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Voorwoord. t 
Beste Dorpsgenoten, 

Het is alweer half december en de feestdagen volgen 
elkaar in snel tempo op. St. Maarten, St. Nicolaas 
en nu zijn we alweer bezig met de voorbereidinge,p 
voor Kerstmis. Straks zijn onze wanden weer bedekt 
met alle kerstkaarten, die we niet alleen graag 
sturen, maar ook graag ontvangen. 
Zodoende denken we toch even aan het eind van het 
jaar aan alle goeie vrienden en kennissen en familie 
en dat is een waardevolle traditie. 

Wat gebeurde er al zo in ons dorp? Persoonlijk weet 
ik daar als min of meer buitenstaander niet zoveel 
van, .maar ik neem aan dat er niet stil wordt gezeten 
in Tjerkwerd. Een poosje geleden al weer was er 
de playbackshow voor de jeugd, ik hoorde dat dat een 
groot succes is geworden. Voor menigeen misschien 
en stimulans om door te gaan, zodat we na enkele 
jaren een beroemdheid in ons midden krijgen. 

Dan stond afgelopen week Tjerkwerd in het teken 
van Roemenië, samen met andere dorpen heeft dat 
aardig wat opgebracht, zowel in geld als in goederen. 
Als straks de vrachtauto's naar Roemenië rijden 
om daar, al is het maar weinig, wat warme kleren e.d. 
te brengen, dan hebben we met elkaar toch een steen 
tje bijgedragen om wat verlichting te brengen in 
deze ~oeilijke dagen. 

In de vorige aflevering van de "Skieppesturt" heeft 
u kunnen lezen hoeveel verenigingen clubs etc. 
Tjerkwerd rijk is. Dat geeft wel aan hoeveel acti 
viteiten in zo'n klein Aorp ontplodid worden, daar 
kan men in een grote stad jaloers op zijn. 
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Nog even wil ik vermelden dat we op de Sinterklaas- 
. v-i·e-r-t-n-g-van-d-e-,rr,·-cnrw-e n - ver enlg 1 n g de Go e áh ei 1 i g man 
in levende lijve mochten aanschouwen. 
Fantastisch zoals Sinterklaas er uitziet in die ouder 
dom, het lijkt'wel of die man de eeuwige jeugd bezit. 

Als u de volgende Skieppesturt krij~t zult u mijn 
naam niet meer tussen de redaktieleien vinden. 
Ik houd er mee op, omdat het me goed lijkt dat er 
weer eens een jongere kbmt om dit werk op zich te 
nemen. Natuurlijk zal ik de samenwerking met de 
andere redaktie-leden erg missen, maar dat zijn de 
consequenties als je zo'n stap neemt. 
Ik wens u allen het allerbeste voor het komende jaar 
en hele prettige kerstdagen. 
En omdat ik nu toch wegga, durf ik nog wel e~en te 
vragen: ttdenkt u voor 't eind van het jaar aan uw 
vrijwillige bijdrage, die we helaas niet kunnen missen?' 
Hartelijk dank en tot ziens in of rond Tjerkwerd. 

PhÜn. 

Berichten van de dorpsomroeper. 

In de hoop dat mijn denkraam niet te veel beslagen is 
bij het schrijven van dit jaarverslag 1992. 

Januari-maand. 
1. De klok van de Sint Petrus kerk lui_dt het nieuwe jaar 

in voor de 454 bewoners. 
Er gaan handen omhoog en het vuurwerk gaat knallen. 
In het avonduur kreeg het echtpaa~ Anne en Thea D~m 
de hoogste dorpsonderscheiding die wij hier kennen 
n.l. de Skieppesturt om de hals gehangen. 
Dit alles geschi-edde in het Wal tahûs. Voor hun gehele 
inzet aan dorp en gemeenschap al die jaren! 

2.H.de Groot werd directeur van de I.N.G. bank a.d. 
Snekerpoort 8 te Bolsward. 
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3.De P.T.T. bezorgde ruim 200 miljoen kerst en nieuw 
jaarskaarten in de nederlandse brievenbussen. 

5.0p de eerste zondag van 1992 viel er 21 mm. regen 
temp. 10°C+ 
Folkert Hofstra kreeg van mij de eerste verjaardags 
kaart van 1992. 

10.Geboren aan de Arkumerlaan no. Agnes Elisabeth Galama. 
11.Mijn eerste rondgang door eigen dorp v.w. open huis 

van Galerie Artisjok a.d. Kerkstraat 19 en 19a. 
17. Begin tweede helft winter. 
20.Begin winterse week. 
24.Dorpsomroeper anno 1920 ~ 
25.Schaatswedstrijd voor junior~n en senioren. 
27.Het weer: vorst en mist. 

Februari-maand. 
8.Gezelschap Sipke Oppedijk zorgt voor vermaak in het 

,Wa·l t a hû s . 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar wint het 
zaalvoetbalteam van alhier in Makkum de dorpencom 
petitie. 

10.Antje de Jong verhuist naar Lemmer. 
11.Het echtpaar G. en F. Brandsma-Veenstra 55 jaar ge 

trouwd. 
20.Jaarvergadering begrafenisver. aanwezig van de ruim 

300 leden totaal 2 leden. 
21.No.1. van de 16de jaargang v.d. Skieppesturt verschijnt 

Afscheid in het avonduur in het Waltahûs van het 
echtpaar Anne en Thea Dam. 

27.Miss Pepper het lievelingshondje van H.M. Beatrix 
stikte in een konijnenhol; ~ns land rouwde massaal! 

29.Geb. Siemke Huitema v.d.Sylroede no.17; op die-~elfde 
dag klonk ook haar naam door de straten van haar ge 
b,oortedorp. 
Jubileum-concert kerkkoor v.w. het 35 jarig bestaan. 
En Koos Stel kon op deze dag voor&~ 10d& maal zijn 
verjaardag vieren. 
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Maart-maand. 
1.Toen Sjoerd Breeuwsma van z1Jn legerstede opstond, 

stond hij oog in oog met ...• Abraham. 
3.Geboren Helena Sara Zysling. In een rondgang dooi het 

dorp, Beaburep en Pietje-P311e maakte ik het bekend. 
5.Het weer voorjaarsachtig. 
6. Kennismakings-receptie in de Chr. Joh. Looyengaschool 

te Surhuizum v.w. het echtpaar Anne en Thea Dam. 
In een rondgang maakte ik het aldaar bekend. 

7.Elfsteden-surftocht g~at langs ons'dorp. 
9.In de omgeving van Hindeloopen wordt het ~erste 

kievitsei gevonden. 
16.Jelle Brandsma vindt het eerste kievitsei van Tjerkwerd. 
21.Mevr. R. Huitema-de Boer a.d. Gasthuissingel no 38 te 

Bolsward vierde op deze dag haar 98ste verjaardag. 
Vroeger wonende met haar reeds overleden man op de 
boerderij "Westerhuis" a.d. Jousterperweg. 

28.Fanfare Eensgezindheid 70 jaar 
Biljarten: Kampioenschappen Wûnseradiel. 
Jan Blanksma 2de ptijs 3e klasse 
Jan Dijkstra 1ste prijs 4e klasse. 

29.Begin van de zomertijd 
0 Oo 

April-Maand. 
3.Prijsklaverjassen in het Waltahûs. 
7 .Nam deel aan de historische 't o ch t naar Den Haag voor 

het behoud van de Zuivelschool te Bolsward. 
En de bel hebben ze aldaar goed kunnen horen. 

11.Country en Western muziek in het Waltahûs. 
12. Kandidaat N. de Lange uit Lindschoten bedánkt voor 

het b~roep naar onze S.O.W. Gemeente. 
11.Bram Volbeda wordt in Franeker Fries kampioen judo. 
16.45 jaar getrouwd Hinke en Haye Kooyenga-Hoekstra. 
27. 25 jaar getrouwd J.Twijnstra en H. Twijnstra-Terpstra. 

In Canada overleed op 87 jarige leeftijd Anna Zwaagstra 
Burghgraef. 

30.Dorpskrant no.2 verschijnt. In het avond~ur was in het 
WaltahÛs een optreden van Samar met~SA-SAWATf 
En niemand van hier wordt in de adelstand verheven! 



Mei-maand. 
2.Ik liep de terpentocht (10km.) Nes-Wierum-Oosternij 

kerk-Nes. 
5.Geheel onverwacht overleed Grietje de Jong-Kuiper 

53 jaar. Groot is de leegte die zij achterliet, 
waardevol de herinneringen. 

5. Het echtpaar Oege G. Schukken en Klaske Schukken 
Rosier in Beetsterzwaag waren op deze dag 50 jaar 
getrouwd voorheen Arkumerlaan alhier. 

6. Overleed op 81 jarige leeftijd Piete Damsma-Miedema 
vrouw van Gerard Damsma uit Makkum, vroeger het bakkers- 
echtpaar aan de Waltaweg. 1 

19.De kaatssport wordt weer gedaan op de dinsdagavonden. 
21.Jelle Feenstra en Nynke Lammers trouwden op deze dag, 

adres ongewijzigd Jousterp 6. 
14.Gingen Laurens Bouwmeester en Cilia Huitema trouwen 

en gingen wonen in Nijland. 
21.Huldiging van Mevr. A. Gietema-Hoekstra, Mevr. B. Kui 

pers en de heer H. Kooyenga vanwege 35 jaar lid van 
het kerkkoor. 

22.Temp. 27°C+ 
25.Waren Hylke en Ineke Feenstra-Sybesma 25 jaar getrouwd. 
28.J9op Nota gaat met zijn medewandelaars aan de Elfste- 

dentocht langs ons dorp. En ik liet de bel even horen. 
29.Tropische avond in het Waltahûs. 
30.Elfstedenroeiers gaan langs ons dorp. 

Juni-maand. 
5.0p deze dag 25,3 mm regen. 
8.Pinksterfeest. Ging op de 2de dag als zwartrijder mee 

tot Franeker onder ideale weersomstandigheden. 
10.0verleed onze oud-dorpsgenoot Wiebe de Vries op 

63 jarige leeftijd in Heerde. 
13.Een negental korpsen namen deel aan het muziek-concours 

oude stijl te Allingawier. Eensgezindheid werd 2de. 
14.Werd geboren Nynke Ytsje dochter van het echtpaar 

Postma aan de Arkuroerleane no 3. 
19.Dorpenvoetbal-competitie. 1.Wons, 2. Tjerkwerd, 3. 

Gaast-Ferwoude, 4 . Schettens. 
21. De langste dag met de kortste nacht. 

I 
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27.Aanvang Heamielfeesten. 
30.De zomermaand juni geeft aan het slot nog een 

tropische temperatuur;30°C+ 

Juli-maand. 
1.Kwamen Gea en Dries aan de Sylroede no 11 te wonen. 
2.0verleed Geertje Reidsma-Bakker 65 jaar oud sinds 

27-1-87 weduwe van ~ouke Reidsma. 
8.Sponsorloop voor Afrika door de leerlingen van de 

CBS Tjerkwerd en Parrega. Ruim 6000,00 werd bij 
een gelopen. 

10., 11. Dorpsfeest. 
13. Begin schoolvakantie CBS. 
10.0p 91 jarige leeftijd overleed in Blauwhuis 

Geertruida Huitema-Bonekamp.Sinds 15-10-53 weduwe 
van Siebe Huitema v.h. boerderij a.d. Singel no 4. 

14.Dorpskrant no. 3. verschijnt. 
31. De volksweerkundige verkondigt mooi weder door 

onweder gestoord blijft dat nog zeven weken voort. 

Augustus-maand. 
1. Begin oogstmaand of vakantiemaand. 

Werkeloze mensen uit Ierland plukken in Limburg 
appels. 

15.Jaarlijkse volleybaltoernooi alhier. 
Zomer 1992 bij de warmste van deze eeuw, een van 
de wier. 

20.Geboren Andrea de Boer aan de Singel 4. op diezelfde 
morgen klonk haar naam door de straten van haar 
geboortedorp. 

21.Wandelpad langs de Trekvaart door F. Schukken ge 
opend. 



September-maand. 
5. Rommelmarkt ten ba te van het Wal ta-hûs. 
7. Jeroen Ludema trouwt met Catharina Huitema en 

gingen wonen in Koudum. 
17.Dorpskrant no.4 verschijnt. 
26~27 Einde zomertijd. 

Oktober-maand. 
1.'De familie Posthumus verlaat de 
4.Sietske de J6ng wordt 85 jaar. 
8.Kaatsen 1992. 

buurtschap Ymswalde. 

Jeugd: Jelmer de Boer, 
9.Trouwden R. Haitema en 

13.IJs op de autoramen. 
. 30.Trouwden W. de Jong en 

• Senioren: Joh. Gaastra. 
Akky de Vries, Sylroede 35. 

J. ·de Vries, Sylroede 37 . 

.November-maand. 
8.koffieconsert gebracht door onze pl. muziekver. 

Eensgezindheid in het Waltahûs. 
In de namiddag de 8ste parodialoop 7,7km. zelf 
deed ik hem in wandelpas:tijd 1.31.29 u. 

11. Roerige st. Maarten. 
Trouwden Sieb~ Huitema en Anneke van Beek en gin 
gen te wonen naar Lisse. 

12.Dorpskrant no. 5. verschijnt. 
13.Jaarverg. Oranjever. totaal op deze samenkomst 

7 bestuursleden en 19 leden. 
18.Gemeenteavond S.O.W. gemeente aanwezig 30 mensen 

en de kerkeraad. · 
20.Jaarverg. Ysclub. 6 bestuursleden en 12 leden. 
22.Mevr. Koopmans-Jor~itsma wordt op deze datum 84 jaar. 
26.Mevr. B. Kuipers vandaag 80 jaar. 
27.Jaarverg. Ver.v.Dorpsbelangen 7 bestuursleden en 

43 leden. 
28.Intocht van de goedheilig-man en zijn pieten. 

In het avonduur in het Waltahûs Playback-show. 



December-maand. 
2.Daphne de Jong wordt geboren a.d. Singel no 13. 
Haar naam klonk door de straten van haar geboorte 
dorp. 

11.R.G. de Jon~ laat 90 jaar aantekenen en tevens 
de oudste man van ons dorp. 

Galerie Artisjok weer vele wisselende exposities 
dit jaar. 
Jongerenkoor Con Spirito verleende ook nog al eens 
haar medewerking aan verschillende kerkdiensten in 
de regio 
Woorden vervliegen,wat geschreven is blijft! 
Voor mensen die in dit jaar afscheid moesten nemen 
vàn hun geliefden het volgende: 
De mensen van voorbij 

Zij worden niet vergeten 
De mensen van voorbij 
Zijn in een ander weten 
Bij God moge zij_ wonen 
Daar waar geen pijn kan komen 
De mensen van voorbij 
Zijn in het licht, zijn vrij. 

En zij die hun huwelijksjubileum mochten vieren of 
herdenken: Gedenk de weg die u de Here deze jaren 
geleid heeft - veel zegen en gezondheid! 

Voor de ouders waar een kind werd geboren in het· 
jaar 1992 daar voeg ik het volgende aan toe: 
Gezang 248: 2 O.B. Het huis is rijk dat blij op 
kr-0ost mag roemen. Maar eigen kroost ook kinderen 
Gods te noemen. Wat vreugd aan dat heil gelijk! 
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Tenslotte: 
Een wens voor u en mij "Laat liefde en vertrouwen 
een basis zijn ~oor ons omgaan met elkaar. Het 
behoedtoris voor veel teleurstellingen." 

Ik wil u dan ook als lezers van de dorpskrant 
gezegende kerstdagen toewensen en vrede en alle 
goeds voor het komende jaar. 
Hàrtelijke groeten van 

de Dorpsomroeper. 

Eensgezindheid. 

Eensgezindheid hat 7 novimber nei it federaasje 
festival yn Arum west om dir in pear stikken te 
spyljen en troch in sjuery beoardielje te litten. 
Nei it earste koraal spilen we melodia d' amore, 
dirnei twins, in stik oer twillingen en as liste 
de mars libertatis. 
De beoardieling troch de sjuery 
Bjinse IJlstra wie redelik~al 
wiene we sels net hielendal tefreden. 
Dat kaam ek om't je dan earst wer 
wenne moatte oan de seal. 
De deis hjirnei, 8 novimber, ha 
we in kofjekonsert holden yn it 
Waltahûs,wat goed besocht is. 
Nei de iepening troch de foar 
sitster begûn it korps mei in 
koraal. Hjirnei wat flottere 
wurken O.o. wat we op it festival 
spile ha. Ek wie der in solostik 
foar de trombones en in stik foar 
de saksen. 
Nei Sfrin is der in kollekte holden 
dy't knap wat opbracht hat. 
Tige tank hjirfoar. 
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Krystkaartaksje. 
Om't we fan doel binne in n1Je hoarn oan te 
skaffen ha we in aksje holden mei krystkaarten 
( 1000 pakjes.). 
In rûn earst as in trein, mar de lêsten woene 
mar min fuort en ·se binn~ dan ek noch net allegearre 
ferkocht, dat wa't noch ferlet hat moat mar efkes 
ien fan it bestjoer skilje. 
Fierder tankje wy el~enieh dy't meiwurke hat oan 
it slagjen fan de aksje en ransels ek de minsken 
dy't kaarten kocht ha. 
Fierder hat Eensgezindheid meiwurke by de yntocht 
fan Si n te k 1 aas y n T s j e r k we r t en moa n d e i t e j û n , 7 de - .:. 
simber hater wer yn Tsjerkwert west mei t~a pieten 
op it korps. Hy hie foar eltsenien in pakje mei in 
gedicht, dat waard in no~like jÛn. 
Mei de kryst hoopje wy wer oan de krystsangtsjinst 
mei te wurkjen. 
En ûs utfiering is pland op 27 februaris mei de 
solist Douwe Evert Dijkstra,euphonium. 
Muzykferiening "Eensgezindheid" winsket elkenien 
hjirby noflike krystdagen en in lokkich nijj+er. 

Evert Bakker. 

Bydragen binne kommen fan: 

U. Haarsma,Waltawei; A. Gietema, Arkum; G. Brandsma, 
Tsjerkestrjitte; P. Tolsma, Beabuorren; J. Wiersma, 
Dedzjum; A. Feenstra, Dedzjum; Frou T. Bakker-Elzinga, 
Boalsert; S. Tolsma, Aldtsjerk; S. Nauta, sylroede; 
Frou Koopm~ns, Waltawei. 

Us hertlike tank~ 
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Jeugd grijpt de macht in 8e Parodialoop. 

Van de jaarlijkse trimloop Tjerkwerd-Parrega-Dedgum 
Tjerkwerd (7,3 km.) was ditmaal een heuse najaars 
klassieker gemaakt, door het evenement in november 
te. laten plaatsvinden. 
In de voorgaande jaren was er altijd in maart/april/ 
mei gelopen. Ruim 20 deelnemer~ iaven zich ditmaal op, 
een aantal dat de organisatie enigzins teleurstelde. 
Diverse cracks uit het dorp lfeten het dit jaar echter 
afweten, waaronder de vedette~ van de ·~arodialoo~ 1991, 
Jelle Zysling, Sico Postma en Gerrit Wijngaarden. 
Het duo Ephius Jorritsma - Dikkie v.d. Werf zag ook 
af van deelname, blijkbaar teveel geschrokken van 
het machtsvertoon van Wijngaarden in de voorgaande 
editie. En zo waren er nog vele personen die door 

·bet·ijs zakten door niet mee te doen. 
Volgend jaar is de herkansing mensen! 
Maar niet getreurd, nieuwe vedetten stonden op in de 
8e Parodialoo~. Zoals de jeudige winnaar, Alex Draaisma. 
Vanaf de start nam hij de koppositie en bleef zo'n 
constant tempo draaien, dat bij Jousterp alle con 
currenten al op achterstand liepen. 
De talentvolle Jolt van Buren ( in 1991 al winnaar bij 
de junioren) zette zijn progressie voort, door een 
keurige tweede plaats in de wacht te sl"epen achter Alex. 
Daarmee prolongeerde hij gelijk zijn juniorentitel. 
Wat voor opvallende zaken zagen we verder? 
Dat Anita Jorna met 2 vingers in de neus haar 7e titel 
bij de dames won. 
Echtgenoot Eric moet maar een' prijzenkast gaan timme 
ren~ anders puilt het huis straks uit met prijzen. 
Yeb Witteveen hield dit jaar de eer voor Baburen hoog 
en klasseerde zich keurig in de sub-top. 
Zijn zoon Tonny zat hem op de hielen: Yeb's sportieve 
opvolger lijkt al klaar te staan! 
De vele training van Rick Steur wierp ook zijn vruchten 
af. Hij knabbelde enkele minuten van zijn persoonlijk 
record en eindigde hoog in het klassement. 
De doorgaans niet zo hele sportief aangelegde Yde 
Schakel overtrof zichzelf door op gympen van broer 
Hylke de finish te halen. Tineke Schukken presteerde 
evenals in 1991 weer uitstekend. 
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Vader Ids lijkt ziJn trimschoenen nu met een gerust 
hart aan de wilgen te kunnen hangen: zijn opvolg 
ster staat al klaar! Oudste deelnemer was Freerk 
Schakel. Onze dorpsomroeper had een drukke middag. 
Eerst moest hij het1startschot' met zijn bel geven 
en daarna gauw bij de meute aansluiten. 
Uiteindelijk wist hij het veteranenrecord te breken. 
Volgend jaar verwachten we Daan en Renske B. ook weer 
aan de start. 
De weersomstandigheden ~ijdens de loop waren uitstekend. 
De sfeer ook. Alle ,deelnemers· kregen bij binnenkomst 
in Tjerkwerd een hartverwarmend applaus van de vele 
toeschouwers, die zich op de brug hadden verzameld. 
Oud-Tjerkwerder Thorn Wiersma deed ook mee aan de'loop. 
Een goed voorbeeld doet volgen zou ik zo tegen ~ijn 
generatiegenoten willen zeggen. 
Na de loop speelde de groep Downtown Trains en reikte 
Betty de Haan alle prijzen uit. 
Zo keerde een ieder blij huiswaarts: en ....• voor het 
eerst sinds jaren deden zich geen ruzies voor 
aan de ba~, na de loop. Dat was al bijna een traditie 
aan heb worden. Eindconclusie van deze loop: Minder 
snelle tijden dan vorig jaar maar vooral onder de jeugd, 
een toenemende belangstelling voor deze klassieker. 
Komend jaar vindt de Parodialoop weer in het voorjaar 
plaats. Dus mensen: Trainen! 
Dan is er voor iedere deelnemer wederom een medaille 
of beker te winnen! 

Einduitslag: Heren: 
1 . A. Draaisma 30 min. 24 sec. 
2. H. Dijkstra (Burgwerd) 33.00 
3. F. Mulder (Harich) 33.31 
4 • R. Steur 33.40 
5. M. Falkena 35. 16 
6. Y. Witteveen 35.44 
7 • D. Hiemstra (Drachten) 40.05 
8 • T. Wiersma (Bolsward) 40.05 
9. F. Reyenga (Witmarsum) 110.05 

1 0 . y. Schakel 41 . 04 
1 1 . 8. Bakker 46.33 
1 2 . F. Schakel 1. 31. 29 
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Jeugd: 
1 • J. van Buren 31. 5 9 
2. J. Hofstra 35.20 
3. 'T' Witteveen 3 9. 12 ,. . 
4 • T. Schukken 39.47 
5. A. Bakker 4 3. 10 
6 • F. Hofstra 4 3. î 3 

Dames: 
1 • A. Hendriks-Jorna 35.37 
.2. H. Boersma (Dedgum) 44.49 
3. H. de Boer (Burgwerd) 46. :33 
4 . A. Bouma (Dra::hten) 48.46 



~d.) '[ t-:i~,~Ç{{) 
----------------{'· 'd>~~~ ~j~ 

GELUKKIG NIEUWJAAR ~~ d~Á 
F.r ~nat geen jaarwisseling voorbij zenden dat u de bes t o WP.t1- -~Y 
sen van famil.ie of vrienden per kerst- of nieuwjaarakanrt~ }F.•:;1 
krijgt toegezonden. Daaronder bevinden zich talrijke r-epr o-" f},; ·-,J 
dukties van schilderijen. Wonderschone winterlandschappen 
die onze oude meesters op het doek hebben gepenseeld. Nie~ . ' · 
zelden zijn het de stoere windmolens die een groot deel van de ' 
aandacht voor'zich opeisen. Als rustende reuzen, de armen be 
wonderend ten hemel geheven, kijken ze nee;r op een winterse i· · 
wereld vol sneeuw en ijs. Alle zorgen lijken even opzij te· zijn ··tc 
gezet: de vrieskou en de honger, de armoede en werkloosheid \ ( 
lijken plaats te hebben gemaakt voor de geneugten waarop Koning 
Winter een ieder trakteert. Het leven is ·als het ware verplaatst 
lll'lnr de bev:roron vao.rten en plassen waarop de baanveger zijn bezom 
ijverig heen en weer zwaait en de. baas van het koek-en-zoopje goede 
zaken schijnt te doen. Kortom, de winter op zijn mooist, ben·ijd 
van herfststormen en regengekletter·. Met liefde, toewijding en groot 
vakmanschap is dit alles.door de veelal arme schilders vastgelegd, 
waarbij de ellende van de,winterse waarheid even naar de achtergrond 
is verdrongen. Maar·wie denkt nu, bij het bekijken van die winterse 
landschapskaarten, eigenl~1c nog aan de turven en olie die bij stren 
ge kou pure geldverslinders waren? Ach, 'je zou zo nog een poosje 
door kunnen gaana laten we liever eens proberen de geschiedenis vnn 
de kerst- en nieuwjaarskaart in het kort weer te geven. 
Geschiedenis 
Toen op 1 april 1892 bij Postbesluit bepaald werd dat ook brief 
kaa r t en , die niet van rijkswege waren udt gege ven , mochten worden 
verzonden, begon de prent- en wenskaart z'n intrede te doen. Dit 
wil niet zeggen dat er voordien géén prentbriefkaarten gemaakt wer 
den. Die moesten echter in een envelop en dus tegen brieftarief 
verstuurd worden. Tegenwoordig is echter ongeveer een derde deel 
weer van een envelop voorzien. 
wanneer we de Engelsman George Buday mogen geloven, dan is de eer 
ste kerstkaart in 1843 in Engeland ontstaan. In zijn "·History of the 
Christmas Card" (Spring Books 1954) laat hij weten dat de kunstenaar 
J.C.llorsley met een op steendruk vervaardigde creatie de eerste is 
geweest. Tegen de eeuwwisseling werd de litho steeds meer vervangen 
door kaarten die langs fotomechanische weg waren geproduceerd, wat 
goedkoper was en tegemoet kwam aan de vraag naar foto's van eieen 
dorp of stad, kaarten die heden ten dage door.verzamelaars als het 
ware met liefde worden gekoesterd. De wenskaarten van rond de eeuw 
wisseling zijn over het algemeen wat zoet: engeltjes, vette varken 
tjes, kindertjes, geldzakken, kabouters, hoefijzers, kalenders en 
klokken zijn zo van die onderwerpen waarvan verschillende heden ten 
dage nog wel voorkomen. Schokkende verandering~n hebben zich in de 
afgelopen tijd dan ook niet zo zeer voorgedaan. Wel zijn de religi 
eus getinte kaa~ten na de tweede wereldoorlog wat verdwenen enheb 
ben de winterlandschappen veel terrein gewonnen. 
Vrin de zeg maar 150 miljoen kaarten die dit jaar weer worden verzon 
den, zijn zo'n tien miljoen van eigen fabrikaat, ontsproten aan de 
fantasie, zo men wil de creativiteit en inventiviteit, van de af 
zender. Zo kunnen molenvrienden het meestal niet laten 'hun' molen, 
getekend of gefotografeerd, op een winterwenskaart te vereeuwigen. 
Op de werkstukken van Anton Pieck raken velen ook nooit uitgekeken. 
Hij is de graficus die wel zeer nadrukkelijk zijn stempel heeft ge 
drukt op de nostalgie in de kerst- en nieuwjaarokaart. Met veel oog 

~ 

voor detail schilderde en tekende hij stemmige taferelen uit 
het eenvoudige leven van voor 1914. Noem het heimwee naar een 

.,..__ ·_ rustiger tijd, een verlangen naar een geïdealiseerd verleden 
-!. 

1
1 _ waarin het rond kerst altijd flink kon sneeuwon , .,Serbel'\ ' 

/.. ----- . --------------------- 
\ s. 



boeren en burg•· ers 
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Ek dit jier organisearret DOARPSBELANG in SJOELJÛN 
en wol op: 

TIISDEI 29 DESIMBER 

* yn It Waltahûs 
* opjaan tusken de jÛns 7 oere en healwei 8en. 
* begjin kampioenskip fuort dêrnei healwei 8en 
* ynlis grutte sjoelbak : f 5,00 

ynlis lytse sjoelbak : f 2,00 
* de opbringst is foar ROEMENIË. 

!! ! ! ! Zoekt u oppas?? Ü 0 
Bel naar Tjitsche Bakker tel: 9440 ..-----------=-..--=-aam--, • • 

Hallo Allemaal, 
In dit krantje vinden jullie weer een mooie kleur 
plaat, dan hebben.jullie nog wat te doen als je je 
soms verveelt. 
Nog wel bedankt voor het insturen van de vorige 
puzzel·, winnares is Gerrie Bakker, ze'krijgt dus een 
prijsje. 
Verder wens ik jullie veel plezier in de vakantie en 
prettige feestdagen. 

Dag, 
PHÜN. 

- 
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NOFLIKE KttYSTDAGEN 

EN IN 

BOARTLIK 1993 

Tineke,Freya,Maaike,Auke, 
Cor, Ruurdje, Age, Yme, 
Richtsje, Marijn, Marieke, 
Tsjalling, Sjoerd, Bouwe, 
Tymen, Anouke,·Willeke, 
Cissy, Monique, RÜben, 
bestjoer en lieding 
"Pjuttehonk". 

\~ o. 
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i Uniek in Tjerkwerd!! 

\ 
Ted's familieshow komt naar Tjerkwerd en hij zoekt 
gezinnen die hier aan mee willen doen. 
Gezinnen bestaande uit 1 heit, 1 mem en 2 bern in 
de leeftijd van 4-12 jaar. 
Er zijn gigantische prijzen te winnen en er is een 

0 
absolute hoofdprijs, dus inwoners van Tjerkwerd en \ 
omgeving, geeft u zich massaal op zodat we op 30 april 
een gigantische avond zullen hebben. 

f 
Opgave s.v.p. schriftelijk bij Toos Buma, Waltaweg 27, l 
de bus hangt al klaar. · 
Graag vóór 15 januari 1993. 

\ 

\ 

Naam: 

lil - 
0 .-• - G 

Bericht van Dorpsbelang Tjerkwerd e.o .. 

De jaarvergadering werd gehouden op 27 november 1992. 
Er was een goede opkomst, 50 personen waren aanwezig. 
Hanny Gaastra en Bouwe Huitema waren-na een periode 
van 8 jaar niet herkiesbaar. 
Zij worden opgevolgd door mevr. D. Huitema van de Jous 
terperweg en mevr. G. Postma van de Arkumerlaan. 
Onze gast deze avond was de heer Y. Plat van de Rijks 
politie te Bolsward. 
Hij vertoonde een film over het dagelijkse leven van een 
inbreker. Ook liet de film zien hoe mensen het de inbre 
ker soms erg gemakkelijk maken om in huizen te komen. 
Daarna vertelde de heer Plat het een en ander over 
inbraakpreventie en de werkwijze van de politie als er 
een inbraak gemeld wordt. 
Men kreeg daarna nog gelegenheid om vragen te stellen. 



lnbraakbeveili~ingl ! ! · 
. ... .·. ' 

De bomen langs de Waltaweg worden deze winter gerooid. 
Ook kregen wij als dorpsbelang bericht van de ge 
meente Wûnseradiel dat er in de loop van 1993 een 
parkeerplaats voor ongeveer 7 auto's aan de Singel 
zal worden aang~legd. 

De jaarlijkse sjoelavond wordt gehouden op 29 decem 
ber, elders in dit blad vindt u meer i~formatie 
over deze avond. 

Nog even uw aandacht voor het volgende; op een 
bepaalde. plaats in ons dorp wordt afval gestort. 
We hebben de gemeente bereid gevonden dit op te halen, 
maar als het weer gebeurt wordt er door de gemeente 
uitgezocht wie het afval stort, en diegene draait 
voor de kosten op. 

We wensen allen prettige feestdagen en een voor 
spoedig 1993. 

Namens Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 
Aggie. 

Roemenië roept! Roemenië roept! Roemenië roept! 

Hartelijk dank voor alles wat ingezameld is voor 
de aktie: "Roemenië Roept". 
Ook dit jaar weer was de aktie een groot sukses. 
Er is weer meer ingezameld dan vorig jaar. Naast het 
speelgoed, waren er nu 43,grote dozen ~n 8 kleinere 
dozen met kleding, levensmiddelen enz .. 
Ook kwamen er verschillende giften binnen. 
De lotenaktie loopt nog, zodat in het volgende Skiep 
pesturtsje wordt vermeld wat de aktie financieël 
heeft opgebracht. 
Dus hartelijk dank aan alle gever~, zo ook aan de 
schoolkinderen voor hun speelgoed. Verder dank aan 
ieder die geholpen heeft, met name : Yfke, Tetsje, 
Trudy, Richtsje, Ineke, Epie, Hinke, It Waltahûs, 
de Reinbêge en Freerk Schakel. 
Ook de uitslag van de loterij komt in de volgende 
Skieppesturt. 

'l.c 
Sytske. 

L 
,· 



·Geef. inbrekers zo 
weinig mogelijk kans! 
Het aantal inbraken in onzé ge- . 
meente - en trouwens ook in de 
omliggende gemeente - is op dit 
moment helaas weer groot. Een 
inbraakinuwwoningisnooithele 
maal te voorkomen, maar u kunt 
wel een aantal voorzorgsmaatre 
gelen nemen welke de kans op on 
genode gasten in uw huis sterk ver 
kleinen. 

· allemaal op één en dezelfde 
plaats. Mocht er iets gebeuren, 
dan bent u in één keer alles 
kwijt. Een safeloket bij een bank 
kan ook een oplossing zijn. 

• Laat de sleutels van uw woning 
niet slingeren, maar bewaar ze 
op een vaste - niet te opvallende 

. pick i~ uw huis. Zoekgeraakte 
sleutels verhogen de kans opeen 
inbraak. 

Een inbreker beeft een hekel aan ... 
• een inbreker heeft altijd baast: Weet wat o hebt! 

hij wil zo snel mogelijk zijn slag 
slaan. lh de praktijk blijkt vaak dat men 

• hij wiluiteraardnietgezienwor- na een inbraak niet precies weet 
den. water wordt vermist. Welk merk, 

• zijn werkzaamheden mogen. nummer enz. was het ook al weer? 
niet te veel lawaai opleveren. Registreer daarom uw kostbare 

Met deze drie gegevens :n het ach- spullen nauwkeurig op - eventuele 
terhoofd volgen hieronder een speciale - registratiekaarten. Let· 
aantal tips: hierbij op merk, type, serienum- 
• Laat nooit deuren of ramen mer. Registratiekaarten zijn ve- 
open, ook al bent u maar even krijgbaar op het politiebureau. 
weg. Vergeet hierbij ook niet de U kunt uw spulletjes ook voorzien 
balkondeuren en andere deuren · · van eëtl' ffiêtktêkêilf'UW' ty~tc0!1è 
op de bovenverdieping. . en huisnummer. 

• Plak nooit briefjes op ramen of Hiervoor kunt u een speciale gra- 
deuren metteksten als: ,,wij zijn veerpen kopen bij de boekhandel 
er even niet", ,,melkman: graag ofuw warenhuis. Breng uw merk- 
twee flessen melk" enz. Inbre- tekenwelaan opeen.ivast'londer- 
kers worden zo extra geatten- dèelvanhetartikel,dusnietopeen · 
deerd op uw afwezigheid. afneembare kap of deksel. 

• Geen sleutels in sloten achterla- Wanneer u uw kostbare bezit lie- 
ten of op - ook voor inbrekers. ver niet beschadigd door erin te 
bekende plaatsen neerleggen graveren, dan zijn er ook neg een 
(deurmat, vensterbank). ander soort pennen te koop. 

• Laat uw woning er nooit onbe- Vraagt u ernaar bij de boekhandel 
woond uitzien als u een avondje · of vraag bij de politie om advies. 
weg bent: lamp(en) laten bran- 
den, gordijnen dicht etc. Maatregelen aan- en . 

• Zet uw dure spulletjes niet op om uw huis 
dié plaatsen in uw huis wélke 
van buitenaf goed zichtbaar 
zijn; Een inbreker kan dan van 
tevoren iinmers eerst alles eens 
goed bekijken en weet precies 
waar "zijn buit staat". Let hier 
bij ook op kleinigheden als bij 
voorbeeld het lichtje van de vi-' 
deo. 

• Bewaar uw kostbaarheden niet 

U kunt van uw woning geen on 
neembare vesting maken, maar er 
zijn wel een flink aantal maatrege 
len te treffen aan- en om uw wo 
ning waardoor u het inbrekers een 
stuk moeilijker maakt. Hieronder 
een greep uit de vele mogelijkhe- 
den. · 
• Bekijk uw huis eens van buiten 

en bedenk daarbij ,,waar zou ik 
als inbreker mij het veiligst 
voelen". Neem dáár dan maat- 
regelen. , 

.• Let ook eens op uw buitenver 
lichting. 

• Bomen en struiken voor deuren 
en ramen zijn voor inbrekers 
een kolfje naar hun hand. Men 
is immers vrijwel onzichtbaar. 

• Laat nooit "klimapparatuur" 
zoals ladders voor uw woning 
slingeren., Het slaapkamer 
raam op de eerste verdieping is 
dan wel heel gemakkelijk be 
reikbaar. 

• Over sloten is niet veel te schrij- 
ven. Dezezijnerin velesoorten, 
maten, maar vooral kwalitei 
ten. Laat u daarom bij de aan 
schaf van een slot goed voor 
lichten door de verkoper of 
vraag advies aan de politie wèlk 
slot u wáár het beste kunt ge 
bruiken. Hetzelfde geldt voor 
sluitwerk aan ramen. 

Ziet u iets bij1.onders? 
Natuurlijk i:, het verstandig uw 
ogen goed de kost te geven. Als u 
buiten iets verdachts ziet, aarzel 
dan niet maar belt u de politie. 
Verder is een kenteken van een 
auto soms al erg belangrijk of kunt 
u iets vertellen over de personen 
die u gezien hebt. Zijn uw buren 
wat langer weg. bijvoorbeeld in de 
vakantietijd - let dan ook eens op 
hun woning. 
Kortom: Het voorkomen van in 
braken is een zaak van de politie 
èno. 

Tenslotte 
Wanneer u meer informatie wilt 
over bijvoorbeeld sloten en over 
andere preventieve mogelijkhe 
den, vraagt u dan eens haar een 
folder over dit onderwerp op het 
politiebureau of kijk eens in het 
folderrek in het gemeentehuis. 



Jacob Hofstra uitblinker in Playbackshow 1992. 

De strijd om de Pier Zysling-wisselbokaal vond dit 
jaar op 28 november plaats. Onder muzikale begelei 
ding van discotheek Voice of Music deden 15 acts mee. 
De jury bestond uit Janny Gietema, Edwin de Boer en 
de dj. 
Diverse muziekgenres passeerden de revue. Van rock 
(Peter Koelewijn en the Rockets, Brian Adams) tot 
smartlap (Danny de Munck), .van Nederlandstalig 
(havenzangers, Marc en Dave) tot de onvermijdelijke 
Kinderen voor Kinderen-sound. 
Alle kinderen brachten weer een knap staal.tje acteer 
en playbacktalent op het podium. Eenmaal op de bÜhne 
staand lijken de meesten alle schroom van zich af te 
werpen! 
Bij de jeugd vertolkte alleen Dies Volbeda (als Danny 
de Munck) een solonummer en hoe •.•.••. als een ras 
echte inwoner van de Jordaan deed zijn smartlap 
'Amsterdam laat je niet kisten' menig aanwezige be 
traand naar de zakdoek grijpen! 
Uiteindelijke winnaar bij de jeugd werd de groep 
Fortuna Feat, bestaande uit Lisette, Douwe, Preerk, 
Maria en Minke. 
Zij brachten het vrij statische nummer 'O Fortuna' 
ten gehore, een mengeling van klassieke en moderne 
muziek. Vooral door de fraaie aankleding en de uit 
stekend ingestudeerde uniforme bewegingen ging Fortu 
na Feat met de hoogste eer strijken. 
Na de pauze was het de be4rt aan de wat oudere deel 
nemers. Guns 'n Roses kwam in 2 verschijningen ten 
tonele. Eerst was het de beurt aan Grietje, Davie en 
Hendrika, T Ji tsche en Thea 'Ba kk e r , 
Laatstgenoemde wervelde als ma Flodder over het 
podium, à la zanger Axel Rose in e~n schotse rok. 
De 2e Guns 'n Roses-imitatie kwam van Peter Ouderker 
ken, Douwe Wijngaarden, Gerrit Schukken, Freerk Koot 
stra, Jacob Hofstra en Jan Nota. 
Wederom kwam het plafond bijna van boven tijdens 
hun hardrock-nummer. 

'L'l. - 



Jacob Hofstra begint zich steeds meer te ontpoppen 
tot hét Playbacktalent van Tjerkwerd. Was hij vorig 
jaar al in topvorm als zanger Bonn Scott van AC/DC, 
nu gaf hij een prachtige imitatie van Axel Rose. 
Vooral zijn mimiek is een erg sterk punt. 
Hulde ook weer voor ziJn groepsleden, die driftig met 
hun lange manen schudden en de gitaren/ drums ransel 
den. 
Nadat de rookwolken waren opgetrokken. kwamen 1 euke 
acts van Nellie en Nellie Haarsma (Blues Brothers), 
Tjitsche Bakker {Danny de Munck), Hayo, Judith en 
Martine (Salt 'n Peppa). 
Tot slot hielden Ide Schakel, Wiebren de Jong, Yeb 
Witteveen, Jelle Zysling en Lolle Hylkema de eer voor 
de senioren hoog, door ·deel te nemen als The Young 
Ones. De jury riep uiteindelijk Fortuna Feat tot al 
gehele winnaar uit, met Guns 'n Roses (Hofstra es.) 
als goede tweede. 
Laatstgenoemde groep won wel de hoofdprijs in de oudere 
categorie. Een compliment voor alle deelnemers (je moet 
immers maar durven!) en de prachtige aankleding van 
velen. Vegend jaar is er weer een Playbackshow, 
ongetwijfeld geleid door de onovertroffen presentator 
Jan Dijkstra. Zefs Henny Huisman kan niet aan hem 
tippen! 
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ZALIG ZIJN DE BARMHARTIGEN. 

't Was in de wintertijd. De hele wereld lag stilletjes wegge 
doken onder de sneeuw, en de bomen hadden witte wollen 
pruiken op. 
Toen ging er een oud draaiorçeltje langs de weg, op een 
kruiwagen. Een man liep er achter, èn een vrouw, èn een 
heel klein jongetje. 
Hun moede voeten stoffelden door de dikke sneeuw, en 
door hun dunne kleren heen beet de kou hen in 't lijf. 
Het kleine jongetje blies op zijn blauwe knuistjes, die zo 
pijn deden, en er waren tranen in zijn bgen. Toen deed de. 
moeder haar doekje af en rolde het haar kleine kereltje om 
zijn schouders en zijn armpjes. 
Bij een grote, heel rijke boerderij ging de man zijn 
orgeltje draaien. Die arme oude muziek piepte en knierpte 
zo vreemd ov~r het stille sneeuwland heen. En toen de 
vrouw naar het hekje in de heg ging, om een aalmoes te 
vragen of eeri beetje eten voor de honger, kwam de nijdige 
hofhond op haar aanvliegen; en de boerenknechts, die in 
de schuur het koren dorsten, lachten er om. 



Een troepje jongens kwam voorbij. Ze luisterden even naar 
't gepiep en geknierp van 't orgeltje. Ze lachten er om. 
En ze smeten met sneeuwballen. En één raakte het kleine 
jongetje vlak in zijr verkleumd gezichtje. En een ander 
raakte de kleine ruit van 't orgel. Die brak. Een splinter 
viel naar binnen; er knapte iets, en toen - tóén stond dat 
oude zingend hart van het orgeltje stil. 
De veldwachter joeg de stakkerds het dorp uit. 
En toen ze bij de herbergier, aan de tol, vroegen, of ze 
even bij de warme kachel mochten zitten, snauwde hij: 
,.Zulk bedelvolk7 Ja, dat kun je begrijpen! Geen bede 
laars in mijn huis, hoor!" En toen ze ~ij een boer wilden 
vragen, of ze in de hooiberg mochten slapen die nacht, 
omdat de avond nabij was,· - och, toen kwam de meid 
heel gauw het mooie ijzeren hek op slot doen. De sneeuw 
stoof er af, zó hard smeet ze het dicht. 

Bij een bruggetje stonden ze, even nog, stil. De magere 
man probeerde de glassplinter te vinden en 't oude hart 
van zijn orgeltje weer levend te maken. En de moeder' 
drukte haar bibberend kereltje heel dicht tegen haar rokken, 
en keek verdrietig naar het kleine raam van een klein 
huisje. Daar achter de ruit brandde een lichtje met warme 
koffie er op En door die ruit kwamen allemaal nieuws- 
gierige kindergezichtjes naar het mooie orgeltje kijken, dat 
tcch niet speelde. Maar achter die ruit was ook een moeder. 
En die moeder daar binnen begreep zo goed he\ verdriet 
van die moeder daar buiten. · 
Toen ging de deur van het huisje open. En een jonge vrouw 
riep: .,Willen jullie een warm bakje koffie hebben 7" . 
En toen ~ toen hebben de stakkerds een warm kopje 
koffie gekregen, en ze hebben bij het kacheltje gezeten, 
waar de aardappelen pruttelden in de pot. En toen heeft 
de vrouw van het huisje tegen haar vijl kindertjes gezegd: 



"Jullie moeten allemaal een paar aardappeltjes minder eten 
als vader thuis komt. Dan kunnen die arme mensen ook- 

___ wat krijgen " En 's nachts hebben die drie stakkerds 
geslapen in het oude planken schuurtje bij de geit, want 
het kleine huisje was voor de vader en de moeder en de 
vijf kindertjes zelf al te klein. Maar in het schuurtje was 
hooi, en er lag~n lege aardappelzakken . 
Toen sliep dat kleine kereltje· tussen vader en moeder· in, 
heel diep in 't hooi gedoken, met moeders rok en twee 
aardappelzakken over hem heen; lekker warm! 
Maar het orgeltje stond buiten in de sneeuw. · 

En (oen heel veel jaren voorbij weren gegaan, toen 
is dat kleine arme jongetje nog eens terug ge 
komen. Maar toen was hij niet klein en ook niet arm 
meer. Toen was. hij een grote, rijke man ç_,eworden, 
een beroemde violist. En toen heeft hij die vrouw, 
die toen Dl oud geworden wes, beloond voor haar 
barmhartigheid. 

Uit: Als alle lichten branden. W. G. VAN DE HULST. 

TE OUD? 
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Sinds 3 juni 1992 is 
er in de gemeente 
Wûnseradiel een ANBO 
afdeling. Er zijn nu 
al meer dan 100 leden! 
De eerste vrijdag van 
de maand is er een bij 
eenkomst in Aylva-State 
in Witmarsum, aanvang 
half drie. 

"' L.Kuus-Apell, dealde 
haven 4, Pingjum. 
tel. 05177-9556 secr. 

1.b. 



Us Andrea is al wer 4 moannen en it is ien en al 
fleur. 
Allegearre tige fank foar jimme omtinken oan dit 
wûnderlik barren, yn hakker foarm dan ek. ---··-${j) 'y _. • 

. ' 

Yme en Anneke de Boer 
Minke 
Maria 
Pieter 
Christiaan 

Tsjerkwert, Singel 4. 

Tagelyk winskje wy alle freonen en bekenden gese 
gende krystdagen en in lokkich 1993. 

\GEZOCHTI lGEZOCHTI \GEZOCHT) 1 GEZOCHT \ 

Wie heeft na de play-back-show mijn donkerblauwe 
jas met donkergroene voering meegenomen? 
Het is een grote kindermaat. 
Er kan een capuchon aangeknoopt worden, maar die 
hebben we nog thuis. 
We zien de jas weer graag terug bij Durk Walsma, 
Iemswalde 5. tel. 2618 

<,et] OPENBARE BIBLIOTHEEK 
De bibliobus komt vanaf 1 januari 1993 in Tjerkwerd 

School donderdag 14.40 - 15.15 

Heeft u vragen? Bel dan met Bibliofoon, tel. 06-8411, 
de informatietelefoon van de openbare bibliotheek 
( ca. 20 ct./min.). 



STICHTING EUROPA· KINDERHULP 
Al',ISTERDAM • HOLLAND 

Stichting Europa Kinderhulp (S.E.K.) zoekt gastgezinnen voor 1993~ 

Op vakantie gaan is voor de meeste Nederlanders de ge\olOOnste zaak van · de 
i.ereld. Velen gaan zelts meerdere keren. 

Voor de kinderen waarvoor de Stichting Europa Kinderhulp (S.E.K.) zich in 
spant, is dit geen normaal gegeven. Zij wonen en leven in omstandigheden 
waarvan wij ons direkt geen voorstelling kunnen maken, o.a.-het wonen·met 
zeven mensen op een a.eekamer flat en een toilet delen met vier gezinnen. 
Dit probleem wordt steeds groter, gezien de wereldwijde economische 
recessie. 

Ondanks de recessie blijtt de S.E.K. ook in 1993 een beroep op u doen. 
_Wij hebben in Friesland nog iets te delen. In de grote steden is dit be 
duidend minder. 

De atgelopen zomer hebben weer honderden 
tie door mogen brengen. Hiervoor willen 
S.E.K. hun dank uitspreken, want zonder 
geen bestaansr-echt en hadden de kinderen 

kinderen in Friesland hun vakan 
de vrijwillige medei.erlcers van de 
u als gastouders had de Stichting 
geen goed onderkomen. 

Sommige kinderen kolilen jaren achtereen in hetzeltde gastgezin en hebben 
daardoor de Priesche taal goed onder de knie en worden ze opgenomen in de 
gemeenschap. Dit blijkt o.a, uit de volgende anekdotes, Een Duits jongetje 
verleende regelmatig assistentie in een attraktiepark waar veel Duitse 
vakantiegasten komen. Een vakanti~ind leende de route naar het station 
beter dan de S.E.K.-medewerker, met andere woorden hij kende de platte 
grond. van Heerenveen al aardig uit zijn hootd •. 

Het financieren van de vakantietochten. door buitenlandse organisaties 
wordt steeds problematischer. 
De inkomsten van de S.E.K. zijn gering. Dit zou betekenen dat er in 1993 
minder kinderen een welverdiende vakantie in Friesland kunnen doorbrengen. 

Vele Friesche gezinnen melden zich aan voor een vakantiekind en meerdere 
hiervan worden tevens donateur. Doch de gastgezinnen die niet in de gele 
genheid zijn een vakantieki:;.d onderdalc te' verlenen, kunnen de S.E.K. als 
donateur ondersteunen. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Gerkje Wiersma, 
Ome Tsjerke 10, 9087 CE SWICHUM, tel., 05105 - 1345. Hierdoor 1wOrdt de 
Stichting in staat gesteld weer honderden kinderen uit ~e nodigen. 

De gastouders die zich bij de S.E.K. aanmelden, krijgen een intormatie 
boekje toegestuurd. Daarna komt er iemand langs voor een persoonlijk 
gesprek om tekst en uitleg te geven over de organisatie en i.erkwijze van 
de Stichting. 

Nieui.e gastouders kunnen · zich a.amnelden bij Ferna Postema., Hasthemerwei 2, 
8841 KG BAYUM, tel., 05173 - 2079. 
Degene die zich aanae Idt; krijgt eind januari 1993 een bezoek van een vrij 
williger van de S.E.K. 



Aginda: 

29 des. 

jan. 

27 febr. 

Sjoelwedstriid 
Waltahûs healwei Ben de jûns. 

Ni_jjiersbal. 
Utrikking Ski~pp~sturt om klokslach 
21.00 oere. 

Muzykutfiering eensgezindheid. 

Boargerlike Stan: 

2 december 1992 
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' Een nieuw leven, 
een klein wonder. 
Het klinkt zo gewoon, 
maar is voor ons 
zo heel bijzonder. 

' .. 
Jóke, Roelof en Anoeke de Jong , 
Singel 13 
8765 LL Tjerkwerd 

• , Joke en Daphne rusten 
van 13.00 -16.00 uur. 
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S N Y P S N A R E N . 

*Master Henk maast syn bukje sjen litte oan Sinte 
jehannes; te dik fûn dy. 
Advys eltse dei 3 rGntsjes om de tsjerke drave, 
in jier lang, en dan takom jier kontrole. 

Een waarheid 
als een koe. 

It doarp kontrolearret mei! 

*Deselde master Henk, dy fan dat bukje, brGkt syn 
"rijk bezit" by de skriuwles; 
aanschouwelijk onderwijs. 
De B hat deselde rûnings as myn bukje (oanjaan mei 
de hannen) de P dy fan myn poepert. 
It skriuwen fan de bern giet mei sprongen foarut 
(foaral de haadletters Ben P). 

*In hie •... le alden, al ferjierre: 

11 nov'91. Doutsje Bakker sit op Sintemarten mar te 
wachtsjen mei har snobbersguod. 
Der komt net ien! Akelich! Efkes letter wurdt der 
skille en wa "steane" dêr? Har eigen grutte jonges 
op knibbels foar de doar lÛdkiels "Sintemarten wie 

___ _ag_J a l_d II te _ S j On gen . _ ------------ --- _ 
Alle snobbersguod bedarre yn de amer dy't se tusken 
harren vn hiene. Nei in skofke klonk itselde ferske 
wer. Ber.n fan 'e b u e r t .... 
De bruorkes moasten de buit doe wer ofstean! 



*Gjin wûnder dat Pier B. oan in breuk holpen wurde 
maast. Hy is sljocht op moppen, hy sil him wol 
in breuk lake ha. 

*Dy straf w~e nàt sa grut foar Pier; troch suster 
kes fertroetele wurde op 'e froulju's ofdieling. 
Mar dochs hie hy it him aars foarsteld .. 
Sensueler. Lofts fan him in gebittebakje op it 
nachtkastke en rjochts in pear-eardopkes ..• 

* Jan G. wie tagelyk mei Pier yn it SAZ utfanhus. 
Alles is dêr oan ta,mar pisje yn sa'n flesse! 
In hiel ferskil mei koweroasters. 

*De jÛn fan Doarpsbelang, mei as sprekker in 
plysje oer ynbraakprevinsje, ferrûn foar Lolle 
en Titia wat frjemd. 
Earst al kaam Titia yn't sin dat har parren of 
soksawat noch opstiene enoan it ein fan de jÛn 
waard harren trochjÛn dat der in ynbrekker yn'e 
pleats signaleard wie. 
De organisaasje fan de Hylkema's wie dus dudlik 
net ynoarder. (= alle doarren op 'e skoattel). 
Of soe it hjir gien ha om in hongerige foarby 
gonger dy't op de parrelucht afkammen is? 

*George V. hat (hie) in kalkfoet. 
Dat kaam sa. Hy ferknoffele syn ankel yn in 
puozze en krige sadwaande in skoftke husarrest. 
Hy staart him no alhiel op syn hobby:housemusic. 

*Famylje Van 6eelen, Ymswilde ~jit jim wolkam! 
Wy ha de kafje altiid brun. 

*It "berop" fan Skieppesturtbesoarger is net 
alhiel bûten gefaar. Wat sis ik: It is in hûnebaan! 
Sa hat herdershûn Huitema him al 2x net fan'e 
goede kant sjen litten. Syn tosken binne skerp! 

~- 



*Wa kryt de Skieppesturt, it sil my ris benije 
Wa kryt de Skieppesturt, benije sil it my. 

We sille it bekend meitsje om presys 21.00 oere 
op 1 jannewaris yn it Waltahûs. Jo komme 
dochs ek! 

*Noflike kr~stdagen en in humoristysk 1993 
mei in protte snypsnaren. 

*Kopy en snypsnaren(tel. 2635) fèàr 15 febrewaris '93. 




