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BETTER LET AS NET", sa is in bikend Frysk sprekwurd. Sa'n spultsje is it ek m~i'us krantsje.
We binne ryklik oan'e lette kant, mar mei de forskate
fak:ansjes, wie it ûs eins net mooglik om earder .ût to
kommen. Jo hawwe dus nou ek rjocht op maar nijs.
Wol, sa•t Jo sjogge, der binne bledsiden ge nêch , We

h3W-

we dat foar in great part to tankjen oan ûs skoalle,
hwerfan bistjûr en pereoniel sa'n bjuaterbaerlik moaije
"show" ynelkoar aetten hawwe.
Jo kinne hjir nochrie fan genietsje, hwant de hiele
"show" hawwe wy opnommen yn dit krantsje.
De f'ak ána j e a binne hwer e fter de rêch. 1-ly hoopje, dat
Jo fan it bytsje moaije waer hwat wy hawn hawwe, noch
hwat geniets.:;e koene.

Snypsnaren

.

- it korps hat forlet fan in bas-blazer!
in bas is sa'n greaten - d~t is hwat foar Jo
- it kaar hat ferlet fan manlju !!!!!!!!!!!
( ":herhaalde·oproep 11
- hawwe;_Jo ek forlet?
..
- it koar hat in nije dirigint. It is de haar
Galama fan Boalsert.
- bij Enne Feenstra is in mini-golf baan oanlein.
Ie.dat hwat foar Jo? Tagong frij
Konsumpsje forplicht ! Melk moet!
- it· ûnderwizend personiel fan Tsjerkwert hat de
auto forinneweard. Jehan.nas de Kroon krige
de klap fan foaren, Jan Blanksma fan afteren.
Bo13m wie ho.
'De 'aut o fan Jan B. is de klap wer to boppe , dy
fan Joh. de K. noch net.
- Con Spirito hat in nij habyt.
Sa lcreas as in k Lûn t s je , dit kin trol op in
pla~.t{sje) ~
nei, <;l,e. bui lei de he ale ttin fan Ri e i. • .3 van
Bui-an sahua t op 'e Sylroede
- it meitsjen fan dit tsjokko ~rantsje wie gjin
11
hondo poep 11
· .. -'- IJaltaw,,ü .~ is fuort.,,,. i t 'gat fan Ri nake en

••;

. Br-e ch t s j eç
1

.

·HieQ.e,d!3 V1•ios makkot de "Tiolsa" ne i ,
- it-.skoq.lpiëin f'or-ackke t al \·ter •••••• sitto Jo e k
· 'yn .'t ~isijh~?
- Jan van der Stap kin Jo ryk me i t s je , Froegje him
, : om ;i.n totp- ö-Fïottoformulier ·en i t greate
:jild . .loit foar Jo klear,
- wurkleaze baeksters lot op •••••• dor strunde
in oarrebarro yn it gea om
x. x.
-

Op 'e n1Je ynwenners.
fam. D. Nijenhuis kaam werom ut Curacao, wolkam!!!!!!
Elta doarp hat op 't lêet net in luitenantkolonel bij de marine yn syn formidden.

SPORTVE RENIGING:
Ondaqks de vakantietijd wordt er de laatste ti.jd nog druk
gesport. Het aantal kaatsers blijft ·konstant; maar de belangstelling voor het VQlleyballen ia sterk teruggelopen. Laten
we hopen, dat er na de vakantietijd weer meer belangstelling
komt.
:
Er zijn 3 parturen kaatsers naar Workum gewe.eà-t om het daar

tegen de Workumer kaatsers op te nemen. Het ·werd een glorieuze overwinning van onze kaatsers. Alle parturen wonnen hun
partijen. Het tegen-bezoek van.de Workumer kaatsers heeft
inmiddels ook piaats gehad; nu wonnen onze kaatsers. 2 van ie
3 partijen.
Het Tjerkwerder voetbalelftal ·heeft in Folsgare, tegen Abbega
gespeeld. De organisatie lag in handen van de voetballers
uit Abbega en dit was' niet geheel in orde. Er.was nl. geen
scheidsrechter aanwe e i g ,
·
·
Eén van onze àpeiers, de heer J. Dijkstra, heeft de eerste
helft gefloten en zodoend~ speelden we deze helft met 10 m~n.
Dit heeft ons elftal er niet.van weerhouden, om een dikke
overwinning, nl. 5 - 1, te behalen.
Deze wedstrijd was bedoéld als oefenwedstriJd voor de te houden
dorpen-kompetitie, maar gezien de toestand van. het opnieuw
ingezaaide gedeelte van het sportveld, heeft het bestuur van
de sportvereniging besloten, de dorpenkompetitie dit jaar
niet te laten doorgaan •. Volgens .ons.komt dit de grasmat ten
goede.
De gehouden federatie-kaatepartij voor schooljongens~ werd
een groot succes. Er waren 13 parturen in de jongste klasse
en 9 parturen in de oudste klasse aanwezig.
Na een spannende kaatsmiddag kwam in de oudste klasse
RICHARD SCHAKEL met een eerste prijs th~ïs_ •. ~u.lde !
Na lang zoeken hebben we weer een gymnas,tiekle idster gevondsn
en wel mej. Sippie Terpstra uit Abbega. Zij zal er voor zorgen
dat we in Tjerkwerd geen stijve mensen meer zullen hebben.
Aangezien de aanmelding van gymnasten nog niet zo groot is,
zijn we genoodzaakt om maar in 2 gr-oa pe n te gymnastieken:
van 19.00 uur tot 20.00 uur voor d~~Bl.,g~_tot 13 jaar e~ van
20.00 uur tot 21.00 uur voor dames, oud~r dan 13 .iD.."'t',

•

S.jongstik.je:

In reade trie
roun troch dit hiel' forslach
fan Gods forboun.
Al hwat er wie
we seachen hwer Gods macht
hieltyd us jown.
Ta.nkber en bliid
sjong w'oer forline tiid.
God wie us nei

•

ek dizze blide dei •

Bear , wê z ûs Gids
ek yn de tiid dy komt
wy

binn' sa lyts.

Wêz mei us bern mei sy Jo heil ek sjen.
Hear, wêz hun Gids.
Tankber mei moed
sjoch' w'yn 'e takomat hjoed.
God bliuwt ua nei
foar altyd, dei oan dei!

---------------

Yn ~§. reizget ds. Schuilenburg êf1 oan't nou ta de lêste ds.
Ane Gietema nimt de foarsittershamm'er oe r,

ui

't b i s t j ûr ,

Ane Bakker wurdt it nije bistjûrslid
en bi tocht wurdt, dat mr. Walinga 'al 16 jier yn Tsjerkwert sit.
It 65-jierrich bistean fan'e skoalle wurdt ~k fieit;
P. J ouwsma ût Enschede -hà.Ldt in bi tinkingsrede oer 6froune tiid.
It mesyk en it koar, dat ·heart derby1 is dan ek fan'e party.
Yn ~ giet it hwer.tige .goed,
in fiks oantal barn jowt goede moed.
Op in 3e Lkr-, foar d_~ _barn, i t bistjûr kin alfêst hwat. om harhinne sjen.
Mast~r pyk~tra troui; dat· jier, mei in -Tsjex:kwerter schone, ,tige
.
H
t
f
. . .P~:r.....k e an. , blier.
oar- 60 sint
·
De b ern geane nei arns o swemmen,
I
yn e bus .de r-hänne , :hwat wol meninçch mear._~.
Syn 40-jierrich jubileum by it ûnde nwi.Ls , mei master \falinga
mei ûs yn .sounens bi t i nke',
Op 3 maeije mei't bistjûr him in ·ly:ts oantinken skinke •. Yn .!21.Q wurdt der praeten oer .in 3e lokael,
dat like elts it ideaal..,
De 3e lkr. lietm~r-op himwachtsje,
op in adfortinsje kaem gjin inkelde reaksje.
Mar yn .juny 1910 binne, twa dingen foar i t, .bistjûr wis:
it 3e lokaal giet troch èn se.witte, dat_mefr. Nijenhuis, de
· · · ·
de_nije j·uffr. is!
De konsistorie wurdt -it needlokael,
dy oplossing is net ideaal.
Mei klas 3 en ·4 en nij meub i La i.r ,
set master D~stra him dêr •
. Mei i t lokael giet it 'ne t fan iri leien dak;
1 nov. '70 soe it klaar, mar we sjoch noch in s~jin
leech plak.
1 Jan. '71 stiet i t pensioen foar master Walinga ûs
foar eagen,
sadat bistjûr om in nije master seagen.
It waerd master Blanksma, dy't yn'e konsistorie bigoun
en dêr nou dei en nacht sit, sa goed hat it him foldien.
Master Hal:imga waard mei lede eagen neiswaeid
en master Dykstra bat syn funktie biklaeid.
Y~ 12ll waerd einliks it 3e lokael.yn gebrûk nommen,
tagelyk wie yn't plak fá.n j'uf Nijenhuis, juf Hiersma
·

komm~n.

Yn febr. '75 fierden de bern in musical "de k.re n te.bo l Le nbakke r 0_91

K~ Sk~alle

75

jier!

7 Aug. 1977 bistie de skoalleforiening 75 jier, Nei oanlieding dêrfan makke juffer ~-f. Hiersma to 'Ekamoar r-e in
revue, spile troch personiel en bistjûr.
De redaksje nimt de revue hjirby letterlik oer:
Wol'kom minsken yn'e seal, wolkom allegearre1
jim kin oer forbije tiid fan us skoalle hearre.
Hwat in freygde en fortriet, hwat in lang folhalden striid
75 jier bliuwden sy ja wier op hun stik,
makken hun dik foar skoalle, dêr sil w'oer forhale.
Yn dy allerearste tiid1 wiene 'tin pear mannen,
sy bigounen doe de striid, leine hechte bannen,
It earste bigjin wie in oprop ta in bisprekking,
dy't halden waard yn in lytse kring,
11 foarstanders fan it kristlik ûnderwiis
krigen in utnoeging, 6 joegen gjin bilies.
Mar 5 minsken kamen d.y 1e kaar·
yn'e maityd fan 1902 gaar.
_
Bisletten waerd om in frije skoalle op to.rjochtsjen
en meiinoar foar it kristlik ûnderwiis to fjochtsjen.
De twadde gearkomste yn maeije waerd bettèr bisocht1
rom 30 minsken, dat hiene se net tocht.
·
De plannen moasten yn ~ieden omset
foun de hiele forgadering biret.
Le n f'an de wichtichste saken.wie 't jildr
dêrfoar moasten der minsken yn 't fjild,
De opbringst foel net ta,
om hwat to bigjinnen moasten se foile mear ha.
De minsken piene ek noch al hwat kommentaer
it gong seker net samar.
Yn juni moas t der yn 'e 3e gearkomst' in wichtich ·"Qislut fa
krije wy in frije skoalle,
of moat de skoalle oanslute~ by it e.v.a.?
Dêr moasten se om stimme, nou.
De measte stimmen wiene foar:it liste plan,
hwat.as gefolch hie, dat d~ .Chr.Geref,·as ien man
de seal forlieten en net mear mei~rkj~ ~9~ne,
i

S.iongsti.k.je:
Op in dei djip yn'e simmer, komt de flage he e ch yn top,
1 ~ .doarpke Tsjerkwert kin I t ge lok .ne f op.

Nei in soad forgaderingen fol mei greate aoarch en striid1
komt der foar' t bistjûr in nije tiid •. ·:.
Yn it doarp, dêr stiet de skoalle prachtich nij en einliks kl,
Nou, hwat wol in minske dan noch maar.
Doarren iepen foar de barn, el tsenien mei him bisjen.
't Learen kin nou mar bigjinnen gaan.
In sko~lle, ûs skoalle, ûs skoalle nei safolle jierren is er l
Us skoalle, ûs skoalle, ûs skoalle, in skoalle mei in c.

=============.
.

.

.

1 aug. waarden er 47 bern yn skoalle litten
dêr tonei yn'e banken to sitteri.
sko~lhûs moat der ek nooh bout,
dit wurdt 'oan Zylstra tabi trout.'
De skuld fan I 8 foriening is ko.l osaael. f ' •
de alders bi'telje skoaljild, mar dat ia bipa.eld gjin kap tae
Op 1 dec. 1903 komt der in ûnderwizer by
as help komt master Osinga ut Burgwerd yn'e rij.
Yn 12Qi foar 't earst, mar ek jierren dernei,
helpt de J.V; oan de kollekte _yn it doar.p mei.
Fanof de preekstoel wurdt dizze kollekte oanrikkemedearre,
elts koe it de sneins al hearre.
Yn· july 1905 ûntstie t de handwurkkommispie
de dames .ha de supervisie 1
oer it wurk 'mei nulle en trie,
hwer I t juf.fe·r Schuil nou ûnderwizeres yn wie.
Yn l2QJ. wurdt praat oer in skoallefeest .foar. de barn,
mar master Carré woe it leaver oars sjen:
in skoallebibleteek like him better ~~,
dêr soene alle barn langer h~at oan ha.
Sa seach elts om geskikte lektuer
by freonen en buer.
Ek forljochting moast 'er yn skoalle komme,
de barn en de master seachen taal noch sommen
as it tsjuster wie bûtendoar,
ek dit kaam yn 1907 foarelkoar!
De skoalle wurdt. net tr.och eltse u. like trou bisocht,
it warskogjen fan master blykt om'e nocht.
De laafde foar it ûnderwiis ûntbrekt noch faek,
hji~ leit foar it bistjûr in nije taak.
Op
om
In
ek

161

hat it bistjûr al hwer swierrichheden:
oer 't dak fan it nije skoalgebou, binn' se mar min tofreden •
. It dak lekt as in teams en· is noch ampe:r 4 jier ald;
• ·= sokke ·ûngemakken li t'te i t bistjûr net kä l d l
Yn

Sjongstik.ie:
Sêftsjes tikt. in reintsje yn'e skoalle del.
b, hwat wurdt in elts dêr kjel.
De skoalle is noch sa jong, .
as it sa bigong
hwat wit, hwat boppe hun hollen hong!

---------,--'
Yn sept. fan dit jier, wurdt Sjoke Poelstra bineamd as h~nd· . .wur.k-ûnderwizeres'
sy jowt fuortoan de famkes naei- en breidles.
·
Yn 'e hjerst op in joun mei tige swiere stoarm en re än ,
komt.it bistjûr fan de krekt oprjochte gymn.for~ yn'e for~

r1 e11

Sy wolle meiwurkje mei- 1t bistjûr foar, ma te r-Lae L,
dit liket it biatjûr wol ideael.
_Mar master Walinga mient gewis,
dat dit plan net to forwezenlikjen is.
Oan't ein fan dit jier giet master Griepsma fuort;
master v.d. Meulen komt oan bod.
Yn 162 geane de skoalber~ nei ·Terskelling,
dat is in hiele ûndernimming.
It slagget allegaar wakkere bêst,
neat gjin lêst. ·
Mei master Griepsma1s êfskied, fordwynt ek de blokfluitklul
· nei'd'ie 1 •
da t fyn t e lt sin
. fan it t.on Ie L,
Marit mesykkorpa set dizze kear de skouders derûnder
en se rêdde it foar wûnder.
De gemeente subsidieart en it blokfluitsjen wurdt nou yn'e
Harmonie leart.
Mei it skoalleplein, o blinder, liket it gans hwat minder.
It golft as de baeren fan•e sé1 mar frijwilligers meitsje it
hwer ré.
Yn 162 hat mr. Halinga in raer ûngemak, '
hy fait en komt mar ûngelokkich toplak.
Fan sept. oant jan. kin hy net ûnderwiis jaen,
3 forfangers moaa te n dat dy pe r-a ode dwaen.
56 Bern wiene op.sk~alle yn dy winter fan 162-163 en it wie
forskriklike kald,
froast lei oer de hiele wrald.

"

In bus rydt fan Dedzjum nei skoalle ta,
de skoallesaken rinne sà.
Mar yn illQ wurdt it hwer in minne tiid;
Nederlan is mei Dûtslan yn oarlochsstriid,
Dhr. Sietsma is just dit Jier
20 Jier skoalskjinmakker west, ja wier.
Yn .12il stiet it bistjûr as ien man op
en seit tsjin de anti-Joadske maatregelen stop,
Se wolle se net yn har skoalle trochfoere
en sèls it bileid bistjûre,
Mar~frijheit foar Nederlan· is fuort
en hoe sear it it bistjûr ek docht,
it 70 en 80 learjier moat 3 ûren yn'e wike dutsk leare,
Dizze maatregel koene se echt net keare!
Sjongstik.ie: Troch Dutsers üs ûntnommen
de frijheit fan it lan,
mei bruusk gewelt hjir kommen,
nimm' sy i t heft yn hän,
•
Wy hawwe neat to sizzen>
ûs frijheit binn' we kwyt.
Wy ha us del to lizzen
al hoe 't it ûs ek spyt •.
Frij, wiene we mar l_lwer frij 1
mar Dïi t sk Lán liet de oarloch en wy, hwa binne vs:
De branstof foar skoalle rekket sûntsjes wei op1
dit is ~l hwer in nije stro~.
Dochs fiert de skoalle yn dizze tsjustere tiid,
it 40-jierrich.bistean fan'e skoalle yn .2..2!1 noch bliid,
Yn ..!.2..1.1. folge t. dan i t slimste jier,
it falt in elts dan tigeS1-.rier,
Om't er gjin branstof is, komt.de.skoalledoar ticht,
yn hu.skeamers en kouwestal krije de barn har ûnderricht,
It haed fan'e s~oalle rekket slim syk
mar nei tsjustere ·tiiden blyk
de sinne brekt troch efter in&1arto wolk
en yn J.W. juicht i t hielo ne de r-Lánake folk,
Se binne ûnutspreklik blij,
hwant se birin' hwer frij!
S,io.!:!fil!.!ik.ie:
Nei jierren ûnderdrukkirig, komt einliks foar us folk,
nei 5 jier de bifrijing, de sinne nei in wolk,

Fyftich jier lang, dat wie in hiele tiid 1

fan freugde1 mar ek soarch en striid.
De skoalle kriget in filmprojektor ·as oantinken
en it bistjûr woede be r-n doc_hs ek hwat skinke.
Tri foto fan ll. en pe rsónie 1,
dat foel hhrr~~ ·ta diel.
Yn 1.2.22 hearre we foar't earst it gelûd
oer forbouwing fan'e skoalle en moat it goed,
sa advyseart de ynspekteur,
dan sûnder gese_ur
in nije skoalle l?ouwe foar de bern,
dan pas komt it der goed ut to sjen.
De algehiele forbouwing wurdt yn hannen jown oan in architekt,
hwant it komt krekt!
Master Walinga wol graech in l'1.C. en telefoan,
dat leit de foriening yn't skoalhûs foar him oan.
It skoallereiske ut'e forieningskaa wurdt to djûr,
dêrom sparje de; barn nou eltse wike in s\ûr.
Der komt ek op skoalle in nij fak:
yn't pakket kriget it forkearsûnderwiis eyn plak.
62 Is ·it berneoantal op't h~den,
dermei binne se wol aerdich ~ofreden.
Y.p.f. in laem kriget de skoalle fan D. Postma in oargel oan
. m9a t t e se mar mesyk mei. t sJen
.
oe an,
gean.
dermei
Yn .2!s.!• 'f'an datselde jier 1.22.'.i, komt i t 1e nûmer ut,
fan in skoallekrantsje; de "Verklikker" makket syn de bû t ,
Yn 12.2.§. sttte se noch drok yn'e forbouwerij1
dan komt ·master Griepsma as nije master derbij.
In, ge've Lst.Le n foar i t nije gebou
wurdt makke en priizget fan Gods trou.
Yn maart fan 't care jier ia't utforkeap;
alle Lde..banken steane op in he ap ,
f 5,-- per skoalbank, it is foar neat,
se binne noch yn reedlike staat.
ä

Op 10 april '57 is 't einliks safier: it nije' gebou is klaar,
it stïet iepen yn al syn hear en fear.·
Earst komt in elts byien yn'e Harmonie, mar dan giet alhiel opi.
i t hiele folkje efter de mesyk oan ,' hiel Tsjerkwert is op ien é
De bern stean al by skoalle, dit is in goed bigjin.
Lytse Jelle Twynstra is bilangryk dizze dei,
hy draecht op in kjessen de kaei.
Burg. Oooterhoff ie~ent dêrnei de skoalledoar
en giet dan de hiele mannichte foar.

lfo jubelj' en we s pr-i.nge , dit juk dat b i nn ' we kwyt.
We doch gewoan us dingen, nat ion dy't it forbiedt.,
Frij, we binn' einliks frij,
we dounsja an we sjonge, bin ûnutspraklik blij!

================
Alles giet al gau hwor gewoan fierder, mar de lkr. wurde krap.
In 3e lkr. is nearne to krijen, foar de skoalle in. hiele klap.
De barn yn klas 1 en 2 krije nije banken,
daalden fortoanden greata manken. ·
It 1.1.-tal sakket oan 80 ta
en yn .122.Q past men ûnderwiisfórnijing ,fa_.
It berne-oantal sakket fierder envta- graat ·f'ortriet, · ·1
sjocht it bistjûr dat· de 3e lkr. harren1ût needsaek forlit:
.:
.·
ten giet.
Yn ~ lêze we foar •.t earst
oer in ekoalreis foar 'de be r-n , dat wie_ ~n t:eest.•
De reis dy giet nei Gaasterlan,
da aldsten op'e fyts, d~ jongsten mei ·de bus, sa fbrmeitsje
se har yn boek an aan~
It bistjûr docht alle war om barn yn s~oallo to heljen;
ut Dedzjum, ·ut Wolsum, i t :wol allegaar net :folle uthelje.
It liket min an op in stuit is it sa fier,
dat alle lkr. tagelyk: sollisi taarje ·om ut Tsjerkwert to kom..
. men, dat jier.
In nij haed binaame, altyd in swiere:sàek,
it bistjûr stie hwer foar dizza taek.
Nei 2 bûtengewoana ledenforgadaringan wie't sa fier kommen,
it bistjûr hie doe in reis nei Kampen ûndernommen.
.
Op 9 des. 152 forgaderden se dêr yn "Da Poort van Klea f"',
ûndar 't genot fan in board griene ja ttan
en ha se mei i t haed wol yn I 8 r-oas ske t ten ;:
Wiegar de Jong waard krakt dy deis 4?° jiir,
sadat se dêr ek noch afkes op klonken, wakkere_ blier.
Da reis wie fier, de mist wie ticht,
mar de reis wie net forgeas west, tochten se _licht;
master Halinga wie bineamd en naam it oan;
dit like in alts mar skoan!
·
l9]J. Wie hwer in j a e r- mei folla wille,
50 jier lang koe i t bistjûr al alle lêsten ·tille •.
De skoalle waard dan nou wol trooh 2 man bihaard,
dat liet har op sa'n faestlika dei mar ûngedaard.
It feit waard yn tsjerka bitocht,
·
moi in bitinkingstsjinst, dy't tige goed waard· bisocht.

Mei pochen en bearen wurdt de skoalle biajoen,
dêrnei is men hwer nei de .Harmonie r-oun ,
Der waerd op 'e skoalle 'klonken.
en mannioh kopke thé waerd ynakonken.
De akoalle krige. hiel hwat kado'a, .hwerûnder in wikselbeker,
foar de bêate lln. fan 1e akoa I Le, dat aoe seker

de learprestaesjes bifoarderje, miende de jower;.
i t learen gie fêst f'o l Le' gaue r ,
Sjongstikje:
De twadde akoalle, hwêr't we oer forhaele,
dy ia hypermodern, •t allernijste foar de barn.
Mei hiele greate ruten,·.dat docht fortuten,
de barn kinn1 nei bûten. sjen.
Dat helpt by it laar.en en it konsentre~re~,
reaultaeten dy kin men al ajen.
Ynset, kons~niraesje om to kommen ta preataesje,,
dat fortsjinnet seker.. ~ri fraaie wikselbeker.
·
Mar hwat mei de bern dy_ ha nei to sjen
sy krigen.minder .talint.
en ynset ta learen, al 'dogge se sa har bêat,
dat jowt har gjin reade sint!

==============
It learjier waerd_forskouwd fan 1 sept. nei 1 aug. ta
en inkelden woene sneontomoarns frij ha.
Yn 'e winter fan 158 wurdt dat tastïen,
mar dan moat wol de hiele woansdei nei skoalle gien.
Yn ~ wurdt foar•t earst in · kombinearde leden/aldafioun
fia aen
sa, dat de memmen ek net thusbleauwden.
'
Der wurdt dan ek bisluten.
ta wiziging fan reglemint en statuten.
De froulju meie nou tonei har stim ek hearre litte
en !!!tl utmeitsje hwa yn it skóalbistjûr sitte.
De twadde foroaring is ek fan great gewicht:
hiene leden fan Ie N .H.-tsjerke de skoalle · sticht, . ···--- ..
doohs woene leden de sin yn•t regl. "de leden moeten lid
zijn_van .de N.fü-kerk~', skr-appe ,
net elts wie't dêrmei iens, doohs woene se trochhappe.
It gie troch en mei dizze foroaring
kamen geref. leden·ta de foriening, ·
Master Griepsma wie tige muz Lkae.I en stampte in b Lck=
flui tklub ut Ie groun·,
dy!t jierrenlang to bilûsterjen wie op1e alderjoun.

De naai- en breidskoalle fan•e tsjerke wurdt yn'e
skoalle opnommen
en yn ~ is in 3e lokaal derby kommén.
De jierlikse kollekte, halden·troch leden fan de J.V.,
komt dit jier net yn augustus ré.
Net troch ûnwil fan de jongerein,
mar de mobilisaesjetiid makk e hjiroan in.ein.
De oarloch lei oer alles in tsjustere takken,
min waard de tiid en just nou rekken
beide Le az-kr-ê f te n syk en mastè-r Osinga wol sa slim,

dêr kaem tydlik juffr •. Stap foar him.
Mar nei jierren .sykte en.ofwêzic~heit,
krige it bistjûr oer dizze kwastje ûnienichheit.
Meester krige ûntslach, sa•n slepende saek wie't
al hoe•t it it bistjûr ek spiet.
Yn 1920 komt der wer in bettere tiid foar it bistjûr,
mear as 60 barn op skoalle mei 3 learkreften oan't roer
wurdt it byz.-en •t iepenb.ûnderwiis finansjeel gelyksteld,
hwat it bistjûr bliid oan'e leden forteld. ·
Mar op dit blide nijs.reagearje inkele leden hwat apart,
hwant hwat bart?
Se bitankje as lid,
om't it mei de sinteraesje fan de _foriening nou wol goed sit.
It skoallejild wurdtnou al gau bitelle troch it gemeentebistjûr
en dêr mei in elts wol oer.
Yn maeije 123 wurdt bitocht,
dat O. Jouwsma 20 jier as sekr. foar de foriening-focht.
Yn ~ giet master Carré Tsjerkwert forli tten;·
··
master Martens wurdt it ni_je haed moat jimm' witte.
Ek yn dat jier wurdt oanlein, in sko~lleplein.
Yn 121.2 giet de. skoalle op herhaling, dat bitsjut,
dat elts dy't dit wol, hwer ûnderwizer wurdt..
·
In soad gebrûk wurdt hjir fan makke,
sa, dat el tsenien "geleerd" yn Tsjerkwert rakke.
H. Reitsma bitinkt yn 1.2il 1t bliide feit,
dat hy 25 jier as penningmeester de foriening tsjinne hat.
Meester Stoffelsma folget meester Martens al hwer gau op
en yn ~ berikt de skoalle in top.
104 Leerlingen binno dan binnen de muorren fan it gebou
en 3 leerkreften kinne·it net of.
Twa juffers hawwe it bihear oer klas 1 en 2:
juf Oskam en juf Tiersma.

Lokkich kaem dêrnei_de simmer oan , dit like foar skoal1e hwer
· skoan.
Mar yn se p t s .. moat hwer oerlein, oer i t golf jende skoalplein.

"De fundaminten fan'e a.lde sköalle b Inn ' net -goed· fuortwurke~',
. - wurdt der sein.
Mar, hwat i t ek is, i t skoalleplein moat ~ forlein.-·
Ds. Koole nimt ofakie fan Tsjerkwert en it skoalbistjûr,
syn plak hê.Ldde se foar de earstkommende dûmny oer.
Yn ~ op'e ledeforg. binnè foar't earst ek geref. leden
yn it bistjûr tatreden.
De handwurktent.: "De tikkende pen",
kinne de froulju yn't skoft bisjen.
•t Lokaal -fa.tl mr. v.d. Meulen is· mei a~l_e lij~n., ...
_
yn'e winter fan 164 net mear waerm to krijen.
It skoallehûs wurdt forbout.
en mr. v.d. Meulen, sawQ~ as juffr. Sjoke, trout.
It dak.dat lekt noch like fleurich,
dêrûnder is't çistjûr suver treuric~.
Eltse forg. op i e nîj, stiet it punt· "lek dak'.' op.de agenda derby,
Yn mrt. 166 jowt it prinslik pear Beatrix en Claus elkoar it jawurd,
de bern krije•in b;\.tinkingsboekje m·e·i foto's en wu;d.
It dak lekt nou sa alderheislikst; it bistjûr driget de boargemaster de skoalle to slûten en dàt docht fortutèn.
It dak wurdt repareart, sadat .. ~~les ten goede keert!
.§.jongs tik.je:

1 t Wurd t to gek, ·,i t .·dak is noch lek.
We ha ûs nocht, fan al dat focht.
Op nei it gemeentehus, dat dak dat wurdt·in krus.

De doar komt ticht, as dit sa trochgiet •
. 't Is üs plicht, de barn wurd' wiet •.
En dan komt it sa-mar klear, "burgemeester, dank
zeer!

=:====~==========
Juffr. Sjoke fordwynt sa nou en dan op fêste tiden; foar
sa In fearnsjier,
alras rint der dan in poppe oer de flier.
.,
Juffr. de Jong ut Snits falt dan foar har yn, alles:giet sa
Yn 166 komt de 5~da~gs'e. kloalwike der werkfî~Ttiicrr~n.
fansels dat it bern en masters goed foldocht •.
Master Dykstra wurdt .bineamd per ~g. 167 ta ûnderwizer
yn1e leechste klassen
en dêr sil er, nei't lette.r blykt, goed op passe.

•
troch mr. Blanksma skreaun en komponeart; it wie top!
.
Op dyselde joun noch in mylpeal yn'e skiednis fan'e akoa.L«
.
foriening;
foar't earst in frou yn1e bistjûrskring:
mefr. Bakker-Nauta doarde 't mei de manlju oan
en de froulike stim foldie sa't skynt mar skoan,
hwant as men nou it bistjûr oersjocht,
.
binder mear froulju as man1ju, hie1k tocht.
Jan Dykstra nimt ofskie yn desimber, om fan master tà
learaer to promovearjen ·
en 't bistjûr moat it mei in nij haed prebearje.
Master de Kroon spant de kr-oan fan' e solli.si tanten
en wit yn Tsjerkwert wol fan wanten.
Wieger de Jong wurdt bineamd ta earelid fan'e foriening,
haat 30 ,iier bihearde hy f'akkund i g el tse penning.
Yn'e waerme simmer fan 176 giet de .hiele skoalle, op t e
lêste akoa.Lde
bûten pànkoek itén
en al hwer in master giet US dan forlitten:
Jan Blanksma socht de hûahê.Ldak oe.Lfe ut om syn .
carrière f'Lerde r- to mei tsjen
en wy moasten him kwyt rei tsje.
··
·
Master Wink ut Aldegea kaem us rêdden,
hy waerd hwer in bêste tredde.
ä

,

Dit jier lies it bistjûr ris de Btatuten
en hat hwer ta fornijingen bisluten,
It gong net allegearre like flot,
mar elts syn miening kaam oan bod.
In soad frijwilligers sjouwden h.ar dit jier hwer suver tonein
oan it op t e nij be be geLj e n fan i.t skoalplein.
Nou komt dit oersicht dan oanein,
alhoewel lang net alles is noch se Ln •.
Wy eidzje sa flotwei dizze 75 jier oer,
opmakke ut notuleboeken fan it skoalbistjûr,
Sa1t iene mei 't oare, bin yn dizze jierren de tiden slim
foroare.
Sawol oan.alders en bern, is dit yn't skoallelibben skoan to
sj e n ,
Us geslacht fan foarhinne, soe al us dwaen en litten net bi.
·
fetsje kinne.
Marien ding is tsjin alle foroaringen bestand,
dat is de grounslach fan us kr. beginsel, dat set net ien
.
.
oan'e kant.
Gods Wurd I dêr' t ek ûa skoalle har gr-ouns Lach op bout,
sil altyd bistean en bliuwt foar elts ~inske fortrout.
Mei leden, bistJûr en.personiel, yn dit fortrouwen fierder
gean,
dan bliuwt dit wurk op fêste groun to staan!

It wie spitich, dat ut ea'n lyts ploechje minsken fuortrounen,
mar de oaren bleauwne by har bisluten
en makken alfêst plannen foar reglement en statuten.

J augustus 1902 wie i t dan offiÊJj.eel safier;
26 leden foar ~e skoalle etiene_op papier.
De statu:ten en· 't reglement waarden lêzen
en elts lid koe it dêr mei iens wêze.
De skoalleforiening wie· nou echt f'ant e gr-oun
en ek in bistjûr waard keazen dizze jouns
ds. van Rys, L. Wiersma, H. Reitsma, O. Jouwsma en A.van'tZet,
waarden yn't 1ste kristlike skoa~bistjûr set.
En doe bigou:n .i t ~rk kr-ek t bêst, .
der kaam noch hiel hwat pina en lêst.
Dy alde etriders ha hwat dien,
foardat hjir in skoall~ stie.
It jild, i t jild, dat. wie in mi_nne. eaek ,
oeral waard it weiskarrele, dat wie in swiere taak.
Sela yn Hollan waard jierrenlang kolle~te halden,
foar de op to rjochtsjen skoalle yn. Fryslan,
1t is haat pet to.leauwen.
Op

Op in ledeforgadering fan maart 1903,
koene de leden foar in dûbeltsje in reglemint krije,
Ek kaem er doe in laem yn Ie grei~~ '--··
dy waard dêr f'oar de .. skoalle weide.
Sa bistiet dus al, ja wier, ;
i t suppl. fûns 7 4 j ie r.· '
Yn april 1903 waard it gebou oanbisteed,
5 ynskreaubiljetten leine op't kleed,
J. Zylstra wie de leechste en kaam ter forgadering
"om· den uitslag te verneemen"
en hy waard feliciteard.
Minder wie de utslach foar. Lammertsma ut Boalsert,
dy't ûnforrjochtersake hwer werom nei Boalsert kaart.
Dan wurdt de skoalle bout foar f 3.6941-- roun,
mar nou moat der in master foun.
Fiif persoanen setten har sollicitaesje op papier,
foar haed fan'e skoalle foar f 750,-- per jiEir!
Utkeazen waard master Carré,
de skoalle wie nou ek al rillikgau ré.
Juffer de Brun waard bineamd as handwurkûnderwizeres.
De iepening fan 'e skoallo koe wurde en 't waard in sukses!
Op 29 july 1903 wie it feest yn it doarp!

Voor heren-gy mnastiek waren er te weinig aanmeldingen.
Als er nog mensen zijn, die zich willen opgeven, dan
liefst zo spoedig mogelijk bij het bestuur.
De 1ste gymn astiekles wordt gegeven op woensdag
14 september.
De laatste les op de laa tste woensdag i~ ~pril 1978.
Na al deze mededelingen over de sporten, moet ons
nog iets anders van het hart.
De gemeente Wonseradeel heeft prachtige nieuwe doelpalen op het sportveld geplaatst, maar somm ige jeugdi-·
gen uit Tjerkwerd gebruiken deze als klimrekk en.
We hebben het resultaat al kunn en konstateren. De ene
doelpaal is al verbogen; laten we met z'n allen hier
even aan denk en, dat .dit niet weer gebeurt.
Het sportveld wordt ook gebru ikt om er de hond op uit
te laten. Op zichzelf is dit niet zo erg, als de gede-.
poneerde behoeften ook maar weer mee terug worden genomen, want het is niet zo erg smakelijk om tijdens
het kaatsen uit te glijden in de hondepoep!!! !! !!

.-.-.-.-.-.-.

VROUWENVERENIGING:.
\foansdei .31 augustus bigjint de frouljusforiening
"Martha en Maria" wer.
Nije leden binne tige wolkom ! ! ! !! !! !

+++++++++++

Installatie Voorbereidingscommissie
Ruilverkaveling
Wonseradeel .- Zuid.
XXXXXXXXXXXY..XXXXXXXXXXX

Bij besluit van de Centrale Cultuurtechnische
Commissie is de voorbereidingscommissie
benoemd van Wonseradeel- Zuid.
De samenstelling van deze commissie luidt:
voorzitter: W. Schakel, Bolswarderweg 1,Tjerkwerd.
vice-voorzitter: L. Hylkema, Sie_lansreed 101 Gaast.
tot lid van de ·commissie:
Mr. K. Bijleveld, Bïid · 130, · Workum
J. Galama, Rijtseterp 21 Tjerkwerd.
A.P. Gietema, Bonjeterperweg 31, Exmorra.
li.H. Harders, Angterperlaan 6, Parrega.
A. Reinsma, Boerestreek 39, Gaast

installatie zal plaats vinden op 12 september
1977 op het gemeentehuis te .Hi tmarsum.

De

Burgerli,jke stan:
Krakt foar de utjefte fan dit nûmer binne
Rinze Bakker en Foekje Ilrayer yn it houliksboatsje stapt.
Yn it ofroune tiidrek binne forstoarn:
Meindert van der Wal sr., Tsjamme Draayer en
Trijntje Visser-Bakker.
++++++++~·+++++++++++++++

Kaartclub Tsjerkwert.
De leden fan de kaartclub binno fan doel om op
13 septimber wer ut ein to setten.
It bigjint om 8 ûre yn i t Hal tahûs ! ! !
0-0-0- 0-0-0- o- c.-0-0-0--0-0

As dat net sa wie, wol,:folgjend jier better en oars
mar ris nei Spanje of Italië; meastens is it d5r hwat
waermer.
Om hwer in bytsje op streek to kommen, soene w~- ~f..él~ch
de kopy foar it folgjende krantsje tomjitte sjen, roun

15 septimber •. ,

W. B.-v.d. W.

======::::=~====
ORANJEVERENIGING:
Terwijl het Tjerkwerder-feeet. 1 s morgens zo grandioos
was begonnen met een schi tterén'à.e· optocht·, werden wij·
1s middags, op het feestterrein, plotseling opgeschrikt
door een ~ragisch sterfgeval van één onzer dorpsgenoten. Voorbij was ineens alle feestvreugde, daar.voor. ....
in de plaats kwam verslagenheid.
Na amper overleg, besloot het bestuur van de Or. ver.,
alle verdere festivi tai ten af te gelasten.·
.
Toch hebben we gemeend, de resterende programmapunten
naar een latere datum te verplaatsen, dit in verband
mot de vele arbeid; die de Tjerkwerders voor dä t-: feest
hebben verricht (training zeskamp, vliegerwedstrijd,
e t c , }, De nieuwe datumo zijn: 2 en 3 ~eptem~; we
beginnen dan 1s avonds.
U krijgt hierover nog een stencil met het volledige
programma· van·beide dagen.
Rest mij nog te vermelden, dat sommige mensen z i çh.
gepasseerd voelden bij de zeskamp. Als dit het geval
was, me.ldt u dan alsnog even bij de captain van uw
zeskampploeg; hij heeft vast nog wel een plaatsje voor
u in zijn ploeg.
. J .B.•

IT

OALJEMANTSJE

It oaljemantaje Sjoerd,
sa skriuwt ua krantaje hjoed,
syn saek is oer de kop.
Ie dat gjin greate strop?
Sjoerd kin eyn oalje net mear kwyt
en dus fortejinnet hy gjin byt.
Dat komt fan 't gas, sa't elk wol wit,
spul, dêr't foar Sjoerd gjin winst yn sit,
"Hoe fyn 'k ih nij ))igjin?"
sei t Sjoerd, "i t liket min.
It rint my ut 1e han.
Hwa helpt my ut 'e bran?
1k Soa my net graech forleegje nou
en.gaan om byetan nei •t buro.
Ien kanteje, minsken, en 'tie klaar,
dan bin ik war fannijs mynhear."
Mar wier, 1t is haat to gek,
gjin mine ie oalje brak.
Hwa kin der hwat oan dwaen,
om my wer wurk to jaen?
Ik krij nou oanslach op"t fabryk,
mar 1k bleau sa graech hwat by de dyk
mei oalje op de oaljewein,
yn einne èn wyn, by snie en rein •

. -.-.-.- .
. -.
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