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FOARWURD: 

De oplage fan us Skieppesturtsje groeit. We sille no foar 't 
earst 200 kra~tsjes meitsje en der binn' wy grutsk op. 
It tal lêzers om utens wurdt j immeroan grutter en de priis fan 
1e poa t se ge L heger. Us postabonnees hawwe -wo l yn 'e gaten hokker 
kant ik ut -wol· tink? Moai sa. · 

De reda.ksJe is fierder tige._tefre4en 
ynstjoerders fan kopy erï'sf_.li. ·tianse_ls 
û.o~. oer-· it tiidstip fan yrïstjoerèn; 
te let,ynkomme.t:1 kopy lizze te_ litt_er,i 

oer Iê~~rs, ·be tellers, 
bliuwe der 11"ól winsken, 
wy halde 'aè·frijheit om 
f'oar- i t fölgjende nû , 

. . ... ) . 
Yn dit· nû, s te arre inkelde kri tyske noatën en dat is goed; sa 
bliuwt it d oar-pe Iibbe n libben. Us doarpshûs (mè i, iniljeufre onlik 
plafond)· hat de -ofrûno moanne n wor gans àk't i v i tai to·n ferwurke 
on us mannelike bofolking is mei twa·,Hwreido. As dat sa 
trochgie t wurdt in frou nea Ski_epposturt_ fan i t jier. 

. ~ . 

Hawar, lit jim: neat wiismèitsj.e en meitsje·der wat fan·yn 1981. 
El tsenien yn dizze minne __ .tiid. sterkte tawinske. · 
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Berichten van de Dorpsomroeper: 
= = ·= = = = = = = = = = = = = 

Nu wij als Dorpsgenoten gezamenlijk weer waardig de 
drempel van 1981 zijn oversohreden, .gaan alweer mijn_ 
gedachten wat z.ulien w:irj er met zijn allen van maké n, · 
Tegen een ieder zou Îk dan ook willen zeggen: indien 
mogelijk, zet u_dan 'volledig in voor de Dorpsgemeen 
schap en met een nieuwe Skieppesturt in ons midden 
(zeer terecht gekozen). Ja, die bedoelde onderschei- 
ding die krijg je nog niet zo .maar, daar moet je wel . 
iets voor doen en deze man heeft er ge noe g ·vöör gedaan r···-- 
Een zekere Johanna hier ter plaatse kon haar drie ~ozen 
op de 1ste jan. j.1. nóg nie;t kwijt, maar ·wij houden· 
goede moed. 

. ... 
Vrouwen uit Tjerkwerd: misschien een andere keer! 

- Ook waait. nog steeds de kille bezuinigingswind; er 
moet worden .ingekrompen-;- dat kan men ·dagelijks horen, 
maar als men dan die foto van j.l. J°ap. in de. L_.Ç_. :z,ag 
met "die Nieuw Jaar Receptie van ·onze· c. ·v.-d.' Kox{ingin 
in de Friese Hoofdstad, ~ag men daar wein~g van. 
En als.mijn oog mij niet bedroog, zag ik in··vele handen 

· van die genodigden .kleine glaasjes. Hebben ook gedacht: 
kleine glaasjes, groot genoegen. Of niet soms! 

. . 

Menigmaal. hoor ik .Ln de Wandelgang~n van ons plaatselijk 
Eta blim:ment op de Kade, dat· ik .ncg al .ee ns onzinnige· · 
voorstellen naar voren breng, maar men bedenke zich wei 
dat je ·soms. via de onzin tot do :rin van Let s kun t gera 
ken. E.r zijn n.l. al teveel jaren· verdaan met Gebeuzel-· 
en .Gejeuzol hoe het moest ·en h'oe het niet moest in ons 
dorp. Velen· van ons worden· vaak: slaaf van hun eigen. 
gewoonten. Maar als er e e ns Let s ve r-ande a-t , raken ze 
lichtelijk in paniek; pet als voor die trouwe kerk 
ganger: als. de dienst~n nie_t d ooz-gaan , omdat de ver 
warming het ri Lo t d oe t., 
Als ik de se berichte·n.schrijf,.denk ik nog vvaak thoe de ' 
vorige .generatie in V7edesnaam is opgegroeid. Zonder 

· onderwijsopbouwer, · zonder schoolkeuzeproject. Gewoon 
mond houden en Le ren=en geen ge f'r-ummeL''me t k Le Lv e n geen 
inspraakavonden en geen meidenpraatgroepen en toch brug 
gen bouwen, dijken aanleggen en kinderen baren, dat het 
een liJve· lust was. 
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Maar vandaag de dag worden de jonge mensen klaarge s t oomd:' ·. 
voor de maatschappij om straks oceanen droog te leggen en· 
walvisse,n te fokken in. de buurt .. van IJsland. . . .. , .... , i • 

- Vele v.isioenèn zie Lk aan' de Horizon- en als ik er Înèt mijn 
d onpege no te n ove'r spreek' wat hier! neg wel ·kan· gebeuren, dan 
luisteren ze schouderophalend en erkennen·het niet eerder 
als het; regent, wanneer het wate:r tot_hun lippen staat. 

En inmiddels is de voormalige President van Amerika alweer 
tot zijn Pindavelden teruggekeerd. Zo ziet u maar. weer: 
er is tijd van kome n en gaan, .de ene vist en de andér-e 
jaagt. ' · · 

Tenslotte wil ik deze berichten afsluiten, niet met eèn :: ·. 
Romeinse Hekeldichter oftewel een filosoof of wijsgeer, 
maar met mijn eigen woorden en wel hopende dat het komende 
jaar, dat thans nagenoeg in z'n volie···1ongte nog voor=ons" 
ligt, voor u en voor mij mag zijn ~en jaar dat Hartelijkheid, 
Liefde en VerdraagzaamheÎd de bovent6on moge vóeren. · 

,:i; 

Hopende dat deze berichten u niet voorbijgaan als het 
geven van. een . leesbril aan een blinde. 

Allen de Hartelijke Groeten van de 

Dorpsomroeper. 

'&=& = &' = & = 
'' .J •• 

. J3ejaarde·nsoos -T;ierkwerd-Dédgum: 
:1. 

;. '\:' 

; ~- 1. • \ 

De januari.:..bijée.nkómst stond in het teken van eigen . 
kunnen. · Mevr •. :. P os tnia · had een ' le·uke kwi s ine lkaa:r:,,age ze t 
en -da mf ddag werd afgesloten met een paar spellÉ:i't"jes 
bingo. · · 

De februari-bijeenkomst zal gaan over gezonde- en ,; , ... 
lekkere voéding. De heer H. Wynia, kok in verpleeghuis 
Bl oernkamp te Bolsward, zal vertellen over zijn werk ... 
daar en· maakt onderhand verschillende hapjes klaar, .'die 
we "kunnen 1-roe-ven. Deze bijeenkomst is op: 
dinsdag 24 fe brUari a s s , in de grote zaal van het 
Waltahûs. 
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r, 

KERKKOOR II Tjerkwerd-Dedgum 11: 
=====-===================== 

Ons koor hield op 8 januari j.l. haar jaarvergadering. 
Voorzitter Enne Feenstra kon, op een na; alle leden welkom 
heten, wat dus voor het .bestuur erg verheugo.nd was, dat 
zoveel aanwezig waren. 

In het afgelopen jaar hebben we nogal wat aktiviteiten 
gehad; om zo nog even het rijtje na te gaan: 
op 9 febr. namen de dames Rinske Gietema en Hanny Gaastra 
deel aan het solistenconcours ·te Schettens, georganiseerd. 
door de Federatie voor Muziek- en Zangver. in Wonseradeel. 
Zij pehaalden hierbij een dikke 2e prijs: 47 pn:t. (1e -pr , 
48 pn t , ) •. 
Zan~festival te Makkum: 

( 

Ons koor bracht 2 nummers ten gehore·, welke werden be o or-, 
deeld ~oor e~n jury, bestaande .uit dhr. Eergstra van 
Drachten. 14 Koren uit Wonse.radeel deden hieraan mee. Het 
is altijd een hele moo i,e avond om er· zelf aan mee te ·doen, 
maar ook om te luisteren naar- al die ande i-e koren. : ' 

30 Mrt.,, Palmzondag, hebben we in de N.H. kerk te Tjerkwerd 
de Kruis- en Krooncantate uitgevoerd, met solistische mede 
werking van Rinske Gietema en K. Hoekstra uit Emmeloord. 

1 Mei: optreden in Huylckenstein. Dergelijke avonden zijn 
erg gezellig. Naast het zingen van geestelijke liederen, 
afgewisseld met enkele duetten en declamaties door 
mevr. de Vries, welke zij altijd op e e n zeer voortreffe 
lijke manier doet, va1t·ö-ólë"vöora:r·lië.t meieikä.ar:iingen van 
Fryske lie tsje s bij z onder bij het publiek in. de smaak. 

' . .. ' . '. . 

12 Okt.: medewerking verleend aan kerkd îe ne t te. Dedgum. 
Op verzoek van d!;! kerkeraad zal ons koor 1x in de 2 maanden, 
afwisselend met het jeugdkoor, liedboek-liederen met de 
gemeente instuderen. De première hiervan was dus in Dedgum. 
Wij, als Roor-Le ds n , ·vorn:leri het leuk om dit. te doen en we 
hopen, dä\ ·.o~k de kerkgangers ,dit. zul l'en ,waarderen. 

26 Okt.: het 1e op tz-e den r me t ·do andere koren van onze 
dirigent dhr , J. Hoa ks t r-a , nel. "De Lof's tem" van Schettens, 
Schraard/Longerhouw en "Us Sjorig~n" van Burgwerd-Lollum. 
Uitgevoerd werd Ps. 103 in de N.H. ·ke-rk'.të. Tje.:r:kw?r~-~=- 
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Vanaf direct na de vakan t i,e (t 16 aug •. ) waren we·tczi·g 
geweest ·met het Lns cude r-en, van deze ,psalm. Het was een .heLe 
hijs, maar dhr. Hoaks tr-a he e f trmet veel plezier e n geduld 
"het" er toch "in" gekregen. En dan het in zo'n groot koor 
verband ten uitvoering ... te brengen, was voor ons koor een 
prachtige ervaring. 

Op resp. 2 nov., 23 nov. en 30 nov. hebben we deze Ps. 103 
in ~-o~l~., Sch:1:aard en in Burgwerd gezongen. 

6 Nov s s weer iets ge hseI nieuws voor ons: een "open avond". 
Iedereen, die belangstelling had, kon bij ons komen luisteren. 
Nu was niet iedereen er, maar- -~~-1: ~t_:J.kel_!'3!1• 
13 Nov.: "open avond" in Dedgum. Hier waren er 3x zoveel 
toehoorders. Heel gezellige avond vgé'had ·bij Feitsma in de 
consistorie. 
Hot koor is bijzond~·r_ve _ _:rl'leu.g1, dat ze n s a s v , deze open 
repeti tie.avonden t och 4 pieuwe leden gekregen hebben (2 d.arne s 
en 2 heren). ~ 

Tot slot hebben we· op 23 dec. en 25 d~J?.· medewerking verleend 
aan de Kerstdiensten, wat uiteraard met een kerk vc-l mensen 
bi}zorïéïë'r '}ëulè- is. 

Al met al zult u begrijpen, dat we niet stil gezeten hebben. 
Op deze ledenvergadering was er een bestuursvè-:r:'kîi:i''Zihg. 
Hierbij waren aft r-e de nd en ,niet-h.çrkiespaar: ,. 
voorz. Enne Feenstra en Coby Hof's t r-a, secr.~s~e ,Na.,een 
schriftelijke stemming:'· wer~en ~ekózem dhr •. _J~. y~l<3ma en 
H':"nny Gaas tra, welke be id~ h~ .v~rki6. ~.ing; aanrié},m<3t;i ,· ApV la,u~ . 
uiteraard van de ve!l.?gaderinge!l -:-oor~-1.tter Fo-~1'.!-str.a.was bhJ, 

, , • _. _._·, • . • .: ••. 1 , , 1 • •• . ~ • • , r,~ . . 1 , . .,. 
dat de stemming zo vlot kon ve nLope n, . . . , _ .. ,\ ,. .... · ... ~ ... 
Na de rondvraag, met slechts.1 vr-aag , bleek;,d,i;1,{.~ê.:'l_e.de:n~.ö~~~i 
't algemeen aardig tevreden over de gang 'iran~zak?.n,v.~re.nf:'-:,.:':: 
Voorzitter Feenstra besloot voor do laatste keer dit ·officiële 
gedeelte door het laten zingen van.het Avondlied. 
Na de pauze gingen we nog door met het punt Varic;i.,.,Nou, da t is 
ook echt varia geworden. De laqhspieren werden -fl_i~ în ~e.rk:i.ng 
gesteld bij,de Fruitmand,. diep nadenke n bij een quiz,: Luf.s te r-e n 
naar een koinische klachtenbrief van een woningbureau ·eu·,Ïusti·g 
zingen me t de achn i t ze Lbank , Zeer voldaan gingen we + half 
twaalf iaar huis. 



Het koor i's in het nieuwe jaar alweer volop bezïg rne.t 
Festivalnummers en Palmzondag. O.l.v. dirigent Hoeks-tra 
hopen we met vc'o L genoegen te kunnen blijven .s i.nge n, 

C.H.-Dr~ 

It bestjoer fan It Waltahûs freget me'L . 

yngong fan 1 .iuly 1981 in: 

BEHEARDERfSTER . 

Kandidaten kinne har foar 1 maart skriftlik 
oanjaan b;Y do skriuwer M~ Pco Lstr-a , Sylroede 2, 

Tsjerkwert •. 

PEUTERSPEELZAAL: 

Op de avond van èlé Welzijnsraad kwam ook naar vcr-e n , de· 
vraag over eon pouterspeè'lzaal. 
In onze omgeving is geen speelzaal en de moge Li jkhe i.d om 
één te realiseren, is· wel aanwezig. We moeten nu met de 
dorpen: Parrega-Dedgum-Hieslum-Greonterp en Tjerkwe:;rd 
proberen zoiets voorelkaar te krijgen en er is kontakt 
geweest met Parrega, die nu ook een stukje in hun dorps 
kran_tje p Laa't se n , · 

Een peutersp~elzaal is een gelegenheid, waar kinderen 
· 'vanaf 2 t9t 4 jaar, 1 of 2 ochtenden per ~eek kunnen 
·· spelen. :be leiding berust bij een peuterleidster/dor 

me t één of twee huLpmoe de r-e of vaders. . . 
De peuter is thuis voor het grootste ge doel te .van de dag 
aangewezen op de moeder of vader. In de buurt is misschien 
wel één kind om te spelen, maar een kind speelt ook wel 
graag met meerdere kinderen. -·- 6 - 



. : ... -. ' ,. 
Een speelzaal is dan een veilige plaats, waar de ki:nderen'-:. 
met elkaar kunnen spelen. 
Met de bovengenoemde dorpen moe ten .we .nu een "plan make'n , 
dat aan de gemeente kan worden voorgelegd i.v.m. de subsidie. 
Mensep. die. belangstelling .hebben om een paar ochtenden te 
helpen of hun kind op de peuterspeelzaal willen hebben, ver 
zoeken iie kon tak t op te nomen met: Janny Poeilstra, 

· tel. 9140. 

= Il " = Il = 

HELP 

Van26 t/rri 29 ·augustus zoeken wij, kenni'smakings-· 
kommissie van Vemisû (Verenigi.ng voor 'middelbare ·· 
sûvels), voor ongeveer 50 à.60 j onge r-e.n veen onder- 
komen op een boerdarij. . ., . 
Het is de bedoeling ·dat we de nieuwe suve Le ·d~·m.v. 
allerlei activiteiten aan elkaar voorstelle~en 
bekend met elkaar maken ,.:·z.odat ze niet meer vr-e'ernd 
op school komen. Wij kunnen U verzekeren, dat het 
geen ontgroening is. Wij willen (hoeft echt niet 
met 60 man tegeliJk:.!). in de ze:: d age n wel een keer 'in 
het bedrijf helpen~ · 

De K.K~ 

Het contactadres is (dit is alleen door de we:ek te 
bereiken): F. Huizing, . 

p/à fam. VeLema , Sylr'oedö 8, 
T je rkwo :rid.. :Te 1. .05:15:7:.i:~i4'4 5. 
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Open brief aan do stichting! 

Geacht stichtingsbestuur, 

Gaarne willen WlJ op dezo manier nog even rd·~gor1en· ,· 
op da· ''fraaie 11, doch naar onze mening van weinig Lnz i chrt 
getuigende verbouwing van het plaatselijke dorpshuis. 
Wat is hot geval geweos-t? 
Door do hoge stookkosten besluit de "stichting" tot hot 
aanbrengen van oen verlaagd plafond in de benedenzaal van 
het "Wal tahûs 11• 
Do verenigingen die hiervan gebruikmaken, wordt te kennen 
gegeven, dat ze do laatste weck van december niet kunnen 
beschikken over bovengenoemde zaal (dit krijgt men eon 
week van to voren te horen). Meteen al reageren enkele 
loden van jougdkoo~ on muziekkorps verontrust, maar er 
wordt nauwelijks seri_eus ingegaan op de bezwaren van 
verschillende personen. Vanwaar die bezwaren? 

1. Het Waltahûs beschikt als 0én van· de weinige 
dorpshuizen in Wonseradeel over een goede 
akoestiek. ' 

2. Voor hot maken van muziek (zonder versterking) 
is hot Waltahûs zeer geschikt. 

3. Voor jeugdkoor, kerkkoor,. muziekkorps,· leerlingen 
van de muziekschool, zijn bovengenoemde. punten 
zeer belangrijk. 

4. Het d~or do stichting gedachte plafond zal wel 
zeker tot gevolg hebben, dat da zaal "k l.ankd o od" 
zal zijn. 

Zonder verder overleg (b.v. met bovengenoemde instan 
ties) besluit de stichting de verbouwing toch op de door 
hun gedachte manier te laten doorgaan. 
Het gevolg hiervan is, dat de zaal thans totaal ongeschikt 
is geworden voor aktiviteiten op muziekgepied. 
Derhalve een "eigenwijs" besluit van het stichtingsbestuur 
en zeker niet in het belang van de dorpsgemeenschap. 
Jammer, het had anders gekund. Volgende keer beter? 

- 8 - 
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* 
* 
* 

Hjirby wolle wy el tsenien hiel hert- ·~ 
lik be d.anke fÓar de be langste lli!]-g 

by'de geboorte fan us 

·:!f 

TONNY-,.PAULUS 

3E 

3E 

* 

·:lé 

Yèb, ·Trudy, · 

Eduard en Anke Witteveen. 

Muzykutfiering "EENSGEZINDHEID " Tsjerkwe~·t. 

* 
* 

It .wie· riet f'oar ii.n grêtfolle se a'l 'dat" "Ee nagez i.ndhe i.d " 
û+e i.nee t te .rne i,' syn jierlikse 1-6.tfîering. :-S~i tich foar 
de thusbliuwers;· :se ha wat mä s t , · · 
As tafoeging oan it programma waard fansels as earste 
it Wilhelmus songen. Dit om't de utfieri~g gearfoel mei 
de ken inginne har .j ie rde i • . · · · · 

De ie po ning wie· de a:árdige 'mar s Br cadway , dy i t t ige 
blier spile waard. De muzyk hie wol wat oer :i"t 'lÛd:; · 
ynsitten, mei 't .de r- in. lege·re s o l.der-Lng yn it ·wal'tahûs 
kommen wie. Yndiöd ·wie i t gdhïel wat swièrder wurde n, 
Soms hast wat dof~ ' 
By de tige slimme aria "B'i s t du be :i. mir, ,.- 

1

die him lyk 
wóls dudlik noch in oarprobleem foar, dêr't it korps. 
eins de- hiele jûn wat me i tangele -siet. Namme n t Li.k-ide- · 
'opstelling. Om romte te. sparjen · b l aaade'n alle se ks je é .i: 
de seal yn , De stimmen f'e rmcngen har no te· mih om in 
moai klinkend· gehiè·l,. te krijen. · .,,:' 



In stik dat al'!'is oardor sp i Le is, mar dochs wer tige 
goe d foldio, wie "Oo Lden line 11• Do muzyk koe in harmo 
nieus gohiel nei foaren bringe en wy krigen in foar 
trefliko trompetpartij to hoarren. 
Wat sille de minskGn dy 't yn 1t foarige de marsen 
Punjaub, Lijnbaan en Drumbo oan Eensgezindheid jûn ha, 
mo·i nocht de û t f Lo r Lng dêrfan boharke hawwe. Meiinoar 
hawwe wy hoarro kinnen, dat dy skinkings tige goed to 
plak kommen binno. 

Ry de "pavane in blue II soo men hast winskjo dit stik 
nochris te hoarren mar ek te sjen mei de dûnsers derby. 
De'langsame steatliko dûns utrinnond op in machtige 
optocht moi dat utdijond lûd it lêste part. 
Hulde oan do solisten dy't yn dit en oare stikken op 
mear as foartroflike wizo har partij blaasden. Sûnder 
ien te kaart te dwaan soe ik mefrou Siety Wiersma 
neame wollo yn dit stik fan saken, dy't moedich en mei 
allo ynset har· weaget oan sa'n drege saxefoan-solo 
lykas yn Sinfonia. Hulde. 

As foarsitter Jelte Speerstra fertelt dat 7 leden aanst 
diploma :B dwaan . s i Ll,o ~·· oaren al mei C dwaande binne of 
dit al hawwo , dat 4 Le drrn ek by-Andante spylje, 5 leden 
meiblaze yn it seleksjekorps fan Wûnseradiel en sels 
2 .Le dcn hiel e ar-f o L û tkaz-d binne ·om mei te apy Lj en yn 
i t "Nationaal Jeugdkorps", dan mei,e ,...y wolris be t i.nkë 
hoe bliid Tsjerkwert wêze.kin mei· in korps dat safollo 
yn 'o · ma:rse ha t ; · 

< . 
Bliid koono e k Okke Postma en. Wiebe Bakke r . w~ze,. me.;i. i t 
betinkingsboard dat har foar har 35jier lid wêzen ·oan 
bean waar d , In kostber ge skink makke +r-och ûs eigen 
pottobakster mefrou v.d. Berg. 
As·ekstra· song it pear Bauke en Greotsje do Gr oo t ·eigon 
makke Frysko f'e r-ske e , àar-dd.ge 'ferdividaas-je f's r-ske s , 
dy't lykwols krekt net de hichte hel-je dy't in echt 

.har-kf'e r-ske eins hawwe moa t , , · 
Nei i t skof'f wie der noch in protte te génietsjen •. Ni.m 
allinno de 13uben mar. Èn dan 11Thëroovarió". Aldorgeloks 
is Eensgezindheid net,foar dé-swierrichheden -öan de kant 
gion on hat it op ·de·wu.rk-list ·halden. In machtich stik 
muzyk dat yn it massale, tigÉ:r fakkundich spilo.waard. 
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Ek de fluggo parten kamen ûnder de betûfte lieding fan 
Jan Blanksma goed ut de ferve. Dochs wie ek wer by dit stik 
de opstelling in behindering foar in goede klankkleur. 
Yn "Dr-umbo" koe olk lid fan i t korps n ochr i.s he arre li tte 
mei hoefol1e kri;i.-chen krêft der·yn Tsjèr,kwert muzyk makke 
wurdt. 
Om i t mei de wurden fan de earc-foarsi tter te sizzen: "It 
kin net,moaier. Sa1n lyts doarp, sa'n grut feést." 

It kin net misse Eensgezindheid.giet mei fleur it jubileum 
jier fan 1982 yn 'e mjitte. 

Anny de Jong. 

P.S. Ofrûne sneon 14 febr. slaggen ûndersteande kandidaten 
foar in "muzykdiploma" oan 'e muzykskoalle te Boalse.rt: 

diploma A: Evert . Bakker , es- Bas, 58 pnt. 

' ; ;ê: Boukje Postma, bugel, 67½ pn:t. 

' ' C: Tsjamme Wiersma, trompet; 58 pnt: 

' ' C: Roelof Bakke r , , trombone, 72½ pnt. (mei lof) 

' ' D: Jannie Gietema, Euphonium; sy hie foar it 

'the o.ro tische diel in 9¼. w. A. van 

= : = 

BERNE:. Tankber en bliid binne wy mei de berte 

fan u.s jonkje 

JAN 

Joop en Akke Nota 

5 febrewaris 1981 
Waltawei 53 
8765 LN Tsjerkwert 

- 11 - 



By Anne en Sarie de Boer op Jonkershuzen kaam 
de earrebarre op 3 febr~waris mei lytse 

JE.LM:B;R JAN ·>: · 1' ·'; i 1 

Oer .j2hk0::trde,.Ji'err0,n in fijne boartersmàat foar ·· 
Anne Hans, Carel Nico en Anke Marije. 

Us 1 okwinske n f oar : diz ze · be i de j onge ge s Lnne n. 
,. ,. 

= = 
,',: 

SPORTVEREN,IGING: -------- 
OP. 30jan~ j.1. mochten we ,onze Lode nvo r-gade r-ä.ng houde n ' 
in It Haltah-3.s. Do belangstelling wàs !ÎlOt 10 leden zeer 
matig. 
Hot programma ·voor dit jaar werd doorgenomen en dan 
komen we op Daart a. s , als e e r-s te .t o ge n do gyrnu I +voe r-Lng 
in It Waltahûs. Dus denk er om: houdt deze avond vrij. . •(". 

.... '' 
Verder is. er weer als v an oud s k ompot.L tiokaatsen, dorpen- 
v oe tbäl o'n enkele Léde npart i.j en kaa't se n . , ' I 

Tevens zullen we traóhtön voor do volgende wiriter.de 
Sporthal to Makku.r_n o 011 middag af to . huren. 

De schooljeugd, wélke thans in 't Waltahûs onderwezen 
wordt in de kaatssport, komt deze zomer ook op het veld 
en we zullen traciiten ze mee te laton doen aan school 
j cnge nowe ds t.r ä jde n , 
Op 27 febr. a. s; zal nog een dame sp Loag maed oan aan het-:: ..... · 
Won-volleybal tournooi te Makkum. ·· 

De sekro taris, 
J. Falkena. 

- 12 - 



SKIEPPESTURT 1-980....:1981 i·· 
~-~ ~-~ =·= = = = = ~- r 

Een Skieppesturt kiezen is een moeilijk geval, 
dat wist u zeke"r àl! 
Dit jaar weer'-cen man die zcve e L heeft gedaan, 
komen de .vrouw.en hior dan a.L tijd ach te r aan? · 
Skieppèsturten, wij vrouwen nemen he-t n i.e t meer 
dus: een vrouw do volgende keer: - 
De vrouwen rijden 'do :kindérön 00k we 1 naar Makk'u:rn toe'· · 
en die zijn dan van het huishouden d oe n ook nog moe, 
terwijl een man het eten wordt voorgezet 
en altijd komt in een opgemaakt bed. 
Een man treedt meer in het openbaar naar voren 
de vrouwen zijn bescheidener,- zoals het ·ookl ,moot horen. 
De eisen die aan eon Skieppesturt worden gesteld, 
zijn die ens mensen van Tj'e'I'kt1e.rd .a L eeris 've'rteld? 
En wordt de te kiezen Skieppesturt het van te voren verteld, 
of wordt dat het laatste uur pas gemeld? 
Is dit niet iets wattot het laatst geheim moet blijven, 
zodat men het ook als nieuws 'in· het Skieppesturtsjè kan schrij 

ven? 
1981 moet het met de vrouwen zijn raak , 
anders wordei.n alle ge koaen Skieppes:~ur)ten gakr-aak.t • 

. i 

Johanna. 

•. : ~ ! 

.:. f 

Neiskrift .fan ·1e' re'daks.Ji: 

Wij v r ouwe n eisen 0 O e O O • • •••.••• ,. 1 •• ••• .• 

i· ... · · .... , 1 

Johanna sit mei inkèlde · fragen oer "de Skieppesturt". fan 
it jier tàngele. 
Wolno, Johanna~ ûs tinkt dat d.e,·froul1ju'yn ûs d oaz-p t ne-t 
e f te r oan komme, dochs wiene Jan,.·· Freark, ·. Gurbe en Br-and't! 
harren de baas. · · 

De e askan om Sk;ieppesturt te wur-de n binne wol bekend;. dy. 
wurde by de utr::i.kkit?-g bepraat, mar- dan moat men fansels 
wol. oanwê s i ch wfûi ! ! 

1J :- ,_, 



De SkiGppesturten witte fan te foaren fan neat. 
Wol ~oatte wy wolris gebrÛk meitsje fan femylje om 
de p~rsoan1 dy't Skieppesturt wurdt1 yn it Waltahûs 
te krijen en dat_ slagge · oan I t no ta bêst·. 
It earste nûmer fan us Skieppesturtsje komt ut yn 
febrewaris, dus: it bliuwt ald nijs foa~ us krante. 

De redaksje be s Lû't oer it bane ame n fan de Skie-ppesturt, 
maar suggesties bi:nnè .wo Ik om , 

De redaksje winsket elkenien in warber 1981 e n " ••• ;.~···._. 
smei it izer as it hjit is. 

Red. 

II II 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 II I 

"'''"''''"'''''' 

l3ILJ ARTVER. ''H.T. S. ": 
==-=======--===== 

Nu de helft van de competitie er op zit, blijkt , 
dat er in de top nogal wat is veranderd; de 'kampioen 
179/180 is afgezakt naar de 15de plaats. 
Schrijver dezes komt in de buurt van de rode lan 
taarn. 
Anderen hebben een prima seizoen, o.a. F.~. de Boer. 
Hij gaat aan de leiding met 27 winstpunten, goed· 
gevolgd door J. Blanksma en D. Poelstra. We gaan pro 
beren om de gehele comp. voor mei a.s. te qeëindigen. 
Inmiddels is de dorpencomp. ·Parrega-Tjerkw~rd''beëincÜgcf. :· 
Was de stand in Parrega 19-19, waaruit blijkt dat er 
nog geen winst was voor elk. Bij het bezoek vatJ;:~Par.rega 
aan Tjerkwerd werd dat anders. Wanneer wij op .winst 
konden spelen, dan waren wij zeker dat de .beke r in. 
Tjerkwerd kon blijven; dit zou -dan de derde opeenvolgende 
keer zijn. 
Met een groots punten-verschil van 23-15 in ons voprdeel, 
hebben we de zaak even ge.kLaar-d , Dit è)ren,.gt ons ~mèté-~n 
al in de feeststemming, wat niet verwonderlijk, is:: iant' · 
21 maart a s s , vieren we tevens het 10-jarig be·sta'a:n 'van 
onze club. - 14 - 



SNYPSNAREN ••••••• 

Tsjalke van ·dor-: Meor se ach okke r-de i.s al 4 l.jipkes 
en dy lizzo aanst wer harren .aaien yn ûs Fryske ·· 
greiden. Nou liko it de redaksje wol aardich om in wiksel 
priis bokikber to stellen foar dyjingo, dy't it 
earsto aài fynt. Hy of sy moat perfoast in ynwenner 
fan Tsjorkwert wêze om foar de priis yn oanmorking 
to kommen. 

- Johannes Dijkstra syn geit krige jongen foar't de bok 
der oan to pas kommen wie ••••• 
Hendriks is sinjaleart mei in drumstel ! 
SoE;J.r:i9, .de Vo te 's konkunr i.njs.je _krijo ? 

- Sjoerd ·fap,Arkum soe. noi' Warkum.te tosklûken, 6 stiks. 
SjoerQ..;:;;j,:ot_ en telde 1 ••• 2 ••• J •.• 4 ••• , mar de 
to~kop.gk~rrêd~o i t .no t op s Boks moa'b yn de "hoofd 
plaa:ts':i: barre •. I;:{;, nije gebyt wie .al klear, mar i t koe 
dor noch net yn; dan.znar yn 1e bûsdoak ~n op we·i 

- nei Ljouw~rt. Dêr ro.kken de tosken do'r.."ii.t en i t 
nije. gobyt der yn. Dizze Ljç>UwertEl:r toskcdokter 
hie Sjoerd sa gnjidde, dat or der ek noch in hlau 
oach fan oerhaldde. 

- men seit dat dor Turken yn 1e bakkerij komme 
- Johannes Huitema hie sneon wol 8 poatbokappers 

op it hiom. Huitoma's harem rint der no fansels 
wer kroas bij. 

- Pier Zijsling fong yn ien oere fjouwer keallen!! 
Nij-jiersdei icrigo Hylke Fae ns t r-a samar- in na j 
tsjil foar syn nÎjo Toyota, mar de mji tte doo chde 
net earlik 

·- .lilko froulju moatte 2 jann.ewaris.de manlike 
Skieppesturton net "kr-ake !", mar do r-e daks jo, dy't 
dan do help fan de M.E. ynroppe kin 

- wurklist: 21 febrewaris karnaval yn it_Walt~hûs 
22 fobrowaris it koar Nije Moed û.l.f. 

Jan Blanksma yn 'I's j e r'ke ... 
7 maert . utfiering gimmestyicforienirg 

- kopy ynleverjo foar .15. apti,l. .. . ' 

. \; 

ik haldt op, want ik sjoch in ljip floanen on ik 
wol do priis winne...... -'~:. 
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