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' ' FOARWURD: 

1981 Is hast wer foarby; in byisje. tiid is neat, in jier mei 
wille en fertriet, mar dat jiJ.dt foar e-Lk jier; de klok hat 
let om kundskip te dwaan fan bz-e i d en brêgeman,.mar ek fan 
de lêste gong nei 't hêf fan sibben en goekunde. 

Us i:loàrpskrarite hat syn fyfte jiergong :móa1 fÜ1rhinne f'o l , 
no wer __ yn · i t bewende_ jaske ! It foarige nûme_r s t i.e wat. ut- 
gr oe i.d , der wi.ene al guón Lj u , dy :1t ·fochten, dat it krantsje 
grutter wur-de n-iwäe , oaren tochten dat "It Sk i.e ppe e turvt s j e " ek 
al ynleverje moas t .• Gelokkich hawwe ni.s abonnees om utens 
hjir neat fan murken. 

De êfrûne · moanne n' hawwe inka l·de fe rtenings we r' har J ie rge ar 
koms të n hê Lde n , De Or-an je f'e r-i en fng gyng der· f'oar-: nei 
Beetstersweach, wêr 't de leden yn_ striemin waar yn de bosken 
omtoarken. It wie lykwols foar nimmen in toer om k:afé. Bosl ust 
te finen. De gaaz-kome te slagge wakker en dà.tselde jiidt ek 
foar de feriehing fan Doarpsbe langen f'oa'r Tsjerkwe rt '0. o., 
dy I t yn i t Waltahûs ge ar-kaam , . 
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~·Doarpsomroppe'r Freark Sc,9.akel há.e" wer gans prizan f'car 
de tunwedstriid ré stean. Spitich foar de organisator, 
dat de priiswinners lang net allegear oanwêzich wiene; 
strafpunt freonen! 

Op it nijjiersbal s i L' de Sldeppe.~turt J981 ~itrikt 
wurde. Dat .e i.I, wêze om Li.ke rnêchi lO ... oe re ~ Bi.nne jo net 
sa'n dûnser en wolle jo inkeld de ut:Ó.kkin·g fan sturt 
en oarkonde bywenje, dan binne jo ek woikom •. 

Takomm' jier s i Ld e- wy, a's re daks je, we_r __ u~~J;,.§st dwaar; .. Q~: __ 
jo fan nijs te fersjen. 
It liket ûs sa ta, dat de r+wo L' me-ar- döàrp'sgenoatel'.). _ ........ 
binne, dy't wat skriuwe wolle. Binne jo it altyd mei 
de redaksje iens? Nee? Li t i t ûs witte. Wy .st.'.e.:~ne " 
foar jo klear om it oer te setten as jo dat wolle. 
Dë r-e d.aka j e krig~· f'an<Ri.nske B~ in wur-de ar je nd "-:t>ty_fke. . 

. ··. en soks. stie·t.··us. f'anse Ls. tige oan , · Wy. sille lykwols 
"klesykje ~ gr-u t sk ·te :wurden. 

Wol freonen, de r~daksje winsket elkenien "go.§d_.~ Kryst ..... dagÈ1n·-~n °iÏ11·01ckj.'é.b.' nij'j±'e'r en 'rekk·enet' der' fie'rd'er's"' ··. 
op, dat jo de kopy foar 15 febrewaris te plak hawwe by 
de bekende adressen. · · · · ..... --- 

J .D. 
'!. 

Berichten v~~- de Dórpsomroeper • o•e DO e 

Nu· wij' bijna alweer afscheid gaan nemen van 1981i. 
en velen onder u+dari ook al weer de kalender van 
1982 .Ln huis habba n , i z;al. ik trachten nog het éé·n 
en ander· bij' u in herinne'ring te brengen: · 
. - J . ', ; · .. 
Vooreerst de Crisistijden der lege portomonees 
keren nu kennelijk terug. De menae n van onze rege-> 

· ·ring kunnen wel alles wat b'i.j-. en ombuigen, maar 
helaas •• : ••• met Prediker· te· ve r-auch te.n , het ont 
brekende kan nu eenmaal niet gs'te Ld w.orden en het. 

··kromme .kan n i.e tv r-e ch t zijn •. Het- is nu e·enmaal-zoo; 
· en als men dan naar landen als' Polen kijkt en cè' 
manae n in de steden, dage.n in de 'rij 'staan voor 
voedsel, dan daarbij vergeleken leven wij hier. 
nog zeer goed. 
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E~ige tijd geleden sprak een vriend mij aan voor de 
t oe nemende Werkeloosheid en bestrijding en die wilde 
het maar eens op de Nostalgische tour proberen, zoals 
lantaarnaanstekers in onze steden en dorpen en hand 
zetters bij qag ~n wee~bladen. Stratenmakers voor auto 
snelwegen tot tonnen-ophalers bij de Gemeentereiniging. 
Maar ik denk, dat dit ook een onbetaalbare zaak zou 
worden, het woord vooruitgang hie_r voorlopig niet bij 
te gebruiken. Laat dit werk maar staan in het Kabinet 
der Vergankelijke waarden. 

Ve Le lieden van hier dachten destijds, +oen de È.§.1. weer 
Ln .gebruik werd genom_en om menig nieuws bekend te maken 

_in ons dorp, dit wordt het Waterloo voor die man, maar 
dit is tot op heden nog niet geschied. 
Volgend j"aar al wordt n s L, het eerste lustrum van de 
jaarlijkse ·Tuinwedstrijd gehouden; zal trachten met de 
bewoners van de Waltaweg een aantal bloembakken te plaat 
sen en dat de mensen van de bedoelde, -Waltaweg en-de men 
sen, 4ie ons dorp aan4oen in de Zomermaanden, zullen zeg 
gen: d i t is waarlijk e è n wonder. 
Een wonderschone · en gezellige Prij sui tre ikin'g hadden wij 
j.l. met de Verg. van de Ver. D.B. · 
Menig Prijswinnaar was er nie-t, alhoewe 1 ook een aantal 
afbericht deed en weer een ander liet het afweten door 
andere afspraken na te komen. Mi·sschien volgend jaar de 
datum eerder bekend te maken. Maar ~ie er waren, nogmaals 
Hartelijk Dank, zowel voor uw komst als voor uw gelde 
lijke bijdragen, die u spontaan offerde en ook de mensen 
die later nog eens een bijdrage brachten. Al met al 
geslaagd, dacht ik • 

. . - . _...,_' . ·-·~·- ..... ·--. - .. 
- En dan begin Aug. j.1. de opening van .. à.e Wandelroute met 

zijn nieuwe· Zitbanken daar, tientallen meegingen en zelfs 
·het oudste Echtpaar steeg van hun- stoel, zette Pet en Hoed 
óp ~h girigen mee, toen· de stoet hun· woning voorbijtrok. 
Hartverwarmend, zulke momenten, dan weet je dat er nog 
mensen voldoening in ·het een en.ander zien. Oor en oog 
werd door Vogelgezang en Zeldzame plantensoorten geboeid 
op die tocht. ,- 

Maar de besturen-van onze Pl. Ver. moeten wij ook niet 
vergeten, die doen ook genoeg voor onze samenleving, 
evenals al die _andere mensen, die ik niet met name zal 
noemen, die zi ch ook genoeg inspanningen ge troosten voor 
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het welzijn van hier; al de ze mensen zut l'e n er wel 
mede voor z oz-ge n , dat Tjerkwérd nooit een "dorp der 
zuchten" wordt. 
En het is hier goed toeven, dacht ik jaren geleden; 
hadden wij hior 'e e ne Ds. v· •. Rijs, die bracht hier 
bijna oen halve eeuw door. Verdraagzaamheid en liefde 
j ege ns 'e Lkaaz- doet er veel aan. toe. 

_Door d.8' e_euwen he e'n is het al tijd ook nog -z oo geweest 
'da't de' mensen van het platteland doorgaans 'he t meeste 
verstand hebben • 

. ; .. -·.N:-0g._te_'. ~ermelden~ toen het Bruidspaar van j.l. .. 
..... ·1,1 '.dec_em1?er _de kerk betrad inet hun families, vrienden 

'e n kannä see n , .Lu i.dds de. klok. Heeft u het gehoord! 

- Tenslotte wil.ik deze· ia~tste ~erichten·va~
0

1~8i 
,·af-slui·-te·n me+ ee n H. Dank .aan de Re-daktie .vo or. de 
·:plaatsi,ng ·hi-erva.n en in de .hoop , d~t'.bij ... de Le ze r-s 
de bijdrage. ook goed overkwam. . 

Net als ·twee jaar gele.den wil ik met het Gez ang 441 
uit het .nieuwe . lïedboek, vers· 10~ deze bij"drage · 
afsluiten. · '·· · · · · 

Goede Kerstdagen en een-Prettige 
J:äarwis.se 1 ing toe ge wenst me t h. gr • 
van.:de Dorpsomroeper. 

+++++++ 

Vrouwenvereniging Tjerkwerd 
• • : ' . •· - ·: • • • ~: ; : •• ; !' 1 .··: • ·, 

·. · :-··Doo.rdat ,·u; ·inwo17-~r1;1 ivan-Tjerkwerd/Dedgum, 
spontaan gehoor -he b t ,gegeven .aan onze oproep 
om ·e.en kleine ,bijdrage· in welke vorm dan ook 
en Uw .koms t . op de_.-verkoopmiddag-avond.,._. is 
onze ve·rkoopdag een sukses ,geworden. 

He·t .netto-bedrag îs: f 4.384,25.· · · 
Namens bestuur en leden heel hartelijk dank • 

• ,,. :, ._l 

r: .;:•' 
. :·. 'V-~'V ~· Martha-'-Maria, 
' 1 ' i '., . . 

4 
· · TJerkwerd. 



"IT WALTAHUS" 
: . ~ . 

No't Geart Fabriek fan bestjoerslid, 
wie i t de taak f'an i t bestjoer om· äri 
beneamén. Dat is bard en dy niJè man 
wurden. 
It bestjoer sjocht der no sa ut: 

. ' . 

behaarder wurden is, 
rüj e ' man/ f'r ou te 
is Sietse 'Gre idanus 

_ .. ···1. 

fi~r Zijsling - foarsitter 
Meinze Poelstra- skriuwer ·. 
Rients van Buren - skathalder 

Bertus Walsma ~ 
Jehannes Huitema \ 
Sietse Gre idanus .~ 
Jan Dykstra . J 

be s_tj oersleden 

.-.-.-.-.-. 
Ni.i .jiersbal: 

It Stichting~bistjo~r oigani~earret ek dit 
grutte Nijjiersbal op 1 jannewaris. Dit is 
heid foar ~ doar-pags noa'te n om elkaar i t 
winnen. 

·J ,~ .< . .,.,.: 

jier we·~· i t',•;. 
in rnça i.e gelegen 
ni j Ji.~ r_:. of te 

' ' ., ... l 

Op dizze jûn wurdt ek de Skieppesturt {981 ·benaamd. 
Kom allegearre en_ net te Le t ! Dit is al jierre·n in"knaljûn.- 

It bestjoer. 

/%/%/%/ 

SPORTVERENIGING Tjerkwerd: 

Vrijdag 23 okt. j.l. werd er in 't Waltahûs··~e·ên.:ta:fel'f'e:.nnis 
tournooi georganiseerd. Bij de jeugd tot 12 jaar waren er 
9··à.eelnemer·s en van 12 tot 16- jaar maar 5.:_ .. 
Bij ... de. ouderen vanaf 16 jaar, ha:dden zich ·15 'deelnemers opge 
geven. Er werd een kleine kompeti tie gespeE3Ïd' en de uitslagen 
waren als volgt: 
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jongste groep: 1. Anno.G~_~éi.~a; __ :2'. Jeroen Hendriks. 

tweede groep: 1. J0lle Feenstra; 2. Menno Poelstra. 
, oude r-e n s, 1 .- Me inze Bakker; 2 •· · J.aap v-. d. Wal. 

. . . ' . 
Omda t het een .suc_cesvolle dag was, hebben wij gerneend 'om 
op 30 dec. á~s. een tweede t our-nco ä i te organiseren. 
Zie de publikatie bij het Waltahûs. 

Zaterdag 23 jan. a .• s. hebben ,wij we.er de Sporthal 
te Makkum afgehuurd van 12.30 uur - 1"6.30 uur, met 
o s a , de sp-orten: 

zaalvoetbal, volleybal, :·15_a.atsen en. badminton. 
r. •J.- .. :. 

Al naar gelang de· deelname.· .
1 

Aanmelden tot· 21 jan. a.·s-. bij hé t Wàl tahûs. 

De uitslag van de kaats~o~pqtttta\ sei220en 1981, is als 
volgt: 

1 • Sjoerd Nauta; 2. Klaas.:.·Niu.ta.;-.·.·j_L: H. van I t Zet; 
4. Bertus Wa~sma; 5. Sjoerd Bakker. 

De prijzen ztÜ.len op de \îaa:nrèrgaderîng worde·ri ·uitgereikt. 
. ; ' , ~ , • . ..•. 1' • ~ , , , J,. ; . r , ; • . , ; .. • .' . . . 

De b~làng$telli~g voor- -·ä:é' gym op ·woensdagavond: ïs· 
matig. De les-sE;Jn,, we Lke wegens afwezigheid van: · : · 

. S • .1. Ter.pstra, ona.è·r~ lei~.;i:ng s.taan. van TrudiG. ~i tteveen, 
• T• zijn:-v.oor:.de jeugd tot-: 12 jaar van 18.30~19.30 uur; 

van 12 tot 18 jaar van 19.30 - 20.30 uur en voor de 
dames .van 20.30 - 21.30 uur. 

t .- ""':, :'. • i • • ~ 1-, ' 

Met vr. gr., 
J. Falkena. 

() () () () 

Ni.ie ynwenners: 
... ·' ·::i. ., •• 

Op 30 ok:tobÓr.;ziJh \.fij ti.er komen wonen en we 
hebben een leuke buurt. 
Ons ad.re s is Sy Lr-oede :19. U -z i.e t ons. vast wel 
eens. 

Broer en Riety Dykstra-Jorna. 



Hjirmei wöl .ik'graach 

e Lke n i.e n tank a i z ze foar 

de. be syk je s , b l.qmme n , ,. 
• 

prlll'sintsjes en kaarten., 

wêrmei ik by myn siik 

wêzen yn· it" s Lke hûs · en 

thus betocht bin. 

Goede Krystdagen en :in 

Lokkich Nijjier tawinske. 

') ! 

Wyke Blanksma. 

-----~' 

Eën ieder hartelijk be 

dankt voor de bezoekjes, 

telefoontjes, fruit en 

bloemen tiJdens mijn 

· > · .. ziekte. Het heeft mij 

erg veel goed gedaan. 

Het gaat nu weer gewel 

dig goed met mij en ben 

15 dec. weer voor 100% 

aan 't werk gegaan. 

De· hartelijke groeten, 

fijne kerstdagen en een 

goed 1982. --, 

G •. de J'ong , 
Kade ·.10. 

r:::: .willen W1J iedereen Qedanken, die 
. \ 25-jarig huweLi.jk tot een feestdag hebben 

maakt. 

In het bijzonder het muz i.akkor-pa ;E]ensge zindheid. 
Het was gewe~dig. 

ons 
ge·- 

I'de en Cily. 

/ 
/ --~ 
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Hierbij willen wiJ u graag 

allen heel hartelijk bedanken voor 

alle káart~n, bloemen, gebak en andere .ka- 
l ,.. 1 < •• 

do's·, dié· we de 22 ste november op onze 30.:...·jarige 

tr'ouwá.1.g bti.tvingon. Tevens wensen wij een 

iéder eén paar prettige Kerstdagen, 

een voorspoedig en ge zond 
• :- t t ••• ~. 1982 toe 1 

r Marten en Annie v s d , Wal, 

Sylroede 21, Tjerkwerd. 

/ 
./ 
/ 

Berjochten fan de Oranjeferiening: 
==-============================== 

0~ freed ·13 nov. hiene wy us jierlikse ledegearkomste mei 
in dropping yn Bea~stersweach. Om 7 oere gong de bus ut 
Tsjerkwort wei en yn Boalsert waard noch efkes steppe om 
4 leden op to pikken. 
It waar wie tige min, de rein kaam mei bakken nei ûnderen. 
Freed de tre·t.tjinde 1:11 Miskio·n wio dat 'ek wol. de reden, 
dat ds r mar 2 minsken·wiene ut it.hiel,e dóarp--sels; mei 
utsûndering fan de Sylroede, dy't belangstsrbïng taanden 
om mei te gaan, mar goed, _genoe_.g hie,rov0:.:s ... 

0
,: , 

Doe I t wy yn Beetstersweach oankame.n , wiê i.t.._;d·I;'Ó:e,ch, mar 
net foar lang. Do dropping koe bogjinne, de "Le arze n en de 
reinpakken oan en it bosk yn. 
Der moasten ûnderweis banken en bjirken ensfh. teld.'wurde, 
mar der wiene genêch, dy't nea in ba.rtk, of in bjirk sJoen 
ha. Nei in goed oero wicne de ~arsten wer oanJ f~rrein~ en 
wol en hja gangen fuort en daliks mar oan de KOfJe of in 
slokje om op te waarmjen. It wachtsjen wie no op do oaren. 
Doe't alle ploegen te plak wiene, koe de goarkomste be 
gjinne en dat wie gau beslikke. 
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Nei de iepening krigon wy allegearre-noch in panne snert 
of sop en dat smakke tige,bêst. 
Om in oere of 12 koene wy-wer oan de ,we_romr.eis begjinne. 

·-- . ~ -· 
Yntocht Sinteklaas •••• 

Op froed 29 nov. kaam_Sinteklaas mei syn gefolch 
yn Tsjerkwert oan. Dit jier wer QP syn eigen skimmel. 
It muzyk stie al klear en nei in rûnrit troch it doarp 
gong i t op '' I t Wal +ahûe " oan , 
Dêr .wie i t fleurich fers1i;.erd·. mei prachtige tekeningen 
ensfh., dy't de bern makke hiene foar de wedstriid. 
It wie dan ek wer in hiele toer de moaisten der ut 
te sykjen. 
De Jitslach wie: .. . 

• { ·.•, < 

Beukers: 1. ~:urk Ouderkerken; 2. Alèx Draaism~. ,. 
Klasse ··1 en- 2: 1. Matthijs v s d ,' Weg; 2. Jan DiGderick 

; ' · Nijè·nhuis. 

Klasse 3 en 4: 1. Binke
0

BaÏCker;. 2. Elizabeth Bakker. 
Klasse 5 en 6: 1, .Ah:neke .. Gi."~-t~ma; 2. Àkke Algra. 

By· de peuters_ is der mar om Lo t te, want, dy w i e ne alle 
ge ar r-o like moaä , 1.· Pe fe r Fabr áe k}. 2 •. Hendrik-Jan 

· 'de. ·Haan .. 

Ek moasten .de r wer hiel wat bern by Sinteklaas komme 
foar goede of kweade dingen, dy't hja dien hiene. En 
der waard war hiel wat êfsongen foar de goede Sint, 
fan Sinteklaas kapoentsj.e .. oant "Eens als de bazuinen 
klinken", wat Binke Bakker ûnfersteurber song, dat 
Sinteklaas tocht efkes,_ dat er _yn tsjerke be_l~~e ~.ie. 
Ek juffer Sytske fan i t berneboartersplak moas·t··ny 
Sin·teklaas kornrne om Sinteklaas kapoe n t.e je, goed t.e 
sjongen, want hja waard der troch Sinte.kl&as op oan- 
's jce n , dat hja i t de bern net .goe d learde, _orrid,at ,.Gerrit 
Schukke n it.net hielendal, aa l t :i:t he ar de , songan hie, 
_mar it foel. gs Lokk i ch mei, hja die it kreas en sels yn 
it Frysk. 
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Om in oere. o~ 4· gong. Sinteklaas mei syn gefolch, nei 
in tige slaggo midde i, wer fuort en de barn kz-Lge n 
a.Ll.e ge ar-r-e noch in lyts pre sintsje en in mandaz-ä jn-> 
tsje mei noi hûs. 

Fiordorsoan winsket ft'bês'(föèr fan· de Oranjefer 
iening elkenien in noflike kryst, gesollich uteinde 
en in goad·1982 ta. 

Joke Sohukken. 

/r/t/t/ 

Goaohte Dorpsgenoten, 

Zoals u misschien wel weet, is het Doe- en ·Gespreks 
groepje inmiddels van start gegaan. 
We hebben nu elf leden en be Langs te Ll.e ndan zijn van 
-harte welkom. we· hebben enkele· onderwe-rpen bespro 
ken, die wé willen uit gaan voeren. 

' De contributie bedraagt f 1, 25 per ke-e r ; Het "wordt 
. één keer in de twee weken gehouden va~ ,h9.-~f ~ ... ~ot 
± 9 uur. Donateurs zijn ook van harte welkom. 
Met vrijwillige bijdragen kunt u terecht bij: 
Rob Hendriks. 

Groe·tje s van de leden 
van de Doe- en Gespreksgroep • 

. ,.,.,._ 
Doarpsbolang Tsjerkwert e.o.: ======-=====-=====--======. 
Noch efkes in lyts neipetear oer de jiergearkomste fan 
27 nov. '81 . ~ 

"Jan Dykstra koe wer in foeoh 40 minsken welkom hjitte 
·op dizze jûn. Nei't alle ferslagen foarlêien wiene on 
de kas no isj oen wie, kaam. der in ge die 1 te, dat nochal 
wat tiid yn be s Lach naam'; nl. bestjoo"rsferkiezing. 
Jan Dykstra waard mei in grutte moarderheid wer keazen • 
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Yn de faka1ure foar.Arkum-Jonke_il's~uzen e.o. waard Sjoerd 
Gaastra keazon. 
Troch_ oms tiann'i chhe de n is_ Wyke Blanksma nei Wytmarsun:i g~:en, 
dus, ek _foar har moast ::4.e;r .in n i je n k omme , Nei Ln pe ar- kear 
oer-ca ternman kaam f:r:Qu .E~· Pl.appe r f'ant e Sylroe~e :ut,'~)~µs. 
Sjderd - .Jan:~ en t'~ou- FtaP,pe:r: namen harren f0:rkiezin,g alle 
trije oan. -.Lekwin,skie .• ;c_- , . . . . , . . • 

Noi i t skoft wie dan F. Schakel oan bar mei de 'utrikkin_g fan 
do tunwodstriid; d{f i~ al tyd in hiel ·barren·,' wêr·, -f de man in 
protte drokte fan hat; de b Lornmen -én be'ke'r-s mó~°'tte: ::ae:r. dochs 
mar wer komms, En-'dan 'is i t ··wo1. ·wat sneu, ·da't · der În ·'.prlÎ)tte 
m i.naken net binne om har-r-e n prils· "can te n i.mmè'n',' ·· . · "r . .r .• , 
Mar, al mei al wie it in slagge j ûn en de me aa t'e n :tieizgen mei 
in blom ne_i; hûs • 

i:, . ' 
Ut namme fan Doar-pabe Lang win_skje we jimme in gesellige kryst 
en in lokkich nijjier. . 
En minsken, wês foarsichtich mei it f.joerwurk! 

· Janny Poelstra. 

+$+$+$~$+ 

BOARGERLIKE STAN: 

Op 23 novimber waard der-in .joàje berne op Arkum by 
Sjoerd en Hieke Poe Ls br-a , Hy krige de narnme r WILLEM. 
Tjitske, Wie.beren.en Anne binne grif; wiis mei dit broerke. 

Trudy Reidsma troudo op -1"1 desimber 'mei Ri tske de Jong 
fan ~arregea. Se hawwe harren nei wenjen set oan'e 
Trèk~e'g· :9 yn Par re ge à. . . · _:: ' 
Twa doar-pege noa'tè'n ·kamen yn 'e êfrûne tiid te ferstjerren. 
JEHANNES DE HAAS, dy't de lêste jierren allinne yn 'e 
simmer hj"ir··we·nne, is·:n'.e'.i in slimme sykto ferstoarn. 
Op 23 november is GERARDUS KORNELIS VAN DEN EERG te hof 
brocht yn Tsjerkw~rt. Hy· .. w:ie net Tsjerkwo rter fan komêf, 
mar hy fielde him wakker thus yn us doarpsmienskip • 

. . . ~- . .. . .... . - .. ·---·· .... ~ .. -·· .. : ~-· _1~ j: 
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Afscheid nomon. . ~ - ... 

Ik zit in het schemer on. overdenk hot Laa ta te jaar. . 
. Het ~s nog maar even geleden, dat wij_ .e Ikaa.r oen gel.~ 
kig. )981 toewensten. We hadden hot zo mooi bedacht. Wij 
zullen dit, en we wilden dat. Wo hadden alles zo moo.i.·.·: 
geregeld, maar eensklaps word .er voor ons geregeld •. ·. ~ 

1 . . . . . 

Iodêr van ons ·weet, dat wö veel on vaak afscheid moeten 
nemen: ook •••• voorgoed. 

:··Dit jaar heb Lk.rvaak afscheid inoeton nemen. Ja, 'het doet 
pijn, maar alles om ons i hoe n draait gewoon· door on ook· 
dat j.e; goed. 

Ook Johannes heeft bewust afscheid gonomon. Graag had hij 
van velen dat por~oonlijk willen. doen, maar zijn ziekte 
liet· dat niot. toe." Vele z öme r-s zijn wïj. in dat stukje na 
tuur in Tjerkwerd gelukkig ge.weest~ ook ik z a.L dat ~rg 
mis s 0 n • : .. .. ··-' ~- 
Ik wil een ieder bedanken, die in voor- en tegenspoed 
met ons moe ge lee fd hob1:ron. 
Hij.was oen goodo vriend 

je hebt iemand nodig 
stil en oprecht 
die als hot erop aankomt 
v9or je bidt of voor je.vecht 
pas als je iemand hebt · 
die, met je Lach t en met je. grient. 

·dan.pas kun je zeggen: 
'k heb een vriend 

(uit: "liggen in 't .gr-as " van 
Toon Hermans) 

· Annie de Haas-Hanzen. 

Il//////// 1.. · · 

Bijdragen binne kommen fan: J. en L. Hijlkoma, Beabuorron; 
J. de Jong, Drachten; B. Koolo, Sticnwyk; O. Postma, Iems 
walde; J. Galama, Arkum; D. en T. v.d. Meer, Rytseterp; 
S. Hiemstra, v. Panhuyswei; S. Roorda, Beabuorren; 
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frou P. Poelstra, Dedzjum; frou.B. Kuipers, Singel; 
O. Schukken, Beetstersweach; __ R. de Jong, Tsjerkestrji tte; 
B •. de Jong, Weidum; ? f ;o,--; Sj. Gaastra, Jonkershuzen; 
E.· Witteveen, Boalsert; M_. v.d.· Wal, Sylroede; Sj. Buwalda, 
Iemswalde, 

= = = = ::: 

Stient.je 91 - :100.ooó l'i ter: 

Sa kin we mar wer sjen op wat' bêst stikje grûn wy 
libje ~- Ek 'I's je r-kwe r t ha t in 100.000 ~.gJ{9J;k:e-ko. 
De oar is can Stientje 91 .. fan 'e fam. Julïus ·Gal-ama 
op Arkum. 

Op 2 dec_. is it 'bist. en de boer huldige. Te n Of3~f ·'.op·:'.e 
,plaats e.n fan 2 oan.t 4 yn'e "Freonskip" yn .Bl.auwhûs', 
Op,·t_t hiem, me i, a.Lde rkos t Lfks t moai waar,; èp1·e,.·roto e n 
yn 'e krans op' e; re seps.j e.,. dy' t op,~ be an waard . .'ir~oc~ Ai:3, 
Coöp. fan Warkurn. It wie in gesellige sprekkert),;:}.-,o. 
Molkfabriek, Controlever., K.I.-ver. en F.R.S. en· fan'e 
neiste fam. · · ·; 
Troch it Stamboek kaam foar 't1jocht; dat de ,6-j.ierr.ige 
Stientje (87 pnt.~) .in moaie stamboom hat, dy't se nei 
gean .k oe ne oan t 1916 ta. Sawo I .bo I ts_ies as-·~okG'a:1 is1jes 
binna foar har bewarre 'b l e aun ; 3 .Dê r fan b rnno .noch op 
Ark~m en-foarsafier bekend, r~nt der ek'ien eàrne yn 
Ly'b i.e, . . . , . . . . 
It sprekt foar h i.mae Ls , dat it bisi(ïn tûk boe rkè troffen 
hat. Us v Lo kxá nake n , ,:,• 

o.s.R. 

(")(")(") 

Bejaardensoos T.ierkwe_r~-·Dm;lg:,um ·. · ·~: . 

Een klein verslag van de aktivitèiten vah de soos Tjerkwerd 
De dgum, Woensdag 30::·september was weer·'do eerste bij-Eienkomst 
na dé z·omer. De heer· Hendriks uit' Tjerkwerd,· li.et. d~a:' s.f,.zien 
van Curaçao, uit de tijd, toen hij daar met.zijri:.:gezin. wo onde , 
Zijn, du.1él0'fiJk:·:J0rhaal":bij · de prachtige dia Is -ga:f ons.' een goed 
be e Ld van· hë t.r Leve n en dl3,: fnoo i,e natuur op Cura~ao. . · · 
Dinsdag 20 oktober kwamen we bijelkaar in het Waltahûs.voor 
eon spelmiddag, een middag waarop iedereen in aktie komt. 
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De ~anmoedigingen· on kwinkslagen vliegen dan over en weer. 
In november werden wo samen met de _soos van Parrega ui tge 
nodigd voor. oen gezellige middag in De Doele te Bolsward, 
als gast van de soos van Bolsward. 
Het orkest van dienstencentrum Willem Sprenger to Leeuwarden 
trad voor ons op. Muziek maken of er naar luisteren, is 
heerlijk ontspannend, we hadden een fijne middag. We gaan 
al tijd graag naar de soos in .. Bolsward, .he t programma is al 
tijd woer een verrassing. 

Dinsdag 15 december liep het voormalig Groene Kruisgobouw 
vol; we hadden de ze koer. vele gasten, -o.a. ook oud-Tjerk 
worders uit Bolsward. De reden was: Mulder uit Tjerkwerd 
Li,e t ons dia Is zien van oud-Tjerkwerd. 
Mulder had ons aleons eerder een serie dia's laten zien en 
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de mond·tqt mond-reklame deed nu ons zaaltje vollopen. 
Bijna o Lke dia riep velo reakties op bij de .aariwo z Lge n , 
1 t Is toch wel fijn,. dat ;je met je hobbä o andoren ook nog 
plGzisr doet. · · 

Dit was de laatste middag in.1981, maar ·ook voor 1982 heb 
ben we.ai weor plannen. 

Voçr_ ,januari hebben we Hylke Spe e r s t.r-a uitgenodigd Om te 
komen ve r-tc Ll.an over zijn boeken. De .da tum staat nog niet 
helemaal vast, maar is in de tweede helft van januari~ 
Speerstra zijn laatste boek speelt in .onze eigen omgeving • 

. We vinden het fijn, dat hij zich overdag vrij wil maken 
om ons or ovor te komen vertellen. 
Do soos van Parrega nodigen we deze middag uit en ieder, 
die bolangstolling heeft om eens kennis to maken met onze 
middagen, ook. 

Ook de gymnastiek brengen we nog even onder de aandacht: 
olko woensdagmiddag om kwart voor 2 in het Waltahûs. 
Alle spieren krijgen o.l.v. Lucie Schakel een .. bourt,. 
waarna we nog vc Ikadarisen , 

Met dit verslagje willen we zeggen, dat al word je W?,t 
ouder; je niot de hele winter ach te r t de kachel hooft te 

:·-blijven zi tton. 
In eigen dorp wördt hot georganiseerd, schaar u·orbij, 
bij de gymnastiek en de soosmiddagen en de winter vliegt 
voorbij •.. 

S.B.P;:· 



25:-Jarig bestaan Kerkkoor 
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'!T.jerkwerd-Ded:gum"·. .. 
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Ter ge Le ge nhe i.d van dit jubileum, hopen wij .onee 
medewerking te verlenen in do. ~e~kdienst D.V. op 
14 febr. 's mor-gans om 9.30 uur in de N.H. kerk 
to Tjerkwerd. 
Hieraan werken ook mea de koren van Sche~tens en· 
Burgwerd-Lollum. . 
Wij hopen op een mooie dienst. Na de dienst is 
er gelegenheid een kopj~ koffie to drinken in 
het "Wal +ahûs", met hè t- .koor. 

1 

1 
l 
1 
1 
1 ---- ..... ------ 

Het Bestuur. 
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IT WALTAHUS =========~::;:: 

Wilt u. v,ooi;· do kerstdagen of met oud- en ·~ieuwjaar 
salades bestellen, dan kunt u daar-voor- in It Wal ta 

. hûs tore cht .. . . '" .. 
. . . 

Sa Lade s vvo or' de kei-s~dagon gra~g··b_estellen ~ 
22 docombèr; voor ouál- en nieuwjaar graag bestellen 
vóó'r···28 december.· 

Me :t vrie nde 1 i j ke · groeten, 
, do. be he e r-dè r s , 

Te 1.: 9551 of 943 7'. 

: . ,f., .Î ;Î; 
. ·-·- ..... - 

,. 

Hierbij willen wij d.ade ro e n 1,edanken voor .. de vele kaarten, 
kad o t e , bloemen en p Lan ten; die we hebben gakr-e ge nvte r' 
ero van onze -,,.t!':ouwdag. 

Eitske en Trudy de Jong. 
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Snypsnaron: 

Ynse Kroon~jo hat 25 .J1or bij Hollandia arbeide 
. op 'e kaartklup stie Titi--K •. altyd· frijhwat ûndo r can , 
: sûnt se bostjoerslid is stiet se b oppe oan 
- snie jowt oan fytsors in _protte oorlêst, .ck oan 

Alie p; , se stie op 'o fy t s , ynploîits fan nof'Li.k 
op i t ·sadol te si +ten , · · · · 
Haije "wals" Kooyenga· is mei pensjoen. 32 jior hat 
hy do game crrtc tsjinne. de boargemaster wie sols . 
nei de rosopsjè kaam om :it tradysjonelo .kûmke rriei it 
gemeentewapen Ut te rikken. ·· ·· . · 
-Jan en Ineke Dijkstra en Jo$ en Coby Falkena wione 

112½ jior troud~ Marten en Anny van der"Wal ·wi;eno har 
;fier do baas, sy wieno 30 ·jior troud ~ · 

_:de banken fan do Wandelroute binne tydlik oppakt, 
,op bopponeamde route kinno Jo no allinne op in 
'sniebank sitte. 
·fCYardat dé hazzon alles opfre tte s oe no , hat Flàpper 
do griento fan 'e tun helle. hij hie it der tigo drok 
rooi; inkeldo minskcn tochten dat F. in gruthannel 
yn grien te be gj inne s oe , . 

- it korps hat hast 60 jier bastion ( op 30 jannowaris ) 
en Rionts Gratema sil mei us foostfiore. 

· OSP hat as gas·t-journalist oan dit nûmo r meiwurke. 
t'±g·o tank' ! ! 
doe't Marten K. syn kat yn 'e gong sk l te n h i.e , moas t 
Mart,on oan ~t himmeljcn. de brot mar gau yn in amer 
en .QÛp-.) ••• nc i .. bûte.n , ·no rtn .Freark Schakel. dei!'.' kr-e k t , 
mar i t gong noch krakt goed; i t br-aads je " miste \us doarps- 
omroppor op Ln hier ! ! ! ! -.: · · ... · · · .. '· 
de· Wal tawoi wio okkerdcis "op s Le.rd " mei strontweincn. no i, 
in tillefoantsjo. mo i, ïn redaksjclid wiGne sa samar fuort. 
Ule sil wol tocht hawwo: oars wurdt ik noait skiepposturt 
fan it jior. 
Jo tinkc wol om it Nijjiorsbal op~1 jannowaris 1982 ??? 
Mo~yk : de Evergreens. Kom a.l l e gear-r-o , . . ._ 
·kopy yrileverjc foar 15 :(ebrewaris 1982, mar. dat .~itto 
J'o om dy tiid al net me ar-,: .: . 
Goodo Krystdagen en in lokkich nijjier 
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