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doarpskrante fan tsjerkwert e.o. 



7e Jiergong "IT SKIEPPESTURTSJE" Nû. 2 

REDAKSJE . Sytske Dykstra-Bouwhuis, telo 2968 
Richt·· Speerstra-Bakker, '' 2635 
Rients van Buren, ' ' 9280 
Maf't~m Kik: stra, ' ' 9269 

. ·. Jan Dykstra., ' ' 9498 

TYPE.EN STENCILWURK: Klaske v.d. Weg-de Groot. 

OMSLAGH: Albert van Lingen Jr., Wergea. 

REDAKSJEADRFS: SYLROEDE 5 
BANKRELAASJE: Rabobank Bolsward; gironr. 856.829 

.t.n.v. Rabobank Bolsward, re~. nr. 
3087.56.800 t.g.v. It Skieppesturtsje 
Tjerkwerd. ·._ 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-•-0-•-•-•-·-•-o 

-~ .Fo<u'wurdo ·@~·-' . Nei ·in lange pe;iode fan.·}{,~ld en éct::) wiet maitydswaar liket it no dat. it 
~- wat better wurde sil en dêr hat 

-. · · · · el tsenien ferlet fan. De leden fan Ie 
winterferienings kinne de keuen en kaarten 

wer in skoft yn'e kast opbergje. It soe moai wêze 
dat se no wat oan simmer~~orten diene en wat mei 
keatsen en volleybaldeno It earste ljipaai is ek 
wer fûn op 21 ffiaart om 17.10 oere en wol troch Jaap 
van Iri ng en , dy1t dit aa Lke foar de twaddè kear as 
earste fûn hat. Hy kin dus de wikselbeker wer in jier 
mei nei hûs ni~me. Lokwinske jirmei. Us pastorye 
stiet op dit moment wer leech. Dit is foar de Skiep 
pesturt wol wat spitich, want ds. Nijenhuis soarge 
wol gauris foar in Snypsnaarke yn ûs krantsje en dat 
is wichtich, want ûs doarpskrante stiet en f&lt mei 
de meiwurking fan jimme allegearre. Wy lioopje dat 
wy wer in moaie simmer temjitto geane en genietsje 
kinne fan in fleurich sintsje. Graach wer kopy yn 
leverje foar 15 juny. 

M.K. 



Berichten van de dorpsomroeper. 

De kievitseieren zijn weer geraapt. De wisselbeker 
is weer verdiend. Alhoewel ik mijn best heb gedaan 
bedroeg de totale buit helaas het aantal dat op de 
vingers van éin hand geteld konden worden. · 
Dat de vogelstand kan in ieder geval niet door mij 
bedreigd geweest zijn. 
Het dorp Deinum melddedat voortaan bij een ge 
boorte daar de Kerkklok geluid zal worde~. 
Alhoewel de koster daar geen dagwerk mee zal 
hebben moet je wel even de man opbellen als· je 
wilt weten welk ouderpaar de blijde tijding 
deed. Met de bel door.het dorp zoals dat hier - 
bijna al weer 6 jaar_gebeurt behoef je de 
deur maar open te doen en je weet het. u • 
Op woensdag- en donde~dagmiddag de 1~e en de lt l 
14e april j.l. waren er 4 Dorpsomroepers uit ;~I 
Friesland waaronder uw eigen Dorpsomroeper il 
voor de Middenstandsvereniging in Ureterp om --.:·.: ~. 
hun 3 daagse Handelstentoonstelling bekend te maken 
aan de me~sen daar ter plaatse en wijde omgeving en 
er vooral ati:ent op te maken dit ev~nement te bezoeken. 
De plaatsen Ureterp en Wijnjewoude waren mijn gebied 
Verder was er een concours aan verbonden wie de beste 
van ons was daar ik helaas als 4e eindigde. Maar alleen 
al het meedoen was zeer zeker de moeite waard. 

Wat er was en••••••••••• verdween. 

Van de plaatselijke middenstand van de afgelopen ruim 
50 jaar zoals ik mij nog meen te herinneren. 
Die het zij door overlijden, gebrek aan opvolger 
of naar elders vertrokken, of om .reden dat de kosten 
vaak bleven stijgen en de·baten op het zelfde niveau 
bleven en met gevolg de zaak maar gingen sluiten. 
En over deze lieden gaat deze bijdrage. In de hoop 
dat mijn denkraam niet te veel beslagen is. 

- 
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Vanaf de brug de Waltaweg op en wandel maar mee 

huis: fam. Hendriks 
fam. L. Steiginga - Manufacturen en zuivelhandel. 

huis: mevro Wijngaarden 
B. Volbeda - Aardappel- Groenten- en Fruithandel. 

huis: gezusters Bakker 
Damsma Bakkerij. 

huis: fam. Dijkstra 
fam. de Jong - Schoenmakerij. later Waltaweg 33. 

huis: mevr. Gietema 
Sj. Zwaagstra- Kruidenier - Fourage. 

huis: fam. B. Bakker 
M. Boersma - Slagerij. Later door de huidige 
bewoner nog een aantal jaren voortgezet. 

huis: fam. J. Reidsma 
E. Reidsma - Kruidenierswaren, fourage en klompen 

huis: fam. Brandsma 
F. Jorritsma - Petroleum- en Brandstofhandel 
Broodventer. 

huis: fam. J. Witteveen 
Café de Vlijt - Wagenmakerij - Carrosseriebouw - 
Busonderneming Wed. Zwaagstra en Zn. 

huis: fam. G. Hofstra _ 
R. Bakker- - Slagerij - Veehouderi_j - Melkhandel .~, 
als laatste s. Posma alleen slagerij. 

Vervolgens gaan wij de Kerkstraat,Kade.en Singel op. 

Waltahuis: Voorheen Café- Stalling en Biljard· annex 
Kruidenierswinkel. Paardententoonst~lling 
St. Velds - Sj. Z_waagstra - D. Rusticus. 

Magazijn Kikstra: fam. Draaier en later Bonnema 
Rijwiel - Repara~ie - Speelgoed en 
Huishoudelijke artikelen. 

De Jong's Bakkerij: gesloten wegens vertrek naar 
Bolsward. 
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Huis 

Huis fam. w. Bakker: 
Walstra - Aardappel- Groente 
en Fruithandel. 

Daar nu het huis van R.G. de Jon~ 
stond jaren geleden het huis 
fam. S, Sietsma - Petroleumhandel 
Broodventer. 

Huis fam, Huisman: 
Schildersbedrijf - de Beer - Bouwsma en Kas 
persma - v.d. Meu1en de Rijke.· 

Huis mevr. B, Kuipers: 
R. Koster - Vracht en Veevervoer Brandstof- 
handel, 

Vervolgens o~ de Singel woonde toen nog de koopman 
Tj, Wijngaarden die verkocht-Huishoudelijke artikelen 
Potten en Pannen en handel in Lompen en Metalen, 

Dan waren hier nog een aantal mensen die voor de 
plaatselijke bakkers gingen venten. Twee turf~chip 
pers waren er A. de Vries en Horjus, R, _Bakker die 
ik al genoemd heb was de melkventer die 's morgens 
door het dorp ging en mijn vader deed in de avond 
uren de ronde. Dat was dan melk van eigen boerderij 
en werd los verkocht, Ik zie ze nog gaan de brood 
venter die iedere dag het zij op de fiets of met een 
kar de klanten moest bedienen, Onvoorstelbaar wat 
die mensen gedaan hebben, Die mensen deden ieder op 
zijn of haar manier plichtgetrouw en nederig hun 
best om het de klant maar naar de zin te maken, In 
die tijd was de klant net als vandaag koning maar,ó••• 
helaas hun plichten die daarbij hoorden werden 
vooral in die tijd nogal eens jammerlijk vergeten, 
Door weer en wind begaven zij zich dagelijks op pad 
om een schamel inkomen te verwerven, 
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De jongeren onder ons zal dit alles minder aanspreken 
wat wel_ begrij;p~];ijk is. Maar .h e t zij zo! 
Allen we.er de hartelijke groeten van 

.... .. d·e Doz-peornr-o eper s 

Boargerlike stê.n·: 

Op 30 maart waard lytse Maria bèrne yn it sikehûs 
te Snits. Sy is it famke.fa:n Broer en Rieky Dykstra 
Jorna en wennet no~ dus op Sylroede 19 • 

... ·. 
Us pleatselike winkelman en syn frou 
Marten en Ti tie Kikstra, binne op 
6 maaie 25 jier troud en dat net 
allinne, want dan binne se ek 2B 
jier winkelman (-frou). 

De femylje Batteram is op 21 april 40 jier 
t r oud , Allegearre Lokwf.nake , .· · 

$ $ $ $ $ $ $ $ $·$ $ $ $ $$$ $$$ $ $ $ $ $.$$ $ $ $$$ $ $ $ $ $$ $ $$$$ $$ $$ $ $ $ $$ $$ $$ 
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65 estrikken 

Tè befreegjen by: M. Poelstra 
Sylroede 2 
till. 9140 
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Hjirby wolle wy eltsenien hertlik 
ta.~k sizze foar de kaarten, blommen 
en kado's dy't wy krigen hawwe by 
de· berte fan us famke Trees • 

.• r:: - 



'.''Van de kaarttafel: 

De winter is weer voorbij en de kaarten Z1Jn weer op 
geborgen in de kast. We hebben een mooie lange kaart 
winter gehad, we hebben 28 keer gespeeld. Er waren 
dan ook prachtige prijzen te verdienen en een ieder 
ging dan ook tevreden naar huis. 
De uitslag is als volgt: 

1. Pieter Poelstra 9. Ieke v.d. Wal 
2. Maaike Brandsma 10. Ria Rudolphi 
3. Jelly de Haan 10. D. Walsma 
4. Broer Dijkstra 11 ·• Bertus Walsma 
5. Alie Veldhuis 12. Tietie Kikstra 
6. Yeb Witteveen 13. Rikus Rudolphi 
7. E. Witteveen 14. Rika Fabriek 
8. Klaas Galema 15. Riet .Bruinsma 

16. Josien Uivel. 

We hopen het volgend winterseizoen weer spannend en 
gezellig te mogen kaarten. Een prettige zomer 
toegewenst. 

Het bestuur 
Tie.tie Kd kst r a , 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

KWEK 

door: 

KWAK 

Rieneke Speerstra. 

Der wiene ris twa kikkerts op in dftbelfiets 
De iene wie grut en de oare wie lyts 
Foarop siet kikkert Kwek 
Hy hie in hiele grutte bek 
Efterop siet kikkert Kwak 
Dy hie fierwei it moaiste plak 
Doe't se by de Iselmar wiene 
Woene se in swembroek liene 
Mar och, de swembro~k paste net 
en it wie ek al sa let! 
•t Wurdt no dochs neat, dan thus mar yn'e kikkertssleat. 



Twee kikkers op een fiets, 
bestaat zoiets?? 

Op een mooie zomermorgen hangt d.e dauw 
nog over hef'grasJ:and en de boerensloot. 
In de boerensloot is het een drukte van 
belango De geluiden van de beginnende dag 
maken de kikke)i's,er op attent, dat zij zich 
voor de dag op'. mcfeten bergen, en dieper in de modder 
moeten duiken, voor de gevaren die bestaan uit: heer 
ooievaar en de mensen die hun kunnen trappen met hun grote 
schoenen. Tijdens de dag kunnen ze uitrusten van hun 
nachtelijke avonturen en kunnen ze nadenken over de toe 
komst van hun kinderen. Want problemen doen zich voor 
voor alle kikkers, in de vorm van bespuiting voor het 
onkruid en de landbouwmachines; en zo doende is de vroegere 
boerensloot geen boerensloot meer maar een vervuilde sloot, 
waar in de toekomst geen plaats meer zal zijn voor kikkerso 
En daarom kan het toekomstbeeld van een kikker wel eens 
zijn, een fiets gemaakt van gifvrije blaadjes, stelen 
van bloemen en takjes van struikeno De jonge kikkers 
moeten er van jongs af aan mee bekend gemaakt worden 
dat ze niet meer zullen leven in de boerensloot vanwege 
de vervuiling maar dat ze op een fiets door het Frîese 
landschap zullen fietsen, en wanneer ze moe zijn van het 
fietsen kunnen uitrusten op een gifvrij pompeblêd, waar 
het heerlijk toeven is voor kikkers die niet gewend zijn 
te fietsen. Maar!! doordat de mensen wijzer geworden zijn 
en ingezien hebben, dat men wijs moet zijn met alles wat 
leeft en groeit in de sloot, kan men kikkers alleen nog 
maar op hun fiets zien, wanneer ze met vakantie gaan, 
en overnachten in een sloot waarop geschreven staat; 
"B~d en brochje onvervuild" · .. ·;c:: 

Johanna. 

11111111111111111!11111111tlIl111111111111111111111111111111 

\ 
\ 

Hjirby wolle wy el tsenien betankj e foar alle.:., 
lokwinsken, taarten, blommen en presintsjes 
dy't wy by de berte fan us Jelmer krigen 
hawwe. 

Auke, Jelly, Hendrik-Jan en 
Janneke de Haan. 
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Muzykferiening "Eensgezindheid" 

W_e binne it al hast wer fergetten, mar an eon 26 febr. 
hiene we -us tradi.sjonele utfiering, no û .• l.f. de nije 
dirigente Hennie Canrinus fan Warkum. Om't sy in hiel 
nij program mei us trochnimme moast, meie we dan ek werom 
sjen op in tige slagge konsert. Ek it jeugdkorps kaam 
geweldich nei foaren! (In ferslach_hjiroer stiet fierder 
yn dit krantsje) Nei .ê f'r-Ln binne wy meielkoar -nei it 
Waltahûs ·settèn om de jûn fierder 'fuort te setten. 

-.-.-.-.- 
Moandei 14 m~art ha wy nei de ~ldsjes yn "Huylkestein" 
west. Us altyd meil.ibjend- en trouwe supporter, Harmen 
de Boer, wie ek.dizze jün wer present •. 

-.-.-.-o- 
"Lammeweide" 

Om't we ta wiene oan niJe ynstrumenten, ha we foarige . 
hjerst in "lamme-aksje'' op tau set. Foar it "opweidzjen" 
fan ien of twa lammen of it .financieren hjirfan; hawwe 
de folgjende minsken spontaan reagearre: 
Sj. Gaastra D. Bruinsma 
O.J. Postma Th. en B. Huitema 
o.s. Postma F. Gietema 
J. Speerstra H. Gietema 
s. Hiemstra Pier Burghgraef 
Joh. Dijkstra J. Galama 
E. Feenstra G. Fabriek 
H. Feenstra inkelde bestjoersleden fan'e feriening. 
A. de Boer 

Boeren en financierders: tige, tige us tank foar it moaie 
bedrag fan f 1.645,-- dat we fan dizze "lammeweide" 
o er-hê.Ld en ha!!! 

-.-.-o-.- 
Rommelmerk 

Trochdat ûs korps sa stadichoan oanfulle wurdt troch de 
jeugd, dy't net sûnder ynstrument blaze kinne, maast der 
dus op ien of oare wize noch mear jild op it kleed komme. 
Sa waard dan besluten om marris in "rommelmerk" te 
haldeno 
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Sneon 9 april 
it dan safier 
de leads fan Ule · u 

Haarsma grotfol stie. 
fan leppels en fuar 
oan•t b~den, 
fan romers o~n--- 
pikestjelpen .,;e,~-..;;::.i..- 

der wie gjin ne 
te keap. De op 
komst wie ge 
weldich, mesk·~n 
ek wol mei 
troch it skitter 
ende waar. Kocht is -----"""'"'':"' der ek omraak! Me· 
it formidabele be. 
d.rach fan f 4.000 
skjin, kinne we . 
weromsjen op in 
pürb~ste romtn 
merk. Alle 
minsken, dy'tL::.::::::=:.----;._7 
wat beskikber hawwe, 
tige ~stank, want sunder 
jimme "rommel" wie d'ïzze mid.de1 
net sa slagge west. Sa ek tank o 

Ule Haarsma foar it spontane beskikb 
fan'e loads; Freark Schakel foar it rüns1zzen yn'e om 
lizzende doarpen!! 

i 

-.-.-.-o-•- 
Kof;fekons ert 

Yn gearwurking mei it korps fan Parregea ha.lde we snein 
1 maaie cos. de moarns om+ 11 oere in kofjekonsert yn'e 
grutte tsjerke fan Parregeä. 
Ek de ynwenners fan Tsjerkwert binne hjir hertlik welkom. 
Dus minsken: as: jim kd.nne , dan der hd.nne , 

???????????????????????????????????????????????????????????? 
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Op zaterdag 26 februari gaf ons muziekkorps "Eensgezind;,, 
heid" weer haan jaarlijkse konsert in de Ned. Herv. Kerk. 
Vorige jaren ~aromen hiervoor wel de zaterdagmiddag,· 
om zodoende 1s avonds de mensen traditiegetrouw een feest 
avond te kunnen aanbd eden in het Waltahûs. Ook hield 
men wel de·· "uitvoering" in het "Wal t ahûa'", maar na· de 

verbouwing (plaf6nd) bleek dit niet meer i~schikt. 
Dit jaar experimenteerde men met een concert op avond 
(in de kerk) met na afloop een gezellig samenzijn 
(met dansen) in het Waltahfts. Met deze nieuwe opzet 
kunnen we gerust van een succes spreken. De belangstelling 
voor het concert was groot, de meeste plaatsen in de kerk 
waren bezet, en dat stimuleerde het korps, hoog gezeten 
op een podium, tot goede prestaties. Men kwam, onder 
leiding van mej. Canrinus (sinds ok+ob er ) prima uit de 
startblokken met een pittig en enthousiast gespeelde 
mars. Dit enthousiasme bleef trouwens de hele avond 
aanwezig in het spel. Dit leidde af en · ' ··, toe· ·wel · 
tot te sterk spel. Maar ja, als jee! a+ti°jd -~~fent 
in een ruimte waarin de akoestik slecht is-, 
laat je je in zo In kerk er natuur- . H lijk 
g~uw toe verleiden. De dirigen~e ha O d vo.or 
dit concert, haar eerste met dit -........-- ~ 
korps, de muziekkeuze erg een- -(J)V 
voudig gehouden, en dat is na- r,7--~~ n. 
tuurlijk erg verstandig als je 127 er nog maar zo kort mee bezig · 
bent. Op enkele stukjes na 
( een werkje als " Kum ba t- , 
is toch wel erg "simpel") 
op een zeer behoorlijk nivo 
schieter het nog· niet offi 
gebrachte werk van Kees Vlak 
suite pittoresque11o Het kor 
prima op dreef. Ook bleek 
"Eensgezindheid" met .vertrouwen 
de toekomst tegemoet · Een groep 
jeugdige leerlingen de "oudere" 
leerlingen) speelde · erkjes. Ze 
hadden er echt plezi in en de diri-·· ., g en t e kon er 
prima mee overweg. Er , . wordt bij "Eèîisgezindheid" 
goed aan de jeugdopleiding gewerkt, en dat biedt prima 
perspektieven voor de toekomsto 

gak my Lord" 
het gebodene 
met als uit- 

"Petite 
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Tussen de bedrijven door gaven ook nog vier "buitenlandse" 
musici acte de présance, maar.na. een proeve van bekwaam 
heid te hebben afgelegd bleek, dat ze het nivo van "Eens 
gezindheid" nog lang niet haalden en ze konden dan ook 
terstond weer vertrekken. Jammer was het, dat na dit 
grappige intermezzo de concentratie bij de muzikanten 
wat verslapte, waardoor het hier en daar.wel eens even 
rommelde. Je kunt je dan ook afvragen of het verstandig 
is een dergelijke 11act11 in een concertprogramma in te 
passen. Rest nog te vermelden dat een 11gehuurde11 slag 
werker in enkele solo's (o.a. o~ xylofoon) liet horen 
uit het goede slàgwerkhout gesneden te zijno Toch jammer 
dat we. geen "eigen" slagwerk meer hebben. 

J.B. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bijdragen binne kommen fan: 

I •. Sc hukk en - Sylroede 
G. Dijkstra~ Waltawei 
H. de Boer - Singel 
H. Veenendaal - Renkum 
T. Gaastra - Boalsert 
D. + T. v.d. Meer - Rytseterp 
A. Mekking-van Roekel - Singel 
J. Huitema - Singel 
T. Hylkema - Beabuorren 
H. de Groot - Sylroede 
W. Koopmans - Beabuorreno 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
6 mei 1958 6 mei 1983 

Dinsdag 6 mei startten Marten Kikstra en Tietie Kleistra 
hun huwelijk en bedrijfje in Tj·erkwerd. Onder het motto 
"de lytse saak mei de grutte· service" zijn we vol goede 
moed gestart. Ik op de fiets met de korf voorop en Tietie 
met wit schortje achter de toonbanko Na een verbouwing 
op 4 mei 1972 werd de zaak van bedieningszaak veranderd 
in een zelfbedieningszaak, een ingrijpende gebeurtenis, 
de verandering van fiets naar auto was eveneens een grote 
verandering. 

-12- 



Nu 25 jaar later zijn we nog steeds dankbaar dat ons dorp 
nog e.en winkel heeft, want we zijn van mening dat" een 
doarp dat libbet wurket oan syn takomst", en dat een 
dorpswmnkel daar in hoort. Wij zijn dan ook dankbaar dat 
velen die mening ~et ons delen en wij wilden dit dubbele 
Jubileum dan ook feestelijk vieren op zaterdag 7 mei 
's avonds van 8 tot 10 uur in het Waltahüs te Tjerkwerd, 
en iedereen die ons wil feliciteren is hartelijk welkom. 

Marten en Tietie Kikstra. 

ZATERDAG 7 MEI DE GEHELE DAG GESLOTEN. 

~,U,Utt.US~ 

aprilo 

1s morgens vroeg 

~ 's morgens half drie al ver- 
9 trokken om z'n friezinnen op 
te halen. We waren allemaal 

. ~ present, dus kon de reis be- 
,.·:. ginnen. De pr-esidente heette ons 
~ op dit vroege morgenuur allemaal 
~welkom en goeie morgen, en hoopte 

~~ dat het een mooie dag mocht worden. 
NM~- We reden via Afsluitdijk en 

-•HA· Amsterdam , maar zonder een koffie- 
stop in het restaurant.dat over de weg gebouwd is, (we 
kwamen op de koffie, want ze hadden niet op ons gerekend 
om kwart voor acht; "Alles is vol" zei de man, maar er 
was nog niemand!) gingen we maar weer verder. Op naar 
Leiderdo:vp waar we in he t wegrestaurant koffie bestelden, 
en waar het 2e bakje gratis was. Om kwart voor negen 
reden we Rotterdam binnen, waar de chauffeur ons het een 
en ander vertelde over de stad, standbeelden, wat in de 
2e Wereldoorlog verwoest was, het' stadhuis waar maandelijks 
zo'n 3000 huwelijken worden gesloten enz. enz. Kwart 
over ne·gen arriveerden we bij het grote warenhuis Ter 
Meulen Post. 
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We moesten nog even op onze gastvrouw wachten, van wie we 
allemaal een consumptiebon kregen. Hier namen we afscheid 
van cnauffeur en b.us dad.1' deze afgelost werd door el'm ander. 
Hier kwam er nog een gast b~j en wel Renske Schlebaum 
Gietema uit Vlaardingen. Wij op naar de 4e etage waar we 
koffi~ en kersenYlaai aangeboden kregen. Tot kwart voor 
Mm konden we hier ver-t o even en winkelen dat het een 
lieve lust was. De bus was weer gearriveerd om ons naar 
vliegveld Zestienhoven te brengen voor de lunch, die 
ons hee~lijk smaakte. Onctertussen hebben we wat naar 
kleine vliegtuigjes gekeken, en ook nog een groot 
vlie

0

gtuig op zien stijgen, wat een mooi gezicht was , 
Zo zijn we door Overschie gescharreld. De chauffeur Wim 
neeft nier veel ierield ondertussen rijdende richting 
Postorderbedrijfo, Dit was een gebouw van 7 veraiepingen 
hoog. Ze hebben ons daar alles Lat en zien; van hoe het 
per bestelling binnenkomt totaan het versturen naar de 
klant. Het was interessant om met eigen ogen te zien 
hoe dit alles in z'n werk gaat. Na ons een drankje aan 
geboden te hebben zijn. we richting Euromast .g er-ed en , 
Nou grandioos, een belevenis:om op 185 m. hoogte Rotterdam 
'te zien, auto'~ en boten waren net speelgoed. Om half 
zes waren we weer in de bus en begon onze terugreis. Hie_; 
heeft Renske ons verlaten en we hebben haar met z'n allen 
nagezwaaid. In Hoevelaken hadden we een stop voor de 
warme hap. Nou, het viel erin als een preek in een ouder 
ling, zegt men dan, nou zo was net. Het was een zeer vlotte 
bediening. Met volle buikjes gingen we ~eer verder. We 
hebben.heel wat afgezongen, tenmiuste toen "boer Harms" 
door de luidsprekers klonk. De chauffeur kon een tfit 
verdienen als hij het nog eens liet horen. Hij wist eerst 
niet wat een tut was, maar daar is hij wel achter gekomeno 
Tussen Sneek en Bolsward heeft cte presidente nog een 
dankwoordje gesproken en werden de gasten uitgenodigct 
om op 11 mei bij de v.v. aanwezig te zijn om nog wat 
na te kless.ebessen. Er waren heel wat g ae t en ; meer gasten 
dan leden. De chauffeur reed eerst. nog door bij Bolsward 
maar geen nood, bij Witmarsum maar weer terug •. Een van 
de gasten heeft ook namens de gasten even een dankwoordje 
gezegd voor de -mvoie-reis en de gastvrijheid en da.t het 
ons prima "b evsd.Len was. Hartelijk dank V.V. Om ha.l t' elf 
arriveerden we in 'l'Jerkwerct en we kunnen terecht zeggen 
dat het een zeer geslaag~e reis was. 

groetend een gasto 
-1 Lf-- 



Beirut, 2 april 

Hallo, 

Zo hier een klein berichtje van m1J. Ja, er waren mensen 
die voor m'n vertrek hier naar toe vroegen: We horen 
nog wel eens van, jou. Om iedereen te bereiken, doe ik het 
maar op deze maniero 
Hoe is het hier? Nou in het zuiden van Libanon in Haris 
op Al-Yatun is het erg rustig. Maar op dit moment zit 
ik in de haven van Beirut om wacht te draa.ien bij 37 
oude militaire voertuigen, die wachten op verscheping 
naar Nederland.In de plaa.ts daarvoor krijgen we 20 nieuwe 
voertuigen terug. 
Je begrijpt natuurlijk wel, dit is voor mij de kans om 
de stad Beirut eens goed te bekijkeno 
De stad Beirut was vroeger het Zwitserland van het Midden 
Oosten. Maar de situatie is nu heel anders. Als je het 
oude gedeelte neemt, waar vroeger de grote hotels stonden 
en waar de winkelstraten waren, dan wordt je er nu bang 
van. Huizen, gebouwen totaal vernield, schepen in de haven 
tot zinken gebracht, vele dingen totaal uitgebrand, 
weggeschoten, uitgemoord. Midden in de stad een.stank, 
oorzaak e·en groot massagraf met daar bovenop een vuilnis 
belt met grond vermengd. Erg, maar serieus waar. 
Hoe de mensen hier zijn? Erg vriendelijk en velen willen 
ook wel een praatje met je maken of ze nodigen je uit. 
Zo werden we deze week uitgenodigd op een avond bij iemand 
die hier in de haven werkt. Hij had zo al het een en ander 
meegemaakt. Z'n flat was zwaar beschoten, hij liet de 
muren van de woonkamer zien en ondanks dat ze herbeplei 
sterd waren, waren de gaten nog duidelijk te zieno Toen 
we bij onze aankomst van Beirut per auto naar Al-Yatun 
gingen, stonden vele mensen in de dorpen aan de kant 
van de weg ons toe te juichen en te zwaaien. Wat ik nu 
ook nog wel even vertellen kanis: dat je hier met 3 golf 
platen en 5 sinaasappelkistjes al een winkeltje hebt en 
waar we in Nederland onze auto niet meer in willen hebben 
daar kun je hier nog wel een supermarkt in beginnen. 
Stromend warm water hebben we niet en koud water uit de 
kraan kun je niet drinken. Dus moet je dat in flessen 
kopen, maar 1 liter water is hier veel duurder dan 1 liter 
benzine. Een vreemde gewaarwording voor een Nederlander. 
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Nu wordt er zo nu en dan 's nachts nog wel eens geschotGn 
in de stad, maar dat heeft niet veel te betekenen. 
Hoe het weer hier is? 
Het regenseizoen is voorbij; je kunf wel zeggen: het is 
hier hoog zomer ·voor ons als Neder-Lander s , · 

. .. , .. 
De vriendelijke groeten. 
Sietse Gietema... 9:J,,d: 630308059 
N.L. Detachement Unifil 
s.s.v.c_ie Verkenningspel._ 44e painf. 

batt. 
Napo 25 . 
3509 V.P. veldpost Utrecht. 

Wat de çoer sei •••••••••• 

-· Geduld dwaan , sei de boer en sette de amer 

ftnder it hokling. 

- Ik mei it graach wat skjin leie, sei de boer 

en fage de tafel 8f mei de biezem. 

- In earm wiif kin jin likefólle pleagje as in rikeien, 

sei de boer, dat hy naam in rikenien. 

- Ik sit leaver ünder de ko as ftnder de notaris, 

sei de boer. 

Dit giet my hurd g enê ch , sei de- bo er , doe' t 

er fan'e golle 8ffoel. 

It wisse foar it ftnwisse, sei de boer, en, bün de .... 
deade baarch de bek ticht. 

Witte jo mear fan sokke sizwizen? Stjoer se us ta. 
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leren,lezen en schrijven 
voor volwassenen! 

Zoals u weet bestaat er 
sinds enige tijd in onze 
gemeente de mogelijkheid 
voor volwassenen om te 
leren lezen en schrijven. 
Er heeft hierover al 
éens eerder iets in de 
dorpskrant gestaan. 
Verschillende mensen 
zijn er al druk mee bezig. 
Onze ervaring, en ook 
die in omliggende ge 
meenten, is, dat mensen 
zich niet zo gemakkelijk 
opgeven om te leren 
lezen en schrijven. 
Je moet er vaak door 
anderen op attent ge 
maakt worden, want je 
kunt zelf immers niet 
lezen! 

Aanmelden btj: 
05175_1519 Riet de Schepper ,.... 

f1iiiit 05157_9268 Jetty Plantinga 

Alf abetiseringsprojekt 
\Vonseradee1 
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SNYPSN AREN : 

- Op 'e rommelmerk leine de 
jassen fan us warbere korps 
leden suver te ticht by de 

rommel. Inkelde Turkse 
freonen wiene ald::ç-ok oan1t 

passen. It is lykwol~ net op 
hannel utdraaid. 

- Ferskate froulju hawwe oan't 
cake-bakken west foar de rommel 
merk. Der wiene caken by mei 

"scharreleieren", einaaien ensfh. 
Wiebe hat us doarp fertsjintwurdige yn 
India en omkriten. Hy is wat earder 
thus kaam, soe er ünwennich fan Tnjerk- 

wert west ha? Yn gedachten sjocht de wräld der neffens 
Wiebe ut as op dit plaatsje. Dochs is it oan 'e 
Ald Dyk efkes oars. 

- Jaap van Lingen syn namme stiet nou foar de twadde 
kear op' e wikselbeker fan i t earste ljipaa.i. 

- Yn it boarterssealtsje wie in blyn laam oanwezich. 
ien fan'e bern: hy sjocht my oan. 

- sport: op in hurdfytswedst_riid foar amateurs yn 
Bütenpost wün Peter Huiterna de 4e priis. 
De oerienkomst fan Peter en·prof. Hinault is, dat 
beide efternammen mei in -H- b eg j Lnne , 
Wy wachtsje of....... . 
de raam fan Jelte moat in bril hawwel 

- sport: Gerben Bruinsma hat meidien oan it Frysk 
kampioenskip Frysk Damjen, hy waar-d 8e. Hulde!! l 

- ûe ,gemeentlike "veegauto" soe it strjitsje by 
Brandsma en Mulder feije, mar der gong wat mis en 
ynpleats fan smoargens yn'e auto, fleach de dridze 
by de beide gevels op. It wie in spultsje fan: 
hy kiept en hy veegt en hy spuit. 

- doe1t de froulju fàn'e wike op'e Euromast yn 
Rotterdam wiene, wie der ek krekt in brulloft. 
Breid en br~ëeman stiene der wakker op. ~ 

-18- 
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Nou moasten Jantsje, Sietske en Geartsje nei in 
11sekere plaats", mar dêr yn'e frjemdte dogge jo fansels 
de hüskedoar net op slot. 
Sietske soe ~ppasse, mar dat die se mar heal. 
de breid moast ek, se luts de doar iepen en ••••••• 
jawol, dêr stie Jantsje de brot teplak te skaaien. 
It breidsje skamme har dea, mar waard hastich 
troch Jantsje lokwinskel 
kopy ynleverje foar 15 juny. 

C?flr· · .. r i 1 i-·. 
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SPORTRAAD WONSERADEEL. 

De sportraad Wonseradeel is voornemens om in 1983 
een.aantal (sport)aktiviteiten te organiseren 

al dä.n ·niet in samenwerking met plaatselijke orga 

nisaties. 

Teneinde de plaatselijke bevolking van deze aktivi 

teiten op de hoogte te stellen, verzoeken wij u ze te 

plaatsen in Uw dorpskrantje. 

Omdat het een jaarprogramma is gaan wij er vanuit d~t 

u de te houden aktiviteit~n·in elke editie van uw 

krantje (b.v. onder ·de rubriek: Agenda) weer opneemt. 

De te houden aktiviteiten zijn: 

- Schoolsrortdag op woensdag 1 juni 1983 te Makkum 

en Witma_rsum. 

- Zwemtoernooi om het kampioenschap van Wonseradeel 

(diverse leeftijdsklassen) op zaterdag 2 juli 1983 
in he t; zwembrul te Witmarsum. 

- Fierljeptoernooi om het kampioenschap van Wonseradeel 

op woensdag 13 juli 1983 te Makkumo 

- Strätenloop om het ka?pioenschap van Wonseradeel 

op vrijdag 2 september 1983 te Pingjumo 

- Rijwieltoertocht op zaterdag 3 september 1983 over 

de afstanden V3.11 100, 60 en 30 km. 

Schoolkaatstoernooi in de sporthal te Makkum in de 

herfstvakantie. .. 
A(lgemens) B(asis) O(pleiding) in de periode oktober 

t/m december 19830 
namens de Sportraad Wonseradeel. 

-20- 



3 


