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FOARWURD: 
Achte Skieppesturtll.zers~ 

Fanwegen de tryste folU'falien yn ~à doarp, stie ~s 
de holle der net nei om de Skie!,)peeturt op de f&st·e 
tiid fitkomme te litten. 
We ha doe besletten de miellen yn:. elkqar rinne te 
litten· en sadwaande is dit dan al we:r.;.j.t :Uste nO.mer . 
fan 1984; ien .fitjefte minder as oare ·jierr..eno· - · · 
Tagelyk mei dizze Ski~ppesturt wurdt der in brosjuer·e· . 
ferspraat, 6fkomstich fan .. •e gemeente W~nsersdiel. 
Der binne nochal minsken mei l~s en/of skriuw 
swierrichhedeno : 
Der.ia no gelegenheid om hjiroan wat te dwaan. 
Mirisken yn ~s gemeente fan 18 j1er en ~lder kinne 
harren opjaan foar dizze kursus. 
De goede be~nefroen hat.~nderwilena·ayn jeirdei al wer 
fierd en ia al wer in hiel ein hinne <lnderweis nei 
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it wa-9.rme Span.jet om dêr 
syn .ferklomme s:pierên wer 
wat soepel te krijeno 

De win.kellju yn ~s lful ha oer 
de goederjouskens fan de Sint 
net te klaaien h~n, fernamen wyo 
Lytse, praktj'ske preaintsjes hiene 

. dit .. jier syn foarkaro ·. 
De Sinteklaasfiering yn Tsjerkwert 
hat him dit jier nei folle tefreden 
heid 6fspile efter de muorren fan'e 
skoalle en."It Pjuttehonk"o 
Doarpsbelàng .en óranjeferiening ha 
dit;'feést mei.mooglik makkeo 

Sinteklaas liet witte dat der oars net as leave bern 
yn Tsjerkwert wenje; grif komt er oar jier wol_,wer. 
Wy hawwè, sjoen de golle.gi'ften foar dè aksje t!Ien foar 
Afrika", allege~re wo;L wat .. Sinteklaase~tichs" yn fis. 
Wat dizz.e·-aksje yn -fis "dcaz-p opbracht hat, kinne jo yn . 
dit krantsje ,fierderop gewa,ar wur@o 
Noch in pear wiken en i:t is al wer· 
Krystiid en :i.t ein fan dit-jier is 
dan ek net mear sa fie:r,-. 8!.f o · .: 
Dtrom scene wy jimme ta besl~t 
noch efkes yndachtich meitsje wolle op 
it lytse skoftsje tiid dat ~s.noch 
rêst om wat goeds foar de doarpsmien- 
skip te dwaan, om sadwaande de Skieppesturt 
te bemachtigjeno. 
It is noch wol wat betiid, mar dochs no al 
in goed en sftn lêst skoftsje Desimber ~awinske, 
in protte l@sgeniet en oant sjen op ~s :---.._\·~1· 
Skieppesturtjftn op Nrjjiersdeio ~)J~ 

Rixt Speerstr~ 

,. 
• ' 
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Voor de nd euwkomcr s onder ons 
scbjj;1 t noi;:;aJ. e. ons o:awE.it enheä d 
te beat aan en dan nelv over het hoe 
~6t hier toe eauto 
E:: è.ie mens en vu. clde::.~s kwamen en 
s.Lcn clhi.n· 1~estigë.en zou ik willen 
ze[gen, bezoek 1roora.l de vc!'gaderir,.gei::. van de plc.atselijk€ 
ve1·en:i.giug~n, die reef.s zijn. en nog worden gehouden , 
Om reden op iede1•0 vergadering is tenslotte een 
rondvraago En het is zeker mijn bedoeling niet om de 
nieuwe bewoners· iets op te dringens waar ze zelf 
misschien in het gc:ieel geen. intresse vooz hebben 1 
Onwetenheid bij die mensen in een gemeenschap vanaf 
1 jano ,34 474 mensen tellende bevolking moet dan. toch 
.ook niet nodig z:ijno En eendracht @aakt nu eenmaal machto 
De tarieven voor het omroepen: 
De muntontwaarding ~s sinds·1976 niet doorberekende· 

UITKNIPPEN EN BEWAREN 

.------------------------------------------~--------- • :.. . . . 1 
1 1 .1 De plaatselijke verenigingen kost.eloosl> 1 
1 '. 
; Voor parti-cu..lieren geldt het minimum van f2,50 : 
' 1 tot het maximum van f10,~ en minder bedeelden f 

1 
1 
1 
1 
1 

' 1 l 
t 

-------------~--~------~--------------~-----------~J 

en die niet door eigen toedoen in staat zijn 

f2 ,50 te betalen, geldt algehel.e kwijtschelding 

en krijgen zelfs !2,50 schoon in de hand toe0 



De opbrengst van dit alles wordt aangewend __ tot de 
in tandhouding van,d:. jaö.!'l:iJ'kse ti:.inwedstr~JJdC:r.o . ' t ~~ ~~,,, '-. :· ~ rn- -~'I ~ Jl ·-~:~~ . 

"1.... ~ ~a-...,_.,,w;._, - ]fë</~- ~ -- ~-c->:,< ~~~~~--= 
~~~"bi - - 

No~ maar korte tijd geleden en wel op da 7de maart 
v~ dit jaar, vierde de Vro Ver. "Martha - Maria:, 
haar 50 jarig bes-taan en 'de 12de septo· j olo was 
het tl weer een historische dag s . .- 
En wel om reden dat de Vro Vero uit ;Iiee:i:'de. _hun met 
een tegen bezoek vëreerde1. ·· ·· ·· · 
Ik was erbij en-,'maakte het J~ehel gebeur.en mee s, 
Hier volgt mijn· veJ?slag: .. -, . . .. ,. 
Als gast bij de Vr/ Vera "Martha ~ .. M§U'ia"_.op···12 septo ].9$4~ 
De dames uit H~'erde ongeveer- 50 fu ·-~etai~: .. •' 
komen het dor)? p;zµien en de kerkklok .ven de -l:>t. Petrus '· " 
wjjst hiûf zes aan in de namiddago 
De dorpsomroeper b:egroet. de gasten en stapt de bus in 
en het gaaf'·richting ed.nde , Waltaweg. · 
Daar wordt "de <bus. verlaten 'en er wordt een kleine maar prach:t.i-ge·~ wa,r.t~eling· .gemaakb naar h·et Waita.hüs. 
Waar eerst.,~nog de ·attente· brugwachter ·van hier een 
groeps.:foto· ,_ .... nia,~te, met het· Dor pawapen van Tjerkwe!_'d op 
de vooz-gr ontla /\ > : · · 
Het bestuur·-·b_.egrcfet dan al hun gaat en b:îj het Waltah~s 
en daarna achear-de een ieder z±-frl( om de tafe1 :voo:ih ~-~:::w,_ · 
koffie en broodjes. , 
Met de: gastên en ènige leden van het, bestuur werd 
de NoH~ Kerk bezichtigde,~~- . ·- 
Terwijl de koster de rondlé':i.ding. met de uitleg do~i;.... _._., ~r 
wordt tevens prachtig orgelspel ten· gehor-e gebrách't" 
door onze jonge ~rganist9 waarvan een ieder onder- de ·'· 
indruk iso ·Tenslo·ft:e namen de gasten plaats in. de banken. ei 
en op ver-zoek van de chauffeur van bovengenoemd, . .. . .. 
gezelschap werd al~ Laabat e gespeeJ.d.: Wil u o God -mijn· 
dank betalen en wat er verder volgdeo 
We verlieten na dit alles weer rustig wandelden.tl, de keri:o 
Wat mij toen terecht opviel, er was tijd voor, elkaar 
en geen geren om elkaar voorb:îj te komeno 
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Nu dwaaJ. ik iets af "'éi"·'dàt il;'! 9-e be_4oel:i1_1g ~iet~ 
Het is inmiddels bijna 8, . uur äJ.s d'é presfdênt'e mevr o <te 
Vries haai- .. welkomsgró~·t;· u:i;t,s:preekt aan de gast en en 
eigen leden9 en daarnà in operiingsgebed.voprgaato 
Na lied 328 : t. en,.2 te .. hebben gezongen ,v:j!rvolgt de 
presidente met het. 1..ezen'. uit· Hap.del':t'ngep, ... 1,3 vers 15 en ·1(5' .. 
en. uit di:t_. ~ede"eite" _van cij:,,w~ing en,_ve.z:troosting is 
de inleitj.ing en ~~-.het.:·.slot hie~v~·.sp~~ zij nog" 
eens tegen- een. ~-ed~;;--het--volge:n~~:··, -_. _.... .~.· 
En zo wij de woorden van God niet altijd begrijp~n, 
dan kunnen , en- mogen wjj·., het .:a9,ll_ · de, l:ieer v.r~gen met de 
woorden van Psalm. ?5 : ,, 2 . -µ,it de:· oude .be;rijmi,ng en met ... 
aansluiting hie:r.>op ..,~rd· l~ed- 493 : .1, 2: en !!- gezongens · '· 

Mevr:KrQontje gaat_ ve~der met het· 
yoor:tezen· ;van . een gedicht,., en dat 
~à.at nol• · o:ver: . 
een reisgids en een bijbel.. , '·" .. · · ., ~ .... 

· ·: tezame?1,_ in ee,n we~l;{e:Aàta,e ep"de:· .:. , _ 
.~~~ rei~gids maakte.,_de"btj-lJel,..;;erop attent,· 

· . dat hij· zo nieuw,, bleet,, o;g.da,nks:.:het .· 
v~le reize~, t~rwij it:·al.e reisgids 

, zienderogen slijt_ .~n ~r· çl.an·· toevoegde .. 
·. - :- .: ze mceben mij natu:iµ-l,ijk.) ve~l ge- . :: , .. , 

~ .. ~;;;;~~ .. , .br-ud.ken -en op mijn· gegeve:r;is kun je 
~ ·:·-àltijd op,-aan en ,v.ooTa.1. vertrek en ·, .. -· 

~3 -~~_'7' ~~:S. ;:::. \\\\\~ halteplaatsen .stáa,n .. :9!'.i~. . . 
Maar de b~öel zucht~e even-~ antwoordde:'Ik ben de 
mensen ni·e~ zo naar- de z,ino,:-'k Wijs-· w.el .. de w~g, maar 
wat zij lastig;'.yinden b:ij mij staan er nole geen aankomst 
tijden in! , '> .. ,. · .. 

Vervolgens/las mevro Gietemá-Hoekstra voor van de 
vorige vergadering. Waarna nog bespreking aangaande 
ziekenbezoek e~ vertrek van enige ledeno 
Waar een ieder daarna een kopje koffie kreeg met de 
orginele Friese Oranjekoek, een ware traktatie dunkt 
mij voor de gasten uit Heer-de s • · 

Dan ia het woord aan de presidente van de Vro Ver. ". _ 
uit Heerde en met het overtbr engen -nog . hun gelukw'en~en - ··~ 
in verband met het 50 jarig b e a t'aàn wordt in de voz'm 
van· een hart met aan de binnenkant de namen van de: ' 
leden, die er mee willen aangeven d.at ·zjj hun zu.steirs·· ~- · 
in Tj erkv1erd eau warm hart t o edr-agen , · · · .. -.· ~ :. "· ~ · -~_.:- · .- 
Mevr. Vinke uit Heerde~ de ~oeder van de presidente, 
reikt dan 50 guldens ingelijst aan, inverba.~d met het 
eerde~ genoemde 50 jarig bestaano 
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Zeer verrast met dit nobele gebaar waren ze wel de 
gastvrouwen als hun presidenteo 
Voor de 2de maal koffie en dan wordt onder leiding 
van mevro Kroontje een kwis gedaan door 4 dames uit 
Heerde en 4 dames van de eigen Vero 
Zeer actuele vragen moesten beantwoord worden~ 
Maar de gasten wonnen met een klein verschil. 
Boekenleggers werden uitgereikt aan een ieder, die er 
was evenals een prachtige foto van de Gerf. kerk of 
de Ned. Hervo kerk alhier beschikbaar gesteld door 
de kerkvoogdeno 
Bingo stond er toen op het programma en gebracht door 
de eigen presidente, eveneens gewonnen door de gasten. 
De dorpsomroeper reikt aan de presidente van de 
gasten nog een foto uit als herinnering ~oorstellende 
de dorpsomroeper brj het naambord van Tjerkwerd voor de 
brug met op de achtergrond de Ned. Hervo kerk en het 
Waltah~So 
De presidente van de Vro Vero "Martha-Maria", bedankt 
nogeens e.en ieder en vooral de gasten en voor de 
correcte. bediening van de dames·van het WaltahÜs0, 
Als slotlied werd nog gezongen lied 456: 1-3, waarna 
gezamenlijk het 'Onze Vader' werd gebedeno 
Waarna de gasten evenals·de leden ieder weer naar 
zjjn woonstede keerde en 
zo kwam ook een einde aan 

·deze prachtige en rrjke 
avondo 
Tenslotte: Mtjn complimenten 
aan het bestuur en leden 
van de Vr. Ver. "Martha 
Maria" voor zoveel inzet. 
Het heeft mrj verbaast en 
zeer goed gedaan! 
Dames uit Tjerkwerd die 
geen lid zijn ga er eens 
heen als gast! En misschien later als 

~ERÎCHTEN~~ :r- 
van 

Peter Rozenbergen de dorpsomroeper gingen op 
27 september j.lo nogmaals ieder met een dagkaart 
van de N.So al de elf provincies dooro 
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Het vertr:ek was in .Sneek om 6019 .. Tn 'd:ê~ vroeg·e .. mor~en 
en de aankomst en ei-nde \<tas eveneens ffiè.•. Sneek'o> · 
Maar toen was· het 23.47 u. in de· late ,~~ondo:. 
In totaal w~rden er. 15P · stations gèpa:s'seerd, '. waarbij 
op 73 een· s~9p ~erd< gemaakt •. Öp dèze· éJ.aireis. werden 
1139 k,n; afge,J..egdo ·· · · · ·q,·~,,._._._.I ··'. 
Beiden··waren.:zeèr .voldaan!,. i-:·::.1.-'.·:i,: ··•· ,·: 

De zitb~ken:· van de wandelroute.zijn door jonge vrienden . 
van de route g eh aa Ldjen zijn fri à.é winterb;~r-g,ingo · 
Langs ä.e.~.e,-·weg hier,y<:>or.,.mijn .. h,a:r,tel.ijke:'1~fuik! · :"~:'J 
coN· si>ÎRITo: ·( ,:.,\ -····· ·· +,L ::.;/ :r ·" 
Na de zomer-vakant Les )J.eeft de .ia1ggroep~.'.haar mede 
werking verleend Ln d·e volgende jeugd- en kerkdiensten 
en wel in Spannum-Makkum-Sondel en Folsgare en toe 
zegging is al weer ge.~aa,A Y.?f?f_.;,198~,--Y?,.Çr Oosterend 
Heerenveen en Stavo.I'eh. ··,,·~:.,· ;:,·:: ··.,,.,,,., . 
Het vastgestelde bedr:~g ·e,:r('r,.~,iskos·t,ép._.·wat ·. zij ontvangen 
voor hun bijdrage in Bon:del");i .. edro'.eg· f15o,:.:.- en ditma~ 
hebben ze. tj.at bedr~g: spont~,W !f~-. '.het . Rode Kruis 
voor hongerend Afrika ovel'.'gemaakt 1 · · · ·· 

In het kqme~d ~aàr 1985 en dan in de 2de helft van de 
eerste· maand za:1 ik bij leven en welzijn ook tot ... die. 
groep mensen behoren, ~ie dàh,{w:~ eeÎl!s met, het'-,nièjiwe 
mode woord van de vergrijzing ge:nö~md worden/ om. . 
a:lva9t iets ·fe wennen de vorige 'maand ·ae bejaarden'soos 
bezo chb i;, Uit betrouwbare 'bron meende, ik t,e horê.n dat 
als je die leef'.tijd van 65. jaar•::be,reik.t. h~bt,. ledere 
week de dominee ·.bij je op bezoek:·kçmt / · , . ,"· .. ·\: , 
Ik hou u op de hoogteo .,- : " /t <. ' 
Tot op heden telt ons dorp; 23 menäen . v·an 65· j aar' en ouder 
en dat is op de gehele dorpsbevolking 5%'o, '. ,<J: 
Terwijl ik deze en tevens de laatste· ·"be.richte:n,·V~,f dit 
jaar 1984 aan mijn schrijftafel afsluit op de 5dei.dece111her 
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is de tijd precies 10 uur in de avond en nog 27 dagen of 
wel 648 uren verw:ijderd van dit zelfde tijdstip maar 
dan in ons plaatselijke etablisiment en waar inmiddels 
de thee en koffiegrens allang gepasseerd is en waar 
menigeen zich zal afvragen ben ik het soms of is het die 
andere, die de hoogste dorpsonderscheiding 1984 voor 
zijn gehele inzet het afgelopen jaar betoond aan dorp en 
gemeenschap krijgt omgehangen. 
Deze fel begeerde onderscheiding, die jaarlijks door 
de redaktie van de dorpskrant wordt uitgeloofdo 
Tenslotte beste·lezers, wens ik allen straks goede 
Kerstdagen en een prettige jaarwisseling en .. een gezegend 
1985 toe l 

Met de hartel~1ce groet van de 

Het is voor mij een geweldige steun geweest, 
dat heel Tjerkwerd zich zo enorm heeft ingez.et 
tijdens ~e vermissing van Roelofo 
Ook alle andere bl~1cen van meeleven en st~un 
pa die tijd waardeer-ik zeer. 

Al.lette Falkenao 

0 0 0 
0 Q C &,- C, 0 0 0 a é C 0 
(J) 0 . e 0 0 o et O.o ·C a; 
e 0 
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RESULTATEN. 1984 VAN DORPSGENOOT/WIELRENNER PETER HUITEMA: 

TRAININGSWEDSTRIJDEN 
4- 3-84 Ekehaa11,.-{d;istro Drenthe) 8e 
10- 3-84 Leeuwarden· (Klaverdijkj e) 9e · • ·· 
24:.. 3-84 " " " " 6e j; · 

KLASSIEK~ 
17- 3-84 Ronde v~ Groningen 165 km 25e 
7- 4-84 Gasbeltour-Slochter~n 155 _km 9e 

.. , - - ....... 

' ~ ... - 
1. 

CRITERIA 

11- 5-84 Drachten 
26- 5-84 Joure 
30- 5-84 Leeuwarden-Bilgaard · 
2- 6-84 Gorredijk 
5- 6-84 Sneek ., 
9- 6-84 Noordel~Ke Kampieonschappen Eenrum 

. Frie~e Kampioenschappen 
10- 6-84 Eexf 
15- 6-84 Ee .. 
17- 6-84 Muntendam 
24- 7-84 Finsterwolde· 
28- 6-84 Bolsward 
30- 6-84 Dokkum 
2- 7~84 Bergum 

12- 7-84 Lèek. 
14- 7-84 De Wilp 
17_ 7-84 Oudemirdum 
28- 7-84 Buitenpost 
2- 8-84 Groningen-Zeeheldenbuurt 

15- 8-84 SteenwiJK 
17- 8-84 Arnhem 
18- -8~84 Harkema 
31- 8-84 Tolbert 
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18e 
4e 
1e 

15e 
12e 
11e 
5e 
5e 

18e 
·: 7e 

4e 
4e 

i ,. · 15e .. 
9e 
5e 

19e 
9e 

14e 
3e 

16e 
14e 
4e 
Be 



Leidersprijs Joure 
Pechprijs in Buitenpost en Steenw:i,jk 
Strijdlustigste renner in Groningen en Emmeno 

i.?~ 
r.~ .. . C . 

.. ·:~. !' J - 

K1assem~nt gewonnen in Bergum0 

Gevallen in: Houtigehage 
Dorpenomloop (2X) 
Eenrum 
Winsum 
Bedum 
Norg 
Roden 
Buitenpost 
Wolvega· 

EINDSTANDEN DIVERSE KLASSEMENTElt 
·~ . . . 

Drents Criteriumklassement 
Fries Criteriumklassement 
Gronings CriteriumklélSsement· 
:Noordeii,)"k (Fl;'ies +Gronings+ Drents) 

Criterîumklassement 
Fries Dagbladklaesement 

56e pl; 
13e pló 
Be pl. 

16e ,;,L.> 

1oe plo 

Jeanet en George Volbeda, 

willen langs deze weg, familie en kennissen, 

harteltjk danken voor de vele kado's, bloemen en 

kaarten, die wij mochten ontvangen bij de gëbo9rte 

van onz~ zoen Brandto .,., 

_Eemswouderlaan 4, _ 
8765 LT Tjerkwerdo 
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K011EKTES: / 

H. Kooyinga lit tis witte dat de kollekte foar 
"Het geesteljjk en gehandicapte kind" it moaie 
bedrach f arr f291,20 opbr-ochf hat 0 

De kollekte fo-ar de Nierstichting broch-t f30<i,- _op• 

Foar de aksje "Een voor Afrika:", waard ek omraak :· .. 
yn'e ponge taasto 
Us ooarp hat f4414,- op it kleed lein om it de 
meimins~e wat nofliker te meitsjen. 

Foar alle boppesteande badr agen sizze de o:rganisàtoren 
~s hertlike tank! 

§~EN~ER:::=:~, 
Sinds enkele weken wonen vnj in Tjerkwerd,._ .. BC?l:swarderwef 
Doormiddcl van dit blad 'It Skieppestur'csJe' · zullen 
wjj ons voorstellenó . 
Mjjn moeder werkt b:jj het Shell· at at Lon, in Bolsward 
bij garage de Jongo 
Richtje·is kapste;r geweest, ma.ar moet wegens huidprobl~ 
atoppen en is nu wer-kzoekënde , . 
Hennie is ook werkzoekende 
Siebolt zit op de CoToSo in Sneek. én Yme zit in de laa1 
klas van· de lagere schooi.· .. '* .. 

De weken, die wij nu hebben meegemaakt zijn ons goed 
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bevallen~ ·: . .,...... ~·. 

Met vriendellfke groete_I!,,:·-:-mevr:. Annie Wiersma 
en. kinderen~ _· _- : · . 

---~~~~~A~tf-.. 
NIJE YNWENNERS FERFOLCH: · ," 

Misschien is dat wel het :b'e~tè·· begin ÓÎn ons, Koos9 
Ada, Matthljs, Joost en Ruth Ste.l· ko-:t't ä_~ri' .u voor 
te stellen, als nieuwe inwoner-$_ .van:···11èt pand 
Kerkstraat 19. ... 1: '.;:::.· _ r'1 
Een pand, dat al . een/,11~le.:'-g$schi-~dei{i/:f acht er zich 
heeft met o.a. bo?rderj,j: ~-- br and ;,. -aannemersbedr:ijf en •• o 
wordt vervolgd. { ~ - 
In ieder geval hopen wij,- dat.",i\f.ll:ier in de boerder:ij 
verder uit de voeten kunnen ·_me:t: -het vormgeven aan dat 
wat ons bezig houdt: k~H·ami_~k'..j?n. gdd~die.nst o 
Voorlopig betekent dat_f,,pl~~~n m~ke~', klussen en 
gebrek aan t:ijd9 want dat hebben we·-wel gemerkt in de 
weken, dat we in Tjerkwerd woneno 
Plezierige weken, (ook voor.'.d:~-.k:i,n,.<?-eren·. die het 
hier prima naar· de 'zin hebben) •• •••••• dat wel! 
We wensen onszelf t9~,- di;:iJ~:9:a~ _;_zc:>-:_.bljjft, naarmate 
we meer en meer inbu..rgerèno_:;i., ·ë, :- <;~,\,_,, ·_ ;_,,--' 

Met vriendelb"ke gro~t ~oo_s, Ada, Matthij~, 
Joost en Ruth St-e1~:.r·,: .:,· · 

"""- .. 
. ; ·' 

.. ·: .. \. ...... ·..:: 
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'EENSGEZINDHEID': 

te 
2.m~art 198~ de ~tfiering · 
datum fr:ij foar '~s korps'o 

- De drumband koe ek skoan wat fersterking brttice, 
wa't sin hat om 'drummer' te wurden kin him/har 
opjaan by it bestjoer0 Der steane 4 trommen te 
wachtsjen! 

• Eensgezindheid is fan•t maaitiid wer fan doel 
in ROY.MELMERK"te crganisearjen0 

De opbringst komt tis ynstrumentarium te'tn go ede , 
In oprcp fan alle doarpsgenoaten: 
gaai net mear weardefol guod fuort, mar bewarje it 
foar ûs kol;'pso 
It wurdt nei ferrin fan tiid wol by jo weihelle •. ' 

It bestjoero 
'·· .,_;,, 



...... 

EN NATO~..;· 

Wy hoopje dat der'yn .. ~1985 j'/8r ipei in soad 
om de ljipaaikes · 
wurde sil. en . , 
oant ·12 à.pril, 
De Ofdieling 
fan it Bdn fan 
Ftlgelwachtén. 
{is allegéarre'· 
te sykjen, mar· · · 
neisoarch tlnder 
nimmeno Yn 
om Tsjerkwert 
hinne koe , . . . ..._~1~,t'.<c-"':z_'"": 
better regele /IM-vz..o.-i-,. 

8fdo Boalsert 
graach ·. :,, ... 

' hawwe wolle . · ·: .1 
, · ··, 1 / ' 'l r- 

SOar~h:: gestalte 
All:.,e. /aaisik.érs· 
leafha.wwers ûnd ez- Cts k;i,nne dêr wat oan ~wààn en, har 
op jaarr ~]?y de . afèio. :43oa1s'ert o Wy.-:,'kinne ûs··--oarimel.de. )>y 
de foarf$itte-r Wo Vedo V°een, Eel,ke Mobachstrjitte 3, ··· 
Boa.Ls er-f, tiilefoan 2379. Dwaan ! L · 

,,, ,_, 

nochf 
socht 
fansels 
tao 
Boalsert 
Fryske. 
moediget 
oan om 
ek om _d_e 
hannen te 
de kontrijen 

(en Dedzjum) 
dat woi· 



BILJARDWEDSTIJD. TJERKWERD - GAAST. 

VRIJDAG 16 NOVo 1984: 

De getallen achter de fiamen geven aan hoeveel 
de spelers moeten makeno 

Marten Brandsma 24 

Ulke Wiersma 25 

Sjoerd Breeuwsma 12 

H. de Boer 25 0 - 2 
Ro_Reinsma 25 0 - 2 

- D" van Kalsbeek 15 2 - 0 

Gosse Hofstra 27 - _Jo Riemersma 23 0 - 2 

Ule Raersma. 1e ·- Te TjaJ.sma 20 2 - 0 

Siep Riemstra 23 - Ho Hoekstra 15 0 - 2 . 
Sjoerd Poelstra 20 J. Oenema 20 O - 2 

R. Huitema 32 T._Twjjn.stra 34 2 - 0 

Jan Dykstra 42 So Galama 32 2 - 0 ... "\ . 

Willem Poelstra 20 Jo van Kalsbeek 15 2 - 0 

UITSLAG: 10 - 10 

AGENDA: 

~ 
14 deso : Jiergearkomste Oranjeferiening 

21 deso : Jierkomste Doarpsbelang om 8 Oere 
î jano : Nijjiersbal 

2 feb.o : De krite fan Boalsert mei it blijspul: 
1Swart hout en goudene bizen' 

2 mrtä : Mesyk~tfiering 

~-;- 



~ .. ,.,= ·~··· ............---~ 
... : .;' .. ·,_ ~ 
. 

. ··. ' 
I • • • 

. . 

is der. yn ~s doarp·· Len ·jonkje ber-ne , 
soan fan .. Ro Ezenga en" Go · Ezenga- -. ·~' .. . 

Yn•e 8fr{me periode 
Dat wie Pieter Jan, 
Dijksterhuiso· 

• <..: t {.' - ....... ,..- J :: 
• ·.-'. ;: r • .:.!:-:·- 

Op 13 desimber ~~+±e Eg.~~rt, Batrt er-am .en Hotske"Wiersma 
trouwe. ' 

\,_ \.. i 1 • 

J. · S{mt_.dê::24ste oklo:1:/er-is -~~ warber· doàrpsgenoat 
Roel ·Fá.J.kena net imeàr.· Doarpsmienskip,·mar foaral de 
skoalle, wer•t Roel !o,arsitter fan wie, hawwe nei de 
~insken sprutsen té ~oart fan syn kapasiteiten 
g~~rOk meitsj_e_ kiii~:~e.· . 

.. .,. ··::. . ,- 

.. Op·, 23 novimber · _waaré-~~: ~;,;t_s e p.oarp;mienskil) op' e. 
· ruj by it ferf?_t.j-erren ·f~ 'ien fan -6.s bepaaLd., · 
Lytse Hubert Jan, soan fan Yêb en Trudy Wittevee~, 
ferstoar nei in koarte sykte._ . · · · · ·· ·' · 

,: 
J 
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Y.77 / r 7 ~, 
J • lfota-Wa1tawei1 Do Vodo Werf-Boalserterwei" 1/}/J 
Te Vodo Meer-Rytseterp1 Akke de Haan-~oalsert, //) · 1 Ao v « Lingen-Singel~ Go Dykstra-Waltawei, J+Mo ·Galama 
Arkum, Jo Hylkema-Beabuorren, Mefro Eo KoopmansftSingel, 
Bo Sti~nstra-Skylgerl§.n.9 Mefro Gietema-Waltawei, 
Jo Kroontje+ Ao Mekking-Singel9 Wo Stegeerda-Sylroede, 
Mo· Poelstra-Singele 

Bydl"agen binne kommen fan: 

~ hertlik~ t ank , 

· ·:dia; 

- - 
April 1976 - Augustus·1984. 
Honderd maanden woongenot tá.ç - 
Tjerkwerdo Het is maar klein 

-- _:,p.och be Langrdjk- deel van ons 
u.z.- .... ...-.21:.....-- ....,,a . )~,ren geweest/, :·. ,, ,; 

, W~t een· ver achd.L met Eil ver sumo 
Derdr-uk t s -van · de stad met. z'n -'lvele 
.... , ·: • •• • h • 

·- · _f~c·etten.en het· plattellandsleven- t~ V ~ •e • ih~f' dor p , De vogels, het eieren zoeken 
· ·· ;. · het_' vissen en het dagelijks vertr'o;uwëlijke 

. , beieren v an de kerkklokken. Een oase. 
li'et ademde sfeer, die we proefden' en 
waarvan we rijkel~k genoten. 

,. ' 



·- ·~ "'- - · 
We zöuden te kort schf.ct en . als wc daar-bi] ook niet de 
dor-pab ewon er- · be t r-okken , ··Not med aLeven , b e Lev an van 

· bl5jd.~ en droeve g ebeur bcnd.ac en en het dageli,jks corrt.ac t - 
ondakf;-_p;.1s aller e Lg an karaktertrekjes - hebben wjj heel 
endcr.z ondergaan dan in de F. .. è:f'.d.~ 
Cave:rm1jd.c1:iJ'lt ·stond VG..St t d.3.t bij het ouder- worden de 
woning aa~ ~o Ke~kstraat te froot W3R en nes 
betn:~~l;:elijk · snel wercl he-1:: c~·~1 feit c \·!0 e;:i.':le;e:-1. ~."eJ.'huizeno 
tot was voor m~càe~ cc~ter te m~chtigo 
ZJ;j g:i.n[S • ovcr ct.ag r o Bj_n:v~n een maand d:rie1i1:-.al een \'!Oek 
in het z Lekonhud.e o Hot Le ek erc1i.. dc.t w0 w:1.rE:;.1 vertrë,kken, 
terw)jl de zon in hec Noorden stcnc19 doch de aanvenlce'Lijke 
plannine om in Tje1"kwerd, gedur ende de maand aept embcz- 
de zaak af te bouwen en succeeGieveljjk van- een ieder 
&fscheid te menen, ging niet dooro ~ 
We hopen dit ir. d.e .. toekomst goed te maken , doclr. .... 
volledig herstel van buurvrouw vergt enig tijd. Gelukkig 
gaat ~et al bete~, 
Is het toeval, dat zich thans in onze vçiormalige woning ··- 
een vriendelijk jong gezin heeft genast~ld? 
Hoe dan ook9 we hopen dat zij met evenveel plezier/ 
genoegen in het· dorp zijn ontvangen .en zullen wonen , 
Tenslotte wensen w~ alle vrienden en (on)bekenden 
van Tjerkwerd in voor- en tegenspoed Gods onmisbare 
Zegen toeo 

Vriendel~1c groetend Famo 
Allen Welkomo 
Oksewei 23, 8501 TT Joure. 
Telo 05138 _ 6824. 

J" Batteramo 
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S N Y P S N A R E. N: 

~:::~-- 
~· · ... - 

-Hylke Fo is wer aa:rdich.bekaam fan'e skrik; 
nei't syn stil mei raketten bestookt waardo 
Om' t i t noch net bekend · ±s-.· of' t it · Amerikaansk 
of Ruasyak mát eriaal Ï$, wit.te wy noch net 
oan hokker kant Hylke stiet. 

- . 

~- ~"JW: - 

~-~:.~--~,.v-~I:~. 
~~., ""lil\/,.. ~ 

~ Ondanks goede en slechte t~den 
no__g_ steeds niet gescheideno 

- Hinke Two har auto hie toarat. 
Hinke mei de pomp en ping-ping-ping. 
Doe•t se 8frekkenje soe foel de pr11s net 8f en 
Hinke sei:'Jonge noch ta wat is de benzine goedkeap 
wurden&1Maro••••••• 
Hinke hei de tank net fol benzine, mar fol dieseloalje. 

- De skimmel 
Sinterklaas 
plakje by 
Inek.e kin 
moai op- 
It wie 
dat de 
hfui fan ~ Haytema oanceuch 

zijn Joop en Janny 

fan 
hat in 
Ule ffuio 

derno 
rideo 

spitich 
skimmel de 
Lenie 



- By Wim Steggerda kin men no ek terjoc~te 
foar in~ - computero 

Ids So siet te telefonearjen en opiens 
wie•t ~t. Wat die no bliken; Ids 

hie de rekken net betelle, dat sadwaandeo 
Hawwe de skoalmasters áafolle ynlevere, dat 
it net mear l..ije kin? 

Ulke Wiersma, da. rujboer fan Beabuor,ren, hie wol 
nocht can in pear skiepke~ .• ·. Buorman .Yeb soe as 
deskundige mei om de moaj.ste~ .. dt:. te.· sykjen •. 

,, Tegearre op nei Rimmelom en Ja hear, :de hann:el slagge. 
Doe•t se th~ wienen seagen se mei nooht nei de 
kreaze aai-lamk~_s. Mar "at die bliken: ien fan'e~ 
fjouwer wie in raam! . . . . t 

-Tenei_de bril op hearent ' 

- Bakker de Jong Sr o w~e sa . mei oandacl,lt · . 
oan it biljert~n, dat_ er net trocll hie dat er mei 
de reade bal stjitte. 

,. 

- De bern fan de Sneinsskoalle •samuël•, kamen 
by Freek s. o.an' e doar ·taziwége ·in kwis. 
Fraach: Hoe lld is Schake-l? · · 
Antwurden fan'e bern: 30 - 45 - 64 - 55 - 80 - 90 jiero 

. - .• :· ,· ... --- 
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