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FOARWURD:
Foar jim leit it earste doarpskrantsje fan it ruje jier,
dit is alwer de 12de jiergong fan 11It Skieppesturtsje11o
As do.arp mei ruje moed it jier yn en meielkoar ek dit
jier wer besykje der wat fan te meitsjeno
We wolle dochs ek noch efkes weromsjen op it jier, dat
efter ~s leit, want dat wie foar ûs as Tsjerkwerters
en foar de minsken dy't dit jier yn earders tiden sizze
koenen, in jier om net wer te ferjitteno
De ruje skoalle wie wer in oar hichtepunt en dêr kinne
foaral us bern eltse dei wer fan genietsjeo
It is foar 1s iisbaan wat spitich, dat hjir mar gjin

·

1o

iis opkomme wol; no ha we in
baan en mar gjin winter.
Sa sjogge jo mar wer, we kinne
safolle dingen berêde, mar de
natoer hat ek wat te sizzen.
We witte noal, dat weit yn
Tsjerkwert boppe de grfin sykje
moatte, want de N.A.Mo fûn
blastige blabber en
dampige dridze 'ekonomisch niet haalbaar'.
Oan de ein fan it jier wie der foar ûs doarp en foar
frou Kikstra yn it besûnder noch in tsjinslach:
~s doarpswinkel wie ek 1ekonomisch niet haalbaar'; it
is foa.r beide partjjen tiee spitich dat it sa rinne moasto
We komme yn dit earste krantsje ek altiten efkes werom
op nijjiersjfin; de ûtrikking fan1e skieppesturto
Foar de minsken, dy't der de jûns niet wiene en gjin
Boalserter krante.lêze: Hylke Feenstra is de skieppesturt
fan it jier wurden. Foar de musyk soarge dizze jün it
korps en dat wie tige ynoarder.
It wol jo hast net oan as jo noch gjin winter han ha,
mar de mai tiid stiet dochs _wer op kommen ,
Sa as jim witte, is ûs wikselbeker ek dit jier wer beskikber; frou v.d. Wal sil oan it poetsen, want har soan
Jaap wie de gelokkige op 29 maart ferline jier.
It soe maai wêze as we
ea.rst de redens nochris
ünder bine kinne, mar
wa1t it wit meat noch
berne wurde en jo
moa.tte me;i. alles
rekken hllde; de lêste
twa alvestêdetochten
wienen op 21 en 26
febrewariso
Noch wo'l efkes dit,
Wa't it earste ljipaai
fynt; skilje mei ien
fan de redaksje en ûs aaispecialist Jan Dtkstra sil it
lotterjen dit jier noch fersoargjeo

us

2o
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We hoopje, dat jimme ek yn 1988, wer mei noch fis krantsje
lêze en foar kopy en in snypsnaarke stean wy altiten
iepen.
Foar it folgjende krantsje de kopy graach foar 1 april
ynleverje.
Inekeo

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER:
Het is de eerste dag van de
februari maand, als ik deze 59ste
berichten van de dorpsomroeper schrtjfo
Het vorige jaar op dezelfde datum
vroor het in de nacht tien graden
en één dag later maakte ik een rondgang door het dorp
voor de ijsclub: 'Hedenavond, kwart over zeven, schaatswedstrijd voor mannen en vrouwen
16 jaar en oudero
IJs en wederdienende. Hoort zegt het voort!' ·
Vooreerst kijken wjj nog eenmaal achterom voor w:ij voorgoed
afscheid nemen van het jaar 19870
Het jaaroverzicht in het laatste no. van de 11de jaargang
ging tot de eerste decemberdag van 19870
Zaterdag 5 dec"
Sinterklaas viert vandaag z'a verjaardag bij koud weero
Voor een aantal van ons weer het ontvangen van prullaria
die vaak elkander nutteloos overtroffeno
Vrijdag 11 dec.
R.G. de Jong viert vandaag zijn 85ste verjaardag, evenals
mevr. J. v.d. Meer-Burghgraef, maar die werd 81 jaaro
Zaterdag 12 dec.
Sjoelen om het kampioenschap van Tjerkwerd in het Waltahuis.
Woensdag 16 deco
In de zeer koude decembermaand van het jaar 1933 werd op
deze dag al een Elfstedentocht verredeno

van

3.

Vrjjdag 18 dec.
Ledenvergadering v.d. IJsclub.
Temperatuur op deze dag+ 10.8 graden.
Zaterdag 19 dec.
Kerstconcert vocaal ensemble 'Con Amora Musica'
o~l.v. J. BlanksmaQ
In de kerk waren ruim honderd bezoekerso
Woensdag 23 dec.
Dorpsomroeper maakt rondgang door ··het dorp en maakt de
geboorte van Anita Haarsma bekendo
Donderdag 24 dec.
In de ouderdom van 64 jaar overleed Binke Bakker.
Zaterdag 26 dec.
Verliet ik zoals vaker de echteljjke woning en ging naar
Bakkeveen en nam deel aan de kerstwandeling door de
bossen aldaar en die daar iedere 2de kerstdag wordt gehouden. Ditmaal was het mijn 6de keer en loop dan de 10 km.
Donderdag 31 deco
Mijn laatste rondgang van het
jaar 1987 door het dorp.
v.w. het Nieuwjaars-Spektakel
en bracht tevens dank aan
al die mensen, die steeds
mjjn boodschap aanhoorden in
de deuropening! En op deze
laatste dag van het jaar
sloot mevr. Kikstra haar
winkel aan de Kerkstraato
Sa,menvatting 1987.
Op de drempel van het jaar

. 1988 telde Tjerkwerd 458
inwonerso
Voorwaar maar waar. De maatschapp.ij bestond ook in 1987
nog steeds uit twee grote klassen: Z.ij die meer eten dan
honger hebben en zrj die meer honger dan eten hebbeno
Men kan er nu eenmaal niet omheeno En de akties voor
deze lieden gaan gelukkig nog steeds door (Afrika Nu).
Vele malen werd ik de afgelopen zomer en nazomer weer
gevraagd voor braderiën en oude amba~ht.Ano

Maar ik ben mjj ook terdege· bewust, dat je ook van de
één op andere dag weer een ridder te voet kan zijn en
daarom pleit ik met de oude prediker voor bescheidenheid.
Ook in de laat~te dagen en wel in de december-maand j.1.
discussies over het ll'l.erenplan met voor-én tegenstanders"
In de zestiger jaren kreeg Exmorra een nieuw uitbreidingsplan en Yde Schakel was er destijds getuige van
dat B & W van Wûnseradiel toch wel wat water in zo'n
dorpsuitbreiding wilden ~ebbeno Yde Schakel z~i toen:
1
Zet de vroegere meren dan weer onder water'. Ene
meneer BÜgel, de stedebouwkundige van Wünseradiel, kreeg
·de opdracht een plan te maken. De Gedeputeerde Staten van
Friesland staken uiteindelijk een stokje voor de
fantastische plannen in augustus 1973.
·
Toen dit jaar du i.de Lijk werd dat het mer enp Lan niet do or-«
ging, zei Yde Schakel, dat het plan maar in de ijskast
moest tot het jaar 2000 en als de mensen dan met spandoeken naar het gemeentehuis komen praat er dan nog maar
eens over. Maar ••••••• op maandag 23 november j.l., bij de
installatie van de Landinrichtingscommissie, leek het
merenplan (naar de n:ening·van burgemeester Abma) nu
(14 jaar later toch een gemiste kans) ••••••• voor Wûnseradiel, die het nu nog meer dan destijds, het van de rekraatie
moet hebben!
Maar de keuze is nu eenmaal gemaakt , Het is de ruilve1·ke.veling geworden!
Uit de Leeuwarder Courant van 13 - 4 - '73:

f 16.000 per hectare.
onseradeel moet kiezen: of

Boeren krijgen

uilverkaveling of Merenpla ·
ieuwe weg Workmn naar Makkum
lak langs westkust van de meren

Vanwege de slechte afdruk in het vorige no., plaats ik
hierbtj nogeens de nieuwjaars-wensen van een aantal lieden
uit Tjerkwerd van 1938.

TJERKWERD
R.KOSTER
D.KOSTER-de Boer
p.f.

S.POSTMA
p.f.

E.REIDSMA
W.REIDSMA-van Wieren

en Echtgenote
Hr.Slager

J.OOSTENVELD
Tj.OOSTENVELD-Wiersma

p.f.

p.f.

P.v.GOSLIGA
en Echtgenoot

M.BOERSMA
J.BOERSMA-Roorda
p.f.
Koopman en Slager

p.f.

K.DE VRIES
p.f.
en Echtgenoot
Handel in alle soorten
brandstof

Wed.M.DE JONG
Poststation
p.f.

Wed.N.DE BOER
- Tacama
p.f.

· . R. DE JONG

T.DE JONG-Engelsma
p.f.

Mr. Bakker

B.VOLBEDA
J.VOLBEDA-Woudstra
Groentenhandel
p.f.

W.DE JONG
A.DE JONG-Poelstra
p.f.

K.SCHUKKEN
T.SCHUKKEN-Roersma

W.WIJNIA
A.WIJNIA-Strikwerda

p.f.

J.SIETSMA
A.SIETSMA-Nauta

G.LANDS'l:RA
A.LANDSTRA-Vaartjes
p.f.
Schildersbedrijf

p.f.

Tj.DRAAIER
S.DRAAIER-Eisma
p.f.
Rijwielhandel

Fam.BURGHGRAEF
G.N.
6"
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Na dit alles gaan we weer over tot de orde van de dag.
Het jaar 1988.
·
Waarbij dhr. H. Feenstra inmiddels d.e bloemstukken wel
uitgebloeid zullen zjjn en de bedankbriefjes voor de
waardevolle cad~aus de deur uit zijn, dit alles vanweie
de 1ste januari j.l., toen genoemde heer de hoogste dorpsonderscheiding werd omgehangen voor activiteiten en z:ijn
gehele inzet in 1987 betoond aan dorp en gemeenschap.
Een zeer terechte beslissing van de redactie van de dorpskrant. En ik had ook niet' anders gedacht!
En wat u natuurlijk ook al-lang wist, dat onze regering
het bezuinigen tot hoogste deugd heeft-verheven, met af en
toe een rondje afslanken er tussendooro Hoe past het besluit van minister N. Smit-Kroes om het maximumbedrag dat
een ministerauto mag kosten tot boven 100.000 gld. op te
hogen. Nu is dat bezuinigings-beleid!
En onze ministers kunnen nu hun keus maken tot 106.500 gldo
en een aa.ntal reeds hebben dat gedaan. En deden het direct
goed en rijden in een 6 cilinder BMW.
·
Maar ••••• ik denk, dat een hoop mensen een andere gedachte
hebben bij dit soort beslissingen en vooral die categorie
landgenoten, die eens van diezelfde juffrouw kregen te
horen, dat men desnoods een halte verder kon lopen om de
bus te pakken. Het kabinet mag zich de waarschuwing weleens aantrekken van de oude spreukendichter:'Als beleid
ontbreekt, komt het volk ten valo1
Nog wat korte berichten.
Het eertijdse carnaval alhier in de februarimaand en dat
gevierd werd in het Waltahuis, behoord·inmiddels ook alweer een aantal jaren tot·het verleden. Het laatste werd
gehouden in het jaar 19820
De redakteur van D.N. Exmorra, liet mij wederom een
advertentie toekomen van een boeren-boelgoed en ditmaal uit
de buurtschap Ymswoude van het jaar 18880 Elders in d:i.t
blad komt u deze verkoping tegeno
In de zeer koude februarimaand van het jaar 1929 vroor het
op alle 28 februaridageno
Oprichter van de Ald Faers Erfroute vertrekt.
Na jaren zijn beste krachten te hebben gegeven aan de
stichting als de bezoldigd directeur, heeft hij besloten om
er mee te a t o pp en , ·

Het mer enp.Lan waarover hlj graag eens met h e t .statenl.~A.
Witteveen·~ou willen praten e~ wat 6ok burgemeester tot
zj,jn grote s~hrik in een hele grote la had ontdekt, moet
absoluut doorgaan vindt Yde·Schakelo De nog steeds heel
actieve man, die nog vol met allerlei ideeën zit zegt:
Als de Makkumermeer opengaat zal ik zorgen dat de ope~ingsfeesten bijgewoond worden door de Sk~tsjes en de S.KoSo en
de J.F.K.S.
Zelf voeg ik hieraan toe het volgende: Hoe men ook wend of
keert, het levenswerk van Yde Schakel heeft hiermee niet
alleen de historie een dienst bewezen, maar ook gezorgd
voor economische ontplooiing in een voorheen toeristisch
arme streek. En daarom dient heem hiervoor een pluim op de
hoed te worden gestoken.
Tenslotte:
In titijn laatste bijdrage wenste ik u allen alvast, al was het
nog wat vroeg (begiri de~.maand) ~en gelukkig en gezond
1988 toe.
Daarom doe ik het nu nogeens over met de woorden van een
nieuwjaar~kaart van eertijds:'Heel veel heil en zegen
moog dit nieuwe jaar u brengen vreugde, voorspoed en geluk
ztj met u op uw wegen.1
Tot zover en wederom van huis tot huis de hartelijke
groeten van de dorpsomroepero

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Graag willen wjj iedereen heel hartelijk
bedanken voor de geweldige bèlangstelling
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en brj
mijn thuiskomst.
Fam. Po Bur ghgr-a ef ,

eeeeeeaee~eeeeeèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

DE LOOP DER BEVOLKING IN DE GEMEENTE WUNSERDIEL:

l' jan 1 jan

1 jan 1 jan 1 jan 1 jan1jan

1982 1983
______________________________
1984
.,. __________________
1985 1986 .,... 1987
______ -1988
--

Allingawier
Arum
Breezanddijk
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Exmorra
Ferwoude
Gaast
Greonterp
Hartwerd
Hichtum
Hieslum
Idsegahuizum
Kimswerd
Kornwerderzand
Lollum

Longerhouw
Makkum
Parrega
Piaam
Pingjum
Schettens
Schraard
Tjerkwerd
Witmarsum
Wons
Zurich

90
927

89
918

93
912

4

4

348

341

4
366
92

95
96
476
222
260

91
152

92

103
485
216
255

4

86
.914

80
917

4
344

4
346

107
105

100
103
485
219
245

227

360
94
100
494
225

243

250

222
245

129 .

132

130

89

92

74
92
508
41
398
86

77
87
517

106
492

474

92

88

149
88

78

79

83
74

84

81

78

526
60

520

508

59

393

393

77

74

3505

3445

471

470

53
400
74
3445
471

58
638

65

285
183
477
1710
316
184

93

914

37
403
86

451

3359
460

62

67

56

614
274
178

615
276
181

625

632

275

267

169

180

474

474

464

483

1751
309
189

1756

1747

306

318

195

195

1762
317
195

11885 11807

3404

86

933
4

334
95
106

475
217

238

123
94
83

119

89

525

91
520

35

35

381

92

79

372
85
84
3304 3307
456
478
60
60
605 612
274
278
184
183
455
458
1762 173 7
324 31 ?
208
212

11715 11671 11643 i i sso ·:,-151
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BU.J ARTCLUB HTS:
...

Op dinsdag 19 januari werd er tegen Parrega gespeeld.
De uitslag was als volgt:
Tjerkwerd
R.G. de Jong
H. Schakel
J. Dijkstra
H. de Haan
G. Rijpma

s.

Hiemstra

Sj. Gaastra
A. Feenstra

Parrega

26
27 - J. W:ijnia
36 - M. Z:ijlstra
39
54 - P. Ouderkerken 42
17
H. Hooghiernstra 15
32
29 - B. Kuperus
21
o. Reitsma
19
20
20 - R. de Jong
Sj. Rijpma
24
23

-

-

0
0

- 2
- 2

2 - 0
0 - 2
1
1
2 - 0

-

2

- 0

2 ._ 0

----Eindstand:

9 - 7

BERICHT VAN DE CLUB:
Wij zouden heel goed lege eierdozen kunnen gebruiken;

echter alleen dozen waar 6 eieren in kunnen.
Heeft u zulke dozen, dan kunt u die brengen b:ij
Epie Wijngaarden (Singel 5) of Thea Dam (Waltaweg 31)•
(Liefst vóór 24 febr. a.s.)
Oo~ z:ijn oude overhemden welkomo
Bij

voorbaat onze hartelijke dank!

De

clubleidingo
100

FOAR IT LEST E :EKJOC:ëIT FAN' E REUNYKOMMISJE:

Sa njonkelytsen komt can alles in ein, sa ek can de
reunykommisje. ·
De kommisje hat noch ienris byinoar west en praat oer
de finansjes en it archyf.
Doe is besl~ter., dat 'Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.' de
.t 170 boeken, dy1t der no noch binne, yn behear krrjt_
en de e.f.t. opbringst dêrfan, apart h&lde sil foar O.o.
aktiviteiter. yn belang fan it do ar-p ,
Op de j i er-g e ar ko ma t e fan doarpsbelang sil d êr f an dan in
finansjeel ferslach komme.
Ek it archyf wurdt by dizze feriening bewarre en wol by
de skriuwer/stero
Doarps½elang is nei dit beslut akkoart gieno
D~r is op dit momint noch in bedrach fan f 200,- oero
Dit jil1 wurdt oermakke oan it 'Konjngin Wilhelmina Fonds',
it fûns foar de kankerbestridingo
Dêrmei is dan de kas fan•e reunykommisje leech.
Ta beslut, wa't noch ferlet fan it 'reunyboek' hat,
kin dizze keapje by: Ho Feenstra, Singel 2, Tsjerkwerto
Priis: f 30,. 1.

11.

HET GROENE KRUIS:
Het bestuur van tet Groene Kruis van Tjerkwerd e.o.;
deelt mee, dat de contributie over het jaar 1988 opgehaald
zal worden in maart a.so
Het huidige b~stuur:
Voorzitter - dnr , s.D. Postma, Exmorrao ·
Secretaresse - ~evr. J. Hofstra-Draajjer, Tjerkwerd.
Penningmeesteresse - mevro A. Feenstra-Attema, Parrega.
Mevr. B. Bakker, Tjerkwerd.
Mevro Ao Bakker-Nauta, Dedgumo
Mevr0 T. Postma-Plantinga, Parregao
Mevro Ko Reitsma-Zjjlstra,·Allingawiero

AFRIKA NU:
Tijdens de ak t Lewe ek van 'Afrika -Nu ! in december
van het vorige jaar, hebben vérschillend~ mensen
kerstversieringen gekocht van Ruth en mij.
Wij hebben zo J 75,75 brjelkaar gehaald en dat hebben
we naar het postkantoèr gebracht.
Wij willen daarvoor iedereen nog bedankeno
Joost en Ruth Stel.

120

UT DE ALllE DOAZE:

Nota.ria
&&l ft

Pt:•~a•:DCNIII

a.-nad•• " Fef;tra. ·

arD 1888. '• •oorm. 9 uur, tq .

Merfia;u un gj(){}K •: ll EI~ PEHTS HUSTJ.

ers,

op IJlf~\\'Ulï•E onder TJ~~lUi.\\.EliD,.
bij DU~LGUEI.)
.

YERKOOPR~:
Een uitmuntend b3alq

gezond VEE,
be.taande uit :

3.q rrooux Rr.•:sTES. wiuu,an 21 metke•
en kah·o kOf'ü•n, 7 rieren, 8 boklin2en, 1 enter.
en I hflbterati~r; 2 bruine mt-rriepaarden i 1
,ooi Yarken ; s., ,cha,~n; 12 kippen ~o 1 baan.
l'lu• minu, & 1,fOJ Kilocnm (,oor 24 koejjen)

best gewonnen

l looglandseh HOOI,
seer C"'1l·hikt ter nnoor.

~oerenreeuw en Gereell~c~a~~en.
IEUB!LIR Il BmSBAAD.
ijovntN· I~

t.tLV[RIN ·-~I:RK[N'

tNZ.

Op dizze pleats buorket no de famo B. Walsma9

Iemsw§.lde 5.
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DE MACHT V Af;

HET KLEINE:

De collectantes van onze afdeling hebben in december jolo
met de kerstgavenlrjst gel6pen~
Het resultaa.t was het prachtige bedrag van J363,25.
In 1987 was de opbrengst van de contributie f432,00o
Samen is dit een beclrag van !795,25.
Dit bedrae kon worden overgemaakt aan het fonds voor
epilepsie-bestrrjding 'De Macht van het Kleine' te
Heemstede.
Alle gevers heel hartelrjk bedankt en Akke, Foekje en
Doutzen (en haar moeder) bedankt voor jullie inzet!
Nieuwe leden zrjn van harte welkom!
De contributie bedre.agt J6,- per jaar, waar voor- u 4
krantjes krijgt, welke u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van o.ao het wetenschappelrjk onderzoek van
deze ziekte, u leest over hulp aan ontwikkelingslanden,
verhalen van mensen die zelf epilepsie hebben etc. ·
Op die manier weet u waarvoor u geld gebruikt wordtNamens de afd. Tjerkwerd - Dedgum,
Coby Hofstra, leidster
telefoon 94710

BEWONERS VPJii TJERKWERD EN UTBUORRENS:
Personeel van school en leiding kindernevendienst wil
alle gevers en geefsters hartelijk danken voor: hun gaven
voor het kinderkerstfeesto
.
De opbrengst was J692,50 niet dit bedrag kunnen we .de
kosten bijna dekken.
we hopen, dat u en de kinderen terug kunt zien op een
blij en goed kerstfeesto
Namens leiding kindernevendienst,
J0 Velema - Hemricao

NIEUWJ AARSLEUZE!;:

Hier volgen de nieuwjaarsleuzen welke in Dedgum op
ramen werden cc-noteerda
Jan Wiersma: 11a 25 jaar nog een paaro
Albert Feenstra: Rustich oan, op nei in soano
1 2 3 it sil my benije.
Jaring de Boer: Ooievaarsstate!!! !!!! !
Willem Poelstra: Weg met ·de bus, een toeterkuso
Douwe Poelstra: 't Is hier niet pluis, gepiep in huii.
Klaas Haytema: Wer babygeraas by Trien en Klaas.
Wiebe Westra: 2de Woningo
Sjoerd Bakker: Sjoerd is t.v. sjen s~d, betiid op b~d.
Leo Baints : Groot en klein samen fijno
Binke Bakker: Schaapherdero
Bertus de Boer: Alles overhoop, nu auto's te koop.
Doede Westra: BU Doede AÎke tiid foar in pafkeo
Door omstandigheden konden de volgende leuzen niet
worden geplaatst:
Jelle Visser: Wat soe Jelle hjir fan fertelle?·
Jan Bokma: Schat staat de Bokma koud?
De nieuwjaarsschilder(s).

15"

--~ . BOARGERLIKE

STAN:

Ut Dedzjum krigen wy it berjocht, dat by Lenie en
Willem Haytema in famke berne wie op 11 desimber.
De namme is Geertje.
Op 23 desimber krigen Ule en Hiltje Haarsma in
dochterke mei de namme Anita. Doe wiene de famkes op.
Beabuorren waard in jonkje riker.
Yeb en Trudy Witteveen krigen in Iytse Sjors-Hubertus
op 27 janr1ewaris •
Allegearre: Proficiat!!!
Us ald-doarpsgenoat Binke Bakker is te Frjentsjer
ferstoarn op 24 desimber. Hy waard yn Tsjerkwert be!erdige. Binke w·,ard 64 jier.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

DE BYDRAGEN BINNE KOMMEN FAN:

DG v.d. Wal - Dedzjum, frou A. Galama-Ypma - Boalsert,
D. v.d. Weff - Singel, w. de Vries - Waltawei,
s. Breeuwsma - fan Panhuyswei, u. Wiersma - Beabuorren,
Oo Postma - Arkum, E. Witteveen - Boalsert, F. Gietema Singel, J. Wiersma - Dedzjum, s. Eringa ':" Waltawei,
J. Kroontje - Singel, K$ Stel - Tsjerkstrjitte, M. Ruitema
Joust~tperwee, frou v.d Berg - Ymswäldeo
Us hertlike tank!

IT WALTAHUS EN EENSGEZINDHEID:
De best~oeren fan Eensgezindheid en it Waltahüs
presentearje Harren op sneon 12 m~art oan'e doarpsgenoaten.
Eensgezindheid h§.ldt dy jûn de mesykfitfiering en
i t Wal t ahûs soarget foar de ienakter: i t grouwe pak.
De kombinaasje mesyk en,toniel troch eigen doarpsgenoaten
noat hast wol in suksesformule wêze.
Hiel besünder is, dat de ienakter yn Tsjerkwert spilet.
Jimme sjogge op'e ruj Tsjerk Walta ta_libben kommen,
de man is blykber mear as in legende.
Korps en tonielspilers dogge_tige har bêst om krea.s
foar it fuotl,iocht te kommeno
Alle doarpsgeno~ten binne fansels tige welkom op sneon
12 maart!
H§.ldt dy jUn
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Yn de lêste Skieppesturt ha jo it miskien al lêzen,
dat doarpsbelang in hiel .ûngewoane eksposysje organisearje
wol.
Wy woene graach, dät der îan eltsé hushalding·ien ding
tetoanstelle waardo In ding dat moai wêze kin, êfgryslik
ûnhuer, mar it kin ek in dinkje wêze wêrmei jo in spesjale
ban hao Dêrby kin it grut of lyts wêzeo
By it ding, wat jo graach ris sjen litte wolle oan in oar 9
woene week in briefke by mei in lêsber begeliedend
skriuwen en jo namme. Der kin tocht wurde oan de leeftiid
fan it ding, it fynplak en wêrom dit ding fltsocht waard.
(It briefke leafst net grutter as in briefkaart)
Op woansdei 24 febrewaris fan 19000 - 20.00 oere kin it
guod bracht wurde by Arti Sjok, dêr't de eksposysje hàlden
wurdt.
Wa't meidwaan wol, mar net yn'e gelegenheid is om it guod
sels te bringen kin kontakt opnimme mei: M. Verzrjlberg
till. 9480, R. Speerstra till. 2635 of Th. Dam till. 9li-06.
Wy soargje der dan fèar dat it spul te plak komt c
Op .anecn 27 febrewaris o.s. wurdt om 14.oo oere de
eksposysje iepeneo Dan is fan 14.oo - 17.00 oere eltsenien
fan herte welkom!
Fierders kin de eksposysje ek besjoen wurde op moandei
29 febr. fan 15.00 - 17000 én om•t dizze dei besûnder is
ek fan 19.00 - 20.00 oerei op tiisdei 1 maart fan 15.00 17.00 oere en op woansdei 2 maart fan 15.00 - 17.00 oere.
Dy woansdei kin it guod fan 19000 - 20.00 oere wer op}?.elle wurdeo
Sa lang oft it guod yn'e eksposysjeromte fan Arti Sjok
stiet is it fersekert, der is wol in eigen risiko fan
f1001-o
Ta beslut, dizze eksposysje kin fansels a1linnich slaagje
troch jo meiwurking. Wy hoopje, dat eltse h6shälding wat
fynt en ris sjen litte wol·oan in oar, sadat it in hiel
besûndere eksposysje wurdt0
·
Alfêst tige tank foar de meiwurking on o an t t 27 febrewaris!

Doarpsbelang hat fierders op 12 desimber 1987 in

sjoelwedstriid organisearre yn it WaltahO.s.
De ~tslach wie: ·
Folwoeksenen: 1e priis - Rudy Huitema (beker),
2e priis - Hylke Fe ene t r a., 3e priis - Coby Hofstra-Draajjer.
Bern: 1e_priis - Tineke Schukken, 2e priis - Gerrit
Se hukken.
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- Op 12 maart wurdt de earste Tjerkwerter thriller
op 'e planken brocht.-rt gyng meastal need, dat giet
it op 12 maart ek wera
- Sietse G. br ocht; vezel by Okke P. ( Iemswälde). De
truck earst leech en doe de aanhanger, mar dy wie
dwers-en hie truch en Sietse yn'e macht en rekke yn•e
feart. Twa kraanauto's setten alles wer op'e leane.
- Thomas Huitema syn spul rekke yn1e brän. wa·wie earst
te plak noch foar de branwar? Just, Hylke F •• Soe
Hylke ek in piper hawwe?

- It waar is alhiel fan streek, de bisten lykw~ls ~ko
By Rixt fleach, doe't se de foardoar iepe~ d~e, _in
.
hazze yn'e hûs en doe't Rients P. okeerdeis oflJochtsJe
soe fûn er in muskusrot op in toppe strie oer de büthO.sflier.
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- By de jierwikseling rekke de thermometer fan'e smid
fan'e muorreo Dit wie eins de doarpsthermometer en hy
wurdt troch in protte minsken misto Soe de dader·efkes
kontakt opnimme kinne, faaks is er noch te finen.
Yn I t foar betanke o
Sybren en Tine ha mei ferierie krachten in n:ij ünderkommen
foar de hinnen makke: in legboksestalo
.:·Hylke hat de skieppesturt fert~jinneo Reaksje fan-Pier
z.: hjir kinsto net in oaipreemje foar oanfreegjeo
- Jo wolle dochs ek witte wat der yn "it grouwe pak" .sit?
Op 12 maart sil it. heve !
- Noch 1 kaart beskikber foar "Achter de tobbe" fan
Tryater op-freedtejün 4 maart om 8 oere yn it DielshO.s
te Wommels.
Op Iemswälde ha se net allinne in rottefanger
(lykas yn Hameln) mar ek in hazzefangster.
Okke Arkum set de pleats yn'e feart (hy bout syn
pleats yn1t lyts nei en dy komt yn1e grêft).
- Kopy ynleverje foar 1 aprilo
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