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, sinne begjint te skine~ 
en 

randen us wer fan'e lea 
en om earlik te wêzen mei ik it 

_,,, minskdom sa leaver ltjeo Alles 
wurdt wer wat fleuriger en dat 
mei ek wol yn tiden fan 'kommer 
en kwel'. 
Gelokkich saksearret it praat oer 

/ de rak tten wer wato Hearken, wat hawwe de lju har 
dêr drok oer makkeo It foel my wat of, dat der yn ûs 

/
omkriten gjin boeren west hawwe, dy't l~n ferhiere 
woene foar de pleatsing fan in espeltsje raketten. 

' ' ' \ B 



It like mei yn tiden fan superheffing in moai aardige 
fertsjinst en boppedat raketten jowe gjin molke, skite 
net en brfike gjin krêftfoero 
Oar praato Hawwe jo ek te stimmen west? Sjoch jo moatte 
it sa sjen: as de miljarden no oan Straatsburg e.oo 
bestege wurde of yn it ReSoV.-concern pompt wurde, 
yn beide gefallen is it weismiten jiid. En jo sjogge 
wol oan RoSoVo hoe'n toerit is om ~t te finen wa1t 
fan dat folk no wierlik fa~ de kaptalen maai waar 
sjongto Fierwei it wichtièhs~e nys fan'e lêste dagen 
is dus it fuotbaljen yn Frankryko Dat is Europa op 
syn bêsto Spitich dat nederlfui der net oan mei dwaan 
mei; mar om't wy Europeesk tinke moatte, binne wy 
der dochs in bytsje oanwêzich. 
Ik hoopje dat jo noch in bytsje echt Europeesk 
'entertainment' op'e buiq sjen meieo Ik hoopje dat 
Denemarken winto 
Goeie fakfulsje en graach kopy foar 1 septimberr 

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER:. 

Wat is er eigenlijk mis op het paleis van H.Mo 
koningin? Het heeft allemaal weer niet zo mogen zijn 
op die laatste dag van april j.l. 
Geen blijde mare van een ijlbode met de hogro van 
ons dierbaar vorstenhuiso 
De plaatselijke fanfare niet op de Kade, niks van 
dit alleso 
Uit betrouwbare bron weet ik inmiddels hoe het daar 
toegaat en wel als volgt: HoMo de koningin op de 
troon:met in gezelschap zjjne koninklijke hoogheid 
prins Claus en Rare Koninklijke Hoogheden om de lange 
tafel·. 
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Deze tafel ligt vol met postcodeboeken en er staan 
vele telefone:ao 
Dit alles vindt plaats in de blauwe· zaal. 
Om de beurt roept iemand een naam en H.M. zegt dan 
ja of nee en ook dit jaar, toen mrjn naam werd 
geno~md was het zou weet, neeo 
Ben ik soms verward met iemand 
Het is natuurlijk wel zo 
dat men niet direct . 
beloond behoeft te worden 
met een Commandeurschap of 
rang van Groot Officier 
met een aantal zwaarden, 
maar een eenvoudig 
officierschap in een of 
andere goedkopere order 
was meende ik toch wel 
op zijn plaats geweesto 
Maar H.Mo heeft misschien 
haar dag niet gehad en als 
bijkomstigheid met de gedachte 
in Haar achterhoofd van die 
rekening van de 90 miljoen 
kostende verbouwing van het 
Noordeinde in Den Haagó 
Al hoewel, denk ik, dat het niet van Haar eigen 
postre~ening zal worden afgeschreven! 
SAMEN OP WEG 
Hoe je er ook over denkt, feit is, dat er in 
Friesland nu dertien samen op weg gemeenten zrjno 
De oudste 'samen op weg' gemeente is, Olderboorn, 
waar Hervormden en Gereformeerden ruim tien jaar 
geleden, en wel op 1 mei 1973, elkaar al.in.de 
armen vieleno Dacht dat we hier ook wel op de goede 
weg waren en op die weg ook verder moesten gaano 
Toen jaren geleden, in Godvrezende gezinnen het 
harmonium, waarbij al droppende de lof wer-d gezongen 
en menig gezin een ingetogen uurtje beleefde, deed 
mij denken aan het schone lied uit: Harmonium Klanken, 
bijeen gebracht en bewerkt door Jaco Bonset uit het 
begin van deze eeuw. 

... ik heb 'n garantiebewijs .. 
in 1533 gebouwde paleis 
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Dó 
Uit den oude kerktoren nringt der klokken 
komt! komt! komt- het noodt u allen uit0 

Mengt uw stemmen in de koren 
komt! komt! Komt en legt het aardsche kruis 
neder in des Heeren Huiso 
Dat zullen de laatste drie bruidsparen ook gedacht 
hebben, die hun huwelijk lieten inzegenen en 
bij klokgeluid de kerk betraden, evenals de familie, 
vrienden eL overige kerkgangerso 
En als je dan in de avonduren t.et Hilversumse 
Tabernakel in werking stelden onze welvaarts 
predikers verschijnen, cm de lof te zingen met naar 
de hemel geslagen ogen, zo begaan met het lot van 
die groep ~ensen, die er zo af en toe weer een aantal 
procenten op achter uit gaano 
Prachtige woordèn zonder inhoud en het blijven nu 
eenmaal liederen, d i e makkelijk in het vergeten zijno 
Heeft u de debatten over de kruisraketten gevolgd, 
dan gaan. wij weer over tot de orde van de dago 
Het volk is het gedoe daarover voorlopig zat en moeo 
De mensen hebben heel wat meer zorgen over het 
1 juli bezuinigings 0ftewel verrassingspakket van 
dit kabineto Overigens hoeft niemand de illusie 
te koesteren, dat de strijd ove:':' de atoombewapening 
in Nederland is afgelopeno 
Het doek is alleen gevallen voor de knap geregiseerde · 
schijnvertoning in een stuk met vele bedrrjveno 
Denk erom, dat de echte ontknoping Log komt en nu 
maar naar Moskou en Vodo 3roek krijgt de boodschap meeo 

1Grj zult niet meer plaatsen' 
Zelf dacht ik, dat er genoeg 
kr-uti.ar-ake t t en war en ! · 
Maar zoals de vredesapostelen 
en strijders tegen kernenergie 
dat in Woensdrecht bedreven, 
daar krijg ik de handen ook 
niet voor op elkaaro 
En wat dacht u van - Eurppese 

du» ti1Euwe. ,. KtRNW~PENS 
IN E'JROPA 

Geen wonder, de 

Parlementaries. 
Landelijk ging ruim 
stemlokaalo 

rrensen weten er te weinig .... 50% naar het 
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behalve de mensen, die wi..j dan gekozen he bb en , 
liet i.s een nogal dure b edo en i.ng , wind u zich·-er·-rrra"ä:1"·· ... 
niet over·op beste lezers, dat is nu eenmaal niet 
goed voor hart en bloedvateno 
Daarom zaJ:. ik u de tocht over de heuveltjes van de 
salarissen besparen en wat er brjkomt de drankjes z:ijn 
er gratis en de hapjes z:ijn van :c.-et huis! 
Nu W".ij weer voor de vakantie 1984 staan, wat zou u 
de -ken van een viswedstr:ijd en alsr· die slaagt om 
het nogeens te herhaleno 
Voor de kinderen een fest:ijn, dacht ik en viswater is 
hier-! 
Wie organiseerd dat· eens?? 
TENSLOTTE 
Als u binnenkort de paden op en de lanen in gaat, 
veel vakantie genoegens toegewenst! 
En ik·zou als laatste aan deze 
berichten willen toevoegenr 
'Een warme glimlach komt'beter 
over dan de mooiste parel, 
die men schenkt' 

U allen een vr. gr. van de. 

Dorpsomroepero 

wiene wy 25 jier troud. 

Mei ut namme fan ûs bern, sizze wy tank oan alle 

alle minsken, dy1t ûs betocht ha mei lokwinske, 

blommen, kado's of in slûfkeo 

We ha in. prachtige dei h~, wêr1t we yn tankberens 

op werom ~jogge. 

Enne en Anny Feenstra-Burghgraefo 



OVERZICHT VA.W HET AFGELOPEN WINTERSEIZOEN VAN HET 

HET ' 1 KERKKOOR TJERKWERD-DEDGUM' 

Nu de zomer weer ~oor ons ligt, is voor ons de 
vakantie weer aangebrokeno 
Toch zouden wij u even een overzicht willen geven 
wat ons koor voor activiteiten in het afgelopen jaar 
gedaan heeftc 
Ons koor telt op het ogenblik 22 leden, en de 
heer Hoekstra is onze dirigAnto 
We hebben deze winter 12 keer in een kerkdienst 
gezongen, waarvan 9 keer in o:aze gemeente, 1 keer 
in Bloemkamp, 1 keer in Lollum, 1 keer in Burgwerdo 
Ook zijn we weer naar bejaardencentrums geweest, 
waar we altjjd harteljjk worden outvangeno 
Wat ook een tra.ditie is, dat we elk jaar aan het 
Federatie Zangfestival mee doen, en wel in Makkum. 
5 Mei vierden onze voorzitter Enne Feenstra en z'n 
vrouw ü~n 25 jarig huwelijke We zijn op het feest geweest 
en hebben daar ook 2 liedern gezongeno 
1 Maart zijn we met z'n allen naar het Bowlingcentrum 
geweest te bowlen, wat een prachtige avond waso 
We hebben geen reisje, maar lossen het op deze mqnier opo 
We zjjn van plan om 16 augustus weer te starten met onze 
repetitieso De 3e en 4e repetities worden dan 
open koor avonden, waar iedereen welkom iso 
Nieuwe leden zijn altijd welkom hoor? 
Totslot wensen we iedereer:. een goede vakantie en 
misschien tot augustus in het Waltah~s cm kwart voor 
acht, waar we onze repetities altijd houdeno 
Hierover komt nader ~Jerichto · 

Namens het koor Ho Gaastra-Holtropo 
,_.....__" -- "__..-,....,___ d - d .........-..... f Op deze manier willen we iedereen bedanken voor 

~ de reacties, die we Y..regen ~rj de geboorte van 
,., Rianne en Grittao 9' Wie ze eens wil bewonderen, is welkom op Sylroede 7 

83 ~ Rients, Anneke en Jolt van Buren, 

~~~ _,_ 



DOARPSDI'LANG .TSJERKWERT 

Yn maaie is de njje ûtwreiding fan ti.s ruje utwreidings 
plan goedkard troch D.::pu-:;earre Steaté:n~ 
It plan Sylroede1 is noch net hielendal fel, mar 
dochs liket it foar de takomst net· sa gek .• 
Jierren lyn hat de gemeente it l~n, dat foar de 
Sylroede leit, kocht om te ~uiljen sadree dat nedich 
wêze soe yn ferbfui mei it ruje utwreidingsplan SylroedeIIo 
Op dit lful soe ek tige gaadlik in iisbaan oanlein 
wurde kinneo Wy hearden dat de gemeente dit lful 
ferkeapje wol oa~ de BBL (earder SBL)o 
It bestjoer fan Doar-pabe Lang r f'ûn dizze gorig fan saken 
ünferstandich ( siz mar ; dom) 0 . 

Nei de ferkeap fan dit'lfui soe emmers gjin· ruiling 
mear pleats finè~kinne en de iisbaan soe foar ivich 
fan de baan wêze •. 
It bestjoer fan de iisclub wol in PJje iisbaan hawwe 
en stipet us dus óm de ferkeap te keareno · 
Wy hawwe kontakt opnaam mei de gemeente en weth~der 
Harders hat us yn ears.ten wol wat gerêst-steld, de 
ferkeap oan BBL stiet noch.lang net fêst. 
De weth~lder hat us tasein, dat Doarpsbela.ng oer de 
ferkeap fan te foaren ynljochte wttrde sil en wy 
sille dan besykje om dit lfui fo~r ti.s doarp te brüken, 
dat wol sizze: ûtwreidingsplan SylroedeII en de 
mooglikheid moat foar de iisclub iepen bliuwe om 
op dit lfui in iisbaan te realisearjeno 

J.D. ~ 

DOARPEN FAN WUNSERADIEL-SUD YN AKSJE FOAR MEAR 
WENTEBOU 

Foar it bouwen fan preemje-wenten is lykwols mear 
eigen inisjatyf mooglik, omdat it sünder de 
Wenr.ingstichting kin en der oannimmers gen8ch bi::me,, 
dy't se wol bouwe wolleo 
De WKW wol no sels de foarstap nimme om in aktive 
rol te spyljen yn it werven fan belangstellendeno 
Yn oerlis mei dy minsken moatte dan plannen ut'socht 
wurdeo 



D~ WKW hat foar mooglike gadingmakkers in ynformaasje 
boekje opsteldo 
Dêr'yn _stiet ien-en-oar oer de doarpen, oer typea en 
prizen fan huzen, en oer de preemje-regelingen. 
De leden binne ek reet om mei ';Jelangstellenden der oer 
te prateno Op sa'n manier hoopje se de minsken; dy't 
belangstelling ha foar it wenjen op de doarpen, sa 
goed mooglik te ber1kken en fr:ijbliuwend neiere 
ynformaasje te jaano In sóad minsken stappe emmers net 
samar nei in oannimmer ta, mar wolle earst wolris wat 
mear witteo 
Minsken ût Tsjerkwert-en omkriten kinne mear 
ynformaasj e kr:ije by Jo Poelstra-Hi tman ut Ts.i erkwert ~ 
dy1t mei yn de kommisje sit ( 05157-9140) 

oan alle minsken; dy1t op hakker wize 
o~. my tocht ha by m,n · ferbliuw en 

Sièbreu Hiemstra en famylje 

vrouwenvereniging Martha Maria te Tjerkvl'erd · 
houdt haar jaàrl:ijksr reisje op 29 augustuso 
Het reisje zal naar Twente gaan,·ooao 1t Los Hoes, 
museum met de steensl:ijper:ij, textiel museum en het 
kasteel Twickelo 
De kosten z:ijn ongeveer t 65,- waarb:ij is inbegrepen 
een koffietafel en 1s avonds ook een warme maalt:ijdo 
Wie mee-wil zich gaarne opgeven b:ij het bestuur voor 
27 junio · - 
B:ij geen genoeg deelname, gaat hetreisje niet door. 

Het bestuuro 

1 
1. 
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FERFOLCH REVUE 50 JIER MARTHA MARIA 

Wat m sn fji-:-der allegear die? 
no, wat echt nedich wie! 
'n greep: 
yn 1953 de wettersnoad, 
guod stjoere, leafst in soad, 
extra kontreb{isje is der op helle, 
want it 18.n dat maat herstelle! 

Om nimmen te ferjitten 
en solidariteit sjen te litten 
kaam der en ik 'gatsje' 
foar in sike-potsjeo 

men wol wat stjoere nei de-zending op Timor 
eltsenien is der flak foar. 

Hoera •••• in rrije skoalle! 
It feest is goed-slagge 
en in nije flaggeo 

FJIRDER GEPRAAT 

Het zilveren feest ook fijn gevierd 
3 da~es werden met een ridderorde versierd! 
maar, zo staat in de boeken verhaald 
in de feestelijke orde van de breinaald! 

In pear kroanlampen oerdroegen aan de gemeente, 
wer't se noch wat aan hie 
en in televisie foa:!' immen byelkoar skooid, 
dy't altyd siik wieo 

Biafra freget om ~s hóede 
want d~r is ek sa'n earmoede 
natuurl7k dat moat kinne 
pakken ruften gean d'r hinneo 

Peter Majoor ~t Kameroen 
frege tis doe 
en der waard doe seint 



der wurdt wat foar oan de kant lein! 

Mei it 4o jierich feest binne we nei't 
Frysk museum west 
en dêr foldie it ûs mar best 
lekker yn de' kr o ech ! teeàrinke 
kin jo it noch mooier betinke? 
Thûs-makken wy dy feestdei fol 
mevro Jager wie de goeie liedster wol! 

0 
0 0 f! 

E?:Joo 
0 

o, hat de foarsitster noch in boadskipe dus! 
Wa wol efkes rinne mei in collectebus? 
De kontrebûsje wurdt in güne per kear 
ha jo ek net sa'n gerekken mear0 

De 'tredde wr~ld' 
li t fis net kä.Ld , 
We besluten om financjeel 
in berntsje te adoptearjen 
om dêrmei-1mens-waardige toestanden' te 
kreëarjeno 

Jao ••• 
Want hat men honger, hiam de dei, 
dan falle alle grinzen wei~ 
en moatte wy der hurd tsjin~oan! 
de wereld is mar beheind 
en der moattè br~gen slein 
leafst moarn, leafst moarn, leafst moarn, leafst moarn! 

Dêr·is dan de politiek 
och, sa. moeilyk foar pub Lyk , 
'Rapporten' binne fièrste te 1grut1 

'Jo moat krante-l~ze, man!' 
mar wat is dêr•t wiere fan?? 
ja, blut, ja blut, ja blut!!! 

- Wat seit jo 'Den Haag vandaag'? 
Sit dat jo ek yn'e maach? 
Of skodholje jo ek mar wat!! 
Hjoed dermoeie wy net ûs geest 
want it is ûs gouden feest! 
sa is dat, sa is dat, sa is dat!! 

' ..•. 



En sa is dat jaaaoo 
want no en dan moat jo ris wat ha te fieren-0 
Us gefoel moat in kfuis krrje 
om tankber te w~zen, en dat ek meielkoar .te belibj en! 
Om te foarkommen dat men 'Onder-fit' giet, fanwege 
lesten en awd er-r-Lchheden , moà.t men no en dan 
ris skodzje as in wiet skiep, dat alle vocht, 
(sis mar swierrichheden) fan him 
efskoddeto 
Sa wurd der ek elk jier in ûtstapke organiseard 
foa.r alle froulju, dy1t mar mei wo l.Le , 

Dat kin~e wy net missa!!! 
Want dSr moatte wy f~n opfrisseo 

Ienris yn1t jier n.imme wy in wipke 
mei wat extra's yn't knipkea 

Giet frou Tsjerkwert mei in reiske, 
sit·se frjn it hiele ein ~ • ~ 
want we h~ dan in bus, f/13__ll:l~mrn~~ J~ 
sa g e ae LLd ch en knus, l _ _W _8 , 
o, it is dan foar 1s extra Snein! --~8~""-- - 
Doe it wie nei de oarloch, 
de apann Lng wat foart, 
en men krige wer. wat earmslach en jilcl; 
doe wie ien de tolk 
fan ûs aller folk 
dy kom no en sjochris oer it fjildo 

Ek wol Dedzjum giet mei, sa.'t it 
notule-boek sei.o 
wol ja, want, wat mear sielen mear freugd, 
it is drek yn de bus, want sa'n nrjs is er dus, 
want frrj praten, dat docht ~s sa.'n deugd! 
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Yn koelkast of kelder, dêr stiet no wat snert 
as wat appelsmots klear yn it blik, 
de man liket frij, mar, 
de bern bin foar dy, 
want we gean lekker fuort, jo en iko 

We gean nei de b'l.ommen , se binne sa moai 
yn Aalsmear dêr steane se prachtich yn 
tooi, en fierder nei Skoorl yn'e dûnen 
wy dagge it m~l yn dy bulten fan san, 
dat is hiel oars as ûs klaiërige l!n! 
Sjoch ûs sa meielkoar ris klunen! 
Slap bin ûs spieren en smoarch de klean 
reiske, myn reiske, wat ·fijn om te gean! 

De dei noch net om en ha noch nacht, 
sadat men yn Amsterdam, in mooie film 
sjocht, sa leart men ek wat fan't nije •• 
We nimme noch in 'snapke', hjir yn de 
grutte stêd, dan bin' we min, en moatte 
wy op bêd! 
Dus, buschauffeur, ga, maar weer rije.o 
Slap bin ûs spieren en smoarch de klean 
reiske, myn reiske, wat ftjn om ~e geano 

We binne ek alris mei de boat nei-Grins west 
de hiele dei reine as de pesto 
Marit winkeljen gong goed 
ien kocht sels in ntje hoed! 

In reiske nei Gaasterl~ 
en Hellendoorn waard besocht 
normaal sjocht men om kofje mei gebak, 
mar dêr waarden woartels kocht! 

In oare kear oer de 6fslûtdyko 
Dêr hie ek ien fan ûs.it bryko 



Se hie har hiele tas en beurs fergetten, 
hat doe in liening by har kollega's sletteno 

Mar tsjinwurdich, minsken 
hat de kommersy us yn de bfui, 
want it wurdt te djoer, troch it hiele 

Us reiske-problemen wurde no oplost 
troch Termeulen Post! 

We sitte wat mear yn de krapte. 
Us budget dat wurdt no wat lyts. 
We geane no ut mei subsidy 
en hoege noch net op'e fyts. 
Bring my, bring my, 
nei Termeulen Post, yn Rotterdam, 
omdat, omdat, 
dêr in hiele grutte koarting wei kaam! 

Al wit hoe betiid moat men starte, 
yn it poertsjuster al oan de dyk. 
De rider kin us hast net fine, 
mar we ha gjin file, gjin file, gjin piek! 
Bring ûs, bring ûs, 
no hjoed marris frjn nei Termeulen 
omdat, omdat, 
it d~r mar sa'n lyts bytsje kost! 

't Is nooh net iens healwei achten 
de broadsjes dy komme·ftt de taso 
Thus wie der gjin tiid mear te iten, 
dus yt jo sa'n dei ût de tas! 
Honger, honger, 
wy dogge sa'n dei net mear oan'e lijn, 
omdat, omdat, it reiske dat is wer sa fijn! 

It is alderm~lst wat jo sjogge, 
kompüters en 1rinnende bfui', 
gebouwen, sa grut as in feemerk 
en telefonistes wol sfui! 

l~n! 

,:.J 
~ 



Kofje, koeke, 
it is allegear gratis yn Rotterdam, 
omdat, omdat, 
reklame op ûs p~ntsje mei kaam! 

Op it lêst gean wy dan nei de winkel 
en sykje us' 'koopjes' der ut. 
We showe !'is spul yn'e bus dan, 
dat is in hiel deftich beslut! 
Tsjerkwert, Tsjerkwert, 
gelokkich, myn plakje, bisto• der noch, 
Tsjerkwert, Tsjerkwert, 
gelokkich, myn thûs, bist' der noch! 

No wer efkes nei de 'orde' fan de dei, 
want dit is -Ln feest dat -'der wêze mei! 

Wat in fertier 
yn sa'n fyftich jier! 

Op ûs gewoane woansdei t"ej'Ó.n 
is der al safolle ûtfün! 

Faak ha ~ry lêzingen hfui, m~i dia's derby, 
dan bliuwe jo wat op de hichte, fine wy! 

Master Dykstra b.vo al sa faak 
en syn beurten wiène altyd raak. 
Hy koe wat oan ûs kwyt •• o 
fan't bütenl&n ••• tot sükerbyt ••• !. 

En dat fan Feenstra, witte wy ek noch bêst, 
dy hat doe ris nei Israël west! 

Ds , Nijen huis koe wat fine 
oer syn reis by de marineo 

Mevr. Oudejans oer Suriname 
en oer Ruslfui praatte wer in oare dameo 
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Ek op blommen en pla.nten-geb2ea 
is der al hielwat fersierto 
Mooie boeketten te skikken, 
it meitsjen fan kryststikken 
en passages foar reportageso 

In ruj soart itensierderspa...~ne is 
demonstreerd, 
d~r is ek wer it noadige fan leard. 

In kookcurcus wie ek in ûnderdiel, 
fan •stamppot tot brulloftsmiel'o 

Ringfergaderingen meie wy ek graach hinne, 
foaral as se yn Boalsert binneo 

Mar no hàlde wy hast op mei1t stik, 
want wy moatte sjonge fyn ik! 

En sa giet 
fan d1iene dei op d1oa.re, 
wat is d'r yn dy 50 jier, 
dochs 'n soad feroareo 
We sjogge mei plezier werom 
en kinne it waardeare 
dat wy, ja, alle-dagen noch 
fan elkoar leareo 

de start, al nei't goud 
jierren is d'r bouwd 
wat d'r fierder noch barre mei, 
tankje ~s Heare fóar dizze dei 

en winskje jim nota, 
dat jim frede en sûnens ha! 



Moarn is wer 1n nrje dei 
wy moatte it wer meitsje 
set jo waargl~s net op sa.ai 
moat' ek nochris laitsje •• 
De wr~ld dy ferget alle soa.rch, 
dochs wurd gjin pessimisten, 
•t libben wie net mear 'n·kunst, 
as we foarût alles wisteneo 

Fan de start, al nei1t goud 
50 jierren is d'r bouwd 
en wat d'r ek fierder noch barre mej 
wy tankje ~s Heare foar dizzè dei 
en winskje jim nota 
dat jim frede en sünens ha! 

- - 50 jier 'Martha Maria' - - 

-z__. 
bedanken voor de kaarten, 

we mochten ontvangen op 

~'""'--~~~·~""--- 
~ Byd~agen binne kommen fan: 

., 
1 
1 
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Dso Bo Koele 
Herv. Predikant 

· Noordsingel 11 
8331 KB Steenw:ijk 
Tel: 05210 - 14084 

Leave minsken yn Tsjerkwert en Dedzjum, 
/ 

Een paa~ weken geleden behaalde ik·· 
m'n einddiploma aan het Utrechts Conservatorium. 
Mijn zesjarige studiet:ijd was hiermee tot een goed 

1 einde gebrachto Eigenl:ijk was het geen studie 
j/van zes .jaar, maar een studie; die al begon 
; toen ik nog geen jaar oud was , 

Al voor dat ik praten~kon, zong ik al en vooral 
werd er veel met mrj-gezongen door mensen uit 
Tjerkwerd en Dedgumo 
Wat had ik toen toch veel lieve mouikeJs in die 
t:ijd ! 
Later zong ik-in het hobbelpaard b:ij de pastorie 
of in de-kerk. M:ijn muzikale loopbaan begon dus 
al vroego Later bleef ik zingen en spelen en zes 
jaar geleden besloot ik er m'n beroep.van te 
maken. Nu ben ik samen met m:ijn familie en 
vrienden heel bl:ij met het uiteindel:ijke resultaat0 

Graag wilik ook U als oud- dorpsgenoten, in iie 
bl:ijdschap betrekkeno 

Met gr?eten aan U allen, 

Klarinne Koo l.e , 

Mei 19840 
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Sa't jo yn'e foarige 
Skieppesturt lêze 
kinnen ha, binne der 
te min E.H.BoO.ers yn 
Tsjerkwert. Dêr wolle wy graach feroaring yn bringe, 



in nije kursus te organisearjeno 
'De kursus duorret 16 lessen: Kosten~ f 95,-; 
sa mooglik op tiisdei-te-jün; te begjinnen 
yn septimbero 
Der hawwe har 9 nije kursisten opjOno 
Graach wolle wy noch mear minsken ha, om de 
kosten sa leech mooglik te h~l0eno 
Opjaan foar 1 augustus by To Miedema, 

til. 2876. 

FIERLJEPPEN: 

Fierljeppen om het Kampioenschap van Wonseradeel 
op dinsdag 3 juli te Makkum. Aanvang 19.00 uuro 
Aanmelding ten gemeentehuize (A l'lauta) of op de 
avond van het evenement in Makkumo 
Deelname ook mogelijk van buiten de gemeenteo 

STRATENLOOP: 

Stratenloop om.het kampicenschap van Wonser~deel 
op vrijdag 10 augustus te Witmarsumo Aanvang 
18030 uuro Aanmelding ten gemeentehuize (AoNauta) 
of op de avond van het evenenment in Witmarsum. 
Deelname ook mogelijk van buiten de gemeente0 

FIETSTOCHT: 

Fietstocht op zaterdag 1 sefterr:bep over de afstanden 
100, 60 en 30 kmo Startplaatsen Wi.trr.arsum ( 1009 60 
en 30 km), Makkurr:( 60 en 30 km) en bjjna alle 
plaatsen (30 km) van Wons_eradeel. 
Aanvang res;;,o 08.00 en 13.00 uuro 

SCHOOLKAATSEN: 

Schoolkaatsen in de herfstvakantie in de sporthal 
Maggenheim te Makkum. Deelname door de schoolkinderen 
om het Kampioenschap van Wonseradeelo 



KONINGINN~DAG 1984 

Ook dit jaar kunnen we terugzien op 
een mooie en gezellige koninginnedago 
Freerk Schakel 1 uidde de dag in en me t 
Eensgezindheid op naar het sportveldo 
Daar stond de koffie klaar, die een ieder 
deed smakeno 
De jongsten waren als eersten los en deden 
erg hun best met de kermis van sporten. 
De kleuters hingen de was op en de peuters 
zaten in de 1creche1o 
Dat viel zeer in de smaak brj de 
en ock brj de ouders, die nu even hun 
handen vrrj hadden. 
De uitslag van de kleuters: 
1e Thea Bakkero 2e Peter Fabrieko 
De uitslag van de kermis 
klas 1 en 2: 
1o Jan Germ Hofstra 
Zo Judith Falkena 
3o Durk Ouderkerken 

van sporten: 
.!Q as 3 en 4 : • 
1o Durk Breeuwsrna 
2o Sjoerd Huisman 
3o Carolien Draaisma 

klas 5 en 6: 
1o Sjoukje Hylkema 2o Johan Ga:astra 3o Joost Huisman 

Dan jengdkaatsen en volleybalo 
De deelname aan volleybal was geweldig en voor het 
kaatsen matige Dit laat~te is erg jammer voor deze 
sport in Tjerkwerd. 
De uitslagen jeugdkaatsen:- 
1o ,Jo:-.an Gaastra 2. Niek de Boer 

Rudy Mekking 
Sjoerd Huisman 

Volleybal: 
1o Johannes Drjkstra 

Eric Hendriks 
Jaap Vodö Wal 
Ieke Vodo Wal 
Janneke Gietema 
Trudie Witteveen 

Peter Bakker 
Aly Feenstra 



2eo Wim Steggerda, Gea Rozenberg, Menno Poelstra, 
Tineke Visser, Akke Gietema en Ria Rudolphio 

Na de middagpauze was 
vöor senioren met als 
1. Bouwe Jan Bouma 

Bertus Walsma 
Sietse Gaastra 

er finale van het kaatsen 
winnaars: 

2. Age Gietema 
Jos Falkena 
Thomas Burghgraef 

Tegelrjkertrjd kon de jeugd in het Waltahuis genieten 
van de film, die daar.werd vertoond. 
Tevens werden na de voorstelling de prljzen in 
ontvangst genomen. 
;1; 3 uur was er voor de liefhebbers voetbal van 
getrouwden en ongetrouwdeno 
Na de wedstrijd bracht een penalty de overwinning 
voor de getrouwden. 
Ook de dames waren van de partij. De 'ongetrouwden' 
eindigden als e er s t en , · 
De avond.werd verzorgd door het Reahuster kabareto 
De thuisblijvers hebben iets gemisto 
Het was geweldig en voor herhaling vatbaar. 
In de pauze was er verloting met leuke prijzen 
en de prrjsuit~eiking van de winnaars·van·voll~ybal 
kaatsen, de ~skcr va1 het voetballen ging naar de 
1getrouwden1o 
Het slot van de avond werd opgeluisterd door 
Repriseo 
Al met al een frjne dag~ 

.. ~ ~~j~-e~ 

/,.,_ Do~~ omstandigheden heeft U vorig jaar d~ 4- 
rubriek 'Uit het brughok·geklapt1 moeten 
mä as ën ; Dit jaar hopen wij er WP.e,... mee te 

~omeno Verder dient U er rekening mee te 
houden, nat op woensdag 11 juli de 
Elfstedentocht.per boot van Staveren naar 
Bolsward zal passere~ en·dat daardoor de 
brugt:(a.en van gesloten zjjn niet zullen gelden·o 

Emmy en Peter Hendrikso . 

z_~ ~~ ~ 
-..:::- ~20• ~ ""' 



r··---·- 
!rk ben een paar dagen in Tjerkwerd te logeren 
(geweesto 
iWat ik daar heb meegemaakt, ik moet er niêt aan 
1·denken, dan r~jzen mijn har en nog ten ber ge , 
iHet was vrrjdag 27 april, 1s morgens ongeveer 6 uur, 
:ldat ik een wandeling n.aakt e door het dorp en kwam 
/voorbrj d.c plaatseljjke supermarkt en zag een bündeltje 
: ochtendbladen liggen an heb er Mm u.itgehaaldo · 
~Ik denk, ik doe het geld wel door de brievénbus, 

, '.toen ik het ~eld in de brievenbus wou doeni verscheen 
·· er een robot, die de hand door de brievenbus stak 
· en he t geld in ontvangst nam" en zei: 1 Dank j ewel 
'rrajnheer' in he~ Fries nogwel. Ik stond aan de 
grond.genageld en ben er als een hazze vandoor 

: gegaano 
Zo zie je, Tjerkwerd is-zrjn trjd·ver vooruit~ 
Dus mensen, 1s morgens om 6 uur, wil je een 
ochtendblad hebben, dan kun je dé robot aanschouwer 
en vergeet niet om af te raker.en, want anders ka.a 
er eerstdaags weleens op de supermarkt staan: 
1Wa1t hellet en net betellet, docht better en 

:' kom letter 1• 

• 
Rotterdam115 

Hoogachtend, 

' .11 
1 

. 8{~ 
Dizz.e koar tinne dPr a.llinne houliken te meldeno 
Op 10 maaie trouden Jan en Sippy Blanksma, 
op 17 maaie wie it breidspear Hans en Sytske 
Batteram oan bar en op 22 juny it breidspear 
Piet en Biny van Zuideno 
Meinzê en Janny Poelstra wiene 3 juny 12 1/2 jier 
troudo 
Der wiene trrje pearen, dy1t it al 25 jier 
1ûthalden1 hawwe: Enne en Anny Feenstra, op 5 maaie, 

w. Banga, · 
Rotterdam. 

~., ,, •.. 

BO A.RGERLIKE STAN: 
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Jehannes en Alie Huitema op 30 maaie en 
Cor en Anny Goeman op 1 junyo 

Ook dit jaa= 
vogelleven 
heen weer 

is het 
om ona 

losgebarsteno 
dorp leven de 
na 12 april 
betrekkelijke 

~ll"" .. ..,'Y""iti.'li1 ,. het dorp zijn het 
zich enigszins 

aan de 
hun nest 

- 

struiken, 
melkbussen, 
korven. 
Soorten, die wij dagelijks zien, zijn o.ao mus, spr~rnuw, 
kauw, ·merel, zwaluw, houtduif en ekster0 

Van deze vogels nestelt de kauw in de schoorsteen van 
het Waltahfis, de zwaluw in boerenschuren en onder de 
brugo Mus en spreeuw haast onder elke dakpan, ekster 
en houtduif in de bomen-rondom boerderijen en de merel 
in de tuin, bij o.a. fam6 Muldero Naast genoemde 7 
soorten, zijn er nog een vijftal, die hier ook broedeno 
Vorig jaar had de familie G. Brandsma, een stel 
roodborstjes en een stel koolmezen in de nestkastfeso 
Ook de witte kwikstaart is een vaste zomergast in ons 
dorpo Dit jaar echter is ook de braamsluiper tot 
nestelen en broeden gekomen, nadat ruj vorig jaar al was 
gehoord en gezien in de ruige begroeiÏ~g achter in de 
tuin van de fam. H. Feenstrao ·· 
Of er toen een nestje was, is niet bekend~ Ook de vink 
heeft zich gemeld met zijn gezang en houdt zich vooral 
op in de oudere tuiften1 die aan het.sportveld grenseno 
Zo ziet-u, al 12 soorten, die ons dagelijks om de oren 
vliegeno 

bomen, 
nestkastjes, 
of eende- 



# 
Met een ruige begroeiïng",;;-~n een wat mindere grote 
prijs in de tuinwedstrijd ( neem het me niet kwalijk 
Schakel) kunt u in het voorjaar en de zomer 
genieten van nestbouw, broedzorg en vooral natw1rlijke 
zahgo 
.4 Á Á A A Jo Hend~ik~ • .A A ,a_ d ./3_ ,,,, A ...d ,,o,~v,.,,v.-.~~vA'>,,P-~~-c'-~~~ 
BERJOCHTEN FAN'E ORANJEFERIENIGING 

Oer kr apo a-; 2 moanne is i t alwer-Tsj erkwerterfeest o 
Op freed 10 en sné~n 11 augustuso Twa dagen feest mei 
in grutte optochto Dus minsken tink ris oer in 
Onderwerp, Wy litte it ek dit jier wer oàn ji~me 
eigen fantasy oero W17 soene graach wolle, dat eltsenien, 
dy ' t mei in ,rnin of soksawat oan de ·optocht meidocht, 
efkes in bryfke mei in koarte omskriuwing oer it 
Onderwerp, fan te foaren by ien fan de besrjoerleden 
ynleverto Dit foar it ferslach jaan by de .optocht 
en de jurearingo. 

Keatsen 

Omdat de dielname oan it keatsen alle jierren 
minder wurdt, hat it foar ~sin ?wier stik west, 
sille weit wol of net mear troch gean litte? 
Mar it soe tige spit:i.ch wëze, foaral no1t der 
wer wat jeugd oan it keatsen slein is, om sa'n moaie 
fryske sport foar ~s doarp ferlern gean te Lä t t.en , 
Dêrom ha wy besletten, dat der op syn minst 6 petoer 
senioren~keatsers w~ze moatte, kin it troch geano 
Dus eltsenien dy't wat keatse kin doch mei!1 

Schukkeno 

- de lytse swarte dwerchbok silliger hat aparte 
neisateno ien d@rfan ( eigendom fan Ule Ho ) 
snoe~ de roazen fan'~,e~;~eo. 



- Durk van der Vo fytste ek dit jier wer de Alve-stêde 
tocht en dat mei in nije ünderbroek oano it foldie 
pürmin, wa.nt nei 30 km wie I de aaak ' spekiepeno mar 
i t smoardersguod fe.n Ie EoHeBoOo wi~ perfekt o Dur-k 
hat de tocht mei gloarje ûtrideno hulde! 

- de kat fan Fokke Thea is oan'e pil, al dy jonge katten, 
dat moast mar ris ût wëze, mar poeke wol yn ferwachtinp;o 
der binne no twa mooglik~eden: poes hie foar de kuer 
al 'los' west of pillen binne hjoed-de-dei net mear 
wat se wier.eo 

- hawwe jo sin o an skiepr,etsiis? se binne te keap by 
P:2.er en La1~11ny Burghg:i:-aef op Jov.sterpo 

-~ û.s njje dûmny en Ie man kuier je gauris yn Ie paat or-yt.ûn , 
men sjocht harren net fanwege it hege gerso 

- koardirigent Jan Bl.anksma hat mei it ko ar fan 'l<;asthim 

- 
Rl wer de 
Ufl boeren 

Noarske Balke w~.n:o hulde. 
üngetiidije langer tige modern mei ladeweinen, 
cirkelmeand~rs ensfho Hille Schakel docht de 

üngetiid lykwols mei de seine en 
:i.t hea yn1e oppe r , 
~ doe't Mar.ten·Ko te stimmen soe 

moast hy earst in fraach beanderje 
foar•t hy tastimming krige der yn 

te kommen , m:i't ~s doarpskrante net 
Playboy hjit, doare wy fraach en andert 

n~t te publisearjeno . 
opbringst kollekte Reade Kr~s f 466,- 
- d7 redaksje fergadere by · . 

Rients van Bo de twilling kaam fan 
·: boppen en ~ t duorre net Lang doe 

hiene RichtsJe .en Sytske elk in poppe 
op'e earmo de manlike redaksjeleden 
hawwe ha!' dus mei de krante r~de 
moatteno Richtsje: sjoch, se laket 
wato Sytske: dizze liket it rneast 

op Jolto de famkes krigen toarst 
en.~s redaksjelcden joegen mei 
kennis fan saken it fleckeo Syts~e 

die it it b~steo by beide 
boerinnen woe it mar min boereo 

- kopy foar 1 septimbero 

,, 
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