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FO.ARWURD: 

Hoe is it mooglik net! 
Nei de alve-stêdentocht fan ferlirte jier, no op 26 
febrewaris wer in alvest@dentöchto 
Ek yn us doarp ien grut feesto 
Fla.gjes oan1e beammen, musyk 
foar it Waltahûs en fierder 
fansels doarpsgenoaten en 
hünderten oaren öm de riders 
oan te moedigjeno 
Us E.H.B.Oo wie ek dit jier 
de hiele dei paraat, lokkich 
foelen de blessueres hjir meic 
Ek ~s doarpsomropper Schakel 
wie presint mei de bel, om de 
hearren te litten1 hoefier se al wienen. 



Dit alles wie ek yn Tsjerkwert in 1bjuster baarlik 
barren', sa't der sein waardo 
De sfear wie lykas ferline jier, dochs wie de tocht 
wol oars. It wie no tige k~ld mar wol moai sinnich 
waar. It iis wie sterker, sadat der minder klfine hoegde 
te wurden. Wol wie it lêste ein Dokkum-Ljouwert tige 
swier foar de measten, benammen doe't it tsjuster 
waardo 
Hielwat Tsjerkwerters ha dizze tocht ~triden. Dit binne: 
Tsjalke v.d. Meer, Jan Galama, Anne de Boer, Gerrit 
Ouderkerken, Sjoerd Breeuwsma, Douwe v.d. Werf, Jan 
Postma, Frans Mulder, Jehannes Dykstra, Ule Haarsma 
en Jèlle Zijslingo 
Minsken it wie geweldich, wat jimme presteerden. 
Lokwinske allegearre, nammens It Skieppesturtsje! 
Ek hulde foar Okke en·Hiltsje Postma, dy't oa.n•t 

Fierder noch efkes wat ~ld 
nijs, mar net minder wichticho 
Dit, foar ~s lêzers, dy't net 
op it nijjiersbal wienen. 
As Skieppesturten fan it 
jier 1985 binne béneamd: 
Janny Poelstra en Jelly de 
Haan. 
Beide ha harren ynsetten 
foar de E.H.B.o., beide 

,.,,ienen aktyf yn i t bestjoer fan ûs peuterseal en 
beide lieden de sneinsskoalle. Fierder is Janny 
.slcriuwster fan it doarpsbelang en spilet se toniel. 
Ek sille se beide ferhuzj~. Froulju, beide 

1

lokwinske 
want jimme ha dizze vnderskieding wol fertsjinne. 

No geane we efkes oer nei de maitiid. Wq. sil dit jier 
it eàrste. ljipaai fine? De wikselbeker stiet al klear. 
Ferline jier is it fün troch Jaap van Lingen op 27 maart. 
Doch jimme bêst! · 

Ik hoopje, dat jimme dit Skieppesturtsje mei plesier 
lêze en as jimme ris nrjs ha of in snypsnaarke, jou it 
efkes troch oan ien fan us, graach foar 15 aprilo 

Sytske Do 
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BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER: 

Met het jaaroverzicht van 1985 nog vers in het geheugen 
gaan ·wij weer over tot de orde van de dag n s L •. het jaar 
1986.. . 
En om precies 12 uur op de drempel van het nieuwe jaar 
klonken wederom na jaren stilzwijgen in het eerst half 
uur der klokken hel geluid over de 483 tellende 
bevolking van ons dorp en zo keerden goede gebruiken 
weer terug. 
En terwrjl het nieuwe jaar nog geen 5 minuten oud was, 
wensten de jonge lieden Dennis en Carolien Hend~iks 
mij als eersten een voorspoedig en gelukkig 1986. 
Nog geen etmaal later, toen net als vorige'jaren weer 
een grote menigte het Waltahuis bevolkte en waar de 
hoogste dorpsonderscheiding aan Jelly de Haan en Janny 
Poelstra werd omgehangen voor hun gehele inzet betoond 
aan dorp en gemeenschap en ze hadden zich geen waardiger 
afscheid kunnen indenken op de valreep voor hun vert r ek 
naar elders! 
Voorwaar een.juiste beslissing van de redactie. 

Met het openbaar reisvervoer nog een korte beschrijving 
over de reis Bolsward-Breda op 21 jan:ua:ei j .1.~ 
Vertrek 6.50 uit Bolsward-Sneek- · 
Emmeloord met de FRAM (totaal 16 keer 
gestopt). 
Vertrek om 8.35 u. met VAD naar Amsterdam, aankomst 
10"40 u t.o. Ajax Stadion (totaal 17 keer gestopt)., 
Vertrek om 11014 11. met CN Abcoude-Loenen-Breukelen 
Maarssen en om 12035 u. in Utrecht (totaal 35 keer 
gestopt). · 
Vertrek 13.06 u. uit Utrecht met de West Nedèrland 
Vianen-Lexmond-Arkel-Gorkum aankomst 14.05 u. met de 
BBA. Nieuwendijk-Hank-Raamsdonkerveer-Oosterhout-Breda 
aankomst 16005 u. (totaal 20 keer gestopt). 
In totaal 104 keer een stop bij Busstation en bushalten, 
wederom een schone reis! 

Na precies 235 japen van schetsen, plannen, onderhande 
lingen en zelf enig graafwerk zullen er dan toch rails 
worden gelegd onder het kanaal~ Over een aantal jaren 
en dat zal zijn in 1993 zal alles gereed ztjn en zal 



Engeland met een dubbele treintunnel verbonden zijn 
aan Frankrijk. En als hrj misschien, als het meevalt, 
eerder klaar is, keren door die tunnel dan ook al 
de Engel.sen terug die de Olympische Spelen in 
A.~eterdam bijgewoond hebben. 

Den Haag - vandaag - gisteren en morgen: 
Terwijl premier Lubbers binnen niet al te 
lange tijd meent, dat de werkeloosheid 
gedaald zal zrjn tot 500.000. Geen twijfel 
aan zegt de goede man. 
Stoelendans van het Haagse volkje, waar 
de partijen elkaar de zwevende.kiezers als 
vliegen proberen op te vangen. 
Het is maar net waar de stroop uitbundiger 
vloeit dan waar het minder is. 

De beroering vanwege de peilingen en het vooruitzicht 
bezorgen menig partij nu al een kate:t' voor de beker tot 
de laatste druppel is leeggedronken. Nogmaals er is 
geen enkele aanleiding het glas te heffen op een 
stralende dageraad. Maar na 21 mei a.s. wachten w:ij 
maar af •••.. , •..•• 

Herinnering aan februari 1979. 
Terwijl ik deze berichten schrijf haverwege deze maand, 
valt er enige sneeuw en doet mij denken aan 7 jaar ge 
leden, toen de gasmeters bij velen gierend te keer 
gingen en sla daarom de sneeuweditie van de L'courant 
er eens bij op en citeer het volgende eruit voor u: - 
Sneeuweditie van de L.C. donderdag 15 februari 1979. 
Aanhoudende sneeuwstormen op·14 en 15 februari ontwricht 
leven in Friesland. 
Verlaten auto's, ingesneeuwde huizen, draadbreuken en 
stroomstoringeno 
Striemende sneeuwstormen vèrlamden het openbaar leven. 
Autobussen reden nauwel:ijks, tal "van treinen vielen u i.t , 
Vr.ijwilligers zijn overal in touw. 
De ?.T.T. kan geen kant meer op. 
Lange rijen afgelaste·vergaderingen, lezingen, uitvoer 
ingen, cursussen etc. 
Half lege bedrijven door het barre weer. 



Reiniging vraàgt hulp van de bevolking bij het opruimen 
van de sneeuw. 
Melktanken lopen vol en vervoer op vele plaatsen is 
onmogelijk. Kans is groot, dan boeren melk in de sloot 
moeten gooieno 
Man óverleden aan hartverlamming bij het uitgraven van 
auto" 
Zieken uit Winsum en Blauwhuis met helicopter naar 
Beatrix in Haren gebr.acht6 
Gurbe: Ien treast, moarn begjint de krokusfakänsje& 
Een waar poollandschap. 
Een ware stormloop voor brood, melk en blikgroenten op 
de winkels. 
Goutum geen crematies. 
16 Februari geen veemarkt in Leeuwarden. 
De internist dr~ B:ijlerveld uit Sneek laat weten, dat 
ruj vrijdag afwezig iso 
En tenslotte ••••••••a•••••in de aanbieding b:ij slijterij 
van V en D in Leeuwarden de Jonge Bokma voor f '12,50. 
Tot zover uit· deze sneeuwedi tie nog een paar aan 
tekeningen en dan vooral de verbroedering in onze 
dorpen, destijds in verband met de bizarre weers 
omstandigheden. Overigens ook opmerkelj,J'k hoe toen ook 
sommige mensen volledig in paniek raken alsof zij ver 
wachten, dat de winter tot half mei zou voortduren. 
Maar ook toen volgde er weer een blijmoedige lente 
en werden er weer kievitseieren geraapt! 

-· 



En ook op de 17 februari 1979, toên het weer iets 
begaanbaar was, keerden van de Dr. Boumaweg no. 3 uit 
Sneek de toen 10 dagen oude Jacob met z!n moeder 
Coby Hofstra naar de Waltaweg 210 
En op diezelfde voormiddag ging ik door het dorp met • de boodschap dat de muziekuitvoering was uitgesteld. 

En 6rjaar geieden op de drempel van het nieuwe jaar 
1980 publiceerde het B. Nieuwsblad de nieuwe aard as 
tarrieven voor kleinverbruikers 
en die zagen er toen zo uit: 
per 1-1-180 29 et per kubieke m 
per 1-7-180 32 et per kubieke m 
Wat betaald u nu???? 

Elfmerentocht 13 februari j .1. 
Ook uit onze dorpsgemeenschap 
bonden een aantal lieden de 
schaatsen· onder en reden de ruim 100 km·------~~ ... 
lange tocht. Ze haalden de eindstreep en zo verging 
het ook te weten Sjoukje Hylkema en Joost Huisman 
beiden 13 jaar oud en de 14jarige Niek de Boer en deze 
jonge lieden kunnen de prachtige medaille die ze 

bij het volbrengen van de tocht 
ontvingen,en dit waardevolle 
kleinnood dan ook in lengte 
van dagen dragen als een 
ridderorde. 
Ook in deze berichten daarom 
mijn complimenten en gelukwensen! 

tevens vreugde 
Witteveen, die 

Tenslotte: 
En terwijl het gehele dorp 
evenals de rest van :Friesland 
in de ban is van de 14de 
Elfstedentocht per schaats 
langs de Friese 11 steden op 
de 26ste febrµari, heerste er 

ten huize van het ouderpaar Rudolphi 
de geboorte lieten bekend maken van hun 



dochter Sandra. 
En met dit laatste bericht sluit ik af. 

Met de hartelrjke groeten aan u allen van de 

. dorpsomroeper! 

.NIJ-JIERKONSERT YN ST.NYK: 

Ut en troch moat der in utsje organisearre wurde 
om de korpsleden op'e punt fan'e stoel te halden. 
Yn it ramt hjirfan teach 'Eensgezindheid' snein-te 
moarn 5 jannewaris ier en betiid oer de glysterige 
diken nei St.Nyk ta. 
Dirigent Harm Bosma hat nammentlik ek it korps fan dat 
plak ûnder syn hoedeo 
De kofje wie brûn yn it Parochyhüs, de krystbeam stie 
noch te bylkjen en-de snieflokken sieten elkoar efternei 
foar de ruten lans. Wol in sfearke om nei musyk te 
harkjen. Spitich genoch hold it waar in grutte opkomst 
tsjino · 

'Harmonie' iepene Il ;:~n;.:::::==::::::~~- ,· 
it konsert mèi in dl = 
koraal fan J de ~ 
Haan, wêrnei' se_ · · ' 
noch 6 nûmers ~ 
hearre lieten. ,~-·. 
Dit korps hat 
omtrint 30 leden, 
wêrfan mar twa 
frouljua Ek wie d.e jeugd net sa rom fertsjintwurdige 
as by Tsjerkwerto Der is dan ek gjin musykskoalle ticht 
yn'e buerta 
It twadde part fan it konsert waard fersoarge troch us 
eigen korps. It iepene ek mei in koraal mar dan fan 
JoDe Ployhar0 Fierder waarden der 5 grutte stikken 
blaasd. Der wienen punten fan oerienkomst. 
Fansels elts hat syn goede en ferkearde punten. 
It is miskien in tear punt, mar as puntsje by pealtsje 
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komt, hie 'Eensgezindheid' gans mear amasuer. 
Hiel 'eensgezind' spilen beide korpsen ta besl~t noch 
de Radetzki mars~ 
Al mei al in slagge ~twikseling. Wa wit sjogge weit 
korps fan St.Nyk hjir ek ris op in kofjekonsert! 

Rixt. 

BILJARTWEDSTRIJD TJERKWERD-GAAST 

21 JANUARI IN HET WALTAHUIS: 

R.G. de Jong 25 G. Reitsma 25 2 - 0 
Jo Reitsma 32 H. de Boer 29 0 - 2 
Ho de Haan 16 Do Vo Kalsbe 15 0 - 2 
A. Feenstra 18 Ho Hoekstra 17 0 - 2 
G. Rypma 15 Go de Boer 16 0 - 2 
Sj. Poelstra 27 Jo Oenema 23 0 - 2 
H. Huitema 35 F. Twijnstra 34 0 - 2 
w. Meinsma 32 Sj. Galema 32 2 - 0 

Uitslag: 4 - 12 

HULDIGING VAN 8 ELFSTEDENRI.:»DERS: 

Op de jaarlijkse leden-vergadering van de ijsclub 
Tjerkwerd kon voorzitter Jelle' Zijsling een 
veertigtal leden begroeten0 

In zijn openingswoord merkte de 
voorzitter op, dat de ijsclub 
in de afgelopen winter veel aan 
wedstrjjden heeft kunnen organiseren0 

Jammer, dat de ledenestafette in 
de verdrukkini kwam door de 
toertocht 1Slach om it Waltahüs' 
en de Wonseradeel Sûdtocht. 

8 
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Daarna viel de dooi al snel in. 
De :ijsclub wil graag een :ijsbaan hebben maar men 
ontvangt tot nu toe negatieve reakties van de gemeente 
Wonseradeel. Misschien heeft de commissie Greidhoeke 
Sud nog wat ,in petto voor Tjerkwerd merkte H. Feenstra 
op. 
Alles zit nog in de molen, dat w:ij moeten nog maar 
rustig afwachten. B:ij de bestuursverkiezing treden af 
Auke de Haan en Tiny v.d. Meer-Jukema. Z:ij beiden z:ijn 
9 jaar actief bestuur9lid geweest en worden dan ook 
hartel:ijk bedankt en ontvangen een bos bloemen. 
Er waren geen tegen kandidaten binnengekomen, dat 
Anne de Boer en Johanna Bakker worden gestemd. 
En beiden namen het aan. 
B:ij de verloting werden de noren gewonnen door dhr. 
J. Blanksma. Dan vraagt dhr. P. Burghgraef de heren 
Jan Galama, Frans Mulder, Yeb Witteveen, Anne de Boer, 
Bart Gietema, Johannes llijkstra en Jelle ~:ijsling naar 
voren te komen. 
Allen hebben de elfstedentocht gereden. Ook Gerrit 
Ouderkerken, 'maar- hlj kon helaas niet aanwezir:; z:ijn. 
Voor ieder heeft P. Burghgraef een woordje en Jeen 
van den Berg biedt allen een bos bioemen aan. 
Dan een driemaal hiep, hiep, hoera!! Hulde! 
De zaal was helemaal in de stemming van de 21ste 
februari. Als dan Jeen van den Berg aan het woord komt 
is het muisstil. Want deze man kan prima vertellen, 
met de nodige humor erbij. 
Het is.al aardig laat geworden als een ieder met een 
beetje elfstedenkoorts h~iswaarts keert. 

Hjirby wol ik eltsenien betankje foar al de 

J.saarten, fruit en presintsjes, dy•t ik krigen ha~ 

yn•t sikenhlls en by myn th~skomst. ? 
Elizabeth Bakker e~ 
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'MEI SKEANE EAGEN': 

Nei 'In keardel 'fit ien stik' en 'De .hite hinnep6le' 
ha wy us dit jier fernuverje kinnen mei it 
bltjspul 'Mei skeane eagen'. 
In stik yn 3 bedriuwen, 
wêrfan B. Westra de 
fryske bewurking skreaun 
hat. 
Diene der oare kearen sa'n 
10 spilers yn mei, no 
moasten 5 minsken it 
meitsje. 
Jan Dykstra spile de rol 
fan skuonmakker Hidde 
Menalda; in tige grimmitich persoan, dy't syn frou 
Welmoed, spile troch Janny Poelstra, fan houliksûntrou 
fertinkt. 
Inge, Welmoeds suster, dy't by it skuonmakkerspear 
ynwenne, waard fertolke.troch Joke Schukken. 
De casanova yn dit stik wie Jelte Speerstra oftewel 
notaris Sibo Folkerda, dy't breinroer fan ferealens 
stammerjend en swittend Inge frege syn frou te wurden. 
En Anne Dam dy't de rol fan Abele de skuonmakkersfeint 
foar it fuotljocht bracht liet elts sitte mei de 
fraach: ,,Wa is no einliks Durkje?'' 
Dick Twerda ut Boalsert hie de regy. 
Matty Frankena fersoarge it grimearjen en Thea Dam 
hie har premiêre wat it ynstekken oanbelange. 
De seal wie wer ris llderwetsk fol. 
Spilers, ut namme fan it publyk, tige tank foar jimme 
ynset! 

a,s, 

/0 



31 - 1- 186 5 DORPENCOMPETITIE BILJARTEN: 

Exmorra · .Tjerkwerd 

Y. Reinsma 21 H. Schakel 35 2 - 0 
Joh. V • Abbem'a. 17 Sjo Breeuwsma 15 2 - 0 
Po 'fpma 27 G. Hofstra 25 0 - 2 
R. Velting 52 J. rnjkstra 41 1 - 1 
Y. Ypma 16 A. Feenstra 18 0 - 2 
Sj. Heinsma 39 H. Huitema 35 2 - 0 
Sj. Ybema 15 G. 'Rijpma 15 0 - 2 
F. Piersma 56 G. D:ijkstra 60 0 -,2 

Einduitslag: 7 - 9 

OAN,ALLE TSJERKWERTERS: 

Doe't Anna en ik yn juny 1979 troch Tsjerkwert en 
omkriten sa'n leafde en hulde te ferwrotten krigen 
en doe't wy mei ds 126 presintsjes goed en wol de 
oséaan oerfladdere binne is it hjoed de dei in 

riedsel west fan wa't wy 
in prachtich blauwe 
tegel krigen ha. 
Der stiet op: in seine 
meander (in mier), it 
is in echte ~lde fryske 
tegel fan Tichelaar 
Makkum, yn in keurich 
listke. No hingje der by 
~s yn'e ytkeamer in dikke 
20 fan soksoarte orna 
minten oan it lewanto 
Faak as wy oan tafel 

sitte wurdt der lang en breed en dreech oer praten. 
Sawol oer de spreuken, de winsken en de minsken, dy't 
us dat joegen. 
In oere is dan samar om en it iten kald. 
Mar dizze kipet der wol wat ekstrR ut, wy hawwe it dan 
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ek mar wat heger ophongen, want eltsenien klaude der 
oan om. 
As dejinge, dy1t dit lêst it noch net fergetten is •••••• 
soe dy us dan in kaart of in briefke .stjoere wolle? 
Anne en ik, mar ek us femylje scene d~t graach witte 
wolle. 

Sjouke en Anna 6t Nova Scotia. 

BILJARTEN TJERKWERD - PARREGA: 

Dinsdag 18 - 2 - 186. 

Jouke Reitsma 32 - Auke Koopmans 
0 - 2 

Hein de Haan 15 - Douwe Faber 22 
2 - 0 

Gerrit Rypma 15 - Ritske de Jong 
2 - 0 

38 

Haye Huitema 35 

20 

Pieter Ouderkerken 44 
2 - 0 

Sjoerd Poelstra 27 - Rein Harders 30 
0 •.;,; 2 

Germ Dykstra 60 - Douwe Dykstra 38 
1 - 1 

Sjoerd Gaastra 15 - Oege Reitsma 16 
2 - 0 

Albert Feenstra 20 - Sjoerd Rypma 20 
0 - 2 

BERICHT VAN DE IJSCLUB: 

...9 

' ,..'.) 

Het had weer gevroren, 
dus de schaatsen konden 
weer uit het vet worden 
gehaaldo 
Er is ondanka de kou, toch 
al heel wát afgezweten, 
met de tochte~ en wedstrijden 
die zjjn geredeno 
Wat de wedstrijden betreft, 
viel de deelname meestal 
wel wat tegen, maar dit 
kwam ook doordat er elke 

IJ 



avond wat in het Waltahûs was, zoals korps, kaarten enz. 
en misschien door het koude weer. 
Maar toch ondanks dit alles, was het toch geslaagd. 
De uitslagen: 
Maandag 1o·februari, jongens en meisjes van 12 tot 16 j~ 
Jongens: 1; Reynold Poelstra, 

2~ Hans de Boer, 
3ö Thomas Burghgraef. 

Meisjes: 1ó Jannèke Gietema, 
2; Foekje Bakker, ·· 
3. Jeltje Feenstra. 

Ze kregen allen een mooie bekero 
Uitslag dinsdag 11 februari, heren, junioren en 
s~nioreno . 
Junioren: 1o Menno Poelstra ..;w'aJ.sina Beker, 

2. Frans Mulder, 
3o Jelle Zijsling. 

Senioren: 1. Anne ~e ~oer - IJscl~bbeker, 
. 2. Ede Scpuk~en, 
3o· Okke Postma. 

Woensdag 12 februari, was het de beurt aan de dames. 
Leeftijd 16 - 30 jaar: 

1o Bea Gietema - Waltahüsbeker 
2o Sjirrie Hiemstra, 
3 " T èa Z:ijsl ing. 

Boven de 30 jaar:. 
1o Tine v.d. Meer - Po Poelstrabeker, 
2. Hiltje Postma, 
3o Yet Galamao 

Allen kregen een fraaie beker. 
Vrijdagmorgen 14 februari 
was er voor de schoolkinderen 
een mini-elfstedentocht ge 
organiseerd. Dit was voor alle 
kinderen wel te doen, want ze 
konden zoveel rondjes doen als 
ze zelf wildeno Ze kregen na 
afloop allemaal een medailleo 
De kleuters konden een half uur met begeleiding even 
glijden. Ze kregen allen wat lekkers0 



ts Avonds was er nog estafette-rijden (15 jaar en ouder). 
Uitslag: 

1. Jaap van Lingen, Baukje Gietema, Okke Postma 
2o Reynold Poelstra, Foekje Bakker, Jelle Ztjsling 
3o .Anno Galama, Tine v.d. Meer, Anne de Boer 

De prtjzen waren medailles. 
Maandag was er ook een tocht nl. de Wonseradeel-Zuidtocht 
en kwamen dus ook door Tjerkwerd. 
Hier was een grote deelnameo 
Donderdag 13 februari was er de Elfmerentocht. Hier 
deden ook mensen van ons dorp aan mee. Ook Schakel 
stond weer met de bel paraat. 
Zaterdag hadden we weer de toertocht 'slag om•t 
Waltahûs'o De deelname was zo groot niet als vorig jaar 
maar toch meenden wij dat er 429 deelnemers waren, dus 
toch een mooi aantal en een mooie tocht. 
We hopen dat het nog even door vriest en we nog een 
paar weken van het schaatsen kunnen genieten. 

Het bestuur v.do tjsverenigingo 

S$$$$%$$%%$j$~$$$$$$$%$%$$$$~$$%$$$$$$$$$$$$~$$$$$$$$ 

Dedgum februari 1986. 

Geachte lezer, 

GRAAG VRAAG IK UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE: 

Na m'n voltooide studie aan de Middelbare Tuinbouw 
school te Frederiksoord, vakrichting Aanleg en Onderhoud 
van Tuinen en Groenvoorzieningen, ben ik per 1 januari 
1986 gestart onder de naam: · 

.GIETEMA 'S TUINAANLEG EN ONDERHOUD 
BUREN 4 8764 PR DEDGUM 
TEL. 05157 - 9333 

Ik hou mij beleefd aanbevolen voor werkzaamheden, 
adviezen, Lev er-ant Lee e. d0 aangaande het aanleggen 
en/of onderhouden van uw tuin. 

Hoogachtend, 
Anne Hein Gietema. 

- 



B O A R G E R L I K E S 'I' A N: 

Dizze kear allinne bliid boadskip, 

jannewaris waard Bert Jan Ouderkerken berne en 

op 23 febre~aris wie it al wer feest en ek wer 

op'e Waltawei; Sandra Rudolphi waard op dy dei 

berneo Proficiat! 

Twa pearkes smieten ~e lapen gear. 

Op 17 jannewaris trouden Jelle Zjjsling en Thea. Altenburg 

en op 21 febrewaris diene Michiel Galama (Arkum) 

en Dineke de Boer itselde. Fan hertel. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
By.dragen kamen dizze kear fan: 

u. Wiersma, Beabuorren - Do v.d. Wal, Dedzjum - 

frou B. Kuipers, Singel -.H. Schakel, Sylroede - 

C+S Gaastra, Parregea -. B. Ydema, Boalsert - P. Zrjsling, 

Beabuorren - J. Huitema, Singel - frou s. de Jong, 

Waltawei - P. Tolsma, Beabuorren - J. Galama, Rytseterp 

- G. de Jong, Kade - W. Poelstra, Dedzjum - H. Veenendaal 

Renkum - E. Witteveen,-Boalsert - Sj. Zwaagstra, Canada - 

B. Huitema, Jousterperwei. 

Tige tank. 



GEACHTE LEEUWARDER COURANT LEZERS: 

Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt brengen 
wij, de famo Ydema de krant niet meer in 
TJerkwerd rondo 
Ruim 10 jaar hebben we dit, in een steeds 
weer wisselende bezetting gedaano In die 
10 jaar is er veel veranderdt zo gingen de meeste 
lezers over op een brede brieven-bus in plaats van de 
smalle, vlen kregen de bekende groene brieven-bus en· 
we kregen een nieuwe wjjk, de Sylroede met veel nieuwe 
lezers. 
Tien jaar is een hele tijd, maar eens komt de tijd van 
het afscheid. Voor ons viel dit op vrijdag 31 januari. 
Toch zult u ons nog tegenkomen met de gele bekende tas. 
Iemswoude, Pytsjepêle en Baburen hebben we namelijk 
aangehouden. 
Nog een vriendelijke. groet van al degenen, die deze 
tien jaar de krant bij u in de bus hebben gegooid, 

Mevr. Ydema1 Maurits, Liesbeth, Michiel, 
Bineke en Sjoerdo 

O~DERAVOND PEUTERZAAL 'IT PJUTTEHONK': 

Op 20 februari 1986 om 20.00 uur in de bovenzaal 
van het Waltahüs. 

Nog in de roes van de elfstedentocht toch nog een ver 
slagje van de ouderavond van de peuterzaal 1It Pjutte 
hcnk ! , 
Na een goede opkomst heette de voorzitster een ieder 
van harte welkomo 
De notulen en het jaarverslag ~erden voorgelezen en er 
werd financieel verslag gedaan. 
Jelly de Haan en Boukje Rypma zijn uit het bestuur 
gegaan. Hiervoor kwaman Jaenet Volbeda en Gonnie 
Bou~huis in de plaats. 
Na de pauze kwam mevr. Eo Laponder, a;fgevaardigde van de 
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Landelijke Vereniging tegen Kindermishandeling, ons 
iets vertellen over de kindermishandeling in het 
algemeen. Ze deed een korte inleiding hierover en 
toen werd de videofilm 1Isoloment' vertoonto 

Het mishandélen van kinderen in de beslotenheid 
van het eigen gezin is een groot en moeilrjk te be 
naderen probleem. Steeds duidelijker blijkt, dat gezins 
problemen hieraan ten grondslag kunnen liggen. Het 
kind is slachtoffer maar tegelijk een signaal van een 
gezin in nood. Hulpverlening kan pas beginnen, als 
nood naar buiten is doorgedrongen en de hulp verlenénde 
instanties heeft bereikt. 
Na de film hebben we er met elkaar over gepraat en kon 
iedereen vragen stellen. Mevr. E. Laponder werd 
hartelijk bedankt voor de goede voorlichting over dit 
onderwerp en na de rondvraag werden Jelly de Haan en 
Boukje Rypma hartelijk bedankt voor de frjrte medewerking 
in het bestuur. Ook Antje de Jong werd nog even naar 
voren gehaald voor de steeds spontane hulpverlening 
als vrrjwilligster in de peuterspeelzaal. Onze 
hartelijke dank hiervooro Na de sluiting wenste de 
voorzitster een ieder wel thuis. 

Het bestuur. 

Een ieder die de elfstedentocht reed, proficiat! 
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ELFSTEDENTOCHT 1986: 

Op woensdagmorgen 26 
februari om± half acht 
bezetten dhr. de Haan 
arts te Wolvega en twee 
portofonisten geassisteerd 
door 12 E.H.B.O.-ers 
van onze afdeling de 
E.H.B.Oo post in het 
Waltahûs te Tjerkwerd, die 
1s middags tevoren waE 
ingericht. 
Er werden± 30 schaatsers 

behandeld_- De verwondingen liepen uiteen van een 
verzwikte enkels, bevroren tenen, schaafwonden, spier 
pijn, oververmoeidheid maar de meest voorkomende 
handicap waren blaren op de hielen (17 perse). 
De ergste patiënt op onze post was een studievriend 
van dokter de Haan met een vleeswond aan het scheenbeen 
( 6 hechtingen). Een vermoeide schaatser werd naar àe 
bushalte te Bolsward gebracht. Om 18.00 uur kwam het 
seini dat onze post mocht worden opgeheven. 
Na de spullen te hebben opgeruimd, gingen we voldaan 
naar huis, menende een goede dienst te hebben bewezen 
aan onze elfstedenrrjderso 
Tenslotte willen we een ieder bedanken, die ~eeft 
meegeholpen om onze post zo goed mogelijk te laten 
functioneren. 

S N Y PS NAREN: 

- 
de sjongende kanarje fan Rients en Coby sjongt 
net mearo hy stie wat te ticht by1t rut en waard 
îeroare yn in iisfûgel of in 'diepvries•-kanarje. 
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- lytse Wieta Poelstra hie grutte pech. 
se rekke ûnder in auto en bruts in skonko 
se leit noch yn it St. Antoniussikehûs yn Snits. 

- Dirk van der Veen trimt by nacht, want hy wol1t 
net earlik wêze. in nachtdraver dus. 

- óp1e redaksjegearkomst by Sytske krige Rients 
wat in wûnderlik gruske yn1e kofje. by1t twadde 
bakje bliek it in earbel te wêzen. hé ju. 

- van Lingen wie net earlik tefreden oer de Jnhald 
fan in bus skearskom en sette it mes deryn. 
doe die bliken dat it wat tafoel, want it skom 
siet oan'e souder tao 

- Marten Brandsma: jûn komme de rayonhaden byelkoar. 
Michiel de Jong: o ja? ik ha neat heard. 

- der stie okkerdeis in snieman by Rille en Lutske 
yn•e tun mei gans foarkommen. 
op'e jün de buorlju yn'e tûn mei in grutte 
Halogeen-lampe. Rille seach dat syn buorlju de 
hannen min thushalde koene, fuoi dochs. 

- Jan Blanksma hie de hiele jûn foar de reade lampe 
lein, de oare deis ried er fluitsjend de 11- marre 
tocht ût- 

Okke Arkum soe in oare auto ha 
dat waard ek tiid, want de ~lde 
joech de moed op, op'e Iemswildster 
'8r&geo Volbeda·. hie gelokkich mear , 

·~ille is fan in 'ein•-oerstapt 
yn'e Lada-gezinswagen. 



Tineke Steggerda soe ophllde mei roken. Yn 
Tsjerkwert slagge dat bêst, mar yn. Boals.ert 
op'e Appelmerk~efter in bakje kafje mei wat der 
by waard it sigretsje yri eare hersteldo 

- Adam Poelstra (Dedzjum) hat in trekker mei 
in skoboerd. in konkurrint fan omke Ule? 

- Okke Ie.mswalde fytste mei· de hannen yn'e 
bûse. hy rekke hast yn'e feart, want hy koe 
sa gau de hannen net ût de bûse k.rije. 

- doe't Gerrit o. en Sjoerd Breeuwsma de 11- 
marrentocht diene, hie Sjoerd foar alle 
sekerheid extra fiters meinommen. Uit wie 
in gelokje, want efkes letter sakke syn broek 
6f. fflei de fiters koe er him no te plak hälde. 

- Menno Poelstra waard kampioen fan Wûnseradiel 
î986 koartebaan, Frans Mulder waard tredde 
derfoar hulde?!! 

- kopy ynleverje foar 15 april! 
in ferslach fan us 11-stêderidders s0e moai wêze 
afpraat! 
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