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doarpskrante fan tsjerkwer t e.o. 

Achte lêzers, 

We sitte al w e r midden yn 'e simmer as dit krantsje 
ferskynt. It is wat letter as oare Jierren, mar de 
skoalfakansjei binne dit jier ek tige let, dat 
sadwaande. 
We ha al in protte maai waar hanen der ha al in 
soad aktiviteiten fan profitearje kinnen. Wit jim 
noch hoe waarm it wie mei it keninginnefeest? 
We sieten al te switten as je nei de spultsjes 
seagen, lit stean as je mei diene; al mei al in tige 
slagge feest. En no is de oranjeferiening al wer 
drok dwaande mei it doarpsfeest, mar der binne 
mear drok mei dwaande, inkele skuorren en loadsen 
wurde drokker besocht as oars ...•... neat sizze; 
ofwachtsje. 
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De skoalbern ha it de lêste 
wiken ek tige drok hán mei it 
skoalreiske, de"avondvier 
daagse" rinne en it fuotbal 
toernooi, mar wat se ek by 
it ein hiene tiisdeitejûns 

• 7 oere wiene se wer op it 
k~atsfjild. We wolle ek alle bern dy't slagge binne· 
foar in eksamen fan herte lokwinskje, in hiele 
protte flaggen mei tassen lieten sjen wêr't feest wie. 
De measten sille nei de fakánsje wol nei in hegere 
skoalle gean, sa ek de áldste bern fan 'e basisskoal 
le en dy wolle we allegearre sukses tawinskje 
Foar it earst ut it eigen doarp 
nei sa'n grutte skoalle yn'e 
stéd is net neat, mar safier 
is it noch net, earst fakánsje 
fiere. 

As léste, we hope alle skieppe 
sturten opus doarpsfeest 
te treffen, as weit program 
ma besjogge dan mei de cowboy 
hoed wol op. 
En ik winskje al us lêzers dêrnei 
in tige moaie fakánsje ut namme 
fan alle redak~jeleden. -- Ineke. 



BERICHTEN VAN DE 

DORPSOMROEPER 

î 
Een warme en zonnige koninginnedag toen in Almelo 
13 stads- en dorpsomroepers deelnamen aan het concours 
aldaar. Waar ik als 8 ste eindigde. 

-Op de 6de mei he~dachten de echtparen W. Bakker en 
B. Bakker-Poelstra en Ä. van Lingen en A. van Lingen 
de Boer dat ze 40 jaar getrouwd waren. 
Gedenk de weg die de Here u geleid heeft! 

-Op de 8ste mei maakte ik een rondgang in Berkel Z.H. 
daar in 1938 het grote avontuur begon 2 jaar in de 
zuivelhandel en bijn 4 jaar als broodventer aldaar. 

-Op 21 mei een rondgang in Nunspeet vanwege de 
volksdansgroepen aldaar. 

-Maakte nog een aantal rondgangen in de hanzestad 
Bolsward. 

-29 mei fietste ik de mini-elfstedentocht. 
-Een .koele en winderige 2e pinksterdag. Ging wederom 
tot Franeker waar ik weer vriendelijk werd uitgeno 
digd door de Oir.van het B.C. Saxenoord voor de 
koffie, zoals de voorgaande jaren. 

-6juni zong Con Spirito in Terkaple en de koffie na 
dien werd gedronken bij het echtpaar Hibma-Bakker. 

-7 juni met de blauwe linten aan de bel maakte ik een 
rondgang door het dorp vanwege de geboorte aan de 
Kerkstraat no 12 van Franciscus Bernardus Galama. 

-9 juni alhier de radiokwis van Omroep Fryslan. 
-12 juni Waterschap en Molendag aan de Baburen. 

De paden op de lanen in. De tijd is weer gekomen 
dat de vakantiegangers naar hun vakantieoorden of 
paradijzen gaan, voor velen is het een verademing om 
een aantal weken elders te vertoeven. 
Hoe het ook zij, of wat je ook doet, lichaam en 
geest varen er wel bij. 
Ergens geweest te zijn maakt meingeen nog al eens 
gelukkiger, dan er te zijn. 



En ..•.. de vrienden die je in die tijd opdoet en 
vervolgens bijna nooit meer ziet is vandaar het voor 
deel dat het zulke goede vrienden blijven. 
In ieder geval waren in mijn vroegere vakantie's twee 
dagen waar ik mij altijd mateloos op verheugde en wel 
van de heenreis en de terugreis. 

=van de scheurkalender.= 
-De wereld zal aan vlijt ten onder gaan. 
-En ieder mens bemint en bewondert zijn eigen land, 
omdat het hem heeft voortgebracht. 

-Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwij 
gen. 

-Goede reis en vooral veel genoegen toegewenst! En .. 
behouden thuiskomst. 

-En .. ~ .. eeuwige liefde van drie weken komt nogal eens 
voor! 

-En reizen is je land verlaten, om er opnieuw naar te 
verlangen! 

-En wie verre reizen doet kan soms veel verhalen, maar .. 
kan soms ook erg naar huis verlangen. 

-Wie zijn geluk niet kent, leeft ongelukkig in rijk 
bezit. 

-Zich dom houden brengt vaak verder dan zich slim tonen. 
-Een vreugde verdrijft honderd smarten. 

Tenslotte één van zin en één van geest zo hoop ik dat 
wij het dorpsfeest mogen vieren. 
Maar voorlopig niet te veel zorgen, na vandaag wordt 
het weer morgen. Als laatste ditmaal Gezang 441 vers 1C 

Wederom van huis tot huis de hartelijke groeten van 

de Dorpsomroeper. 

l 
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DOARPSREISKE. 

Moandeitemiddei, 28 juny, soe us doarpsreiske wêze. 
Moai op 'e tiid om ien oere gongen we fuort. 
Appelsgea wie us earste bestimming. 't Waar wie goed 
foar soks, net te waarm en dochs sa no en dan it 
sintsje. Monter op stap dus, lans in moaie paed. 

Foar it Minipark yn Appelsgea joegen we us del op, 
sa't it like, foar ûs klearsetten stuollen. 
Lekker bÛten yn 'e sinne. En dêr waarden we trak 
tearre. In noflike stimming en sich op in machtige 
glydsbaan en de rÛpbaan mei har sirene-eftich lÛd. 

Dan op nei de Minitûn fan Noardnederlan; de trije 
provinsjes. Dat wie in smûke lankaart, wêrop de 
bysundere plakken mei makettes oanjÛn wiene, alles 
stoffearre mei beamkes, strukjes en blommen. 
Dit wer trochsnien mei kanalen, diken en spoarbanen 
wêrop ridend ferkear. 
As "REUZEN" kuierden we der trochhinne. 't Wie 
allegear tige werkenber. 

Om healwei fiven werom foar de folgende start. 
Nei it kafee-restaurant "Tjeukemeer" fan Geart en 
Riekje Fabriek yn Eastersee. Dat wie in gesellich 
wersjen! Oan tafel, mei in tige fersoarge breamiel 
trochwrotten mei slaatsjes .en waarme hapkes. 
Wat der ne~ wie, wie net te betinken! 
Fan alles priuwe we echt ûnmooglik. It wie hielen 
dal of! Bûten brachten se, fûnen wy, foar us, in 
serenade. 



Troch in sinneoergetten lànskip rieden we werom, 
de moaist tinkbere gasterlanske route lans. 
Dat wie it dan! Spitich foar de thusbliuwers. 

Daan. 

TAALSTRIID. 

Woansdei 9 juny ha we meidien oan "taalstrii~;,, in 
radiokwis fan Omrop Fryslàn. We moasten de striid 
opnimme tsJin Top en Twel. 
Der moasten wurden rieden wurde, der wiene fragen 
op it mêd fan etymology en it thusfront moast in 
literêre en in histoaryske fraach oplosse. 
Ek maast der in limmerik skrean wurde. 
We koene spitichgenoch gjin goed antwurd jaan op 'e 
fraach hakker eigen oerflaktemjitte Tsjerkwert brûkte 
yn 1812 en hoefolle are dizze mjitte wie. 
It antwurdt hie wêze moatten in "mat" wêroan de 
Tsjerkwerters yn dy tiid de ynfulling joegen fan 
61.53 are. 
De utslach waard uteinliks 48 punten foar Tsjerkwert 
en 56 punten foar Top en Twel. 
It is aardich west om mei' te dwaan! 
Fanêf dit plak wolle we alle minsken dy't meiholpen 
ha us der troch te slepen betankje. 
Yn it bysûnder tank oan Minecus Zeinstra meiwurker 
op'e provinsjale bibleteek yn Ljouwert. 
Hy hat us dêr paadwiis makke en hát der alles oan dien 
om us fierder te helpen. 
Minsken,allegear tige tank foar it meidwaan, meilibjen 
en meitinken! 

Rixt. 
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ADVERTINSJE. 

Wie heeft nog een oude typemachine staan? 

Marten en Anneke Hylkema 
Tel. 2862 

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

freget noch goed brÛkber 

boartersguod, spultsjes of ridend materiaal geskikt 

foar bern fan 2 oant ~ jier. 

reaksjes op tel. 2635. 

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

·:-:··, 
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_8~"DRA<.leN OER MINSKEN l!-N Dlti.OEN 
FAN T'SJERI~WERT EN OMKRl"TEN 

TROCH G:ERBEN WLJNJA 

HOBBYBOER PIET TOLSMA: "II HA IT O SA I«>AI" 

It is 1 juny en de meteorologyske simmer _is begûn. Op besite by 
boer Piet Tolsma fan Pyt sj epê Le seit dy: "Wy binne suver mei de 
tiid yn 'e war, man. Yn maa i.e wie it kuilen al dien en 11 maaie 
hie ik it hea al yn'e hûs. Dat ha'k noch noait sa betiid han!" 
Under de balken fan syn komelkerij hinget de swietrook fan it keunst 
mj i ttich droege hea. Kreas binne de pakj ~ steapele tusken de á l de 
bynten fan it pleatske mei syn wûndere ferdieling. Hoe ald it krekt 
is wit gjinien te fertellen. Boer Piet wit wol dat it eartiids 
'Kromme Jelte' hiet:"Sa stiet it noch yn äl.de akten. Pytsjepêle 
is eins ek sa'n bynamme want offisjeel is it Beabuorren." It krekte 
fan de namme komme wy net.te witten. Dat der no twa Piten op Pytsje 
pêLe wenje is tafal en hat mei de namme neat te kr i.j en , Sa bliuwt 
de älderdom opsietten yn it skiere ferline. 



Alderwetsk en dochs ek 111<>dern 
Yn it moaie waar ha wy bûtendoar earst in praatsje. Dêr leit de 
rûchskerne. De planken binne al skjin en opburgen, want it fee 
rint al in moai skoftke bûten, earst op in kampke Län by de pleats 
wy 1st in pear k.ij hj oed krekt ferweide binne nei Ymswê.Lde , "Eins 
bin ik ek in moderne boer", laket Piet dy ' t f erslingere is op de 
tradysjonele manier fan buor kj en., Gjin elektryske molkmasine dus, 
mar it 'edele ambacht' fan it hánme Lken hä l.dt; Piet as fakmarr-á l.de 
styl yn eare. "Jûn kaam ik yn 'e Lûkse auto fan Ymsvê Lde mei in 
amer en tjems en twa tritich-liter buskes mo Lke , En t hûs lege ik 
it yn it tankje. Och, ik ha ~et sa'n soad easken. Ik ha it sa moai. 
In hiele protte minsken fleane oeral achteroan om it moai te krijen 
wylst it ienfäldige sa moai is", seit Piet as wy yn'e hûs geane. 
Achter fis stiet de 'Beabuorstermole' yn'e jûnssinne te pronkjen. 
Om him hinne draaie de moderne wynturbines elektryske enerzj y by 
inoar. De fûgels sjonge noch yn koar, wylst it fee fit en troch balt. 

Yn it smûke keammerke hat Piet it iitsicht op Tsjerkwert, Parregea 
en Warkum. "Moarns kofjetiid sit ik altiten in healoerke te geniet 
sjen fan dit fitsicht", fertelt er. Mei ien foet op î e tafel en dan 
noflik lurkje oan in bakje. Eefkes bykomme fan it wurk dat dien 
is. Foar gjin goud soe er dit skoft misse wolle. De wurdearring 
fan it ienfäldige seit hiel wat. 
Dan dinderet de molkwein fan Nestlé it paadsje del om de Lyt se 
rnolktank fan Piet te leegjen. Dat wurdt trije kear wyks ·cl1.êt{enwat 
is Piet hjir bliid om: "Dat se rny de kans jûn ha om trách_te inelken 
dat f yn ik dochs sa moai ! Dêr binne suver gj in wur den : f oar , Se 
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hiene my ek iitsanearj e kinnen. Ik genyt alle dagen noch fan it 
boerebedriuw. It is dochs in griis dat de libbensfreugde fuort 
giet mei it opdûken fan lytse bedriuwkes!" 

"In ald spu1" 
Op 9 oktober 1918 waard Piet Tolsma berne te Tsjerkwert yn'e buorren 
op'e Singel as soan fan Jouke Tolsma en Richtsje Hendriksma. 
"Us heit wie earst boere-arbeider, mar yn maaie 1920 binne ûs pake 
en dy nei de Singel gongen en kamen wy op Pytsjepêle te wenjen. 
It wie doe in äl.d spul, folle älder suver as no. Tusken it bûthiis 
en de keuken siet mar in ald houten sket en heit mjukse ta de foar 
doar ut. De foarein bestie ut trije arbeiderswenten, allegearre 
ûnder it tek fan dy iene pleats. De tsjerke wie eigner en heit 
en dy hierden it. It ûnderhál.d wie wol foar ûs want dat koe de 
tsjerke net betelje fan dy pear hiersinten. Bûtendoar leine de 
planken nei de rûchskerne op en binnen stie dan noch de pomp om 

it fee te boarnen.Foarhûs wie de reinwettersbak. Wetterlieding 
wie der fansels net. Dat ha wy letter sels groeven fan de dyk of. 
Dat wie sa' n ferbettering. Oeral hiene wy ek petroaljelampen, dat 
koe net aars. Pas nei 'de oarloch kaam der elektrysk. Dat wie in 
belevenis, geweldich! Wy brûkten it allinne mar foar it ljocht 
want us mem woe noait in stofsûger of waskmasine ha." 

Oare tiden 
Yn '4 7 ferûngelokke Jouke Tolsma mei syn hynder en weintsj e. Fan 
dy tiid of hat Piet trochbuorke op it pleatske op Pyt sj epê Le , Yn 
alle opsichten holp er syn mem; hy hat har sels noch ferpleegd. 
"Dêrtroch kin ik my no ek noch sa rêde", stelt Piet tefreden fêst. 
Earst siet der noch wol in .stikje brea yn' t pleatske mei sa' n 8, 9 
kij ;: mar no kin dat .ne t mear. Ik bin hobbyboer wurden en o sa bliid 
mei myn bestean hj ir. Alles yn' e wrá Ld moat ekonomysk renda bel 
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wêze, it moat ek hieltyd grutter. Mar ik bin der noch grutsk op 
dat ik noch sit te hánme lken , Miskien tinke guon wol: Piet is net 
wiis. Doe' t ik 65 wie seinen se: "HàLd der mar mei op" en no sizze 
se: "Moai t rochgean , hear". Is't net frjemd? De t.sj erkfä den ha 
my ek sa tewille west. Doe't myn lankontrakt op Ymswälde ofrûn, 
koe ik opnij i t stik Län fan 't tsj erke hiere. Se hiene ek sizze 
kinnen: "Piet is de 65 f oar by, no mar in oar ," Mar nee hear, ik 
mocht it hieren bliuwe en dat hat my sa goed dien!" 
De tiden binne lykwols -feroar~ en yn de skaalfergrutting dy't dêrut 
fuort kaam, ûntstiene de lisboksstälen. Piet dêroer: 
"Doe' t al dy boeren dêrmei begûnen, krige ik wol wat in minder 
weardichheitsgefoel. Mar dat wie mar eefkes, want ik woe net leafst 
masinaal melke. Ik fûn dat mar niks. Ik hie sa'n nocht oan härunelken 
Ierr wêze mei de bisten. Min waar is de muoi te ek net. Dêr kin ik 
ek fan geniete. Ik wit net wat dat is. As ik yn oktober yn waar 
en wyn noch bûtendoar siet te melken dan seine dy rekreanten dy ' t 
foar .wennen wol tsjin my: "De koeien moeten op stal, Piet." Dan 
hiene se meilijen." Piet moat noch laitsje as er der oan tinkt. 
"Ik tocht dan, wat frjemd. Mar dy lju seachen it rjocht ferkeard. 
It aard fan jin helpt ek mei, aars hie ik it noait sa fier skopt. 
Tsjin dûmny ha'k ek sein: "As men hoppe de 70 komt, wat hat dat 
in foardielen. Wat ha jo dan in oare kijk op' e dingen, rommer, 
men feroardielet net sa gau. It ynsicht dat ik sa krigen ha, makket 
my tankber. Jo moatte ek iepen stean foar in oar, wat ferneare 
kinne, oars kinne jo noait op in pê Le by inoar wenje. It wenjen 
op Pytsj epê Ie hat foar my in f erriking west dy' t ek bydroech oan 
dy tankberens. Ik moat mysels der wol allinne trochslaan. Ik sykje 
net de maklikste kant fan 't libben en dochs fiel ik my lekker! 11 

Weroati.nken 
Mei 14 jier kaam Piet as boerefeint by Twynstra te melken. De mid 
deis bleau er dêr te iten, mar nachts wie er t.hûs , Nei trije jier 
kaam er by Jan Okkes Postma. Dat duorre oan 8 oktober '47 ta. Doe 
rekke syn heit wei troch dat ûngelok. In dei letter wie Piet jierdei 
"Dat wie in frjemde, rare jierdei", wit er noch. 
It heucht him noch dat der rhûs sèinemeand waard, wylst Twynstra 
doe al in meanmasine hie. It binnen heljen fan it hea wie altiten 
spannend. De êfhfnkl fkens fan i t waar, i t hearde der by en men 
wist ek net better. It tymjen, reakken meitsjen en weidloeien mocht 
er sa graach dwaan: "It wiene lange dagen, mar tagelyk wie it in 
drokke, gesellige perioade.Men wie machtich yn't Lán en ik moat 
sizze, i t woe my_ ek wol slagj e." 11 



Piet Tolsma fertelt dat er by Twynstra it hea m iel noch meimakke 
hat. Dan komme der äl.de foto's op tafel. "Sj och , hjir sitte wy 
oan in slokje yn 't mulhus. Op it plusen tafelkleed steane flessen, 
it boerefolk sit achter de tafel foar de betegele skou. Nei ik 
slokje krigen wy pareltsjebrij en. dan gewoan jirpels, Dat hiene 
wy yn gjin trije wiken hên , want yn de ûngetiid wie it allegear 
brune beantsjes en sa. Dreech iten, om't wy ek dreech wurk hiene." 
In reinige rite koe de haa i Ïnge goed yn 'e war skoppe. Piet wit 
noch fan sa' n kear: "I t wie yn j uny. Mei moai waar krigen wy it 
hea binnen. Jelle Twynstra holp ûs dêrby en op ûs beurt holpen 
wy him wer. Dat gyng al jierren sa en ek no is dy gearwurking noch 
poerbêst.Foar Jelle seach it der doe min ut. Der kaam reinwetter; 
it wie wol gerswaar mar gj in heawaar. Wat ha wy der doe in skof t 
yn sitten by Twynstra. Mar noait gjin wanklanken heard!" 
Op in oare foto sitte se te skoftsjen achter de reak , "Dat wie 
sa gesellich, dêr seach men nei ut. Eefkes sitte en bykomme, lekker 
kletse en sa." 

.. .......__ 
~_-.:_;· 

De molkrider kaam twa kear deis, mar op Ymswê Lde kaam earst noch 
in boat. Piet sjocht de mannen noch yn'e beage de opfeart delkommen. 
"Dat wie dreech, mar letter kaam der in motor yn. De Ymswalderleane 
wie earst fan twa boeren. De molke fan Postma en Walsma koe sadwaan 
de mei hynder en wein mei Hollandia brocht wurde. De pream foer 
op it alde molkfabryk fan Boalsert. Winterdeis ha ik de molkbussen 
wol mei de slide nei de grutte dyk ta brocht." 

Allinne mar net iensum 
Bûten balt in ko , Piet: "Hy is in bytsje ûnwennich, De maten binne 
fan' e moarn nei Ymsväl.de bracht. Se sj ogge j o dan si tten achter 
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it finster by' t lj ocht fan' e lampe. , Se binne sa minsklik hè." Piet 
laket, hy fynt soks prachtich. As de hêfdo ek noch begjint te koeren 
glinsterje syn eagen hielendal,achter de brilleglêzen. "As jo allin 
ne binne, dan heare j o alle lûden. Ik bin wol allinne, mar net 
iensum hear. Ik ha wol ris dagen dat ik· mei gj inien- praat, mar 
dan binne de bisteri der. Ik ha wol wat te dwaan. · Alle tiden fan' t 
jier binne ek like moai. Foaral de ofwikseling. Der moat min waar 
wêze, want oars is der ommers gjin moai waar. Jo moatte ek wol 
ris in tsjinslach ha. Dêr wurdt men troch foarme. Oars kinne jo 
dochs noait geniete. Der moat wat te oerwinnen wêze, it moat net 
samar gean, want oars is der neat; oan", filosofearret er. Tiden 
binne feroare en foar tradysj es is suver gj in plak mear. Mei de 
hobby hä Ldt; Piet yn elk gefal de ê l.de boeretiid noch fêst. Sawat 
60 j ier sit er · no yn i t boerewurk en al d y tiid hat er gearwurke 
mei de famylje Twynstra: "Dat ik it no noch sa moai ha; dat ha'k 
mei te tankjen oan dy prachtige gearwurking. De-oprjochte tankberens 
stiet him op it gesicht te lêzen. Wy moatte dit ek foaral net ferjit 
te op te skriuwen, sa fynt er. "De gemoedlikheit en de fijne sfear 
docht it him 

, neffens de tefreden hobbyboer. "As jo allinne oan 
j_osels tinke dan komt it net goed." 

Oare saken . . . . . 
Wy soene de persoan Piet Tolsma tekoart dwaan as wy it hjirby litte 
soene. Aktyf is er . by de EHBO, as boade fan de begraffenisferie 
ning .· en sûnt koart ek as toanielspiler. Yn '84 wie er 25 j ier ferbûn 
oan de EHBO: "Ik wol dat net as frijwilligerswurk sj en mar as' in 
soarte fan ropping. Ik wol net mei omkearde hannen stean ." Foar 
in huldiging fielde er doe neat, mar yn de.betroude rûrite fan kunde 
ûnder inoar waard it fansels al feestlik · betocht. · In moaie panne 
oan'e moarre wurdt as oantinken bewarre. 
Piet wie 72 doe't er noch foar it toanielspyljen frege waard. "Doe't 
Richtsje tsjin my sei dat se wol wat yn my seach, doe tocht ik: 
ik sil 't wol probearje. Trochsetten· sit yn myn aard. It learen 
hie ik gj in muoi te mei en hoe' t ik i t spy lj en dien ha, da t _li t ik 
mar oan in oar oer • " . · · · . ·. · · ' · · ·· ·· 
It begraffèniswurk is wer hiel wat oars. Sûnt syn 64":'.'e jier is 
er boa de as opf olger fan koster Fei tsma fan Dedzj um dy' t doe· ·f erhuze. 
De earste begr'aff enis wie f reeslik dreech. · Höe' t ik dêr t roc .h 
kommen bin, dat freegje ik my noch êf , Ik ha it earst in jier be 
socht , Ik fiel my noch lekker sûn en wat is it dan moa i., · as men 
noch wat dwaan kin en dat men noch wat betsjutte kin foar in oar", 
sa beslut er us petear. 
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Jûns let sette wy of troch it tsjuster fan de nacht. De kikkerts 
kwêkje harren koarsang op Pytsjepole wylst in ko noch eefkes nuver 
snuft as wy by him lans fytse. De nacht is fallen, de loft tekenet 
in waarsferoaring. Soe boer Piet moarnier yn't reinwetterspak sitte 
te melken? It docht ûs eefkes rydboskjen. Mei bewûndering foar 
it libben fan (hobby)boer Piet Tolsma fytse wy de Trekfeart byläns 
op hûs oan. It wie in learsume jûn. Tank dêrfoar! 
Yn it Frysk Länboumuseum fan Eksmoarre keart de tiid fan de hänmel 
kers werom, mar op Pytsjepole libbet dealde komelkerspraktyk noch. 
As de histoaryske muontsmole ek noch fan de fang goaid is dan liket 
Lt dêr suver sa'n iepenloftmuseum. It moaie is net fier fuort, 
mar it leit ne~st de doar. Men moat it al sjen wolle fansels. 



Voetbaldorpencompetitie op sterven na dood? 

-De .Jaarlijkse voetbaldorpencompetitie lijkt in 
sneltreinvaart de ondergang tegemoet te gaan. Helaas! 
Voor de prachtige balsport blijkt nauwelijks meer animo 
te zijn in de ~eelnemende dorpen. Daarom komen er de 
laatste 2 seizoenen in plaats van elftallen slechts 
achttallen tegen elkaar uit. Ach, hoe triest! 
In de zeventiger jaren leefd~ de dorpencompetitie enorm 
en was het noq een qrote eer om voor het voetbalteam 
van je woonplaats uit te mogen komen. Er heerste toen 
nog sportieve haat en nij~ tussen de deelnemende teams. 
De wil om te winnen was groot. Het doel heiligde de 
middelen en zodoende werd er regelmatig eens een 
tegenstander onder de zoden geschoffeld. 
Iedereen die thuis een paar voetbalschoenen had staan 
werd bij wijze van spreken opgetrommeld en gaf zich met 
hart en ziel voor 'zijn dorp•. Spelers die reserve 
kwamen te staan, zaten zich aan de kant te verbijten en 
bleven hopen op een invalbeurt. Ge2eurd hierover werd 
er nauwelijks. De publieke belangstelling was meestal 
groot. Voetbal leefde destijds maar door de jaren heen 
kwam de sleet er langzaam in. 
De dorpencompetitie anno 1993 verdient nog nauwelijks 
het predikaat voetbal. Allereerst al vanwege het feit 
dat er slechts 8 spelers per team worden opgesteld. Ten 
tweede de instelling van diverse spelers. Velen 
'slenteren' onge•nteresseerd op het veld rond met de 

.L 
instelling: 'Hoe komen we straks zo snel mogelijk in de 
kantine' en 'Vandaag vooral niet moe worden jongens'. 
Fanatisme is er niet meer. Dit moet vooral de 'oudjes' 
onder de spelers < zoals Ate Harsta, Auke Koopmans, 
Johan Velting en Jelle de Boer> pijn doen. Zij waren 
vroeger toch anders. 
Er werd dit jaë:tr n oq eens een e>:tra zwarte blad:zi jde 
aan de qeschiedenis van het toernooi toegevoegd door 
alle wedstr-i 1den in Schettens te laten spelen. In 
laatstgenoemd dorp is onlangs door 2elfwerkzaamheid een 
pr·achtige sportl,i:lnline met terras, kleed- en 
doucheruimte qebouwd. Om wat geld in de kas te krijgen 
eiste Schettens daarom dit jaar alle 
competitiewedstrijden op. Een zeer begrijpelijk 
standpunt natuurlijk. 

IS. 



Probleem is echter dat Schett~ns niet over een goed 
voetbalveld zoals Tjerkwerd beschikt. Naast het mooie 
clubgebouw in Schetten;> ligt een smal stukje ·. weiland 
met 2 kleine doelen. Op dit veldje werden de teams van 
de dorpencompetitie dit jaar los gelaten om hun 
toernooi af te werken. Resultaat: kwaliteitsarm 
'kluitje-voetbal" waar weinig van viel te genieten met 
Schettens als onverdiende winnaar. 

De boys uit Schettens bleven in de meeste van hun 
wedstrijden laf voor het eigen doel hang~n. Eenmaal in 
balbezit renden ze dan naar voren. Zo counterde het 
team uiteindelijk naar de toernooiwinst. De aanvall~nd 
ingestelde teams van Tjerkwerd en Wons waren 
kwalitatief veel beter dan Schettens maar konden op het 
te kleine veld maar geen bres slaan in de verdedigende 
stellingen van de latere kampioen. 
Tjerkwerd verloor slechts eenmaal in het toernooi (van 
Schettens met 2-1), won viermaal en eindigde derhalve 
voor de zoveelste keer als .tweede. Verheugend was de 
doorbraak van een nieuwe 'ster~ in het team: Wim 
Kunnen. Hij speelde een best toernooi. Verder kwamen de 
volgende spelers voor Tjerkwerd in het veld: Alex 
Draaisma, Johan Ouderkerken~ Gooitzen Brandsma~ Johan 

· -Velting, JacQues van Linqen, Jao Blanksma, Erik 
Velting, Her ke Bakker~ F~Liud Har t cq , Marcel de Haan en 
Rudi Mekking. 
Gelukkiq wordt de dorpencompetitie volqend jaar 
waarschijnli ik daels in Tierkwerd qespeeld. Het wordt 
hooq tijd dat "de onzen' dan weer eens de titel pakken! 
Eindstand 1993: · 1. Schett2ns 2. Tjerkwerd 3. Won~ 4. 
Schraard 5. Parreoa 6. G3~st-Ferwoude. 

1 1-. '- . 



Menigeen bezorg 
ik al zoete .J.'Af' HdM . i1ruwJ~ dromen o·~ .,, 

>Dreamteam~ Tjerkwerd wint 
volleybaltoernooi Nijland 

Jaarlijks wordt in -Ni iland een zomeravondcompetitie 
volleybal qehouden op oen qrasveld tegenover het 
dorpscafé. Het toernooi neemt steeds meer in 
populariteit toe, qetuiqe het toenemend aantal 
aanmeldinqen. Zo schreven zich dit jaar liefst 20 
ploegen in. Behalve vele teams uit Nijland kwamen er 
ook afvaardiqinqen uit on~er andere Bolsward, Folsqare 
en Burgwerd naar Nijland toe. 
Tjerkwerd wilde dit jaar niet achterblijven en liet 
eveneens een team inschrijven. De wedstrijden werden op 
6 dinsdagavonden in mei en juni gespeeld. Voor 
Tjerkwerd kwamen tijdens het toernooi de volgende 
'sterren' in het veld: Joke de Jong, Betty de Haan, 
Peter Bakker, Broer Feenstra, Jacques van Lingen, Herke 
Bakker, Linda Westra, Marcel de Haan. Rudi Mekking en 
Roelof de Jong. 
De organisatie in Nijland deelde de teams in 2 
categorieên· in. De geoefende volleyballers kwamen in 
Poule A tegen elkaar uit, de meer recreatieve 
volleyballers mochten elkaar bekampen in Poule B. 
Tjerkwerd kwam als debuterend team met 9 andere ploegen 
in laatstgenoemde poule terecht. 
Om een lang verhaal kort te maken: Tjerkwerd won 8 van 
de 9 wedstrijden in poule Ben 'schutterde' alleen 
tegen een gecombineerde ploeg uit Burgwerd/Bolsward 
door daar onnodiq van te verli·e·z'eri~ De 'onzen~ hadden 
zich min of meer al neerqel~dd'b~~ een 2e plaats in de 
poule achter het ongeslaqen · Burówjrd/Bolsward maar tot 
ieders verrassinq qing laatitq~noemd team in de 
allerlaatste poule-wedstrijd noq onderuit! (De 
psycholoqisch~ oorloqsvoerinq van Betty en Joke aan de 
zijlijn bleet~ uitstekend te ~<Jcr-l~en) 



Tjerkwerd en BLln:J~·JGr·d eindiqde:m ;:odoende ieder met 1 
nederlaag bovenaan in Poule B. Onze plaatselijke 
volleyballers zaten al genoeqelijk achter een. borrel in 
het café toen de wedstrijdleiding onverwacht met het 
verzo~k kwam of Tjerkwerd alsnog een beslissende 
wedstrijd tegen medekoploper Burgwèrd/Bolsward wilde 
spelen. 
Ondanks trillende handjes en bleke bakkies van de 
zenuwen speelde Tjerkwerd een zeer geconcentreerde 
finalepartij. De concurrent werd bij vlagen weggespeeld 
en zo zetten ~de Skieppesturten' hun eerdere uitglijder 
op passende wijze recht. Via een klinkende 17-6 
overwinning werd de titel in Poule B binnengehaald. Dit 
leverde 2 grote bekers en promotie naar Poule A op. 
Hulde voor het ~oreamteam' ! 

SONJA ROSIER KLAVERJAS-KAMPIOE~E 1992-1993. 

Met een geweldig lekker koud quffet van Roelof en Joke 
werd het klaverjasseizoen van 1992-1993 afgesloten. Na 
drie jaar gewonnen te hebben werd Maurits IJdema dit 
jaar onttroond door Sonja Rosier die maar liefst 4921 
punten gemiddeld wist te halen per avond. Hiermee 
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veroverde ze voor de eerste keer de (nieuwe>, 
Roelo~ en Joke beschikbaar gestelde wisselbeker. 

·oe eindstanden van alle leden waren als volgt: 
1. Sonja Rosier 4921 14. Haytema bv. 
2. Meindert v.d. Wal 4749 15. Wiebren Poelsma 
3. Maurits IJdema 4730 16. Betty de Haan 
4. Jelle Zysling 4684,77 17. Bertus Walsma 
5. Jelle Twijnstra 4684,74 18. Reinold Poelsma 
6. Andries Bos 4681 19. Jitte Huitema 
7. Dijkstra bv. 4680 20. Jaap Groot 
8. Jaap v. Lingen 4645 
9. Riet Bruinsma 4611 
10. Maaike Brandsma 4600 
11. Bert Miedema 4593,41 
12. Jouke Hettinga 4593,28 
13 Jaap v.d. Wal 4591 

door 

4579 
4556 
4551 
4500 
4472 
4464 
4417 

Tenslotte waren er nog Boonstra bv. met 4476 en Houkje 
Mulder met 4458 punten, maar deze laatste twee waren 
niet de vereiste keren aanwezig geweest. Iedereen die 
hierboven staat vermeld mocht na het bekend maken van de 
uitslag nog een van de vele mooie pr1Jzen uitzoeken. 
Deze waren verzorgd door Riet Bruinsma die tot en met 
dit seizoen onze secretaresse was. Onze dank hiervoor!!! 
Tot slot nog enige wetenswaardigheden: 
De hoogste pot: 2693 door Andries Bos en Broer Dijkstra. 
De laagste pot: 510 door Broer . Oi jkstra en Maa:ike 
Brandsma. 
Het hoogste totaal op een avond gehaald aantal punten: 
6661 door Andries Bos. Het laagste op een avond gehaalde 
aantal punten: 3177 door Wiebren Poelsma. 
De hoogste roem: 670 door Betty de Haan en Maurits 
IJdema en de laagste roem: o, door Maaike Brandsma, 
Broer Dijkstra, Houkje Mulder en Jelle Twijnstra. 
Tot zover dit verslag van ons kaartseizoen. We hopen dat 
een ieder genoten heeTt en het volgend seizoen weer in 
grote getale zal komen opdagen. Iedereen die al een 
beetje kan klaverjassen, is van harte welkom. We 
beginnen weer eind september, begin oktober. 

Met vriendelijke groeten, 
IJdema. 

namens de kaartclub, Maurits 



Ex-Tjerkwerder wint 9e PARODIA-trimloop 

Recordtijd van Gerrit Wijngaarden uit 1991 blijft 
onaantastbaar 

Mooie groene weilanden, bloeiende planten, grazend vee, 
een lekkere bries en een stralende zon. Het perfecte 
scenario voor de 9e Parodia-loop lag op zondag 25 april 
klaar. In totaal meldden zich 27 deelnemers voor de 
sportieve krachtmeting aan. Helaas liet het vrouwelijk 
geslacht het dit iaar afweten: Slechts Joke de JonQ 
verscheen aan de start. Verder viel de afwezigheid van 
3 bel•nqri ike crackti opl De Babuurster afvaardiQinq Yeb 
Witteveen/Jelle Zi jslinq moest door omstandiqheden 
ver5tek 1.ten Qaan en Ger·ri t Wi inQaarden had dit iaar 
gewoon qeen trek om mee te doen. 
ln het dorp werden wek~n vantevoren al diverse personen 
als winnaar van de loop getipt. Zo wilde een qerucht 
dat Sjoerd Huisman dé te kloppen man in de loop zou 
gaan worden. Hij had het parcours namelijk onder de 30 
minuten afgelegd en zich· zéér goed voorbereid. 
Maar ••••• Sjoerd Huisman verscheen 's zondags niet eens 
aan de start. Reden onbekend! 
Wie waren er eigenlijk wel? Titelverdediger Alex 
Draaisma bijvoorbeeld. Dit Tjerkwerder· talent nam vanaf 
het startschot vrijwel meteen de koppositie. In 1992 
wasc niemand bij machte om hem te bedreigen maar dit 
'~aar liep het toch anders. Ex-Tjerkwerder Bertus van 
der Veen ging nameiijk met Alex in de slag en won 
uiteindelijk met 27 seconden voorsprong op zijn jonge 
rivaal. Een verrassende winnaar van de loop! 
Bertus, die in het verleden bekend stond als een vrij 
corpulent b~asje. bleek nu veie kilo's lichter te zijn 
geworden. Zonder deze 'ballast' liep hij het trajekt 
dan ook meteen in een persoonlijk record van 30 
minuten: Keurig! 
Andere smaal,makers van de loop waren: De gebroeders 
Dijkstra uit Burqwerd, Henk Witteveen ~it Bolsward, de 
gebroeders Posthumus. Sico Postma. de steeds maar in 
het klassement oprukkende Rick Steur, de Bolswardianen 
Erik Hendriks-Freddy de Jong. Thorn Wiersma sr •• Jaap 
van der Sluis, Niek Galema, Joop Nota, Jouke Hylkema 
enz. Traditiegetrouw kwam Freark.Schakel (die ruim 1.s 
uur eerder het startschot had mogen Qeyen met zijn bel) 
als laatste deelnemer moe doch voldaan over de fini=h· 
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Jolt van Buren presteerde evenals in ~92 uitstekend en 
won schijnbaar moeiteloos in de jeugdcategorie. Jacob 
Hofstra pakte een knappe 2e stek. Verder verdient de 
jonge Jelte Steur een compliment. Deze debutant kwam al 
na 40 minuten over de finish. Nog een paar jaar en hij 
laat vader Rick ongetwijfeld achter zich! 
Daarna was het voor iedereen goed toeven in het 
zonnetje met een koele pils in de knuist. Meinze 
Bakker, Michiel Adema, Reinold Poelstra, Bauke Couperus 
en Frank van Kalsbeek gaven in de zaal een akoestisch 
optreden en sloten de 9e' Parodia-loop zo in stijl af. 
Volgend jaar staat de 10e editie gepland. Wellicht dat 
dit heugdeliike feit dan op bijzondere wijze wordt 

herdacht! Hopelijk :ijn er dan nog wat meer deelnemers 
aan de loop. Vooral de dames moeten hun trimschoenen 
eens wat vaker aantrekken! 

Na 9 edities van de PARODIA-LOOP ziet het klassement 
allertijden er als volgt uit: 

******************************************************* 
§@Ai8F@R 

Naam Tijd Jaar 

1. Gerrit Wijngaarden 26.16 1991 
2. Ephëus Jorritsma (Waa}:ens > 28.12 1989 
3. Dikkie van der Werf <Bolsward) 28.47 1989 
4. Bertus van der Veen <Fel sgare) 30.00 1993 s. Menno Bonnema (Bolsward) 30.10 1989 
6. -Bram Volbeda <Bolsward) 30.13 1991 
7. Bart Gietema <Castricum> 30.22 1986 
8. Jelle Feenstra 30.26 1988 
9. Ale>: Draaisma 30.27 1993 

10. Peter Ale:,: ande.r Bakker, 30.35 1989 
11. Wybren Keepen <Bolsward) 30.42 1991 
12. Henk Witteveen (Bolsward> 30.56 1993 
13. Auke de Groot (Vrouwenparochie) 31.03 1991 
14. Broer Feenstra 31.15 1988 
15. Germ Dijkstra <Burgwerd) 31. 32 1993 
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16. Sico Postma 31.36 1991 
17. Erik Hendriks (Bolsward> 31.36 1991 
18. Sjoerd Bakker <Bolsward) 31.40 1987 
19. Harmen Posthumus 32.01 1989 
20. Gert-Jan Lammers <Bolsward> 32.39 1990 
21. Tsjomme de Haan (Parrega) 32.43 1991 
22. Frans Mulder (Haric:h) 32.54 1991 
23. Harm Dijkstra (Burgwerd) 32.59 1993 
24. Jelle Zijsling 33.03 1991 
2S. "a aas Kuipers <Drachten) 33.20 1985 
26. Durk Bakker <Bolsward> 33.28 1987 
27. Rick Steur 33.31 1993 
28. Hylco van der Wal (Bolsward> 33.38 1993 
29. Jaap van der Wal (Bolsward) 33.54 1987 
30. Bert Miedema 34.24 1989 
31. Cor Volbeda 34.24 1989 
32. Yeb Witteveen 34.29 1989 
33. Menno Poelstra <Bolsward) 34.48 1985 
34. Mike Falkena 35.16 1992 
35. Jouke Hylkema <Bolsward> 35.24 1988 
36. Léon Falkena 35.42 1991 
37. Meinze Bakker <Roodhuis> 36.00 1991 
38. Robert Toussaint <Bolsward) 36.19 1993 
39. Jan Blanksma 36.50 1987 
40. Jacques van Lingen 36.50 1986 
41. Johan Bruinsma <Bolsward> 36.52 1989 
42. Ids Schukken 36.56 1991 
43. Evert Bakker 36.58 1990 
44. Auke de Haan <Bolsward) 36.59 1985 
45. Johan Velting 37.13 1989 
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46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
:55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 

Joost Huisman 
Freddy Reyenqa 
Bertus-Rinse Bakker 
Durk Hiemstra 
Freddy de Jong 
Hans Posthumus 
Thom Wiersma sr. 
Roelof de Jong 
Edwin de Boer 
Bouwe Speerstra 
Yde Schakel 
Herke Bakker 
Michiel Adema 
Niek Galema 

\J@\@fàR@R 

1. Jolt van Buren 
3. Jacob Hofstra 
4. Johan Ouderkerken 
5. Tineke Schukken 
6. Peter Ouderkerken 
7. Jelte S'beur 
8. Ane Bakker 
9. Folkert Hofstra 
10. Gerrit Schukken 

<Drachten> 
<Bolsward> 
<Wartena) 

(Bolsward) 

(Witmarsum> 37.55 
38.08 
38.31 
39.26 
39.51 
40.05 
40.0ó 
40.28 
40.42 
41.04 
41.08 
41.08 
41.36 
41.36 
41.45 
46.33 
48.41 
50.31 
50.45 
53.02 

<Bolsward> 
<Bolsward> 

(Burgwerd> 

Jaap van der Sluis 
Frank Sonsma 
Bi nke Bal{ker 
Meindert van der Wal <Bolsward) 
Peter van Dijk <St. Jabik) 
Joop Nota 
Maurits Ydema 

<Wommels) 
(Bolsward) 

<Bolsward) 

1. Wi eger Bakker 
2. Daan van der StiQtands 
3. Rinske Bakker 
4. Freark Schakel 

Jeugd 

37.15 1990 
1991 
1990 
1989 
1993 
1993 
1992 
1989 
1990 
1987 
1992 
1990 
1990 
1993 
1993 
1990 
1992 
1991 

1990 
1993 
1986 

1.03.40 
1. 21. 57 
1. 21. 58 
1.31. 29 

31.59 
33.13 
37.10 
39.12 
40.07 
40.14 
43.10 
43.13 
48.30 

1987 
1991 
1991 
1992 

1992 
1993 
1991 
1992 
1993 
1993 
1992 
1992 
1991 



Dames 

1 • Anita Jorna (Bolsward) 35.20 1988 
2. Tineke Schukken 39. 12 1992 
3. Clara de Boer 41. 5 4 1990 
4 . Bea Gietema 43.24 1988 
5. Joke Bakker-Witteveen (Roodhuis) 44.09 1989 
6. Henny Boersma (Dedgum) 44.49 1992 
1. Joke de Jong-Huitema 45.55 1993 
8. Hanneke de Boer (Burgwerd) 46.33 1992 
9. Alma Hiemstra 48.46 1992 

1 0. Geertje Reijenga (Witmarsum) 54.30 1988 
11. Baukje Bakker-Homma (Bolsward) 55.40 1987 
1 2 . Nynke Feenstra-Lammers 55.41 1987 
1 3. Anneke Gietema 57.27 1987 

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

-~ 

Stichting lCinderopvang Zuid \·lest Frieeland 

zoekt een ga~touder in Tjerkwerd. 

Voor drie jonge kinderen. 

Vier dagen per maand • 
. Heeft U belangstelling? 

:Bel voor meer informatie ons gastouderbureau te Wit~arsum. 

Tel. 05175-32084 
Aukje Krekelaar. 



TJERKWERD UNITED. 

Na veel zweetdruppels, heze kelen en spanningen was 
het dan zover; het slotconcert van de "Federatie 
voor Muziek~ en zangverenigingen in Wûnseradiel was 
daar. 
Dit spektakel werd gehouden in de St. Petruskerk 
te Tjerkwerd op 8 mei. 
De medeierkenden waren een groot gedeelte van de 
Tjerkwerte~ bevolking, te weten muziekkorps "Eens 
gezindheidV jeugdkoor "Con Spirito" en het Kerkkoor 
Tjerk~erd-Dedgum. 
Elk zou apart optreden en gezamelijk. 
De voorzitter van de Federatie, Helen van Raay, kon 
blij verrast ee~ hete kerk vol mensen verwelkomen. 
Gezamelijk begonnen we de avond met "Jesu, joy of 
man's desiring" van Joh. Seb. Bach. 
Ook de"Messe Br~ve no 7 in C" van Charles Gounod 
werd door ons allen gebracht. 
Het korps speelde o.m. "Dances with wolves" en 
"The Cavalier" van E. Sutton met een solo van Douwe 
Evert Dijkstra op Euphonium. 
Het kerkkoor bracht enkele psalmen ten gehore en 
het lied "Lead me Lord" met orgelbegeleiding. 
Het jeugdkoor kwam met enkele afrikaanse liederen 
zoals "Masithi" ~n twee engelse liederen. 
Gezamelijk sloten we het concert af met het schitte 
rende lied "King all glorieus". 
Een staande ovatie viel ons ten deel en de Fede~atie 
met de mede«erkers kunnen terugkijken op een 
goed geslaagd slotconcert 1993. 

Gjettje. 



Bijdragen ~inne komnen fan: 

M. Huitema, Jousterperw@i, 
R. Posthumus, Warten; 
Akke de Haan, Boalsert; 
H. de Haan, Boalsert; 
A.v.Weelden, Beabuorren; 
B. Ydem~, Blesdyke; 
Fr0u D. Bakker-de Jong, 

Arkum; 
L. Huisman, Tsjerkestrjit- 

te; 
H.v.d.Zee, Waltawei; 
S.W. de Jong, Snits; 
E. Feenstra, Jousterper 

wei; 
B. Bruinsma, Dedzjum . 

IN HIELE LIST, 
FINE JO NET! 

SPITICH DAT DE SWARTE 
LIST NOCH FOLLE LAN+ 
GER IS ..•...... 

• • 



Sportieve Koninginnedag 'fjerkwerd 
.TJERKWERD. Wat een gezellige 
. en· prachtige Koninginnedag was 
· het 30 april in Tjerkwerd. Een dag 
. om nooit meer te vergeten. Stralend 
weer, een mooi spelend muziek 
korps en kinderen die daar. achter 
aan liepen richting het sportveld. 
Daar begon toenalsnelhetkaatsen, 
volleybal en de kinderspelletjes. Het 
was een verhit gebeuren en menig 
zweetdruppel moest worden afge 
veegd. De kinderen kregen na hun 
inspanning een lekker ijsje en de 
winnaars hun prijs. Dit waren: 
groep 1: Gerrit Heeringa; Jildou 
Blanksma.. Groep 2: Hanneke 
Buma; Aggie Walsma. Groep '3: 
Klaas Haytema; Sietske Gietema. 
Groep 4: · Auke Walsma; Marien 
Hylkema. Groep 5: Hans Haarsma; 
Cor de Groot. Groep 6: Jelte 81:8~; 
ElzelienBalkema. Qroep 7 /8: LieSJe 
Bakker; Minke Dijkstra. 
Bij hetjeugdkaatsen werdenJelmer 
de Boer enJanHessel de Groot over 
tuigend winnaar. Tweede werden: 
Jan Nota en Ids Walsma, derde 
Anne .Bakker en Rianne Falkena. 
Bij de senioren ~erdendeprijzenals 
volgt verdeeld: 1. Anno G&lama, 
Herke Bakker; 2. Niek de Boer, Ger 
rit Schukken, Rixt Nynke Schakel. 
Natweehuiveringwekkendefinales 
. werden de winDaa.rs van het volley- 

-i.1. 

balbekend. Dit waren: 1. Y. T. Gala. 
~. Karin··Harkema, Hylke Feen 
stra, Minke de Boer, Broer Feen 
stra, Wiebe Huitema., Harold Hee 
ringa; 2. Jacob Hofstra, Joha.n Ou 
derkerken, Mike Falkena, Anneke 
de Boer, Alex Draaisma, Joha.n Hui 
tema; 3. Frans Mulder, Sjirrie 
Hiemstra, Hotske Haarsma, Jaap v. 
Lingen, Marcel de Haan,.Joh&nnes 
Dijkstra, Reinold Poelstra. , 
Voor de iets ouderen was er een be 
hendigheidsspelletje. Zij moesten 
voelen, ruiken, wat er in 10 dichtge 
naaide zakjes zat. Dat moest binnen 
4 minuten gebeurd .zijn. Het beste 
voelen en ruiken kon 1. mevr. Post 
ma-Heeres en2. mevr. J. Pijkstra-v. 
d. Meer. 
Het bleef de hele dag sportief, want 
het volgende punt op het program 
ma was een voetbalwedstrijd, ge 
trouwd tegen ongetrouwd. Dat het 
een harde dobber was voor de ge-· 
trouwden werdal snel d.màeilJK, ooit 
al konden ze het vrij lang volhouden 
voordat de bal achter hun keeper in 
het doel rolde. Het 2e doelpunt was 
dubieus. Volgens velen was het bui-· 
tenspel, maar de scheidsrechter 
floot niet (waarom niet?). Sommi- 

. gen lieten even hun moede hoofd 
hangen, maar niet voor lang. Ze 
~den elkaar gee~centim~~Y~ . 

de grasmat en op het laatst zag je 
aan de gezichten wie de langste 
adem had. Uiteindelijk gingen de 
getrouwdenmet4-0 de boot in, maar 
er komt een revanche. 
Dit was tevens het einde van de bui 
tenspelletjes. Ondertussen was de 
Boalserter Krite al gearriveerd met 
hun toneelstuk "It sä.nde gebod". 
Er was een goede opkomst in het 
Waldthûs en de Boalserter Krite 
voerde een humoristisch toneel 
stuk op, wat de meeste mensen 
prachtig vonden. Tot slot speelden 
"The Moodies" uit Berlikum nog 
wat en kon er nog nagepraat worden 
over deze geslaagde Koninginne 
dag 1993. 
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Ges La a gd We·s tern-fees t in 
Tjerkwerd.• ~ - 

!;:., " • ~-:,. ( )} 

Vrijdagmp..rg,e.p- voor 9 uur had 
de heer Séhàkel en zijn bel 
heel T jerk~terd gewekt en kon 
de optocht beginnen. 
Voorop liep de muziekvereniging 
gevolgd door de daltons, sa 
loonw~gens, totempalen, cowboy's, cowgirls, pony's 
met ~~~zonder karren, kortom een prachtig gevarieer 
de optocht. 
Dat het voor de jury niet eenvoudig was om keuzes 
te maken, zag je wel aan de rimpels in het gezicht 
en het gekluif aan de balpen. 
Jammer was het dat de regen nadrukkelijk aanwezig 
was, en daardoor het welkomswoord van Sari in de 
regen opging. Een i~~er zocht snel een droog plekje 
in de tent. 
Na een bakkie en limonade begonnen we aan de kinder 
speiietj~s, dit kom helaa, ~iet buiten, dus bleven 
we ge ze 11 i g in d e t ent • . .. 
Groep 1 en 2 moesten goudzoeken er waren echte 
klompjes goud verstopt in het zand, dat zand moest 
gezeeft worden én zo vonden ze het goud. 
Het volgende spelletje was de huifkarrenrace dit 
kwam op spierkracht en snelheid aan. 
Groep 3,4,5,6,7,8 moesten lasso werpen om een 
cowboy. Dat dat geen dagelijkse bezigheid is was 
duidelijk te z I e n > Het volgende spelletje was 
koe:...m_elken, wie ·kon .h e t meeste melk uit de uiers 
h aLe ri in e e n ·minuut, dit was een _he~l leuk spel 
vonden de ki~deren. 
Het derde spelletje was balschieten; op een bord 
waren 3 verschillende gaten en daardoor moest je 
balletjes schieten. 

1..8. 



Uitslag kinderspelletjes: 

groep 1 en 2: 1. Carlijne Balkema 
2. Aggie Walsma 
3. Hanneke Buma 

groep 3,4 en 5 1. Pieter Buma 
2. Christiaan de Boer 
3. Sjoerd Wijngaarden 

groep 6,7 en 8 1. Freerk Kootstra 
2. Anne Bakker 
3. Tineke Schukken 

's Middags zou de ringrijderij gehouden worden 
maar omdat het weer zo slecht was kon het niet 
doorgaan en werd het verschoven naar de 
zaterdagavond. 
Er is gelukkig wel op vrijdagmidda~ in de 
ring gestoken door kinderen en volwassenen 
op de fiets. 
Een ieder moest 2 rondjes fietsen en omdat 
het veld zwaar reed door al die regen was 
het voor velen een conditionele uitputtings 

.slag, sommigen gingen niet harder dan een 
slak om de paal heen en presteerden het dan 
ook nog om mis te steken. 
Het was een gezellig onderdeel en de regen 
had gelukkig inmiddels de moed opgegeven. 
Uitslag ringsteken op de fiets: 

Kinderen gr. 3,4,5: 1. Gerrit de Hey 
2. Pieter Buma 

gr. 6,7,8: 1. Pieter de Boer 
2. Jelmer Wijnja 

Volwassenen 1. Iefke Wijnja 
2. Anita Hekkema 
3. Sjoerd Breeuwsma 

~t ~ - , •• ~J~ 



's Avonds was er een fietstocht voor jong en oud, het 
was niet zomaar een blokje om fietsen. Nee, je moest 
ontelbare vragen beantwoorden, genieten van de natuur 
en op je voorgangers letten. 
Het was een prachtige tocht over onbekende paadjes 
dwars door de landerijen. 
Er is ~~n valpartij geweest en ik hoop dat Wiebren 
Poelstra weer gauw zonder pleisters op zijn gezicht 
door het dorp mag fietsen. 
Nadat alle vragen waren beantwoord kreeg je een slag 
zin die luidde "Op naar het Westernfeest." 
Dat deden ook velen uit het dorp, iedereen kwam in 
westernstyle en de groep "COuntry Match" bracht 
gepaste muziek waarop een ieder zich kostelijk kon 
vermaken. 

Zaterdagmorgen half 10 begon 
de optocht opnieuw. Het weer 
was een stuk beter in de muziek 
ging weer voorop. 
Ook werden de prijswinnaars 
bekend gemaakt. 
nr.1 v.d. praalwageris "de Sin 

gel" 
nr.1 v.d. pony's met wagens 

Fam. Witteveen 
nr.1 lopend waren de 4 Dalton 

broertjes, fam. Witteveen. 
Er is ook een wisselbeker voor 
de publieksprijs en <lie ging 
toch Mel overtuigend naar 
"de Singel". 

Na de koffie was het de .beurt aan de kaatsers en de 
volleyballers. Het is altijd een mooi gezicht zoveel 
mensen en kinderen krioelend op het veld. 
En zoals altijd was het een spannende.en ook wel 
fantieke aangelegenheid. Iedereen wil ook zo graag 
winnen, en zoals altijd is het na een wedstrijd ge 
zellig met elkaar een potje bier e.d. drinken. 

~- 



Uitslag volleyballen: 
le prijs ging naar: Johan Ouderkerken, Willy Breeuw 

sma, Jan Witteveen, Gerry Bakker, Riemer Haytema, 
en Cilia Bouwmeester. 

2e prijs: Rudy Mekking, Anke Witteveen, Linda, Annie 
Woudstra, ~ieger de Jong, Durk Hiemstra. 

Uitslag kaatsen junioren: 
le Freerk Kootstra, Jan Hessel de Groot,hij was tevenf 

koning en Nelly Haarsma. 
2e Tonny Witteveen, Ruth Stel, Welmoed Schakel. 
3e Jan Nota, Durk Walsma, Minke Dijkstra. 

Uitslag senioren: 
le Bouwe J. Bouma, tevens Koning, Adam Poelstra , 

Peter Ouderkerken. 
Ze Anno Galama, Gooitsen Brandsma, Jolt van Buren. 
3e Hayo Hylkema, Jaap v.d. Wal, Gerrit Schukken. 

Tijdens al deze festiviteiten kon er worden gegeten 
in de tent wat ook altijd gezellig aandoet. 
Om 3 uur 's middags zou het touwtrekken beginnen 
maar door een regenbui werd het wat verlaat en het 
gevolg was ook dat het veld behoorlijk glad was 
geworden. 
Touwtrekken is altijd al een zware sport geweest maar 
met zo'n glad veld dubbel zo zwaar maar wel heel leuk 
om te zien. 
Er waren 3 wisselbekers, die gingen naar de dames 
van Rytseterp, de heren van Tjerkwerd West en de 
jeugdbeker ging naar het "Dream Team". 



Om 19.0üu. begon het ringrijden voor paard en wagens, 
het is dubbel zo leuk omdat iedereen die m~edoet 
bekenden zijn van het dorp, het geeft nog meer sfeer 
en gezelligheid. 
Uitslag ringrijderij: 
Rubriek 1 pony's: 1. Brenda de Wolff 

2. Jelmer de Bèer 
3. Nelly T. Haarsma 

Rubriek 2 paarden onder het zadel: 
1. Anke Witteveen 
2. Else Huisman 
3. Gerry Bakker 

Rubriek 3 paarden met kar: Steekster 
1. Yeb Witteveen- Trudy Witteveen 
2. Seakle Altenburg-Thea Zysling 
3. Johannes Bakker-Johanna Bakker 

Als afsluiting trad voor ons op in de feesttent de 
groep" FLight Case" die een daverend stuk muziek 
brachten. Iedereen ging dan ook enthousiast op de 
vloer en ging met fluitende oren naar huis. 
Het was een waardig afscheid van een gezellig 
western dorpsfeest 1993. 
En hierbij wil het oranjeverenigingsbestuur een ieder 
bedanken die op zijn of haar wijze dit dorpsfeest tot 
een gezellig feest heeft gemaakt. 

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

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken 
voor alle kaarten en ~ttenties tijdens mijn 
verblijf in het ziekenhuis en thuis. 
Het was geweldig! 
Inmiddels ben ik weer gedeeltelij~ aan het werk 
en hoop zo spoedig mogelijk weer hèlemaal in 
touw te zijn. 

Wieko Hekkema. 



- 
Hjirby wolle wy eltsen 
ien betankje foar de 
kaartsjes, blommen en 
kado's dy't wy krigen 
ha op 6 maaie. · 

Wieger en Baukje 
Bakker. 

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

Wy wolle elts~nien hert~ik·tank ~izze foar de lok 
winsken,blommen en slufkes dy't wy krigen ha opus 
40 jierrige troudei. 

It hat us tige goed dien. 

Albert en Akke van Lingen. 

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

Bêste doarpsgenoaten, 
hjirby wol ik eltsenien hertlik tank sizze foar 
alle blommen en kaaiten dy't ik krige yn it 
sikehûs en thus. 

J. Oostenveld. 



Tongersdei 22 july halde we us lêste boartersmoarn 
èn dan is it fakansje! We hoopje op moai 
simmerwaar. 
Tiisdei 7 septimber begjinne we wer. 
Ynformaasje en/of oanmelding by Rixt Speerstra 
tel.2635. 

It Pjuttehonk. 

Nationaal Epilepsie Fonds 
De Macht van het Kleine 

,., - ... 

Nationale collecte 

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds 
De Macht van het Kleine, di~ va~ 28 juni tot en 
met 3 juli 1993 plaatsvond, heeft in onze dorpen 
f. 476,20 opgebracht. 

Met de opbrengst van deze collecte k~n daadwerkelijk 
aan de toekomst van kinderen met epilepsie worden 
gewerkt. Op wetenschappelijk gebied kunnen zaken 
nader worden onderzocht. Extra voorlichtingsmateriaal 
speciaal gericht op kinderen, kan worden ontwikkeld, 



Bijgedragen kan worden aan zaken als ontspanning 
en recreatie, kindervakanties en speciaal onder 
wijs. 
Namens deze kinderen, hartelijk dank aan alle 
gevers! 

============= ================ 
De collecte van de Nederlandse Hartstichting 
heeft opgebracht f. 597,10. 
Namens de collectante~ 

Anneke de Jong en Geertje Poelstra 
Hartelijk dank. 

---------------------------- ---------------------------- 
De Rode Kruis collecte heeft opgebracht f. 485,25. 
Alle geefsters hartelijk dank. 

-- --------------------------- ------------------------------ 
D~ collecte Nationaal Fonds Kinderhulp heeft dit 
jaar in Tjerkwerd en Dedgum f. 396,65 opgebracht. 
Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten. 

----------------------------- ----------------------------- 
De opbrengst van de Astmafonds collecte was 
f. 336,10. 

I 

7 Anouke de Haan, tel 9800. • ,, , 
--z.,-;_ 
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Tige wiis binne wy mei US famke 

21 maaie 1993 

Workumertrekwei 2 
8701 WB Boalsert 

tel. 05157 - 6792 

De grutske älders binne: 

Olof en Marjet 
H uitema-Popma 

* Berne op 7 juny Franciscus Bernardus Galama oan 'e 
Tsjerkestrjitte 12. 

* 0~ 6 maaie wie it feest by Albert en Akke van Lingen 
èn by Wieger en Baukje Bakker . Se wiene 40 jier 
troud. Us lokwinsken! 

* Ek·minder fleur. 
Us doarpsgenoat Doede Wijngaarden is us op 17 maaie 
ûntfallen en 18 maaie kaam der in ein oan it 
libben fan us ald-doarpsgenoate Sara Buwalda-Posthu 
mus. 

* Jouke Hylkema staar op 23 juny . Hy mocht 87 jier 
ald wurde. De neisten sterkte tawinske! 



SNYPSNAREN. 

*In trouwe lêzers fan us doarpskrante foel lêsten 
ut 'e tiid. Ienkear wer by kennis wie it earste: 
"Dit maat net yn 'e Skieppesturt, hear!" 
Sa maat it wêze! 

*Hebt u een been gebroken of bent u flauw gevallen, 
loop dan naar mevr. Brandsma bij de brug, want 
daar is voortaan de brancatd. P.S. Wilt u van deze 
service géén misbruik maken? 

Ut: De Schoolkrant. 
Sjoen de mankeminten sil dàt sa'n feart net rinne. 

*Jan-Germ Hofstra koe de skoaltas oan 'e flage hingje, 
mar de flagest6k bejoec~· it algau Gnder de swiere 
lêst. Al dy geleardheid sit no yn de holle. 
Wat sil dy swier wêze! 

*Neffens de geruchten moat der yn it nije jeugdhonk 
yn it parkje in wipkeamer wêze •..... 
Mar dat sille we nei alle g~dachten wol net goed 
ferstien ha .... It sil wol ·in V.I.P. keamer weze 
(foar very important persons). 

*Jan D. is de liny foarby. Hy hat Abraham sjoen. 



*In gesellich buertfeestje op 'e 
Sylroede. It gyng der hyt om en 
ta. Om sa'n oere as twa waard der 
troch de buorlju yngrepen. 
De tunslangen fan Sylroede nr 5 
en nr 7 waarden ynsetten om it 
selskip wat of te kuoljen. 

*Leen leit op 'e bank as Ella mei de meidieling komt 
dat se in Peugeot keapje wol. Leen:"Ella, we ha 
in Mercedes, we wolle graach in kamper en no wolsto 
èk noch in auto foar dysels? Dat is sjoen it miljeu 
alhiel tjin us principes!~ 

It gyng Ella lykwols om in fyts. Koe it miljeu- 
freonliker? p - 

*·Pieter de B. maast in ko ut it lan helj~ugeot 
De ko wie net sa hastich,dat P. luts har oan 'e 
sturt. Dat de ko skijt hie oan dizze yntimidaasje 
liet se blike troch P. rjocht yn it gesicht te ski 
ten. Pieter seach rare skiterich. 

*Jonge roeken kin men mei in stofsûger ut 'e skoar 
stien fiskje. (De oktrooi-oanfreger is by de re 
daksje bekend.) 
Pier B. koe it sûnder stofsÛger stelle. 
Syn roeken nestelje gewoan tusken de greidefûgels. 

*Roelof B. dirigint fan Eensgezindheid, ferlit dizze 
klub. Nei't wy hearden is hy kocht troch Koudum 
foar in legendarysk bedrach! 

;,S. 



*Sneu jild! 
Dizze"bekeuring" waard okkerdeis ~tdield op Bea 
buorren. 
Undertekene troch .....•. plysje Tiesma. Hessel???? 
It is syn hanskrift aars al! Soe hy sà troch de tiid 
sjen te kommen no't er yn 'e sanering is? 

*De oftanke wynmole fan Jeh. en S. leit al ferskate 
wiken by harren foar de ruten opbiere op in wein. 

*Neffens Sytske G. Haldt master Henk syn Ûnderbroek 
oan Ûnder de swimbroek. It sil de binneban wol wêze 
tink. 

*Hein G. rûn efkes nei Tsjalke en Tine om by de foale 
merje te sjen. H. Kaam om de hoek en ploep .•. dêr 
lei in skoandere foalle foar syn fuotten. 
Wat in timing! 



*Net tsjin mar mèi elkoar . 
In goede fersteander hat genoch oan in heal wurd. 

*Foar elts: In noflike fakansje! 

Kopy en snypsnaren foar 11 oktober. 

*Tsjerkwert betanket de Oranje-feriening. 




