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Asjebleaft: Skieppesturt nûmer 3 
1983. 
Dit nû.mer is û.nder gans oare 
waarsomstannichheden ta sta.n 
kommen as de foarige: doe like it 
oft it nea wer ophilde soe fan 

reinen, mar oan alles komt in 
. ein; dat is it goede fan it 

.• ~t .(' • . ''I" ?iM kwe ad e , 
·\, . 

1
\\.,v-tt" '" \.;.":.-~'9'9e En no hawwe we al wer in pear 

-~e"'i''"~?ia"~t ~l\-\t.'1\ev-1 wike moai simmerwaar efter de 
~t"'~tt\'I et\v-t'>~:.,,)'"'~,e rêch; in pear wiken fan skreppen 
e-t,'\).~"\e11e1~t yn he a en kûle • 

. "11\\i~s Leanbedriuw Haarsma hat op heechspanning 
draaid; der is hast by dei en by nacht troch 

wurke; de külebulten riizden as poddestuollen ut 
1e grûn. De sfear yn dizze ûngetiid wie hast te 
fergelykjen mei dy fan "sniewinter 1979"; mei el 
koar prebearje de skea foar de lanbou sa folle 
mooglik te beheinen. 
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En dat is, mei troch it geunstige waar, tige slagge. 
It is no al wer sa droech, dat we wol wer in 
snjitterke brûke ~inne; is it net foar lt lftn, dan 
wol foar de tuntsjes. 
Ek wat it waar oanbelanget ia it sa: Altyd moai is 
net moai. 
It binne net alline de boeren dy't it drok ha.n hawwe. 
Der is wer hiel 'v'at 8fswi tten troch eksamenkandi 
da~en, ek Tsjerkwerters. 
De koene wer in hiele protte skoal tasser. yn' e 
wylgen ho_ngen wur-d e , 

"Geslaagd"· Us lokwinsken! 

Jammer fine wy it hearre te 
moatten dat op it mêd fan de sport 
no ek yn ts doarp de ûnsporti- 
,-;.i t ei t trochkrongen is. 
Sport en sportiviteit hearre 
o ar s by elkaar! 
Hjir moasten we mar ris oer 

:ieitinke: 
Giet it go ed , dan hE>.t elts it dd en 
Giet it ferkeard, dan Isëîer mar 
~ d~r I t it dd en hat • 

~och erkes en de fakansjekoff9rs 
wurde wer pakt. Reizen wurde, sjoen de 

besunigingen, miskien wol reiskes. 
Sit dàt Qer sels net yn dit jier, d~n ha 

we ticht by hûs us eigen "wandelroute" noch. 
Hjir litte weit by. In noflike fakansjè tawinske 
en :i.n protte lêsgeniet. 

Richt Sp. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Langs deze weg wil ik, iedereen hartelijk ~edanken 
voor de vele kaarten, bloemen en bezoek tijäens 
mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuis 
komst, ook namens mijn vrouw en kinderen. 

Rintje, Geke, Binke, Hendrika en Thea Bakker$ 
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BERICHTEN VAN DE.DORPSOMROEPER. 

Zelden dunkt mij is er zoveel gesproken over het weer 
en de vele regen als in de afgelopen maanden. 
Er is van de Kánsel om droogte gebeden. 
Er waren inderdaad dagen bij dan zou je het (oude) 
gezang 173 uit de bundel van het jaar 1805 kunnen zingen: 
Ontsluit uw zegenrijke hand 
Verkwik in onze dalen 
Eens weer het verdronken land met warme zonnestralen 
Geef droge weiden voor ons vee 
En deel een rijken voorraad mee 
Van voedz~m brood voor mensen. 

·_ ..... . __:._, - 
:~ 

Maar het is alles 
weer ten goede 

gekeerd. 

Het is 
onderhand halver 
wege Juni en de gras- 
oogst is· overvloedig. En ik 
meen mij nog te herinneren van de 
vroegere jaren dat hoe meer hooi van 
land werd gehaald, des te dankbaarder waren de ~;'"'n.-sêri, 
hoe meer hoe beter. Maar ik hoor nu weer na dit alles 
de klaagzang dat het best weer eens mocht regenen. 
In ons gewest zijn de mensen nu eenmaal erg van de 
natuur afhankelijk; maar goed dat wij dat in ieder 
geval zelf nog niet kunnen regelen en dat ook wel 
nooit gebeuren zalo 
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WANDELROU'.l'E: 

Eveneens door de aanhoudende · • • 
reg"en in april en de meimaand l" 
is het wandelpad er ook niet ._i:_,.__ · · 

beter op geworden. Maar dat zal ter zijner tijd 
wel weer eens wat in orde komen en daarom geen reden 
om er weg te blijven. 
En met de woorden van een onzer redaktieleden uit 
het eer~te no. van dit jaar die schreef: Als dorps 
genoten gezamenlijk eens het wandelpad met de zit 
banken langs liepen. "Eendracht maakt macht". 
Hopelijk dat dit evenement deze zomer mag doorgaan. 
Datum en uur van vertrek zal een ieder tijdig weten. 

Let maar op·de bel. 
Maar het is wel zo: een ieder 
qie aan de tocht deel~eemt 
doet dit op eigen risico. 

Tuinwedstrijd 1983. 
In de week van de dorpsfeesten 
zullen in de mooiste tuinen een 

.prijsbord geplaatst wordeno Het aantal 
pr1Jzen zal iets in aantal minder·zijn dan de 
voorafgaande jaren, wat de wedstrijd ten goede 
komt. 
Maar met dit gebeuren zijn de deelnemers natuurlijk 
ook weer veel van de weersomstandigheden afhanke 
lijk. 
In de regionale bladen zal er bekendheid aan worden 
gegeven zodat de buitenwacht ze dan ook kan be 
wondereno 
Denkende en dat weet ik haast wel zeker, dat velen 
uit de wijde omgeving dan ons dorp zullen bezoeken 
in verband met dit jaarlijks evenement. Een bloemen 
groet aan bejaarden, zieken en alleenstaanden zal 
dan eveneens weer plaatsvinden. 



Een aantal bevoorrechte mensen zitten blijkbaar 
behaaglijk in de schaduw van de bomen, die voor hun 
inderdaad blijkbaar nog steeds tot in de hemel 
blijken te groeien. 
Onze vroegere~Premier liet de 2e Kamer in een 
schr~~ven weten het volgende: Ik heb de laatste 
tijd"kunnen boeien nog vermoeien, 
Mede dank zijn regelmatige afwezigheid als 2e 
Kamerlid. 
En dan op die schranspartij in Straatsburg liet 
een van onze Europarlementariërs, zijn naam is mij 
ontgaan, dacht ook bij zichzelf niks aan de hand 
en liet het daarom ook niet tij zijn vertrek van 
de wel voorziene dis met het enkel wegnemer.. van 
een sigaartje voor de volgende dag. 
U weet waarschijnlijk wel de rest. Waarom ik dit 
schrijf en wel om reden in een tijd van bezuiniging 
wekken deze lieden altijd irritatiet bij de gewone 
mensen op. 
Of is de bril van die "Kleine Lieden11 soms beslagen 
als hij de vette kluiven van de 11Upperten" gade 
slas.t misschien? 

Bij tijd en wijle als mijn geest weer eens over 
moedig buiten de oevers van het.bereikbare treedt, 
zie ik aan de horizon veel nieuwe v9ndsten en 
een daarvan iA: 
Nu wij nog in een Herderloos tijdperk hier leven 
dat er wel Parochianen zijn en missschien om in 
de Zondagdienst wel eens een preek voor te kunnen 
lezen. 
Vooral de laatste jaren hebben zich hier nog al 
wat mensen gevestigd met een hog& graad van IQ 
wat betekend Intelligentie Quotië~t. 

Tenslotte •• 
Waar ik mee begon zal ik deze berichten mee ein 
digen en da.~ natuurlijk over mooi droog en zonnig 
weer als u binnenkort de paden op gaat en de lanen 
in! 
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Voordat ik afsluit wil ik er aan toevoegen laat 
u ook, al is de zomer war~ en zonnig, eens bij 
de bejaarden in de tehuizen zien. 
Meestal bij mooi weer zitten zij achter de 
geraniums te wachten op bezoek dat niet kan komen 
om reden dat zij zowel aan het strand of elders 
vertoeven. 
Daarom is vaak ook voor deze lieden Eenzaamheid 
een dagelijkse gast aan tafel. 

En de mensen die zelf logé Is op hun dak krijgen, 
die brengen vast vreugde aan. 
Is het niet tijdens hun verblijf da..~ is het wel 
bij het gaan! 

Allen 1e hartelijke groeten van 

· de Dorpsomroepero 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

KONINGINNEDAG 1983. 

We kunnen terug zien op 
met veel zonneschijn en 
aktiviteiteno 
1s Morgens 9 uur ging "Eens 
gezindheid" door het dorp, 
gevolgd door een klein aantal 
mensen naar het sportveld. 
Daar stond de koffie klaaro 
Om 10 uur begonnen de spelletjes 
de jeugd. Er werd naar hartelust 
gefietst, 
te komen. Zij die een prijs 
klas 1/2 1. Durk Breeuwsma 

2. Robert Tiesma 
3. Anneke de Jong. 

klas 3/4 1. Matthijs v.d. Weg 
2. Job.an Gaastra 
3. Gooitzen Brandsma 

1 ~ 
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klas 5/6 1. Yde Schakel 
2. Niek de Boer 
3. Sjoukje Hylkema 

Ook het kaat ser; stond op het programma. 
Jammer is, dat de deelname aan deze sport hier in 
Tjerkwerd terugloopt, vooral. bij de sen1oren. 
Ondank.s dat, hebben de deelnemrs en toeschouwers 
kunnen genieten van deze mooie friese sport. 
De uitslag was als volgt: 
1. A. Gietema, Sj. Nauta, Th. Burghgraaf - 21 pnt. 
2. B.J. Bouma, H. Gietema, J. Dijkstra - 16 ptn. 
In tegenstelling tot het kaatsen was de deelname 
aan het volleybal. geweliig. 
De teams hebben met veel sportiviteit en inzet 
gespeeld. 
Je kunt ,je afvragen waarom deze sport alleen op 
feestdagen wordt beoefend. 
De uitslagen zijn: 
1e prijs- Erik Hendriks 

Geartsje Gietema 
Gosse Hofstra 
Bertus Rinse Bakker 
Durk Hiemstra 
Jannie Gietema 

2e prijs - Hans Batteram 
Klas~ Postma 
Wiebe Ruiter.ia 
Geertje v.d. Wal 
Jelle Zijsling 
Boukje Gietema 

Voor de kleintjes was er in het Waltahuis film 
en werden de prijzen van de spelletjes uitgereikt. 
Zoals gebruikelijk ook 's middags voetbalwedstrijd 
tussen gehuwd en ongehuwd. 
De "gehuwden" moesten hun meerdere erkennen in 
het "ongehuwde" elftal. 
Ondanks dat, was het een vermakelijke wedstrijd 
waarvan d.e suppor-t er s hebben genoten. · · 
De uitslag was 6 - 1 voord~ on$ehuwden. 
!s Avonds speelde de Makkummer Krit 
1i'i1wa kibje, twa eku'Ld!", 
Een gezellige avond met in de pauz 
een verloting met leuke prijzen en 
de uitreiking van de medailles a 
de kaatsers en voJ.leyballers en 
de beker voor het winnende 
voetbalelftal. Na l:.et toneel 
stuk werd er gedanst, onder be- 
geleiding van "Reprise". 
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Al - Yatur., 16-5-1983 

Hallo, 

. · Nu een briefje vanuit het kamp 
Al - Yatun, post 7-160 

Het leek me wel leuk om wat over 
het te vertellen, wat wij hier zoal doen. 
Wij waken een aantal roadblocks, dat is 

wachtkotje en vier grote egels. 
vier egels plaatsen we o.p de weg, 

zo dat er een sluis ontstaat, waardoor 
je al het verkeer kunt aanhouden. 
Je vraagt de mensen dan naar hun tascara (persoons 
bewijs) en je kunt de ~uto's eventueel doorzoeken 
naar verboden wapenbezit of andere smokkelwaa:ro 
Auto's en auto's, d~ zit verschil in. 
Auto's zonder deuren, r-amen of spatborden of geheel 
ontzet, dat rijdt er hier vrolijk op los. Dat 
kan gewoon. Pe wegen zijn bijzonder slecht, grote 
gaten en op vele plaatsen ontbreekt het asfalt 
en moet je er zelf de weg maar zoeken. 
Een rijbewijs heb je hier ook niet nodig, als 
je maar een claxon hebt, daar kom je veel verder 
mee. 
Het boeit de mensen ook niet zoveel als je nou 
links of rechts van de weg rijdt. 
Wat we nog meer op zo'n roadblock doen is verschil 
lende meldingen m<..ke~ van overflights van heli 
copters en jets van r.·D.F. (Israelisch Defense Forces) 
of van de Syriërso 
Of meldingen van binnenkomende patroui1les van de 
I.D.F. en dan wel met hoeve~l voertuigen, welke 
voertuigen, hoeveel man, welke bewapening, welke 
richting en de tijdo 
Zodat wij weten wie, wat en waar ze zich bevinden 
in ons gebied. Wij hebben een radio-verbinding 
met het hoofdkwartier in Haris. Hier komen alle 
be~ichten binnen van wat er in ons gebied Dutchbatt 
gebeurt. 

1 
J 
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Vanuit Haris is er een telex-verbinding met het 
hoofdkwartier van Unifil in Naqurah. Alleep. dan 
moet je alles wel in het Engels doen, omdatv ~l,J,.~ 
andere Unifil Landen ook op die lijn zitten. ; ~: · 
In het begin van mijn periode, moest ik veel pa-) 
trouilles lopen, maar die worden nu beperkt omdat 
er een personeels tekort is. . ... -::,

0
• 

Overdag liep je dan dwars door de rimboe, over en· 
langs de bergen, door de vradi's. 
Enorm mooi, maar wel erg . \~ f~ zwaar. 
Daarbij doe je dan ook ~ / kleinere 
plaatsen aan en dan ~--··!-~/... fE::::lo ' merk je 
hoe dankbaar werk ~ ·: ,.-'?-'ir-:u.:::::::::::::::,~-n je hier 
doet. Je .:-::<~~-~ · krijgt 
van mensen •• thee 
aangeboden 
kleine 
kinderen 
len hand in 
hand met je 
lopen. 
's Nachts loop je 
patrouille over de weg en vooral 
door Haris, gewoon kijken of het rustig is. 
Vooral tussen .22.oo uur en o4.oo uur i.v.m. het 
uitgaansverbod. 
Zo nu heb ik al het een en ander verteld. 

De vriendelijke groeten van Sietse~ 

. ,,. ..... 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bijdragen binne kommen fan: 
H0 Huitema Sylroede - G. Mulder Singel - J. Nota 
Wal.tawei - E. Feenstra Jousterperwei - Co Goeman· 
Sylroede M. de Jong Boalserterw~i - J. ~Reid~ma·· 
Waltawei frou K. Abma Boalsert · - B. Dijkstra·-·· 
Sylroede - s. Buwalda Ymswälde. · ' · ·· 

Us hertlike tank hjirfoar. 
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IEPENING GEBR. VOLBEDA 

Yn 'e lêste 11Skieppesturt" ha we lêze kinnen 
hoe't troch de jierren de middenstln foar Tsjekwert 
sa goed as ferlern gien is. 
Nammerste wichtich wie it dan ek dat boargemaster 
Abma op 27 maaie de nije ûtstallingsromte by de 
garaazje en autosloperij fan de bruorren Volbeda 
offisieel iepenje koe. 
Dit harde ftnder it tasjend each fan 'e Beabuorster 
müne en de fleurige klanken fan ûs muzykkorps 
"Eensgezindheid". 
- De boargemaster gyng yn fügelflecht de üntjouwing 
fan dit bedriuw nei: 
Earst stie op dit selde plak pake syn boerespultsje. 
Sa njonkenlytsen, stap foar stap, is dat utgroeid 
ta wat it no is. 
De provinsje woe der mar min oan dat der in auto 
sloperij en garaazje op sa'n skoander stikje Fryske 
grün ferrize soene. Jin soene op sa'n pla.~ earder 
in boatsjeferhierderij ha wolle. 
Foar soksoarte bedriuwe~ wie der ommers wol bougrün 
te keap foarf 40,-de m op it yndustryterrein.•o•o 
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Mei troch stipe fan1e gemeente en fanwegen it feit 
dat de provinsje ek wol ynseach, dat se hjir te 
krijen hiene mei twa warbere ûndernimmers, kaam de 
tasizzinge 
Sa koe der o an 'bcub edr-Luw Van Zuiden oarder jün 
wurde om dizze moaie auto-ûtstallingsromte te 
bouwen. 
It bedriuw jout in bestean oan trije hushàldings. 
Sok ûndernimmen maat stipe wurde, foaral yn dizze 
tiict. mei safoJ.le wurkleazens. 
Autobedriuw Volbeda - lyts en noflik - lit it sa 
bliuweo 

Wy, as redaksje fan'e Skieppestuxt, wolle us graach 
oanslute by de wurden fan de boargemaster en De 
Volbeda's in protte sukses foar de takomst ta winskje. 

Nog even een klein 
berichtje van peuter 
zaal "It Pjuttehonk". 

We hebben zomer 
vakantie vanaf 
7 :juli. 
Op deze morgen organi· 

seren we weer een koffiemorgen; 
een ieder die dan een kijkje wil komen nemen is 
van harte welkomo 
Op dinsdag 23 augustus is juffrouw Richtsje weer 
aanwezig om de peuters op te vangen; 
We hopen dan een aantal nieuwe peuters te verwelkomen. 

peuters - leidsters en bestuur 

wensen een ieder een 

PRETTIGE 

VAKANTIE!!! 
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Tjerkwerd, 

Sinds begin mei, is het huis aan de Singel 26 
weer bewoond. 
De nieuwe bewoners zijn fam. Bouw, afkomstig uit 
Haarlem. 
Ons gezin bestaat uit 3 personen: n.l. 
Moeder: Froukje - Vader: Elbert - Zoon: Albert. 
Wij hopen hier een goede tijd in rust en vrede 
met u door te maken in Tjerkwerd. 
En wij hopen door onze inzet en bereidwilligheid 
een goede saamhorigheid te kunnen opbouwen. 

Als je in de Levensstrijd 
Warmte om j~ hebt versp~eid 
Ala je iemand, die daar treurt 
Hebt getroost.en opgebeurd 
Als je hielp, waar je dat kon 
Aan wat licht en aan wat zon 
Als je een goed voorbeeld geeft 
Dàn heb je niet ~oor niets geleefdo 

afz. Fam. Bouw 
Singel 26. 

===========================================----------- 

We willen graag d.m.v. de Skieppesturt iedereen 
van harte bedanken voor het geweldige.medeleven 
in welke vor:i dan ook, na het ongeluk wat Leon. 
overkwam. 
We zijn er stil van, dat we zo overladen zijn 
met reacties. Het heeft ons echt bemoedigd en ge 
sterkt. 
Inmiddels huppelt Leon alweer door het dorp en loopt 
nog wat buiten z'n schoenen van zoveel belàngstelling. 
We zijn q.ankbaar en blij dat alles toch nog zo goed 
is afgelopen, en hopen dat zijn gezichtje weer mooi 
zal genezen. 

Roelof en Allette Falkenao 
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,., 
BOARGERLIKE STAN 

Dizze kear haw~e we allinich 

fleirich nijs. 

Twa kear kaam de 

troch it doarp mei it boadskip 

dat der jong libben berne wie. 

Om mei it froulike diel te 

Gerrit en Ieke van de~ Wal krieen 

in lytse Baukje. 

Op'e Waltawei krigen Jan en Agatha 

Witteveen in jo~lkje. Hy kri~e de 

namme Eduard. 

.. 

0000 
0000 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Hjirby wolle wy eltsenien hertlik tank sizze foar 

de taarten, kado's, blommen ensf. dy't wy krigen 

hawwe by de berte fan ~s famke MARIA. 

Se groeit al lekker. 

Broer en Rieky Dykstra-Jorna 
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Snypsnaren: 

- us doarp krijt earstdeis in beukerskoalle. 
inkelde bern fine dat spitich, want nou kinne 
se n ef mear mei' t buske fan Roel. 

- Gerben Bruinsma wie net achtste mei't damjen, 
mar tredde. 

- Freark s. makket gading oan'e pa.story, hy hat 
al besit fa.n'e tun nommen, as wy him no yn it 
amt benea.me dan koe hy moái preeklêze en dan 
bliuwt it yn'e femylje. 

- Herke Bakker wün de ea.rste 
priis mei it fytscrossen 
yn Bla.uh-0.so 
Moarns hie der noch oefene 
dwers troch it lfui. oa.n 
Hiemstra. ta.. 

- de kollekte foar de Hart 
stichting hat yn Tsjerkwert 
e.o. r·308,48 opbrocht. 

-Binke Bakker jr. hie in 
eigen mesykstander 
makke foar him en syn tuba. 
in foarbyld yn in tiid 
fan besuniging, al is 
de stander dan ek al wer stikkeno 

- Yn'e fuotba.lwedstriid tsjin Skettens wisten 
inkelde doarpsgenoaten it better as de skieds 
rjochter en doe stjürde de man himsels ut it 

fjild. ---::;~~ .- 

....... :--,,..... . '-~- ... ~, .. -~-- -....____ . - - - ...... .,._~@· ?'- ---...."";.-_~ ...... - 
~ ·_. 

-...;::: ._.. ,.., 

. . - ·--- 
~:$~11N.rJ.C['"iJ 
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- us redaksjelid en winkelmen Marten K. sit 
op Mallorca. 
Tsjerkwert: 28° 
Mallorca: 18? 
Soe der de wanten en de iismuts wol mei ha? 

- Klaske Postma sil nei de Douane. 
In feilich gefoelo 

-it fiskseizoen is 
iepeno Ids en 
neef Henk mei 
5 angels +,e 
.fiskjen. dat 
wie 3 angels 
te folle. 
dat foun de 
wetterplysje 
ek. in fikse 
bekeuring wie 
't rissel taat. 
doe•t de plysje 
wer fuort farde 
rekke it leef"". 
net stikken. 
in moaie fiskdei 

"War111 !" 

nei de bl•••••• knoppen. 

- oan'e Sylroede binne 
in pear oei in strang 
punte-dieet dwaande. 
it plaatsje jowt in goed 
byld, hoe't it der by 
harren foarstieto 

- kopy ynleverje foar 
15 augustus a • .s. 
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Doarpsreiske Tsjerkwert-Dedzjum 

De re:i.sk.ommisj e hat wer byelkoar west en komt mei 

it utstel om tongersdei 25 au5ustus 1983 mei inoar 

nei it fea.mr.useumdoarp "'t Aole Compaa" yn 

Bar-g er-compaacuun- yn s-6d-east Drinte te g e an , 
Dit is in iep1=mloftmnseum nêr't de skiednis fan. 

fean fêst lein is yn in tetoanstelling, tsjerkje, 

skoalle, feai:.keten, ark ensf. 

De kosten foar it reiske binne f 62,50 (foar bus, 

kofje en tee, lunch, we.arm m:i.el en tagongspriis 

feanmuseum); dus alles ynbegrepen. 

Jo kinne jo wer opjaan oant 31 july OoSe by: 

Yo Gietema Dedzjum til: 9333 
B. Huf.t ers Tsj erkwert '' 9}16 
frou Jo Hy1kema Tsjerkwert '' 2862 

'' H. Roorda " '' 4139 

'' s. Buwalda. '' '' 2761 

It reiske kin allinne trochgean .3.5 der op ayn 

minst 30 dielnimmers binneo 

It reiske is net oan in leeftiid bfin; it is foar 

eltsenien dy't mar mei wolo 

We hoopje op in moa.ie droege dei, dan iR der in 

soad te sjen en te belibjen. 

De rèrskommisjeo 
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