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l:'OARWURD:
Bêste lêzers,
Fanof 1 maart 1977 kr1je jimme nou al it Skieppesturtsje. Dizze kear rGgelt it 77sté nGme~~b~y
jo yn 'e bus. Al wer hiel gewoan dus.
Doch is der wol wat feroare sûnt it earste nûmer.
Yn 'e redaksje sleten doe: Henny Leicht,Wyke
Blanksma,Jan Melchers,Rients van Buren en Jan
Bijkstra.hEk moast dei in namme betocht wurde.
De PostdÖu- De Wiekslag - De Rabbelskûte - Under
de Tsjerketoer - It Presenteerbledzje - 't Waltablêd ens. waarden ynstjoerd.

De namme
"It Skieppesturtsje" is 6tkeazen en
waard ynstjoerd troch: Sietse Bakker,Harm de Boer,
Michiel Galama,Henny PQstma en J. Huitema.
Hoe grut de oplage yn 1977 wie,wit ik net,mar·
no g e a n e der e_ltse ke a r sa1n 220 Skieppesturtsjes

us

de daar 6t. Yn in krantsje stie:"
krantsje giet
nou alhiel nei Hellendoorn."
Ek dit is gans feroare. De krantsjes geane no sela
nei Aurora(USA), Washington(USA), Brandford (Kanada)
en Halifax (Kanada).
Yn us twadde jiergong ha wy in fêste rubryk krigen:
De berichten van een dorpsomroeper.
De heer Schakel hat no syn 71 ste bydrage levere.
Dit is net niks, Schakel bètanke, wy hoopje dat
jo dit noah faak dwaan sille.
Us earste Skieppes turts jes wiene tinner as .d e 1 s t e .
Ek dit is in goed teken. Mar: hawwe jimme nijs,èf·
wolle jimme wat skriuwe:graach.
Ek Snypsnaren binne fan herte welkom!
ê

Sûnt 1981 hawwe wy as
redaksje, in wikselbeker
~beskikbei steld foar
diejinge dy't it earste
ljipaai fynt.

r

D1zze beker is wûn troch:
Jaap van Lingen
Jan Blanksma
Jaap van Lingen
Bernhard Algra
Jaap van Lingen
Tsjalke van der Meer
Jaap van der Wal
Jan Blanksma
Hylke Feenstra
Tsjalke van der Meer
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17-3-1981
18-3-1982
21-3-1983

29-3-1984
'27-3-1985
26-3-1986
29-3-1987

17-3;..1988
16-3-1989
•15-3-1990

Dit j!er, al op 15 maart hat Tsjalke van der Meer,
tichteby syn pleats, it earste ljipaai fûn.
Tsjalke hie ~t ljipke al in tiid yn 'e gaten
en om kertier f6ar tolven filn hy ib~aaike.
In part fan'e.r~daksje wie by it lotterjen en
hat doe de wikselbeker ûtrikt. Tsjalke lokwinske!
Folle p!esier by it lêzen fan dit 77ste Skieppesturtsje en wolle jimme de nije kopy foar 15 junl
ynleverje by ien fan 'e redaksje?
Sytske.
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BERICHTEN VÁN DE DORPSOMROEPER.
------------------Vanaf de 2de helft van de febr~arimaand:

Op een goed bezochte g~meenteavond in het buurdorp
Parrega; waar aldaar·-gesproken werd over het
combinatie. voorstel met ~-de S.O.W. Gemeente van
Tjerkwerd-Dedgum en waar ieder zich tenslotte
achter he~ voorstel schaarde.
Een belangrijke beslissing!

Op de 19 de melde het weerbericht op naar de lenteA
En precies een week later
opnieuw ons land in de.greep
van een zware storm.
Maar de februari maand 1990 was wel. de. warmste
sind 1849.
Op de 27 ste gingen de protesterende bouwboeren
(akkerbouwers) op hun trekkers langs ons dorp
(elfstedentêcht). Waar men niet meer van kon zeggen
hoe genoeglijk glijdt het leven des gerusten
landman voort. Dat schijnt voorgoed verleden tijd
te zijn. En ook dat zij in het zweet huns aanschijns hun brood moeten verdienen en dus niet op
de trekker.
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Men zou in dit jaargetij alleen maar kou opdoen.
Begrijpelijk hum woede als men in Regionale
dagbladen leest dat zij een vijftal jaren lang
het miniumloon y~rdienen met werkuren van 70 à
80 uur. En aangezien wij in een democratisch land
leven gaan ook deze mensen de straat op.
Ieder werkend mens heeft recht op~een menswaardig
bestaan! Vandaar.
Vervolgens de maar~ oftewel de lentemaand:
Deze maand begon met: een koude start vanwege
de winterse buien en vrij krachtige wind.
Op de 1e zaterdagavond van de~e maand werd na
een onderbreking van een aantal jaren hier weer
het carnaval gevierd.
Tjerkwerd was geen Tjerkwerd meer maar het plaatsnaambord vermelde Skieppegat,en de inwoners heten
de Skieppegatters. En de organisatie was Skieppehoeders. Al met al een mooie avond in het plaatselijk
etablisement waar ieder zijn plezier deelde met
zijn medemens •.
Ook werden door de Prins onderscheidingen uitgereikt
en werden de prijzen bekend gemaakt aan wie
bijna onherkenbaar verscheen. En het sunset trio
strooide met vrolijke noten. Org. Recreatie Comm.
Een week later werd het eerste friese kievitsei
in Sloten gevonden.
Een dag later werd Seakle Jelle Zijsling a.d.
Baburen no.2 geboren. In een:condgang2de volgende
dag in het morgenuur door het dorp werd het de
inwoners bekend gemaakt.
Op de 12 de schreef ik in mijn handelingen het
volgende: De natuur krijgt al kleur en dat is in deze periode van maart bijzonder vroeg. Een wonder
is het niet als we de temperaturen bekijken.·
Er werd hier en daar al 15 graden gemeten tegen
normaal op deze datum 9 à 10 graden als maximum.
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Op de 15 de vind Tsjalke v.d. Meer in een zachte
lentebries het eerste tjerkwerderkièvitsei.
In het jaar 1986 was het ook al raak maar toen
wees de kalender de 26ste aan.
In een rondgan& werd ook dit bekend gemaakt.
Op d~z~ zeifde dag·wordt aan Bouwe Huitema
Jousterperweg 2a voor zijn bijzond~re verdiensten
en inzet, ook als bestuurslid-in de afgelopen
25 jaar v.d. E.H.B.O., onderscheiden met de
Dr. C.B. Tilanus jr., in zilver, onderscheiding.
Goede werken dienen nu eenmaal beloond te, wo~den
en dat is dan op deze dag gesc~iedl
2 dagen later in het middaguur een rondgang door
de buurtschap Arkum en de dorpen Dedgum,Hieslum
en Parrega in opdracht -van de kerkvoogden van
Hieslum.
Zij lieten weten dat de opknapbeurt van huri kerk
gereed was en dat op zondagmid~ag 18 maart
weer een dienst in hun kerk gehouden zou worden.
Er is met man en macht aan gewerkt. Het resultaat
zou uzelf moeten zien.
Voorwaar,doorgaan pet -en hoed voor af. "Eendracht
-maakt macht" in Hieslum!

De 2lste met prachtig lenteweer de Gemeenteraadsverkiezingen. Waar ik aan toevoeg; Het zijn
allemaal weer prachtige beloften maar .••••••.
ook hier is altijd nog een grote afstand tussen
woord en daad. Ook hier maar al te vaak het ene
doen en het andere laten.
Na de 28ste aug. vorig jaar had ik mijn besluit
al genomen op welke lieden ik D.V. in het
a.s. voorjaar mijn stem zou uitbrengen.
Aan een fractie die tenminste klare wijn schenkt.
En waar meh niet op dwaalwegen zijt geraakt en dat
bemerk je wel aan de mensen die ge tegenkomt.
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Eveneens een ·bloeiende Betuwe. Een beeld dat door~
gaans pas rond eind april ia te h~wonderen.
Op de 27ste maakte ik nog
L: --~

·.
een treinreis: Sneek-Leeuwarden '
Utrecht-Zaltbommel-Geldermalsen..~_:
·~ •.
(Betuwe)- Den Bosch-Den Haag- Schiphol en weer r1cn· ·
ting waar het allemaal om 8.30 uur in de morgen begon.
Het was in 284 jaar niet zo warm geweest als de
3 eerste maanden van het jaar 1990.
De 7de april ging de 8ste Elfsteden-Surftocht langs ons dorp.
Als omroeper van alhier heb ik ze een goede
reis toegewenst!
De bel hebben ze goed kunnen horen! En dit jaarlijk evenement brengt
bij de brug altijd veel vertier.
De aprilmaand:

~~- !Op de 11de gingen het bestuur en de leden
van de bejaardensoos als afsluiting van het
..
-•winterseizoen in een 6 tal auto's naar
~11111~.;de kegelbanen aan de jachthaven te Hinde~~W-~: loopen. Bij aankomst werd er thee of koffie
-:::: .• ,L,-met gebak voor ons geserveerd.
Daarna werd er gekegeld. Bij de dames wordt winnaar
G. de Jong-Kuiper 67 punten en bij de heren waren
de winnaars G. Brandsrna en D. v.d. Wal beide 59 punten
Ons oudste lid R.G. de Jong scoorde 49 punten.
Nadien kreeg ieder vocht uit een groot of een klein
glas. En dat herhaalde zich nog eens. Daarbij ook
nog een hartig hapje. Een ongedwongen samenzijn
voorwaar een waardige afsluiting.
Met veel dank aan de dames
Kooijenga-Hoekstra en
G. de Jong-Kuiper en C. Postma-Heeres die eveneens
de maandelijkse soossamenkomst zowel als deze
wonderschone middag perfect hadden geregeld!
Tegen 6 uur arriveerde men zeer voldaan weer in zijn
vertrouwde ongeving.

H.
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Tenslotte:
Degene die uit ons dorp naar elderi vertrokken
of binnenkort vertrekken het beste toegewenst en
de nieuw binnenkomenden een goed verblijf onder ons.
Een b i j zon d-e re groet aan d 1 e 1 i eden die in de a • s •

vroegere mei of trouwmaand hun huwelijksjubileum
zullen vieren of herdenken. Gedenk de weg die ti=de
Here deze jaren geleid heeft.
Veel zegen en gezondheid van huis tot huis de
hartelijke.groeten van de
Dorpsomroeper.
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STEMUITSLAGEN TJERKWERD:
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Gem. Wûnseradiel.
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DOARPSBELANG TSJERKWERT E.O.
Wy ha dizze kear in pear lytse meidielingen :
*Foar jong én ald sille wy in juny wer in tocht
organisearje.
Dizze kear rinnend en speurend meiinoar op wei.
Tsjin dy tiid mear der oer.
*Fierders binne der.moaie piattegrGn kaarten fan 'e
gemeente WGnseradiel te keap. Priis f 4,95
0ft jo belangstelling ha foar sa'n kaart, dan kinne
jo se keapje by de leden fan doarpsbelang.
*Dan wolle wy namens de keninginneferiening Makkum
it folgjende trochjaan:
Dodenherdenking 1990
Traditioneel is op de avond van de 4e mei het moment,
dat we stilstaan bij alle slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en van de oorlogen en conflicten daarna.
Namens het comiti Dodenherdenking Makkum heb ik de
eer U uit te nodigen aanwezig te zijn bij de herdenking te Makkum,gemeente Wûnseradiel, op vrijdag
4 mei 1990. De deelnemers worden verwacht op de ds.
L. Touwenlaan te Makkum vanaf 19.00 uur.
De stoet vertrekt om 19.30 uur - met medewerking van
Hallelujah - voor een stille tocht naar het bevrijdingsmonument aan de Burèn. Hier worden bloemen en
kransen gelegd, onder anderen door de leerlingen van
de basisscholen in Makkum. Zij hebben namelijk dit
monument geadopteerd.
De tocht wordt voortgezet naar het kerkhof bij de
Nederlands Hervormde Kerk, waar bloemen en kransen
worden gelegd bij de graven van geallieerden en van
burgerslachtoffers.
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Nadat 2 minuten stilte in acht zijn genomen, wordt
de plechtigheid afgesloten met een herdenkingsbijeenkomst in genoemde kerk.
Na afloop word~ er koffie geschonken in de spo~thal.
We hopen dat u (c.q. uw organisatie) aanwezig zult
zijn. We stellen uw aanwezigheid zeer op p~ijs.
,·,.
:
.

·: ......

Namens h~t comit, Dodenherden~ing Makkum,
K. Grpeneveld.
Groote Zij lroede .1 O, 8754;: GG Makkum.
tel. 05158-"2607.

********************•************
.
.
.~~ '.
REKTIFIKAASJE
Yn de foarige ·Skieppesturt (nr.1) stie in stik Gnder de tite~ "Onder hoge druk •••
" skreaun
troch.
'
~
Daan Stigt ·Thans. It gyng oer de oer lest dy' t hy
Gnderfynt fan it bedriuw-fan de famylje Haarsma.
Hy hie ayn Gngenoegen kenber makke yn dit skriuwen
en as brief tastjoerd oàn~it kolleèzje fan ·Ben W.
Dit llste hiene we net f~r~élden. By dizzent

**********************************
NIJS FAN YMSWALDE
It sil jim grif net ûntgien wêze dat der op Ymswalde
hiel wat feroare is; de brêg~ is al kle~r _en noeh
efkes dan is de nije dyk ek safier.
Wy wolle dit fiere!
Op sneon 16 juny wurdt alles op in feestlike wize
betocht troch Ymswildsters en ild-Ymswildsters.
De offisjele iepening, mei oanslutend in resepsje~ kin
ek bywenne wurde troch minsken dy't harren mei Ymswalde ferbûn fiele.
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De iepening sil wêze om 10.30 oere op 'e brêge
en de reaepsje dêrnei sil duorje oan 12.30 oere ta
en wurdt holden yn 'e skuorre fan nr. 10.
Wolkom!
-

...

NIEUWS VAN DE ORANJE-VERENIGING.
;~Wij iijn dit jaar al weer een paar
;·ikeer bijelkaar geweest en hebben voor
~: u de volgende mededelingen.
Zaterdag 5 mei Koninginnedag/5 mei viering,
programma volgt.
Vrijdag 10 en
Zaberdag 11 augustus: Jaarlijks Zomerfeest met
oa. Touwtrekken,Viswedstrijd en Matinee
En dit jaar weer een optocht, het
thema voor de optocht is "Water"
Bedenk nu alvast wat u zult doen als buurt of individueel. Doe allemaal mee.
Wij hebben er in ieder geval weer zin in dit jaar,
u ook.
Wij groeten u allen,
Anne,Jelle,Thomas,Bert,Tea,Nelly en Leny

------------------------------2e HELFT BILJARTEN DORPENCOMPETITIE
Tjerkwerd
Tjerkwerd
Gaast
Ferwoude

-

8-8
Exmorra
6-10
Parrega
T j erkwer_d 12-4
Tjerkwerd 10-6
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Totaal score seizoen 89-90
10 punteri
1 Gaast
2 Ferwoude
9 punten

3 Parrega
4 Exmorra

9 punten
8 punten
4 punten

.

5 Tjerkwerd

Gaast werd voor de derde achtereenvolgende maal
kampioen en mag dus de beker houden.
++++++++++++++++++++++++++++

SPORTRAAD WUNSERADIEL
Schoolsportdag : Deze sportdag vindt plaats op
woensdag 30 mei 1990 te Makkum
eri Witmarsum met als uitwijkdatum
woensdag 6 juni d.a.v.
Stratenloop:

Om het Kampioenschap van Wûnseradiel
datum: vrijdag 15 juni 1990
aanvang: 18.30 uur.
Aanmelding ten gemeentehuize(A.Nauta
of op de avond van het evenement te
Witmacsum (~portterr. 't FLiet).
Deelname van buiten de gemeente is
ook mogelijk.

Zwemmen:

Om het Kampioenschap van Wûnseradiel
datum:Zaterdag 23 juni 1990 te
Witmarsum. Aanvang :10.00 uur.
Aanmelding ten gemeentehuize(A.Nauta
of bij het zwembad tot en met 20
juni. Diverse leeftijdsklassen.

ffffffffffffffffffffffffffffffff
!520,20.

OPBRENGST HARTSTICHTING

De collecte nationaal fonds kinderbescherming heeft
in Tjerkwerd-Dedgum en omstreken f 343,70 opgebracht
Aggie Ouderkerken.
1 1

t

~.H.B.O .. onderscheiding voor
'tïe:rkwerder
Bouwe Huitema
'
.

.

.

.

Op tongersdei 15 maart 1990 hie de E~H.B.O. 8fdieling Tsjerkwert wer har jierlikse ledefergadering.
Neat besûnders fansels,wie it net dat ek dit jier
in wichtich barren ûs wer nei It WaltahGs· lokke.
Om healwei achten iepene ûs foarsitster Hinke
Twijnstra de fergadering. Fuort dêrnei j9~ch hja
it wurd oan Mefr. Huisman-Wonder ût Ljouwert,
dy't lid is fan it haadbsstjoerfan distrikt Fryslin
fan de E.H.B.O •• Sy fertelde Bouwe Huitema, dat hy
in besûnder Ûnderskieding krige, omdat by 21 jier
bestjoerslid west haten sokke dingen komme net
eltse dei foar. Fansels wie it om't hy 25 jier lid
west wie fan ûs feriening en dat as aktyf persoan.
Hy sette him yn mei de lêste twa alvestêdetochten.
Dan moat je dochs mar de hiele dei presint wêze
en bÛten stean te klomjen, mar Bouwe wie der.
Ek mei oefenjÛnen wie Bouwe altyd fan 'e partij.
Foai dit alles krige Bouwe Huitema de Dr. C.B. Tilanus jr.-ûnderskieding yn sulver.
Foto Steggerda naam in kykje en okkerdeis koe
eltsenien Bouwe yn it Boalserter Nijsblêd bewûnderje.
Fieder op 'e jÛn krige Bouwe ek noch in moai blomstik ûtrikt troch in lid fan it bestjoer fan kring D.
Us foaraitster hat dêrnei in kreas stikje foarlêzen
ta eare fan Bouwe, wat jimmé hjirnei ek eefkes
oereidzje kinne.
En krekt foar it skoft krige hy in prachtich hanbeskildere wanboard oanbean troch de leden,wêr't hy
tige mei ynnommen wie.
Doe't alle hushaldelike ~aken trochpraten wiene
en it skoft al hast wer ferjitten joech Bouwe
noch in rûntsje en kinne wy wer werom sjen nei op
'e nei in bjusterbaarlik barren.
Akke de Haan.
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Und~rsteand gedicht is foardroegen troch Hinke
Twijnstra, foarsitster fan de E.H.B.O. Sfd. Tsjerkwert op 15 maart 1990, ta eare fan it 25-jierrich
lid wêzen fan Bouwe Huitema fan.~izze êfd.
,

-,

2 5 j ie r . is 8 ouwe Hui tem a no 1 i ~ , : ·: ~1§. , ·. , ":". :
en da. t J. s dus d e reden da s to j u n -~ .
: ..· _~ ,· _ ·
mei in blomke op sitst.
'Wl~~
·
De EHBO-feriening fan Tsjerkwert
is tige blij,
do bist nei Piet Tolsma en Akke
Gietema-v. Wieren de 3e yn'e rij.

.,.
Trije sulveren leden,dêr meie wy
grutsk op w·êze,
dat sil je wol net yn safolle notuleboeken lêze.
De Tsjerkwerter EHBO feriening hie nea in grut oantal
leden, dus mei dizze trije binne we dik tefreden.

!'

Algau waard Bouwe yn it bestjoer stemd,
en dat foar 21 jier,dat is jim al bekend.
Se fertrouden dy it jild wol ta,
Oars soene je it behear oer de pong sa lang net ha.

Do wiest trou,kaamst eltse Jûn,
en mei dyn izeren sigare-doasketgyngst yn't skoft
efkea rûn,
Ih rike ponghalder bist nea west,
al diest' ek noch sa dyn b~st.
Jild yn'e pot, dat hie 6s feriening net,
as we op't ein ran't jier mar droech oer de~fea~t
kamen, dan wie it de lezen wol best.
Wat ik no fertel, is wier gebeurd,
en no kryt Bouwe miskien wol in kleur,
De leden woene wol in aksje ha,
want mear jild yn'e pot,dat lake harren wol ta.
Oooooh,tocht Bouwe, dan wurdt myn sigare-doaske te lyt(
En altyd mei in tas rinne?? Datlijkt me niets!!!!
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En nei ien-en tweintich "trouwe jaren"
gyng Bouwe -heel veel moed vergarenom te sizzen: it is mei myn ponghalderskip dien,
Ik tocht, no mar ris in oaren ien.

us

Bouwe, do haat in hiel soad foar
feriening dien,
Faak binne we nei jimme te oefenjen gien,
Wy hiene doe us herhalingslessen by de leden aan hÜs
dus ek by jimme this.
Sonja koe lekkere appeltaart bakke,
mei slachreamme, dat hat us doe lekker smakke.

Ein 1978 gyngen Bouwe en Pyt tegearre nei Boalsert ta
se moasten in presintsje foar Kolkena ha,
De hiele middei strunden se yn'e stêd om.
Marit spesjale kadootsje koene se net fiene, wat
stom!
Wat diene dandy twa tegearre yn'e stêd?
want doe't se thûs kamen, wie it al stront-let!
De ky fan Pyt stiene te balten op'e stal,
en ik miende, dat ik heard hie, Sonja wie ek mil.
Mar: wat se no krekt belibbe ha, dat witte wy net,
it is net yn it notuleboek set.
Mar wol .•... dat Pyt in dÛk yn'e hoed hie,
doe't de auto fan Bouwe oer de stûpe-ràne hinne gie.
Ja Bouwe, do bist seker dy oefening yn huize Twijnstra noch net ferjitten?
och, och, wat hast doe s~itten.
Kolkena wie troch koaledamp ut de tiid rekke,
en Bouwe moast doe1t er yn 1e hus kaam, fuort
de bannen ut de mouwen stekke.
Hy lei it slachtoffer op!e grGn del,
mar oh, wat waard Kolkena kjel.
Bouwe pakte him by de fuotten beet,
en sleepte him sa
de keuken, it gyng need
Efter de tafelpoat bliuwde hingJ·en Kolkena syn hAn

ut

a
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mar Bouwe tocht: der ut,dus skuor oan.
Mei utrutsen fuotten en in brike han,
kaam Kolkena jQns by syn frou oan.
Ja Bouwe, ik koe noch wol mear fertelle,
want wier, do hast noch folle mear uthelle.
Ek op in kear gyngst nei in oefening gau fuort,
want mei al dyn wratten, wie de krûsnaad fan'e broek
skuord.
It kringbestjo~ woe graach in waarnimmer fan eltse
feriening ha, en dêr woe Bouwe wol foar Tsjerkwert
op ta.
Ja Bouwe, as it bestjoer in berop op dy die,seist
nea nee, do stieèt foar de feriening altyd ree.
By in wedstriidploech, koe ik dyn namme net fine,
mar ja ••• der stiet ek net folle yn it notuleboek
oer it ferline.
Mei de lêste oefening fan'e kring, diesto wol mei,
en dêr spilen se in alvestêdetocht nei.
De Tsjerkwerter ploech moast yn it tsjuster nei
de Bonkefeart, trije minsken mei in skiterich
ljochtsje, dus seagen se hast neat;
Nei in skoftke sykjen, fûnen se trije slachtoffers
stienkald, de iene wie jÓng, de care twa ald.
.
Bouwe woede bewusteleaze op'e tekken ha,
hy naam de lieding en rop de oaren ta:
één, twee, hup •.• leg neer! 1
Hy die goed fersichtich en yn in mum wie de Tsjerkwerter plo~ch klear.
Se brachten de slachtoffers gau nei it tichtstoanwêzige hûs ta,
Ja, je moatte dy wedstriid-mentaliteit mar yn je ha.

En no bist fan'e jÛn
'k wit seker,

us

middelpunt,
dat elts dy dat gunt.

,
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jier trou lid.
wist dat der in oantinken yn it doaske sit,
dank foar alles krigest dit fan us,·
hoopje dat it in moai plakje kryt yn jimme hÛsl!
Hinke Twijnstra.

*******************************
"EENSGEZINDHEID"
Op 24 maart holden wy wer ûs jierlikse
ûtfiering yn "It WaltahÛs".
Der binne sa'n tachtich beteljende besikers
de kassa fan Freark Schakel passeard, dat
de seal wie gesellich beset.
Nei !t wolkomswurd fan foarsitter a.s. Postma:
gangen we los .mei twa koralen, earst !en fan}
J.S. Bach "Canta~e 147" en" Choral Impromptu" fan Sierd de Boer.
Doe de mars "Haut-kÖing.sbourg" en hjir efter _,... ·•
oan "Air Po~tique for horn and band".
De hoarn-solo. waard op in geweldige manier troch
Rineke Speerstra fertolke.
As lêste nûmer foar it koarte skoft waard de bekende
"Happy Sound Selection"
spiele dy't der by it
publiek altyd yn giet as koeke.
Hjirnei fertelde de foarsitter op in treflike wize
it !en en oarj -oer it korps, u.o. dat de nije
slachwurker Mark Nauta foar it earst mei die
en d r-om noch wat fersterkin'g fan twa gastslachwurkers hie, mar hy leard hurd oan~
Nei it skoft gyng_ it fierder mei de "Campingmars"
en hjirnei wie us twadde solist oan bar op trombone
Roelof Bakker fan Arkum, dy't yn maaie hopet êf
te studearjen op it Konservatorium té Ljouwert.
Hy solearde foar us yn it stik "Capriccio ror
trombone and band"
fan Jan v.d. Waard.
ê

1
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Hjirnei hater noch in stik alinnich spile fan
Leonard Bernstein wêr't er hirnsels begeliede mei
it stampen fan'e foet.
As utsetter fan dizze jûn spile it korps
11
Mexican Trumpets" wêr't ferskate mexikaanse wizen
en dunsen nel fo~ren kamen û.o.: Guantanamara,
cha-cha-cha, twist en mexican hat-dance.
Hjir hie us trompetseksje de broek fol oan, mar
it kaam der bêst ut.
Nei in lang applaus en in tagift wie der in ferlotting
wêr't hast mear prizen as lotten wiene.
Doe't dy ut-lotte wiene koe der noc~ dûnse wurde op
muzyk fan duo TWICE, dy1 t noch foar in gesellich
muzykje soarge ha. Al mei al in tige alagge utfiering.
As der bern·binne of jongeren,aldere jongeren of
jongbejaarden dy't it wol wat ta liket om by it korps
of om te trommeljen mei optochten,dan kin dy harren
altyd op-jaan by ien fan it bestjoer -of kom ris
lans op in moandei-te-jûn yn it Waltihûs want it
mear is nea fol by muzyk fabryk" EENSGEZINDHEID".
Evert B.

******************************
DE ZESDE PARODIALOOP 1990;
Record-deelname en nadien groots feest dankzij
Roelof en Joke.
De inmiddels beroemde voorjaars-trimklassieker
De Parodialoop vond op 8 april Yoor. de zesde maal
plaats. Deze slijtageslag voerend langs het traject
Tjerkwerd-Parrega-Dedgum-Tjerkwerd, bracht dit jaar
wederom een recordaantal (van 33) deelnemers aan de
start.
.
Helaas bleek de animo bij de dames dit jaar niet zo
groot: Slechts Anita Jorna uit Bolsward en Clara de
Boer trokken de stoute (trim)schoenen aan •••
Al met al stond er zondag 8 april weer een bont gezelschap klaar voor de start op de dorpsbrug.
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Een greep uit het deelnemersveld:
-Bertus van der Veen. Deze ex-Tjerkwerder
bleek nogal wat boller om het gezicht te
zijn geworden de laatste jaren, maar groei-

..

>-tt

.;

.

de tijdens de trimloop uit tot dé verrassing-_b
-Ook het koningskoppel van de vorige Parodialoop,
Ephëus Jorritsma uit Waaxens en Dikkie van der Werf
uit Bolsward,ontbraken niet dit jaar.
Nerveus drentelden ze· twee uur bij het dorpshuii rond,
ondertussen de concurrentie polsend.
-De twee loopwonders van Baburen, Jelle Zijsling en
Yeb Witteveen. Volgens de geruchten trainden deze
cracks de laatste maanden achter Friese paarden om
hun snelheid nog meer te ontwikkelen ••..•
-Edwin de Boer. Hij had de sportive handschoen opgenomen die hem was toegeworpen in het programmaboekje van de loop.
-Het Arkumer supertrio Sico Postmà, Evert en BertusRinse Bakker.
-Bert Miedema en Jelle Feenstra. Beiden door ernstige
blessures in de voorgaande maanden getroffen, maar
beide op de weg terug.
-Stayer Jouke Hylkema. Al eeh uur voor de wedstrijd
aan het inlopen.
-Joost Huisman, een nieuw, jeudig talent uit eigen dorp.
-Gitaarvirituoos Michiel Adema uit Burgwerd.
-De twee Eiffeltorens vna Eemswoude, Hans en Harmen
Posthumus.
-Onbekende deelnemers zoals Frank Sonsma en Peter van
Dijk.
-Namens de oude garde Freerk Schakel.
Deze en nog vele andere deelnemers vertrokken om
vijf minuten over twee, na het startschot van Jaap
van der Wal. Dat de loop steeds professioneler wordt
bewees het feit adt een heuse tijdklok - op de auto
van wedstrijdleider Jaques van Lingen- met de trimmers
meereed. Zo konden ze hun eigen tijd goed in de gaten
houden.

1
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De loop was nog maar 400 meter oud of het trimmersveld raakte in rep en roer door een vèrpletterende
demarage van Bolswarder Johan Bruinsma.
Aarzelend keken de trimmers elkaar aan of ze achter
Johan aan moeste~ rennen,zo vroeg in di wedstrijd.
Het bleek Johan echter te gaan om de tussensprint-prijs
van 12! gulden, die te verdienen viel bij de boerderlj van Johannes en Sytske Dijkstra. De heer Bruinsma
won de premie met overmacht maar begon vervolgens
danig te verzuren waarna hij terugviel in de~achterhoede.
Al snel in de wedstrijd ontstond eeri kopgroepje,
bestaande uit: Bertus van der Veen,Ephëus
Jorritsma,
Bram Volbeda,Dikkie van der Werf
en Peter Bakk~r.
Achteraan stapte Freerk Schakel parmantig richting
Parrega, ondertussen van de omgeving genietend.
Zoals verwacht liet de meest geoefende trimmer,
Ephëus Jorritsma, de kopgroep op een ·gegeven moment
achter zich met een flinke versnelling.
Dit gebeurde in Parrega. De Lollumer liet zich niet
weer terugpakken en kwam in Tjerkwerd winnend over
de streep in een tijd van 29 minuten en 5 seconden.
Daarmee bleef hij bijna een minuut achter op zijn
winnende tijd in 1989, maar er stond in vergelijking
tot vorig jaar nu een veel hardere wind.
De zilveren medaille ging zeer verrassend naar
Bertus van der Veen, die net even eerder dan neef
Bram Volbeda over de streep kwam. Zij hadden verrassend
de erkende Bolswarder trimmer Dikkie van der Werf
weten te lossen. Peter Bakker bewees met een 5e plaats
opnieuw dat hij veel aanleg voor trimmen heeft.
Bijna een minuut na Peter kwam Eric Hendriks, ieder
jaar een goede subtopper, over de meet als 6e.
De Bolswarder Gert-Jan Lammers bekroonde een inhaalrace
vanuit de middenmoot met een 7e stek.
Na de binnenkomst van achtereenvolgens Broer Feenstra,
Germ Dijkstra en Harmen Posthumus kwam Jelle Zijsling
als een stoomlocomotief binnen, zoals altijd gekleed
in een spijkerbroek. Hij wist een persoonlijk record
van 33 minuten en 8 seconden te vestigen.
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Ex-Tjerkwerder Durk Bakker,Sico Postma, Bert Miedema,
Jelle Feenstra, Yeb Witteveen en Cor Volbeda waren
de volgende trimmers die met de tong op de schoenen

en de oogbollen scheef in het hoofd over de finishlijn ploften.·
Anita Jorna verscheen daarna aan de meet, als eerste
vrouw. Zij won voor de zesde maal.
Evert Bakker, de witte tornado van Arkum, eindigde
als 19e en liet daarmee Joost Huisman, Jouke Hylkema,
Meinze Bakker en broer Bertus-Rinse juist aèhter zich.
Na Durk Hiemstra, Hans Posthumus, Edwin de Boer,
Herke Bakker en Michiel Adema kwam tussensprint winnaar
Johan Bruinsma met pap in de benen a~s 29e over de
meet. In een spontane opwelling had Johan zich
's middags alsnog voor de loop aangemeld zonder te
hebben getraind, waarmee hij mensen die als smoes
voor het niet deelnemen aan de loop hanteren: "Ik
haw net traind dit jier" voor eens en altijd afstraft!
Frank Sonsma eindigde als 3De, Peter van Dijk werd
31e en routinier Freerk Schakel? Die kwam zonder een
spoor van vermoeidheid na 1 uur, 45 minuten en 53
seconden binnen .. Hulde Schakel!
Clara de Boer eindigde als 2e dame in een verdienstelijke tijd van 41 minuten en 55 seconden .
Daarmee is zij nu de tweede snelste dame ooit .....
Op de brug had zich een haag van toeschouwers gevormd
die elke trimmer met applaus binnenhaalde.·
Hartverwarmend!
Vervolgens werd dorpshuis It Waltahûs het decor.
Aldaar hadden de hoofdsponsors van de Parodialoop,
Roelof en Joke, een aantrekkelijk muzikaal programma
inelkaar gedraaid. Meinze Bakker, maar nauwelijks
bekomen van de trimloop, speelde met Bouke Couperus,
Rëinold Poelstra, Frank van Kalsbeek en Rein Galama
·eerst voor aanwezig publiek.
Met name zijn John Hiatt-cover deed.het bloed van de
aanwezigen sneller stromen.
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Anneke Gietema mocht vervolgens
de vele prijzen uitreiken.
Voor iedere deelnemer lag verder
een medaille klaar. Bert Miedema
won de fles Beerenburg die
Roelof en Joke beschikbaar h~dden
gesteld. Daarna w~s het de beurt
aan de popband LEFT-RIGHT van
Herke Bakker,Michiel en Rebecca Adema en Rêinold
Poelstra. Hun verpletterende debuut op de bÜhne
deed het publiek bij tijd en wijle ademloos toekijken.
Vooral de fantàstiache u~tvoering van het nummer
"Troy" van Sinead O'Connor door Rebecca Adema maakte
indruk. In één keer verstomde het geroezemoes in de
zaal en keek iedereen geboeid naar de zangeres.en
haar gitaarspelende broer Michiel.
Zo werd de 6è Parodialoop weer één groot hoogtepunt.
Met name door de geweldige hulp van Roelof en Joke!
Zij verdienen veel dank hiervoor. Verder een compliment voor de twee wijze wedstrijdleid~rs Menno Poelstra en Jaques van Lingen, voor speakster Anneke
Gietema, voor de secretaresses Henny en Nynke, p.r.
verzorger Freerk Schakel, Pieter Poelstra en Enne
Feenatra en de twee muziekbands.
See you next year,Same place, same parcours!
.Br-o e r

P. Feenstra

·EINDUITSLAG PARODIALOOP 1990

1 • Ephëus Jorritsma

Waaxens

2. Bertus van der Veen Folsgare

3. Bram Volbeda
4 • Dikkie v.d. Werf
5 • Peter Bakker
6. Eric He n d r Lka
7. Gert-Jan Lammers
8. Broer Feenstra
9. Germ Dijkstra
1 0 . Harmen Posthumus
1 1 • Jelle Zijsling
1 2. Durk Bakker
1 3. Sico Postma

Bolsward
Bolsward
Bolsward
Burgwerd

Bolsward

· 29 min.en 5

sec.
30 min.en 53 sec.
30.53
31.04
31. 42
32.26
32.39
33.02
33.03
33.04
33.08
34.35

34.36
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1 4 • Bert Miedema
1 5. Jelle Feenstra
Bolsward
1 6. Yeb Witteveen
1 7 . Cor Volbeda
1 8 . Anita Jorna (1e dame) Bolsward
1 9 • Evert Bakker
20. Joost Huisman
21. Jouke Hylkema
Parrega
22. Meinze Bakker
Roodhuis
23. Bertus-Rinze Bakker
24. Durk Hiemstra
Almere
25. Hans Posthumus
26. Edwin de Boer
21. Herke Bakker
Burgwerd
28. Mi'chie l Adema
Bolsward
29. Johan Bruinsma
Bolsward
30. Frank Sonsma
3 1 • Clara de Boer
St. Jabik
32. Peter van Dijk
Freerk
Schakel
33.

34.54
35.05
35.22

36.10
36.23
36.58
37.15
37.51

38.05
38.08

40.26
40.28

40.28
41.08
41.09
41.39
41. 45
41.55
50.31
1.45.53

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Bydragen binne kommen fan:
Tsj.v.d. Meer,Rytseterp; A. van Lingen,Singel; w. Poelstra,Dedzjum; frou T. Kikstra-Kleistra,Ljouwert;
J. Tolsma,Wolvegea; G. de Jong, Kade; B. Burghgraef,
Boalsert; frou A. de Jong, Kollum; Y. Gietema, Warkum;
Sj.Buwalda, Snits; H. Huitema,· Sylroede; L. Hylkema,
Beabuorren; E. Miedema, Wa~~awei; Gebr. Gaastra,Parregea
W. de Vries, Waltawei; frou A. Speerstra-Hylkema,
't Hearrenfean
Us hertlike tank!
Hierbij willen we iedereen bedanken voor de
kaarten en andere belangstelling, tijdens Eduard
z'n verblijf in 't ziekenhuis. Hij loopt weer als een
kievit.
Groeten, Jan,Agatha, Eduard,Seakle en Paulus Witteveen.
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EFTER IT KRUIRED.
De ljippen draaie oer de wjuk, de skriezen en
stranljippen roppe om it lûdst.
Yn alle drqkte en herje fan wurk en ferkear heart
men it faaks net mear.
Maitiidslûden dy't alle jierren werom komme, sûnder dat wy der ek mar wat oan hoege te dwaan.
Al hoe in noed de mlljeumlnsken
soms ek hawwe da~ de djipûntwet-~
tering de fÛgela ferjaai~ soe.
Foar dizze bisten is alle lan
fûgeltsjelan as der mar wat
te fretten is.
No binne der. yn it doarp
Tsjerkwert ek in bult lÛden
fuortgien, lykas dat fan 2
bakkerijen, 5.winkels, in
postkantoar,in' smidderij dy't
moai wis nea werom komme.
Se hawwe de alach tajin de
grutte konsintraasjes ferlern. Sels it lÛd fan in
eigen dÛmny stiet op'e wip.
Tiden hawwe tiden.
L~kkich binne der ek wer oare lÛden foar yn it plak
kommen.
In grut transportbedriuw , in pensielkeunstner can de Waltawei, galery "Artisjok" op it
ald hiem, in garaazjebedriuw by de Ymswaldsterbrêge en efkes fjiederop hat frou v.d. Berg ek hiel
wat keunstwurk bakt.
Boppedat begjint it der op te lykjen dat Tsjerkwert der noch in ekposysje by kriget.
It wetterskip "It Marnelan" hat 1 jan. 1990 de
Beabuorster mole oerdien oan stichting" De Fryske
Mole". Dizze stichting hat as doel safolle mogelik
molens foar it lanskip te bewarjen.
Se wiene dan ek ynnommen mei dizze mole dy't langer
as 100 jier tsjinst dien hat as bemealling fan de
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In hiel bulte molens wurde hjoed-de-dei troch stêdsutwreiding , flattebouw of troch beplanting ûntlutaen
oan it each.
Mei de Beabuorster mole is dit net it gefal, mole
en hÛs op dizze pole sjogge der ~och krekt sa ût
as sa èi der hÛndert-en-acht jier lyn ·ctelsetten binne.

Dit hystoryske plakje is dirom in ûtsochi·moai plak
om aandacht te skinken oan, de atriid.tsjin it wetter sa a~ dy-him 2000 jier lang yn Fryalan ofspile
hat. Op in bytaje plakken yn·ûa provinsje wurdt
aandacht oan dizze skiednis jÛn, wêr't wy uteindelik ûs ferbliuw en ûs bestean oan te tankjen hawwe.
Aa tank oan al dy hurde wurkers dy't terpen, himmen
binnediken en seediken makke hawwe; dy't wetterskippen bet&joerd ha~we oan hjoed-de-dei ta, binne
we dit net mear as ferplichte.
Hoe belangryk dat allegearre is, E.~ TOEN ~OG"==::,.,.
E.E.1'> STORM
·hat mei de atoarmen koart-lyn
e.R. l>ll~e:r·wol bliken dien.
ov~~Aa in minister lykas May Weggen .JE.~
Hëë.1-.l!
midden yn 'e nacht om healwei
Et\\
fjouweren op 'e seedyk stiet te
LRTER.
roppen fan "hjir moat tritich mil NOG
joen foar komme", no dat seit
(ÉN!
wat.
De bouboeren scene wol wolle dát
midden yn'e nacht wylta er op in bult
graan stie dat ek rop! Niks de~ fan!
Hjir blykt wol ût, dat der fan it
geweld fan de see meer ûntsjoch
ûtgiet as fan al dy tûzenen,PK's dy"'""t op 'e dyk dwaende wiene.
Dêrom ia it belangryk dat wy yn Tsjerkwert oandacht
oan dizze hystoarje skinke.
Ik soe de Skieppesturt-lêzers dan ek graach utnoegje
wolle om op "Nasjonale Moledei", 12 maaie oan~teande,
efkes nei de Beabuorster mole te kommen, om male en
Eksposysje te besjen. Der binne rûnliedingen om 11,
2 en 4 oere.
Oant Sjen \
·Pier Zijsling.
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Achte lêzer,
De skoalle fan Tsjerkwert siket in alde brankast
(noch goed wurkjend), foar 1t opbergjen fan
ar c h y f - ma t e r i a a 'l •
As jim ien ha of ien witte, dan graach skilje
mei Anne Dam of Joh. Dijkstra.

Anne Dam 05157- 9406
en 05157-9813 skoalle
Joh. D.
05157-2968
mei heechachtinge

Joh. Dijkstra.

????????????????????????????

TE KOOP GEVRAAGD:
Wie van u/jullie heeft voor ons een tweedehands
autostoeltje,fietsstoeltje en/of campingbedje
te koop?
Graag even bellen tel.nr. 9595
Tot horens: Tea ,Huitema,Sylroede.
Il!!!! Il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Foar it pionnediploma fan 'e Koninklijke
Nederlandse Schaakbond binne slagge:
Arjen Steur, Jolt van Buren, Joost Stel,
Tjeerd Haarsma, Maura Falkena, RikstNynke Schakel, Alex Draaisma, Else Huisman,
Sjoukje Dijkstra, Jacob Hofstra, Mark
Nauta, Gerrit Schukken, Marieke Walsma
en Thea Bakker.

25

Reuma
De kollecte in Tjerkwerd en Dedgum voor het Nationaal
Reumafonds heeft f 511,80 opgebracht. Vorig jaar was

dit f 329,90. U ziet zelf dat er dit jaar bijna
f 200,00 méér is gegeven!
Iedereen, de gevers en kollektanten héél hartelijk
dank.
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Bernhard, Cissy en Boudewijn Ydema bedanken voor alle
lidmaatschappen en doriateurschappen.
Wij ·wensen vrienden en bekenden het allerbeste.
Wij.zijn verhuist per 30-3-'90 naar Markeweg 100,
Blesdijke 8398 GR.

*******************************
Na 11 jaar met veel geno~gen op de. Sylroede 14
gewoond te hebben, gaan we per 1 mei verhuizen naar
Heerenveen.
We wensen vrienden en bekenden in
Tjerkwerd het allerbeste en bedanken hierbij tevens
voor alle lidmaatschappen en donaties.
Obe en Eppie Flapper-Bonte.
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En foar it Ferkearsdiploma slaggen:
Else Huisman, Jacob Hofstra, Mark Na u t a, Thea Bakker,

Marieke Walsma, Gerrit Schukken, Sjoukje Dijkstra,
Alex Draaisma, Tjitsche Bakker, Rikst-Nynke Schakel,
Maura Falkena, Tjeerd Haarsma en Douwe Algra .

.

__ ,,.._
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De heer P. de Vries uit Drachten heeft een ets
van Tjerkwerd gemaakt.
De afmetingen zijn 24-11 cm.
Om u een indruk te geven hebben we hem hier in kleiner formaat afgedrukt.
U kunt deze ets schriftelijk bestellen via de
redaktie.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Hallo allemaal,
We wonen alweer enkele weken in Tjerkwerd en willen
ons graag aan jullie voorstellen.
Ons gezin bestaat uit 4 personen namelijk Tys en
Janny, en onze twee kinderen Gerrit-Tys en Teatske
de Heij.
Nu we alles weer op regel hebben is iedereen van
harte welkom op Singel 11 voor een bakje koffie en
een praatje.
Groetjes, Tys, Janny en kinderen.
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Inwoners, van Tjerkwerd en omgeving,
hebben wij , na~ 20 jaar
in Tjerkwerd te hebben gewoond, de kleigrond verwisseld voor zandgrond.
Wij hebben hier altijd met veel plezier gewoond,
en wij willen alle mensen bedanken voor het vertrouwen dat zij. in ons gehad hebben als smid etc ..
Vooral willen wij degene bedanken, die de vele keren
dat ik in het ziekenhuis heb gelegen, mijn man
voorzien hebben van een bakje koffie en morele steun.
Ook tijdens mijn thuiskomst altijd weer bloemen,
en het huis in orde, en vooral de echte meelevendheid
daarvoor on~er beider dank.
Wij komen~ 100 km. hiervandaan te wonen, maar daarom
behoeft het geen bezwaar te wezen om een kop koffie
te halen.
Wiebe en Jo de Vries,
A. Lijphartlaan 11,8181 XP Heerde.
Zoals u al wel weet,

Tevens bedanken wij voor alle lidmaatschappen van
Tjerkwerd.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
BOARGERLIKE STAN:
Feest is it op Beabuorren want op
11 maart is Seakle Je~le Zijsling berne.
Hy is in broerke fan Pier-Jan en
soan fan Jelle en Thea.
Feest wie it ek by Wiebren en Alie
Poelstra want sy wiene op 9 april
25 jier troud.
LokwinsKe allegearre
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AGINDA

sneon 5 maaie

Keninginnefeest en 5 maaie fiering

sneon 12 maaie

Moledei, rûnlieding om 11,2 en 4
ûre op'e Beabuorstermole.

sneon 19 maaie

Rock and Roll-jûn
yn it Waltahûs organisearre troch
de rekreaasjekommisje

30 maaie
juny

15

Skoallesportdei.
Strjitteloop om 't kampioenskip
fan Wûnseradiel.

sneon 16 juny

Iepening brêge/dyk Ymswalde
10.30 oere.

23 juny

Swimme om't kampioenskip fan
Wûnseradiel.

10 en 11 aug.

Simmerfeest. o~ganisearre troch
de oranjekommisje.

*****************************
SNYPSNAREN
----------

*

Der komme dakpannen fan Sj. Gaaatra op it hûs
fan Jappy de Boer. Clara is mar Ûnder de pannen
mei sa'n skoanheit!

*

De alderearste boat dy't troch de nije Ymswaldeterbrêge aoe, ramde fuort ayn de kant.
De earste klap is in daalder wurdich.
It hat de eigener mear koste,tinke wy.
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Mei de stoarm fleagen der in
pear pannen· fan it hGs fan
Sytse en Aletta.
Sa ha op it
punt stien
dêrom harren
wintersport te Ûnderbrekken.

*

Lolle stie nochal: wat can om in
ofwaskmasine te keapjen.
Sà noflik foar dy Titia ••••• of
foar Lolle.

*

Skieppesturten waarden tidena
karnaval Skieppegatters.
Dat skeelt mar in pear sentimete •

*
•

¼

··

Anneke v. B. seach lêsten in keppel knipte skiep
oan foar bargen •
.We hiene. tocht dat in Van Buren mear ferstin
hin hie fan skiep.

*

Wêr't Anneke mear ferstin fan hat is it omkeap
jen fan'e plysje. Sa koe se in bekeuring foarkomme. Dêr hoege je oars gjin "skiep" foar te
wizen en ek gjin "Baarch".

*

Wiebren en Alie wGnen op'e 4trteting fan
"Eensgezindheid"_ mei 10 lott~~ 6--i~utte prizen.
Dér würd t:i-·se-i!rï. dat se safolle gebak r.e a+dr-ank
wGri hiene; dáf s~·gén8ch·hiene foar·harren
25-jierrich houliksfeest!

*

Haye Kooyenga kroadet hiel wat t6n8ffal -op in
bult by de·brêge.
.,._
Syn kommentaar: Fan kroad~jen krlJe jo lange
ear.men en grutte earen~
"De uitzonderin~ bevestigt de regel."
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*

Sjoerd Huisman wie om it earste ljipaai 6t.
Leen hold him goed yn'e gaten. Doe't Sjoerd
in stap hurder op h6s oankaam, aocht Leen
mar alfêst it telefoannûmer fan 'e
boargemaster
op ••.•.•• Mar Sjoerd hie gewoan syn nacht fan
it aaisykje_n.

*

Tsjalke en Wieger B. fûnen (neffens Wieger
tenminsten) tagelyk it earste aai fan Tsjerkwert
Tsjalke is wat jonger en liniger as Wieger
èn wie earst. Wieger hie 1t neisjen.
Sa wie i t wier gien 'neffens Wieger.

*

Alles wurdt fernije op Ymswilde~ in nije
brêge,nije diken, nije dakken en no wol
Volbeda net efterbliuwe. Sy bouwe in nije
garaazje.

*

Flapper hat ien foar syn hûs flapt.
De jeugd fantsjintwurdich hat hiel wat yn'e
bouten. ~a sloech Gooitzen Br. mei ien klap
de stile fan'e bile midstwa. Ljeppe dan mar.
Doe't er oan 'e oare kant wie hie er de polsstSk·.yn twa~n knypt •.•.•
Soargje der mar foar dat je net by him yn'e
hannen komme.

*

Rinske Droogsma wie like sekuer mei de kaai
as Sytske (sjoch hjirÛnder). Se hat doe mar
ynbrutsen yn har eigen hÛs •.

*

Sytske mei Minke om boadskippen nei supermerk
Kooistra.
In oflûge karre fol, in jonge hutiilding kin hiel
wat ha!
Mar gau yn'e kofferbak stale, Minke
dan sille wy us aanst thus in lekker gleske
fris ynskinke.
Mar wat in skrik, de kaai bungele noch oan it
stjoer!
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Ferhip, en alle doarren sieten op'e knipt
Under sokke omstannichheden helpe rare wurden net.
Lokk1ch dat Sytske wat oars·yn't sin skeat
"Ik belje Jehannes, dy sit no Gnder de kij
en dêr hater tillefoan-krlkt nij-"
"Ristich mar famke,alles sil goedkomme ik bring
dy de reservekaai,al moat ik ek brommel~
Yn melkeraklean, sa ût it.wurk en sûnder dat
de feint it murk, sprong er op syn bromfyts
en sette de Willempy-helm boppe op 'e holle
want hy wie fierstente lyts.
In bûtekanske, ik mei graach ris brommerje
en hoe't ik der ûtsjoch kin ik my net om
bekommer je.
It waard suver sa 1n suvermerk speurtocht ••••
Wêr hie Sytske de karré mei boadskippen bracht?
Ja einliks, dirseach er.de karre, op wacht
·
stie Minke.
Wat eoe st fan heit's 6tdossing tinke?
Se stie stokstiif; wat is dat in rare fint
It liket wol in plysjeagintl
Ik sis mar sa, ik sis mar neat
dan giet er ek neat ferkeard.
De spanning wie fan'e tsjettel doe't "de plysje"
mei de kaai swaaide
en thás waard alles nochris oereide.· ••

*

Snypsnaren kinne trochjûn wurde oan
R~xt Speerst~a. tel. 2635.
Neikommen:
Neisoarch.
Der is yn Tajerkwert no ek in ofdieling fan'e
fûgelwacht oprjochte.
Foar de hearen boeren: As jo fan doel binne om te
meanen wolle jo dan in pear dagen fan te foaren
kontakt opnimmè mei koÖrdinator Rintsje Bakker,Singel
Tsjerkwert. Dan kinne der by evt. aaien nêstbeakermers
del setten wurde.
Dit is in goeie saak foar it behald fan ûs·greidefûgels.
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