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FOARWURD:
Minsken, wat ha we in moaije simmer hawn.
Elk koe op syn eigen wize hjir fan genietsje.
We hoegden om it waer gjin f~ere kimen op te sykjen.
Mar, om ris erkes der op dt docht faaks de measte
minsken wol goed.
As je werom komme genietsje je wer fan de gemakken
dy't jo thus ha.
Yn'e fakansje is dat wolris behelpen en dan dat
eigen b d .•..•..
ê

.
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It "Waltahûs" hat syn doarren ek wer iepen setten
en it ferienigingslibben begjint wer op gong te
kommen.
In simmer kin sa maai net· wêze, as it reint ek
wolris en dat reinen hat it nije terras by it
"WaltahÛs" gjin goed dien, der is al in hoeke
fuortspield.
Mei it nije utbreidingsplan is ek in begjin makke,.

sleatten wurde groeven en sanauto's ride êf en óan,
om de grûn bouryp te meitsjen en dan mar ofwachtsje
hwa't dit doarpsliet:
--~" Ik wenje yn Tsjerkwert, in doarp oan'e
feart. It is mar in lyts plakje grûn;
In skoalle,wat huzen,in tsjerke en toer
Mar doch is myn hert hjir ferbûn."
meisjonge wol.
Mei-elkaar rnoatte we d·er wat fan meitsje en dat
ha week mei 't Tsjerkwerter feest dien.
It waer wie moai, de optocht eken der is omraak
spultsjes dien. Wetter kamen we oeral wer tsjin,
yn'e Sylsroede hat it ek omraak spatten.
We tankje de minsken dy't ek dizze kear wer foar
kopy soarge ha, dertroch kin it wer in Skieppesturtsje wurde.
Foar de oare kear graach kopy foar 1 novimber.
Ineke.
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BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER.
Halverwege de maand juni oftewel de zomermaand
werd H.M. Koningin Beatrix ridder in de orde van
de Kouseband. (een hoge engelse onderscheiding.)
Op de voorlaatste zaterdag van genoemde maand
maakte ik nog een rondgang in de stad Zwolle van~ege
het Midzomerfestival de stad als theater.
En waar ik tevens nog een kort bezoek bracht aan
Reinier Paping winnaar van de barre Elfstedentocht
op de schaats in 1963.
'
Waar hij met nog een drietal anderen als eersten
onder de brug alhier doorging. Wij kenden elkaar
van een eerder evenement.
Hij bezit daar een grote sportzaak aan de Vismarkt,
In die zelfde maand maakte -ik nog een rondgang in
Bolsward vanwege de Heamieldagen 1990 aldaar •
..;... En op de voorlaatste dag de 29ste gaan de school.·"'"·· kinderen me t vak an t i e , zo da t i n onze dorp en de

vakantieperiode weer aanbrak .
•• J.
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Juli oftewel hooimaand.
In deze maand 2 wedstrijden voor stads- en
dorpsomroepers.
,
8 juli: Kampioenschap N.Brabant om de Gouden
Koffiepot te Ravenstein in het land van Maas en
~ Waal, waar ik als zevende eindigde. Aantal deel-
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Om de titel Noordwest-Overijssel werd op de 18de
een concours gehouden in Steenwijk. Aantal deelnemers hier bedroeg negen.
5 bekers werden uitgereikt en 4 kleinere prijzen.

Maakte verder nog rondgangen in
Joure vanwege de Boerenbruiloft
en op oude ambachtsmarkten en
braderieën in de regio en daar
buiten en nog al eens bQodschappen in de verschillende dorpen
van uit een lopende aard.
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Augustus de oogstmaand.
De 2de woensdag van de maand concours in de
noordelijksle stad van Nederland Dokkum.
Aantal deelriem~rs 9 waar ik 7de werd.

Tot zover de wedstrijden e.a. wetende dat ik nu
eenmaal nooit bij de eersten op een concours zal
eindigen. En dat hoeft ook niet meer; ik ben erbij!
Maar het is wel een serieus beroep vind ik zelf.
En alhoewel de gemeente mij nooit officieel heeft
aan ge s te 1 d deert dat mi j n.I e t •
Ze kennen mij ook zo wel en ik zou het voor geen
goud meer willen missen!
Wandelroute.
Een oude .man,plante eeri kleine appelboom. De mensen
lachten hem uit en zeiden:. "Waarom doe je dat?
Het duurt jaren voor er appels aan groeien en dat
zal jij niet meer meemaken." De oude man antwoorde:
"Dat hoeft ook niet. Maar anderen zullen, als zij
de appels eten mij er dankbaar voor zijn."
. En •••••• dat zal hoogst waarschijnlijk eveneens
met de Wandelroute zijn. Prachtige zitbanken die
vanaf 1981 iedere zomer nog zijn geplaatst ook.
En meer mensen zullen de route bewandelen.
(Na de ruilverkaveling)
Ik hoop dat ik het nog mee maak, zo niet dan hoop
ik dat· de mensen die er dan langs gaan en op de
zitbanken rusten
- de blik laten gaan over het
wijdse land van:Arkum-Jonkershuize~-Jousterp en
Dedgum.
·
En het zal de mens rust geven geest en gezondheid
zal het ten goede komen. En misschien zullen zij
er na al die jaren dankbaar voor zijn net als
die lîeden die de appels aten van de appelboom en
de oud~ ·man in iengte van jaren prezen voor dit
gebaar eertijds en dankbaar waren!
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Gaasterland.
Ook in het jaar 1990 herdenkt Hotel-Restaurant Jans
in Rijs haar honderd jarig bestaan.

In vroeger jaren wa~ dat op Pinkstermaandag het einde
van de fietstócht waar wij als jongelieden op deze
maandag jaarlijks heen gingen en dan heb ik het over
vánaf de tweede helfi v~n de jaren 130Als zakgeld wat je· me~·kreeg was ruim ,én gulden
en ••.••• een kwartje als je eens een lekke band
kreeg. Die je dan kon laten maken. Mocht het niet
zo zijn dan gaf je dat kwartje de volgende morgen
weer terug.
Het was de dag van je leven. Er was ook veel vrouweltjk schoon. Men liep dan de gehele dag gezamelijk
onder het groene bladeren dak van het bos door.
Of men zat met z'n allen onder de z.ware eikenbomen
en men kwam bij de zee.
En in het avonduur bracht je dan nog wel eens een
meisje naar haar ouderlijk huis. Maàr indien- mogelijk
wel liefst richting waar je in het morgenuur was
langs gekomen.
·
Je kon nog eens een zondag terug komen als je
tenminste op de laatste dagen voor de zondag geen
brief kreeg. Zo ja, dan sprak men van een afschrijver.
Al met al een prachtig jaarlijks terugkerend Pinkstermaandag gebeuren. ·
En hoe men het ook wend of keert als de jeugdjaren
voorbij zijn keren zij nimmer weerom!
En de enige manier om een vriend of vriendin te
krijgen is er een te zijn.
Ook in deze zomermaanden in mijn r-o nd g a ng e n door
de regio en daar buiten zag je wel eens iets dat
je dacht dat moet ik opschrijven en vandaar het volgende:
In Makkum in de jachthaven op een woonboot stond
op de binnenkant van het klap-luik van het vooronder ieer duidelijk het volgende:
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"

Ik voer gedurig heen en weer
met 'toog op God wat wil je meer.
En blijf daar altijd op vertrouwen
God is de steen en anders geen
daar ik op bouw en vast vertrouw.

O, Goede God en Hemel-Koning
bewaar ons in dee's kleine woning
schenk ons kracht,zegen en gewin
gezondheid en vrede naar ons zin. "
Vervolgens in Do~kum las ik boven de ingang van
een kerk anno 1852
"Een is uw Meester en gij zijt allen broeders."
en wat dichter bij huis en wel in Schraard staat
boven de ingang van de kerk:
"Mijn Huis zal een bedehuis genoemd worden door
alle volken."
Vakantie.
Inmiddels zullen de trekvogels weer van hun vakanti~öorden of paradijzen terug zijn. Voor mijzelf had
ik daar geen behoefte aan ook al vanwege de vele
keren dat ik er op uit trok in de regio en elders.
En met het mooie zomerweer ging ik nog al eens naar
familie op de fiets en wij vertoefden dan meestal
op het bleekveld met een pot thee binnen handbereik.
En zo genoten wij dan van het goede der aarde.
Het jaarlijks dorps-spektakel (dorpsfeest) werd g~opend met: " Wees gegroet met jubeltonen, wees
gezegend grote dag, komt ons jaarlijks dorpsfeest
nu kronen, geurend lover, zonnelach."
En ook dit was na 1~ en 11 augustus j.l. weer verleden tijd. Met mijn complimenten aan het bestuur
oranje vereniging.

~
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Nog enige korte berichten:
..
-In de afgelopen zomermaanden presenteerde Work~m
een nieuw toeristisch product ~n.l.
Echte Fryske Kowestront- in luxe verpakking.
-En in Dokkum komt het Bonifatiuswater niet 'Ln: de

verkoop.
-In het avonduu~:van de 1ste september vond de heropening .p ï.aats -v an de Kerkstraa t vanaf no. 2 tot ,
no. 1-1 en "no-..-,.12.
Het lin~ k~iij :ct~oigeknipt en na sluiting van een aanta 1 -Wêk'f!'°n was -'-ei-it tijdelijke ongerief ook weer vo o r b I j.
Een pr-ac.ht.Lg e gevel siert nu de Kerkstraat !
-Een dag later vierde onze burgemeester zijn 60ste
verjaardag.
De zomer van dit jaar was warm, zonoi.g, droog.
Op de 4de augustus j.l. gaf het weerstation Schettens
33°C+ door.
Al met al een zomer die niet zo snel vergeten wordt.
Tenslotte: "Een warme glimlach komt altijd beter
over dan de mooiste parel die men schenkt!"
Wederom de hartelijke groeten van huis tot huis •
De Dorpsomroeper.
$$$$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Nationaal Epilepsie _Fonds- De Macht van het Kleine
Collecte Epilepsiebestrijding
De collecte voor het Nationaal Fonds Epilepsie- De
Macht van het Kleine die van 25 juni tot 1 juli 1·990
gehouden werd, heeft in Tjerkwerd-Dedgum f 447,45
opgebracht.
Dankzij deze collecte kan veel gedaan worden aan
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en activiteiten voor mensen met epilepsie.
Alle gevers hartelijk dank.
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FIETSTOCHT ROND HET IJSSELMEER
VAN 3 - 11 JULI 1990.
3 Juli zijn wij tegen de middag vertrokken vanuit
Tjerkwerd richting Workum.
't Was stralend mooi weer, bij Hindeloopen ons
brood opgegeten en verder fietsend genietend van
de schitterende natuur. Bij. de haven gezeten, genietend van alles om je heen, Hidde Nijland museum
bekeken, prachtig mooi richting Molkwerum,Stavoren enz.
's Nachts in pension Bakker overnacht in Oudemirdµm.
's M-0rgens 4 juli richting Sondel.
Hier hebben we koffie gedronken bij menaen die we
de vorige dag öntmoet hadd~n.
Daarna naar Lemmer gefiets€, even ~ij familie langs
geweest, toen richting Urk. Voor de zeedijk langs
dus langs het water. Er stond een stevige wind, ze
hadden ons. verteld dat je 4,keer
·
van de dijk af kon.
We zouden de hele tocht voor
&e dijk langs fietsen maar door
de harde wind zijn we halverwege maar achter de dijk gedoken,om zo uit de wind te komen.
Ruim 20.00 uur kwamen wij in
Urk aan, pension opgezocht,
daar was gelukkig nog.plaats.
Nadat we ons wat opgefrist .~ad-~~~~~~~
den, heerlijk in een restaurant
gegeten, vis en nog eens vis,
verrukkelijk.
·
Na een heerlijke nachtrust
en ontbijt gingen wij Urk in,
naar de schoenwinkel, om een
paar flinke stappers voor Meiny.
Toen de regenjassen aangetrokken om ·naar Swifterband,
dus over de Ketelbrug. 3 kilometer voor de brug
meer lopen ian;fietsen en het regende en regende.
In Dronten'he~~lijk gegeten, richting Elburg, de ene
bui na de a~dere. In Elburg patat met vis gegeten.
We hadden inmiddels al gebeld naar ons overnachtinsadres.
8•

Dit adres hadden we gehaald uit het boekje:
"Vrienden op de fiets." (bij Gs better bekend as
"Bid en Brochje"). Hier waren wij lid van.
We werden hartelijk ontvangen. We hebben ons weer
wat opgeknapt,· heer 1 ijk koffie gedronken, rus tig
aan gedaan.
Vólgende morgeri 8.15 uur stond er een heerlijk
ontbijt voor ons klaar. Nadat we afscheid genomen
hadden, hebben we eerst Elburg bekeken: en zijn
toen op _de fiets richting H~rder~ijk, Nijverdal,
Ermelo,Putten enz. gefietst.
Hier moesten w~ ook maar eeris nadenken over ons
2de "Vrienden op de fiets" adres.
Wij dachten dat wordt Nijkerk, maar bij 2 adressen
geen gehöor.
·
We besloten om dan maar op de gok naar het tweede
adres in Nijkerk te fietsen. Aangekomen, bleek er
niemand thuis te zijn, dua we zijn maar in de kamer
gaan zittei die, naar ons leek, voor ona bestemd was.
om 2 O • 3 o uur . was e r nog no o i t i e m an d t hui s dus w i j
besloten om nog naar Eemnes te fietsen~
Kontakt gezocht met het nieuwe adres. Wij waren welkom.
Rond het Veluwemeer richting Spakenburg.
Hier kwamen we om 22.40 _uur ·aan, wat gegeten en
gedronken in weer even ~et ons adres gebeld.
We konden nog wel komen. Om 23.00 uur richting Eemnes.
Ken echtpaar had ons geholpen om de weg te vinden
door mee te fietsen, want uitleg was niet mogelijk.
Toen onze wegen scheiden~.stapten wij van de fiets
om een eindje te lopen, want we hadden eigenlijk
te snel gefietst.
We liepen rustig op het fietspad tden opeens een
autó naast ons op de P stopte. "Op de fiets" zei
Meiny. De vrouw uit de auto riep:" Is mevr. Bakker
daar soms bij?".
Ja hoor, wij werden door de gastheer en gastvrouw
opgehaald. Weer stopte er een auto, de politie.
"Alles in orde dames?" Ja hoor, alles okee.
Fietsen op het fietsenrek en met de auto naar Eemnes.
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Om 00.15 uurraangekomen, heerlijk koffie gedronken en ons toen te ruste begeven, dankbaar en
blij dat alles. weer goed afgelo~en was.
Na een heerlijke rtachtrust, een frisse douche
en een lekker ontbijt met zelfs een lunchpakket
extra, even met mevrouw op de foto, en we stapten
weer op de fiets.
10 minuten fietsend richting La~en de.regenjas maar

weer aangetrokken. De gehele dag regen en motregen.
Huizen,Naarden,Muiderberg, Muiden.
We wilden het Muiderslot bekijken, zaterdags gesloten, dus pech.
0~ naar Diemert- Oud Diemen, Amsterdam-Noord aanhouden, verschrikkelijk hoe druk op de weg, je zit in
het schuitje en maar fietsen, achter het station
langs al fietsende met de pont hei IJ over, richting Volendam, gelukkig werd het toen weer droog.
Aangekomen bij ons 3e "Vrienden op de fiets" adres
hartelijk ontvangen koffie enz.
Prachtige kamer, wat opgefrist.
,Na een goede nachtrust, heerlijk ont~ijt, kerkdiensb
meegemaakt. 25 totaal in de ·kerk. Konden na de dienst
blijven koffiedrinken, erg aardig maar hier hebben
wiJ geen gebruik van gemaakt.
Volendam bekeken, een en al toerisme, druk, druk en
nog eens druk.
We bleven nog een nachtje op ons adres, geen enkel
bezwaar, we mochten de hele dag wel op .onze kamer
blijven.
Meiny wou zondags rust, en ik heb die dag zo'n kleine 40 kilometer gefietst.o~a. naar Edam, Monnikendam: schitterend mooi; naar Marken wat een zondagsrust.
De volgende morgen 9.30 uur vertrokken we langs de
dijk richting Hoorn. Er stond een stevige wind,
maar ja je fietst tenslotte rond het Ijsselmeer
dus stevige winden, meestal tegen, kun je verwachten.
In Hoorn was het erg gezellig, prachtig stadje.
Toen langs Blokker, Hoogkarspel richting Enkhuizen.
In Enkhuizen aangekomen konden we nog net met
de boot van 16.00 uur mee naar het Zuiderzee-Museum.
10.

We hadden maar een uur de tijd, dus dat was veel te
kort, je kan daar wel een dag zoet brengen.
Nadien heerlijk gegeten in het N.S. station en daar
was een gezellige sfeer.
We werden zelfs tloor de baas op koffie getracteerd.
Naar ons volgende adres, dat was ook weer zo leuk
en hartelijk en de gesprekken die je hebt, en wat
ze vertelden over hun 12 pleegkinderen.

Er -zijn toch nog veel goede mensen op de ~ereld,
wij waren sprakeloos.
Weer een prachtige kamer en een heerlijk ontbijt.
Nadat we afscheid hadden genomen, op de fiets,
windkracht 6, richting Medemblik.
Het was mecir loperi dan fietsen maar moed houden.
In Medem~lik van de zeedijk richting Wieringerwerf
naar Den Oever.
Daar hebben we de iaatste nacht in een jeugdherberg
geslapen,een zaal van 15 bedden, maar er waren maar
2 van bezet en dat waren die van ons.
Heerlijk ont~ijt 's ~orgen~ eri tpen de wind in de
rug de Afsluitdijk over, bij het monument in het
zonnetje koffie gedronken, nog eens gezellig op
een bankje gezeten,2~ge~icnickt.
Maar toen kwam het fietspad, richting Makkum rechtsaf, richting Zurich lin~s~ En iichting Bolsward dan?
Mergens te zien, dus wij gingen spookfietsen op de
autoweg richting Harlingen.
Daar stapts een man Uit .z'n auto, kwaad, we kregen
er van langs, maar het zou 1ijn zijn als Bolsward
ook aangegeven stond.
Inmiddels hebben wij wel gehoord _(nadien dan) dat
je richting Makkum moet om in Bolsward te komen.
In Bolsward aangekomen hebben we heerlijk gegeten
in het Motel, en zeer voldaan fietsten we Tjerkwerd
weer binnen.

Meiny Romkema
Rens Bakker
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KEATSEN 1990
Op 8 maaie setten wy mei de kompetyaje

Op keninginned~i hiene we de bannen al
earste kear bûnt en blau slein, wy wiene dus al
moai wend.
Der wiene dik 36 bern, dy't ~ei nocht 15 kear
keatst hawwe; dan wiene der noch 20 junioaren en
senioaren dy't akte de precence joegen.
De bern wiene tige trou, de grutten wat minder~
De lieding wie yn bannen fan Ida Schukken en Jan
Dijkstra. Beide binne skoalmaster en dus •••••••
lange fekinsjes. Om't· men trochkeatse wol, is
der dan in ferfanger y~ 'e persoan fan Sjoerd
Gaastra. SjoeTd, tige bitanke foardyn ynset en we_
hoopje datst takomm' jier wer fan'e ~arty biste.
Om't Huitema de "pleats fan Zwerus" ferkocht hat,
rekken wy us klaairomte anneks opslachromte kwyt.
In ny materiale-hokje, né, dat koe de brune net
lûke. Gelokkich meie wy de linen by Yeb en Trudy
opslaan,mar Ids moat se dan wol eltse wike helje
en bringe. Yeb en Trudy en Ids fansela ek tige
betanke foar de meiwurking.
'
We hawwe fan't jier 15 kear keatst.
Om de fek&nsjeSongers net te folle te dupearjen
hawwe wy de punten fan de earste 12 partyen.:teld
en dat brocht de folgjende ûtslach op papier:
Junioaren / Senioaren:
1. Johan Ouderkerken
2. Joh.an Gaastra
3. Steef Haarsma
4. Alex Draaisma
5. Niek de Boer
6 • Durk Breeuwsma
Bern:
1. Nelly Th. Haarsma
2. Marijke Dijkstra
3. Jolt v. Buren
4. Johan Huitema
1 2.

.

70 pnt.
'68
67 ' '

62
61

''

''

59 ', ',

74 pnt.
74 , '
72

68

64 pnt.
63
63
63
62
61

5. Marieke Walsma

6. Anke Witteveen

7 • Gerrit Schukken
8. Michiel Galama
9 • Ids Walsma
1 0 • )Ukst N. Schakel
1 1 • Rianne Falkena
12. Durk Walsma
1 3 • Jan H. de Groot
1 4 . Tjeerd u. Haarsma
1 5 • Joost S.tel
1 6 . Nelly u. Haarsma
1 7. Sytze Galama
1 8 • Welmoed Schakel
1 9 •. Tineke Schukken

55
54
54
53
53

53
52
52
52

De oare bern krigen in earfolle fermelding en sy
h9opje yn 1991 in priis te winnen.
It Tsjerkwerter keatsen kin op in poerbêst.seizoen
werom sjen (it wàer wurke elt~e wike mei!).
We hoopje dat 1991 net minder wurde mei.
J.D.

******************************
·,/·

~·EISJE VAN DE VROUWEN VERENIGING.
Op 28 augustus startte de vr. ver. het nieuwe seizoen met een reisje naar Birdaa~d en Veenklooster.
In Birdaard bezochten we het Ru~rd Wiersma Hûs waar
we konden zien met welk een bezétenheid Ruurd Wiersma zijn leven b~steed had aan sçhilderen.
Niet alleen schilderijen, alles tot muren en plafond
was vol taferelen. Alles in een naive stijl en toch
kunst, waar.iedereen uiteraard verschillend over
oordeelt. Dan de korenmolen en de houtzagerij.
Wie de moed had om in de molen naar boven te klimmen
had daar een prachtig uitzicht ep de anderen die
met beide b~nen op de grond blev~n zochten beneden ·
een plekje in de schaduw.

1
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Het was behoorlijk warm en
een kop thee of sorbet op
het gezellige terras aan het
water smaakte best.
Daarna gingen we richting Veenklooster,waar we
"it lytse slot" bekeken, en waar tevens de koffiemaaltijd gebruikt zou worden.
De huidige bewoners zijn een echtpaar op leeftijd,
die een klein gedeelte van het huis bewonen, en de
andere kamers hebben ingericht als expositie ruimte.
We bewonderden de prachtige wandtaferelen, die door
de eigenaresse zelf ~aren gemaakt van gedroogde
bloemen en zaden. Zeer de moeite waard, ook de
naaldcultuur en naaldkunst van mevr. Lenselink-Luyk
en mevr. Joh. v. Weveren.
Wel enigzins vermoeid na al die indrukken zetten we
ons aan de koffietafel,· waar we ons allemaal ~an
te goed deden en tevens •en gezellig einde was
van een zeer geslaagde.middag.
PhÜn.
! ! ! ·1 1 ! ! ! ! ! ! l l l ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! !

AKTIVITEITEN "IT WALTAHfiS".
It bestjoer fan it WaltahGs hat wer ien en oar op priemmen, wer't de artistieke kwaliteiten fan'e
doarpsgenoaten by nédich binne.
Wy begjinne .op 3 novimber,mei de tradysjonele
Playbackshow. Der sil wer strideb wurde om'e PierZyslin~-wikselbeker.
Fansels docht dè jongerein wer mei, mar it soe ek
moai wêze as de alderen meidiene.
Tina Turner is ek boppe de fyftich en Frank Sinatra
boppe de santich!
Of is vader Abraham wat foar Jo?
Oanmeldingen foar de plabackshow by Sjoerd Gaastra,
till. 9517 of Jan Dijkstra,till. 9498.
Fansels meie de "echte" ajongers (sters) ek meidwaan
yn'e Soundmixshow.
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Yn jannewaris/febrewaris woene wy in tonieljÛn
bilde mei trije ienakters troch eigen minsken.

Wy soene it doarp yn-trijen knippe ki~ne bgl.
I Jous terp-Rytse terp:..B'e:abuorren-Ymswalde
. II Singel-Kade-Waltawei
III Sylsroede-~onk~f~h~~e~~Arkum

Eltse buert studearret in ienakter fan+ in heal
oere yn eh in sjuery beo•~dielet de aktierp~estaasjes.
_It bestjoer fan it Waltahûs moat foar 1 jann~waris
witte of't de jÛn trochgean kin.
·
Praat Ûnder elkaar ris 'oer de mooglikheden !
It meidwaan is wichtiger· as de yndieling yn trije
buerten!
Dan is der op 1 jannewaris ransels wer it Nyjiersbal.
Eltsenien kin eltsenien wer it Nyjier ofwinne
Ûnde~ it genot fan in drankje.
De redaksje fan It Skieppesturtsje makket fêst wer
de Skieppesturt fan it jier bekend.
Doarpsgenoaten, set d~ skouders der ûnder, lit sjen
wer't in lyts doarp grut yn wêze kin.
·
DoarpsjGnen mei eigen·wurk garandearret slagge jGnenl
J.D.

=~==========================
KLAVERJASSEN-COMPETITIE WEER VAN START.
Met de gure herfst- en koude winterdagen weer voor
de boeg, wordt het de tijd voor· iets anders,
kaarten bijvoorbeeld.
Op dinsdagavond 25 september start de competitie
weer in 't Waltahûs. ·Een ieder die een kaartje wil
leggen is van harte welkom.
We starten steeds om+ 8 uur.
Ook degenèn die nog niet eerder meegekaart hebben
zijn van harte welkom._·
Dinsd~gavond.25 september 8 uur.
1 5.

Achte Gymnastikers en oare Lizers,
Moandei, 1 oktober om twa oere woene wy wer los.
De simmer hat ~oai west.
Wy koene 6mraak fytse en allerhande oare dingen dwaan.
Mar ek yn'e winter moatte de spieren en.de lea
linich bliuwe.
Dirom moandei, 1 oktober allegearre wer oanwizich
yn it Waltahûs.
Us liedster, mefrou Schakel
(Lucy) hat der ek wer
tige sin oan. En jimme fansels ek.
Wat wie't gesellich, sa meiinoar.
Der kinne noch inkele nije leden by.
Kom ris in kear ! . Doch ris in ke a r mei!

t

Om e

De groeten fan de gymnastykklub
Oan't sjen.

M.B.V.O.

*****************************
,GELUIDEN UIT.HET KERKKOOR.
Na de zdmerstop zijn we op 16 .augustus weer gestart
met onze repetities. Enkele leden waren nog met vakantie. Maar de opkomst was boven verwachting.
Misschien kwam het doordat ~e net in een koele week
zaten.
Of ! iedereen had weer echt zin om te zingen.
Want we zongen deze avond als lijsters.
Mensen die toen langs het Waltahûs kwamen moeten
vast gedacht hebben ik wou 'dat ik daar tussen stond
te zingen. Daar zou ik wel wat voor over hebben.
Nou dat kan, U mag ons koor best komen versterken.
Vraag eens .inlichtingen bij een van de bestuursleden.
Er zijn weer veel nieuwe muziekstukken uitgedeeld
waaronder, bewerkingen ~an psalm 116,ps~150,ps 107 enz.·
Een Deutsche Messe van Frans Schubert prachtig om te,
zingen. En verder veel Friese liederen zoals:
"It wie op in simmerjûn- Widze sang fan't sémanswiifGoemoarn- De dochters fan baes Marten"en de "Wildsang~

1 6.

Het koor· hoopt dus beslagen op het ijs te komen op:
14 oktober in Dedgum waar we zingen iri de morgen-

dienst om half tien.

onze
secr; Joop Nota.

--

= = = = = = = = = = = = = =·= = = = = = = = = = = = = = = ._'
NIEUWS VAN "'T PJUTTEHONK".
I~de~een die op de ouderavond is geweest he~fi vernomen dat ws ~eer een bestuurswisseling hebben gehad.
Hieronder volgen de namen van het nieuwe bestuur:
Lailá Balkema
Fimmie Kuipers
Lu take· Schakel·
Marijke Knol
Ineke van der Laan
· Richtsje. Speèrstra

voorzitter
sekretaris
penningmeester
bestuurslid.
bestuurslid
leidster

tel.
tèl.
tel.
teL
tel.
tel.

9507
9674'
9552
9771
9737
2635

Onze jaar~ijkse ouderaicind hebben we gehouden op
maandag 9 april in ·het Hervormd lokaal te Parrega.
Mevr. Fennis, psychologe gericht op de ontwikkeling
van het jarige ·kind~heeft ons deze avond veel verteld
over·het kind en spelen.
-Hoe belangrijk .is spelen voor een kind?
-Wat leert een kind door te spelen?
-Hoe kan een kind zijn gevoelens kwijt? enz.
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Na deze inleiding werden we in groepjes verdeeld.
We kregen een zak met speelgoed en een aantal vragen.
In de groepjes werd hierover gediscusieerd, later
in een grote groep.
Tot slot vertelden mevrouw Gerritsma en mevrouw
van Toren, beide van de speel-o-theek uit Bolsward, ons nog wat over het lenen van speelgoed.
De dames werdén haftelijk bedankt voor huh inbreng
en kregen als dank een bloemetje aangeboden.
Daarna begonnen we met de vergadering met de op
de agenda de bekende punten ..
Bij de bestuurswisseling nam Janet Volbeda afscheid
van ons en. nam Iheke v.d. Laan haar plaats in
bij het best~ur.
_
Janet werd bedankt voor haar inzet en het vele
werk wat zij deed voor 't Pjutt~honk. Als dank
werd haar een bloemstukje aangereikt.
i ••

We kwa.m·en nog everi terug· op .d·~ inbreng- en ophaal'tijden ~ Deze :worden weer als .·{a,,nouds, dus van· ·
8.45 -9.00 uu~ brengen, en vin~r· 11.~00 uur kunnen de. ouders de kinderen 6phalen.
D ins dag 1 4 aug • z i j n ·we weer begonnen •
Juf Richtsje Speerstri i~ nog met vakantie.
Juf Sietske Dijkstra zal tot~ half september
haar plaats innemen.
Er komen nu 13 peuters: 8 meisjes en 5 jongens.
Het is ~r altijd erg g e z e LlLg, .~,aa,.r will,_el'l· ,we dat
zo houden, .dan zou' t mooi' zijn .a Ls er nog wat
meer peuters kwamen, want 't is soms moeilijk om
met 't minimaal aantal peuters de boel draaiende
te houden.
Een oproep dus aan alle duders:
Bent u van plan uw kind té brengen,&f weet u het
alle~aal nog niet, ko• gerust eens langs om te
kijken hoe zo'n morgen gaat, zodat uzelf een goede indruk krijgt. ·

1 8.

De peuterspeelzaal is open op dinsdag en donderdagmorgen van 9.00 - 11.00 uur.

We hopen op uw komst!
Voor meer informatie kunt u altijd bij ons terecht!
Het bestuur.

======================='
De opbringst fan de Reade

Krus kollekte wie f. 432,75.
Hertlik tank hjirfoar.

=======================
Dat wie wol efkes skrikke. Fan it iene op it
oare momint slet ik fêst oan -it sikenhûabêd
mei allerhande slangen en sa.
Troch dat ·ik AO 4x yn'e,wike nei in terapeute
yn Ljotiwert gean en thus in hiel soad oefenje,
komt alles wer aardich yn.beweging~
Hjir by wol ik eltsenien tige betankje foar
alle kaarten,tillefoahtsjes, blommen en oanrin
dy't ik tidens ·myn ferbliöw yn it· A.Z.G. en by
myn thuskomst krigen ha.
Frans Mulder.

1
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VRAAG;
Volgende maand word ik 65 jaar. Zou het voor m1J ookhandig zijn om een Pas-65 aan te vragen? Ik-weet niet
zo goed wat de voordelen van een Pas-65 zijn en waar
ik hem eventueel aan kan vragen.

ANTWOORD:
De Pas-65 is bestemd voor alle 65 plussers die in
Nederland wo'nen. Dok mensen van 60 jaar of ouder, die
getrouwd zijn, of minstens één jaar samenwonen kunnen
de Pas-65 aanvragen. U kunt de Pas-65 aanvragen bij de
afdeling Bevolking van de gemeente waar u bent inges_ct,reven. Neem dan wel een pasfoto_ mee.
De Pas-65 hoeft niet verlengd te worden, de Pas blijft
geldig. Met de Pas-65 kunt u voordeliger reizen met de
bus, tram of metro, goedkoper naar de bioscoop, het
museum, op teken- of schilderles. en nog veel meer.
In ~e Pas-55 krant, ~ie v~1ktijgbaar is bij de VVV's
en de ANWB-kantoren, staari ·ve.e+ '"tips over ui tgaansmogelijkheden die voor ouderen· interessant kunnen zijn.
De Pas-65 krant verschijnt tweemaandelijks.

Voor meer informatie over dit o.E een ander onderwerp kunt u
terecht bij Sociaal Raadslieden, Harinxmakade 44 in Sneek,
tel.: 05150 - 22656. Maar u kunt ons ook vinden in : de rijdende Iufo-bus in Bolsward op dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur
bij het Stadhuis.
. 20.

,,Water'' thema op geslaagd

jaarlijks dorpsfeest 'fjerkwerd
ken, 2. Tjeerd Haarsma.
vierde 'fjerkwcrd het jaarlijkse , Kaatsen junioren: 1. Durk Ouder·
dorpsfeest. Het feest werd gekerken (tevens wisselbeker voor
opend door het korps Eonsge ·
koningsprijs), Tineke Schukken,

'Jlerkwerd. Op 10 en 11 augustus .

zindheid. en versierde wagens.
Het thema "water stond een·
· traal in deze optocht, Dit thema.
·kwam ook terug iri des spelletjes
voor de kinderen op het sportterrein. Hier werd tevens volop gevolleybald en gekaatst. 's Mid. dags kwamen de 50-plussers
tijdens 3 spelen in actie. Onder
grote belangstelling vond over
de Sylroede het touwtrekken
plaats. Zittend op een ton moest .
men zichzelf over een 9 meter
lange paal trekken. Dit leverde
menigeen een nat pak op. 's
Avonds fietsten talrijke groepjes van 2-6 personen een zogenaamde "Elfstedentoeht". Op
de route 'fjerkwerd, Arkum , .
Dedgum, Hieslum, · met een
bootje over de trekvaart, Parrega, Tjerkwerd moest men vragen
0

en opdrachten uitv~n.
Zaterdag kon-men opnieuw genie·
ten van de optocht. Tijdens het
matinee in het Wa.ltahtls, deden
vele kinderen buiten mee aan de
viswedstrijd. Daarbij werd het geduld wel op de proef gesteld, toch
konden enkele kinderen een vis
laten meten. Tijdens het touwtTekken, maar óók bij het za.k.·
slaan over de Sylroede kwam het
op de spieren aan. Het feest werd
afgesloten met de uitreiking van
de prijzen en dansen op de muziek
. an· do Specials uit Groningen.
Kortom een geslaagd feest mede
dankzij het schitterende weer.
Uitslagen dorpsfeest Tjerkwerd:
Basisschoolkinderen, · kinderspelletjes. Alle deelnemers aan de
spelletjes hebbenconsumpdebonnen gekregen.
Viswedstrijd: 1. Tineke Schuk2, •

Sytze Ga.la.ma.; 2: Manfred de
Wolf!, Nellie (U) Haarsma, Wel·
moed Schakel; 8. SteefHaa.l'Sina,
Tonny Witteveen; Michiel Gala·
ma.
Za.k.slaa.n, da.mes: 1. Sjoukje Hyl·
kema. Heren: 1. Anne Jta.ns de
Boer, 2. Sjoerd Klaas Bakker.
Kaatsen senioren: 1. Bouwe Jan
Bouma (tevens de •Risselprijs voor
d,e koningsbeker), Gooitzen
Brandsma, . Hayo Hylkema; 2..
Anno Ga.lema, Bertus Walsma,
Sonja Rosier.
Volleybal: 1. Roelof Bakker, Herke Bakker, Leon Fa.lkena, Jitty
Goeman, Tine va.n der Meer,
Baukje Postma. 2. Evert Bakker,
Marcel de Haan, IJeb Witteveen,
Cilia Huitema, Antje de J'ong,
Wiepkje Renema.
Ttlne lûke: 1. Johannes Dijk·
stra, 29 see., 2. Anne Hans de
Boer, 1 min. 22 sec._
Elfstedentochtspel: 1. Lolle Hyl·
kema, Titia. Hylkema, Ulke
Wiersma, Thea. Zijsling, 202 pnt.
2. Sjoerd en TetjeBreeuwsma., 200
pnt.
50-plus spelletjes: 1. Piet Tolsma,
2. Baukje Ba.kker.
Touwtrekken senioren, dames: 1.
Epie Wijngaarden, Alia. Huitema,
Foekje Bakker, Ba.ukje Postma,
Lenie Haytema. Heren: 1. Niek de
. Boer, Jan 'fjalma , Sander Dijk·
stra, Theo Haa.rsma, Anne Hans
de Boer. Junioren: 1. J'elmer de
Boer, Peter Ouderkerken, Douwe
Wijngaa.rden, Nellie (T) Haarema, Marieke Wa.lsma.
Versierde wagens: 1. Silersankje;
2. Minsken wat is't gek, us iisbaan is noch altijd lek; 8. 't Wet·
termearh:e. Kleine wagens: 1. Us
wetterwille, 2. Jouwe wy oan'e
fersmoarging ta., Dan komt it sa..
. Publieksprijs: Ha soarch foa.r it
miljeu, De kikkerts binne it beu.

Basiseducatie
omdat leren ook leuk kan zijn .... !
Basiseducatie is voor volwassenen die er nog wat bij willen
leren of (vroegere) schoolkennis willen opfrissen.
In het komende cursusjaar kunnen (bij voldoende deelname) de
volgende cursussen bij u in de buurt worden gevolgd.
Jaarcursussen:

Korte cursussen:

Nederlands
Praktisch rekenen
Engels, ook in_combinatie met Nederlands
Infor111ati.ekunde
Spreekvaardigheid
Nederlands; spelling en brieven schrijven
Notuleren/vergadertechniek

Voor volwassenen die vinden, dat ze nog veel moeite hebben met
lezen; schrijven en/of eenvoudig rekenen zijn er speciale
cursussen. Daarnaast hebben wij cursussen voor· buitenlanders
die de Nederlandse taal willen leren.
De cursussen zijn lx per week en duren 3 uur.
Heeft u belangstelling en· wilt u meer weten, haal dan het
cursusinformatieboekje bij het dorpshuis, of stuur de bon·op,
U kunt zich natuurlijk ook alvast opgeven.
De kosten zijn f40,~; dit geldt zowel voor een jaarcursus als
'voor een korte cursus.
De Stichting Basiseducatie organiseert de cursussen in overleg

met het gemeentebestuur en wordt gesubsidieerd
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
voor meer inlichtingen:
St. Basiseducatie Zuidwest Friesland
Telefoon: 05150-20546

r-

Stuur mij vrijblijvend en gratis het cursuslnform~tieboekje

. .
Ik geef mij op voor de cursus --·----·-·--- ... in -·-·--·-··· _.
.
Mw/Hr
·-··----.-----·--·-·-···----- ,
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1
1
1
1
1
1
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Straat·-···-·---- ---------·--- -··----
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'
l
l
1
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Stuur deze bon in envelop zonder postzegel naar

1

Postcode __...:_

plaats

.:._________

j

: BASISEDUCATIE ZW FRIESLAND
1

Antwoordnummer 2035

8600 BV SNEEK

1

-
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Nieuws van en over ae pastorie
We waren blij verrast toen it Skieppesturtsje
bij ons op de ~t lag. Prachtig, zo'n dorps.krant. Over gemeenschapszin gesproken ....
Op pagina 2 lazen· we: tl De nu w karakteristieke pastorie staat te koop. Laten we hopen
dat dit monumentale pand bewaard blijft tl.
Welnu, de pastorie is inmiddels verkocht
maar dat heeft u ongetwijfeld al gemerkt
want 't bruist bij ons van de aktiviteiten.
Mens en dier maken 't gezellig druk en
houden de gemoederen bezig.
Als er geen vijf honden in de tuin rondstekk:eren, staan er wel tien
paarden in de schaduw van de bomen. En dan al-die mensen .....
Een kompleet "leger" dat bezig is met dak, gevel of binnenwerk.
Zo blijft het niet Gelukkig, zult u verzuchten want in tegenstelling
tot wat u misschien denkt, bestaat het kopersgezinnetje dat de
voorm. pastorie heeft betrokken uit 'maar' vier personen.
Een mooie gelegenheid om ons gelijk even voor te stellen.
Fokke is geboren in Hantumhuizen en opgegroeid in Tibma, een
klein gehucht vlakbij Ee. Zijn werk bestaat uit het stellen van natuursteen bij een bedrijf in Bolsward.
Baukje aanschouwde het levenslicht in de pastorie van Edens,
bracht het grootste deel van haar schooltijd in Bolsward door en is
secretaresse bij de Postbank in Leeuwarden.
Dan zijn er nog de kinderen Freerk en Lisette, Freerk is 10 jaar en
Lisette is 9 jaar oud.
We hebben één bouvier die meestal naar de
Wodan luistert en
drie katten die helemaal niet luisteren.
Wat betreft de zorg die Richtje Speerstra op pagina 2 van de vorige
doarpskrante uitspreekt, willen we u gerust stellen. We zijn van
plan om het monumentale pand ook voor de toekomst te behouden.
Sterker nog, we willen de voormalige pastorie in haar oude luister
herstellen. .
Zo willen we de balkons die in de loop der tijd zijn verdwenen, heel
graag weer terug. Ze zijn immers sterk karakterbepalend geweest ?

naam
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Het spreekt voor zich dat we met restaureren nog wel een tijdje be-

zig zijn. Het ontbreekt ons aan tijd, mankracht en financiën om dat
even van deene op de andere dag te realiseren. Tot nu toe gaat het
voorspoedig en we zijn blij dat de reakties die we van u krijgen
allemaal w positief zijn. Dat stimuleert ons om op de ingeslagen
weg door te gaan.
Zo, nu kent u ons wat beter en weet u wat we van plan zijn.
We hopen een prettige tijd in Tjerkwerd tegemoet te gaan enne .......
we houden u op de hoogte. .
·
Fokke, Baukje, Freerk en Lisette Kootstra
Ons telefoonnummer is 9654
GEZOCHT:

'Van de heer Mulder hebben wij een aantal foto's gekregen waar....,
de voormalige pastorie nog op staat met het voorbalkon.
Deze foto's zijn bijna allemaal gemaakt vanaf de andere kant van
de vaart, zodat het bijna niet zichtbaar is wat voor soort balkon
aan de voorzijde heeft gezeten. Zelf vermoeden wij hout met
smeedijzer.·
· ,
Van de achterzijde zijn helemaal geen foto's te achterhalen.
Zijn er nog mensen in Tjerkwerd die de pastorie met balkons
van dichtbij nog 9p foto's hebben staan of die-tips e.d. voor ons
hebben betreffende de balkons ? Wij zouden hier zeer gelukkig
mee zijn. Bij voorbaat dank.

24.

Hallo dorpsgenoten~
Het was niet zo'n mooie tijdi
Thuis in bed, in het ziekenhuis in Sneek
en de operatie in Groningen.
Maar het medeleven en de belangstelling
van zoveel dorpsgenoten!
De vele kaarten en bloemen bij mijn thuiskomst,,
vond ik geweldig en was voor mij een hele grote
pleister op m'n wonde.,
Daarom wil ik langs deze weg iedereen hartelijk
bedanken.
Clara de Boer.

= = = = = = = = = = = = = =· = = = = = = = = :s--:.c-. = = =
Na 6 jaar gewoond te hebben in Skuzum zijn wij
vanat 12 mei weer terug gekeerd op ons oude
plekje aan dé Bo Lawa r de r-we g 1 · te Tjerkwerd.
Fam~ Willem en Sytske Schakel-Schrale met
·onze jong~~e zoon Yde Willem •
We voelen oris weer helem~al thuis.
Tel. 05157-6788.

*****************************
JULY_ 26-1990

Hier een berichtje van uit Shubenacadie in Canada.
Het gaat .ons hier ers goed, allemaal goed gezond
en dat is het allerbelangrijkst!
Toen we hier in'mei kwamen was het hier koud,
en nat, dus kunnen jullie begrijpen dat we toen
wel een ietsepietsie onwennig waren van het mooie
weer wat we in Nederland hadden.
Maar ja wie A zegt.
Na een week kwam onze container met huisraad~dat
was leuk, de hele tuin vol dozen, boxen e.d •.
Toen zijn we met goede moed begonnen uitpakken,
sorteren (want we konden lang_niet alles plaatsen)?
25.

ophangen en opruimen, mensen wat heb je dan een
troep. Maar gelukkig aan alles komt een eind.
We zitten nu weer op onze eigen spullen
We wonen hier erg mooi, vlakbij het dorp,
Willems werk en mooi vrij.

bij

Willem begint 's morgens om+ 4.30 uur en melkt
dan tot+ 8.00 uur dan is hij vrij voor breakfast
en koffii tot 9.30 uur dan· werkt hij tot 12.00 u.
Dan lunchen we en hjj is v~ij tot 13.30 u. dan
melken ze weer tot 18.00 u ••
En dan is hij de hele avond vrij dat vind ik heerlijk!
Hij heeft he~ prima naar zijn zin.
Ook de kinderen ve~maken zich prima, Johan is
hier nog een maand naar school geweest, wat heel
goed ging. Onze achterburen hebben ook een jongen
en een meisje van hun leeftijd dus dat was helemaal
mooi.Keith zat bij Johan in de klas en deze nam
hem ook mee in de schoolbus.
·corrie is 1 jaar ouder dan Siebrig maar dat geeft
riiet zoveel ze spelen leuk samen.
Ook is Johan veel op de boerderij daar vermaakt
hij zich ook "poerbest" daar zijn ook veel kinderen
om mee te spelen of met de grote mannen mee op
de trekker dat lijkt hem ook wel wat!
De boeren zijn hier laat ze moeten nog al beginnen
met de 2e snee kuil. Maar als ze eerder beginnen
te maaien dan groeit er niks meer.·
Vorige week was het hier arg warm dan
w~s het om 10.00u al 3D°C. Maar nu is
het érg benauwd en drukkend zo nu en dan
een bui( dan komt het met emmers vol naar
beneden). Maar daar was alles ook wel aan
to~~- Ook hebben we hier een groent,-tuin
die het erg goed doet; wel groeit het onkruid snel maar ach je moet er ook wel wat voor doen.
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Het landschap is hier nogal wat heuvelig en erg
veel bossen. Aan die heuvels moet je nogal wat
wennen, vooral als je op de fiets bent.
Dat zie je hier dan ook ~einig.mensen doen of dan
hebben ze een "mountainbike". Maar fietsen zoals
je in Nederland gewend was kun. je hier wel vergeten! 's Avonds is het hier snel donker, je
zit tot een uur of 9 buiten en dan wordt het koeler
en beginnen de "muskitos" te bijten, en dan is het
binnen een half uur donker.
Zo dit was dan een klein berichtje van uit Canada!
vr. gr. Willem, Eeuwk,
Johan,Siebrig & Sjoerd
Hilt.
RR 3 Shubenacadie
N.S. Canada
BON 2 HO.
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Ald nijs fan 60 jier ferlyn: Doede Wijngaarden
krige syn earste fiskakte foar it fiskjen mei
ielfûken. Hy wenne doe op nû.38, dat wie op 'e
Singel.

28.

Bydragen binne kommen fan:
P. Kroneman, Nijmegen; T. Wiersma, Boalsert;
J. de Wolf, Hi~dyk; Fem Altenburg-Jorna, Gaast;
D. Bakker-de Jong, Arkum; H. Gietema,Rytseterp;
frou P. Mulder, Washington.
Us hertlike tank!

! ?! ?!?! ?! ?! ?! ?l ?!?1?!?t ?!?!?!?1?!
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GEVONDEN VOORWERPEN TIJDENS HET DORPSFEEST
1 paar zweedse klompen
1 paar witte badstof sokken
1 witte badstof sok
1

pop met roz~ kleren
badhanddoek gestreept

. bij J.S. Huitema, Singel.

!?!?!?!?!?!?!?!?!?! !?!?!J!?!?!?!?

AGENDA
25 september

Dinsdagavond Klaverjassen

herfstvakantie: Schoolkaatsen
1 oktober

2 uur Gymnastiek H.B.V.O.

14 november

woensdag ledenvergadering van de
Oranjevereniging

24 november

zaterdag intocht Sinterklaas,
programma's volgen.

29,

GESLAAGD!
HAVO :
Niek de Boer
Aan de Noordelijke Hogeschool , afd conservatorium,
hoofdvak trombone : Roelof Bakker
MAVO :
Carolien Draaisma
MDGO verzorging: Foekje Bakker
HAVO/MBO : Rieneke Speerstra
Agr. Hogeschool: Tjalling Schakel
Streekschool afd. Bouw- en Hout: Wiebren de Jong
MTS.
Harmen Posthumus·
Reklame Tekenen: Gerrit Wijngaarden.
Lokwinske allegearre.!

BOARGELIKE STAN:

*

Op 17 aug. trouden Haije Huitema
Sy wenje nou in Boalsert.

* En op

en Ingrid Knol.

wie it feest foar Geartsje v.d.
dy 't troude mei Ferdinand Reijenga. ;('.· ·
Sy wenje yn Wytmarsum.
7 sept.

Lokwinske beide pearen!

30.

Wal

SNYPSNAReN

*

Pier Burghgraef fûn himsels wat te jong foar
de 50+ spultsjes. Hy hie fansels ek wol in
bytsje gelyk, want hy wie noch mar 49 jier! !
Hy hat toch mar meidien.

*

Mei de hynstekeuring yn Blauhûs ha wer ferskate
minsken mei Fryske hynders Jt Tsjerwert meidi~n.
Anne de Boer krige mei syn h y nd e r- Frida de 1 e
priis. Piet Galama kryg in 1A priis mei syn
hynder.
Oan .'e Himdyk dogge se it mar bist.

*

Yn Blauhûs wie ek ringriden mei hynders foar
dè wein. Jehannes Dijkstra en Leny Haytema
wûnen ctêr de 1ste priis.
Anne de Boer .krige d~ priis foar it moaiste
gehiel.
Net gek, beide 1ste pr~zen nei Tsjerkwert.

/

*

*

Lokwinsken foar Tonny Witteveen en Gerrie Bakker!
Sy diene mei pony Lesley en it ajeeske mei,
oan it ringriden yn Warkum.
Sy krigen de twadde priia en wiene in prachtich
pearke neffens de speaker.
Fan't maitiid kaam der in fasantepyk by fem.
Burghgraef oanrinnen.
Dizze brûne pyk waerd fan't simmer prachtich
giel, read en blau fan kleur.
"Hy-hat dizze moaie kleu~en ût 'e tûn pikt,"
neffens Pier en Lammy. Soene de blommen nou
brun wêze?

*

Feest op it gemeentehûs! Alle personiel wurde
t~aktearre op gebak by de kafje troch Doede
Wijngaarden. Hy wie 50 ~ier pachter fan fiakwetter yn Wûnseradiel.

*

Kopy

foar 1 novimbert

32.

