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FOARWURD: 

Sûnt de fers).dning fan i t lêste doarps:\{IL'antsje ~: i.s· .der yn 
ûs lytse doarpke in protte bard. Der b,inne ,· din~:n" l;)är.d, 
wêrfan we alle ge arre ferbjustere en ;d'j

0

ipC::fertri~Jü.~ ~iene 
en noch b~nne. Op sa 'n stuit blykt; .. dan .dochs., war de 
ienriediohhe.i t, i t meielkoar wêze_n, wê;r.y~; .. än .. Ïy,ti: doarp 
blykt -aa grut wêze t\3 kinnen. , : :: , ,.-, :;-- -~/ :; -~: .. . 
Der b i nne ek· r'leurige_ dingen:-_.b~rd: it jonge 11b'b'én: hat wer 
syn yntree dien; s_awol by- minsicen' as bisten e·n:':èk yn l e . 
na tue r-, Dat is wat wer .' t' wy) e:l:tsè kaar -wêfóari1 tankber• foar 
wêze moa t te ~ . .· .. ·. ::'.. ·, .. ' .,. : ... : . .: ,,, .: ' ·::.:· ,~ ... , .. : .'. 

In prott:a· b,ern ha,~e ·~_Ïçsamen _dien en; d~t,irie).-::·~k ·ha.rr,~:r{'. ;,: 
diploma helle •. Foa:r .. h~wen dy I t noch riet s Lagge binne: 
faaks meie se' it noch- wo.lris oe r-dwaan , · · · 

• . : .:. : r. : ; . ; A . 

We skarrelje sa a~rdich op nei de fakansje~ Ien fan ûs 
redaksjelederi. probea'rrc.it op ditstuit syn wurge f'uo+ten 
wat br-ûn wurde ··ts; lit'l;en yn 'e Spaanske sinnè; en sa 
ferset el tsenien 'syn sinnen op syn manier/· 
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Wy.winskje jimme in goede fakansje"en stjoer us.ekris 
in kaart. 
Ynlevcrjon fan kopy graach foar 1 sopt. 

W.B • 

$$$$$$$ . . :. ,~ ... :_ 

Berichten van de Dorpsomroeper ••••• ~·.· 
= = = = = = = = = C = ~ = = = 

* Toen de lintjesregen weer losbarstte ove r- ons d i.e r'bar-e" 
vaderland met Koneginnedag j .1., was ik nog een tikje 
overmoedig in de hoop dat een ijlbode mij dit jaar de 
blijde tijding van geridderd te worden zou brengen, 
maar helaas was ik weer aan de goedwillende·aändàcht 

. en vrijgeyighe~q. van H. Maijestei t ontsnapt. 
Vertwijf13ld vrpeg ik .mij dan ook af, moet ik dan n og: - 
meer. doen·.om zulk een eerbetoon te :tJemachtigen? 
En nu maar weer wachten tot het volgende jaar; 

. :tep.s;J..ot.t!=l ban .. ik .. nog s.te.ed,s de t.ro.ts.e pe_z.i_tt_e.r, van <ie 
Skiepp~sturt 1978. 

3€ In de afgelopen meimaand hadden wij dan weer de 2de .. 
Kamer Verkiezingen; een ieder van u weet de uitslag. 
Maar wat er aan vooraf gaat: onverstelbàar. Die lijst 
trekkers. hebben stad en· 'land af'ge r-e Lsd en stuk voor - 
stuk hun best ge d.aan voor de Kiezersgunst; 
Ik denk niet dat .a.L àie kos te n die gemaakt zijh en 
dat zijn er nog wel uit eigen zak betaald werden. 
In ons gewest zag je zelf een Vrouwelijke Lijsttrekker· 
die: zich. op een. wagen geladen met mest liet rondrijden 
en dan had je weer een mijnheer, die d.aa.Lde met .e.e n 
ba l.Lon , vervolgens iemand op o en Fauteul Z·i ttende in 
een bakfiets; al met al vermakelijk, ik zou zoo verder 
kunnen doorgaan, maar dat doen wij niet.Dan zou ik 
bijna nog dat twee tal snode lieden verga ten, die ons 
land maar eventjes ten gelde wilden maken - Geen 
Gezeik ieder dan een miljoen. Ja vergeet het rnaar , 
Vroegere jar_en had men lang die drukte niet in de tijd 
van Tilanus en Romme en de anderen. Maar de mensen 
zullen nu vast wel beter gehonoreerd worden als des 
tijds, zoo niet dan is het pure Vaderlandsliefde! 
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Maar t:11s.sep.-;woo:rd e n daad iE!iJl._l tJjd nog ee~::groJe . .L. t· , 
afstand. Prachtige p,elO,fj;_~n .he-bbe.n ze s tuk voor stuk. 
hoog in hun vaandel staan. Naar mijn bescheiden mening 
zie ik het als, yo:).gt: 

Die nu voor-aan loopen me nen , dat zij ook leiden, 
terwijl zij in werkelijkheid geleid worden door 
diegenen die hun volgen, 
Politicie lijken vaak op die medicijnmannen, die 
we 1 we ten wa.lke ... knuü de n · ·o.t,.ze samsn Lev Ing. kunnen 
gene zen, maar. 2;ÖÖdrä' ·wi) .. _ie ·oi:> .. pad.·-·étiûren 'zich 
n~et pr@cies meer herinneren w~ar.die k;ruiien 

·J.' ·, !,:?ige,n;I. i'jk, gro{3 i'eh. . ·.. ; i ·::· ' .. :,· . :: .. . . 
• ,. 1 • ,.. • • ,_. ' ·• • 

. '· \ . .. .~. . .. 
1 " 

' Vele,. :;raren aJ.' we,.er. ge.Lade n. in -onz e., kd.nde r j ar-en , werden 
:,,wij. ve r-o or-de e Ld., omi: de z ondag in volledige, r'ust .d cor- te 
brengen. De meesten, zullen.,zich· zelf ·w,èl belqofdlh~bben 
,,op· l.ate:re leeftijd -d.e s óha, no'g· wel ~ensdn, te -z u.I Len 

. :·Jha:le·n,. e nvvoor; .de. meesi;~p.-_is·. die Kind~r.wens·iui tgekomen. 
. M.aa.r• h'oe?. ! : ; j- ; • . : ,' . '. • :._ . ' • : . . 

Wat z,iet men in ·de Wèèkends? Stranden en Camp i ngs. over- 
.':vç>_i., ze "kunne nvde m~n:sen _nauwelijks, vèrwér~eri:~ ?~4át men 

l:lr' maasaa.I op uit· t;rekt. Och .het leven zal. dan ook nooit 
vb,lmaakt. w6·rden., .:-:wànt het ·e.ertijd.s zob a~ihlmafi.ge niets 
d'o:e·h heéf!f.dktn' ook' ·!riiitn p l aa ts getnàaîct ·v.ob~ het'.ver- 
pl.iè.h:te. ièts~doexi~ .·,·' ; ,;,~· . . .· i .··• ' . • .. 

·váàk' vérmo·e.idè er{belast'e ouder-s die ei~lïjk.wêl êens 
wilden uitrusten' van dè Weekse·· beslómineriiige~·, al ~as het 
alleen maar om de,rafgelo·pen .Werkweek.te'·overdenken,: maar 
worden. .door. ·hun lc-ind.e·ren. ~ teif;!terd. die i~ ts mqétert doen. 
Om op de Maandag daarop volgende willen~ ze Utoch ook graag 
meedoen; in -het .Kringges.p,l'..e.k bij de juf bf ·onderwijzer 
van hun belevenissen zeer beg:rá,.j.pe1ijk,J ~é .wi:llsn er nu 
~enmaal oo_k., gra:ag bij_horen •. 
.• ·J ' .. t ' • •• •• • .•• ,._:·· •. :._•. •• 

,Al c;l.e yacantiegàn.gers·w.il .ik-de kóqiende· maànden weér 
:veel goeds to.ewensen als:;-zij d'e paden.op;erFde lane.n in- 
gaan e.µ,hopeli:jk.:wt:3e.p.,èen}"beh.ouden ;thuiskomf?tl .. 

;:) 

-3E ,,De ;"eerste ·ronden· langs de bloementuinen habben 
.. rµïmsèhoots mijn aandacht gehad. 1 , . 

'\.·- · . .: .. ·. . · ~ . 
·'· . 
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Tenslotte allen de Har-te Li jke Groeten en vooral d.e" 
lezers buiten onze ~orpsgemeenschapö ' 

De Dorpsomro~per. 

Bil,jar't-comp. seizoen 1980-1981: 

Het 10-jarig bestaan van onze v,er.· is 21 maart groots 
gevierd. Naar al de oud-leden was er de uitnodiging 
gestuurd, en bijna allen hadden dan ook gevolg gegev,en 
aan deze uitnodiging. · ... : -- · -· 
Allê .ver-e nd.gá.rigen war-an vertegenwoordigd en bij dé' ·· 
ge Lukwen sc'n, aan· ónze ver. ging dit meest wel gepaard 
met e an s·te"vig· gevulde enveloppe. 
Alle ver , die op de één of andere manier di t·.lustrum 
mee hebben gevierd en er voor gezorgd hebben, dat dit 
s_laagd_e_1_ mogen wij nogmaals onze_ hartelijke 'dank zeggen. . . . '· . 
Hij zonder fe(lst -was· het voor de heren Harmen dë Boer en 
Sint Postma. · Zij -waren de. mensen. van het ao r-s te uur-, de 
'me de-c opr-Lch'te r-s van onze ver. Hiervoor zijn ze dan ook 
geh~ldigd.-De ver. meende dat zij het hebben verdiend 
geridderd te worden; dit is dan ook .bij monde van, onze 
voorzitter B., Vol peda gebeurd en ~ij werden bij dezen 
benoemd als· ere-leden van onze ver. · · 

Genoten werd er van het optreden van de cabaretgroep 
s. Oppedijk uit Bolsward, Corrie v. ·Gorp en het duo 
'lllim en':Pick. 
Na nog eèn dansje in de·late uren'ging ieder rnoo maar 
goed gemutst naar huis. 

In de oomp. die dan laatst april werd afgesloten, is 
Jan Blanksma kampioen geworde·n met 54 pnt. Sjoerd Poelstra 
2domet 50 pnt., 3de Y •. Bolta met 47·pn:t. ook 3dlB. Hof 
met 47 pnt. en 4de Douwe Poelstra met 44 pnt. 
Nu rest ons nog een woord van dank aan onze barman 
Sietse Bakker; de vele jaren dat ·wij op dinsdagavond 
gast waren bij hem, zullen we niet licht vergeten, 
het geduld dat hij toonde __ voor onze ver. en vooral voor 
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de leden, sommigen waren niet a1.:ti,j~ .evèh vr-oë g 
naar huis. 

,. /%/%/%/%/ .. · 

1
. W~j willen iede:reen bedanken voor de belangstel 

ling, de vele bloemen, kaarten en kado' s, die. ... we 
gekregen hebben met de geboorte van ons zoontje 

,. . . - . 

DOl~WE, 

J • R. 

poed_<;J en Epie W:ijngaarden, 
Singel 5. 

Ko~inginnedag 1981 • 1· 

De weersgesteldheid, 30 april om 08.00 uur.., .de e.d het 
ergste. vr-e.ze n voor ds . r~i:d van deze d.ag., -waar op een hele 
boel, àctiv;i.tei ten; dienden te worden afg:a~e:rr:kt. • .. 
De opbe ur-snde f}anken van ons muz i.ekkonps., .-dat om. 09.00 u •. 
door he t d or-p :~i.ng, deden. echter veel goed, .wa_!lt niej; ?,1- .. 
Le en kwarrj~n;,,~de: me nae n in e e nvgoe de stemm:j;ng, .opk h i.e Ld vhe t 
op te r-e gerîê n (toeval?), zodat r-e de Li j k op' tijd kon worden 
regonp.en _Jlle.t de spe lon yoor de schoolkinderen en het. kaat 
sen en voîieybal· voor'. de oude re n , . . . . . . . . . ' - 
Er word op alle fronten fanatiek doch sportief gestre4en 
en .na afloop kon de. v:olgende balans· wórdèn opgamaak t s · 

KINDERSPELEN°:. 
1e en 2e klas: 1. Rudi Mekking; 2. Gooitien Brandsma; 

3. :Jan Ri nae Bf ànksniä , ·- :. 

3e en 4e klas; 1~ Niek de Boe r-] 2.: ÁnriöiGalama; 
3. Sjoukje Há j Lkerna , :_;: ,· 

.. :. : .--".:' 
.- •• 1. 

•• 1 
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5e en 60 klas: 1. Jelle Twijnstra; 2. _Carolien He.ndriks; 
3. Bouwe Speerstra. 

KAATSEN: 

1e pr.: Frans Mulder, Geert Fabriek, Jelle Baarda. 

g~.: Bertus Walsma, Henk van 1t Zet, Menno Poelstra. 

3e pr.: Auke de Haan, Bouwe-Jan Bouma, Anne Hein Gietema. 

VOLLEYBAL: 

1e pr.: 

2e pr.: 

Klaske Postma, Jaap v. Lingen, 
Boa Gietema, Trudy Huitema. 

Bart Gietema, Nelleke Huitema, 
Jouke H'i j Lkema , Antje de Jong, 

Jan Galama, 

Iet Galama, 
Nelly Walsma. 

~e pr.: Bernard Algra, Jannie Gietema, Ieke v.d. Wal, 
Wiebe Huitema, Geertje v.d. Wal, Tjalke v.d. Meer. 

Om 13.00 uur werd er in het Waltahûs een poppenkastvoor 
stelling.gegeven voor de kleintjes. Ook dit werd een 
groot succes. De blije en tevreden ge z Lch'tj ee ·sprä:ke·n· 
wat dat betreft boekdelen. 

Tegen half vier werd be·gonnon met de traditione·1e voetbal 
wedstrijd tussen getrouwd en ongetrouwd Tjerkwerd.· Dit · · 
spektakelstuk dat bij vlagen een Engelse voe bba'Lhappe nd.ng 
benaderde, werd bekwaam gearbitreerd door de heer 
J. v s d, Stap. Dat de scherpte er bij de oude r-an duidelijk 
een be e t je af is, bewees de 3-1 einduitslag in het veer= 
deel van de ongëtrouwden. · · 
Gescoord werd er door B. Feenstra 1-0, B.P. Feenstra 2-0, 
H. Bakker 2-1 en B.v.d. Veen 3-1. · 

Vermeld dient nog te. worden, dat men gedurende deze 
hele morgen en middag, voor een versnapering terecht kon 
in het tentje, dat op het sportterrein ge p Laa'bst was. - . · 
Het geld.dat hier binnenkwam is bestemd v"Oor een nieuwe 
peuterspoe !plaats, d i,e hier in Tjerkwerd z ou moe ten kome n , 

De apotheose.van Koninginnedag 1981 kreeg .'s avond s 
ges tal te midde 1 s het toneelstuk II Serenade foa:r<Be i tS", 
gespeeld door fam. de Vries uit Koudum en het dansen 
- met de Jafro's - erna._ 
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Het toneelstuk werd zeer positief door het kritische .. 
Tjerkwerder publiek ontvangen; Dus: veel' lächsal:;_,-0·1.s :a'n 
veel applaus. 
De 'pp,uZEf~ .tus~en.::de b.e_drijven wG":rd:en r-e apec t i.eve Li jk 
gevuld ;me-t ·:fü3 prîjsui_t~eiking van Voll.éybaJ,,, . Kaatsen en. 
Voetbal en een verloting. 
Tot in de kleine uurtjes werd. e~ 
schieri nóg wei. ve'o L ··meei .gcno tcn 
lekkernijen. . . . . 
Voor herhaling vatbaar. 

tenslotte gedanst e n mis 
van á.~ aic·9ilolisêhe 

L .-: .:..·· B •. ·:~~.enstl!a. 

In de komende z ome rmaanden ~ullen·· .. op ona' sJ·ort 
torrein de vo Lge nde ."ac·t.iv:L ta:i ton plaat_svin,él:en..: 

' 

-. ..:. . •• - .• ·• •· ! ·' i· -.· .. : ,.,-.· 4 .iuli: Kaatswedi:?trijd ·voor· s'cho o'Ljongarie , _georga.:;.· 
· n Lse e r-d door do· Pe dcz'a't i e van ta·atsvëre·ni-· 
gi.rfgen (in :Wonsoradee·L :i· ·. 

· 10 .i,uli ~; Volleybal,~. ;wa?'rv~or cen ieder in het: do,:rp: 
z i.ch kan· opge ven , · Aanvang 19. 00 uu:r';·· · 

11 juli: Lodonpartij kaatsen; aanvang 9.30 uur. 
.· . ' 

12 september: Ledenpartij.kaatsen; aanvang 9.30 uur. 

De opgave "varr ds e Lneme r-e df~ri:_t'. .. ci.e .. avond Y.oor de wed 
strijddag binnen to zijn en bij de schooljongens 
wedstrijd van 4 juli,uiterlijk tot 7 uur. 

; . . . 

De Sportcommissie. 
• • • • ~ J 

.· î~'î-t~î.; · ... 
..... -··--·-···-···-· -· - 

.......... - - ··-·. ··-· .. 
........ _ 

. -E,~LIE.CONCERT , .. . . . === ~===- :==- .. 

Zaterdág 4 juli ·zal· een -c onoer-f worden ge houde n .iin .·ae· 
Ned. HeN kerk te Tjerk'.wei:rd, "Vérzorgd ddör 'e en ·.uf't, Canada • 
komend' gezin. He-t ·betFeft ,;hier Ge r-z i-nuà 'Hoak's:tra {zobil · van· 
onze plaatsel'ijke. dïrigent), zijn· vrouw Jeann-è t.fa. e'.i'l 'd:r1'.e ... 
h~n~r, k,i.nde:_reJl.·· ; . . . . . . ,r 

Een uiteenlopend pnogr-amma Ls .opgesteld met <>;:•_a. ,~·.·.·,z-ang,. 
piano- '.e:n f'Lu i t spe Ls , ' . . . . . : . l ··: 

Voor elk wat wils" Kom' dus .a'l I'emaa.L! Aanvang 20.00 uur; 
toegang vrij. - -7 .;.. -- 



Nijs fan Doarpsbolang =-=--===-===-==~====- 0 0 0 • • .• 

4 Juny ha wo do hearon Vonoma· on v.Beets op-besite han. 
Dizze twa mannen binne fan do Tsjirist·aemeente\ru.rkon 
fan Wûnseradiel. 

We binno moiolkoar in slach troch it .do~rp wast om 
dûdlik oan te jaan en sjen te li tten ··wat do knel- . 
punten no wol wiene, û.o.: 

-- do wito. poaltsjos op '0 Singel; 

- it stokwurk op 'o Kade; 

:-' de rnê.Le hoeko Singe 1-Wal tawe i. 

We_hawwe dit alles trochpraton on de gemeente sil 
proboarje oan de measto dingen wat te dwaan. · 

In deputaasje fan 'e .Singel (Huisman en Batteram) 
hawwo i t "wo.onorf" on do ferkearsdrompels op i t alj.o 
mirit brooht; Venema joech gjin kans, dei sän te n' b'i.nne 
op. 

$$$$$$$$ 

Vrouwenvoroniging "Martha-Maria": 

Dames die van een dagje uit houden, opgelet! 

Zoals andere jaren gaan wiJ dit jaar ook weer oen reisje 
maken, alleen dit jaar niet-in-het voorjaar, zoals de 
gewoonte was, maar in het najaar en wel dinsdag 1 sept. 181. 

De bedoeling is om 's morgens naar de Esterik, een ver 
bouwde boerderij in Surhuisterveen te gaan, waar een 
expositie is van: - Etsen - _glaswerk van Wil·lem Hers - 
op de zolder een Finse kamer - gobe,lin·e.p Kelim-kl_eden. 
kanme n er bezichtigen.· En wie nie_t de trap op kan, kan 
rusti.g in de verbouwde .stal eon kop koff'ie drinke.n. 
1s Middags gaan wo naar_ de Pearly-wol fabriek.in Dokk_um, 
waar: we ingelicht worden over het verwerken v_an wol, en 
waar we ook wol kunnen kopen, met een bepaal~e korting. 
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Na afloop gaan we weer samen eten; waar, -d.a t blijft nog 
een verrassing. 

Wie er voor voelt om. met ons mee te gaan, kan zich tot en 
met 15 aug. opgev0n·bij onderstaande adressen en door 
directe betal-ing van f 10,--,. dit. aLs voorui t""':b0taling 
op de reissom. ' 
Kunt u door ziekte of e e n gegronde reden nie.t .. mee, dan 
krijgt u het tientje terug, anders is het voor· de penning 
meestere~se om de bus te betalen. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd , 

Mevr. K. Nijenhuis, Kerkstr.; mevr. A. Wijngaarden, Waltaweg 2; 
,, J.E. de Vries, Waltaweg 9. 

' ' 
' t 

s. de Jong, Waitaweg; 

A. Kroo~tje, Singel~ 

·J .E. ·de V. 

+ + + + + + 

1 ' 

E._H.B.O.: 
; , . 

:.• ... 
"Kennis van E .H.B. O. wei,kt pr-evo n't Le f ·.en heeft gr'o o-t . 
economisch rtut". 

Deze woorden werden onlangs uitgesproken doör de voor 
zitter van de Kon. Ned. Ver. E •. H.].O., Drs. J .• w-. van 
den Hoorn, op de ,landelijke ve r-gader Lng in ·Leeuwarden.· 
Deze naam zegt u waarschijnlijk niet veel+ maar zijn 
woorden hopelijk des te meer. i 

1 

Ik wil u nog ~aag een paar zakelijke mededelingen doen: 

De Kon. Ned. Ver. voor E.H.~.o. telt momenteel 672 afde 
lingen, en samen hebben deze weer bijna 60.000 leden. 
Ook heeft u vast wel van jeugd-E.H.B.O. gehoord.._ Reeds 
11.000 cursistqn hebbe~ het jeugd-EHBO-diploma gehaald, 
ook uit Tjerkwerd! Weet u eigenlijk wel, dat kennis van 
beginselen van EHBO een puur menselijke zaak behoort te 
zijn; je kunt namelijk pijn, .. door. ongeluk ;f ongeval 
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voorkomen of minstens beperkeno Tot slot vermeld ik nog, 
dat in Fri~~land. :ruim 5500 pe r-sono n bîj de organisati_e_ 
aangesloten zijn. 
Zo, nu weet ·u weer enkele f'orma'Läto L tqn, van ·de EHBO. 
Natuurlijk weet .ll: da't Tjerkwe.rá.' ean kIo i'no v0re.·n1.g1.ng . 
heeft met· geweldige leden. (he''t ts .. :ifo-Or· mij een heLe '_'eer 
om Is winters gas t l i.d te mogen zijn). · ,. 
In de vorige. ·ski0.p:pestur{ 009.f;t,· .. u ... het resul tacl,t kunnen. 
lezen van ·de 'Krrng:..wed·st'r.ij'd: .. In: ·worJcum,· wáar Tjerkwerd··· 
als eerste uit de bus kwam. · : · · ·' · 

•• '• • •J . . • . ·- . 

Zodoende mochten we op 25 apr i l J. L meedoen .aan de 
districtweds~rijd i;e Drachten. Met "we" bad oe L ik _de 
dames: Akko Gi0tema (leidster), .Tine ·r.faedema·en· Hinke 
Twijnstra (met z'n dI'iO'Ön ook de gewE;J).El:tge 1:1teun van , 
meester v s d , Weg bij het geven van jeugq-EHÈO). 
In Drachten waren -4 poules van 4 afdoli~geri •... Tjerkwe;d 
word van z'n poule nummer óén, met een verschil V3n 
87 punten met de tweeqe! Van de 16 ploegen waren we 
zelfs het hoogst met de punten, die voor praktijk te 
behalen waren. 
In de finale kwam Tjerkwerd uit tegen de afdelingen 
Holwerd, Rauwerd en Dokkum. Zoals u wellicht in de 
krant las, heeft Rauword de final~ gewonnen met 112 pnt. 
Derde werd Holwerd mot 96 prit .... ·.è'n.· .. Dokkum kreeg 86 pnt. 
In de notulen van de districts-ledenvergadering staat 
letterlijk ··go schreven: "Tjerkwerd· Leve nde ee n blijzdndere· 
prestatie, een afdaling met slechts 6 Lede n be haa'Lde de 
tweep.o .p Laa tis , Hoc. kleine afdelingen groot kunnen zijn" •. .. . -· ... - . ·. ,. ,. . 

Ik voe g hie,r aan tqe-: ,W:i,lt u samen met · ons van Tjerkw'lrd 
ook. e enigr o toz-e :afde1ing"maken? ''.Bel :dari: . . - . - . . \ ' - .. 

2876, Tine Miedema, Eemswoude. 

Akke de Haan • 

tl 

. f+-$!+-$' , ... 
AKSJE EHBO: 
De ~-sje foá.;._, do ·'ÈHE~post·· is sl~gg~. · De pos f 
wµrä.t:y.r?.rjoChto .by f'am , Velema, Sylrciede··-s;: 

. t'ilL ~4_, 45• ... . ·. ,. . ..... ' 
. 10 "'"! 
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.I •• l 

• ... 
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Nieuws van do peuterzaal: ------------ . 
Woensdag 1-7 juni hebbon we ~en informatieavond gehouden· 
over het=wol·en wee·van de pe u-te r-aaa.L, De opkomst was 
groots, dat hebben we erg ·op .. prijs gé s teLd , .Ook dat er 
een aantal vaders direct bereid waren om.mee te helpen 
met timmere·n en andere klusjes, die om de hoek komen kijken. 
Verder willon we ook nu nog een oproep plaatsen voor 
hulpmoeders. Dit zijn moeders; .dîe. de leidster op. een 
morgen helpen. · 
Ook dames, "d i,e geon kinderen op de pe ute r-aaa.I hebben, maar. 
toch zo af en toe wel eens willen helpen, zijn van harte 
welkom. 
Ook hebben we· nog geen naam; dus mensen, denk daar ook 
eens over na lÓuke suggesties sturen aan: Janny Poelstra. 

Op woensdag 8 juli, tussen 8-9 uur gaan we door Tjetkwerd,. 
deur aan do ur , om nog knap speelgoed .. OP te halen; spul wat 
ook goed bruikbaar is: · · · · 

leuke vc r'k'Le edk Le r-en _. oude hoeden/tasjes - 

zitkussen - voorlees/kijkboekjes - kleine 

kf.nder-s t oe J,, tje s. 
De mensen, die ons al mooi speelgoe.d hebben gebraêht,· wil 
len we vriendelijk bedanken; we zijn er-reuze blij meo. 

ADVERTENTIE 

De Stichting Peuterspe.elzaa_l Tjerkwerd-Parre.ga .. o~• o. 
vr-aag+ per 1 · sept. a~ s. een:__ · ·. · · ' .. ~:·~;;·::··· .. 

,'>::, .~' 

PEUTE"RLEIDSTER 

voor 2 morgens in de week. 

Opleid,ing: KV/Jv· - ·kleute.rleidster .of gelijk 
waa.rd Lge "ople_~<l:ing:. 

Inlichtingen: Janny Poelstra, tel. 9140 
Erika Helder, tel. 9433 

S"Ollicitat1.es voor f juli te rièhtèn aan: 
Jan.p.y, Poelstra, Sylroede' 2," 8765; LV Tjerkwerd. 



Bor,jochton fan 'o Oran.jeferiening: 

Sa't do measton wol witte sillo, binne ~e doarpsfooston · 
steld op fre.od·28- en snoon 29 aug~ It:.ris wer it jier ·· 
fan do "6 kamp", dus minskón meitsje jiin mar ree! 

Foar do minsken dy't meidogge oan de teóry1 skorpje Jim 
"fêst op, op allerhande g~biet, û.o. sport, aktuiel en 
algomien onsfh., jirrime kinno war fan alles fàrwachtsje. 
Ek kin dor "fêst ris tocht wurde oan in ûndorwurp·;r-oar· · 
i t stikje ,. dat .opfiort wurdo moa t, fan om-en do-by 
10 min.' (Fansols not folle langer of koartor, want dat 
kostet punten!) 
Fierder sillo we noch kontakt opnimme "mei de cap ba i.ns 
en harren"yn.tiids dé spullen trochjaan, sa't der mar 
wer oefene wurde "kin. 

Freed 28 aug-.: 
Moarns: It muzyk giet troch 'de buorren, .me ä äri rinnonde 

optocht foar do barn (aldoren mo i.a "ransels ':ok mei 
dwaan). Fiordor keatsen, volleybaljen en borne- 
spulttjos. · 

Middeis: Fuortso tting fan i t kaatsen e.n volleybalje.ri. 
Dêrnei: Sylroede-wetter-feest foar jong en ,ald 

· . (a~ it ~aar i~ talit) •. 

Foar de 60+-ers is der yn 'o neimiddei in spultsje, 
en fierder stuollodûns foar jong en ald. 

Jûns: Teoryronde fan do 6 kamp yn it Waltahûs, mei nei 
ofrin dûnsjon. 

Sneon 29 aug.: -Moarns: Matinoo. 
Unae1=wîîens in fiskwedstriid, foar· jon€·en ald, méi 
prizen foar fansols de grutsto, dikste, mar ek do 
moaiste, malste en wi t··-i:k·al···mrt· -wat foar fisk. 

De middeis hoopje wo dat olkonion wor wat by sûp en stut 
is, want dan begjinne do·spullon fan de 6 kamp, 

Ungefear 7 oore jûns: Fierljeppen mei as ynset de wiksol 
bokor. Nei êfrin dûnsjen yn "It Waltahûs". 

Dat wie it wat 
do feestdagen. 
noch wol by j:ç 

jimme sawat. to wachtsj'on stiet do oankommon 
It folsloine program wurdt tsjin di tiid 
thus bes oargo • J ~ S.B. · 

- 



Bejaardensoos Tjorkwerd-Ded~: 

Woensda~iddag 3·juni vertrokken 7 auto's met leden van de 
soos naar Jubbega. Doel was daar het imkers-bedrijf te 
bezichtigen van de· familie van Dam. 
De heer van Dam stond ons al op te wachten en vertelde eerst 
iets over zijn bijenhouderij, daarna gingen we naar de bijen 
kasten, waar de bijen· met dit mooie woor rondzwermdon. 
De heer van Dam had ons aangèraden te·wachten met naar ~ijn 
bedrijf te komen, totdat het mooi weer was, omdat de bijen 
dan veel levendiger zouden zijn. 
Nou, al te levendig.hoofde voor ons nou ook weer niet, maar 
wo hielden ons aan het advies, niet te slaan als een bij to 
dichtbij kwam en zo kwamon we er ook weer zonder een bijen 
steek vandaan. 
De heer van Dám oporide voor ons later oen soort show-kast; 
achter g.las wriemelde eon heel bijonvolkje en daar kon hij 
ons duidelijk de koningin· aanwijzen. Hieir konden we zonder 
gevaar met dè neus bovenöp staan. 

Het waren niet alloon de· bijen waar· de hoor van Da~ do kost 
mee vordiondo, maar ook aan aanverwanilE artikelen zou men 
het kunnen noemen. · 
Er was eon timmerwinkel waar de bijenkasten gemaakt worden. 
Bijenhouders kunnen bij hem voor allerlei attributen voor do 
bijenhouderij terecht. 
Vol trots werd ;ons eon oude trommel getoond, die nog gebruikt 
was door zijn pake om de honing uit de raten te slingeren. 
Pako had hem verkocht; vorig jaar werd hij op een rommel 
markt in Noord-Holland teruggevonden en weer naar Jubbega 
teruggebracht. Het naamplaatje zat er nog op. 

Natuurlijk moesten we ook even kijken in zijn winkeltje. met 
meest artikelen voor bijenhouders, maar de moesten gingen 
wel met oen potje honing naar huis, enkele ijverige huis 
moeders met een potje qijonwas. Er was zelfs honingzeep on 
honingsnoopjes. 
Een schepje honing in de warme melk of een slokje honing 
drank zorgt ervoor, dat niemand moer heeft te kampen met 
slapeloosheid. 
Na afloop gingen we theedrinken in café Bruinsma in Jubbega, 
waar we nog even gezellig bij elkaar. waren·.· - · · - 

1 . 
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Een teleurstelling was hot voo.r ,·.i.ddor.een·: d.a:t · toon wc: . ~ 
• ••••-• ,.,, •. • • •·• • ,"'r ,,.,.,~-, .. ~ • ...... ,••·• •·•·••·-•-•"' -.:-•• .. -,•u•·,..,-. r• 

wogred0n uit Tjerkwerd, niet was opg0m0rkt, dat mevr. 
Draaijor nog· rtie.t .aanwezig was .... Eeri, .menaoLá jke' fout;.: .. '. '; i. 
dia tdch ._y.erdrîet. doe-t , : ,; .· · · ... 
Terug namen wo aan .Lo ts 'ahcieri-:roüt.è/ Jaarbi.'j'·a.o1 he~cii:·;j .. · ·~. 
I<;ooj_j·~riga'· onze" rolisloidor 'was." , , • :· .. ·. : , ,,·. , . , I ' • 

j. 1 ~ • ... ,: • .. •• ). • :,. ·' 1 '.. ! !. .• J 1 .. ,.;, • ~ • ,· ,.. • :~~ ~- .c 
Dit "tas -de af.s];u.j"ting van. het ··winterse Lz oen] ··we. hopen ·\ ·· ... · 
Lni de herfst wear·~mot do biJe.e·nk.omsto.n to ·•be:ginnen •. · : · ;; 

1 ,i : .. 

DORPSREisä'E TJERKWERD-DEDGUM , · · . , ______ ..._ --;·-' . ' 

j .:.' ,. 

' ~.t .. ·· ' :·. 
. ' 

·;· ; . '. irl. 

~ : 
1
: ' l : 1 ~-.· 

. ···. j ,•. • •, r .; • • 'i- -·. ··~· : . .:. ; ·;·. 1: 1 ; .: 

Een andere naam en een ande r-e opzet van wàt·vcfi:irheè'n· '·: 
was. ha't bejaà'rd0nróis"jcr • . . ., :· . . <''. . .. .. 

. .. Dït jaar voor het ·àe.rst geen 'rön.dgé\.hg' d:oo:i:-' do: ,:bê.ià.·e. . 
dorpen, me t' oen lijst wàar i0°de·r~'o.1i: ~Op' kon ilt~ck'E!nen, ' 
die moe wou of het wilde stouncrr ...... ,: ' 
Het reisje was toen bedoeld ·voor onze .d'oz-page.no tan -van . 
60 jaàr an ouder; nu kan ieder rneo gaan , .. maar- moet ~-r 
wol rekening moohoudon, dat het reisje _geënt: is .op de 
wat oude re do o Lnemar-s , .,. . ' . ' - 
Wo gaan o~à·~· naart Staphorst·. Do· hco'r-De ·v{olde, ·vdot!-.: 
l,ichtings-:ambtenaar bi_j do gerne errtc al'daa:r, stapt bij . 

· · · ons in de· bus on zal ons vertellen ove'r· hot loven· en · 
wonen in Staphor'st. . . . -'. . . . .. 
Het is een bevolking~· die zeer handvàardig· is. 1 

. 

Wei bezien o é n boo r-do r-i j , .hqutffraaierij, de "ks rk e'nz .. · 
St.apt.Lo:rs.t, ·waa~ d.o. inwon~rs· .hun klederd~acht n.ie.t 

. dragen uit f'o Lk Lor-Ls t i.ach odgpurr~., zoals· op Máiilcon· en 
, Volonda.m, ~a~ ons. graaig;. ontvah~eri·.: .. :_. . :· ·, . , 
itet verdere 'verloop .v~r--d.o: d.ag :v1ildo~ we maar· als e~n 
verrassing houden. 
Dit reisje kan alioen· doorgaan. bij ~old~e1nd~ deel~ame 
( tenninsto 30 )·~ . '· . . ·.' . ' '., 

j ~. t ' ' 
DATUM:. woensdag, 26 augustus 1.981 •. · · . . . . 

Daze da turn" i_s .verand(!lrd, =o~orspPonko lijk had_.den 
we het gepland op 15· juli a.s., maar door .. · 
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persoonlijke- en familieomstandigheden van enkele deelne 
mers, hebben we gemeend het reisje even uit te moeten stel 
len. We zitten nu weer op dezelfde tijd als voorheen. 

VERTREK: 

· KOSTEN: f ~O,..;.- (voor bus, diner, koffie en thee, 1s avonds 
een broodmaaltijd en de entre~gelden). 

Graag zo spoèdi'g mogelijk bij d~ kommissieleden: 

de heren: Y. Gie tema, Dedgum; tel. 9333 . 
B. Huite~a, Tjerkwerd; tel. 9316 

de dames: J. Hijlkema, .Babur-enj . tel. 2862 
M. Roorda, Baburen; tel. 4139 
S~ Buwalda, Eemswoude; tei. 2761. 

Bij uw opgave graag meteen de f 60,-- betalen. Mocht u 
onverhoopt door ziekte verhinderd zijn, dan ontvangt u de 
f 60,-- terug; anders blijven de buskosten voor uw rekening. 

We hopen op veol deelname en mooi weer en een gezellige dag. 

OPGAVE: 

De bus vertrekt uit Dedgum ~ 
uit Tjerkwerd om 8.30 uur. 
We zijn terug in Tjerkwerd om 
Dedgum om 19.45 uur. : 

's morgens om 8.15 uur; 

19.30 uur en in 

S.B.P. 

BOARGERLII<E STAN: 

* Op 26 · maa i,e wie i t feest op 'e Singel, want. Doe de on Epie 
krigen in jonge soan, dy't de nammo DOUWE krige~ Krekt foar 
i t û tkomme n fan dit no. wio i t op 'e Sylroede dûbe 1 "ûnwaar-"; 
Earst kaam lytse BERBER te wrald as f'amke f'an- Wim en Tineke 
Steggerda en suske fan Hylke; fuort de rne i hoe de ·baakster nei 
de buorlju, wer1 t TRIJNTJE KLAASI<E berne waard as dochter fan 
Ids en Joke Sch'ukken en suske fan .. lytse Gerrit. · 

* Neist dit blide nijs wie der ek in protte fertriet yn dit 
skoft. Trije kear yn ien wike lette de klok foar de lêste 
gong fan in doarpsgenoat(e). WIEGER DE JONG en syn frou ANNA 
DE JONG-POELSTRA waarden earst te hof brocht, dêrnei JANKE 
VOLBEDA-WOUDSTRA, frou fan Brandt Volbeda. Op 15 juny moast 
ûs doarpsmienskip of skie nimme fan WIEBE BAKKER~- \iy I t· noch sa 
midden yn it libben stie en Û•?• tige :warber yn "EE}nsgezindheid" 
en Doarpsbelang ~ie. - 15 - 



NIJE YNWENNERS ·· 
.. t ! 

Ruim .een half jaar wonen we hier 
Daarom van ons ook ie. ts op papier. . . . .. 
-Zoa.Le u weet, kwam ik häe r=me t Anewerd en Boud i.e n , . .::_·_:-_.-:_.-_:. 
Thea in het weekond, U hebt ons misschien. :wol :g~;zien. 
Boudion gaat hier met pio.zior naar school·-~-, .. _::, . 
Woont hier graag, gymt mee, hoeft vc eL prot .. ~n j:ool. 
Answerd gaat ge re gold naar oen feestje in het "Wal +ahuf s " 
Ook wel eens praten bij 'de brug,.·vo~it .. zióh,hfor gàed:·'thuis. 
Thea gaat dan ook· wel eens moe · · · ·· · 
Zo is Le de rce n hier ·_ook weer tevree ., · .. ~ ,_. 
Zoals u weet, wonen we in hot boe rde r-ä j t je van de fäirï~\r·.zuiden 
Daar mochten wc in, ·t_öon.de:rió'odk:lok·girig'iuîden. 
Hot adres is van Panhuiswe·g:3~· .~oaÏ-s 'u weet . 
Do goede opvang vóor"oris· 'in· Tj~'rkw~rd, dat:·,je niet vorgee t. 
We zij!f blij, hier weer prett;i_g'l·te ·:wonen 
Daarom dit s tukj o om onaa "dank baar ho id te tonen. 

···.; Adrie Jorna-Altonburg . 
· .. · ..... ;. . . 

The·a, · Answerd; ·:aoudiè:n; 

======= 
Hallo alleimaal, 

U hebt zo langzamerhand wel gehoord:, dat wij per 1 juli 
de nieuwe beheerders van hot Waltahûs worden. ·- -·· - .. - .. ··-·-··. 
HE)t zal in het begin w~l even moeten wennen, ... maar wij . 
zullen. ons best doen mm_ :het u_. zo. goed mogelij~:.naa.,r _de .. 
zin te ma.ken. 

We hopen deze zomermaanden .vanaf' maandag 6 .juli ·.iedere" 
· avond open to zijn. Vrij'dags ·vanaf 5 uur kun t-U eon warme 
hap krijgen en ook zaterdag.;.middag en avond ,kunt·.u- bij 
ons terecht. Vrijdag:1-0 juli gaan we officieél van star_t·. 
en daarom. bieden wij 

1 
tf die _dag het, '3.ers'!;e dz-ank.je aan •. : 

· Ge'o-rt· en ·Rikà,: 
•Marten en Hi.nke ... 

Bijdragèn binno kommen fan: frou M. Galama-Hottinga, 
Halfweg;-.J. Wiorsma, Dcdz jum] frou.A. Jorna-Altonburg; 
frou J. de Boo r , Singel; K. Nauta-Abma, .Wal tawei; · A.Bàkker, 
Beabuorren; E. Koopmans; .. ·H'~:de Groot;· Sj. Zwaà.gsträ. 
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