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VOORWOORD September 1991. 

Hallo beste"Tjerkwerders, 

Wat gaat het toch allemaal ontzettend vlug. 
Nog maar nauwelijks waren we aan het echte zomer 
gebeuren gewend of de eerste tekenen·van de herfst 
zijn al merkbaar met heiige luchten en dauwige 
ochtenden. 
Maar zolang het boven de 20° blijft, niet waait en 
niet regent mogen we niet mopperen, integendeel. 
We hadden toch nog een prachtige zomer, waarvan velen 
in de vakantie hebben geprofiteerd, zowel in- als 
buiten ons land. 
En als je dan weer terug bent merk je dat je er weer 
tegenaan kunt, tenminste dat hoop ik. 
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Nieuwe energie, nieuwe plannen en dat kan een mens 
in zijn werk en op school alleen maar ten goede komen. 
Zo proberen wij van onze kant weer een gezellig 
"Skieppesturtsje" te brengen. 
Maar dat ligt.natuurlijk niet aan ons alleen. 
Op de nieuwe rubriek "Vraag en Aan~od" waar we in 
het vorige krantje over schreven, nog geen reactie. 
Dus beginnen wij er maar gewoon mee dan zal het 
langzamerhand wel uitbreiden. 
Veel nieuws is er verder niet, de zon schijnt er is 
geen wolkje aan de hemel, dus nog maar even genieten 
van deze prachtige nazomer. 

PhÜn. 
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JuNÏ_Juli _AUGUSTUS 

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER. 

Op de 2e zaterdag van de juni maand nam ik deel aan 
het concours van de Stads- en Dorpsomroepers in 
de Hoeksche Waard te OUd- Beyerland; aantal deel 
nemers 11 waar .ik als 7de eindigde. 
Op de langste dag met de kortste nacht van het jaar 

het jaarlijkse dorpaspektakel. Eèn van zinnen èèn van 
geest. Geslaagd meende ik met de complimenten aan de 
organisatie 

En op de la~tste woensdag van de junimaand glijdt 
no. 3 van de dorpskrant door de brievenbus. 
Een dag later is de laatste schooldag van de C.B.S. 
alhier. 

29 juni nam ik deel aan het kampioenschap van Over 
ijssel voor stads- en dorpsomroepers in Almelo. 
Waar ik als Sde een prachtige beker in ontvangst kon 
nemen. Inderdaad mijn veld blinkte toen van net 
vele koren en ze~fs op de bergen was het ruisen te 
horen! ! 
Hier verlaten wij de te koude juni maand en die 

ook zeer nat was. Gemiddelde temp. 12.8°C~/, 
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Juli maand. 
Op de eerste woensdag van de maand ging mijn 
roep door het dorp vanwege de geboorte van 
Sietske Buma. (Gez. 248: 2 O.B.) 

7 juli geeindigd bij de laatste 5 stads en dorps 
omroepers. Concours in Ravenstein in het land van 
Maas en Waal (N.Br.) 
Hoogste temp. op 11 juli van de maand bedroeg 31.4°C+. 

16 de juli. In Nijmegen gingen 38,492 wandelaars op 
stap. 
30 juli fietste ik met de mede stads- en dorpsomroe 

pers enkele rondjes op het parcours te Steenwijk 
waar de g r o t e n -der aarde in de wielerspoi:_t nadien 
de rondjes fietsten. 

En daarna met ons op 
de foto gingen en dat waren 
Joh. v.Poppel, J. Nijdam en 
Een dag later nam de mooie 

-- Ekimof - G. de Vries, 
Stephan Rooks. 
juli maand afscheid. 

Aug. maand. 
Op de 2e woensdag werden in de echt 

Olaf en Marjet van de van Panhuysweg 
Adres ongewijzigd. 
24 aug. Tholen in Zeeland 

Kampioenschap van Nederland 
waar ik ditmaal bij de laatste 
3 eindigde maar als laatste! 

Ook dit jaar in mijn rondgangen 
zag je dingen die je opschreef 
Voor eerst in de Jachthavens van 
Makkum zag ik wederom op een 
klapluik van het vooronder van een 
"de hoop" IK voer gedurig heen en ~eer met 'toog 
op God wat wil je meer en wat er verder volgde- 
In een rondgang in Gaast de school"d~ Siedder" 

.. ges loten. 
Vervolgens stond op een boot: Ik vaar op alle wind 
en wend het roer gezwind . 

. ~· 



En op een groot recreatieschip: Hoop geleid ons. 
Langs de spoorlijn bij IJlst stond op het smeedijzeren 
hek van de begraafplaats : "weest bereid". 
En op het voorerf bij eén boerderij vanwege het 
dörpsfeest aldaar een groot bord met daarop: 
"It winterfretten sit wer te plak, 
no begjinne wy oan it gerstenat." 
En in Schraard straàlt uit het oude kerkgebouw groot 
heid. De toreri wijst omhoog een schakel tussen hemel 
en aarde. Boven de ingang staat nog steeds: Mijn 
huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle 
volkeren. 
In vroeger jaren namen roomse mensen hun hoed af bij 
het passeren van hun kerk want daarbinnen vertoefde 
de Heer. 

Vakantie 1991. 
Door berg en dal klink voor een klein aantal nog 
hoorngeschal en de rest van de trekvogels zijn al 
weer thuis in hun vertrouwde omgeving. 
Persoonlijk had ik voor mijzelf daar geen behoefte 
aan vanwege de vele keren dat ik in de regio en 
soms ver daarbuiten bezig was als omroeper in 
steden en dorpen. 



In no.3 van de 15de jaargang van de dorpskrant 
maakte ik nog melding van Jeltje Jorritsma- Kers 
die haar 98ste verjaardag vierde op de 26ste april. 
En nu op 20 aug. jl. op haar kamer no.15 in 
verzorgingstehuis Huylckenstein boog haar levensweg 
zich plotseling en lag daar voor haar oog, 
geen andere weg meer om te gaan, alleen die weg om 
hoog. Dat zij ruste moge in vrede! 

En ditmaal"een lach en een traan." 

Het beste, wat het leven ons kan geven, 
Dat is een lach die opwelt uit de bron 
Van vriendschap, liefde en trouw in't leven, 
Die blinkt als dauw in 't licht der morgenzon. 

Wie,op den ruwen weg van't leven 
Den broeder, die daar viel, weer hielp om op te staan 
En vallende zelf, weer rees tot groter sterkte, 
Hij voert de wereld in volmaaktheid aan. 

Die 't liefdewerk geput heeft uit de bronwel 
Van eigen leven, en aan and'ren geeft 
Wat eigenzelf verloor, hij is dè vriend, de dierb1re, 
Die bij wie hem ontmoett', in '·t dankbaar harte leeft. 

Wie veel gelachen heeft in 't leven; 
En blij van zin trouw hier zijn plicht steeds deed. 
Aan al wat leeft het beste heeft gegeven, 
Hij heeft zijn dag in dienst van God besteed. 

Tenslotte: 
Geen straat te lang met een vriend naast je. 

En de enige wijze om een vriend te hebben is er een 
te zijn. 

' l.? het w(.(..t 



Aug 1991 kan als de droogste maand van deze eeuw 
worden opgetekend! 
En de 1ste september bedroeg de temp. 27,5°C+ 
En in vroegere jaren zaten de Nederlanders in de 

hele wereld. En ....• nu zit de hele wereld in Nederland 
Met een harteliike groet wederom van huis tot huis 

van de dorpsomroeper. 
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

BERJOCHTEN FAN DOARPSBELANG. 

Dizze winter kinne jo ek in kursus Frysk dwaan. 
Der binne ferskate rnooglikheden. 

,Sa is der in kursus foar net-frysktaligen; De NF-1 
om it Frysk te ·ferstean en lizen te learen en 
de NF-2 om it frysk ek praten te learen. 
Foar· frysktaligen binne der ek mooglikheden1nml. 
De lear,go.ng A. 
Ha jo belangstelling, dan kin jo mear ynformaasje 
freegje by Th. Dam- Ruiter1 till. 9406. 

EMEENTE * ~l!I iitè il:it· mJ 1~ 
Postbus 2. 8748 ZL Witmarsum 
Bezoekadres Arurnerweg 53 
Gemeentewerken: De Spmoekop 4 
Telefoon. 05i75 · 1541 

21 september Gemeefrtedag 
open huis in gemeentehuis Witmarsum. 

Iedereen moppert wel eens op de gemeente. De gemeente 
neemt een verkeerde beslissing, een brief blijft te 
lang onbeantwoord. 

"1· 



Natuurlijk gaat er wel eens iets mis. Maar vaak 
hebben de burgers geen idee hoe een besluit tot 
stand komt. Met welke zaken de gemeente rekening 
moet houden. Bovendien hebben veel mensen geen 
notie met hoeveel verschillende onderwerpen de 
gemeente zich bezig houdt. 

Binnenkort hebt u een uitstekende kans kennis 
te maken met onze bestuurders en met onze ambtenaren. 
Door de ~landelijke- Gemeentedag willen we het contact 
tussen de burgers en de gemeente verbeteren. 
Daarom staat op zaterdag 21 september de deur voor 
u open. 

In en voor het gemeentehuis.laten we u dan zien 
welke activiteiten hier plaatsvinden. Onze ambte 
naren staan klaar om iets van hun werk te laten zien 
en om uw vragen te beantwoorden. 
Uitgebreid besteden we aandacht aan het milieu, aan 
dorpsvernieuwing. Ukunt een kijkje nemen in het ar 
chief, kènnis maken met de nieuwe huisvuilwagen. 

Noteer alvast 21 september. Van 10.00 uur tot 15.00 
uur bent u welkom. Een kop koffie staat voor u 
klaar. 

De burgemeester van WOnse~adiel, 

(M. Abma) 

- - - - - - - -- - -- - - - - - . - . - . - . - . - . - . - - . - " - - . - . - . - . - . 

De kollekte van it Reade Krûs hat Qpbrocht: f 514,10. 
Hertlik tank hjirfoar. 

De kollekte voor het Nationaal Epileps~e Fonds 
De macht van het kleine heeft in Tjerkwerd-Dedgum 
f 319,35 opgebracht. 
Alle gevers hartelijk dank. 

a. 
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DORPSFEEST 21 EN 22 JUNI 1991 IN TJERKWERD. 

Het feest begon om 13 u. met een flauw zonnetje 
en een stevige wind, maar het was droog. 
De heer Schakel liep voorop gevolgd door het vrolijk 
spelend muziek~orps "Eensgezindhiid". 
Daar achter kinderen verkleed als sterkste jongen of meisje van Tjerkwerd. 
Op het sportveld aangekomen opende Sari het feest 
en begonnen we met de kinderspelen. 
Het werd een heuse wedstrijd in het teken alweer 
van "wie is het sterkste jongetje of meisje"van de 
groep; Ze moesten er hard voor ~erken o.a. het vlotje 
trekken roet ballast was voor s o mm Lge n · een hele kluif. 
Het zandzak-hoog-gooien kostte weer andere spierkracht 
Het stenen-sjouwen en boomstammen verplaatsen ging 
weer om snelheid. 
Kortom allemaal aktie voor de kinderen en na afloop 
hadden ze het ijsje echt wel verdiend. 
Uitslag van de kinderspelletjes was: 

groep 1 en 2 : 1. Pieter Buma 2 Seakle Witteveen 
groep 3 en 4: 1 Sjoerd Wijngaarden 2 Christiaan 

de Boer 
groep 5 en 6: 1. Anne Bakker 2. Lizette Kootstra 
groep 7 en 8: 1. Nelly T. Haarsma 2. Peter 

Ouderkerken 
De spelletjes voor de iets ouderen ging gelukkig dit 
keer wel door. 
Ze hadden het wel iets minder moeilijk dan de jeugd, 
dit was nl. een behendigheids gebeuren. 
Uitslag: 1. P. Zysling 2. G. de Jong 

De regenwolken waren ons voorbijgegaqn, maar 's avonds 
helaas stortten ze zich op Tjerkwerd en ·niet zo'n 
klein beetje ook. 
Des ondanks waren· er+ 110 mensen met of zonder plu 
op de puzzeltocht afgekomen een geweldige opkomst. 
De puzzeltocht bestond uit stukjes foto van 
karakterestieke plekjes in Tjerkwerd. 
Er waren ook vragen bij en alles stond doorelkaar. 
Het was een hele klus om alles op een rijtje te zetten 
En het bleek al gauw dat veel mensen hun dorp niet 
goed kenden maar sommige dingen lijken ook erg op el 
kaar. 



Om+ 22 u. was bijna iedereen doornat maar wel enthou 
siast over de leuke puzzeltocht binnen .. 
Uitslag 1. mw. STel en dochter Ruth 

2. Fam. Steur 
3. Mw Brandsma 

Mw Droogsma. 
De danswedstrijd waar wij ons ook veel van hadden 
voorge~teld ging helaas niet door, i~dereen had 
last van verkrampte spieren die niet in staat waren 
te foxtrotten, laat staan te jiven of te rock en 
rollen. 
Dit de volgende keer dan maar weer. 
Zaterdag begon bewolkt, , aar later kwam gelukkig zo . 

nu en dan het zonnetje om een wolk heen gluren. 
Weer ging Eensgezindheid ons voor door het dorp 
wat vroltjk versierd was. 
En alle verklede jongens en meisjes kregen een rozet 
en priJs. Dit waren Sjoukje Dijkstra als Zorro op 
een heuse pony, Minke Dijkstra als Pippi Langkoua, 
Seakle en Pier Jan Zysling als hele sterke binken 
evenals Pieter Buma. 
Op het veld werd eerst een bakkie koffie gedronken 
alvorens er werd gestart roet kaatsen en volleybal. 
Er waren 6 volleybalteams en heel veel en sr. 
kaatsers. ::ïl!a'lllllll!~ 
Voor de jongste jeugd draaide 
in het Waltahüs de film 
"Lady en de vagebond" wat ook 
een groot succes was. 
Na de middagpauze was het tijd 
voor de finale volleybal en 
kaatsen. 
Dat het een verhit gebeuren was· 
kon je wel zien aan spelers en publiek. 
De gemoederen laaiden hoog op voo~al toen een 
arbitrale beslissing 1 der finalisten in het 
verkeerde droge keeisgat schoot. · 
Na heel wat heen en weer gepraat kon de wedstrijd 
worden afgemaakt. 

lo. 



Uitslag jr. kaatsen: Jan Nota 
Freerk Kootstra 
Gerrie Bakker 

2 Nelly T. Haarsma 
Nelly U. Haarsma 
Arjen Steur 

3 Tjeerd U. Haarsma 
Jan Hessel de Groot 

·Maria de Boer. 

Uitslag sr. Kaatsen: 1 Bouwe Jan Bouma koningsprijs 
Eduard Witteveen 
Gerrit Schukken 

2 Age Gietema 
Durk Ouderkerken 
Lutske Schakel 

Jan Dijkstra reikte de prijzen uit en dit keer waren 
er echte kransen bij zoals het ook hoort bij het 
kaatsen. Het was een fleurig gezicht. 
Na deze ontknoping gingen ~e met z'n allen naar de 

-Trekvaart bij het Waltahûs waar inmiddels alles 
gereed stond voor het vlotje varen met hindernissen. 
De animo was niet zo groot, misschien door het nog 
koude water of heerst er watervrees? 
Maar het was er niet minder spannend om; 2 deelnemers 
op een vlotje moesten zo snel mogelijk naar de over 
kant peddelen, gaan staan en uit 1 van de 5 emmers 
die hoog boven hun hoofd hing een balletje slaan, 
opvangen en zo snel mogelijk terug naar- af. 
Het mooiste was natuurlijk als er een paar in het 
water viel. 
Uitslag: 1 Niek de Boer en Hayo Hy Lk e ma 

2 Durk Breeusma en Durk Ouderkerken 

Om half 8 's avonds was het de beurt aan de echt 
sterke mannen. Ze hadden van alles en nog wat mee 
genomen en de jeugd werd er ook leuk bij betrokken. 
Ze mochten in de auto zitten die de sterke mannen 
zo snel mogelijk moesten trekken. 

H, 



Ook werden de sterke mannen van Tjerkwerd uitge 
daagd om 2 houtblokken à 35 kilo zo ver mogelijk 
te sjouwen. 
Eén ding was wel duidelijk, er moet nog veel ge 
traind worden onder de mannelijke bevo 1 ki ng , ._want 
we sloegen daar wel een figuur tegenover Parrega, 
dus mannen aan het werk! 
Na deze geslaagd demonstratie gingen we allen rich 
ting Wqltahûs waar het zeer tropisch maar erg ge 
zellig was. 
Vermakelijk was ook om te zien hoe de 
sterke mannen konden dansen, de dames 
zweefden soms boven de vloer, als een 
veertje gingen ze de lucht in. 
De muziek werd verzorgd door de 11Moodies11 

uit Berlikum en dat is voor herha~ing vatbaar. 
Het was een prima stuk muziek wat we te 
horen kregen. 
Wij hebben erg genoten van dit dorpsfeest 
en we hopen van jullie allemaal: 
Tot de volgende keer. 

Het bestuur. 

Zeer geslaagd 
v~lleybaJ.~9ernooi 

_ in Tje~:k:werç. 
Tjerkwerd- Het volleybal-toernooi van de Recreatie 
commissie van dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd 
is zeer geslaagd. Aan het evenement deden in totaal 
zeven ploegen uit Tjerkwerd, Bcilsward en wijde omgeving 
mee. 
Na een felle strijd eindigde het team van Persbureau 
Noord-oost in Heerenveen glansrijk op een eerste 
plaats. De voorsprong was nipt, want nummer twee 
verloor op puntensaldo. 
Beide teams verloren elk slechts één set. 

\'l.. 
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Doarpsreiske 

. ... 
It doarpsreiske fan 'e of.rune simmer is tige slagge. 
Op 3 july, middels healwei twaën rollen der 6 auto's 
mei sa'n dikke 20 doarpsgenoaten oer de brêge. 
Troch de Z.W. hoeke kamen we slingerjetide wei, mei 
it gebrÛkèlike tempo yn'e kop fan Oerisel te lanne. 
En dat wie ·krekt de bedoeling. 
We wisten dat ek al, mar it die no ek wer bliken, 
as Doet en Brechtsje soks utstippelje dan is't raek. 
De kafje mei gebakje stie al opus te wachtsjen. 
Troch it ótsUnderlike moaie waar koene we dat op 
it terraske trochslokke. 
Dêrnei meid~ rounfeartboat troch de "Weerribben". 
Prachtich!!! 
Us kaptein koe us in hiel soad fertelle 
oer dat moerassige reid- en wetterlan 
noch mear omdat de man dêr altiid wenne hat. 
Simmerdeis : farre mei toeristen 
Winterdeis: yn't reid (90 ha.) 
Nei 1½ oere kamen we wer yn Ossensyl op 'e kqde, en 

· hiene troch de tempera~U~:ek al wer in droege kiel. 
Dat koe oplost wurde op itselde stekje dir't we 
opstapt wiene. 
Fan ût Ossensyl nei Nyetryne en op de "Driewegsluis" 
stie ûs kofjetafel. 
Tige yn'e oarder en o sa gesellich. 
Dêr binne de famkes efkes betanke foar de organisaas 
je en tagelyk is der ofpraat dat der in stikje 
yn't 11Skieppesturtsje11 komt. 
Want de thûs bliuwers moatte al witte hwer't de 
oaren uthongen ha. 
o ja, we ha ek noch een goede thusreis hawn. 

O.P.A. 



FRAACH EN OANBOD 

By wa kin ik ris oppasse? Sjoukje Dijkstra {12 jr) 
tel: 2968 

oanbod: 3 leave katsjes tel: 2635 

aanbod: Aantrekkelijke bouwkavels tel: 9497 

Te koop aangeboden: 
1 sterrekijker . 
1 sterren atlas e.d. 

prijs nader over een te komen. 
tel: 05157-4056 

Frege: poppekast - spultsjes foar bern fan 2- + 4 
Jier - gekleurd papier - filtstiften - 
oar boartersguod geskikt foar 2~~~jierrigen 

It Pjuttehonk 
-------------------------------- -------------------------------- 

Henk-Jan is al weer zo'n 5 mnd. oud, en 
hij doet het goed. 
We willen hierbij iedereen hartelijk bedan 
ken voor de vele kaarten en bel~ngstelling 
die we gehad hebben. 
Het was echt geweldig. 

groeten van Johannes en Johanna, 
Gerrie, Anne, Sjoerd, 
Rein ~n Henk-Jan. 

\4, 



Martine Hylkema zesde 
op ·N .K~:~ Ermelo. 
Ermelo. Op de Levade te Ermelo afgelopen zaterdag 
voor pony's reed Martine Hylkema haar 5 jarige 
pony in het M-s~ringen cat. D-E naar de zesde plaats. 
's Morgens in het eerste parcours moest zij helaas 
genoegen nemen met 3 fouten, een balkje. 
De tweede maal in het technisch zwaar gebouwde par 
cours ging zij voortvarend van start. Door haar goede 
rijden reed ·zij haar pony Relia feilloos over de 
steilsprongen en oxers heen. 
Beide parcoursen bijelkaar geteld was Martine met 
Reiia goed voor een zesde plaats van de 19 deelnemers. 
Een opmerkelijke prestatie voor deze jonge amazone, 
uitkomend voor LR en PC de Hanzeruiters uit Bolsward. 

Meertalige folder '* * * * * * * **** ** * * * *** * * 
voor bezoeker» . 

·Babu~ter Molen 
Tjerkwerd. In samenwerking met de Noordelijke Hoge 
school Leeuwarden heeft dorpsbelang Tjerkwerd in de 
afgelopen maanden voor de toeristische attrakie 
-de Babuurster Molen- een Franse, Duitse- en Engelse 
folder laten vervaardigen. · 
Vrijdagmiddag 28 juni werd deze folder-min of meer 
officieel- gepresenteerd en reikte de heer L. Huisman, 
voorzitter van Dorpsbelang Tjerkwerd, het eerste 
exemplaar uit aan de heer P. Zysling, de beheerder 
van de molen. 
Molenaar Zysling verzorgt regelmatig rondleidingen 
maar ontbeerde steeds vaker een folder in een 
'vreemde' taal. Daarin is nu dankzij het initiatief 
van Dorpsbelang een einde aan gekomen. 
Waterschap It Marn~lin, tot vorig jaar eigenaar van 
de rnolen,waarna deze in handen kwam van de Stichting 
de Friese Molen, deed de heer P. Zysling een 
cassette-recorder kado. 
De tekst van de folder is nl. ook nog ingesproken op 
cassette. 

,~. 



FAN EFTER IT KRUIRED. 

Internasjonaal hat de Fer. fan Doarpsbelang op 
29 juny '91 de saak oanpakt. 
De eksposysje yn it polderhuske en fansels ek 

de Beabuorstermole binne de lêste wiken troch hiel 
wat minsken besocht. 
Doarpsbelang hat troch studentes fan "Noardelike 
Hegesk6alle Ljouwert" it ferhaal dat by de molep6le 
heart yn meardere talen op kassettebannen ynsprekke 
litten. 
Wetterskip "It Mar~elin" bea op dyselde dei in kasset• 
terekorder oan. Sadwaande kinne de besikers it fer 
haal fan de bantsjes belusterje. Hoe goed as dit 
alles slagge is en hoe foartreffelik de frjemde talen 
ynsprutsen binne is dudlik yn it gasteboek te sjen, 
oan reaksjes lykas: 

12-7-'91 Excellent accueil. 
Beaucoup de bonnes volonté par 
expliquer à des Francais. 

15-8-191· Mit grosen interesse haben wir 
die ausstellung und erläuterung 
aufgenommen und mÖchten herzlich 
fÜr alles bedanken. 
Fam. Herbert Siudszus aus Dresden 

15-08-'91 Mit viel fach-wissen und verständlichkeit 
haben wir die èr~äuterungen aufgenommen 
Fam. Feltenari, Lu~embourg. 

De brosjueres yn ferskillende talen wurde sûnder 
mis·kocht en rneinommen. 
Sa ha ik fan master Dam en syn frou lesbrieven krigen 
w~r•t skoalgroepen dy't komme in oantal fragen yn 
beantwurdzje kinne, dy't se ut it ferhaal belustere 
ha. 



Dêrby it noadige skriuwark in oanbieding dy't noch in 
soad fertuten dwaan sil by skoallebesyk. 
Tige tank hjirfoar! 

In Italiaan neamde my hydro-yngenieur en noadide my 
ut om in lêzing te halden yn Milaan. Wêrfoar en 
wêrby koe er my net oan it ferstàn bringe. 
Ik ha mar sein dat it al slim genêch wie dat se Gullit 
en Van Basten hjir wei helle ha en dat ik dêrom net 
woe. 
It alde "h û ek e " bie' k wet' echt yn de alderwetske 

kleuren opferve. In frou fÛn it sa moai en sei:11 Wat 
soe ik dêr no noch graach ris gebrÛk fan meitsje 
wolle.11 Ja, ik seider stiet noch wol in tûne yn, 
mar ik haw it leaver net. 
Mar se sette troch en sa wurde je dan as konservator 
degradearre ta tûntsjeleger. 
Soms wol lestich dat it "krui en voetpad" nei de mole 
ek tagonklik is foar kij; ja sa is it makke yn 1882. 
Mar as ik de besikers by it fuortgean der op wiis dat 
se troch it meitsjen fan in slalom de kouwebulten 
ûntwike kinne, wurdt dit yn alle talen ferstien. 
Wat de 28e juny oangiet; oan Doarpsbelang studentes 

fan N.H.L. en it wetterskip tank foar alles! 

Pier Z. 

Jl. 
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"lt Pjuttehonk"hat 10 jier bestien! 0 

We sille dit mei de peuters en de alders fiere 
op sneon 21 Septimber '91 de middels om healwei 
twa~n. 

Hoe steane we der foar nei 10 jier? 
We binne oer in protte dingen tige te sprekken, 0 
allinne mei de sinteraasje bliuwt it wat in 
gegriem. Nei 10 jier moat it boartersguod 
nedich ferfongen en oanfuld wurde en boppe oan 
us ferlanglistke stiet al jierren in bûte 
boartersplak. Wy ha dêr gjin jild foar en de 
gemeente kin us ek net fierder helpe. o 
Dêrom ha we besletten yn aksje te kommen. 
We wolle alle freonen fan "It Pjuttehonk" 
freegje om in bydrage, in presintsje foar 
u.s jubileum. 
Mei dat jild kinne we dan in beskieden 
feest oarganisearje, boartersguod ferfange o 
en oanfulle èn wa wit kinne we in 
aardich boartèrstuntsje oanlizze ••••. 

We komme foàr de 21ste mei in list lans; 
elts dy't in bydrage levert docht auto 
matysk mei oan de lotterij dy't oan dizze 
aksje ferbûn is. De trekking is 21 sept. 
Mei jo help helje wy de 20 jier grif! 

0 

0 

0 

0 0 

0 
00 0 
ooo 
0 



KLAVERJASSEN BEGINT WEER. 

Op dinsdag 17 september is het dan wee.r zove.r. 
Na een prachtige zomer van niets doen, wc.rot het 
weer tijd om eens de kaarten te schudden en te delen. 
Iedereen is van harte wel~om om eens te ,komen kijken. 
Er wordt wekelijks voor de competitie gespeeld, 
maa.r mis je een kèer, dan is dat geen p.r o.b-s e e m , 
Voor diegenen die niet iedere week kunnen, je 
kunt je ook met iemand anders opgev0n Al~ 1 oe.rsoon 
en om de week afwisselen. 
Graag zouden we ook enige invalle~s willen hebben 
die eventueel in kunnen springen wanneer er een spe 
ler te weinig is. 
Goed, voor informatie kun je contact opnemen met 
Riet Bruinsma {9495) of Maurits Ydema (5633). 
Tot slot de uitslag van de competitie 1990/1991. 
De algemeen winnaar was voor de tweede maal achter 
eenvolgend Maurits Ydema met een gemiddelde van 
4900 punten. 
.2. Maaike Brandsma 
3. Andries Bos 
4. , Be":r t Miedema 
5. Jaap v.d. Wal 
6. Wiebren Poelstra 
7. Betty de Haan 
8. Yeb Witteveen 
9. Jaap Groot 

10. Dijkstra bv. 
( Broer en Rild) 
Jelle Zysling 
Jouke Hettinga 
Theo Rooda 
Bertus Walsma 
Jelle Twijnstra 
Riet Bruinsma 
Tineke Steggerda 
Ysbrand Haagsma 
Antje de Jong 

11. 
1 2. 
13. 
1 4. 
1 5 • 
1 6. 
17. 
1 8. 
1 9 • 

4787 
4753 
4737 
4732 
4713 
4681 
l!67l! 
4664 
4647 

14641 
4575 
4554 
4528 
452_4 
4499 
4455 
4286 
4142 

Nadat Maurits Ydema de wisselbeker had ontvangen 
konden alle leden nog een prijs uitzoeken, waarna 
eenieder zich vol kon eten aan het koud buffet. 



dat ï' Roe lof en Joke beschikbaar hadden ges te ld. 
Magnifiek! 
Mensen, onthouden: Dinsdag ·17 september, 8 uur. 

Namens de kaartclub, Maurits Ydema en Riet Bruinsma. 

****************************** 

FolwGksenen en jongeren dy't in TYPEKURSUS dwaan 
wolle, kinne yn ós eigen doarp teline. 
Yn septirnber start der in kursus yn 
Basisskoalle "de ReinbSge" 

Tiid: 0~ tongersdei yn 'e neimiddei (5.00 - 6. 00) 
om de 14 dagen 

KQsten: f. 295,"00 
Perioade: fan septimber oant maart 

Belangstellenden kinne ynljochtingen krije, of 
har opjaan by: Dhr. Tromp, 

"Instituut Noord" 
tel: 05138 - 12021 

(moarns fan 9-10, of jÛns) 

======== ============;==-===-- 
SCHOOLKAATSEN Om het kampioenschap van 

Wûnseradiel. 
Datum : In de herfst vakantie 
Plaats: Sporthal Maggenheim. 
Deelname alleen vanuit d~ gemeente. 

·-i., . 



AGINDA 

11 sept. 

17 sept. 

Frouljusferiening ferkeap 

Tiisdei, 8 oere Klaverjassen 

hjerstfakansje Skoallekeatsen 
Kampioenskip fan Wûnseradiel 
Maggenheim te Makkum. 

sept.- maart Typekursus yn'e Reinbêge 

21 sept. Fiering 10 jierrich bestean fan 
It Pjuttehonk fanof i twaën 

21 sept. 10-15 oere gemeentedei yn Wytmarsum 

28 sept. betinking Warns 

29 nov. Jiergearkomste doarpsbelang Tsjerkwert ec 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=** 

Bydragen binne kommen fan: 

M.Galama, Arkum; G. de Jong, 
Kade; W. Poelstra, Dedzjum; 
N. Galama, Boalseterwei; 
P. Kroneman, Nijmegen; Mefr6u 
A. Galama-Ypma, Boalsert; 
0. Postma, Ymswalde; Mefrou 
B. en mefrou R. Bakker, Walta 
wei; J. Bakker, Beabuorren. 

""l..'2., 



Actie voor Albanië 

Sneek. De Albanian Encouragement Project (AEP) 
onderorganisatie van 'Open Doors' houdt momenteel 
de actie 'schooltas' voor Albanië. 
Leerlingen in dit land ontberen in de meeste gevallen 
noodzakelijke leermiddelen voor goed onderwijs. 
Daarom wil AEP deze behoeftige leerlingen bevoor 
raden met deze noodzakelijke leermiddelen zoals 
een schooltas, pennen, schriften en derg~lijke. 
Degene die de actie financieel willen ondersteunen 
kunnen een bïjdrage storten op Rabobank nr. 
30.87. 14.881. 

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

KEATSEN 1991. 

we kinne wer weromájen op in poerbêst seizoen. 
Alle tiisdei-te-jGnen wiene der kloften bern en 
aardich wat junioren en senioren. 
Der diene likern8ch 30 bern mei, 12 junioren, 

6 froulju en ~a'n 12 senioren. 
De bern wiene tige op 'e tried, mar ek us froulju 

wiene fol fjoer. 
We hawwe 16x keatst en Tjeerd U. Haarsma (algemien 
kampioen fan Tsjerkwert), Marco Burghgraef en Gooit 
sen Brandsma hawwe net ien kear mist. 
Sels yn 'e fekànsje koe der keatst wurde! 
Doe't de skoalmasters (Jan en Ids) it ofwitte lieten, 
spatte Sjoerd Ga~stra der foar! 
Ut namme fan alle keatsers (sters) wolle wy Sjoerd 
betankje! 
We hoopje op krekt sa'n seizoen yn 1992. 

De utslach: 
Bern (fan'e basisskoalle}: 
1. Tjeerd U. Haarsma 
2. Tónny Witteveen 
3. Peter Ouderkerken 
J.J. Maria de Boer 

97 pnt. 
86 
76 
71.J 



5. Anne Bakker 71 pnt. 
6. Jelmer de Boer 70 
7. Rianne Falkena 68 
8. Nelly u. Haarsma 68 
9. Nelly Th. Haarsma 66 

1 0. Jacob Hofstra 65 
1 i • Tjeerd D. Haarsma 64 
12. Rikst N. Schakel 63 
1 3 . Sytze Galama 61 
1 4. Tineke Schukken 59 
1 5. Lybrich Schakel 58 

Senioren {ynklusief froulju): 
1 • Marco Burghgraef 95 pnt. 
2. Trudy Witteveen 88 
3. Bet t y de Haan 85 
4. Durk Breeuwsma 82 
5. Sjoerd Huisman 74 
6 . Johan Gaa.stca 69 
7. Gooitsen Bl· a n d s ma 68 

Junioren: 
1. Anke Witteveen 84 pnt 
2. Steef Ha a r sma · 78 
3. Alex: Draaisma 70 
4. Jelle Branàsma 69 
5. Else Huisman 69 

-- 
~~.: 



BOARGELIKE STAN: • Troud op 14 augustus'91 te Boalsert 

Olof Hendrikus Jacobus Huitema 
en 

Dankbaar en blij zz1n wij met 
de geboorte van ons dochtertje 
en zusje 

SIETSKE 

Andries en Toos Buma-LangeraA 
Pieter 
Hanneke 

3juli 1991. 

****************************** 

GESLAAGD 

Zwolle- Aan de scho~l voor journalistiek (HICO) 
te Zwolle is Broer P. ~eenstra te Tjerkwerd 
geslaagd voor de vierjarige opleiding. 



**** NAAICLUB **** 
. 

Maandagavond 30 september gaat alweer voor het derde 
jaar de naaiclub van start! Lijkt het u ook leuk 
om iets voor de kinderen of voor uzelf te maken, 
dan bent u van harte welkom, want er zijn noch enkele· 
plaatsen vrij. Mocht u op maandagavond al bezet zijn, 
dan ia er (bij genoeg deelname) misschien de mogelijk 
heid om op een morgen door de weekeen groepje te star 
ten. Heeft u belangstelling bel gerust, of kom anders 
even langs op Singel 5. 

Met vriendelijke groet, Epie Wijngaarden 
Telefoon 9761 

================-------------- 
Beste Kinderen. 

Leuk dat jullie zo enthousiast meededen roet de 
kleur- en puzzelwedstrijd. 
Gewonnen heeft: Sjoukje Dijkstra, zij krijgt 
binnenkort de prijs uitgereikt. 
Hierbij komt weer een nieuwe uitdaging, dus ~eteen 
aan het werk!. 1t Is toch niet te moeilijk hè. 
Dus ga j e he r s e n s maar p i j n i g-e n en s t uur j e re s u l t a ... 
ten in voor 15 oktober 
Tot de volgende keer . 

Dàg. 

!'l,,. 
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SNYPSNAREN. 

i3o~n· Galama moast lang wachtsje foar' t er 
hea meitsje koe. 
"Yn 'e loft hilde dat spul sei er en sa makke 
by mei donker waar hea." 

It toppunt fan f~kansjefreugde is foar Piet Vol 
beda swimme yn 'e Trekfeart mei wite sokken can. 
Syn broer George swimt leaver mei in sigaer oan. 

Wat neffens de famylje P. Volbeda net ûntbrekke 
mei yn de fakansjekoffer is de blommespuit. 
Dit jier is dat ding mei nei Frankryk west! 
Te waarm? Efkes in koel snitterke èn men is 
de helte earder brun as mei al dy oaljes en krêmes. 

Pieter Volbeda haldt lykwols jÛns nei tsienen 
nèt fan spuitsjen en ctêr haldt syn bourrnan 
Bertus no krekt w~l wer fan •.•.• 
Der is gjin mins gelyk yn 'e wrald. 

Pieter (no in oarenien) en Geartsje ha in 
gruttere karavan kocht. Se wiene der ût groeid. 
Sa giet dat as in boer y~ 'e rêst komt. 

Sytske D. en de bern hierden op It Amelan in 
wetterfyts. Foar in brechje moasten se wachtsje 
op in o a re wetterfyts mei dêryn .•...•... 
Fam. Tsjebbe Galama fan •e Himdyk. Ek in wetter 
fyts hierd. Wat is de wrald lyts! 

Pier Zysling betsjinnet him yn 'e mole fan 5 talen. 

Ane en Marja &oene harren oertallige knyntsjes 
by de CAF (no AVM) ferkeapje. 
A. de winkel yn en M. by de auto op 'e knyntsjes 
passe. Yn in pear minuten hie M. se ferkocht. 
Gewoan de earste de bêste CAF-klant oansprekke ••... 
A. hie net lens kans han om te sizzen wat er woe. 

' " 
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* 
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Hille en Lutske's garaazje is no in sliepkeamer, 
in grutte ljochtkoepel siert it plafond. 
Soe de stjerrekiker yn "Fraach en Oanbod" net 
wat foar hàrren wêze???? 
Noch efkes it tillefoannr.: 4056 

In jonkje sei tjin syn heit doe't er Fr. Schakel 
seach: " Is dat ós dominy, heit? 

By de Lange steane Brede DÛkdalven. 

* 

* 

* 

Schakel soe syn kopy ynleverje by R.v.B. wylts 
dy ûnder de dûse stie. 
Sch. hat doe mar foar de dÛsedoar foarlêzen 
ût eigen wurk. 

De jÛns dêrop stie R. wer te dûsen. 
Rieky D. kaam van 'e daar om sinten. 
Dochs ek mar t~ppe komme. Hoe't dàt regele is 
witte we net. Hy hie gjin beurs yn 'e bûse .•.••• 

Feikje Hylkema (2) wie by beppe yn Parregea. 
Beppe wat omheisterje yn 'e sliepkeamer en 
Feikje boartsje mei de kaai fan 'e daar. 
Wol op 't slot krije kinne, mar net wer fàn 't 
slot. De timmerman kaam der oan te pas om 
beppe wer te befrijden. 

Troch de rotgang van in auto r8le der in 
balstien by Uilke by "De Terp" del. Alle metoa 
des om him der ut te krijen mislearren. 
Doe - eintsjebeslut - U. sels it wetter mar yn. 
It bliuwde dus net by dy iene wiete bal-stien. 

:,o. 



* 1,2,3 . 
..•.... , .. 54 {Okke P.), 55(Akke G.) 

* Bouwe en Sonny binne ek al wer 35 
jier troud! 

* Der hinget al tiden in grien/wft streept jas~e 
(maat M) boppe yn "It WaltahGs". It jassewaar 
komt wer aan. Fan wa? 

* Geiteboer.de Boer hie äe put der ut; hy heng 
in ammerke fol skomjende geitemolke oan it 
stjoer. Mar by it opstappen gyng der wat mis! 
Jim riede it al ..•... 

* Is Grytsje Postma Grytsje Steur? 

* Earste skoaldei: 
Niek G. set trou op '~ fyts nei de bushalte, 
O.V. jierkaart yn'e bûse; goed foar it milieu. 
As er werom komt stiet d~ fyts der noch wol, 
mar neaken en bleat: alles wie der ofsloopt. 
Een mens van goede wil werd gestraft. 

* 

* 

Gewoane ktj ite gers; 
Jersey-kij ite leaver beantsjes fan 1e folkstun. 

Ane de Boer syn hynder woe nèt sa't 
syn baas wol woe op 'e hynstedei 
yn Blauhûs. Soe it alderwetske 
"gember j en " d e. op 1 os s i n g e k w ê z e 
kinne? 

( 



* 

* 

* 

Van der Veen fan Ymswalde hat 2 herdershûnen, 
dy't altiid har Ûnd~rkommen han ha yn in 
hÛnehok. 
Ma~ sant koart fertoe~e se yn "Kennel Huylcken 
stein" (dat ia dan wol itselde hGnehok). 

Ien fan dizze hÛnen kaam mei de efterpoat 
tu~ken de splinternije brige. De poat wie 
brutsen en der moasten splinters operatyf 
ferwidere wurde. 
Warsk8ging fan '~ brigewipper: "Bern, wachtsje 
foar de bomen. De brige is gjin boarterstun!" 

Eartiids gyngen de bern te hofkesjongen. 
Tsjintwurdich pikke se de ruten der ut mei 
stientsjes. 
Der hingje oars ek wol wer lekkere appels 
tajin H. Sihakel syn garaazje, jonges! 

* 
., 

It s ku o r r-e ï e e s t wie: · llávjg.clodllièziÎÎg~. · 
.. - .. - 

* Tank· foar i t oandragen fan dizz~ snypsnaren ! 
Nije snypanaren kinne trochjÛn wurde oan 
Rixt till. 2635. 

* Kopy fóár 15 oktober. 

. . . 

Heeft u vragen, 
bel ons gerust en wij komen bij u langs. 




