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FO.ARWURD 

Yn't foarste plak wol ik jimme ûs nrje redaksjelid 
foarstelle: Ineke Feenstra-S~besmao Sy hat spontaan tasein 
om 6s redaksje wer foltallich te meitsjen en jo sille 
meikoarten wol fan har hearrea 
Gelokkich rinne de lege hûz en wer fol; spitich dat de 
hannel op'e Sylroede noch net rjocht slagje wolo 
Us doarp is emmers.noch net sa'n gek plak om te wenjen; 
der binne aktiviteiten genoch op it kreative mêdo 
In protte doarpsgenoaten stiene wol efkes ferstelá 
ófrüne fre~drejftn: de angels fan Ids en Leen BeV& binne 
profesjoneel, de skriuwkimst f an de Vries noege ut ta 
meidwaan en de froulju Bakker, Kooyenga, de Vries 
kraaltsjebreidzje dat it klapto 
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De froulju hienen ek in moaie 6tstalling makkec 
iT'i'.'ou van der Berg libbe har ût ;yn i t beskilder j~ 
fan tegels en kaa.rtsjes. 
Yrou Stel makke moaie fluitsjes en Thea Dam skildere 
~G kaam se ût Hylpen. En Last but not least fansels 
L1.mmie Burghgraef mei har tsiis; persoanlik fûn il< dit 
it moaist, benammen doe1t Lammie lekkere blokjes tsiis 
en toast mei krüdebüter begün ~t te dielen. 
Net te leauwen dat wy safolle.kunstners yn us doarp 
b.:;:wwe mei sokke ferskillende einprodukten

0 
En der skine 

noch mear te w~zen l ! Hulde o an ' e Oranjeferiening foar 
dizze nijsgjirrige jfin. 
W\j begjinne aanst aan ûs 11e jiergong en wy hoopje dat 
jimme ek wer mei nocht 6s blêd lêze silleo 
Soargje jo ek wer foar .kopy yn 1987? 
G:raach ynleverje foar 15 f ebr-ewar-Ls , 
In protte l~splezier en in goede Kryst en jierwikseling 
tawinske troch jimme redaksjeo 

J.Dc 
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BERICHTEN VAli DE DORPSOMROEPER 

JAAROVERZIC5'7.' 

Vervolg van no. 6 9de jaargang 1985. 

Zaterdag 21 dec. 
Gietema's fourage.1950-1985. 
Dinsdag 24 dec. 
Kerstzangdienst in de Ned. Herv. kerk, bijna geen onbezette 
plaats. 
Woensdag 25 deco 
Jongerenkoor Conspirito zingt in Bloemkamp. 
Maandag 30 dec. 
Sneeuwhoogte 5·cm. 
Dinsdag 31 dec. 
Laatste rondgang 1985 door het dorp. Vanwege nieuwjaars 
feestavond, de volgende dag uitreiking hoogste dorps 
onderscheid.ing. 

1986. - 1 jan. 

Om precies 12 uur op de 
drempel van het nieuwe 
jaar. Klonken wederom na 
jaren stilzwijgen der 
klokken het geluid een 
half uur lang over de 
dorpsgemeenschap en zo 
keerden goede gewoonten 
weer terug. Het jaar 
1986 was nog geen 5 min 
uten oud en de eerste 

·ctorpsgenoten Denis en 
Carolien Hendriks 
wensten mjj een voor 
spoedig nieuwjaar. 
In de avonduren bevolkte een grote menigte het Waltahuis. 
Jelly de Haan en Janny Poelstra·krrjgen de hoogste 
dorpsonderscheiding om gehangen. 

kerstbal 
.-J 
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Zondag 5 jano 
Folkert Hofstra wordt 3 jaar, ontvangt verjaardags 
kaart van de dorpsomroeper. 
Evenals die andere 45 andere kinderen op hun verjaardag, 
die destijds hun geboorte van bekend gemaakt werd in een 
rondgang alhier. 
Leden Eensgeztndheid gaan. in de morgenuren langs bijna 
onbegane wegen wegens sneeuwval naar het parochiehuis 
in St. Nicolaasga en geeft daar een concerto 
Zondag 12 jan. 
Conspirito zingt in Terkaple. 
Vrijdag 17 jan. 
De voorzitter van de IJsclub Jelle Zijsling vandaag in de 
echt verbonden met Thea Altenburg. 
Donderdag 23 jan. · 
De dorpsomroeper maakt de geboorte van Bert-Jan Ouderkerken 
bekend. 
Vrijdag 24 ja.no 
Dorpsomroeper 24-1-1920 - 24-1-1986. 
Zaterdag 25 j~n. 
Toneel uitvoering in het Waltahuis, zeer geslaagd! 
Vrijdag 31 jan. 
Na ruim 10 jaar in een steeds wisselende bezetting 
brengen mevr. IJdema, Maurits, Liesbeth, Michiel, BinekP. 
en Sjoerd de L.C. niet meer in Tjerkwerd rond. 

Zondag 2 febro 
Conspirito zingt in de jeugddienst in Dr0nrijp. 
Maandag 10 febr. 
Elfsteden-koorts stijgt met de dag. 
Wonseradeel schaatstocht. Het weer is goedo Temperatuur 
onder nul en de zon scrujnt. De auto's~ 300 staan bijna 
tot halverwege Bolsward. In de eerste avonduren de eerste 
schaatswedstrijd van 12 - 16 jaaro Winnaars Reinold 
Poelstra en Janneke H. Gietema. 
Dinsdag 11 febr. 
Uitslag schaatswedstrtjd: 
Junioren - Menno Poelstra, Senioren - Anne de Boer. 
Woensdag 12 febr. 
Dames winnaar: Bea Gietema en Tiny v.d. Meer-Jukema. 
Vrijdag 14 febr. 
Estafette, hier waren de winnaars: J. van Lingen, 
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Donderdag 13 febr. 
15.000 Schaatsers rijden de Elfmerentocht. 
Ook de 13 jarigen Sjoukje Hylkema en Joost Huisman en 
de 14 jarige Niek de Boer en de 59 jarige Wieger Bakker. 
Zaterdag 15 febr. . 
+ 450 Dèelriemers schaatsen de Waltahüs recreatieve 
- • 0 
toertocht. Temp.-7 c. 
Zaterdag 22 febr; 
In de nacht 14°c. 
Kortebaan kampioenschap Wonseradeel in Arum. Winnaar· 
Menn6 Poelstra en het brons voor Frans Mulder. 
~aa~dag 24 febr. · 
Dorpsomroeper maakt bekend de geboorte van Sandra 
Rudolphi, temp. 10°c en in geheel Friesland heerst 
Elfstedenkoorts.· 
Woensdag 26 febr. 
Terwi.jl de feestylagjes vroljjk in, de oostenwind wapperen 
langs de \o/altaweg en de vlaggen aan de gevels zjjn uit 
gestoken; gaat de· 14de Elfstedentocht per schaats Lang s 
ons do r p , De temp. in de morgen 1~- graden onder nuL 
Vrjjdag 28 febr. 
Terwjjl de Elfstedenkoorts weer dalende is, neemt de &5 
jarige Marten v.d. Wal na een dienstverband van 33 jaar 
afscheid van de dienst gemeentewerken van de gemeente 
Wonseradeel en zjjn collega's op hei gemeentehuis in 
Witmarsumft Voorwaar een waardig afscheido 

Zaterdag 1 mrt~ 
Dorpsomroeper gaat 
in een rondcang in 
Tjerkwerd en Dedgum 
en maakt de te houden 
muziekuitvoering 
bekend, die in de avond 
uren zal worden gehouden 
in het Waltahuiso 
De man van Arkum, zo 
zal ik hem maar noemen, 
wil volgend jaar begin 
sept. de tijden van 
êP.rtjjds tot leven 
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Steur gaf uitleg 
op boeiende 

vierde vandaag in Rust- 

totaal 
Workum. 

Waltahuis 
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Donderdag 1 mei. 
De Rabobank laat het van af 1 mei op donderdagmiddagen 
afweten in het Waltahuis. Snode lieden meenden het te 
weten, dat er misschien wekelijks meer gehaald dan gebracht 
wordt! 
Donderdag 1 mei. 
Boeren dumpen hun melk in Noordersingel in Leeuwarden. 
De overheid gelast de boeren hun melkvee weer naar de. 
stal te brengen vanwece de kernramp in Tsjernobylo 
Vrtjdag 9 mei. , 
Twee echtparen 25 jaar in echt verbonden, nl. Hein en 
Akke Gietema en Siebren en Tin·e Miedemao 
Maandag 19 mei. 
Dorpsomroeper fiets mee àls zw~rtrijder in de 40ste 
Elfstedentocht per fiets, tot de ·stad van de Ouwe Seunen 
en keerde nadien weer huiswaarts. 
Dinsdag 20 mei. 
Echtpaar Feenstra-Albada v.d. Gijsbert Japikslaan uit 
Bolsward 60 jaar.in echt verbonden. 
Zaterdag 24 mei. 
De schoolkinderen hielden een grote sponserloop en 
braderie en probeerden op deze manier geld btjeen te 
brengen voor een projekt op Jamaica. Het resultaat was 
f 2200,-. 
Zaterdag 31 meio 
In een rondgang door het dorp maakte ik bekend de opening 
van de expositie in de galerie Artisjok alhier en ztj 
hielden open huis van 15.00 - 18.00 u. 

Zondag 1 juni. 
Con Spirito zingt in de kerk te Stavoren. 
Zondag 8 juni. 
Eensgezindheid naar recreatie-oord 'Sankop' te Makkum. 
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Woensdag 11 juni. 
De Eelkje 1 van Yde Schakel verlaat onder de vrolijke 
tonen van de fanfare Concordia uit Exmorra de haven 
van Makkum naar Amerika. 
Dinsdag 24 jurii. 
Het Pjutterhonk houdt open huis in de morgenuren. 
Woensdag 25 juni. 
Meinze Poelstra viert vandaag zijn 81ste verjaardag. 
Donderdag 26 juni. 
Dorpskrant no. 3 in de bus met 50ste bijdrage van de 
dorpsomroeper. 
Zate~dag en zondag ·28 en 29 juni. 
Tropische temp. tot 30 °c. Volle stranden als nooit te 
voren. Op de zaterdag belt de dorpsom~oeper in een rond 
gang door het dorp, ditmaal voor s. op Wo ·gemeente voor 
de kerkdienst op zondagmiddag 13.30 uur •. 

Vrijdag 4 juli. 
De ·Eelkj e 1 vaart om het vrjjheidsbe~ld heen in New York 
de groten der aarde ontmoeten elkaar, de ~~n ván 
Allingastate - Allingawier, de andere uit hèt Witte Huis 
in Washington heel gewoon in de haven van New Yorko 
Maandag 7 · juli. 
Vijf miljardste aardbewoner werd geboren. 
Woensdag 16 juli. 
Geboren Anna Maria Hylkema op Ba.buren 7. 
Zaterdag 26 juli. 
Door een noodlottig ongeval ging op 20 jarige leeftijd 
in zijn jonkheid de steeds spontane en vriendelijke jongeman 
Denis Hendriks van ons heen. 

Vrjjdag 8 augo 
In de echt verbonden Germ Rrjpma en Antje Bakker, adres 
ongewrjzigda 
Maandag 11 aug. 
B. Feenstra viert vandag zijn 84 ste verj~ardago 
Zondag 17 augo 
Voettocht v.d. So op W. gemeente van Tjerkwerd naar 
Dedgum, langs het wandelpad naar de kerkdienst van 9o30 u. 
aldaar. 
Maandag 14 aug. 
Basisschool begin{ weer. 
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Dinsdag 19 aug. 
Drie dagen na zijn 52ste verjaardag overleed onze 
markante dorpsman Marten Kikstra. Zrjn laatste werkdag 
werd tegelijk zij~ voorlaatste levensdag. 
Maandag 25 aug. 
Op 67 jarige leeftijd ging van ons heen Durk Walsma uit 
Bolsward. Een man die jaren deel uitmaakte van onze 
dorpsgemeenschap en veel gedaan heeft voor het verenigings 
leven alhier. 

Z~terdag 6 sept. 
~rjwieltoertocht Wonseradeel 1986. 7 Deelnemers uit 
Tjerkwerdo 
Zondag 7 sept. 
Onze vroegere en alhier geboren dorpsgenoot Ds. M. 
Schukken 44 jaar, doet zijn intrede in een overvolle 
Emanuel kerk te Barneveldo 
Dinsdag 16 sept. 
De ongeveer 38 jarige Amman wegenwals van de gemeente 
Wonseradeel, zal voortaan als 'Haye' door het leven gaan. 
Genoemd naar de man, die de wals bijna 35 jaar bestuurde. 
Zondag 21 sept. 
Con Spirito zingt alhier in de jeugddienst. 
Maandag 22 sept. 
Johannes en Sytske Dijkstra zrjn 12½ jaar getrouwdo 
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Vrijdag 3 okt. 
Okke en Hiltje Postma 25 jaar in de echt verbonden 
en de koperen bruiloft vierden Wim en Tineke Steggerda. 
Donderdag 9 okt. 
Dorpsomroeper met Else en Judith maken een rondgang door 
het dorp i.v.m. de tuinwedstrijd 1986 en reiken bloemen 
uit aan zieken en bejaarden. 
Zaterdag 18 okt. 
Onze dorpsgenoot Jan Blanksma oogste met het door hem 
gedirigeerde vocaal ensemble Co~ Amora Musica succes 
op het in Rotterdam gehoud~n Ned. 'Koorfestival. 
In hun afdeling behaalde men het hoogste.aantal punten 
van die dag. Jan Blanksma behaalde met het koor uit 
Oosthem eveneens het hoogste aantal punten met promotie. 
Zaterdag 18 okt. · 
Koperen bruiloft vieren Gerrit en Aggie Ouderkerken. 
Zaterdag 25 okt. 
Kerkkoor, Eensgezindheid en Con Spirito doen mee aan 
het festival in Makkum. 

Zondag 2 nov. 

Koffieconcert van Eensgezindheid o.l.v. Roelof Bakker 
in het Waltahuiso 

en wee van de molens van 
ruim 100-jarige molen op 

Con Spirito zingt in de 
jeugddienst te Wons. 
Djoeke Poelstra-Gietema viert 
vandaag haar 81ste verjaardag. 
Dinsdag 11 nov. 
In stromende regen de St. 
Maarten optocht. Op die zelfde 
dag vierde Sjoukje Dijkstra 
haa~ 8ste verjaardag. 
Vrijdag 21 nov. 
Ver. van dorpsbelangen, ruim 
40 mensen waren aanwezig, hield 
haar jaarvergadering, .tevens 
uitreiking pr~zen tuinwedstrijd 
1986. Pier Zrjsling hield een 
boeiende lezing over het wel 

eertijds en de vooral voor de 
Babur en , 
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Zaterdac 29 nov. 
Teake ·J,d. !-~eer in het Waltahuis, 

Donderdag 4 dec. 
Ruilverkaveling Wonseradeel-zuid wordt met ruime meerder 
heid van stem~en aangenomeno 
Zondai:; 7 dec. 
Con Spirito zingt in de kerk te Heidenschap. 
Dinsdag 9 dec. 
J. Hylkema v.h. Baburen wordt vandaag 81 jaar. 
Donderdag 11 dec, 
R,G, de Jong viert vandaag zijn 84ste verjaardag en mevr. 
v,d. Meer op de Waltaweg viert haar 8oste verjaardag, 
Vrjjdag 12 dec. 
Vergadering van de Oranjevereniging, Met bestuur mee 
geteld, 49 aanwezigen, 

Ook dit was in 1986. 
Atelier Artisjok in Tjerkwerd aan de Kerkstr, 19 alhier 
hield vanaf 31 ~ei exposities, 
Meer dan 2000 bezoekers bezochten deze wisselénde 
exposities reeds, Voorwaar een kroon op hun werk en hun 
vele inspanningen zowel voor Ada Stel-v. Dijken als 
Koos Stel. 

Ook als ik door stad en dorp elders en waar ik menigmaal 
het afgelopen jaar als omroeper een rondgang maakte, 
En als je energie dan nog volop stroomt, is men ver 
bonden met de bron van alle goeds, En dat.is wel de 
grootste rijkdom die een mens kan overkomen, 

Ook in deze 53ste keer van Berichten van de dorpsomroeper 
tenslotte: Ook zjj die van hun geliefden in dit zelfde 
jaar 1986 en die ik ook in deze bijdrage noemde, afscheid 
moesten nemen, en die nog een groot verdriet hebben te 
verwerken als ze 1986 achter zich laten en de drempel 
van het nieuwe jaar binnekort overschrijden veel sterkte 
toegewenst, En wil hier aan toevoegen de woorden van 
gezang 293: 1o 
En de ouderen ons, wees niet bang voor het langzaam voor 
waarts gaano Wees slechts bevreesd voor het blijven 
staan, 
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Een ieder goede Kerstdagen en een voorspoedig 1987 
toegewenst! 

Met de hartelijke groeten van huis tot huis 

van de dorpeomroeper. 

Tige tank foar d: byd.ragen f~n: 

J. Wiersma, Dedzjum - s. Breeuwsma, Fan Panhuyswei - 

J. Nota, ·Wal t awe L - J. Tolsma~ Wolvegea - .frou Bakker 

v. Rijs, Tsjerkestrjitte ~ B. B~uinsma, Dedzjum - 

Y. Kroontje, Singel. 
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DOARPSHUS 'IT WALTAHUS 

Eltsenien tinkt noch wolris werom oan :Nijjiersdei 
1986, doe't Roelof Bakker en in tal care poerbêste 
blazers it N:ijjiersbal opfleure hawwe. Dyjingen, dy't 
der doe net· wienen hearden de care deis fan'e bjuster 
baarlike jûn en seine: hearken dat ha we raar fersitten! 
Mar •••••• neat te rêden! 
Op Nljjiersdei, 1 jannewaris o s s , , is Roelof der wer m_ei 
syn Big Band. 

No kin elkeniè~ komme en genietsje fan musyk, 
fleur en akrobatyk fan'e muzikanten 

kinne tagelyk jo doarpsgenoaten it 
'·-:- · · . N:ijjier 6fwinneo 

us óp 1-1-187 de jûns 
allegearre nei it Waltahüs; 
Nei: 

Roelof Bakker and'thd s 

Big Bando 

Tagongspriis: fer5ees 

0-0-0-0-0-0-0-0 

As op 1 jannewaris de n:ije gerdinen noch net hingje, 
dan kinne jo se op 14 maart bewûnderje. Dat komt Moai 
ut, want dan is de Alve-stêde~tocht krekt oan'e kant en 
hawwe jo wol ris ferlet fan in noflike jûno 
Op 14 maart komt yn it Waltahûs it Rèahuster kabaret mei 
it n:ije programma: 

FRISSELE FRATSEN! 

It Reahuster kabaret_hat hjir ris earder west. Dat binne 
dy froulju dy't sa moài sjonge kinneo Op'e n:ij in topjûno 
Der is efternei dûnsjen u.1-.f. it kombo Gerard Wiersma. 

Dit is wer sa'n jûn yn it kader fan it stypjen fan ûs 
Waltahüs; net allinne yn'e yntreepriis, mar ek yn'e 
konsumpsjes. 
Kom dus allegearre op 1 jannewaris, mar foaral ek op 
14 maart. 
Jo sille der gjin spyt fan krtje! ! It b e a t j o s.r , - 13 - 



S jool lc.a.Mpi o•"'~ki.p 

~•1..1z•~ioel bo..\c. 

DEI : SNEON 

DATUM: 27 DESIMBER 

TIID: 13.30 OAN'T 16.00 OERE 

WER: GRUTTE SEAL 'WALTAHUS1 

DIELNAME: ELKENIEN 

SJOELBAK LINGTE: AS DE LINGTE FAN DE GRUTTE SEAL 

BREEDTE: 1 MEI'ER 

SJOELHOUTSJES: AS TEEPANTSJES 
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Oi~erdei~ is der yn Makkum striden om it sjoel 
Ko.r.ipioenskip reuzesjoelbak fan Wûnseradiél.. · 
Dqarpsbelan5 hie wat minsken ynsetten yn'e striid. 
Cilia Hu{~ema bliek oer gäns power en technyk te be 
skikken. Se die it meakels bêst~· 
Wy koene dizze reuzesjoelbak brüke; fandêr dizze sjoel 
middei. We stride om it kámioenskip fan Tsjerkwert e.o. 
Takomme jier kin 6s kampioen dan Tsjerkwert fertsjint 
wurdigje op'e kampioenskippen fan Wûnseradiel. 

Foar de minder sterken finder us, steane ~er ek 
gewoane sjoelbak~eno 
Dus, sterk en dryst, swak en lyts elkenien kin sneon 
27 desimber meidwaano 

Doarpsbelang. 

Voor de vele blijken van belangstelling in het 

ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, wil ik, ook namens 

mijn vrouw, iedereen hartel~k bedanken. 

It hat us tige goed dien!! 

Y. Kroontje, 

Singel 12, Tjerkwerd. 
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KOART FERSLACH FAN'E REUNYKOMMISJE 

De kommisje, dy't ~t sàn minsken bestiet, wol jim 
graach eefkes lans dizze wei fertelle, wat hja oan•t 
nota dien hat. 
Meiinoar is besletten, dat der op 3 en 4 septimber 1987 
in feest komt mei oanslutend op sneon 5 septimber in 
reuny. 
Dit alles sil yn'e leads, dy't u. Haarsrna beskikber 
steld hat, en op it feestterrein plak fine. 
De kommisje is al ferskate kearen byinoar west en is be 
nammen dwaande west mei organisatoryske saken. 
Oer it program fan dizze dagen kinne we noch net safolle 
sizze. De Oranjeferiening, dy1t ek meiwurket, haldt him 
benammen dwaande mei de tongers-dei-te-jUn, dan ha we 
de iepening fan it feest, en de freedo 
De kommisje nimt de sneon foar syn rekken. 
Fierders binne der al in protte enthousiaske minsken, 
dy1t yn't spier binne om adressen fan ald Tsjerkwerters 
te sykjeno Meikoarten sille al dizze adressen rangskikt 
en ek oanfult wurde en as dan it program klear is, sille 
de utnoegingen ferstjoerd wurde. Mids jannewaris sil it 
program oan de ferienings bekind makke wurde. 
Der wurdt ek wurke oan in boek oer Tsjerkwert, as oan 
tinken foar letter. 
Ta beslut hoopje wy yn kaarten oer dit alles mear 
fertelle te kinnen. 

De reunykommisje. 

- 16 - 



TWML.F KLlDi·::-::-:;: UI'l' TJERKWERD DEDEN EHBO 

Twaalf kindcre'n van groep 7 en 8 van de Chr. basisschool 
te 'i'jerl:wcrd hebben deelgenomen aan het jeugd E.H.B.O. 
examen. Het examen werd afgenomen in gro€!pjes van vier 
kinderen door dokter Jansen uit Makkum. De theorie-·· 
lessen werden door meester Dam gegeven en de praktische 
lessen door de dames A. 'Gietema, H. Twjjnstra en T. 
Miedema. Trjdens de praktische lessen was het soms wel 
even behelpen vanwege de kleine ruimte, waarin de drie 
hoogste groepen tijdelrjk gehuisvest zijn vanwege de bouw 
van een nieuwe school. Alle twaalf kinderen slaagden. 
Het zijn: Durk Breeuwsma, Dirk Ouderkerken, Willy Breeuwsma 
Anneke de Jong, Ineke Haarsma, Judith Falkena, Eelke 
Wijngaarden, Robert Tiesma, Jan-Germ Hofstra, Leon Falkena 
Sjoerd Huisman en Christiaan Smids. 

----------------------------------------------------- 
GYMNASTIEK 

Bij genoeg deelname willen we het in .januari nogeens. 
proberen. 
Groep 1 van 6 t.eom• 8 jaar 

11 2 van 9 n 12 jaar 
" 3 van 18 jaar en ouder 

We starten op woensdag 6 januari. 
Groep 1 van 18.30 - 19.15 uur 

" 2 van 19.15 - 20.00 11 

11 3 van 20.00 - 21.00 11 

Alle oude en nieuwe leden moeten ~ 
~ich telefonisch aanmelden v66r 1 januari 1987 

telo 2549 
Namens sport-ver. 

Trudy Witteveeno 
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BILJART.KL UB 'H.T. S. ' TSJERKWERT 

Op 11 novmiber 1986 hat us feriening yn'e doarpskompetysje 
spile tsjin Parregeao We koene trochinoar beide like 
goed, want de einutslach wie 8-8. 
De partijen giene sa: 
Jouke Reidsma (32) - P. Ouderkerken (42) 
Haye Huitema (35) - M. Zijlstra (40) 
Jan. w. Wiersma (15) - o. Reitsma (15) 
Gosse Hofstra (26) H~ Postma (29) 
Hendrik de Haan (15)' - J. Ykema (18) 
Germ Dijkstra (72) - Re.Harders (2B' 
Gerrit Rijpma (20) - R. de Jong jr. (22) 
Sybren Hiemstra (24) - J. Wijnja (22) 

0 - 2 
2 - 0 
2 - 0 
2 - 0 
0 - 2 
0 - 2 
2 - 0 
0 - 2 

Totaal: 8 - 8 

... 
Tusken heakjes steane net de leeftiden fan'e mannen, mar 
it oantal punten dat per persoan makke wurde moat. 

Op freed 2 desimber wie it in bytsje Sinteklaas op'e fer 
iening. Ta dizze gelegenheid waard der 'maat'-biljerten 
hälden. De ûtslach: 

1. Jan Dijkstra+ Gerrit Rypma. 
2. Douwe Poelstra + Willem Poelstra 
3o Germ Dijkstra+ Albert Feenstra 
4. Haye Huitema + Jan w. Wiersma 

F~rliezersrünte: 
1. Willem Meinsma + Sybren Hiemstra 
2. Jouke Reidsma + Roelof G. de Jong sro 
3. Gosse Hofstra + Hendrik de Haan 
Der wienen leuke prizen en men hie in protte wille. 

H"T.S. 
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STc NICOLAASFEEST IN HET PJUTTEHONK' 

Sto Nicolaasfeest vanuit het 'Pjuttehonk' 
voor alle peuters van Tjerkwerd/Parrega 
en omgeving op vr~dag ~ decemberj.l. 
Si~t is er met twee pieten jeweest. Het was een 
echt peuterfeest. Hij had voor iedereen 
wat meegebracht, 
En ieder kind kreeg even de aandacht. 
Ook met het liedje zingen, 
kwamen de kinderen uit zichzelf om hem heen springen, 
Pepernoten werden ook uitgedeeld, 
we hopen, dat niemand zich heeft verveeld. 
Ook kregen de kinderen nog chocolade melk, 
er was ook nog een zakje met lekkers voor elk. 
We hopen weer tot het volgend jaar, 
dan staan de Sint en pieten vast weer voor u klaar. 

't Pjuttehonk winsket eltsenien 
goede Krystdagen en in sûn 1987 ta. 

De Kerstvakantie is van 
22 dec. t.e.m. 2 januari 187. 
6 Januari staan de deuren weer 
open. 

Het bestuur" 
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INDOOR LEEUWARDEN 

fifjfff 

Mjj werd gevraagd om hierover een stukje te schrtjven en 
dat vind ik wel leuk, maar veel weet ik niet te ver 
tellen. 
Indoor Leeuwarden wordt gehouden inde Frieslandhal. 
Het duurt 6 dagen (het wordt altrjd in de herfst-vakantie 
gehouden) en heeft alles met de paarde- en ponyapor-t 
te maken. De eerste 3 dagen is het voor de landeltjke 
paarde- en ponyclubs. Ik mocht ook weer meedoen; maar 
dat ging niet goed; Ze is nog een jonge pony en moet no~ 
veel aan vreemde hindernissen w e nn en , vandaar dat ze 3x 
weigerde uitgebeld dus~ 

. - U V'JQ- · · u ( ).._ ~· \.h De dagen daarna 
'.1._ 0 Or{ 0 J.Or. ().... Ü 0,v V: r-X ·j wor~en best~ed aan 
'U 0(]' 0 0 l(Y '-V O O o· VJ . de ~nterI;-at1onale 

Ü O ~ 'f . 0 . 1 apr a.ngr-ua t er s , Nu ().{)Q O _n Q • ,.IM. QÜ 00 Ol'moet u niet denken V U O .:" "'- , dat er alleen. 
" ~~ 

: .-xs . maar gesprongen 
~. vyy.· ,~,wordt, er is een -.....~~,,.._--4 · .. · aparte dag voor 

i?iitr:~:?'.:iJ~:.?(1tt,..,,.::;l .;;r; Ji =~:;;;u;::~.~=:r:~: . 
.. ,.,, ., ,,·:-·-,, .. , .. ,-.- .. , >IP1et de Boer mel., 
~S~.:~~---_: =,.- .. .L:<.;__,;;;__',:;-:_''·~··/·:.,·, .·_:_; __ :jf'_ < 12-span, Derk 

Schekkerman (dressuur 
kampioen van Friese Bond en Levç,.de) show van alle 
friese dekhe~Gsten (WPN) uit Friesland. 
De internationale ruiters komen met vrachtwagens waar ze 
in leven met paard en al, er kunnen., dacht ik~ 4 à 6 
paarden in, plus hun hele keuken, slaapplaats e.d. Het 
is hartstikke gezellig, daarom hoop ik, qat u volgend 
jaar eens komto De entree is misschien wel wat duur 
(vooral de laatste twee dagen), maar wat u ziet is 
beslist de moeite waard. 

Sjoukje Hylkema. 
- 20 - 



UT DEALDE DOAZE 

Yn it foarige nümer stie in adfertinsje fan 35 jier 
ald, dizkear kaam F. Schakel mei in adfertinsje dy't 
mar leafst 100 jier äld is: 

-------·-------·- Op l Ja,n,uari 1887, 
LOTERIJ 

op Wild en Confituren .. 
IUZIEI .,A EN DANS. 

ISU 

J.Hanenburg, T)lmlri. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ORIFLAME 
SCHOONHEIDSARTIKE:GEN 

op· NATUURLIJKE BASIS 

Nu bestellen b:ij: 

mevr. B. Bakker-Poelstra, 

Kerkstr. 14 

Tjerkwerd 

Telo 9584. 
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OERGONG 

No stjert it jier 

hark 

klokken beliede it 

hein en fier 

de jonge na.cht· 

nimt hoar 

de hurde lûden op 

dimt se sacht 

de moanne fart 

optein byläns. 

de n!:je wolkens 

ljocht oer ska.ad 

wat nim ik mei 

ik wit it net 

safolle sear en kwea 

roppe op 'en nrj 

ûnwis it spoar 

de dage skier 

Jo dit jier 

oan myn daar. 

Jan Bilkero 
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- Thea fierde har jierdei en Fokke kaam oansetten mei in 
doaze gebak. De doaze wie net op boerehannen berekkene 
en tearde dûbel. Smots en dan binne joop sa'n jierdei 
noch net jierèei. • 

- Piet Tolsnia krige nea berjocht fan'e ruilferkaveling. 
Dat sinnige Piet ransels net en teach nei gemeente en 
kadaster. Doe die bliken, dat men Tsjerkwert en Tsjerk 
gaast net utelkoar halde koe. It kadaster tocht, dat 
Piet al seis jier wei wie. ~ 

- Op Arkum is ek spul ferdwûn. Okke en Bertus misse in 
0 skr~kapparaat, Evert in pear boxeno Okke is no beneamd 

ta priv~-detcctive. Se skrikke net mear op Arkum. 
- De meter fan1e boiler fan frou van der Meer makke rare 

gel-0.den. Frou fan der Meer der hinne om't se oan ynbrek 
kers tocht. De meter knettere troch en skoansoan Jan 
waard om healwei twaën yn'e nacht optrommele. Jan hat 
gjin fersta.n fan eJéktra mar hy krige de boel stil. ' 
Alles wer op bêd, wer mis. Jan yn'e pjama op'e fyts de 
Waltawei del. Ids kaam 6t it Waltahüs en tegearre 
krigen se de meter stil. Alles we:r. op bêd e11 wer mis. 
Jan wer op'e fyts de Waltawei del. PEB makke in ein 
oan dizze fleanderrjo 

- Ella tocht ik koe ek wolris hynsteride. It hynder fQn 
fan net en Ella waard 'zandruiter' en bruts de pols. 
Leen docht no de hushalding en syn namme ear oan: 
huis-man. 

- Okke S.P. fersynt earstdeis yn Miami Vice. 
- By, Jan Galama moast in ko kealje. Der kamen rare gelûden 

can te pas. It keal ale yn'e ko. Kin dat? Reaksjes yn 
it folgjende nûmer! 

- Fr eu van der Berg seach fjoer yn' t Lán , Alle boeken 
waarden der op nei sjoen en men tocht oan diggelfjoer. 
Apart, apart, apart. Frou van der Berg de femylje yn 
ljochtsjeo No blykte dat it in gewoan stik trie wie. 
Fanwege Ella har pols hat Leen in waskdroeger kocht. 

0 

• 0 • 
# 
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Us doarpsomropper syn gesicht wurdt minder. Hy giet 
net nei Schiphol Öm wat te sjent mar om nei it gelüd 
te harkjen. 

- Ids en Leen, yndustrieëlen yn Tsjerkwert, hawwe 
in n:ije kachel, dy1t sa sunich is dat der marien 
blok hout deis yn hoechte 
Sa moàt je wol ryk wurdee 

'1]{ltm]Îv;) . 
~ 

' 

1 jannewaris: Nijjiersbale 

1tJ- maart: Reahuster kabar e t mei 'FRISSELE FRATSEN'. 
- Kopy ynleverje foar 15 febrewaris 1987. 
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