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FOARWURD: 

De eerste nachtvorst hebben we alweer gehad, terwijl lang 
nog niet iedereen klaar is met het opruimen van de tuin 
en het uithekkelen van de sloten. 
Na de redaktie-vergadering, moesten we al ijs van de 
autoruiten afkrabbeno 
De famkes (zo noemen de vrouwelijke redaktie-leden zich) 
en ondergetekende hadden het nogal laat gemaakt, we 
waren n.lo bij 'ons' nieuw redaktielid op Eemswoudeo 
Mevro Po van der Berg is ons komen versterken en dié had 
ons heel wat vragen en te vertelleno W-tj zijn erg blij met 
deze kreatieve aanwinsto Verder in dit krantje stelt ze 
zichzelf aan u vooro 



Vorige week zaterdag was heel 
Tjerkwerd in de ban van de 
play-back show met een echte 
discotheek met lichtshow. 
Wat weer een talenten in ons 
dorpo Al met al een bere ge 
zellige-avond, meer hier 
over van de jury, elders _n 
dit blado 
Nu nog even een oproep, zodat 

iedereen de laatste twee maanden van dit jaar, nog even 
z'n beste beentje voor kan zetteno Want de redaktie volgt 
u nauwlettend i.v.m. de Skieppesturt van het jaar. 
Succes!! 
Kopie voor de volgende krant, vóór 15 december inleveren 
bij één van de redaktie-ledeno 

---===============================-=================== 
BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER: 

In·· deze 63ste · bijdrage ga ik vooreerst een 50tal .lar-ën 
teru~ in de t~d en wel het Herdenkingsfeest in septo 19380 
Alhier uit het voormaal 2 maal per week verschjjnende 
Dè Jongs Nieuwsblad.· 
Nu inmiddels al weer jaren lang beter bekend btj-u als het 
Bolswarder Nieuwsblad, bracht in de maande septo1938 het 
volgende verslag: 
September 1938. 
Op de vooravond van de Nationale Feestdag werd alhier een 
Herdenkingsdienst gehouden in de Nedo Hervo Kerk o.l.vo 
ds. Groenewoud, wa.arb:ij tevens de zangvereniging hare mede- 
werking verleende. · 
De volgende morgèn om 8 uur, werd er een geconstumeerde 
opto6ht gehouden, waarna kinderen volksspelen volgden. 
Vàri de kinderspelen was de uitslag: 
Jongens 6 en 7 jaar 
1ste prijs: Gerrit Koster 
2de 11 : Enne Feenstra 



3de prijs : J. de Boer 
Jongens 8 en 9 jaar 
1ste prijs Klaas Koopmans 
2de 11 : Piebe Höekema 
3de 11 : Jan' v s d , Werf 
Jongens 10 en 11 jaar 
1ste prijs Jan Koopmans 
2de 11 : Corn Rienstra 
3de " : Yde Schakel 
Jongens .12 jaar en ouder · 
1ste prijs: Sikke Galema 
2de 11 :. Feike de Jong· 
3de " : Sietse Antonides 
Meisjes 6 en 7 jaar . 
1ste prijs Hiltje de Jong 
2de 11 : Gatsche Posthumus 
3de 11 : Anke Koopmans 
Meisjes 8, 9 en 10 jaar 
1ste prijs Arendje-Bakker 
2.de " Janke S. Bootsma 
3de II Wiep Dijkstra 
Meisjes 11, 12 en ouder 
1ste prijs: Sietske J. Postma 
2de II Ho de Boer 
3de " Tine Twijnstra 
Om één uur 's middags werd-de uitslag van dè optocht van 
de kinderen bekend gemaakto Als enkelingen·verwierf·een 
1ste prijs politie, 2de· marskramer, 3de verver eri moor, 
4de theemuts. Van de paren: 1ste prijs kampeerders, 2de 
kanosport, 3de oudèrwetsche klederdracht. Van de groëpen 
verwierf: Canadeêsche vijfling,_Geloof Ho~p en Liefde en 
de matrozen respa een prijs. 
Des avonds om half acht werd de optocht herhaald. 
Met fakkels werden de volksspelen afgewerkto 
Intusschen werd ook bekend gemaakt, wie van de ouderen 
een prijs hadden gewonnen in de optochto'" 
Enkelingen: 1ste prijs de sportieve boer. 
Paren: 1ste pr:ijs juffrouw Snip en Snap op racefietsen, 
2de prjjs herauten ... Groepen: 2de prjj~ Geloof Hoop en Liefde, 
3de prjjs regenboog. 

,.. 
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De gehele feestdag, welke te ruim 12 uur was beëindigd 
werd opgeluisterd door de muziek van "Eensgezindheid11o 
Tot zover het krantenberichto 
Waar ik het volgende aan toevoeg en dan vooreerst de namen 
van de prijswinnaars van de jongens en meisjes van de 
kinderspelen, om·reden dat hun voornaam met één letter 
voor hun achternaam stond vermeld. En ••••• die allemaal 
inmiddels al Abraham en de mosterdpot en Sara gezien 
hebben! 
In die jaren waren er ook kinderen· uit Wolsum, die hier 
naar school gingen ooa.·Jan, Klaas én Anke Koopmanso 
En hoogst waarschljnlijk ook de genoemde Jen H de Boer, die 
in de uitslag van de kinderspelen vermeld stondena 
Met wat informatie van een dorpsgenoot, die eertijds hier op 
school zat, meende ik wel, dat. de namen van de prijswinnaars 
zo zrjn als hier vermeld? 
Tot zover-deze aanvulling van dit grootse dorps-spektakel 
anno 1938. · 
Stads- en dorpsomroeperso 
Af en toe duiken er van een diersoort, waarvan iedereen· 
aannam, dat ze op het punt stond uit te sterven, onver 
wachts weer enke Le nieuwe exeplaren op. 
Iets dèrgelijks doet zich in Nederland o.e laatste jaren voor 
met he t edele ambacht van dorps- en s t adeomr-o eper-, - 
Een ambacht, dat nog steeds actueel is zo bleek j.lo wel 
op de RAI in Amsterdam, waar de bezoekers van de Sail •88 
konden aanschouwen hoe de twaalf omroepers om de titel 
streden met veel plezier en zonder microfoona 
Ons land telt op het moment 16 omroepers. De jongste is 
39 en dè oudste 71 jaaro Ze zijn verenigd-in een landelijk 
overleg, dat eigènltjk een soort· gilde is. 
Zestien personen, die deelnam·en aan het concours in dê 
RAI tijdens de vakbeurs SAIL •88-aldaar op 24 okt. j.1. 
was vrij in zrjn tekst-opstelling. 
Er mocht niet langer gesproken worden dan 8 regels.- 
Gekozen moest worden uit een aantal punten, die een ieder 
van ons een week eerder waren toegezonden van de 
organisatie SAIL 188. De beoordeling geschiedde door een 
3tal journalisten op de volgende punten: Verstaanbaarheid, 
inhoudelijkheid, totaal presentatie, ~ub1iekreactie en humor. 
Ook op dit concours net als de voorafgaande in het afge- 
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lopen seizoen, was het slot van mijn roep: 
"Allen hierbijeen op dit wel grootse spektakelo Dit was de 
roep van de dorpsomroeper uit het wjjdse friese land 
den heer Schakel, hoort zegt het voort!!" 
Alhoewel·geen prtjs, maar wel een mooie herinnering 
medaille. Een zeer schonen dag in de hoofdstad. · 
En wat u misschien ook niet wist, dat n.lo z.K.Ho prins 
Claus met ingang van 1 jan. a.s. commissaris bij de PTT 
Nederland NV gaat worden. Dat was mij é~n dez e week ge 
leden ook nog onbekend, wa~ geen wonder mag heten, omdat 
mij zoveel onbekend iso 
Eertijds in vroegere jaren las men in sprookjesboeken, 
dat eigenlijk. de enige taak van een prins was zjjn prinses 
wakker te kussen. 
Naast deze a.s. baan bij de PTT, zijn er nog wel bijna een 
40tal baantjes, die Z.K.Ho bezig-houdeno 
Vanwege de vermoedelijke zelf nog onvólledige-1~st, die 
een landelijk ochtendb.;I.ad publiceerde, waar z.·K.H. zich 
mee bezighoud,.zijn van zeer uiteenlopende aardo 
Zoals adviseur, erevoorzitter, beschermheer, erelid, 
directeur-voorzitter en lid van ~~n of ander genootschap 
of Ver. e s d , 
Maar hiermee is dan ook de veronderstelling ontmanteld, 
dat prinsen niets doen in.geen geval waar. · · - 
Prinsen doen veel, sommigen doen 
Claus doet zelfs bijzonder veel. 
Uit goed voor U! 
En zo dachten onlangs ook 
de 2 burgemeesters en gingen 
in een binnenstad, ik meende 
Zwolle, een biertje kopen. 
Van het ~én komt het andero 
Hoge bomen vangen nu eenmaal 
veel wind! 
Maar laat ons ook weer niet te 
vlug het vermanende vingertje 
opsteken! 
Ze hebben tenslotte geen 
moord gepleegd of een vrouw 
verkracht of ~~n of andere 
bank beroofd of ingebroken._ 
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Ze hebben gedaan wat velen voor hen hebben gedaan en 
na hen zullen doen. 
Tenslotte zullen de bierbrouwerijen het vocht dat ze maken 
heus niet bedoeld hebben om de straat ermee te schrobbeno 
Minister van der Broek meent nog steeds, dat hij geen 
verstek mag laten gaan om de·begrafenis vàn de Japanse 
keizer Hirohito bij te woneno Om reden dat, het een nadelig 
effect zal hebben op de handelsbetrekking tussen ons en 
Japan. Maar tot op·heden is de keizer nog in leveno 
Tot hiertoe en-n.v. tot mijn.jaarverslag in no. 6 van de 
21ste jaargang. 

Wederom van huis tot huis de hartelijke groeteno 

UIT HET PROV. ALMANAK VOOR FRIESLAND 1891: 

T;rERKWERD. 
LTsolub. H.Zti8lillgDz.,o. llB.Poethnmus,1'. Age 

doVriee. Th.Schuurmans,a. J.S.ZUsling. - Keurm.: 
H.A.Hettema. D.J'ong1!11l&- P.Schuil. H.Sieperda. 
J.E!JgWerd&. H.v.d. Veen. 
Nut en Genoegen. lULZijellng,o. J.He.im&,s, 

J .8.Zij8lillg,p, W .Ál>bringHiD.get. G.deGToot. . 

De dorpsomroepero 

o-•~•-•-•-•-•-•-•~•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-o-e-o 
BETANKE 

Hjirby wolle wy alle ynwenners fan Tsjerkwert en 
Parregea en omkriten betanke foar de gtften foar 
i t "Ge e s t e.Lijk Geha.ndïcapte Kina."• 
Dizze kollekte hat opbrocht f 348,900 
De kollektanten wiene H. Kooyenga en Antje de Jongo 

--o-•-o-•-•-•-•- 

SLAGGE: 

Foar de MEAO rjochting sekretariaat: Sjirrie Hiemstra. 



BESTE ALLEMAAL, ~-·tut . -, > 
Als deze nieuwe Skieppesturt verschijnt, kunt u zien, dat 
de redaktie nu weer uit 5 personen bestaat. 
Mjj werd onlangs' gevraagd of ik in die redaktie wilde 
deelnemen en heb daarop volmondig ja gezegdo 
Waarom, dat is me nog niet helemaal duideJJjk, maar 
schrijven heb ik altijd graag gedaan en dit is misschien 
een kans om af en toe een krabbeltje in dit krantje te 
verzorgen. 
Ik wil dus graag m'n steentje bijdragen om het "Skieppe. 
sturtsje" tot de best gelezen krant van Tjerkwerd e.o,.. te 
laten zijn! ' 
Het is een typisch verschijnsel, dat alles wat het dichtst 
om ons heen is, ons toch het meeste interesseert, zo gaat 
het mjj teminste. De Leeuwarder Courant lees ik ten dele, 
idem dito de Bolswarder, maar het 11Skieppesturtsje" lees 
ik helemaal! 
't Is jammer, dat ik niet in 't Fries kan schrijven, maar 
hopelijk zal dat nooit tot enig onbegrip lijdeno 
Tot een volgende keer. 

M.J. van der Berg-Blokkero 

BETANKE 

Fan8f Singel 4a, wol ik jimme allegearre hertlik 

tanksizze foar alle blommen en kaarten, dy1t ik yn 

it Sikenhüs en thûs krigen ha0 

Ek ût namme fan Johannes en de berno 

Co Huitema-v.d. Werfo 
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INFORMATIE REINIGINGSDIENST: 

De reinigingsdienst van de 
nog regelmatig vragen over 
van het "grof huisvuil"o 
Uit deze vragen blijkt dat 
velen van mening zijn dat 
tijdens aparte inzameling 
van het zogenaamde takken-, 
hout- en tuinafval 
eveneens het "grof huisvuil" 
ter inzameling dient te worden 
aangeboden. 
Dit is niet waar. 
"Grof huisvuil", zoáls 
spiralen enz., kan 
wekelijks -binnen de 
daardoor geldende richt 
lijnen- ter inzameling 
worden aangeboden. 

gemeente Wûnseradiel krijgt 
het tijdstip van inzameling 

Takken-, hout- en tuinafval 

Gemiddeld wordt er per inzamelingsweek 25.000-40.000 kg 
van dit afval ingezameld. Hoewel het meeste aangeboden 
afval keurig netjes gebundeld/verpakt wordt aangeboden, is 
er soms sprake van een onplezierige verrassing0 U begrijpt 
dat bijvoorbeeld losse planken met roestige spijkers voor 
nare gevolgen kunnen zorgeno 
Wjj doen namens "de mensen die alles in de vuilnisauto 
moeten gooien'' een beroep op Uw medewerkingo 

5 liter containers 

Voor foto-amateurs en auto-hobbyisten zijn gratis 5 liter 
containers verkrrjgbaar t.b.v. de inzameling van foto 
chemicaliën en afgewerkte olie. 



Inlichtingen 

Informatie over batterij-emmers, 
5 liter containers en 
inzameling van.grof huisvuil 
kunt U krrjgen bij de 
gemeentereiniging in Makkum, 
telo 05158-13450 

Glasbol 

Op de opslach aan de Waltaweg 
staat weer een glasbolo 

Batter~j-emmer 

Ook in Tjerkwerd staat een batterij-emmer en wel in school. 

EVEN VOORSTELLEN: 

Nu alweer zo'n maand gehuisvest aan de Sylroede 16, willen 
wij ons hierbij voorstellen aan iedereeno 
Wij zjjn Wïeko Hekkema en Anita Kliffen. W:ij komen van Sneek, 
waar wij beiden jaren hebben gewoondo 
Nu gekozen voor Tjerkwerd. i.v.m. de ruimte en Lands 
schappelijk karaktero 
Voor ons "elke dag vakantiett na èen dag van arbeid. 
Wieko werkt in Leeuwarden bij de PTT en ik werk als ver 
pleegkundige in Sneeko 
In de loop der tijd hopen wij iedereen eens te ontmoeteno 
Hierbij willen wij tevens fam. Schukken en fam. Flapper 
bedanken voor de verwelkoming aan de Sylroede! 

Tot ziens! Wieko en .Anitao 
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PLAYBACK SHOW TJERKWERD: 

Qua activiteiten dreigde Tjerkwerd het afgelopen jaar 
in slaap te sukkelen. Het was dan ook zeer verheugend, 
dat er op 29 oktober een playback/soundmix-show door de 
Waltahüs-Stichting werd georganiseerdo 
Dit iniatief viel in goede aarde bij de Tjerkwerders, 
getuige de grote publieke belangstelling 's avondso 
Liefst 12 playback-acts en (helaas) 1 soundmix-paar hadden 
~ich voor deelname aangemeldo 
De jury bestond uit het drietal Richtje Speerstra, 
Liesbeth Ydema en Broer Feenstrao Jan Dtjkstra (wie anders?) 
speelde deze avond Henny Huisman en praatte het geheel 
aan.elkaar. Ten aanschouwe van een volle zaal- hoofdzakelijk 
gevuld met familieleden en kenissen gaven de deelnemers 
hun playback-show. 
Tijdens het optreden van de rondborstige 'Sabrina' (Thea 
Bakker) steeg de temperatuur in de oververhitte zaal tot 
een kookpunt, vanwege haar wulpse uitvoering van het 
nro 'Boys, boys, boys'• 
Verdere opvallende acts deze avond waren ondermeer 
Matthtjs Stel als Macho George Michà.el, het begeesterde 
optreden van Anouk de Haan (Bette Hidler) en de zingende 
moeders Leny Haitema en Sipkje Draayer (Pepsy en Shirley)o 
Het oudere publiek keek met name de ogen uit b:ij het op 
treden van The Gure (Reinold Poelstra and band)o 
De lichten floepten uit in de zaal en kleurende licht 
effecten teisterden bij voortduring het publiek, vanaf het 
podiumo In deze schemerige -doch zeer goed nagebootste 
entourage werkten Reinold es. hun nummer af en deze act 
bleek voor de nuchtere, doorsnee - Tje~kwerder toch tl 
apart te zijn. Derhalve weinig ·waardering voor The Cure 
in de z aaï, , 
Totslot mocht het sound-mix-duo Geertje Vod• Wal en 
Anneke Velting aan de bak met het nummer 1I know him so 
well I o 
Hun degelijke uitvoeri.ng was vanwege de ontbrekende 
concurrentie zeker van een eerste plaats. 
De jury kwam uiteindelijk in de play-back klasse tot de 
volgende uitslag. 
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1. Anouk de Haan 
Ineke Haarsma 

(Paradise by the dashboard light - Meat Loaf) 

2. Sipkje Draajjer 
Lenie Haitema 

(Heartache - Pepsy and Shirley) 

3o Thea Bakker 
Neeltje Riemersma 

(Boys, boys, boys - Sabrina) 

Stichting-lid Pier Z:ijsling was zo vriendelijk een wissel 
beker beschikbaar te stellen, die Ineke Haarsma en Anouk 
de Haan dus in hun bezit kregen vanwege hun fraaie 
imitatie van Meat Loafo Volgend jaar zullen z:ij de beker 
moeten verdedigen, want de Stichting wil in het vervolg 
ieder jaar een playback/soundmixshow organisereno 

Na de prjjsui treikin.g kon er gedanst worden op de muziek 
van twee Sneker d.jo•s. 
Meinze Bakker en Frank de Vries, die zich te laat voor de 
soundmixshow hadden opgegeven b:ij de organisatie, be 
klommen aan het eind van de avond alsnog de bühne en 
speelden tot enthousiasme van het publiek nog het nr. 
1Rose' v~n John Hiatt. 
Al met al een enerverende avond en een compliment voor 
presentator Jan D:ijkstra en bovenal de deelnemerso 

B. Feenstrao 

- - 
' 
, , 

\\ - 

NIEUWE BEWOI\ERS: 

Hallo, zoals gewoonlijk een berichtje van een stel nieuwe 
bewoners. 
Sinds juli wonen wjj op Waltaweg 25, iedereen kent ons 
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misschien allang,·maar toch maar even een beschr:ijving 
van de personages. 

M'n vader is geboren in Dedgum en 
is van z'n 12de.tot z'n 52ste 
binnenvisser geweest, heeft toen nog 
10 jaar op de zuivelfabriek 
Hollandia-gewerkt en is sinds 1980 
in de vut. Maar ~inmaal een viss~rman 
al tijd $en visserman, het bl:ijft hem · 

dan ook nu nog bezighoudenö Niet met een hengeltje maar 
met fuiken dus, die hjj o.a. heeft in de Lollumeryaart en 
bij Arum. Paling, snoek en snoekbaars z:ijn z'n voornaamste 
slachtoffers. Eenmaal in. z•n leven 1.eeft hjj een visotter 
en een zalm (niet tegelijk natuurl:ijk) gevangeno 
Krabben en muskusratten mogen graag z:ijn fuiken mollen, 
wat hem veel extra werk opleverto 
De volgende, mijn moeder, zjj is geboren in Oosterend en· 
woonde o.a. nog in Wommels~ Scharnegoutum en bij Koudum,- 

_dat was dus voor de oorlog, de 2de w.o., niet de eersteo 
In deze bewuste 2de W.Oo woonde het nog prille paar 
Doede en Afke in Tjerkwerd (ja, u leest het goed}o Na de 
oorlog verhuisden zij naar Vissersburen te Dedgumo 
Wat m'n moed.er betreft, ze heeft als hobbyts planten ver 
zorgen en (zoals zoveel vrouwen?) winkeleno Verder be 
zoekt ·ze regelmatig 2 van m'n zusters, die in Bolsward 
wonen. 
Blijft er over, ikzelf. Die ik, is een 25 jarige jongen, 
die de ambitie heeft om beroepskunstschilder te wordeno 
Momenteel ben ik ook bezig met een cursus reclametekenent 
die overigens eind november, na 20 maanden bij het L.o.r~ 
ten einde loopt. Wat het schilderen betreft; ik maak 
realistische stillevens, waarbij kleurencompositie voor mij 
erg belangr1jk is. Een ieder, die belangstelling heeft 

·mag weleens langskomen. 
Verder ben ik een aardig fanatiek hardloper, die gemiddeld 
zo'n 6x per week traint, zeg maar 2x hard en 4x rustigo 
De harde trainingen gebeuren meestal op de atletiekbaan 
in Sneek of in één of andere wedstrijd (hoewel dat eigenlijk 
geen training is) zodat u mij meestal rustig voorbtj ziet 
sjokken i.n Tjerkwerdo·Hersteltràining noemt men zoietso 
Om in wedstrijden te mogen uitkomen (qfficiële wedstrijden 



dan) moet men lid zijn van een·atletiekvereniging, 
vandaar mijn lidmaatschap van A.V. Horror te Sneek. 
Trimlopen mag iedereen meedoen, u ook, daar is geen lid 
maatschap van e~n club nodig. Prijzen zijn hier dan ook 
(meestal) niet te winnen, is dat wel het geval, dan 
spreken we weer van \Tilde wedstrijden (niet georganiseerd 
door een èrkende vereniging). 
Maar goed, mijn laatste offiQiële wedstrijd was de uurloop 
te Leeuwarden, waar het ~rom gaat in-1 uU!' zoveel 
mogElrjk kilometers en meters te halen. 
Met 17 kilometer-en 247 meter werd ik tiendeo Ik was er 
dik tevreden mee. 
Totslot nog.dit (iedereen weet het wel, maar ja) we 
komen dus van vissersburen te Dedgum, waar nu mijn broer 
Tjitte woonto 

Doede en Afke en Gerrit W:ijngaarden, 
Waltaweg 250 

BYDRAGEN BINNE KOMMEN FAN: 

E. Witteveen - Boalsert, H. Kooyenga - Waltawei, 
W. Steggerda - Sylroede, W. de Vries - Waltawei, 
T. Huitema - ,.Tousterperwei, mef'r , B. Kuipers - Singel, 
Ig Schukken - Sylroede, J. Nota - Waltawei, mefr. R + B 
Bakker - Waltawei9 Jo Tolsma ~ Wolv~gea, 
Akke de Haan - Boalsert, J. Twjjnstra - Ymswalde, A.v. 
Lingen - Singel, P. Zrjsling - Beabuorren, Do Vod• Werf - 
Singel, G. Mulder - Singel, T. Tw~nstra - Hellendoorn, 
A. Deelstra - Seisbierrum, frou Gietema - Waltawei, 
B. Bakker - Dedzjum, P. Kroneman - Nijmegen, So de Jong 
Snits, Do Wijngaarden - Waltawei, J. Visser - Dedzjum~ 

US HERTLIKE TANK HJIRFOAR: 
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ACHTE DOARPSGENOATEN, 

Sa as elk sjen kinnen hat, stiet de toer fan 1s St. 
Petrus-tsjerke yn de stegerso . 

De restauraasje is begün! 
It lit him tinke, dat de tsjerkf!djj fan de Nedo Herfo 
tsjerke fan Tsjerkwert in tekoart op har begrutting 
kriget ynferbful mei dizze reatauraasjeo 
Der is in restauraasjekommisje yn it li~ben roppen om mei 
alderhancl.e aksjes dit tekoart sa lyts mooglik te meitsjen 
of alhielendal lyk te sljochtsjeno 
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De kommisje is fan doel jo yn de Skieppesturt ···. , 
wiidweidich te ynformearjeno 
Jo begripe wol, dat der tiid en jild frege wurcie siJ. 
fan de hiele doarpsmienskip. 
It is net mei wissichheid te sizzen om hokker bedrach it 
gieto 
Ynearsten tinkt de komm:i.sje oan f 50.000. Wy sille dit 
~p ferskate wizen besykje byelkoar te krijeno 
Jo sille ynkoarten minsken oan de doar krije mei in 
brief dêr.' t jild yn frege wurdt en tageln wurdt el tsenien 
in wol tige spesiale wize. fan sparjen oanbeano 
Hoe't dat Qm en ta giet is in ferrassingo 
Oan minsken dy1t plak der foar hawwe, sil frege wurde om 
in laam of keal grut te bringen. 
De boeren sille it roeast foar dizze aksje yn oanmerking 
komme, mar hawwe jo in grutte bleek, dan is us dat ek 

· best. 
Tiid en ynset sil fan ~s allegearre frege wurde by de 
grutte ferlotting, dy't wy jannewaris 1989 begjinne wolleo 
It is de bedoeling, dat de letten rfulom utsutele wurde. 
Yn de maitiid fan 1989 hawwe wy it plan om in grut fer 
keapfeest te organisearjeno 
Elk mei syn tinzen hjir ·wolris oer gean litteo 
Om•t wy best begripe, dat net alle sinten ût it doarp .. 
komme kinne, binne wy ek noch fan doel om álle . 
reunisten fan 5 sept. 1987 oan te skriuweno Op dy wize 
krije de ald-Tsjerkwerters de gelegenheid mei te dwaan oan 
de restauraasje fan dat monumentale gebou yn de midden fan 
~s doar p , 
Wy hoopje, dat elk ynearsten genêch ynformear·e is oer 
de opset sa't M dy foar eagen stieto 
Wy as kommisje, winskje jo in protte motifaasje en ynset 
ta om mei us de restauraasje fan de st. Petrus-tsjerke 
mooglik te meitsjen. 

Doet Bakker, Coby Hofstra-Draajer, Gerben de Jong, 
Jelly J. de Jong en Okke-Sieks .i?ostmáo 

Mei achtinge. de restauraasje 
kommisje9. (nov. 1988) - . 

,, 



Restauraasje kommisje Sto Petrus Tsjerke, 
Bank N.M.B. 
Banknûmer: 677792743 
Gironûmer fan de bank: 824566 

BERJOCHTEN FAN DOARPSBELANG: 

Op freed-te-jün 2 desimber o.s. sil der in spesiale 
jûn halden wurde9 wer•t de restauraasje fan Up tsjerke 
en de flearmûzen sintraal stea:neo 
Inkele sprekkers sille yn it Waltahûs it wurd dêroer 
krijeo Haldt dizze datum fest fr~. 
Mei koarten krtje jo hjir mear ynformaasje oer en ek it 
program fan dizze besündere jün. 
Us jiere;earkom.ste sil fa.nwege dizze jün letter halden 
wurde en wol op 13 jannewaris 19890 Ek dêrfan krije jo 
tsjin dy tiid in agindao 
Yn•e krystfak~nsje is it wer. safier9 dan stiet er der 
wér: de reuzesjoelbak! 
Op 28 desimber organisearje wy yn it Waltahüs in 
sjoelwedstriid. Oanfang 13.30 oereo Yntree f 1,- P•P• 

HALLO I WIJ WILLEN ONS EVEN VOORSTELLEN: 

Wij zijn Jappie en Grietje de Boer, we hebben een zoon 
Edwin 16 ja.ar en een dochter Clara 15 jaaro 
Sinds 1 oktober j.l~ wonen we in de panden van fam. Kikstra, 
We zijn druk bezig de panden _ 
inwendig te verbouwen, 
waarna we later ook ~~n 
en ander buitenom zullen 
renoveren. De meeste 
werkzaamheden zullen we 
zelf uitvoeren, zodat 
het nog wel even zal dur en 
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voor we alles inorde hebbe~o 
De korte tijd, die we hier nu 
wonen bevalt ons prima, we hopen hier dan nog erg lang 
en met veel plezier te zullen woneno 

Totziens, fam. de Boer. 

WELF ARE VAN HET NEDERLANDS RODE KRUIS 4o JAAR! 

De Welfare van het Nederlandse Rode Kruis bestaat 40 jaaro 
De doelstelling van de Welfare is om mensen die op 
de één of andere w:ijze in een isolement zijn geraakt, 
bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom, weer kontakt op te 
bouwen en te onderhouden. 
De Welfare-medewerkers bezoeken 
de deelnemers wekelijks en 
stimuleren hen in die 
activiteiten, die passen bij 
hun aard en belangstellingo 
Ook instellingen, zoals in 
ziekenhuizen en bejaarden 
oorden, zijn de Welfare 
werksters behulpzaamo 
In de 'Alva-State' in 
Witmarsum leiden de 
Welfare-dames de hand 
vaardigheidsactiviteiten. 

In Nederland zetten 
ongeveer 12.000 vrij 
willissters zich 
in voor het welzijn van de deelnemers. Hun activiteiten· 
hebben een ontwikkeling doorgemaakt. 
Kaast allerlei vormen van handvaardigheid komt er steeds 
meer vraag vanuit de deelnemers voor activiteiten zoals, 
spel, wandelen, museumbezoek, voorlezen en begeleiding 
bij het winkeleno 
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In Wünseradj_el zjjn ook een aantal vrjjwilligers bezig in 
het Welfare-werko 
Zjj willen hun werkzaamheden graag uitbreiden. 
Mocht u in uw omgeving iemand kennen, die dergelijke 
bezoekjes op pr:ijs zal stellen of wilt uzelf-eens bezoek 
ontvangen, dan kunt u kontakt opnemen met: 
Mevr. D. Strikwerda-de Haas, 
Schoolstraat 10, 
Schraard. Tel. 05175 - 14370 
Mocht u er zelf voor.voelen om in onze afdeling als 
Welfare-medewerkster aan de slag te gaan, dan kunt u ook 
met mevr. Strikwerda-de Haas kontakt opnemeno 

Het Rode Kruis organiseert een speciale kuxsus voor nieuwe 
leden van de Welfareo 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

B O A R G E R L I K E 

S T AN 

~ Op 24 septimber waard berne Jildou· Gerbrich, 

famke fan Jan en Sippie Blanksma. 

7\- En yn Boalsert krigen Jan en Hiltsje Postma in 

lyts jonkjeo Syn namme is Okke Jan. 

LOK WIN S K E! 
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S N Y P S N A R E N =====:===---------- 

- Douwe v.d. WPrf syn rrije auto hie al gau in 
mankement. Dizze fersnellingspook moat oantreaun 
wurde ynstee fan 
oanlfikt. Dus lükte 
Dotiwe oei gong do 
knop der6fo 

- Nei Jan D. syn foech 
lisboksst!l, hat Rille So 
syn dependance fan'e 
Sto Petrus tsjerke yn gebr~k nommen. 
Sietse en Alette hiene 'ek plannen, mar f!Y krigen 
nochwat beswierskriften. Dus ofwachtsje. 

- Haye K. woe syn hulstbeam ferplantsjeo 
Hy tocht it mei de· skeppe en de hannen r~de te kinnen, 
mar de auto kaam der aan te pas. 
Wa1t net sterk is moat tftk wêzeo 

Wolle jo skoarstien reagje, belje 9596. 

- BouHe en Sonny en aanhang sitte heech en dreech yn 
Nij-.Seel~o Se besykje-1s ünder de fuotten te sjeno 
Sjoerd en Tetsje Breeuwsma sjogge ts wir fan in 
oare kant. Sy sitte yn New Yersey. 
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- PhÜn is yn1e redaksje kommen. Se koe foldwaan oan'e 
profylskets; rap mei pen en mOle en de keunst fan it 
lotterjen machticho Se hie lykwols noch nea fan it 
wurd lotterjen heard. 

- Ferfolchferhaal: Okkerdeis kaam de kat fan famyl,je 
Feenstra nei 2 jier op eigen gelegenheid wer thus. 
De kat f~ Ane en Sary de Boer woe net minder wêze. 
Sy socht nei sa1n healjier it a.lde stee wer op: 
Sylroede 23. 

- Bukdünseressen falle blykber op Sjoerd Buwalda! Op 
in Braziliaanske dünsjün yn Amacitia yn Snits waard 
Sjoerd ut1e seal pikt om in dünske mei sa1n dftnseres 
te meitsjen. Soene de dames witten ha fan Sjoerd 
syn sukses mei de revu? 

Ineke soe in ein rinne en Hylke soe har nei in 
knipperke earne oppikkeo 
Mar H. sliepte 2 x 5 kertier yn 1 t oere er. Ineke stie 
yn ••••••• Drylsto 

- 11 Novimber wie aa klldo .... o 
Nèt ferjitte wat yn te slaano 

- KÓpy ynleverje foar 
15 desimbero 
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