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FOARWURD: 

Achte Skieppes~urten, Jf 

Dit is alwer de 2de Skieppesturt dy't jo dit 
jier troch de bus krijeo 
Nettsjinsteande it kälde waar hat de maaitiid 
syn yntree wer dieno 
In protte dertene lammen ha al wer aardich de 
groede te pakken en kinne har al sO.nder de. 
boer r~deo i ~ 
~ Maitiidswierheid, • .,._ ,.._ .,,,..._ ........ 
NÓflik linet de boer oer 'e 
kogjend op in farsk gerskeo 
TRksearjend liter syn each 
6ean oer it fleurige wite 
1/3,mrneguod; 
symboalen fan 'e maaitiido 
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In sinnestriel gluorket ,• 0 
eft er de wolken wei omdel o • • ~ 
De boer is tige op it snjit: • CfF5 ~ • 
Meikoarten kinne de earsten ro ~ • 1( 
wol wer d e a , J {,y i 1f " 

Simy Sevenster. _, ,,,.,. ,.._, ,,...,_,,. 
Maaitiid betsjut ek aaisykjea 
Bernhard Algra wie dit jier de lokkige finer 
fan it earste Tsjerkwerter ljipaai, op 
29 maart om 10.30 oere, acht dagen letter as 
foarich jier. De wikselbeker be dar-r-eè sadwaande 
by ·rsjikke op 'e kast. Us lokwinsken hjirmei! 
Peter Bakker hat fan Ie bern i t earste aaike f'ûn , 
dat we sitte net oer de takomst yno 
It aaisykjen is wer ferbean en de fûgels moatte 
mar gau sjen harren nèiteam grut te krrjen, 
foardat de cyclomeaners de earste sneed dellizzeo 
Ek nrj libben op 'e Sylroede. 
Us rèdaksjelid Rients rint gfuis mei it krop 
foar~t, no't Anneke him 2 sûne dochters skonken 
hat. In lokwinske is hjir grif op syn plako 
As dizze Skieppesturt 'fitkomt, ha we Peaske alwer 
efter de rêch en stiet Keninginnedei foar de doar. 
We hoopje op moai waar. 
Dit wie it dan wer fan ~s kant, want alles moat 
in ein ha sei Richtsje en biet in kraakeling 
midstwao 
In protte lêsgeniet tawinske. 
Kopy graach foar 15 junyo 

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER: 

Den Haag - Vandaag - Gisteren en 

Morgen= De Hoorn des Overvloed9 

is alweer reeds een aantal jaren 
bijgezet in het Kabinet der ver 
gankel:i,:jke waar den , 
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Maar wat wel bleef was: Die heëft wordt gegeven 
en van wie niet heeft wordt genomen, ook wat hij 
heefto Maar als er dan gezegd en gevraaga wordt 
door deze regering van Bundel uw Krac_ht en samen 
en doe mee voor het Herstel van de Economische 
Crisis maar als dan onze Staatssecretaris van 
Verkeer_met een aantal postzegels op zak voor 
ene landgenoot van het Eur. Parl.,in Straatsburg 
op reis gaat vanaf een vliegveld .bij R'dam, 
kosten van dit reisje+ f 5000,- en de Gouveneur 
van Limburg veranderd äan zijn woning voor 2,5 miljoen 
en onze vrouwelijke minister van Ontwikkelingshulp, 
haar naam is mij ontgaan, strooit zeer sociaal 
bewogen met geld rond, niet wetende waar ze 
er met heen ~o~to 
Tenslotte, de verliefdheid ·1s weer teruggekeerd 
bij ons Koninkl~K paar. . 
Prins Claus is weer verliefd, las ik in 
Ned. grootste familieblad, zowel op HoMo en op 
het leveno Voor velen van_ ons denk ik een grote 
bevrijding. En de Bedevaarts-tochten behoren 
weer tot het verledeno . 
Een Parel op de Kroon van d~t bestuur en leden 
van de Vrouwen Ver. 'Martha - Maria', die 
j.l. in de maand februari hun 50 jarig jubileum 
mochten vieren. Mijn complimenten voor zoveel inzeto 
Een pracht avond werd ons aangeboden0 

Een grote schare mensen vulde het Waltahuis en 
zo mag ik het zieno Het was meer dan verdiend, 
nogmaals voor hun inzet aan dorp en gemeenschap 

toont Wij~dden best de vlag mogen uitsteken! 
amen op e : 

Een h1 or1sc e zondag op die 26ste februari 1984~ 
Sexagesima ( De 60ste dag voor Pasen) Gerf. en 
Ned. Herv~ gingen gezamenlijk om de tafel en vierden 
het Heilig Avondmaalo En ik wil hier aan toevoegen 
om eens ila te lezen: Psalm 133 : 1 uit het liedboeko 

ijl -til:~~·p.. ~ ·' 
1 ~~ï~Jf;~,~fg . ~ l o~q Ptl : 'J.4. Î f . \\li ~1~~~ ,l,,,. LI /".a:.:-~ 



Tuinwedstrijd 19,8~: 
Het begon allemaal in het jaar 1978. 

Maar nu het ?de jaar, dat wij er mee bezig z:ijn, 
komt er een Publieksprijs. 
Ieder huisgezin krijgt een stembriefje en die worden 
dan een aantal dagen later weer opgehaald. 
In een bus zonder ondertekening, dus zeer simpel 
alleen uw oordeelo Dus _mensen geen dorre vlakten en 
sobere tuinen, want dan is u er niet bij! 
In het B.No van 6 jul~ 1971: 
Meer dan 4000 bezoekers bij Aldfaers Erf op d.e 
zaterdag de 3de. juli in Allingawiero 
Vervolgens wordt in het zelfde nummer super witbrood 
gesneden voor 71 cent en gesneden bruinbrood 
voor 69 cento 24 flesjes pils voor f 5,98 en 
op de woensdag oftewel gehaktdag 1 kg voor f 2,98 
te koop aangebodene 
Het eerste kievitsei van Tjerkwerdo 
De 29stè maart j.l. was de man van de Waltaweg no. 43. 
Dit jaar de eerste, die het vondo De strijd was 
gestreden~ de stoom was iets van de ketel af. 
en de prachtig wisselbeker was verdieDdo 
Het is en bl.ijft een prachtige sport, maar er zijn 
ook nog steeds een aantal lieden, die zoeken in 
landerijen waar in het geheel geen kievit iso 
Door dez~ mensen komt de vogelstand niet in gevaar, 
maar de bekwame eierzoeker ten goede! 
En nu maar afwachten, wie op de laatste datum van 
april aan de aandacht van H.Mo de Kon~ngin ontsnapto 
Persoonlijk zie ik ieder jaar naar een :ijlbode uit, 
die mij de blijde tijding zal brengen, maar helaas. 
Maar na 245 dagen oftewel 35 weken en iin dag, 
kun je ook de Hoogste Dorpsonderscheiding ontvangen. 
k hou de deur dan ook op een kier! 
~C!'C,·------ 



Ik wens u allen weer veel leesgenoegen en een goede 
zomer, de ouderen iL hun schemeravond en 
de jongeren in hun dageraad. 

Hartelijke Groeten van de Dcrpsomroepero 

IJSPREI' MEr DE KINDEREN VAN DE LAqERE SCHOOL 
IN DE IJSHAL TE LEEUWARDEN -. 

Omdat er deze winter geen hardrijderij ger.ouden kon 
worden, werd er toch nof wat voor de kinderen 
door de IJsclub best~ur georganiseerdo 
Spontaan werd er door ouders gereageerd en met 10 
auto's konden we op woensdagmiddag om 13.30 ver 
trekkeno 
Gelukkig dat we niet zo ver hoefden,_ gezien het 
vrjj mistig waso Er waren een paar leerlingen uit 
de hoogste klas, die er zo'n zin in hadden, dat 
ze met hoes en al het ijs opgingeno 

Z~lfs i~n die al een eindje 
opweg was, ontdekte, dat 
~et niet ging zoals hij 
zelf wildeo 
Ook waren er Kinderen 
met slecht materiaal 

t g ekomen , Gelukkig 
konden wjj het oplossen 
zodat iedereen toch 
schaatsen kono 
Wel een vraag aan de 
ouders, om even na te 

kijken of het leer nog 
sterk genoeg is en ook 
de veters ( ook de 
lengte) 

Wat hebben we allemaal 
geschaatsto 

s 



Zelfs meester Dam is vanaf 1981 met sprongen 
voorujt gegaan. 
IJs maakt dorstig en hongerig. In een oogwenk 
waren alle kinderen bijelkaar om fris te drinken 
en fatat te eten. 
Toen nog een paar baRntjes en om 4 uur werd de 
jjshal gesloteno 
Gelukkig zjjn we goed en wel weer thuis gekomeno 
Wat zullen de meesten 's avonds moe en voldaan in 
hun bed gekropen zijn. 
Onze heel hartelrjke dank aan diegene, die ~ich 
spontaan voor deze middag hebben ingezeto 
Zels had ienand een vrije middag van zijn werk genomen. 
Hopenljjk Yolgende winter weer een hardrjjder:j, 
maar dit was ook een zeer geslaagde middag. 

Het bestuur. 

dizze manier graach tige tank foar de 

belangstelling ~n it omtinken by myn siik 

wêzen en thdskommen. 

Joha.:.~nes Huitemao 

MUZYKFERIENING "EENSGEZINDHEID" TSJERKWERT. 

Us korps hat de l~ste tiid Eensgezind en warder 
westo 
Op 25 fet'ro hiene wy 6s 
jierlikse dtfieringo 
Je middeis it tradysjonele 
konsert yn'e herfoarme tsjerke. 
It korps spile dat it davere 
en de noaten sieten knap teplak. 
Si~ty Wiersma en Ineke Dykstra 
wiene beide 25 jier lid en 
krigen elts in ek al hast 
tradysjonele panne 6t 'e bakkerij 
fan frou van den Berg. 
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De jüns waard de komeedzje "In keardel ~tien stik." 
foar de fuotijochten brocht en mannichien gyng mei 
in priis ~t 'e ferlotting nei hÜso 
In slagge dei, tocht ~So 
Inkele leden ha wer eksamen dien en rnei prima 
risseltateno 
Foar i t A-diploma s'l agg eni Ak.ke Algra, Ankie Poelstra, 

Meinse roelstra!!?, 
Reinold Poelstra en 
Nico Postmao 

Foar it B-diploma slagger: Foekje Bakker, Janneke Gietem 
Rieneke Speerstra en 
Hilda Twrjnstrao 

Oan alle njoggen: Lokwinske! 

,, 

Festival Balk: 

Us korps is in fanfare-, Parregea hat in harmo:".lieorkest. 
No wie op sneon 31 maart festival· foar har-mond ecr-kea+en 
yn Balk en Parregea waard ~tnoege. 
Mei help fan Tsjerkwert doarst Parregea it wol 
oan en mei ~s beiden ha wy in bêste prestaasje 
levere. 
Dizze gearwurking hat tige f6ldien en dêrom sille 
Parregea en Tsjerkwert earstdeis.in konsert jaan 
y:r.1' e Parregeaster tsjerke en dër kinne wy i:ik 
beharkje, dat fanfare en harmonie inoar net biteo 

Langs deze weg ~Ji~. ik iedereen hartelijk bedanken 

voor de kaar t en , cadeaus en blo emen t:ijdens mijn 

verbl:ijf in het ziekenhuis en brj rrrijm thuiskomst. 

Go Fabriek. 



Dames- en herenvoetbal Koninginnedag: 

Voor 1s middags staat er om 15000 uur de 
wedstrijd gehuwd en ongehuwd 
op het progr?mmao Na afloop hiervan 
zal er bt voldoende deelname een 
wedsrij1 plaats vinden voor da~es 
gehuwd en ongehuwd. 
Wilt 'l me eape l.en , dan dient 
z.s.mo te meldan brj Auke de ~aan 
( tel. 9529) Kerkstro 150 

Kaatsen: 

Volleybal: 

MoioVo .wo.sn sdagavond 2 mei 
om 19"30 uur w.illen we proberen 
op ~et. sport7eld te gaa~ 
vo l Leyba'LLen , 'He ef t u belangstelling 
kom dan die ·,,oensdagavond. 
De leiding is in handen van 

~Trudie Wit~eve8n. 

Het kaat aen start op 8 mei om 19000 uur, 
zowel voer junioren als senioreno 
De kontribntie 1ro0r de jeugd bedraagt f 7,50 
per seizoeno 

Kaatsagenda: (voorlopig) 

2 juni Witmarsum senioren d.e.10 

30 juni Tjerkwerd welpen/schooljo toe.mo 13 jaar 
9 juli Makkum jongens d.e.1. tot 17 jaar 
11 augo Lollum senioren afdo parto 

Het bestuuro 

~- 
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50 JIER "MAR·rHA - MARIA" 

~: 
kin wy :h.a! 

sjong mar ta, sjong mar ta •• o 
•~~F~n! 'n drokte fan komsa,~ 

ajong mar fleurich ta. • • ~ 
Us feriening, is fan miening~ 
iere moatt' wy al dit goud, 

we~t tefrede~. elts syn reden,~ 
i\.d'r maatskiplyk b~ 

Soms dan siz jei., minsk kom! 
Sjoeh ~is~, sjoch ris omo • o 
Nim •t JÛn 'n bytsje rom, ~ 
w~z mar bliid, en kom! ~ · 
Wy be t Lnke , Lt e , drinke, ~ 
joegen sR mekoar in ft~n, 
jierren geane, jierren fle 

nei,,go~ 

Breidzje sjoch wy j1ln net nei! 
Fuort dermei, fuort.dermeieoo 
't Is dochs hjoed in frrje dei? 
F;ijn, doch jim ek~!~ 
De minister, ja, aat wist er, 
hat dus j{\n~~k ~eat oan ûs! 
It journaal, 'voor allemaal' 
is j~n yn~Waltah{\s! 

'Martha's en Maria's' folk 
binne tolk, binne tolko•• 
In goud en r än e om Ie wolk, 
fan dat froulju's folk! 
Maatskipprjen, oan't ferrujen! 
Hoe sjoch jo de wr~ld ~och yn, 
wa sil't witte, wa wol 't mjitte, 
graach wa~ sinn~! 

0 



Ja •••• 'Martha en Maria' 
der is jUn al felle oer 
Want 'Lucas 10 vers 381 

h~ldt dy tekst o er-e Ln s ,s 

en is sa'n preek besa.kke 
wurde d I r wolris grapkes makke, 

1 Martha Is en Il.aria Is 1 
ha jo ek noch wol wat! 
De 1Martha's' tinne altyd oan't skreppen 
en 1Maria1s1 sitte aaaltyd op 't gat!!! 

'Martha's' binne foar it wurko•o••• 
1Maria1s1 foar 't kultureleo 
'~a::tlJ.a' s foar de b ed Lend ng 
en 'Ma.ria's' foar it-aktuele ••• 

Wa hat it bêste diel??? 
Da's eigenliks 'n wûnder, 
want yn ûs hiele samenlevin~ 
kin 1t bei~e net sftnder ••••• ! 

Dat hiene de froulju hjirre, 
yn 1934 ek al yn'e gaten. 
En dêrom waard d'r doe 
oer de 09rjochting fan de frouweferiening pr e.t en , 

1t Is krisis, en wy wolle wat dwaano 
't SiJ. altiten wol i:-:1 bytsje jaA.n"0 

Oeral is der sa'n ferlet 
en jild is der prakt;rsk net ••• o 

7 Maart yn dat Jl.er 
kamen we foar it earst byelkoaro 
En Hevro Zylstra. stiet der as 
earste liedster foar ••• 
Elf joegen har op as lid 
en in grau dfibeltsje kontrib~sje 
wie de earste s j i t ••• - 

/ (J 



gong dus, in f'r-cuen , fan start. 
Se wienen sa trou en ienriedich. 
Se hiene cl.er nocht o an , der bar-d e hiel 1,rat 
en sa koene se mannichien ferblide •••• 
Hoazzen, breidzje, sokken stopje •• ostekke, stek, 
kleantsjes n aad e , foar de baby's ••• net gek! 
Sa koa~en se mannichien ferblideo•• 

Jo moatte be t Lnke , 't wie doe oars as no, 
de wetten safier noch net kommen, 
de taslach foar bern, hie men nimmen fan heard 
en de arbP.ider rjocht om te b!'ommenooo 
Altyd fleane, kromme r@gen, klit.s ·klats, 
lange dagen, lytse leanen ••• klits klats 
en de arbeider rjocht om te brommeno•o 

'n Turfke ;'n' e kachel, sa waarden hj a waarm 
en 't ljocht wie in pitroalje-lamke.o• 
It iten waard sean op 1:1 fjouwer-pits ·stel .. 
en in lange brocht net foar 1t farnkel 
Lange hoaz s en , awar-t e k.l.o-nkea bin 'yn'. 
Za, dat witte, jo noch wol, miskign 
en in lange broek mocht net foar 't famke! 

Elts no as t mar !'.1eiwurk.je, 't gong net .sa hur d , 
want der wie doe hast noch gjin .mesin~; 
It melken eo waskjen, dat gong mei de h&n, 
want se moa.sten de 'ohips' noch ~tfine ••••• ! 
Hynste-boartsje, wade laaie ••• klete klets, 
toutsje springe, ,oatsje baaie •• oklets klets, 
want se moa.sten de 'cips' noch ~tfineo•••! 

Yn dy t:.i.id, 
doe't der ek noch gjin auto's wiene, 
koe' t, wêze, 
dat we soms, om't waar, gjin feriening hiene. 
Dat der gewoan troch iie en snie 
soms in pear moanne gjin byienko~st wie. 
Da."1. blèau :i t saldo fansels leger. 
en wie't lette~ wer w~t dreger ••• 

() t G> 
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· Dochs koe der yn 1938 
f 100,- skonken wurde oan de diakony 
foar tsjerke en pastorY•••o 
14 wie doe it ledental, 
in bytsje winst yn elts gefaJ.eeoo 

Yn 1 39 waard de hr. Vrielin:i( 1is rJje ciominee 
en dêr gongen we <ine mei yn see.,o 
Hefrou dy kaam al gau b~r ûs as gast, 
j o anappe , dat, dat hiel moai past ••.• 
Sy wie in prominente! 
En waard letter pr~sidente ••• 

Yn dat jier waarden der 225 letten f er koc ht 
en wie I t notaris Jaru:·sma, dy I t de 
prizen lüke mocht! 
Mofkes en aokken b:i..nne ek breide f'o ar- eo Ldaten , 
mar dêr v:ie earst g e duc h t oer pr-at en , 

We :probearden om mearstimmich te sjongen, 
neffens i t notuleboek, is dat earst wol nûvez- g ozig en , 

Yn 1940 joech elk lid in dQbeltsje foar de 
r:.:i.ddernac~1.t z en d i ng en dêrnei, 
krige de t.iid in oare wending! 
Want de oarloch wie {!tbr!itsen••••o! 
Dy jierren ~a foar harsels sprutsen! 
De lêste middei wurdt foarlopich fersteJd 
en dêrnei stiet der niks .ne ar f'er-me l.d , 1 

oan•t 2 oktober 1947. 

De froueferieni~g set wer ltein; 
Welkom ek de jongerein. 
't Ledental is (,_t 'e mist ••• ! 
29 nammen op'e list!: 
Mefro v.do Brug sil de lieding ha 
en dat l:i.ket de oaren goed ta•••o 

1n Moan11e letter 
wurdt it noch better, 
want doe waard mefr.-4 Draayer lid 
't is wol leuk, as men dit wit •••• 

'u. 



Mear as 7 lustrums lyn 
e:1 no sit s~ noch tusken ~s yn ! ! ! 

Sa koene wy mei moed wer fjirdero 
We sjogge wer sinne yn'e fjirteo 
We spa·cren pur.t en foar tekstiel 
en breiden wer mei hert en siel! 

We t r-a i.nden -fis wat yn i t praten, 
in 'waterval', ja, yn1e gateno 
Frou Zylstra is in reuze kloek 
en wint dêrmei in foarlês-boeko 

De kontribûsje wurdt ferhêge. 
20 sinten wurdt no frege. 
Us 'fermogen', net sa grut, 
straks-binne wy noch lut en blut. 

mànnichien dy helpt in hantsje. 
Si, soa, koene moai wer troch 
en dat wie ~s oedoeling, sjoch! 

Soms wiene der wolris gasten, 
dy us ek wol in bytsje pasten. 
Dames en heren -fit Dedgum wei, 
dy kamen ek wolris in dei. 

'n Bosk rabarber waard ferlotte, 
sa ~s kas wer wat op-potte. 
'n Stapel klean, dat leit wer klear, 
foar Beatrix-oord yn Appelskea. 

Frou Postumus jout in skieppe-tsyske, 
dat past ek moai hjir op dit wyskeo 
'n Foardracht-wedstriid foar. de fleur, 
Bo Kuipers wint de Ie.re kleur' •• o 

De ferkeap~ei, dat is in s~oane, 
bytsje mea.ras it gewoane, 
bringe alles oan'e 'man', 
't Wurkjen is wer ere fan ••••• 

/-1 



.J1agelyk bringe dy ferkeapdagen 
ek altyg wo wat spa.~ning mei, 
wol eltsenien wer wat keapje? 
Sa'n dei? 

As I t h i.e Le do ar-p , der net sa 'n bytsje 
efter stiet, 
dan wurde wy 6$ spul net kwyt •••• ! 

Efter de 'skerme·n', w,ll'dt it spul al.Legear r-e 
prize en dan moat it him mar bewize••••o 

Foar8f mei men it spul 'besjen, 
of passe, as men it brf.tke 

H~- en theedoeken flea.e de 
want dy binne net sa dj oer. e o ! 

Sokken, 
tekkens 

Lans de kante~ allegear riêderrj, 
miskien is der in pryske ro ar' jo by! 

En dan noch jüns, sa moat jo witte, 
,litte de heren it ~er ek net by sitte! 

1gokke' ek graach foar it goeie doel~ 
dat jout ~n lokkich gefoel•••o• 

Yn 1948 wie de opbringst fan de ferkeap: 
f 536,56. Dêrfan waard f 4CO,- skonken oan de 
pleatselike T.B.Co bestridingo 
Yn '52 bracht dy midde1 op f 453,20 en krige 

Ker kvoogdy f 200,- foar in nije kachel yn 
'Harmonie' · 
1 54 wie de hann e'L goed foar f 012, 

wêi'fa.-ri. offerbussen kocht waar den , 
Yn 156 waard alle wurk beleane mei f 10479-, 
dat besteed is can in avondmealstafel yn de 
Her f , t s jer-ke , I t Tsjerkeperteal wurdt foar 
f 1000,- opknapt yn 19640 



Yn 165 en 166, wurdt it oerwurk ünder hannen 
nommen. 
Yn 1 '70, wurd t i t t s j erkepaad opknapt en dan 
noch wat letter, keapje se in 1motormaaier', 
om it tsjerkeh8f en de paat or-yt ûn te ûnd er-hê.Lden I 

Wat je met poen al niet kunt doen!!!! 

Soms zit it niet mee ••• 
BeVo als het voetballen is op T.v •••• o 

0 

Moderne mensen ••••• 

~oderne wensen•••o• 
Zullen we maar zeggen. 

En wat we mear sizze woene •••• 
Us bestjoer maat net rergett~ .... , 
want troch har wurdt in protte w·..:.rk fersetten ! ! 
We soene harren i:n pear 1koupletsjes1 oanbiede kinne 
en freegje 6s fJirder 8f:Wlr giet it hinne? 

We sjogge nei nar, net sa gau yn'e war: 
Us presidente. 
Der is in soart wvxK, jd, de ctei 1s te kaart 
foar presidente. 
Is it programma alwer kJ.ear? 
Wat dagge wy dan de care kear? 
En it jout soms wat striid, 
bin' wy noch by de tiict? Siz; presidente ••••• 
Wy tank~ e har op dizze .1ün, 
omdat men har eter klear foar f'ûn , 

Foarhinne wie it sa, 
no'~ wy dochs der oer ha•••••• 
Om te bestjoeren •••••• 
Men frege algau, 
de d~m:i.nee Is mefrou 
Om te bestjo~ren ••••• 
Mar 's Heren ~chaapstal wurctt sa wiict, 
dy mine.Ken ha net mear ti:i.d•••o 
En ek elts fynt it goeu 

/'1 



Om te beötjoeren•••o 
Jo wolle foar de wr~d wat dwaan 
en hoopje dat it wat 

En wër giet it op ta 
en wat sil' wy noch ha, 
w~r giet it hiune? 
Wat wol God noch fan /Ls? 
En wat wolle se thus? 
Wêr giet it hinne? 
De Jeugd wo.1. graach in oare wei 
en al dy spanning f1lt net mei 
en it lit us net los, sa'n 'soart beammen 
Wêr giet it hinne? 
Mar bliuw net ·sitten yn mineur, 
jo komme fjirder mei wat fleur •• ! 
Wêr giet it hinne? 

( It ferfo.Lch fan dizze revel.t, kinne jo yn 
it ro l g j ende Skieppesturtsje l@ze.) ..) ~.,,,---.____,,~ 

De vrouwenvereniging 'Martha - Maria', 
wil hiermee een ieder hartel~"k bedanken, 

die aoor aanwezigheid of door.het sturen 

van een kaart of een attentie ons 

~-=~5v jarig jubileum-feestavond 

-..~.-heeft doen slag~n. 

Bestuur en leden. 
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BILJARTEN 

Op vr:ij:iagnvond 14 februari werd er om het 
kampioenschap van Tjerkwerd gest-redeno 
Deze gigarLter.. str:ijd duurde 2 rc~iden lange 
Na veel grote bekken van ''Ik rr:eitFije dy wol efkes 
yn11

, kreeg de jeugd in de 1e ronde al een 
psychische klap te verwerker.., die ve.l en niet 
meer te boven kwameno 
In de 2e ronde stonden or echter wat talenten op 
( het gerucht ging, dat er doping gebruikt waa) en 
lieten fahelac!1tige ballen zi.en, die ze zelf 
voor onmogeltk hieldeno 

Dlt alles hielp echter 
niets tegen J.Blanksma 
in topvormo 

Hij pakte met v e e L overma.cht 
de beker en liet de Inzell 

gar.gers, M.Poelstra en FroMulder 
ver achter zicho 

Het trainingskamp hielp dus achijnba ar- ook niks voor 
de jeugdige favorieten:• De best.e jonger'3 werd 
slechts 3eo Dit verzachtte het leed toch nog enigzins. 
De uitslag was als volgt: 

1e Jo Blanksma. 
<::'.e Ho H1,ü t ema , 
3e Eo Hendrikso 1 E!1kele' biljart Ars o 

1 
Bjirby wol ik eltsenien betankje roar de kaarten, 

blommen, fruit of oare kado's, dy't ik krigen 

ha yn it sikenhO.s er.. by myn thfiskomst. 

Bo Bakker-Poelstr.ao 1 
.-, 

17 



Eo~oBoOo - WEDSRIJDEN 

Onze jaarlijkse E.H.B.o. wedstZ--:~d van kring D, 
werd op 19 maart in 1De DoeJe1 te :Bolsward gehoucteno 
Ook Tjerkw~rd was weer van de partij, vertegen 
woordigd door de dames. 
Ao Gietema. - v. Wieren leidster,- H. Twijnstra - 
Terpstra en Jo Poelstra - Hitman helpsters0 

Ze moesten 2 patiënten behandeleno 
De ene had een snijwonden aan gezicht en handen, 
de andere had een kaakfractuur, die later 
bewusteloos raakteo 
Ze deden het op een voortreffeljjke manier en 
behaalden de 1ste prijs in poule Bo 
Mevr. Gietema kreeg de meeste punten als leidster 
en tevens hadden ze van alle ploegen het hoogst 
aantal punten, zodat ook de wisselbeker voor. 
een jaar in ons bezit kwamo 
Dit houdt in, dat ze op 14 april meemochten doen 
aan de districtswedstrijd te Gor~edijk. 
Hier volgt de uitslag van 19 maart: 

Poule A Leidster Poule B 
Bolsward 94 po 
Parrega 83 Po 
IJlst 91 Po 

37 Po 
23 Po 
39 Po 

Witmarsum 58 Po 
Blauwhuis '/'/ Po 
Tjerkwerd 104 Po 

Leidster poule B 

Witmarsum 17 Po 
:Blauwhuis 27 Po 
Tjerkwerd 45 Po 

LAATSTE NIEUWS E.H.B.Oo 

Zaterdagmiddag, 14 april j.lo zijn we met z'n 
negenen naar Gorredijk afgereisd. 
Hier vond de Provinciale wedstrijd plaats van de 
E.H.B00. van Frieslando 
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Er waren 16 afdelingen, wel.ke in 4 poules 
tegen el~aar uitkwamen. 
Tjerkwerd werd winnaar in hun poule met 139 
punteno Dus kwamen ze in de finaleo De dames 
die Tjerkwerd vertegenwoordigden, waren 
Akke Gietema, Hinke Twrjnstra en Janny Poelstrao 
De finaleplaatsen werden bezet door de afdelingen 
van Tjerkwerd, Bolsward, Dokkum, en Scherpenzeelo 
De slachtoffers, die ze moesten behandelen, waren 
een meneer, die een open hoofdwond had ( kapot 
jukbeen) en een hersenschudding, en een mevrouw 
die door glasscherven een open wond aan de 
onderarm hado 

. i 
. '· 

Alle vier ploegen hebben hun uiterste best gedaan, 
om dit zo goed mogeljjk te behandeleno 
De uitslag was als volgt: 

Win.naar werd Dokkum met 182 punten, waar-van 
<7 P• voor de leider. 
2e was Tjerkwerd met 181 punten en 68 Po voor 
de leidstero 
3e was Scherpenzeel met 147 po en 48 p. voor 
de leidstero 
4e was Bolsward met 132 punten en 55 Po voor de 
Le i.de't er , 

U ziet het verschil van 1 p1.1.nt tussen de 1e en 
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de 2e groep. 
Bijna hadden we naar Middelburg 
de Land e Lijke finale. 
Alleen kreeg Akk e Gietema - van Wieren de 
wisselbeker voor het feit, dat zij de 
beste leidster was in de f Lna.Le , - Proficiat - ! 

• 

~et deze cijfers kunnen we aanto~en, dat de kleine 
ploeg van Tjerkwerd goed mee kan komen met de 
groteJ1. 

Onder leiding van 01J.ze kaderinstructeur, de heer 
JoLoKolkena uit Bolsward herhalen we elke winter 
onze lessen, da3.r we in de praktijk, wanneer 
zich een ongeval voordoet, de slachtoffers 
zo goed mogelijk willen ~elpen en begeleideno 

U kunt hieruit z~lf de conclusie trekken, 
dat er in Tjerkwerd in·~erhouding v~~l te 
weinig per eon en z5jn, die direct Serst T-J:'.J.lp 
kunnen v er Ler.en , 
Reeds eerder heb ik in het Skieppesturtsje 
Uw b e.Lange t c L'Ld ng Hillen opwekken voor de EoHoBoOo 
Weest TJ zic.h èr-van bewust, wat een voldoening U 
er aan z-:1..:. t beleven, als TJ in Uw eigen gezin en 
c~gevi~g een slnchtoffer Eerste Hulp z~lt 
ku?ënen verleneno 

Nogmaals, brjna iedereen kan EoH,R.Oo -er worden. 
En eer:i dorp als Tjerkwerd is het zeker helangrj_~k, 
dat er mensen actief Ee~ste Hulp kunnen verleneno 

Wilt U hi er- meer over weten? 
Dan kunt U zich maLd en b~j Tine 1'':iedema, 

telo 2876. 

Af:ke de :Iaano 

--O'ci'O-- 0 
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SPORTRAAD WONSERADEEL 

Organiseert in 1984 de volgende sportevenementen: 

SCHOOLSPORTDAG: Woensdag 30 mei te Makkum en 
Witmarsuma 

ZWEMMEN: Om het Kampioenschap van Wonsersdae.l op 
~terdag 30 juni te Witmarsuma 
Aanvang 10.00 uur. 
Aanmelding in het zwembad te Witmarsum 
t.e.mo 27 junio 
Diverse leeftijdsklasseno 

BOARGERLIKE Sri:'AN: 60 • ~ 

Feest op Sylroede 7, want dêr waarden by ~ 
{...f;, -· redaksj elid Rients en Anneke van Buren l:J' 
twa famkes b er ne , : 
Se hiittA: Maria A-Tlna en Grietje Aagg. t 

Op 27 april sille Willem Haytema en Leny Reidsm 
trouwe. 
Se sille har nei wenjen sette ynDezjum, 
Buren 270 

00 .((S>~~~~-!-------------'""1 
BILJARTCOMPETITIE 1983 - 1984. 

Kampioen u. Haa.rsma met 41 punteno 
Voor de tweede prijs zijn drie gegadigden: 
Ma Brandsma, H. Huitema, Wo Meinsma, ieder 
met 38 punten. 
Derde werd J. Reidsma, met 37 punten. 
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BERICHT VAN DE KAARTTAFEL 

De laatste troeven van ae ka~rtclub zijn er weer 
uit v~n het seizoen 1983 - 198~. 

We zrjn jU keer bij elkaar geweest, waarvan 
1 in het bowling centrum te Sneek, om te 
zien wat ons beter afging, bowlen of .kaarten, 
we hebben het bij kaarten gehoudeno 
De eindstand is als volgt: 
1 Maaike ~randsma 7 Broer Dijks t r-a & ~ ,f). 
2 s, Witteveen 8 Durk Walsir.a 6 ~ & 
3 Yeb Witteveen 9 Tietie Kikstra'-.ê 
4 Wieberen Poelstra 10 Bertus Walsma , 0 
5 Klaas Galama 11 Pieter Poelstra ~ 
6 Riet Br u Lnama '12 Ria RudoJ.phi 

De opkoms t van de leden was erg trouwe 
Rie-t Br-ud.n.ema en Dur-k Wàlsma hebben zelfs niet 
1 keer genist, waarvoor hulde! 
De invallers, hartelijk dank, ze zaten al klaar, 
of bij het biljart of bjj de telefoon thuis. 
Volgend jaar graag weer veel nieuwe leden, 
deze zomer maar goed oefenen. 
U hoort wel weer van ons. 
Ben prettige zomer toegewensto 

--0. A> e.AIV....., A ~ A. ., 
GLESKON'I'AI~ ~,.,,,,,,,. 

Der stiet wer in p;l~skontainer yn t'ls doarpo 
IIy stiet op i t pe.rkearterrein efter d e .::koalleo 
\volle ,Jo der om tinke, dat der ~linne f'Leaaen 
yn ldnne? 
Der lizze ek al in st:i kmannd o h f'Le s.s en 
dat moast eins neto 
Dus: Alle flessen~ de kontainero 

Ct • <::::::::,,··~·IJ~ •• 
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ZONDAG 29 APRIL CONCERT IN DE NED. HERVo KERK 

TE TJERKWERDo 

Vocaal Ensemble 'Ccn Amore Musica• - o.l.v. 
Ja.'1 Blanksma jr. 

Medewerkenden: Jan Sterenberg - orgel 
Jouke Hoekstra - piccolo trompet 

Aanvang: 20000 uur- Intree: f 4, - 

~~~~~ 

Bijdragen binne dizze kear kommen fan: 

Ho Schakel-Sylroede, J.Bakker-Lelyst~d, Ho de Bo0r 
Singel, To Gaastra-Boalsert, Frou Ao Bakker- v.h. Zet 
Boals-ert, Ao Dam-Waltawei, o. Postma-Yn:sw~lde, 
Rode Jong-Tsjerkestrjitte, w. de Vries-Waltawei, 
Jo Falkena-Sylroede, Jo Oostenveld-Singel, 
Yc Schakel-Allingawier, Frou P. Poelstra-de Jong 
Dedzjurn, w. Bakker-Tsjerkestrjitte. 

Us tank hjirfcaro 
~ ~ 
~ 

der binne aaisikers, dy't in verrekiker brüke, 
Velema brftkt sa'n apparaat by it sykjen nei 
protteraaieno 

- Ella soe te jongfee besjen by Pier Burgngraer, 
mar bedarre by Tsjalke van der Meer en hie 
net yn'e gaten, dat se ferkeard wieo No.ja; 
Pier en Tsjalke binne ek rieven ••••••• 
Durk Walsma fûn in 1.iipaai, sa grut as in 
!-:nikkerto 

- Evert Flapper, studi::~t te Grins, is net sa 
betüft yn it reizgjen. 
Hy soe mei de bus nei Grins en maast op it 
Hearrefean oerstappe, mar: de bus wie fP.ort o 
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Bonne Speerstra nimt Evert as lifter fan it 
Hearrefean mei nei ••••• Boalsert. D~r is Evert 
wer op'e bus nei Grins stapt. 

- deseld3 Evert stie yn Ljouwert en belle heit 
op foar ferfier. Heit der hinne en Rei: "Koest' 
net yn Sni ts komme ?" Evert: "Nee, der stie allinne 
mar in trein nei Starum ! ! ! ! 11 

- de hinuer. fan Jelle Hinke frieten net .en dronken 
n.e t • N ei in ako rke leinen se kr oand ea , Hinke stié 
foar in riedselo Wat die no bliken: de tagong nei 
it foer wie by fersin êfsl1teno 
no't wy dochs hinnepraat hawwe: 
Douwe van d~r. Meer buorket wero 
De f~estapel bestiot 1t 4 hinneno 
Adfys fan' e foarl.iochting: hUdt ,\ \\\-' l:· 
alle doarkes iepen! ~\ 

- Ineke van der ~:er spile ~ sneon ~-~ (' ~ ::·,:,, .... 
har earste tenn1stournoo1 yn :-..... a;: · 
Nyl§.no Rissel taat: in wikselprii~:· .. ,-'.&,~s:;;;;:-P.~t!:11 

- An~y de Jong hat in ny berneboek 
skr e aun , It · hjit: 1Fytmar...nefiten' 1 
te· krjjen yn. 'e boekhannel l ! 

- Peter Huitema waard 9e yn'e Gasbelronde, 
mar foel yn-'e ronde fan Houtigehageo 
Dochs twa kear !aar. Radio Fry8lfu10 

- Opbringst kollek~e. Hartstichting: f ~45,05 
- Opbringst kollekte Reumafonds : f 305,- 
- Op de Sylroede wenje no yn 17 wanten 24 bern, 

yn'e aldens fan O oant en mèi skoalgeand op'e 
bas ä.aeko àl.Ls , 
Ja, dat kr~e jo mei 
aJ. dy twalingeno 
- kopy ynleverje 

· .foar 15 juny! 
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