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FOARWURD:
Ja minsken, de tiid fan f~an?je ·is dan wer foarby.
Hope 1 ik ha t e 1 tsenien de noadige ene rgie en vitaminen
opdien om mei nij e moed oàn
s)ach· te go an' me i da tj inge '
wat hiin of har te ·wachts'jèn ·stièt. •:
-.
'

'e , .

Guon minske~ ha h~rren fa~ans·j~ -~rochbrocht yn .-it \ûtenlan,
wer 1t f'an se Ls in p~ott~ i;e.:sjen is; oa+ief.l·.:1>1:i,,l),wden ti.chter
by hûs en fepm~e,~):i.çi.~r'?n.do-r·gxt:if'i et skoan..~::r
En dan wi0nen-1dQrJnooh Lnke Lde n dy't ,;hi,e~el'.ldal thûS"
bliuw4en .e:!:I .de n .aa no en dan· ris op ut, j;e;agcrn,' men .s oe dat
de "Hylper-. of Callantsooggangers" ne ame '_kinnQ.
Dit wiene. ,de echte genie tera fan "natuurschoon" •
• 1 ~

Mar hawar, we moatto allegearre wer en ek de bern gaan
wer nei s~oa:J.lo en sille wer harren uterste bêst dwaan
moatte om tä.· goede· re sul tatert ~e kommen.
Wy be tankjo f'ansels noch cl tsenien foar de fakansje...:
kaarten. Wy hawwe se a1legearre ophangen en de muorre is
hast fol.

-..1

Berichten van do Dorpsomroeper•••••••••

====-======== ===============

*

In hot voorafgaande no. 3, dacht ik zeer terecht van
do redactie om de Le se r-s eens· aan het woord te laten·
in no. 4, wat betreft ïots over hun belevenissen in
hun afgelopen vacantie te schrijven •. ·

*

Wat mijn vacanti_o betrof, die heb ik dit jaar merendeels doorgebracht op Balconia on in Gadornia. Velen
zullen misschien danko n , die man was helemaal in
Italië, maar om geen dwaze verwarring ·to stîchten,
do bedoelde plaatsen betekenen niets, mee;r- of minder
dan thuis op Balkon en in do tuin.

*

Na enkele Bejaardentehuizen in de omgeving te hebben
bezocht, wa~F je bij leven on welzijn later misschien
o'?k·vaste bewoner.van kan worden, mijn indruk hierover:
je kunt er figuurzagen, biljarten of klaverjassen en
nog genoeg andere dingen, en waar je telkens maar weer
"verrast" wordt door een goedwillend Zangkoortje uit
de· buurt of ama'be ur-ape Lé r-è, die ·ze·lf dn mea s·te· s'clri.k ·
hebben ais ze voor de oude mensen mogen optreden.

*

Nog een tintoonstelling bezocht van de Ver. tot hot ...
opzetten van vlinders, maar daar is één dag toch heus
te weinig om· alles te kijken.

*

En.dan die prachtige boottocht over een aantal Friese
meren, onvergetelijk, ik zal er niet te veel over
schrijven, wel enkele voorvallen die ik u niet wil
onthouden!
Bij do afvaart was eon ieder vol verwachting wat de
dag zou brengen. De kapitein, tegelijk stuurman en
machinist, was èen zeer correct-mens dat kon je direct
wel zien. Hij stelde ons direct al op ons gemak en
had vooral veel begrip voor ons, toon wij in de volle
deining-van het eerste grote· meer waren en enkele
opvarenden braakneigingen-vertoonden, maar dat was
ook maar van tijdelijke aard. Wij voeren van het ene
moer naar het andere, onderweg genietende van de
Zeiiloten en vooral die éónlingen op een plank met
groot zeil.
Na de dag verstreek en met de thuishaven in zicht,
raakte nog een deel van de opvarenden in paniek,
- 2 -

nl. dat er een man overboord \.as'· gevallen,
De kapitein, cvanze e r ve r-r-aa t, liet' nîetetn· de· stoolli.;;,;·
fluit gillen on de boot· stilliggen na aan· bakboord 'e n ..
.
stuurboor_d de s Loe ps n te he bbs n gestreken ~n de reddings.l,<
boeien' je: link·s -en rechts om de or en vlogèn, een enke_le
kwam zelfs op de wal terecht, brak voor een ieder wèe.'r
een grote ge,ru:ststell;ln-g door,· he t was nl. loos alarm.
Het bedoelde' slachtof.fer kwam weer op het dek tevoorschijn,
hij was nl. in slaap gevallen op een zekere plaats, daar
de keizer te voet gaat, als u mij begrijpt!
Later liet hij mij weten, dat hij zeer vermoeid was en last
had van Vaoan t i.ene ur-oae , Al. met al zeeT gevarieerd •.
manende
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*

Tenslotte op de laatste dag· van-·mijn-~vacant±e-··be-n···ik··thuis
nog boven van de trap afgeknikkerd; ook dat was een
hoogte;r:,unt Ln mijn vacarrtd e , · He t: zij zo!

*

Ui tsla.g Tuinw:,e,dstrijd 1980· nog de ae maand ,
Met de Hartelijke Groeten
van de Dorpsomroeper·.

Onder de_ r-ubr-Le'k :'."11fj0.·'ynwenners" he bben ' we in de
vorige skieppes-turi; ee_Îr ,SiïW$=JO., ·'1;(3r kennismaking·
geschreven! Och, md nskerr, wat skrokken wij:
·
"Do heer on mevr-ouwl' :sto~d.p,aa-r ond€r.-;No, der hawwe
wy no :t foar -Lear-d , I)i t· -is· äen-'-vergissing; ook fout
was dat mijn vrouw nd.et "Hoekstra" heet, maar "van
Mar;rurn". Maar we gaan. verheugd verder!
Gegroet,
-~

~

fam. Hoekstra-v. Marrum,
Sylroede 4.
Hallo allemaa;L,

Op. 18 mei z;ijn _wo komen wonen aan het v. Panhuyskanaal.
- 3 -

Wo hebben .ho t -hiGr org naar
Mijn vriend is huisschilder
als bc zd.gho äds thcz-apc u'te in
in Sneek.
We hopqn daze winter aktiof
plaatsvindón,·moo to doen.

do zin, lokker op dÇl ruimte.
in Bolsward, ikzelf werk
het: verpleeghuis do Eo Lánon
mot do bozighodon,·die hier

Grootdn.van Wiebe on Ali,
v. Panhuys~og·4.

66666666
Swier waar boppo Tsjorkwort, snointtomoarn 3 aug.,
Singèl 8:Moarns be t i.Ld , wylst ik oan ·,t kij- opholjcn wie,
waard ik bysûndor troffen +r-och- de frjemdo griengiolo lofton, dy't driichjen~·om on Öer'ûs doarpko
hongon.
Yn 'e fierto tongoro en ·wjerljoohte it. Do kij en
harren·driuwör knoffoldon·poostend en swittond oor
it ûnflakke kouwopaad nei de stal ta. It paad hie
slim te lij en hfui fan do wie_te -rJ:te yn 'o julymoanne en wie no mei it droego waar bonkehurd
wurdon.
Do kij fêst, fluoh oan 't melken •. Ik fe.rg~a.t·.:it
waar aflees, oaro dingen hiono myn oandacht.
Toa, ek al botiid wc.lqcor t;roch d!') ·tonger en tioner-:tour-plannàn, f'àn docht0;r J.~nio·; ··;i:i:r;-9-Pht my
flaubyt · en in
Lckkor- kopko thé~
_'. · . .. u\ :.,·:. ·.,. •• , ,
..
~
. ..
. - 1

in

....

Krakt wer -oan- 't me]ken, waard it róetswàrt om·us
hänne, Tonger en wj'erljöcht ·wionen· ne t -faica:è ;1-oft.::
Ik tocht by mysels: dö kij inoatto der mar wor·u't,
dit komt sa not· goed. Lokkd.ch rbe gûn it ·te r-e i.nérr ,
mar de kij woenen der net ut.
Opiens in fûle· slach on allegaar ljocht. De melkma.sine en i t lj ocht s Loe gan mei in klap ut.
In stik of fiif kij sprongen troch de skrik mei
sa'n gong efterut, dat de kettingen brieken en se
efteroer yn 1e groppe foelen. De rest balten
ferskriklik, de bolle boppe alles ut.' 'k Tocht dit
18 raak en ferwachte de .r-e ade hoanne , Tea wie der
ek al wer, en frege tige rêstich: ·wer is I t ynslein'?
- 4 -

en is der bran? Lokkich foel dat ta, it wie op it
ûleboerd slein, der· wie in r-i ge dakpannen of en· der-

siet in gat yn 't dak. Yn 1e skuorre en om 'e pleats
hinne wat houtsplinters, dat wie it sawat.
'

-

Mei de skrik yn 'e fuotten sbè 'k besykje it spul
wer wat op gang te bringen.
. ..
De buorlju ha ûs moreel en·praktisch tige holpen.
By dizzen wol ik, e k nammens Tea, elk" 'dy I t ûs sa
spontaan holpen ha, tige betanke.
Goed njoggen oere koe 'k wer rne Lke , Br oe r- Hein hat
my noch efkes hol~en, dat aly~ oere rûnen de-kij
wer yn 't· lan.
~....

. i ·.

F. G.
"=Il="="= Il

Jan in he t:·moeras !
Terwij:1 allen vre4ig workza~m waren op de
Sy~roode, ontstond er voor dhr. Blanksma
een kritieke toestand.· Hij zonk met ·de auto
.ziend..qrogen voor de ramen van .van der .Wal
in het aàrdse donker.
· De erno td onè le toe schouwers konden geen· hulp
bf.e den , ·

Do inmiddels toegesnelde Hoekstra zag het
grote gevaar, ~aarin collega Blanksma verkeerde. Hij groef met een schop onder de
auto, torwij1 dhr. Schukken een plank
ergens vandaan haalde, en ja hoor , na vee I
duw-: an 'trekwerk, daar was Jan weer 'boven
•,water.•

$$$$$$$$$$
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Uit het brughok geklapt

=======================
Nu dit ·jaar--.de., .grootste drukte in de schce.pvaart wee:r: ach ter de rug is, leek het ons goed om
..... . . .
. :-· ' . .
.
.
U allen i.e1ts te ve:Ji'.tellen over do af'ge Loperi maanden.
;

Zo zijn er in de bouwvak-vakantie (3 weken), 1881
betalende :vaartu.:fgon gepasseerd, dat is per week
627 stuks en per uur! 11 stuks. Vorig jaar was
er op één dag een aantal van 152 stuks gepasseerd,
dit jaar kwamen or op één dag 165 vaartuigen door,
oftewel! 18 por uur.
Wij hopen, dat U het ons niot al to kwalijk neemt,
als U al eons voor do brug moest wachten. ·Wij zijn
or van overtuigd, dat vooral do mensen die eon
bedrijf hebben er wel èons hinder van hebben Óndervonder .,,m we hebben ge:tp;~beerd om dit zoveel mogelijk te beperken. Die one dorpsgenoot, die geen
bedrijf· hooft en weer eens moest wachten en daarop
reageerde door te schelden, vergeven wij die woorden.
Tot slot enkele voorvallen mot do bootjosmonsen:
Een Duitser gooit in plaats van oen gulden, een
dubbeltje in do klomp; Eemswoude wordt gewaarschuwd.
Een Duitser start, na motorpech, zijn jacht van de
kade en probeert tijdens het wegvaren of hij hot
polyester bootje van Richard Schakel op sleeptouw
kan nemen. Dit lukt niet.
- 6-=- ...

- Een Ne de r-Lande jacht probeert de .s te rk+e. van .de .. ·
muur onder het brugdek. Schade aan boeg van jacht
is zeer aanzjenlijk. Deg~lijk g0bouwde muur.
- Om

12.15 uµr,. tijdens.middagpauze, ramt een· tjalk.

van 18 .ton de. brug •. Schi.ppe r- dacht zeker, dat
het 00n automatisch bediende brug was.
••

A

'

Schade aan. schip niet .te men, wel een verwrongen.
. ..
: . ,:
.
. ;.
brugleuning.
Niet
zo'n
degelijk
gemaakte
brug.
..
'_ {

leuning. Wordt na hot vaarseizoen gerepare~rd.

.

Verdor :.is de . brug van een .nieuw laagje verf. voor- ...
' '
z Le n en op sommige plaatsen a Iwe e r- aardig "achur-f'"
ge tz-ap t ,
. ;

Tot zover vanuit het brughok.

J

/+/+/+/+/+/

Wy woene graach eltsenien betankje
foar alles wat· wy krigen ha oan
kaartsjes, taarten, kleantsjes en
blommen mei de berte fan ûs jonkje
en broerke DURK. Hy is tige sun en
weaget al 13 pûn.
Bertus, Nellie en Marieke Walsma~
Iemswalde •

..7

.·: ..

BOARGE RLIKE .. STAN :
By do.fam. Bertus Bruinsma op Arkum waard lyts0
JOHANNA NEELTJE borne. ·Heit Bertus krigot i t no
ma:r 'swièr to' ford uorjon mei syn f'r-ou Lj u ,
_!

,.i,

24 A,.{gustti.s s-illc Leo Bcke ma en Gonnie Hai tsma
ut Ná j Län forlove;
•.• :-":'f·.

Pit0r Kooistra en Hînke Nauta binn0 al in stapko
fierder, want sy e i l.Le op 29 augustus trouwo ._
~~jobbe Ho t~ing~ on Si.epio Galama stappo o_p
11 s0pti~ber y~ it houliksboatsje on in~do±
let\~r (op 12 septimber) b i.nne Lolle Hijlkema en
Titia Hettoma fan doel om 'e Lapan gear te' smiten.
Sij sette harren nei wenjeri. op Be abuor-r-a n , ·
$ $ $ $ $ $

"Heb het er maar fijn bij de zus to r-bj e a'",

=-=-=======-==========================

Dit was één van de opschriften van de ruim

45 kaarten, die ik heb mogen ontvàrigen
tijdens mijn verblijf in het zie-kè·nhuis,
(net of; je · er voor do lol ligt·) •. -Toch heb
ik e'.r 'töen gelukkig' om kunnen lachen.
Daar-om ··wou

ik

langs -ds ze- we·g, !fledè namens

mijn vriendin Gonnie, - een ieder'· hartelijk
~edanken, die mij_.het lachen mogelijk hebben
gemaakt, het~ij.:·met kaarten of cadeaus of met
bezoek die 11 dagen, dat ik daar heb ge-legen.
- "8 -

·-

Ik hoop dan ook, dat een ieder die daar korte
of lange tijd d~or m6et mak:en·~·'ivert gezÓhd thuis-

..

komt en weer eve n goed in z i.jnr of' haar dorp wordt
'

opgevangen ais ik.
L. Be kema ,
; 1

?????????
; :' ! ·-.

t .'

\

.

Ifeste "Skieppesturt"-lozers,
Op velerlei verzoek hebben we besloten om
weer een fondue~avond to·organiseren en wèl op
1 nbv. a.s •.
We hopen, dat deze avond weer not zo geslaagd
wordt als de vorige. De muziek zal- ve r-zor-gd ·
worden door het dans- en stemmings trio:

"DE

GOLDSTARS

11
•
:.., .._

De prijs is weer inclusief muziek, 2 consumpties
en bediening, maar deze ~o~t.~?g bepaald worden
door de opkomst van het aantal personen.
Dus, u begr~jpt,hoe meer mensen des te voordeliger wordt het voor u.
Heeft u een f'ondue=ete L, dat we. die avond mogen
gebrui'ken,_.geef dat even bij opgave, ook! aan ons
door •.

·'-· .-

.• i,
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U kun t zich telefonisch opgeven bij:

9440
9529.

Sietze en Do o tdc , tel.

Auko en Jollie, tol.

of bij

Tot ziens op 1 nov. in 't Waltahûs.

(')'(')'(')

llijdragen binne kommon fan:

=====-=====-=-==========-=

R. Woud_stra,. Aldogoa; dames B •. en R~ Bakker,
Waltawoi; K. Schukkon, 't Hoarrenfoan; H. do Boor,
Singel; .Akk~ _de Haan, Boalsert; R. do Jong,
Tsjorkestrji tto_; gebr. Gaas tz-a , Par-re go aj
J. Huitoma, Boalsort; O. Schukken, Beetstersweach; frou Koopmans, Singel; W. de Vries,
Waltawei.
Hertlik tank.

.-.-.-.
FOLKSLIET
Der binno inkelde folkslie ten yn 9m,loop · oer.
Tsjerkwert. In lio t, makke ··troch Wisse "Pos tma ,
s'oe by 't Tsjerkwerter foarpsfoes.t wol, .weá'<:;ris ·.
fan stal helle wurde kinno • Faaks koene wy mei .
help fan in mänske foarsjonger, dit liet wer'nij'
libben ynblaze.

Wize: "Waterval"
Ik ~e.n jo yn Tsjerkwert, in doarp' oan de feart,
•t Is mar in lyts plakje groun,
In skoalle, hwat huzen, in tsjerke en toer.
Doohs is myn hert hjir ferboun.
Laafde en leed gean ek hjir ·h an oan han,
Minsken, dy komme en gean •.
•t Libben foroaret, do tiid fljooht foarby,
Mar Tsjerkwert bliuwt dochs bistean.

Refrein:

Tsjerkwert, myn doarpke, myn hert is by dy.
Mocht ik dy ea forjitte.
Fier fan dyn groiden, dyn hynders en kij,

k Sil dy dochs nea forjitte.

1

't Plak dêr1t wy altyd boarten as ber~,
Tsjerkwert,· oan dy ha 'k myn herte forler.ti.
Tsjerkwert, myn doarp, hwer't it lot my ek fiert,
Dy sil ik nea forjitte.

==========
N"agekomen berichten:
25 Augustus jl. maakte de Dorpsomroeper, die ieder
jaar de Tuinwedstrijd organiseert, de hoofdprijzen
bekend. Onder de vrolijko· 'i;:'onên van de plaatselijke
fanfare Eensgez~ndheid, trok de stoet 1s avonds door
ons dorp. Uitslag: de Wisselbeker voor de gewone oftewel kleine tuinen, ging dit jaar naar de fam. G. Mulder,
Singel en voor de grote tuinen ging de fam.· F •. Gj..etema-,
Singel, de eer binnenhalen, eve ne ans beloond met 'e en
mooia wisselbeker. _ 11 _

Snypsnaron:
doe't Hendriks sels ~o brogo. wipte wie it recordoantal boaten 152; nou't syn frou wipt is it record
165. froulju hawwe grif.maar "aantrekkingskracht"
op boaton as mán Lj u ,
.
.

- it "naoktstran" by Callantsoog ·hat gans (neakon? )
bosito fan Tsjerkwortors hawn. Sietse B. en Auke de H.
hawwe hartige fornuvorc; Wioger B. foun it dêr mar
in lullich gosicht; Fokke G. kaem not oan syn.
knipporko ~~i !!!!!!
- Cor en Pyt van zuiden wiene oan't wurk by Ulo.
Pyt holle ûndogonsko streken ut. Ule pakte him by de
bealch en goaide him yn it sleatsje. Pyt kaom dor
wer ut as in Turk.
by Sjoerd Poolstra en Anne Bakker slooch in ko dea,
dat is dan war ·minder moai nijs.
ûs ploatsoliko herder en leraar Dirk N. hat in nijo
Volvo-frachtv1ein. de Rabc--bank skynt der ek mei te
krijen te hawwen.
Jan Blanksma fong in haai fan 80 sintimetor op 1e
Noardsó; by Ids Sèhukkon sprong dor samar in brasem
yn de boat e do iono komt der. al makliker. · oan as de· oar-e ,
- Brandt hat it pand Waltawoi 57 "kré;l,okt".
- de nijc auto fan Marten "VIVO" Kiks'tra rekke op
Iemswalde sµndor Marten doryn op gleed nei de feart.
Van der Voon koe de auto ~och krakt koaro, oars hie
Marten op'o bakfyts fierder moatten.
( Sa, nou wit Titie it ek ).
- de fomylje Poolstra ferloit it fekansjoadres fan
Parys nei Londen.
- ûs Fryske kursiston sillo op 6 septimber oksamen
dwaon, wylst wy oan ! t feostfioron bänne ,
11s doarpsomroppor stjûrde de redaksjo in kaart ut
Balconi~ op Gadornia. Gadernia is in ûnbew0nn0 eilan
by Itaolje·.
- yn it. kader fan '0 winterjounonocht. fe_rsoargjo de
Callantsooggangors in joun mei film en dia's ! ! ! L! l
- kopy ynlovàr je foar 15 oktober' ! ! ! ! ! r
· ··
- gratis puin af. te halon • Kerks:traat 10.
,
haww0·Jo moaie fekansjeferhalon. ·? dy k i.nnei dan . _,;
i · yn· i t
folgjonde no. ! ! ynstjûre foar. 15 oktober!!! L

,·,·
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