra, Piaam en Ferwoude af. 
Ze zullen verder werken op 1 Aldfaers E_rf' in de geest 
van Jouke Reidsma. Vast en Zeker!! 
En ik hoop dat ook mee waar te.maken bij leven en wel 
zijn de komende maanden. 
Terwijl moeders net zo slank als hun dochter met ge 
strekte pas •s avonds de beeldbuis bewandelen, evenals 
mijn Erik, die tegenwoordig vaker de trap neemt i.p.v. 
de lift en als de bokma maar koud staat en laat ons 
Apeldoorn dan maar even bellen: En de programma's met 
het oor van de KLM doen het allen nog steeds goed en 
daarom maken \.f.ij even pas op de plaats voor het slot 
van deze berichteno 
Tenslotte: In de week na Palmzondag het begin van de 
Stille Week, waarin het hosanna van die dag via maaltijd 
op Witte Donderdag _·het zwart van Goede Vrijdag met 
het 'Kruisig Hem'! eindigt in de Stille Zaterdag. En 



dan het aanbreken van een nieuwe dag! 
Een dag die talloze mensen in hun leven, ljjden en 
sterve~ tot troost is geweesto Meer daarover zult u op 
de Paasmorgen vast wel meer van gehoord hebben in de 
kerk of via de radio. 

Met de hartelijke groeten van huis tot huis 

van de dorpsomroeper. 

NIJS FAN '.IT PJUTTEHONK' 

Tongersdei-te-jûn 9 april ha· wy ûs jierlikse äLder jûn 
hàlden; dit jier n~t yn Tsjerkwert sa't we ·wend wiene, 
mar op'e boppeseal fan it pleatslik kafee yn Parregea. 
Op'e wurklist de àldbewende punten; de gong siet der 
aardich yn , 
Wat de bestjoerswikseling oanbelange: Janny v.d. Hey 
ut Parregea kaam foar Ryt Bruinsma yn•t plak en Ruud 
Hartog sil sy-n ekat hê.Lder skd p oerdrage oan Lutske 
Schakel; hy sil har earst noch wat paadwiis meitsje 
yn de sinteraasje. 
Erkentlikheid wie der foar Antsje de Jong, dy't trou 
en mei in protte ynset eltse tiisdei en tongersdei 
ferskynt om te helpen by alles wat der sa al te dwaan 
is yn in boartersseal. 
Nei i t skoft hat Hinke Twijnstra de j-0.n fierder stal 
jan O 

As E.H.B.U.-ster hat se 1erteld wat we dwaan kinne 
as ûs bern yn gefaar komt te ferkearen. 
Hiel dudlik kaam dizze jûn nei foaren, dat wy as 
alders soargje moatte, dat de kans op frngemakken 
sa lyts mooglik iso 



Yn in dia-searje liet Hinke sjen hoe't it perfoarst 
nèt moat; ek_de sa moai eagjende plant of blom is gauris f 
giftich en in gefaar foar de bern. 
Der lizze in protte gefaren op'e loer yn en· om us h-0.s! 

EINDSTAND BILJARTCLUB HTS 1986 -1987 

1. en kampioen - Gerrit llijpma, 22 pnto 

2o Ray Hu i b ema - 20 pnto 

Douwe Po.e Ls tra - 20 pnto. 

Gosse Hofstra --20 pnto 

3. R.Go de Jong - 18 pnto 

w. Poelstra - 18 pnt. 

?o 



MUZYKUTFIERING 

Fiif april wit it dan_wer safier: 'Eensgezindheid' 
hold wer har jierlikè ~tfiering. 
It korps hat dit jier 65 jier bestien en dus moast 
der wol was bysünders gebeure. 
Op de ledengearkomste waard foarpteld de beide 
Tsjerkwerter koaren ris meiwurkje te litten. Dêr 
fielden se beiden daliks wol foar en it plan waard 
fierder ûtwurke. 
Sa sein, sa di&n en sa koe foarsitter Okke Postma de 
jûn iepenje yn in knap besette tsjerke. 
Nei de iepening naam Alletta Falkena de mikrofoan 
oer; se prate de --~tikken op in ge- .,,,.. 
weldige manear oanelkoaro It korps 
sette as earste ûtein'en nei in 
pear nümers hat ûs doarpsgenoate 
Sjoukje Eringa de solo yn 'Trebble 
Concerto' kreas spile. · 
It jeugdkoar song dêrnei in pear 
flotte ferskes, dy1t kreas ût•e 
ferve kamen. 
Doe wie de beurt oan de learlingen 
fan it korps in aardichheid om nei 
te sjen en te harkjeno 
Fjouwer fan harren ha it A-diploma helle en sille nei 
de Peaske by it grutte korps. 
HJirnei kaam it tsjerkekoar oan bar, ftnderiieding fan 

fan'e nije dirigent Jan Pilkes, 
dy't him ek fan'e goede kant 
sjen litten hato 
Doe wie 'Eensgezindheid' wer 
oan'e beurt mei East Anglia 
en op fersyk fan1e leden 
spilen hj~ in ald mars ût de 
begjinperioade fan it korps, 
nammentlik De Kolonel Bogey 

-··'· 

Parade, 



Conspirito hat doe wer fjouwer n6mers songen, 
wêrnei de hiele klub muzikanten en sjongers mei it 
bekende Battle Hymn of the Replublic (gloarje, gloarje, 
halleluja) de jün muzikaal ofslute. 
Nei 6frin koe eltenien nei It 
Waltahüs om in bakje kafje mei 
in stik eigenbakte keeko 
Der wRard gesellich neipraten 
en de foarsitter hat it 
echtpear Fokke en Thea 
Gietema noch efkes yn it 
sintsje setten om't se mei 
syn beiden 85 jier lid west 
binne; frou Gietema 40 j. en 
Gietema 45 jier en dat is in 
hiele bysûnderheid. 

P.s. Der lizze noch in pear 
trommen te waChtsjen op njje 
tamboers·! 

UITSLAG OPEN KAMPIOENSCHAP BILJARTEN 

1.; Jaap vqn Lingen, 8·pnt. -gem. 0.82 (kampioen) 
2ö Jan fäjkstra, 7 pn't s "» gemo 1.43 
3. Frans Mulder, 6 pnt. - gem. 1~38- 
11· Marten Brandsma, 6 pnt. ~ gem; 0.92 
4; Haye Huitema, 4 pnto - gem. 1.00 
" Ruud Hartng,4 pn t , ·- gem. --0.62 
11- Jan Blanksma, 4 pnt. - gem.,·1.97 
5~ Jaap v s d , Wal, 3 pn.t , - g em , 1ö06· 
6;, Sjoerd Breeuwsma, ö pnt. -·gem. 0.60 
7o Gerrit Rypmai 01pnt. - gemo 0.70 
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BEHJOCHT FAN' E REUNYKOMMISJE 

Omende-by oktober, is de reunykommisje mei de 
thriedinE fan it feest op 3, 4 en 5 septimber o~s 
l::egûn. 
Sünt dy tiid is der in soart bard. Inkele aktiviteiten, 
dy't noch dien wurde moatte of dy't safier al klear 
binne ha jo miskien al lêzen op it briefke, wat 
dizze dagen rün brocht ia. 
It docht ~s fansels tige goed, dat der safolle 
minsken harren opjün ha foar de reuny. Al mear as 
500 minsken. ha we-binnen. Oeral komme se wei, ek fit 
Amerika -en Canada, It is geweldich! 
Undertusken is 31 maart, de ynleverdatum foarby. 
Miskien ha jo it briefke fergetten yn te leverjen. 
It soe tige spitich wêze, as jo der net by wêze koene - 
dêrom wolle wy jo asnoch hjir de gelegenheid foar jaan. 
Graach sa gau mooglik!! It banknr. en gironr. fan'e 
bank stiet noch iepen. Jo ha foar .f 30,- in hiel 
fersoarge dei (inkl. yntree jüns) 

Ta è'<3sl1t: 

Soene jo it antwurdstrookje oer de optocht sa gau 
mooglik ynleverje wolle - foar ê'.5 maaie! 

Oant safier de kommisje. 
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UT DE ALDE DOAS. ·• • • •• • ••••••• 12 APRIL 1876 

Buitema State onder Tjerkwerd. 
VOORNUH BOEREDOELGOED 

12 April. 
Notarissen 0. C. LEDEBOER te Me.k.kum 

: en W. .A.. PEEREBOOM te Bolsward zullen 
1
. bü boelgoed verkoopen : · 

I. Een · flink en gezond BESLAG VEE 
1 bestu.nde uit: 86 stuks Hoornvee, ah: ro 
beste melke , kalve- en va.re Koeijen , waarbij : 
een zeer fijne , [enge ; vette Koe en tw&e uit• 
muntende vare dito, 6 Hokkelingen , 12 voor 
treft'elijke Suipkalvers, 10 beste Schapen met 
Lammeren en een tweejarige echte Engelache 
Ram> drie Paarden: eene fraa.ije bruinbles 
Meme, eene beste zwarte Merrie en een zwart 
Ruinl)llard (allen mak en in alle twg berÏf _Ä~· 
IL BOERENREEUW en GEREEDSO - 

PEN : een bekleede }4pwagen en een dito 
Kapchais , vier beslagen Hooiwegens , een beate 

. Sleeptrog en Dongegge , eon groote koperen 

1
. Kaasketel .\.... 48 koperen .A.dene~ t, houten dito 1 Brok- en.J;JOteraden, 17 ko~Emmenen14 
houten dito , Emmerbank: ,. 8 Kolkenvaten, 

1 Karn mèt koperen Hoep en toebehooren , een 
' nieuwe best werkende Pletmolen, Tonrien , ko- 
peren. Handvatsel, een Wrongetmolen, twee 
nieuwe · Hooiroede1!, Hooilep , Kaarspers met 
Steenen , koperen l\.aa.anap., Goo~en , Hand 
ketels, een nieuwe Slüpsteen, Schalen met Eve- 

1 naàr en 54 kilo Gewigt vier beste Kaasvaten , 
Scbui.fslede , Tiemen , Bindladder en Pontjes , 
.A.merikaa.naehe Vorken, twee Gereiden , waar 
onder een 'zoo goed ale nieuw, enkele en dub 
bele Zijlen, Kret .en .. Planken en hetgeen ver 
der tot een volledig stel beste Greidboersge 
reedsehappen behoort. 
II! Goed onderhoudene MEUBELEN en 

HUISGERA.DEN ale: Een groot eikenhouten 
Kabinet, Pian~J. Ta.fels i.,.Spiegele., St®len , Sto 
ven, Cónfer , ruokje Aarpetten en Loopers , 
voorts: Koper , Tin, .Blik 1 Glas en .A.a.rdewer~ IV. 75 kilo best Spek, eenige stukken 
Rookvleesch en twee potten met Smeer. 
V. 10.000 halve k~r. Hooi. 
Gegadigden komen Woensdag 12 April 1876 , 

's morgeus 9 uur,· ten huize van den Heer D. 

l 
H. Zijsling , in de J onkerehuizen onder Tjerk- 

. werd. . 
Op de Zathe is geen gelegenheid tot Stalling. 
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BERJOCHT DQARPSB~~ANG . 

It klaverblêd 

In klaverblêdtsje mei fjóuwer blêdtsjes dat jowt 
lok, dat is fan alds bekendo 
Sa'n blêdtsje kinne jo berinne as befytse. 
Dat klaverblêdtsje is dan makke fan keramiek ût 
it atelier fan Ada.Stel fan it aldhiem yn Tsjerkwert0 

It bestjoer fél.n doarpshelang Tsjerkwert is fan doel 
om fan'e simmer as de sinne deis op it heechst stiet, 
yn it jfinskoft fan dy lange dagen in kuiertocht en 
in fytstocht te hälden. 
Eltse tocht giet rjochting noard, east, west as sûd, 
dus oars sein Beabuorren, Iemswa.Ide, Rytseterp en 
oer Arkum; yn grutte lijnen. Sjoch it kaartsje. 
De fytstocht nimt in grutter route. 
Dizze jünen sille wêze ein juny, begjin july en 
altiid op woansdei-te-jûn. 
As men folslein 4 tochten meidocht, fertsjinnet men 
it klaverblêdtsje en wes derwis fan dat, dat it lok 
jowt! 
Fansels meidwaan jowt grif ek al moai wat wille en 
nochto 
Neiere berjochten folgje noch letter, mat haldt no al 
de woansdei-te-jünen yn juny en july frjj. 

Dan noch in meidieling.~er de folkstuntsjes. 

Sa't jo miskien al sjoen ,ha of heard ha, binne 
der al in tal minsken drok dwaande yn harren tûn 
njonken de iisbaan (grün bestimmingsplan). 
It docht ~s gd~d,· dat der sa'n reaksje op fis oprop 
yn'e earste Skieppesturt kaam is. 
0ft jo sa'n folkt~n ek wat ta liket, dan kinne 
jo kóntakt-opnimme mei: o. Flapper, Sylroede 14 
till. 9554. . 

Doarpsbelang. 
00000000000 



Kaartsje 'It Kalverblêd1 

Sa sille 
ûtsjeno 

de fjouwer routes 

*••c••~•• 
der ûngefear 



SPGRTFERIENING 'TSJERKWERT' 

It is de bedoeling, dat 6s sportferiening wer 
keatsen en fuotbaljen organisearjen sil yn 1987. 
No hat us feriening gjin leden en moatte wy elts 
jier mar wer 6fwachtsje wat der komt. 
Der binne wol in pear wisse dingen: 

- der moatte ntje_netten efter de goals 
(we liene no fan Skraard) 

- we hawwe g.jin bal om mei t~ fuotbaljen 
- der moatte nije keatsma.terialen komme 

(in keatsbal kostet ~ f 20,-) en 
- de gemeente Wûnseradiel hat in rekken 

stjoerd fan f 500,~·foar meanen en· 
ûnderhaJ.d. · 

Fansels neat te r~den as der sinten genoch binne, mar: 
de kas is sa goed as leech. Wy h~lde lykwols de moed 
der yn ! ! 
It keatsen begjint 12 maaie om 7 oere foar junioren 
(de bern moatte 8 jier wêze) en senioren. 
Kosten: bein ~ f10,- (2e u~'e selde hushälding f 7,509 
tredde f 5,-). Senioren: f 15,- 
Graach betelje op 12 maaie! 
It sportfjild wurdtnet allinne troch de keatsers brtkt, 
it is in besit fan us hiele doarpsgemienskip. Om 
finansjeel troch de tiid te kommen, docht it bestjoer 
in berop op'e hiele doarpsmienskip en freget eltsenien 
mei klam om donateur fan~e sportferiening te wurden. 
Jo kinne de folgjende antwurdstrook ynfolje. In bestjoers 
lid komt by jo läns om strook en jild op te heljen. 
Neiere ynljochtin_gs: Ids Schukken (foars.) till.:9596 ... --------------------------------------~-~------------ 
Wy /ik, •••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••• ( namme) 

Wol(le) de sportferiening stypje foar in bedrach 

fan f •••• · •• • • • yn I t j i er• 

Handtekening, •••••••••••••••••••• 



By it keatsen wurde Lnk e I e frijwilligers frege 
on: by de bern te helpen" 
It giet meast om it tellen. 
As jo net alle .tiisdeis '-dnne, is gjin beswier. 
In inkele kear is ek wol:S.om~ .. 

It bestjoer 

fan'e spol.'tferiening. 

0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-0-·-·-···-·-·-·-~· 
TIGE TANK FOAR DE BYDRAGEN FAN: 

J. Dijks t r-a , Sondel - J. Witteveen, Wal tawei - W. 
Stegeerda, Sylroede - T. Gaastra, Boalsert - s. 
Breeuwsma, Fan. Panhuyswei - Y. Gietema, Dedzjurn - 
F. Gietema, Singel - Frou B. Kuipers, Singel - Ko 
Schukken, •t Hearrenfean - R. Steur, Sylroede - Y. 
Schakel, Allingawier - C + So Gaastra, Parregea - 
Frou E. Koopmans, Singelo 

++++++++++++++++++++++++++~ 

SA SfIMDEN DE TSJERKWERTERS BY DE 

PROVINSJALE FERKIEZINGS 1987: 

1. 2. 3. 
4. 5. 6. 7o Pi;:og. 

C:;:iA PVDA VVD Fryslán D66 FNP ·RPF/SGP 

165 35 32 20 9 30 3 Ong. 1 

295 minsken ha stimd~ dit wie in opkomstpercebtage 

fan 77,8 %0 
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VISWEDSTRIJD 

In de paasvakantie organiseerde Leen Huisman ·· 
een viswedstrijdje voord~ jeugd van Tjerkwerd. 
Dit vond plaats op donderdag 16 april ,van kwart voor 
drie tot half vijf. 
Er werden 66-vissen gevangen (snotterposken en 
blankvoorns). 
De uitsla~ was als volgt: 

1e prijs Joost Huisman - 14 vissen - hlJkreeg de wissel 
prijs. 
2e prijs Marcel Mekking - 12 vissenö 
3e prijs Sjoerd Huisman - 11 visseno 

Verder was de vangst aldus: 
Josse Pietersma (L1warden) - 7 vissen. 
Jan Rinse Blanksma - 5 vissert. 
Gooitzen Brandsma - 3 vissen. 
Rudy Mek~ing - 3 visseno 
Matthjjs Stel - 3 " 
Christiaan Smits- 3 vissen •. 
Else Huisman - 2 vissen. 
Ruise Stellingwerf (Groningen) - 1 vis. 
Gerrit Schukken - 1 vis. 



--------========================= 
BOA R GER LIK E STAN: 

· Dizze kear inkèle fertrietlike berjochten. Op 22 
april ferstoax oan•e Waltawei Bennie Soolsma, noch 
mar 27 jier àld~ 
Krèkt foar it 6fsluten fan'e kopy hearden wy fan it 
ferstjerren fan frou Elske Oostenveld, 60 jier ald~ 
Wy hoopje, dat de neibesteanden treast fine meie. 

==---------------=--================================= 

' 

US 'PARK' 

Efter de·sylroede fine ja it Tsjerkwerter park. Wat sei? 
Just jawis, dat hat sa west. De gemeente Wûnseradiel, 
dy1t nei't se sei wiis wie mei it park, hat it dizze 
maitiid slope litten. 
It wie dizze-kear net màlle Jan yn'e hinnen, mar 
yn1e beammen. . 
Alles wat sa stadichoan op in kreaze beam begün te 
lykjen is net mear. In pear krüme hagedoarnen en 
inkelde ferwüksen flearbeammen steane noch oerein. 
Rat dizze kealslach ek in doel? Ja wis en wrachtich: 
mear ljocht. De gemeente seit, dat wy koartsichtich 
doarpsfolk it lange termynsjen ~t it each ferlieze. 
Wolno, nei myn betinken is der .gjin termyn mear foar 
ûs park. 
It is foar ûs park net to be, mar not to beo 

-----99-==:;:= 
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SPORTSEAL PARREGEA 

Fan't simmer wurdt der te Parregea in n:ije sportseal 
iepene. Dat bestsjut, dat der n:ije -~ooglikheden foar 
sportminsken ut Parregea en ornlizzende doárpen kbmmè. 
Jo kinne me1dwaan oan badmintont tennis, tafeltennis, 
fuotbal én volleybal 
Foaral dizze lêste sport soe foar guon Tsjerkwerters 
recreatyf te beoèfenjen wêz e , Men, is: fan, doel om op 
moandei en tongersdei-te-jûn te volleybaljen. De 
kontrib~sje is f 65,- per seizoen (1 sept·- 31 maaie). 
Dus om'e sinten hoecht it net oer te gean. Liket it 
jo wat ta,-nim dan éfkes kontakt op mei Ids Schukken, 
e m., :95960 

-""11!' 
IK 'noE HET! Cl' . 

EVEN VOORSTELLEN ••••• 

Nrje ynwenners. 

Graag willen w:ij ons aan de inwoners van Tjerkwerd 
even voorstellen. 
Wrj z:ijn Elke en Marcel Vols en wjj h eb ben een klein 
dochtertje Jessica, die nu 3f' jaar oud is. 
W:ij wonen in een leuk en gezellig huis op de Van Pan 
huysw~g 4, dat wij van de familie Hiemstra gehuurd 
hebben~ Vanwege mrjn beroep ben ik steeds-op montage 
en nu werkzaam in Harlingen op Petroland. 
U moet niet kijken naar ons autokenteken dat nog van 
Luxenburg is, want ikzelf ben een Belg en ntijne vrouw 
is een Fries meisje van Duitslanà0 
Tot ziens.,,;, ,,alB wij jullie eens persoonlijk 
kennen leren. 

=====9======= 
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BERICHT VAN DE ORAN,JEVERENIGING 

Even een berichtje van het oran2e-vo.reniging 
bestuuro 
Het is de bedoeling, om met het zomerfeest op de 
donderdag-avond, 3 september, een play-back show 
te organisereno 
Laat alvast jullie gedachten eens gaan, welke 
persoon(en) leuk of gezellig is om na te doen. 
,Jong en oud kunnen meedoen. 
Later horen jullie er meer over, maar wie alvast 
wat bedacht h~eft ~n mee wil doen, kan zich_ . · 
opgeven brj Ao Damo Liefst opgeven voor 15 JUnio 

het bestuur. 

De paràodi_a-loop Parregea - Tsjerkwert - _Parregea 
waard wûn troch äld-doarpsgenoat Menno Bonn ema , · 
Sjoerd Bakker en Broer Feenstra waarden 2e en 3e. 
Wieger "Bakker- rün i t hiele e Ln , mar helle· de 

· finish. Hulde!! 

- De kuijerroute l~ns de Warkumer Trekfeart rjochting 
Dedzjum hat in nije attraksj e: 1Jerchbeklimine ! ! 

- It earste ljipaai waard yn 1987 fün troch Jaap 
van der Wal op 29 aprilo 

- Der bliuwt by us nije skoalle wol 
ris in stikje hout met piepschuim oer, 
sadwaande is it oantal eigeners fan 
ja.chten yn us doarp· gäus utwreide. 

- Wrj hawwe_ in ruje iisbaan~ Rûntsjes fan Thialf 
formaat binne a.anst mooglik en dat alles yn' e 
l~'l'te fan' e beamkes fan Joke en Meinzeo Hûake amer-» 
fraach: hoefolle beamkes binne der plante? Ja, 
krekt, 10000 



Op it selde perceel binne de nrje folkstuntsjeso Der 
is al gäns wat 8fbealgeo Om yn styl te bliuwen is 
men ferplichte "iis-sla te ferbouweno 

By· de Iemswälderhoeke spaa.;.tt al in skoft in hoanne 
om. Eige~1er ûnb ekend en it bist hat blykber ek 
gjin nocht om ris y-n i:e._ keppel hinnen om te ramen. 

- Wybren is sinjalearre op in oare, gruttere trekkero 

- Men is fan doel om mei de resteraasje fan'e tsjerke 
te begjinnen. De bûtenkant wurdt earst-oanpakto Sa1t 
it no liket wurdt der earst foar f 2520000 fer- 
ep Lker e , 

- De liederij fan ~s klok kin ek in beurt krjjeo Okker 
nachts lette hy trije kertier. De doarpsgenoaten 
wiene it sa sêd as ~rot. Michiel kaam by de toer en 
de klok staakte it lieden. It each fan'e master •••••• 

- Us doarpsomropper neamt ~s ruje redaksjelid Ineke F. 
in frou mei 'in wakend oog. en een scherpe blik'o 
Dat klopt, Coby Hofstra ferspile in lens, it hiele 
doarp sykje, Mar Ineke fûn him •. 

Rients en Coby krigen nij behang. De keamer wie yn 
1956 ek behangen en der kamen älde Boalserter 
krant_en efter wei. Tïge njjsgjirrige adfertinsjes ~ 
stiene der yn ÜaOo Gevraagd op 12 mei 
meisje, voor dag en nacht, 
genegen te melken 
of 
boerenknecht, 15 - 16 jaaro 
Do walsma, Eemswoude by.Bolsward. 

- Ut de selde krante fan 1956: 
prima camisole (fantasie gebreid) en passende 
directoire samen voor f 3,48 

- En paardevlees brj Jo·Cuperus Burgwerd 
voor f 0,60 per½ kgo 

- Kopy ynleverje foar 15 juny o.s. 
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