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FOARWURD: Achte Skieppe~turtl!zers, 

Hoewol it no allang maaitiid is, 
wolle we earst noch even oer de winter ha. 
Ek yn Tsjerkwert ha wy folop geniete kinnen fan in 
pear wiken ste~k iis. 
Nei de alve-rnarrentocht, dy dit jier ek troch. 
Tsjerkwert gie, organisearre tis iisklub in toerf.Ócht: 
'slag om: it WaltahO.s', op 19 febro Dit wie in tige· 
slagge to.c};).t,. mei in soad dielnimmera en moai waaro 
Mar it.)tl~pstik.fan dizze winter wie op 21 febr. 
Nei 22t jier, hiene wy. wer in · 
11-stêdentocht-. D-izze sf'ear 
f olle dei sille wy.net,gau wer 
ferjitteo Ek ~t ~s doarp diene 
ferskate minsken mei, dy ! t him. 
ûtriden ha:Frans Mulder, Bart 
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Giet~ma, Jan ·Galama,. Yeb Wi_tteveen, Jelle Zijsling, 
Jehannes Dykstra, Anne de Boer en Gerrit Ouderkerken., 
Hulde mannen! ·· · 
No geane we oer nei .de maaittiid en wol nei it 
earste ljipaai. Der· is_.we.r foei striden, om de 
wikselbèker, dy't no it be sd t fan Jaap van Lingen 
kommen Ls , Op 27 febr. f ûn hy it eàrste _ljipaai by 
Jonkershûzeno Nammens de redaksje, nochris lokwinske 
Jaap! 
Graach de nije kopy:toar 15 aug, by ien fan de 
redaksje ynleverje. 

Sytske D. 
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NIJS FOAR ALLE B.EJAARDEN UT TSJERKWERT EN OMKRITEN 

Op 21 aug. sil it bejaardereiske w~ze. 

W3rhinne? Mei de bus? Mei de boat? 
Dit binne noch,a1l-eg_eai:'.'~frçi.~en, mar set 21 augo" 
mar fêst op de kalindero 

·-. . -+!""+-.+-.t--+-+-+-+-+-+- 

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER 

~fstedentocht per -~c.haatso 
: ,. 

Vele mensen waarvan" ook uit_ .,,eigen dorp, zagen 
op die 21 febro j.1. hun liefste wen.s na jaren, - 

:-';. ,;..,~ . . . nog eens in vervulling gaano 
.-\e:.~~16._. Maar de elfstedenkGorts is in- 
~-"-~ ~---~ middels aJ. weer· geruime tijd 
(j . ~ · van ons geweken, maar een paar 

"',.--;,,::::,..:.._:::c --~~-:-=--:=: kanttekeningen wil ik er nog-btj 
_'w~~~#~ plaatsen en wel het volgendeo 

•.,,, ,v,./4-~;v'· ~ ','; 9 ·;r,.1, \&:) 



Die dag schenen alle, grauwe zorgen te zijn 
vergeten en vond men elkaar weer eens in een 
gevoel van solidariteit en menseiijkheid. 
Jan. en alleman sprak weer met Jan:: en alleman, 
en zeker terecht schreef de volgende dag de hoofdred 
vàn de L.c. en ik citeer 
ipeze tocht kan worden 
bijgeschreven in de analen 
als een blijmoedig lentefeest' •. 
Maar als ik die schaatstocht 
had moeten doen denk ik.dat 
ik de 18de mei a.s. met de . i • 
schaatsen op de rug gebonden ~,,,. tf 
Leeuwarden zou hebben bereikt JI ;t• 
met de wandelaars van de Elfstedentocht te voeta 

Bezocht begin maart de jaarlijkse muzd ekud tvoer-Lng , 
Veel lof voor het gebodene en vooral de jeugd, en 
de drummer een uitblinker onvoorstelbaàr deze jongeman. 
En nadien toen de mensen van Colt Fifty uit Sneek 
met hun muziek verder de avond vulden en de onge-. 
dwongen menigte de dansvloer betrad en zo langzamer 
hand de j~never en bier wolkjes tegen-het plafond 
krengelden deelde ook hier weer ieder zijn plezier 
met zijn medemens, een wonderschone avond. 

Samen op Weg~ 

Me-f" opperste blijmóedigheid betrad.ik de zaal waar 
j.l. de gemeente avond werd gehouden van onze 

''Samen op Weg• gEimeente, waar de vooz-ganger-" 
geflankeèrd werd aan "haar 'linker zijde . de N • H. kerkeraad 
en ter rechterzijde de Gerf. kerkeraad, 
De uitleg van de genodigde preekheer was zeer 
duidelijk, daar niet van. 
En nadat wij destijds elkaar in de armen vielen op die 
26ste febro 1984 gezamenlijk het H0Ao" vierdèn en ik 
dan ook béschreef als een historische dag voor 
Tjerkwerd, viel dit alles wat ik die avond.hoorde, 
mjj dan ook da,nig tegen, om reden dat de weg die 
bewandeld moet worden nog lang is. 
De zwijgende meerderheid zal er wel z.ijn bedenkingen. 
over gehad hebbeno 
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'· Btj leven en welzijn zullen r:rijn· vo Lgende berichten 
over Samen op Weg dan ook wel opgetekend worden 
uit éên .of ander bejaardentetuis. 

Uit het weekblad van de Hervo gemeenten in de ring 
Workuqto . 
Ons kèrkblad van febr. maar ••••••• uit het jaar 1962. 
De pre·ekheer uit Worl!:um laat zijn parochianen weten 
dat begin maart van dat jaar e~n huwelijks· cursus 

zal gegeven wordeno Waaraan medewerkers 
de notaris, de beide doktoren en de 
beid.e predikanten. De cursus ia bedoeld 
voor hen die zich voorbereiden op hun 
huwelijk en duurt 4 avonden in de maand 
maart, aanmelden persoonlijk aan de 
paat cr-Le , · 
Van de 9 preekheren uit de ring, schreven 
6 alleen hun naam onder hun bijdrage 

en de resterende 3, uit Koudu'm: doet een hartelijke 
groet aan allen die menen dat ze vergeten worden, 
Tjerkwerd: eindigd met een bijzondere groet aan hen 
die verloofd zijn! Workum: doet het met een hartelijke 
groet. 

Tuinwedstrijd 1985 
Velen zijn al weer 
flink met hun tuin 
bezig. ·Dit jaar zal 
voor de 8ste keer de 
beker worden uitge~ 
reikt aan diegene 
die de mooiste tuin 
met bloemen heeft. 
Voor·- een aantal 
mensen zonder tuin 
is het verzorgings 
gebied van hun bloemen 
niet groter als hun vensterbanko Ee~ troost al is 
het een schrale• van de zure re.gen hebben zeiµ 
ieder geval geen lasto · 
Om nog een.misverstand uit de weg te ruimen, een 
ieder is nog steeds zelf baas het zij in tuin of erf. 
Dat heeft de n.o. niet voor het zeggen en heeft 
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dat ook nooit gehado 
Het is maar.dat u het weet! 
De j aar-Lijkae bloemengroet aan bejaarden- en · zieken, 
ook dit hoop ik weer te realiseren in 1985. · 
Nog wat korte beri9hten als afsluiting; . 
Tot welke graad van krankzinnigheid hebzucht leidt 
was kortelings ~ekelijks te zien in· de sterrenshow 
van de heer W.R. 
De video-f.ilmavond j.1. gebracht door het vredes 
platform Wonseradèel in het Waltahuis, telde 
van ons dorp 2 bezoekers. 

De begrafenis ver. hield haar vergadering, aanwez Lg 
buiten het bestuur, 2 leden_uit ons dorp en 1 uit 
Bolsward. --------~ 
De volgende maand mei komt· de· paus, de geestelijke 
leide:r van 700 miljoen ge.Lov i.gen pastoraal 
bew05en naar ons land. 
20 Procent van de 5,5,mil~een geregistreerde.~.K. 
gelovigen hier-i~-~~~-!!11-d_gaan·nog trouw na~ de kerko 
De verpleegkundige mevr-, · M~ ·uit de Kerkstr~ 10 ïs 
met haar hud edî er-en inmiddels weer vertrokken. 
Ze kwam, ze zag en verdw~~~. ~.-- ... ---~-· 
De Tamils, die hièr een ·11.~_vè. vrièndeltjke lente 
vonden in ons lage landje aan de ·zee én dat inmiddels 
al uit gegroeid is tot het Mekka der verdwaalden, 
gingen ook al met spandoeken uit onte1Tredenheid 
naar het. Binnen,hof met de gedac;ite,. dat het b:ij . 
~ cultuur ho~::!: _ 

In Ho of dor-p kregen de broeders eri_.,.J~sters bij het 
verlaten van de kerk van" de pt'e.ekheÊfr_ ieder· een· 
rijksdaalder in de hand gstopt • Eeif nobel gebaar 
weer eens iets anders dan offeren bij ·de. uït~ang. 

(J 
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En wat mjj nog al ee:r..s·nagevraagd word en.vooral 
de ouderen van alhier, n.l~ over de vroeger,· 
dorpsbank met. opschrift 1Sit wat noflik byelkoar 
mar de alderein giet foar•, geschonken door de 
dorpsgemeenschap in het laatst .. van de ,jaren 140. 
Vo::'.:'ig jaar stond bij nog in o!ls dorp, maar helaas 
niet op een plaats daar h:ij .behoorde te staano 
En bl:ij~t .nu wel voor goed uit Tj.erkwe.rd vert.iwenen, 
nogmaals helaas het zij zo! · 

Kort reiaversl~g van de leden van. de bejaardensoos. 

Met 21 mensen in 5 auto's ging de reit! dinsdag 
middag 23 april half twee naar het Popta-slot te 
Marssum. Na het drempel-ges?r.ek ~olgde een Dond- 
leiding, welke zeer c1.uidelijk · was~ . · ·· 
De··terugreis ·ging 'Langs Frárieker, waar koffie en 

gebak reeds klaar·atond en wat een · 
·ieder·zeer goed deed. Als slot en 
afsli.äting :werd. nog een bezoek gebracht 
aan de bloemenkassen van Duz-k Aneiria . 
te Witmarsum. 

En om 6·uur zeer voldaan arriveerde men weer ter 
plaatse. Voorwaar een waardig€! .afsluiting vàn het 
winterseizoen. Daarom ook in deze beric~ten9 
Hartelj,J1t dank aan de drie dames, à.ie alles evenals 
de at:gelöpen bijeenkomsten, weer perfect hadden 
geregel~. De mensen, die zowel op de soosmiddagen 
als deze middag van de 23ste april zullen dunkt mij 
de zelfde mening zijn toegedaan als de dorpsomroeper. 
Al met al een schone middag!! · 



In de maand april 
40 jaar gel.eden 
bevrijd werd door 
Canadezen-na.5 
bezetting. 
Over de bezetting 
van ons dorp kon 
VOP,rig lezen in 
laatste no. van 
van 1981+ in een 
getekend door de 
J,:mg sr. 
En daarom kunnen 
aan de verschrikking van 
genoeg herinnerd worden. 
en dat is erg jammer. 

Met dit alles eindig ik mijn berichten, al hoewel 
ik nog wel een paar potjes op het.:vuur heb staan, 
daarom tot net eerst volgen_de no. 
Allen een goede tijd toegewenst, met de h. gr. van 
de . Dorpsomroeper. .. 

was het 
dat ons dorp 
de 
jaar Duitse 

en bevrijding 
met uit- · 
het voor- 
de dorpskrant 
bijdrage op 
heer R.G. de 

de mensen 
de laatste oorlog niet 
Ze vergeten n.1, zo gauw 

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.~.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., 
: j 

Hjirby wolle wy noch eltsenien hertlik tank 

sizze foar alle kaarten en pr~-~tntsjes, dy't. 

wy krigen ha mei de berte fa~ us famke Nynke. 

Broer, Rieky en Maria Dykstr~. 

•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t•t0t•t•t•t 

ADVERTENTIE 

Graag overgebleveh stukken vloerbedekking brengen 

btj Jelle Ztjsling, Baburen. 

Misschien kunnen we nog eens een toertocht 

organiseren. B:ij voorbaat onze hartel:ijke dank, {j) 
namens het IJsclub bestuur. 
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DE ELFMERENroCRT 
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Toen ik yrijdagmorgen hoorde dat .de El.fmer-errt oc hb ~ 
op maandag gepland was, ging er -bij een gevoel· ··. ::: 
van blijs_chap op• , _ .;,c ., 

Want- de: kans om deze tocht tê sctiaat aen was er voor 
rrûj nog niet geweest. .. · 
Je hebt hèt als moeder .van. kinderen, boerenbedrijf 
en dan· 's middags een t-0cht;j.e schaatsen wel erg druk. 
Sjoukje van 12 jaar wou.ook\deze tocht graag mee 
schaatsen en dat hadden wë··haar dan ook beloofd, tenzjj : .. ,t. 
het weer goed leek. 's Nachts slecht gêslapen en om 
5 uur het bed uit om · "l'jalke te helpen. 
7 Uur, de kinderen uit· b.'.èd, die mochten een dag bij 
beppe in het dorp blijv·éii/~Na veel dr ukt e , .in .. de auto 
richting Sneek. Startkaarten halen bij café Bonnema, 
dat ging gelukkig vrij snel e~ om 9~30 étonden ~e bp 
de schaats Het· was .. niet · zo koud 
meer, daar 
Witte Brekken 
IJlst al, waar· 
stempel kregen. 
gewaarschuwd 
deze stempel 
stfl.an. Dan de 
richting Heeg. 
kwa l I te:i_t en 
volop. i.:., 
He er lijk J:,··ik 
mensen en met 

. ,_ 

gïngen we richting 
- Daar- haddeh we 

we onze eer-s t e. 
We wer den goed 

.voor barsten die b:ij 
plaats waren ont 

Wrjde Wijmerts, 
Het jjs is van prima 

nu 13chljnt d~_. z~m 

geniet van àl die 
dit prachtig weer 

ook van de · -·~ omgeving. 
Sjoukje schaatst veel achter Tjalke, die een leuk 
tempo heeft. Soms schaats~ik.wat in de.luute.of.een 
eindje voorop of achteraán~ Dan al schaats~nd krijg je 
gauw kontakt met verschillende menaen , Zo gaan we naar 
Heeg naar Oudega wat al een heel eind bij Tjerkwerd 
in de buunb . komt. Nou .SJ0ukj ei schaatst leuk me e en is 
dan ook niet van plan om ons te verlaten. Via Brekken 
Vliet, Grote Gaastmeer hadden ze·een géweldige~baan 
er door gemaakt en dan .. moest je wel wat· ac lrt erv.e Lkaar- :. 
bl:ijven. Dan krijgen we een stukje wind. en zijn blij ci.a,t @··!. :.· ,,;· -;:.;··· ... 



we in Woudsend ztjno Dan vinden we toch wel dat we 
wat drinken hebben verdiend. Maar Tjalke moet zolang 
wachten, dat hij zegt we gaan verder, want zo worden 
we koud. Zo over het Slotermeer naar Sloten. Ik 
geniet met volle teugen van alles en ontmoet een gezin 
uit de Achterhoeka Zij hebben een dochtertje van 10 
jaar op houtjes bijzich. Geweldig zoals dit meisje 
mooi meegaat. Dan in Sloten aangekomen willen we nu 
toch wel wat drinken en een hapje eten. Zoveel eten 
hadden we niet bij oné1 omdat de ~ugzak die ik mee zou 
nemen, niet lekker zat, zodoende hadden we ~lleen onze 
zakken vol. Gel~kkig voor de wind nu, want Sjoukje 
krijgt ],ast van hagr enkels en eerlijk gezegd voelde ik 
me op dat moment ook al moe. Prachtig de Luts langs, 
een jaar of 3 geleden ben ik dit ook a.1 eens langs 
geschaatst. Dan krijgen we de Galamadammen ~er een 
hele poos dat je achter elkaar moet schaatseno 
Sjo~kje was op het Slotermeer even.raar.g_evallen maar 
ondervond er verder geen last van. Er' zijn mensen bjj, 
die zo bepakt en bezakt zijn, dat je vraagt j_e weleens 
af, wat ze allemaal bij zich hebben._ Op naar. 
Hindeloopen, prachtig ijs en nog heerl~K voor de ~indo 
Toch kr:ijg je dorst en dan nu maar een kartonnetje met 
vr-ucht endr ank , Nu dit vind ik zo vies en dan blijkt de 
datum 4 okt. 184 te zijno Het geld van die· andere . 
kartonnetjes krijg ik terug, maar zoiets vi:ud ik toch 
geme en , Twee gulden per stuk betaalde je erv,poro·: Nu 
dan richting Workum, daar komt toevallig bij het klunen 
Tjalke op de foto en dan ben je zomaar in Tjerkwerd 
en gaan b:ij Tjalke z:ijn ouders theedrinken met schaatsen 
en al in huis. H~erl~K smaakt de thee en het is in 
tussen 3 uur geworden. Nu moeten we het laatste eindje 
noga De koeien moeten nog maar· even wachten. Je komt 
nu mensen tegen die niet zo vlug meer kunnen en soms 
al raar op de. schaats abaan , Het wordt nu al kouder 
en gelukkig Sjoukje gaat goed mee. Om 5 uur zijn we in 
Sneek en Lev er en met voldoening de kaár t en in. 
Daar opdat moment is ook de 10 jarige, die een pluimpje 
krijgt van het Elfmerenbestuuro Onderweg viel imj op 
hoe vriendel:ijk en e.v.t. behulpzaam de mensen zijn. 
Zelfs werd ik b:ij het kistwerk door jongens van~ 18 jaar 
voorgelateno Voor Sjoukje vind ik het een geweldige 
prestatie. · ® . 



'J 
Ze heeft zich niet laten trekken en zelf de tocht 
geschaatst. 
Onderweg halen we nog even wat bjj de. Chinees en dan 

. zit. j.e op de stoel met een gewe1dig geV'oei" van 
voldoening. Dan moeten we 7 uur nog de koeien en 
kalveren doen en liggen we ongeveer 10 uur moe en 
voldaan in bed. 

Tiny v.d. Meer - Jukema. 

Sjoukje Dijkstra wol hjirby eltsenien 

betankje fbar de kaarten en reaksjes 

·dy't sy krige yn it sikenh~s, Se is 

no wer sa sün as in fisk. 

jo Tolsma, Wolvegea - Y. Gietema, Dedzjum 

To Gaastra, Boalsert - Frou D .• Bakker- 

de Jong, Arkum - Wo Poelstra, Dedzjum - 

G. Mulder, Singel - B. Walsma, Ymswälde .- Y. Kroontje, 

Singel - Po Burghgraef, Jousterp. 

Tige tank. 

i&l&&&i&ii&&&&$$$&&$&i$&&&$i$& 

Hierbij wil ik een ieder hartelijk bedanken V:J~~: :-:~- :,· 
het meeleven. tijdens mijn verblijf in het ziekeJihUÎEf·':0: . . , . . ; .~ 
en bij het warme onthaal· bij mjjn thuiskomst in welke 

vo.rrn ook , 
-~. Gietema - Hoekstrao. 



TOERTOCHT: 

SLAG OM HET WALTAHUS 

Dinsdag 19 febr. 

, , 

Na opnieuw een week met vorst, maar nu"met prachtig 
ij~ i~ d~ vaart en gelukkig geen sneeuw. 
Mènigeen haalde· opnieuw de schaatsen uit het vet 
en reed een tochtje. 
Zo ook het :ijsclubbestu"ll!' maakte plannen om nog·een 
estafettewedstrijd.te organiseren. Maar dhr. Okke 
Postma, Arkum, kwam met z:ijn droomwens om een toer 
tocht te organisereno 
Zo ook had hij al een plan wat de naam van deze tocht 
zou moeten zijn. 
Dat vrijdags hadden we gehoord, d~t de Elfmerentocht, 
maandags werd gehouden en zo werd deze toertocht 
op dinsdag geplando Na een lichte dooi, begon het 
opnieuw te vriezaJite En ja hoor, de eerste deelnemers 

1® 



'I \ f / / ' ,·"~ -/ @· -.:: ~ t ' ·;,;/ ,-;;: . . ;-1,\, \· 
waren 11 uur 's morgens eral om te vertrekken. · ':: 
Wat een deelname, dat hier en daar werden.'dorpsbewbners_:, 
gevraagd om·mee te helpen. · 7 

Het was prachtig weer en zo genoot jong _en oud van 
deze tocht. 
Zelf kwamen we mensen tegen, die in jareri niet meer 
op de schaats hadden"gestaan. En het· schaatsen 
viel hun ook nog mee. . .. 
De meeste mensen waren dik te-vreden over deze tocht. 
Maar ja, er waren ook mensen, die veelste ver: 
hadden geschaatst, daar er bordjes waren verdwenen 
of pijlen waren om~ekeerd. 
Gelukkig is ieder weer aangekomen en hebben vrij 
willigers de route nog nageredeno 1s Avonds kwam ik 
nog een aantal schoenen en handschoenen tegen. 
Dat ik denk, dat sommigen hun sc~oeisel niet terug 
konden vinden en dan maar op~·spkken huiswaarts zijn 
gekeerd. Zo ook een bestuurs~id met een mooie vrouw 
bjj zich, pech met een ecbaat ej. die hij wel mee terug 
zou nemen. MaaJ:' tot overmaat van ramp; moest hlj zelf 
met de auto naar huis worden gesleept. . 
Het is een drukke dag gèword~n voor zowel die mensen 
binnen in het Waltahuis, als die buiten langs de route 
stonden te stempelen en het stencil .• en niet te· ver- 
g e t en s 
Daarom Dnze heel hartelijke dank aan al diegene die 
zich spontaan hebben ingezet0 Hun hulp btj deze tocht 
en ook bij-de ZuidWesthoek tocht, wae voor ons 
onmisbaar. Het is een beetje Okke Postma z'n tocht - 
gewor den , 1 Een grote boven aLag ", aldus zjjn woorden. 
Dorpsbewoners, allen die mee hebben geholpen onze 
grote danko 

Namens het IJs·clubbeatuuro 
1 

.. • 

. ,. 
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DE MACHT VAN HET KLEINE 

Dit is de.naam van het krant5e wat 
wordt uitgebracht door het fonds 
voor epilepsieoestrtjd.ing. 
Dit fonds bestaat al _88 jaar 
en bij de meeste inwoners van 
Tjerkwerd-Dedgum w~l bekend. 
Het krantje 'De.macht van het 
kleine', verschljnt 4x per jaar 
en kost momenteel t6,00 per jaaro 
De opb~engst wordt bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek op dit 
terreino Gelukkig is het onderzoek 
al zo ver g.evorderd, dat de meeste 
mensen, die deze ziekte nebb en , zich 
nor-maa'l, als ieder and~r. -kunnen leven, alleen wel met 
de voor hen geschikte rn~dicijneno 
Eenmaal, meestal voor de Kerst ko_men we nog een keer 

··rangs om een extra bijdrage. 
Dit geld is dan bestemd voor o.ao Kerstviering, 
vakantie e.a.. ' 
Het leek me goed, u, via ~et Skieppesturtsje de op 
brengst van vorig jaar te vermeldeno 
De collectantes Doutzen Visser,Dedgum, ~oekj~ Bakker 
en ondergetekende hebben een contributie opgehaald-·. 
f48o,- en een ex~ra bijdrage van f3869-. 

Alle gevers en geefsters hart_eljjk dank. 
Ak~e Algra is per 1985 de nieuwe collectante voor de 
Waltaweg, Sylroede, Singel, Kade en Kerkstr., 
Rytseterp en Jousterp. 
Foekje Bakker blijft Babur en , Bolswarderweg -en 
Eemswllde-doen en Dout aen Visser zor.gt voor Dedgum, 
Arkum ·e.oo 
Wilt u verdere informatie hier. omtrent, belt. u. . ' 
maar c. Hofstra - Draajjer t.elo 05157.9471 o ·,, 

.. _ .. , 

.; (. .- 
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ELFSTEDENTOCHT 1985 ~======------------ 
Om ongev8er:·8.15 uur bezetten dhr. P. Boonstra, arts 
werkzaam in het Sofia-Ziekenhuis te Zwolle, een 
portefonist van het Rode Kruis en 7 E.H.B.o.-ers 
~n enkele va.n onze nienwe cursisten de EoH.B.O.-post 
in het Walt.ah~s te Tjerkwerd, die de 1s middags 
te voren was Lng er-Lcht , Er werden ongeveer 17 elf-· .. 
stedenrj,:;dl:lrs behandeld. 
De·verwondingen liepen 
uit~~n van gewonde ~ 
vingers ~n gezicht 
tot blaren op de hielen 
en overbelastte knieën. 
Zelfs rnoest iemand de nag eLê 
van de tenen worden geknipt. 
De ergste patiënt was een 
rijder uit Delft, die een 
vr:lj ernstige wond van i: 10 cm had 
aan zijn scheenbeen waar de arts 7 hechtingen 
in aanbracht, en vervolgens op de trein werd 
gezet in Sneek, alsmede 3 rijders naar de,bushalte 
in Bolsward. Om 18.45 uur kwam het sein van·het rayon 
hoofd, dat onze post opgeheven mocht wordeno 
Met een ervaring rijker en een voldaan gevl"IP1. z:ijn we ·· 
t ene'l o t t e naar huis gegaan, menen-de een goede d_ienst 
te hebben bewezen aan.onze·elfstedenrijderso 
Als dank daarvoor werd 1 E.EoBoO.-er van elke post 
uitgenodigd door Gedo Staten van Friesland om op 
5 maart 's middags 16.30 uur aanwezig te zijn op het 
Provinciehuis te Leeuwardeno De politiekapel speelde 
pittige marsen, ondertua~en kon een iéder zich te 
goed doen aan een hapje en een snapjeo Daarna sprak 
Commissaris Wieg,el"zjjn dank uit voor het s],agen van 
deze geweldige dago 
Tenslotte wil ·de Tjerkwerder E.H.BoOo een ieder 
bedanken, die heeft meegeholpen in welke vorm dan 
ook om onze post zo goed mogelijk te laten functonereno 

ToMo 



VERVOLG E.H.B.O. 

Het afgelopen winterseizoen organiseerde de 
E.HoB.Oo i3-fdo Tjerkwerd een cursus voor het· behalen. 
van het eenheidsdiploma E.H.BoOo 
Er werden· 17 lessen gegeven in het Wal t ahûa · te 
Tjerkwerdo Deze cursus stond onder .leiding van de 
heren s.Bakker arts en J,..Kolkena kà.derinstro beiden 
te Bolsward. 
Het examen werd op 5 maart afgenomeno 
Examinatoren waren dhr. J. Spieker arts te Harlingen 
en ,dtr. W. v.d. Bjj kaderinstr. te Sneeko 
De 11 geslaagde cursisten z:ijn: de.c,iames M. v.d. Zee 
Romkes en Jo DoopeI' te ·Blauwhuis, ·M. Galema-v Mitten!'" 
burg te Bolsward, T. Huitema-de Haan, J. de Haan~ 
Zeilstra, J. Bakker-Meekma, G. Poelstra-Hoekema, 
Jo Posthumus-Faber, A. Mekking-vo Ro eke L en de heren 
J" Kroontje en A. -Dam , allen te Tjerkwerdo 

WORDT VERVOLG I 

Toen w:ij, Koos, Ada, Matthijs, Joost en Ruth Stel 
de boerderij aan de Kerkstro 19 betrokken, 
hebben wij " ~, ons aan u voorgesteld via dit 
blad onder ~~e titel 11-1ordt vervolgd'• 
Welaan d .·~~~nu het·--eerst.e: •wordt vervolgd' o 
Want op ::: ;:: rtlf -8 juni a.s. hopen wjj zover 
te zijn - ••• ~ dat op de vcor-mal.Lge deél, 
een ( ,-~ expositie/verkoopruimte zal 
ztjn ingericht van werk van Adao 
Maar daarover hoort u t.z.t. nog wel rr:eer •••• •·• •.o 
wordt vervolgd dus! 

}jffffjf:fffj'ff:H.fffffjff:ffffff:ffff 
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~ By Tsjerkwert mo as t en 
~ ..___.,__,/. wapens dropt wurde, 

~ : J -l~'""\.;.: .. ,-1 .,,-: boppe Rytsebu.orren~ mar 
~"'"-' ,', , .. troch fersin ·kaméri se by 

',.I ,, B b d 1 , , ,,, , - ea uorren e <i 

,' ,',' ,',', Boer Hoat ae dé Jóng seach 
, , .,',' '\',', raar op en joech i:t·oan by 

,' ,' \ ',', de Tsjerkwerter pólysje 
,.,'.,/ \ ',.',,B~aarsma, dy't_ it wer troch- 
,~~~-- ------fJ O Joech oan de Wehrmachto ~ - .... : ,, , · -:;:-:n..-:- Sadwaande kamen· de Dût aer-a 
",1 • • • V ' 1 '1 , ' • ' ._.,.. ~ T . k t · · \JI' ·'t_'\\f•./'! . ,~,, ·• \'•'.- yn sJer wer • . 

· No wienen dêr krekt twa 
man fan de flndergrünse (N.S.Bo) by Klaas Schukken 
oankommen. 't Wienen Pier Pander (vom Otto) 
operaasje liederen Folkert Wierda, beropsadjudant0 
Doê'1t de 'Grüne' yn Tsjerkwert om parearde, saagen 
se ljocht by Schukken br~nen, wêr't de mannen drok 
sieten te typen. 
Sy waarden beide meinommen en deasketten. 
Mei dizze twa mannen namen se ek it komplete archyf 
mei fan de 'Ned, Binnenlandse Strijdkrachten•, 
sadat ek dat yn de hannen fan de besêtter kaamo 

~~~Stï~~e.s~~~~~"~~u~ss~s 
.. 

- Pan-, 1t winter binne by fis twa moaie-.poeskes 
oaJirOn. De iene is swart (sy), de oare in dikke 
reade kastrearde buorre (kater). It binne twa 
tige leave katteno 
Dochs wolle wy se wol graach misse. Wa i~, of 
wi:t, de eigner? 



- Wy binne ûs reade fyts ek kwyt 
't is in 'da.mesfytrs-t ··mei in 
stikken +r-omme'Lr em, .s'jàcht ·der 
wat. sûtrich ût, mar fyt~t hast 
fansels" Wa wit, wêl''t· de· fyts 
tah~ld, wy wolle-.-i'i.i:~ -gr.aa:c;h_' W-eromo 

De brfui.bul t-takken, ild ·hout ·ensfh., îs 
mei de, .r.estanten fan de romm~lm~J:'k opbaa.rnd .• 
Wy ha rl.e boel wa-t, opr êden , dat gJ:>àach ne t ear der- 
wer t akken ensfh •. as t akommende hj erst ! ! ! . · · 

- ~ . ... 

· , _ _., ~-, fam. Gietema,.- Singel 8. 

~~~~~~~~©~~©~~~~©~~~~~~~~~~~~©©©~~©~~~~~©©~~©~~©~~~~~~ 

VOETBAL-DORPENCOMPETITIE .. 19B5 

Nu de club-competities 
voor 4it seizoen weer zijn 
af;.g~iop~~ -:~~t·ekent het dat 
het dorpsvoetbal weer va~ 
start zal gaano 
Evenals v_orig jaar komen 
er dit ja.àr 6 teams uit 
-tegen èlkaàr, te weten: 

.. Exmorra,. Wons, Parrega, 
Gaast-:E'er1..ioude, Schettens 
en Tjerk1,iêrd. 
Er wordt een halve c om-. 
pet~tie afgewerkt, 
wát' :inhoudt dat elk team 
5 wedl?t:r:ij.den mo e t spe'l.en , 
Omdat er vorig jaar wat 

· ~,. ·,.. pr ob'l.emen ontstonden over 
het gelijke fo,els~..(ios van 2 teams bjj ,,de eindstand, is 
dit jaar besloten·dat·na elke wedstrijd de betreffende 
teams ieder 5 penal·ties .nemen ; aan het eind van het 
toernooi worden alle gescoorde penalties per dorp 
opgeteld en het eindgetal geldt dan als extra' 
waarborg. al·s·.het. doeláa.ldo eYent1i'eol· weer gel5jk is bij @ ·-~ 

\1111 .... ---\VI 



de clubs. De·wedstrijden worden verdeeld over twee 
beschikbare velden te Exmorra en Tjerkwerd. 
In Tjérkwerd wordt op de volgende data gespeeld: 
23, 30 mei, 6, 7 juni. 
In ·EKmorra zijn het de data: 21, 28, 31 mei, .alsnede 
4 juni. Per dorp moet er ongeveer f75,- opgebracht 
worden om de competitie-begroting sluitend te rr:aken. 
De geselecteerde spelers moeten dit dus bijeen 
brengen en het is te hopen clat er dit je.ar vlot wordt 
betaald, want vorig jaar b.ef!ft Tjerkwerd geen rooie 
cent betaald, wat natuurlijk niet kan ! Bij è.13 
thuiswedstrijden van Tjerkwerd rekenen we op veel 
plubliek, want vorig seizoen waren er hij de thuis 
wedstrijden meer su~porters van de tegenpartij dan 
van Tjerkwerd. Mensen, steu~ onze voetbalq 
vedetten massaal dit seizoen! 

B O A R G E R L I K E S T A N 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxxxxx 

- By Lolle en Titia waard in lyts jonkje berne 

Ry krige de nammen Marten Jouke. 

- Op Sylroede 9 wie it ek feesto Lytse Marr~t kaam 

~t it fiere Ko~ea en fftn har thus by Rille en 

Lutske Schakelo 

Beide ilderpearen tige lokwinskeo 

- Ofskie. moasten wy nimme fan Harmen de Boer. 

Hy f erstoa:r op 20 f ebrewaris en waard 84 j ier llld .• 

Hy wie in markant figu·er yr.. ûs doarpslibben; mesyk 

en 'Eensgezindheid' hiene jierrenlang syn 

bisftr.dere oandachtc 



VAN DE KAARTT AFEL 

De 23ste april.was er de laRtste kaartavond, 
gezellig met een borreltje en een hapje en 
voor allemaál een leuke prijso 
De wisselbeker ging deze keer naar dhr. Eo Witteveen, 
waar hlj natuurlijk erg blij mee waso 
Uitslag alsvolgt: 
1. E. Witteveen 
2. Maurits Ydema 
3; Magdealena Kornelis 
4. Tietie Kikstra 
5. Maaike Brandsma 
6. Ria Rudolphie 
7. Willem Haytema 
8. D. Walsma 
9. Broer Dykstra 

10. 
11. 
12. 
13; 
14~ 
15. 

K~aas Galema 
Yeb Witteveen 
Bertus Walsma 
Wieberen Poelstra 
Riet Bruinsma 
Lenä e Haytema 

De z-eaer-ve t s hartelijk dank· voor de sponbane hulp 
als er een beroep op hun.gedaan werd. 
We hopen volgend jaar weer.meer leden welkom te 
heten, dus maar goed-oefenen deze zomer •. 
U hoort weer van ons. · 
Een fijne zomer toegewensto 

. Tietie Kikstr~. 
&~~&&&~&&&&&&:&&&&&&&&&~&&&&&&&&&&&&&&&&& 

.3ILJARTEH ~ 23 april. 1985 , . 

Voorzitter opent vergaderir-g en deelt mee dat 
deze avond de prijzen van de biljartcompetitie worderi 
:litgereikt aan: 
Ka.I!lpioen J. Reidsma - 26 pnto 
2de prijs: 
H. Hu i+ema - 
Sj. Poelstra 
Uó Wiers~a. 
J. Dykstra - 

22 pnt. 
- 22 pnt. 
22 ;r.1.t ê 
22 pnt. 



3de Prijs: M. Brandsma -21 pnt. 

u. Haarsma, die z'n kampioenbeker seizoen 
83/' 84 heeft ingeJ.everd, kr e eg als aandenken een · 
mooie beker uitgerei1~t. 

De wedstrijd Gaast __ Tjerkwerd werd zewonnen 
door Tjerkwerd met 12;.; 80 

J. Reidsma. 

• -.-0-.-.-0- . .:..·. -.-...; ...... -.-.-.-.-.-.- .. -.-.-. -. -.-. -. -. - • 
$PORTVER. TJERKWERD 

Op de vergadering van afgelopen woensdag 24 april 
is het navolgende besloten:. 3 bestuursleden blijven 
aar. tot november 1985 om de lopende zaken af te 
handelen en om cle tot star.d gekomen commissie·s voor 
het kaatsen en voetbal met raad. b:ij te stae.no Deze 
bestv.urslA.den treden in nov , 1985 ook af en '.;)estaan 
uit J. Fa.lkena, E. de Groot-v.do. Kooy, To Witteveen 
Hettem~o 
De ka.atscommissie, welke he_t gehele kaatsgebeuren 
gaat regelen, bestaat uit H. Gieterr·a, M. Kikstra, 
J. Dykstra en B, Walsma. 
De voetbalcommissie, voor alle · ~, 
voetbalzaken, bestaat uit Jo 
Se hukken, J. v.d. Wal en Br. o.~ · . ,,;:- 
Feenstra. 

De gym blijft normaal doordraaien Ool.v. 
To Witt0veen. 

Er zal bekek~n worden of er bela.ngstel1ing 
yoor~pe~tergymclubje bestaato 
Wij vertrouwen ero.pc9 dat, onder. de 

----~~ bezielende leiding vail de voetbal- en 
kaatscommissie, 1985 toch nog een 
sportief jaar zal worden. 

Het bestuur 



,; 
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kommis·e 'Keatsen' (Rein Gietema, Marten Kikstra, 
ertus Walsma en an Dykstra) wolle_ alle kea+eer s 

en dy•t dat gra~c~ ~urde wolle oproppe tiisdei~te-jftns 
om 7 oere op it spo;rtfjild te kommen , · · 
It soe spi tich w~ze 'as i-4;; kea.tsen n~i iikern8ch 
25 jier 'Clt' ûs do az-p f_erdwine aoe , tt': kommeride seizoel:'.l; 
moat ~twize oft it keatsen bliuwt of net. 
Ek dyj ingen, dy ' t mi ene, dat se -~t.keatst b Lnne , 
wurde wer ferwachte, mblju en frouljuo' . 
Hildt de tiisdei-te-j~n. -frij ••••• , .dan moat der 
keatst wu.rde ! ! ! · · ' 
Wy rekenje op ~~s :beta.ll~stelling~ . 
It begjint om 7 oere.. .. . ., 

De k6miisje .'keatsen_1o 
L+L+L+i+i+i+i+i+i+L+~+i+i+i+i+i+i+i~i+i+i+i¼L+i+L+L+++ 

INTERVIEW. MET .. YEB KRAM.ER 

Gehouden door: AlieStapersma, Marianne Goossert, 
Janneke dietema •n R11da Twynstra. 

Yeb is bekend ·ais acuaat.ser-, Afgelopen winter, 
r.eeft hij niet geschaatst, wegens z •n hernia, wáaraan 
hi] geopereerd ïSo ,. ~ .-.: .. :· · 
- Hoe oud was u toen u met schaa.tsen begon? · 
Ik ben op een .achaat eo.Lub gegaanvto en ik 13 jaar was , 

- Van wie hebt u h·~t schaatsen? . . . . 
Dat weet ;ik niet. Mjjn.· vader kan .ook wel goed 
schaatsen, hij _heeft de elfs·teder:i.toçht vier keer 
gered.en.··.: .. · ·. 

- Toen 11 niet echaataen begon, wie wa.s,-~. voorbeeld?; 
Dat waren Ad Schenk en Kees Ve:rkerk~·. Ik zat op 
de lagere school .. in Oranjewoud. 's. Winters zaten 

' .. 
de kernploegleden daa:r ·mee.stal. in een hotel. Als ik •,. 
dan •s-ir.-orgens vroeg naar school ging, zag ik hun 
draven. )at vond ik mooi om.naar te kijken. Dat is eer 
s t Lmul.anë voor rrrlj geweest om te proberen ook zover 
te komen. Ik kon _toe.I). ë;l.l goed schaatsen. 

Hoe oud was u toen~ in.de kerJploe~ kwam? 
Ik was 19 jaa.ro · · 
- Welt<e mensen zaten daár toen in? 

Hilbert van der Duim,~ Busser, Frits SchaJ.y, 

\?,IJ 

. \ 
; ..... 
' . 



Henk ~oève en ~og-een stuk of wat zaten toen in 
de jeugdkernploeg. lk heb hier.anderhalf jaar 
bjj gezeten, daarna z.jjn !Iilbert, Frits, Teun en ik 
in de echte kernploeg gekomeno In dè kernploeg 
zaten toen Piet Klein~, Jan Derksen, Hans van 
Relden, Klaas Vriend en Jan ~oereo Het was toen 
een grote kernploeg van 9 mano 

- Hoe wist je dan wie mee mocht doen aan de 
international~ en nationale wedstrijden1 
De kernploeg trainde samen in de zomer, herfst 
en in de wintero Met he~ Nederlands Kampioensc~ap, 
dat meestal in januari geh~uden wordt, ~ocht.en 
alle kernploegledèn meedoen. . 
De vi&r s~&rksten, die als eersten geëindigd waren, 
mochten meedoen aan ~.1et Europee.e ep. W~reld . 
Kampioenschap. De anderen vall~n dan " af éri -~a~ voor 
zichzelf trainen. Die-vier tráinen dan samen·verder0 

Soms met eèn reserve die als vijfde 
was geëindigcio · 
Hoe bereidt u zie~. voor op e~n wed~trijd? 
Bij een belangrijke, wedstrjjd bereid i~ _ ., 
me goed vooro Dat begin:!; al een week· 
voor de wedstrijd. Je neemt dan meer 
rust als anders, je gaat niet meer zo 
hard traineno De a~ond voor de wedstrijd 
ga. je vroeg op bed. Op de dag, als de 
w~dstrijd begint, ga je eerst met z'n 
allen draven. We gaan om een uur of 8 
eten. Daarna rusten w~. De wedstrijd 
begint meestal om i~n uur. Om elf uur 
gaan we naar de ijsbaan om-wat te 
draven(spieren los ma.ken)o Dan gaan we 
een uurtje schaatsen. Vervolgens wordt. 
het wedatrijàpak aang~trokken. B~ de 
500 meter ga je het ijs op, als er nog 
5 à 6 paar voor je moeten schaatsen. 
Ben je klaar, dan ga je van het :ijs0 
Zo gaat het de ~olgende dag ooko 

(vervolg van dit interview de volgende 
keer) @ 



SPORTRAAD_1t/ONSERADEEL 

organiseert in 19.85 de volgende evenementen:~ 

SCEOOLSPORTDAG 
~ 
Deze sportdag Yindt plaats op woensdag 5 juni 1985 
te Makkum en Witmarsum, met als uitwijkdatum 12 juni 
d.a.v. 

STRATENLOOP ~ ' 

om het Kampioenschap van Wonseradeel. -w 
Datum: Vrjjdàg 21 juni 1985 te Witmarsumo' 
Aanvang:. 18030 uuro . . . .. , · 
Aanmelrling ten gerr.eentehuize · · 
(A. Nauta) of op de avond van het . · . ·. 
eventement te Witmarsum.. . . 
Deelname van buiten de gemeente is 
ook mogelijk. 

ZWEMHEN 
~ 
om het Kampioenschap van Wonseradeelo . ; 
Datum; Zaterdag 22 juni 1-985 te Witmarsum~ ·, · · .. >· 
Aanvang •s morgens 10 •. 00 uur , 
Aanmelding in het zwembad te witmarsum tot··. · ,., · 
en met 20 juni 1985. 
Diverse leeftijdsklassen •. 

SURFEN 
~ . 
om het Kampj_oenschap van Wonseradeelo 
Datum: Zaterdag 29 juni 1985 tè Makkum. 
Verdere gegevens worden nog nRder bekend gemaakt. 

.. 

@ 
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: SNYPSNAREN: : 
1i:J:f:J:JjjJJ:li:fi:ilii.t:f Jliil 

- D0e1t Eelke oan•t aaisykjen wie, 
ferseach er him wat yn•e breedte fan'e sleato 

Hy kaam m~i •snoek' th~s, ynpleats fan ljipa.aien. 

- 0~ goed waarm te bliuwen ijie Titia nije •awangerski~s~ 
hiéden• kocht. Dy ha.t Titia no net mePr nedich 

mar it is nooh hieltyd klld en d3rom ~at Lolle 
se no oano 

- De rommelmerk f oar 1,Eenegezindheid' h9.t rQchwei 

13000,- opbroeht. It bestjoer hetanket eltsenien 
dy•t meiw1ll'ke hat oan dit 

- Yn guon doarpen wurde hichten (f~rkearsdro~pe~s) 
makke, tusken Hylke Fo en Mulder wurk~t it kre·kt 
oaraon. Is Tsjerkwert altyd tsjin de triid yn? 

- Sjoerd Breeuwsma ie kampioen biljerten fan Ts~erkwert 
.. . . . 

wurden0 Jaap van Lingen .w~ard twadà.e en. ,H_i~le 
Sc'-Jre&, treddeo 

- Ids en Leen ha yn it kader fan de E •. E.G. nei··, ··, - 

Denemarken west te fiskjen mei it eigen merk._. 
angel 'Leenids', dit yn it kader fan de export 

befoarderingo 

- Rop7 ynleverje foar 15 juny, perfoaxst net letter. 
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