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FOARWURD: 

Dit is alweer de 50ste editie van 'It Skieppesturtsje1o 

Begin '77 werd op een dorpsbelangvergadering het idee 
navoren gebracht, een dorpskrant uit te geveno 
De volgende redaktie-leden werden gevraagd~ Henny Leicht, 
Wyke Blanksma, Jan Melchers,- Jan Dykstra. en Rients 
van Bureno Het moest een krant worden van en voor 
Tjerkwerders, om zo het onderlinge kontakt te verstevigen0 
De redaktie schreef toen: We rekkenje op1e meiwurking 
fan de ynwenners fan Tsjerkwert. Dat jildt foar !lde, 
ruje, sleauwe, dryste, jonge, stive, aktive, sl~ge, 
humoristyske, reade, grize, fine, koartoandraaide, 
grau~e, earlike, tfü:ce Tsjerkwerterso 



.,, . 

Dus iedereen kon maar aan de slag 
en dat gebeurde ook0 De ver 
enigingen leveren·regelmatig 
kopie en natuurl~1c ook de 
dorpsomroeper, hij heeft al 45 keer 
een bijdrage gesohreveno Toch 
willen we nog wel wat meer kopie 
ontvangen van de Tjerkwerders en 
hun belevenissen (bv. snypsna.ren) 
Inmiddels heeft het _krantje al 
een oplage van: 200 stuks waarvan 
+ 40 krantjes naar oud Tjerkwerders gaan. 
Dus je kunt wel zeggen dat de opzet aardig geslaagd iso 
Wij gaan gewoon door en de kopie van u hebben we graag 
voor 2~óktober bij ons binneno R B 

. • van 11 
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MEDEDELING: 

Hierbij deel ik de clubgenoten van de bejaarden 
gymnastiek mede, dat wij van plan ~n de gywnastiek 
op woensdag~iddag 2 uur op 2 oktooer 1985 weer te 
beginneno 
Wjj verwachten u weer allemaal, want het houdt, je. jong 
en het houdt je fito 

Tot ziens Roelof de Jong. 



BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER: 

Voor de meesten onder ons behoort de vakantie weer 
tot het verleden en dan ook trots hun verhalen doen en 
hun souverniera en relekwieën toneno Voor menigeen 
het zij op kantoor of klas of op de werkplaats zal het 
weer even wennen geweest zijno Geen pilsje om 10.00 uur 
's morgens en geen hoorngeschal door berg en dalo 
In ieder geval sterkte toegewenst! 
Naast onbezorgd vakantie·vieren is er nog zo iets als 
onbezorgd thuis blijveno 
Blij van zin toog ik zelf nog al eens lekker weg in 
eigen omgevingo Maar helaas ik had er al menig keer eerder 
geweesto 
Tenslotte voor de mensen van hier hoop ik maar dat u allen 
zeer voldaan naar het vertrouwde terug keerdeo 
Maar· is het ~igenl\)'ks niet zoals de woorden van gezang 
179 O.Bo en wel: Ieder woelt hier om verandering, 
en betreurt ze dag aan dage 
Hunkert naar het geen hlj zien zal, wenscht terug 't 
geen hlj eens zag. 

Vakantie-groeten 
Nog nrijn hartelijke dank aan die mensen die de moeite 
namen en mij een vak.antiegroet stuurden. 

Wandelroute 
De zitbanken die een aantal jaren 
geleden door een 3 tal mensen van het 
plaatselijk bedrijfsleven geschonken zijn 
aan de u allen bekende wandelroute 
Tjerkwerd-Dedgum, daarover het volgende: 
Maar een enkele dorpsgenoot vraagt mij 
nog al eens, dat het niet mogelijk is 
om ze te verplaatsen naar het dorp maar deze mensen 
moet ik teleurstellen om de simpele reden, dat ze daar 
niet voor bedoeld ware~. 
Eens gegeven is nu eenmaal altijd gegeven. En de 
schenkers zullen het met mij eens zijn met de vier 
volgende regels: 
Wat ik leende wil ik terug. 
Wat ik geef ben ik kwjjto 
Wat ik niet heb kan ik niet geveno 
Wat ik krrjg is van waardeo 
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En de laatste regel is dan ook eenmaal van Grote 
Waardeo Het nageslacht zal er nog dankbaar voor 
zjjno En de lieden van Dedgum zal ik eerst maar eens 
een flinke pluim op hun hoed steken, goed gezegd 
is goed! Goed gedaan is nu eenmaal beter en dat wisten 
de mensen van Dedgum ook toen ze zelf een gedeelte 
van het bedrag offerden voor de kosten voor het ver 
nieuwen van het bruggetje in de bedoelde wandelrouteo 
Nogmaals mjjn complimenten voor deze wakkere mensen voor 
hun inzet, zeer lovenswaardig voór zoveel schoons! 
En als laatste wil ik aan dit alles toevoegen, 
dat de wandelroute zonder banken zou ztjn als een paard 
zonder ruiter. 
Het orgelconcert van j.l. werd bezocht door ruim 30 

bezoekers, waarvan zeven uit eigen dorp. . ., 

~;tm~=~~;:~d meiilifüW1!fü!il!ii!tlm,11 ·,-, l, . 
jonge organist, die zondag op zondag de gemeentezang 
op het prachtige orgel begeleid en waar ieder, die er 
dan is altijd over het gebodene vol lof iso 
Daarom ook deze nog zo goed bedoelde concerten kunnen 
dan ook bijna wel weer bijgeschreven ~orden in het 
kabinet der vergankelijke waardeno 

Voet-tocht over de wandelroute 
Als bij tijd en wijle mjjn geest weer eens overmoedig en 
bijna buiten de oevers van het bereikbare treedt, het 

· volgende; Een voettocht op een zondagmorgen van 
kerkgangers van onze Samen op Weg gemeente naar de dienst 
in Dedgum, en nadien weer rustig wandelend terug en dan 
tijdens de wandeling je ook eens naar je medemens luisterde 
en aan het woord te laten en eens naar zjjn welstand 
te vragen en belangstelling en wederzijds begrip voor 
elkaar te tonen. 



Denkende dat de gesprekken tijdens zo'n wandeling 
geestrijkend zulien zijn en velen van de wandelende 
schare in opperste blijmoedigheid terugkerend en 
zeggen dit hadden we eens eerder moeten doen en de 
koffie wordt dan maar eens een keer een uur later 
ged.ronkeno 
Daarom hoop ik ook dat deze goed bedoelde plannen 
niet te haastig terzijde worden gelegd en dan niet 
door vlijt maar halfslachtigheid ten onder gaano 

Tuinwedstrtjd 1985 
Allen hier uit het dorp zullen het met mjj eens zijn 
dat dit jaarlijkse evenement al weer iets uit de 
belangstelling is bij een aantal tuinb'ezitterso 
Maar nogmaals niemand is er aan gebonden en met dè 
vele regen van de laatste maanden heeft er inderdaad 
ook eenmaal niet goed aan gedaano 

Maar er zijn ook nog 
steeds mensen, die 
daar bepaald geen 
last van hebben gehad 
en hun tuin een ware 
bloemenpracht laten 
zieno 
Mocht de tuinwedstrijd 
nog eens verdwijnen 
dan zal dat in ieder 
geval niet met een 
daverende klap, 
maar met een matte 
zucht! gaan, maar 

,,,. ,',,• 
zo ver is het nog niet! 

Allen de hartelijke groet van de Dorpsomroepero 
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DORPSFEEST TJERKWERD: 

Het jaarlijkse dorpsfeest wèrd op vrijdag 16 
augustus door het muziekkorps 'Eensgezindheid' 
geopend. 
Op het drassige ~portvèld begonnen de sportactiviteiten. 
Er was voor elk wat wils. 

Volleyballen, kaatsen 
en spelletjes voor oud 
en jongo 
'sAvonds was de start 
van de zeskamp, met 
de theorie-ronde en de 
zelfgemaakte toneel 
stukjeso De stukjes 
waren erg leuk om te 
zien en er varen vele 
variatieso Na afloop 
hiervan kon er gedanst 
worden op muziek van de 
'Vote's'o 

De zaterdags was er een 
'guozzebrief' georganiseerd waarbij 
er vragen door het dorp vérspreid 
war en , 

Hierna matinee. Om half 2 was de start op het sport 
veld van de spelen voor de zeskampo Er werd hard 
gestreden om het hoogst aantal punten te bemachtigen. 
Het weer was in iin woord geweldig dus 
deze middag kon niet meer stuko, 
's Avonds was er nog een touwtrek-wedstrijd, 
waarbij de spieren nogeens extra belast werdeno 
Er was veel publiek, zodat er een goede sfeer 
waso Na afloop nog gezellige dansavond met muziek 
verzorgd door het Pallas-Combo, was teve!}-S de af 
sluiting van een geslaagd Tjerkwerder dorpsfeesto 

Uitslag van de activiteiten: 
Volleyl,al 1e prijs: Ieb Witteveen, Sipkje Draaijer, 

Antje de Jong, Catrien Huitema, Hylke 
Schakel, Jelle Zijslingo 
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2de prijs: Nico Postma, Herma Groene 
woud, Hilda Twijnstra, Boukje Gietema, 
Jo~an Dijkstra, Trudie Huitemao 

Jeugdkaatsen 1ste prijs: Johan Gaastra, Martine 
Hylkema, Wybren Poelstrao 
2de prijs: Gooitzen Brandsma, Jan Go 
Hofstra, Johan Ouderkerken. 
3de prijs: Mél;!'CO Burghgraef, Ankie 
Poelstra, Jelle Brandsma. 

Kaatsen 1ste prijs: Bouwe J. Bouma, Niek de Boer, 
Douwe·van de Werf, 

2de pr:ijs: Hein Gietema, Anno Galama, Broer 
Dykstra. Winnaar telegraaf: Bouwe Jo Boumao 

Guozzebrief 1ste prijs: Jan Dykstra 
2de prijs : Ma.reel Mekking 
3de prijs: Ineke Feenstra 

Kinderspelen.Kleuters,iedereea kreeg een prJJSJeo 
Klas 1 en 2 - 1ste prijs: Peter Fabriek 
2de prijs: Else Huisman 
3de prijs: Jacob Hofstra 
Klas 3 en 4 - 1ste prijs: Anke Marije 
de Boer 
2de prijs: Alex Draaisma 
3de prijs Matthljs Stel 
Klas 5 en 6 - 1ste prijs: Carolien 
Draaisma 
2de prijs: Durk Breeuwsma 
3de prijs: Robert Tiesma 

Paraplu-hangen Klas 1 en 2 1ste prijs: Sjoukje 
Dykstra ! 
Klas 3 en 4 1 st e prjjs : Marijke 
Dykstra 
Klas 5 en & - 1ste prijs: Durk 
Breeuwsma 
12 t.e.mo15 jaar - 1ste prijs: Rudy 
Mekking 
2de prijs: Sybolt Dykstra 
3de prijs: Johan Gaastra 
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Spel 16 t.e.m. 50 jaar 
1ste prijs: Johannes en Sytske 
2de prijs: Thomas en Boukje 
Spel 50+. 
1ste prijs: mevr. Kroontje 
2de prijs: mevro Flapper 
3de prijs : mevr. Bakker 
Touwtrek-wedstrijd 
Mannen - 1ste prijs Arkum: Willem Haitema, 
Willem Poelstra, Sjoerd Ga~stra, Anne de Boer 
2de prijs Baburen: Johannes\Bakker, Klaas 
Galema, Jelle Zijsling, Ieb Witteveen, Sybren 
Schakel 
Vrouwen~ 1ste prijs Rytseterp: I-et Galama, 
Akke Gietema, Boukje Gietema, Janneke Gietema, 
Petra de Bok 
2de prijs Ule ploeg: Antje Bakker, Sipkje Draa.ijer, 
Lysbeth Ydema, Thea Dam, Tea Huitema 
Zeskamp ---.-:~ 
1ste Rytseterp - 38 pnt~ 
2de Baburen 31 pnto 
3de Singel - 25 pnto 
4de Eemswoude - 22 pnto 
4de Waltaweg/ 

Sylroede 
6de Arkum 

- 22 pnto 
- 20 pnto 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Forline wike ha wy yn'e sleàt tichtby Michiel de 
Jong in jongesfyts fnn. 
De fyts is br~n en it merk is Super Style en 
kocht by Kroontje-Bolserto 
Witte jimme fan wa dizze fyts is? 

Jeho Dykstra 

$$$$$$$$$$$$$$$$i$$$$$$$$$$illi$iîiit$$$$$$$$$$$$$ 
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LYTS OERSICHT FAN IT REISKE FAN DE JEUGD FAN EARTIIDS: 

We hiene oansising krige 20 oer tolven klear te 
stean op it plein by de tsjerkeo No dy't earst 
noch wat ite woe, moast dat wol yntiids dwaano 
Mar. moatte jo miene, dat de jeugd fan eartiids 
har dit fultnimme lieten, nea hjer, dat elt& stie 
reeo Mei auto ophelle, wat wolle jo noch mear. 
Us nimmer faaljend oud lid, of moat ik aizze us 
reserve lid, Fr. Hylkema, no yn Parregea, wie ek 
wer tige op tiido Dus doe gie it op nei Tsjerkwert 
by de brêge, wie de sammeling en us 8fstek foar dy 
middeio Nei't allegear te plak siet, Hruje Hinke koe 
spitich genoch net mei'fanwege in euvel aan it ankel, 
gyng de reis nei Grouw, troch de moàiste binne 
paadsjes, dy't jo mar betinke kinne, op nei de 
beat by de Princehof. In lekker wyntsje, nee net 
ût in ~omer,· dy ûs hier lekker trochwaaieno 
Mar in grutte seal joech ûtkomst 
koene we lekker genietsje fan it 
remme ûtsicht oer dizze grutte 
wetterplasseo Der wienen ek folle 
gasten nei boppe gien, mar doe't 
der roppen waard foar koffie en 
gebak, wienen se wol allegear 
presint, it smakke lekkere 
We hienen san twa en healoere fean, 
doe't we wer oanleinen by it hotel 
yn Grouwo It waar bleau bfttengewoan moaio syu 
auto wer opsocht, doe waard der sein, no sille wy 
nei de Jouwere9 mar wy h!lde de lytse dykjes, om 
fan noch mear nateur te genietsjeno No sil der wol 
stimmen west ha dy seinen, we ride fuort, mar 
gesellich wienen dizze P+akjes toch wol, 
sommigen nea earder west~ 



Yn it motel op'e Jouwere mochten we no 
dochs in echt slokje bestelle en waard eefkes 
alles gesellich bepraat, aan slagge middei as 
it wer west hieo Ek wienen s.en S.Buwalda wer fan 
de partij. It waar wie ek sa kost1ik moa.i en dat 
docht alles san dei. It sin is dan folle fleuriger 
en dat koene jo merke nei it slokje fansels. Dit 
i11J gekheid 6ansels, de hiele middei wie de stimming 
tige fleurich. Hjir krigen week trije hapklare 
broadsjes mei beleg en in lekker kopke kofje derby. 
No nei it betide miel fan de middeis, smakke it 
tige b~sto Elts hie wol sin oan wat, dat 
it wie gaü beslikke. Neidat dizze en gene betanke 
wie foar .de meiwurking, tank ek de hear R. de Jong 
foar dizze slaege middei en de measten fünen in 
lange middei moai gen6cho 

Namens dejinge dy't me1w1enen, 
P.P. de J. 

'1$~%'/I/$'1f1li%/11d$'/J1i%%%'1$1fl,%%'1$%'1l1,~1I1J~~ 

BIJART VER. H.T.S, ~mtt. 
De afgelopen winter is er door de clubleden 
verwoed op het groene laken gestreden om 
toch maar een goede plaats te krijgen op de 
wedstrijdlijsto • 
Vele prijsbekers moesten er dit jaar worden 
uitgereikt o.a. twee voor een derde plaats 
tow• met 21 wedstrjjdpunten Marten Bz-andama 
en Hille Schakelo Met 22 punten werden tweede 
Ulbe Wiersma, Sjoerd Poelstra, Haye Huitema, 
Jan Dijkstra en met 26 punten eerste Jouke 
Reidsmao 
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Onze club telt momenteel 18 leden. Hein 
de Haan meldde zich als nieuw lid. 
Ook was er droefenis de afgelopen winter 
door het verlies van ons lid Fokke de Boer. 
lij was al sinds de oprichting in 1970 een 
zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. 
Was het in het voorjaar Harmes de Boer 
enkele weken terug was het Sint Postma die ons 
ontvieleno 
Beide waren met Tjarnme Draaier ooit de oprichters 
en sinds vijf jaren ere leden van onze verenigingo 

J.Z. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

WORDT VERVOLGD: 

Met de donkere jaargetijden weer voor·de boeg, 
is de zomer onopgemerkt voorbijgegaan, alhoewel •• 
Terugdenkend aan 8 juni;~de overweldigende belang 
stelling, de kado's, de hartelijkheid, de sponaniteit 
en ga zo maar door, was het me 'het zomertje wel•0 
Bedankt allemaal! 
In de wintermaanden zal de winkel alleen 's middags 
open zijno 
En wat de donkere avonden betreft: 
Bij voldoende belangstelling zal er weer gelegenheid 
zijn om een kursus "werken met klei" mee te maken0 
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Mjjn gedachten gaan uit naar twee kursussen 
van 5 keer en wel op: 
maandagavond van 8 - 10 uur en op 
dinsdagavond van 9 - 11 uur. 
Wanneer te beginnen is nog niet helemaal bekend, 
maar ik denk vanaf 23 en 24 septembero 
De kosten bedragen f 50,- per 5 lessen, inclo 
materiaal en een kopje koffieo 
Voor vragen, opgave, overleg enzo-bent u welkom 
op Kerkstraat 19 of telefoon 91930 

Met een groet van Ada Stel-van Dijken. 

KLAVERJASSEN: 

Bericht van de kaarttafelo 
De zomer is zo goed als voorb~ 
en de kaarten moeten weer worden geschudo 
We willen weer beginnen dinsdag 17 september 
om precies 8 uuro 
Nieuwe leden zijn van harte welkomo 
Wilt u informatie bel dan: 9269. 

Tot 17 september, 
Tietie Kikstrao 

R:&&&&P .. &&&&&&&8.f..&&&&&&&&&:&&&&&R&.&&.S.&:&&&&&.&&&&&&&&&&8.& 

DE SUTELAKSJE WURDT DIT JIER 
YN TSJERKWERT HALDEN '11 IBYBIE BOEI' 

Dat alle jierren mei Fryske boeken sii.tele wurdt, 
sil jo sünder mis bekend w~zeo 
Mar witte jo ek wat foar organisaasje as der 
achter dy saneamde sutelaksje sit? 
Dat is de Stichting "It Fryske Boek", 
Dimpte Hav-en 11, 9001 AX Grou; telo: 05662- 
35000 
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It doel fan de stichting 
is it jaan fan foar 
ljochting oer de Fryske 
literstue~, it meitsjen 
fan propaganda foar 
it befoarderjen fan 
de fersprieding ran- 
it Frysktalige boeko 
Dat is in hiel mftlfol 
en it heart allegearre 
like moai, mar wat 
wurdt der no oan dien? 

-Der wurdt in katalogus foar de boekhannel en de 
biblioteken byhalden dêr't alles yn stiet wat oan 
Fr.ske boeken, en boeken oer Fryslb, ~t-komt9 
-Der wurdt ek om•e tw jier in beskriuwende berne 
katalogus ~tjftn, de Berneboekewizer, mei d~ryn 
in oersjoch fan alle Fryske berneboeken en in 
beskriuwing oer de ynhlldo 
-Foar bern binne der programma's yn1e boekewike. 
Faak wurkje hjir skriuw(st)ers oan mei. 
-Der wurdt in boekejtln organisearre as slûtstik 
fan de sutelaksjeo D@r komme skriuwers en skriuwsters 
oan it wurd en fansels is der ek in boeketafelo 
Elk is dêr wolkomo Dit Jier wurdt de boekejftn hälden 
op ene on 12 oktober de jüns om 8 oere yn Amicitia 
te Snits. 
-Alle jierren jout It Fryske Boek, mei help 
fan it Skriuwersboun, de Fryske Skriuwerskaiinder 
~to Dat is in kalinder mei foar alle wiken in 
fleurich of tryst, boartlik of earnstich stikje, 
of in moaie tekening, foto of knipprintsjeo Troch 
de jierren hat dy kalinder in grutte bekendheid 
krigen en der wurde dan ek in soan ferkochto 
Marjo kinne him ek fergees krije, as jo foar f25, 
of mear oan Fryske boeken keapje of sels mei sutelje 
yn'e sutelaksje. 
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-Dy sutelaksje is wol de bekendste aktiviteit fan 
it Fryske Boeko 
Jo ha grif de sutelders, dy1t de boeken yn'e 
kroade ha, wolris sjoen of yn'e krante in kaart 
berjochtsje lêzen mei de sutelopbringsten fan 
bepaalde doarpen. Alle jierren wurdt troch h~nderten 
frijwillige helpen suteleo Yn de sutelaksje fan 1984 
waarden meiinoar 180000 boeken ferkocht. Hakker 
boeken wurde der sutele? Fansels mei-alle Fryske 
romans, ferhale- en gedichtenbondelso Fierders 
hawwe wy ek learmiddels foar fuiderwiiso In grut 
plak nimme de berneboeken yn; nei•t it Frysk 
in ferplicht fak op de legere skoalle wurden is, 
nimt de fraach nei berneboeken ta en der wurde 
optheden ek in soad nije ~tjüno Fan alle ferkochte 
boeken yn•e-·sutelaksje 1984 bestie 39% !it 
berneboekeno 
Mar fansels is der ek geastlike lektuer, bygo dei 
boeken en it Lieteboek foar de Tsjerken en 
de ntje Fryske Bibelo Op it gebiet fan taal- en 
letterkunde en skied.nis wurdt allinnich mei it 
meast gongbere sutele; yn de 8fdieling ferakaat 
sitte fierders in soad nijsgjirrige boekeno 
Sa't jo sjogge kin elk wat fan syn gading fine 
en It Fryske Boek docht har 
b~st om gjin nee te ferkeapjeno 
F.n mocht in boek net yn de kroade 
sitte, dan kinne jo it wol 
yn de bus fineo Hoe witte 
jo no wat der krekt te keap. 
is? In wike foardat de sutélaksje 
yn Tsjerkwert hllden wurdt, krije jo 
de Fr~ske boekekr~~te yn'e bus 
en dêr steane alle boeken dy1t meigeane 
yn'e atrt ë Läks j e kreas op in-rychje Yll•o Ek de 
Fryske·L.P.1s steane der Yllo Dy sitte net yn de 
kroade, mar wol yn de buso De krante besjogge jo 
thfis èarst ris op jo gemak om dandy boeken fit te 
sykjen d~r•t je wol sin oan hao 
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As se. dan by jo komme oan'e doar, witte jo daliks 
wat jo ke~pje wolle, en de krante kinne jo bewarje. 
Marjo kinne ek meihelpe0 Yn Tsjerkwert ha wy 
de skouders ek mai nnder dizze sutelaksjeo 
Jo kinne jo opjaan by de pleatselike kontaktpersoan 
Ineke Dykstra, Sylroede 5o It Fryske Boek fan har 
kant docht der alles aan om de sutelaksje goed fer 
rinne te litten en de aksje wer slagje te litten. 
Der moat earst hiel-wat regele wurde foardat de 
sutelders los kinneo As dy komme, is it wurd oan 
lliiittliiiiiiii.fiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
NIJE YNWENNERS: 

Miskien is it jim al opfallen, Sylroede 
ntje hüs, is sünt begjin july bewenneo 
Meie wy ds eefkes foarstelle?ll 
Wy binne mei ds fjouweren: Grytsje en Rick Steur 
en ds bern Arjen (5) en Jelte (hast 3)o 
Grytsje is trouwens foar in protte Tsjerkwerters 
gjin Onbekende; se is hjir opgroeid, Grytsje Postma 
fan Arkum. i 
We ha in skoft yn Sni ts ( wer' t Grytsj·e foar de 
beukerklasse stie) en Drylst wanne en binne no 
hjir bedarreo 
Rick rydt hin en wer nei Ljouwert; d8r jowt hy 
ekonomy-les oan de lerarenopliedingo. 
Mei it doarpsfeest ha we al in protte minsken 
kennen leardo We leauwe en hope hjir fijn wenjen 
te kinnen. 
Oant sjens, 

Grytsje, Rick, Arjen en Jelte. 
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FERFOLCH NIJE YNWENNERS: 

De heer Kikstra vroeg mij-even om wat op papier 
te zetten en bij deze dano Ik ben Maritza Fleischeuer 
geboren te Lochem (Achterhoek) en sinds maart 
wonend in.Friesland. Eerst een half jaar in 
Oudega Wen sinds augustus in Tjerkwerd. 
Ik werk in Bolsward btj de Stichting Hid Hero Hiem 
afdo therapeutische gezinshuizen als consulente 
normalisatie. nat houdt in dat ik stafleden, 
die in een huis met kinderen werken, adviseer 
en begeleid.· 
Dat werk brengt met zich mee, dat je avonden per 
week vergaderen moeto 
Ik hoop dat het me hier göed zal bevallen, wat tot 
nu toe zeker het geval iso 

NIJS FAN IT PJUTTEHONK: 

B~ste doarpsgenoaten, 

Fansels stiet deral mear oer 
it doarpsfeest yn diz~e 
Skieppesturt te lêzen. 
As 1boartersseal1wolle we 
ek noch efkes op-dizze 
dagen werom sjen. 
Troch de drokte 
dy't de konsumpsje" 
tinte mei him meibrocht 
is der in protte oan ~s 
foarby gieno 
Mar oan'e sfear ~y•t yn it 
tintsje heng wie it te 
mer~en dat it slagge 
dlAQD, west binneo 



Ek foar ûs is it wat de fin~sjen oanbelanget 
slaggeo 
Spitich dat der sa•n protte bierfleskes wei 
wurden binneo Soe immen witte w@r krekt se 
yn'e grün bedarre binne? 
Tt liket ~s nammentlik net b~ten gefaar foar de 
sportljuo . 
En ••••• it wie fansels ek noch in part fan ds 
fertsjinsto Lit ~sit n?ch efkes witte! · 
Tank lykwols foar de klàn.dyzje; We sille grif 
wol mei it jild dt de fuotten kinne no•t we wer 
mei 16 pjutten it 'nije' jier yngien binne. 
Hoe mear bern, hoe mear boarteraguod der 
nedich is en goed spul is djoero 
De earste belangstellenden ha al efkes 
by ~som it hoekje sjoeno 
Antsje hat 10 oere de kofje klearo 

Tige de groetnis 

fan!lt 
1It Pjuttehonk' 
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Op 15 juli wie it feest oan1e Waltawei 

by Jan en Agatha Witteveen,_want doe 

waard de lytse Seakle berne, 

Ut Boalsert krigen wy it berjocht 

dat Bouwe en_Aukje Feenstra in fëmke 

krigen hawweo Se hjit Anna Fol:$:je. Lokwinske! 

Twa_pearen binne 25 jier troû<lo 

Op 27 j-uly wiene Germ en Gryt de Jong 
1yn1t sulver1 en on 14 septi,mber is it safier 

mei Sybren en Anny Hierestrao 

Beide pearen: fan hertel 

====~======~==============================---== 

De Stichting 1It Waltahüs• qrganisearret 

op sneon 12 Oktober in Bi~gJ jün en op 0 
sneon 30 novimber komt iy kabaret selski.J2 

fa.n Reahüs by ~sop! 

Hertlik betanke foar de bydragen, dy1t kommen binne fan: 

Do v.do Werf - Boalserterwei, Eo Feenstra - Jousterp, 

Ko Stel - Singel. 
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S N Y P S N A R E N 
UU4ll.,U.AU.1"t1:,.~ 

Wy hawwe no_ek in Arfbier 

yn ~s doarp. It is in 1sy' 
en stiet by Tsjalke en Tine op stllo 

It bist h~t de moaie Arabyske namme: 

•••••• Ma.rijke. Sjoukje is fan doel om mei 

Marijke mannich concours hippique te winneno 

Kommentaar fan Tsjalke: Een gebrek, paardegek0 

De Singel hat_feest h~ yn'e Feenstra hallen 
op Beabuorren. Bouw sette de joker·yn by1t 
slaatje iteno 

Reiny de Jong mocht snubiet fan de tfm 
helje en kokje. Heit Michiel f1n it net te 

fr ••••• iten en seach op1e tfm wer•t Reiny 

it wei hieo Doe die._bliken1 dat se goudsje 

blommen itan hieneno 

De beide tsjerkerieden 

binne op reis west nei 

it Loo_en it Iepenloft 

museumo It motto fan de 

reis wie: §~men op sta-e;, 



- Jos F. wie 
hie de kop der efkes net 

en knipte it 
topke fan de f'inger. 

Tineke Steggerda 

hat it topl;:e fün, ••••• 
mar te le·to 

Femylje Stel wie .mei fekbsje 

en Jelly (fan Auke) joech de blommen· 

wettero De kat Otto wie Jelly ~.ntkaam 

en Otto joech him del yn it atelier. 

Otto makke gbs diggels, skea /1200,- 

Jelly koe der amper :fan sliepe, mar frou Stel 
rekke wol flot troch de winterfoarrie hinneo 

Soe se dêrom allinne middeis iepen w~ze? 

= Yn in heale stoarm hat Rille Schakel (bemanning 

Rients van Bo en Geart fo) de sylwedstriid 

"it krf1s f'an He ech" wftno Hille aette Bolle Jan 
spinnaker op en wie net te besilen~ Hy wurdt 

no foardroegen ow mei te dwaan oan•e Eurolympiade 

foar minderheden0 

,'\nne Dam hat te ~..rijen mei AoD.Vo (1u'beids Duur 

V~r~orting) Om de tiid om te krijen boartet er 

mei de gl.oedruje P-2000 com:putero 

kopy ynleverje foar 26 1ktobero 

-.Zo- 
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