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De earste wiken fan it n1Je jier binne alwer foarby,
'jo dit krantsje troch de doar krije.
Us goede winsken foar it nije jier binne dan ek wol
hwat let, mar doohs noch goed bidoeld.
Foar us, as redaksje, is it nije jier mei manke- !.
minten ynsetten. Ion fan us redaksje-leden ha.t, om't
se nei Assen forhuze is, bitanke. Wy hoopje, dat sy'
dêr in goede takomst tomji tte giet.

ï:i.s

Hawar, Jimme binne tink allegaar mei goede foarnimmens it nije jier ynsetten.
Net mear roke, net mear drinke, op'e hongerpolle, ·
net maar rabbelje (dat is net sa maklik) en hwat
mear oan sport dwaen.
It listke is meastens sa lang, dat men oan'e helté
net iens takomt.
Lit ien ding it wichtichste wêze: wiz in bytsje·
freonlik foar elkoar. dat ~keelt al sa'n ein •
..

•,:

6.

Bespreking seizoen

1978.

7. Prijsuitreiking kompetitiekaatsen
se izoan 1977.

·

8. Mededelinge_n.

9.

Rondvraag.
10. Sluiting.
Gezien de belangrijkheid van deze vergadering, hopen
wij, dat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.

I. Schukken.
'
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Bi.jdragen zijn gekomen van,
J. Koopmans, Singel;

S. Nauta, Waltaweg;

Joh. de Haas, Waltaweg; R. de Jong, Kerkstraat;
J.M. Galama, Bolsward; A. de Jong-Jorritsma, Waltaweg;
M. Kikstra, Kerkstraat; M. Galama, Half Tjerkwerd;
Mej. S. de Jong, Waltaweg; G. Kuiper, Heerenveen;
Sj. Buwalda, Eemswoude; B. Huitema, Jousterperweg;
J. Speerstra, Eernewoude; A. de Haan, Kerkstraat 15;
Mej. A. do Haan, Bolsward; C. Goeman, Sylroede;
'fam. D. v.d. Meer, Rytseterp; P. Burghgraef, Jousterp;
S. Hiemstra, v. Panhuyskanaal; J. Galama, Rytseterp;
A. Draaijer, Waltaweg; M. Poelstra, Sylroede.

Met veel dank van de penningmeester.

Voorts heeft hij eigen geschreven verhalen voorgelezen. Sommige hadden betrekking op een dokter of
vee-dokter ( met sex er,tussendoor ), andere meer
over het ach i.ppo r-a-we r-e Ld je ,
.
. '

Het werd voor ons allen een· heel gezellige ledenvergadering. Misschien kunnen volgend jaar nog meer
leden deze avond bezoeken, want de thuisblijvers
hebben echt wel iets gemist.
Natuurlijk hoopt het. bes tuur ; dat het niet bij deze
avond blijft. Wij verwachten nog een fijne winter
en dat er veel geschaatst kan worden.

==========
HOUNESTRONT

..........

Us doarp telt inmoai protte hounen.en wy: witte
wol, dat dy bisten sa nou en dan nedich moatte. ·,
Me as tal ski·te se "füin by' buorman yn 'e tûn en dat jowt
in protte argewaesje. Mineken dy't net mei de houn
kuyerje wolle, moatte net ien nimme. Hawwe Jo in houn
dan moatte:J.o da t..ek wurdich wêze!
.
NÓu 'krige de" r-e daks je klachten oer hounestront
op i t trotwae r fan Ie Wal tawé·L" It- bl;y-kt, dat der
houne nrb i nne , dy't m i.e ne dat it.trotwaer in hûske is.
Nou kinne hounen dêr neat oan dwaen, mar de bazen wol.
As de houn .. i t net mear ynhä Lde kin, dan hat de· bae-;de plicht de brot op to h:i.mmeljen; yn elts gefal moat
hy soargje, dat it yn'e goat~ bi~arret.
Sj ogge Jo de hie le film, dan witte Jo ek hwa' t de
eignor is; dan folget hjir in goede rie:
de stront op'e· skèppe en O;c de eigner op'e
stoepa foar de doar 8fleverje!
P.S.: ·voor honden, die geen Fries verstaan, volgt
hier een verkorte vertaling:
Het is in Tjerkwer~·verboden.op ,het trottoir te
poepen, gébeurt dit per ongel uk 'toch, dan be ho or t de
baas of bazin dit, op te ruimen. Anders kon de poep
wel eens afgeleverd worden aan rde deur (zulks uiteraard
zeer terecht).

We hawwo ek 2 m j e instruminten..oankocht by
v.d •. Glas ut Hearrenfean: .in trombone en in
cornet-piston. , .. ,
Ek binne we fan bitinken om yn 'erin fan'e
maitiid in aksje ut to fîeren, hwat sinten
yn 't laedaje bringt.
1

Mar yn earsten wurdt der tablaest mei ekstra
repetysjës'· nei 4 feb?'. o.s., de joun fan 10
u.tfiering/·
OANT SJEN DAN! !!f !

W. van A.

Ni.js :fan

I

e bigraffeids-foriening:

De tiid fan hûah imme Lj s n is der hast war en dan
kriget de "gemeentereiniging" wer drok wurk.
Hawwe Jo tafallich hege, swarte huoddèn ·en woene
Jo dy fuort d~aèn, bring so dan by us'bigraffenisforiening. Der is îorlet fan •.
Wolle barn en alders der ek om tinke, dat it
tsjerkhêf gjin boar-te r-ap.lak is?
·
Der binne gans nije lj°Ü--yn ûa dÖärp·-:y·.nkaem;
Jo kinne Jo as lid opjaen by de hear G. Mulder,
till.

9143.

o. s.·

Pos tma ,

skriuwer..

SPORTVERENIGING. "Tjerkwerd":
. ', '.~
.,.

•·'
i

De sportvereniging be pe rk fe zijn ak t i v i te i, ten,in dit winterseizoen, tot nu toe alleen
maar met het houden van gymnastiek. We willen hier nu iets aan veranderen.

KLAAS GERRITS . : geb. 26-4-1850, zoon van Gerrit

GERRIT BEREN]jS ·:
.

.

.

.
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BEREND GERRIJTS:
· ,GERRIJT BEERNT :
!

'

'.

BEERNT GERRIJTS:

Borends Schukking e n Trijntje ·Hayes
Maurits.
geb. in.1811, zoon van Berend (½3_r_rijts
Schukking en Berber Piebas de Jong.
geb. ïn ·1750, zoon van Gerrtjt Be e i-n t
Schukking en Klaske Kl aze
geb. in 1717 ,· zoon van Be e rrrt Gerrijts
Schukking en Rixtie Beerns.
geb. in 1684.

s .· . ·-· - ....

In 1821. is de naam Schukking verandert in Schukken,
-0-0-0-0-0-0-0-

22 December· '77 binne troud:
Jan 1Kees- Brasserri e n Akke Rinske Bakker.
.

.

Bertus· Wa.'lsma en Neilie Jorna binne 23 december· '77
troud,. :Sy wehje nou: op 'e pleats op Eemswá Lde ,
'.

.

'

· Jari~g Beeksma en S~oukje Hylkema trouwe op 5 febr •
. Sy sette haer-e n ta fenjen yn Slochteren.
1
1.

1

!
I~elde
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minsken hawwe µs doarp forlitten;

sa is frou Posthumus fan 'e Singel forhûze nei
i t rêsthusr '.'Elimtl.yn Boalsert;
Halsma en 'e .f.rou binne ak forhûze nei Boalsert,
sy wenjè nou yn'e.Brunostrjitte no. 44.
Attie Bakker folget yn Ljouwert· in~_op.liedi.hg
foar f9rpleechster •
• !,

/0/0/0/0/

~

De heren R. de Jong en J. Reidsma hielden voor onze
klub de eer hoog.
De uitslagen waren als volgt:
De tussen haakjes geplaatste cijfers moesten gemaakt
worden, dit ge tal was verkregen, door ieder zijn gemiddelde van verleden jaar, met 30 te vermenigvuldigen:

J. :Blanksma
K. Schu.kken

(63~ 46

H. de Boer

(48) 41
(48) 33

B. Volbeda

42

Burghgraef

K. Helder

( 36)

J •. Feenstra

(36)

s.

(33)
(30)

de Haan

24
24

P. Oude rke rke n

v.d. Wal

(36)

32.

..s._

de Boe r-

(33)

A. Koopmans

de Jong

(27)
( 24)

15
27·

·H. Postma

24

J. Ruardi

J. Reidsma

(54)

(48)

(39)
(39)

D. Bakker

A.
M.
F.
R.

(48

c.

J. Bergstra

Terpstra
Coupe rus

54

48

36
36
33
30

(39)
( 27)

39
27

( 27)
( 24 ).

17
21

VAN DE DORPSOMROEPER:
Voor diegene, die het nog niet wisten ••••••••
Voor al uw ber-Lch+s n , die- u de dorpsgenoten
wilt La te n w-eten, -zowel huwelijks-aankondigingen, geboorte-berichten, als zakelijke
aangelegenheden.
De tarieven zijn gebaseerd naar de draagkracht van de opdrachtgever, van f 2,50 f 10,--. Voor minder-bedeelden en die niet door
eigen toedoen in staat .zijn het minimum bedrag
van f 2,50 te betalen, geldt algehele kwijtschelding van de kosten on zij krijgen van-ondergetekende nog schoon in de hand, het bedrag van
f 2,50.

Geachte leden van de Biljartclub.

Hierbij de stand van de halve kompetitie 1977-1978,
en tevens de beste ·wensen voor het nieuwe jaar •

.
No.

NAAM

Totaa] eur•.
Vorig
Oesp. Gew Ver] Pun1 punter ~ot
Gem. Jaar
en
gom.

-

1•
2.
3.
4.

· 13
M. v.d. Wal 13
H. de Boer
13
B. Vol be da
13
5. F. de Boer 13
6. A. de Haan
13
13
7. R. de Jong
8. s. Hiamstra 13
9. J. Blanksma 13
10 .. D. Bakker
13
11. K. Schukken 13
12. D. Walsma
13
13. M. Brandsma 13
14. E. IJpma
13
J. Reidsma

11
10
9
9
9
8

1
7
6
5
4
3
2
1

2
3
4
4
4

5
6
6
7

8
9
10
11
12

22
470
20
648
18
932
18
907
18 607
16
720
14
496
312
14
12 1120
10 · 674
821
8
6
248
263
4
2
167

497
534
562
565
493
494
494
550
519
533
581
511
521
565

0.95
t.21

1.66
1. 61
1.24
1. 46
1.00
0.56
2. 16
1.22
1.40
0.48
0.51
0.29

0.83
1. 16
1.64
1. 63
.
1.10
1 .28
0.92
0.59
2.11
1.32
1 • 61
0.52
?

0.31

De kompetitieleider,
K. Schukken.
Bilj artklub H.T. S.
Op 13 december j.l. werd er een wedstrijd gespeeld door
10 leden van onze klub, tegen 10 leden van de Parrogaaster vereniging. Hoewel de Tjerkwerders de trekbal
voor de beginstoot 9 maal wonnen, werd het een grote
nederlaag en won Parrega, met 8 tegen 21 de wedstrijd.

De totale opbrengst van deze toestanden gaan
maandelijks ·in zijn ·geheel,.,-z·onder aftrek,
naar· het J orige r-e nk oo r "Con Spiri to".

De Dorpsomroeper!
te 1.

9243 •

De fanfare yn galop
"Eens gezindheid".

Mei in tige ae r-d i ch- "kritysk'forsl'ach" yn'e
bûse , kaam it korps werom fan it "f'e s b i.val "
ut Makkum.
Mar hwat us der opfoel wie, datder tusken de
·k-orp-s-un .f'arr -Wûn-geradie-1-,- in- prot-te -j-ong-·tal-ent ·
siet. Hjirtroch binne ek wy it fjild yngicn
om learlingen sjen to krijen en dat is tige
slagge; ûndersteande kandidaterr si:l:le- pre- ·
bearje it blazen ûnder de tomme to krijon:

1. Auke Postma,
2. Bouwe Speerstra,
3. Jelle Twijnstra,
4. Harmen Posthumus,
5. Bea Gie tema,

6. Niek Galama,
7. Boukje Gietema,

8.
9.

Bertus Rinse Bakker,
Sj irry Hi.e ms t r-a',

Sne ontomoarns om tsien ûre wur-de se f'orwach te
yn it Waltahus~ Do héar ·Sj. Wybenga ·û.t Nijlan
jowt" harren les, fia de Boa L'se r-te r Musykskoalle.
Kosten binne .:!: f 110,-- per j'ier, slagget inen
foar examen A, dan jowt de gemeente f 50,-reduksje per learling. ·
·
Folle sukses tawinske!

P.S.: Schrijver dezes heeft proefondervindelijk
bewezen, dat honden ook wel op eigen erf
willen poepen. Waarvan akte!
P.S.: Het ligt dus niet aan ae hond, maar aan de
baas l

BURGERLIJKE STAND:
Op Wal taweg 49 zijn sinds 1 december komen wonen:
Jan en Piety de Jong en 28 dagen later, kwam onze
RICHARD JAN.
Jan is melkrijder en i~ 21 jaar.
Piety is "gewoon huisvrouw" en is 18 jaar.
. .
. we gaan naar de R.K. kerk in Workum. Het bevalt ons
wel goed in Tjerkwerd.
Leen en Ella Huisman hawwe · in famke kr-i.ge n ; -Har' namme
is: ELSE JOHANNA TITIA.
,-.·
'

.

.

.

.

.

Mei harren beide jonkjes, in aardige k Laver-t r-i je •;
'

!' _.;

Yn 'e arke fan Ids en Joke Schukkeri waèrd berne i
GERRIT OEGE.

·.·

.

Us lokwinsken!
Fan K. ·Sphukken krigen we de" s bamboom'".
GERRIT OEGE
IDS
OEGE GERRI:T
FOLKERT

: geb •. 13...;1..:.~1978, . z ocn van. Ids). Schukke n
en Johanna Hendrika Bakker,
ge b / 18- 3-1949, zoon van Öege · Gérri t
Schukken en 'Klaske Ros Le r ,'
geb. 2-6-1916, zoon van Folkert
Schukken en Trijntjè-·Scheffer~
: geb. 3-5-1882, zoon van Klaas Gerrits
Schukken en Sietske van der Wal.

Bij voldoende deelname houden we een sportmiddag in de Sporthal te Makkum.
De leden, die zich voor 1 februari opgeven,
kunnen de vol~ende sporten beoefenen: .
.,.. . zaalkaatsen
- zaai voetbal
volleybal.
Aangezien we eerst do animo moeten weten,
voordat we de sporthal af kunnen huren, is
het voor ons onmogelijk een exacte datum en
tijd vast te stellen. Dit wordt een ieder
zo spoedig mogelijk metle·getle,rld.
Elke deelnemer is wel verplicht een financiële bijdrage te leveren. De grootte hiervan Ls: af'hanke 1 ijk van het aan tal de e lne me r s ,
Een paar van onze leden,zaalkaatsten dit
winterseizoen bij kaatsvereniging "De Pripper"
in Workum. Na-· 17 kompe ti:tie-...,partïje·n·,·· be ze-tten ze de volgende plaatsen:
9) P. van Zuiden: 81 uit 14;
11 ) I. Schukken . : 79 uit 15;
24) M. v.d. Wal
52 uit 10.

Do jaarlijkse ledenvergadering is v~s.tgesteld ·
op vrijdagavond 10 februari, orri 7.30 uur in
het Waltahus.
De agenda lui~t als volgt:·
1. Opening •
. 2. Verslag sekretaris.

3. Verslag penningmeester.

4.

Bestuursverkiezing:

t

L Schukkon ( hor-k Lé s baa rH. Loicht
(vertrokken).

5. Toetreden tot do C.F.K. (Kaatsbond).

Wy, as redakaje, binne fan doel yn 1978 hwer tige

us bêst to dwaen. Wy socne it derom op priis stelle,
as jo ûs in reaksje stjûre op datjinge, dat yn us
krantsje troch ua of troch in oar skreaun is. Net
allinne de positieve mar ek de negatieve dingën.·
Ek as der hwat ia hwat joop de ien of oare manier
kwyt wolle, scene wy dat graech hoarre.
Sokke stikjes sillo dan as "ingezonden stukken"
plaatst wurde.

Wy hoopje, dat

wy de folgjende kear ek hwat wurk
fan jo plaatse kinne.

FOLLE LEZPLEZIER TAWINSKE.
W.B.
-0-0-0Ledenvergadèring van de· IJaklub ·"Tjerkwerd".
Op donderdag 29 december heeft de· ijsklub haar ledenvergadering gehouden.
De heer B. Volbeda verwelkomde! 40 leden. Hij deed
ons de verheugende mededeling, dat er misschien een
grote ijsbaan zal komen. Natuurlijk is dit nog niet
allemaal rond, maar er zax een kans in en dit zou
voor ons dorp geweldig zijn.
Ale keurmeesters werden benoemd de heren B. Hof en
J. Speerstra.
De heer B. Volbeda werd met grote meerderheid van
stemmen herkozen als voorzitter. Natuurlijk kunnen
we in one bestuur zo'n oude rot in hot vak, niet
missen.
Elk had een kans om met een prijsje naar huis to
gaan, zoveel cadeaus waren er tijdens de verloting.
Als spreker was uitgenodigd, de heer H. Speerstra
uit Heerenveen. De hoer Hylke Spoorstra is een oudTjerkwerder en bekend als journalist en tevens schrijver van enkole boeken. Hij hoeft verteld van zijn
"One-man" Elfstedentocht on daarbij dia's ga toond.

Sn.ypsnare n:
- by S. Miedema, .Iemswa.lde, kaem in· keal me i, 5 poaten
to wrlld. De fiifde poat siet :OP 'e,r&ch. It bist
hat in kertier libbe.
- de 11ein11 fan US ald-redaksjelid,. wipte ald,j iersj oun
op it skoalplein. De 11ein11 woe ek yn skoalle, mar
dat slagge net. Do 11ein11 koe der not yn en master
de Kroon der net û:i:. De "s Ln" is' nou inoi r;focht en
reden "lelijk" en wachtet op Brand.
- Freerk Sèhakëi en Jouke ·Reidsm;a ·hawwe har-re n filmdebuut makke.
- Jan Blanksma sette in nije antenne op it dak. In
foarbygonger: , "Hast de stroom der wol of"? Jan as
de wjearljocht nei ûnderen en de stoppen der ut.
Alles is fierqer goed forroun.
- De Foriening fan Doarpsbilang Tsjerkwert e.o. haldt
de jiergearkomste yn jannewaris.
- 1978?
- de wurkgelegenheit yn Tsjerkwert is yn earnstich gefaor. De molkkontrole f'use ar-r-e ii'lëi · Biátthûs. Kok en
Lanser binne op 'e Singel signalearre.
doarpsomropper Schakel winske Joke 'Schukken lok mei
de lytse. Joke krige in tutsje yn bywêzen fan de
suster. Suster: "Krij ik ek ion?" Schakel: "Né~-mofrou, · dêr kin'k not oan bigjinne!
- it is fiösta by Auke en Jellie.
- 3 maart "wereldgebedsdag" yn 'e lytse tsjerkè.
- Pie to rsma ha t iri · ni je motor yn 'e· kever, nou. wol er
hiolondal net mear.
- i t korps jowt in tf'Le r i.ng op 4 ·rebrowaris.
- hwat bart á.er mei it hu.ska fan Hennie Leicht?
Sj ogge Jo wol ••••••••••
- gevraagd: hout voor open haard. Aahb.: Sylroede 1.
oantal ynwo nner-s Tsjerkwort:·
û

lill .
443

.:!.21§.
434

2:l11 .
451

~

456

de herfoarme tsjerke hat wer iri herder en learaer,
yn'e porsoan fan D. Nijenhuis. Wolkom!
- it is drok op1o opslach mei frachtweinen, ûs doarp
wurdt hast ~o lyts.
- kopie ynleverje fc~r ~5 maar~!
-· gezocht: i..n sk i e p mo L fiif p oa+o n ,

3

