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FOARWURD: 

I987 rint al wer moai nei de ein en dan is it hast ~afier 

om wer in nije Skieppesturt fan it Jier te kiezen. 

De redaksje bat eltsenien knap yn 'e gaten halden; 

op Nijjiersdei dan witte Jo wa't yn 1987 it meast aktyf 

wie foar doarp en mienskip. Eltsenien is dy jûn fan harte 

wolkom yn it Waltahûs; der is mesyk fan eigen boaiem en 

de tagong is fergeeso Sots past krakt yn 'e besunigings 

goarre, dy't dit lan efterfolget. 
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Us doarp komt dar aarstdeis oars ut te sjen. De 

populieren fan 'e Waltawei binne "oud en der dagen zat" 

en sille fan i t toniel -ferdwine •. Dat sil e f'ks s wanne 
moatte Fokke fûn dat in oar soarte beam net misstaan 

soe en dêr fiele wy ek ·,..fol f'oar , In inoaie·· rige platanen 

· (platanus hispa~ica) soe yn ûs doàrp wol passe en foar 

in keninklik-lik oansjen soargje. It sil lykwols wol 

wer op in rychje populieren utdraaie. 

Efter ûs park wurdt de iisbaan fol wetter pompt; 

Der komt ek wat einekroas mei, mar dêr fielt in earsten 
rider neat 

••••• 
Tsjerkwert soe yn 1992 wol kandidaat wurde. kinne om de 

Olympyske_ Winterspelen te organisearjen. De iisbaan is 

der en de ski-nûmers kinne op 'e bulten fan Ule halden 

wurde. It komt der no op oan oft wy in man hawwe 

dy't lobbye kin. Soe Hylke F. no minder mansk wêze as 

boargemaster Van Thyn fan Amsterdam? Foar de public 

relations freegjo wy Okke Arkum ( dy hat.krekt nei 

Amerika west om syn Ingelsk op te heljen) en Jehannes 

docht de sinterij. Hein G. kin ynternasjonaal starter 

wurde en Freark s. liedt de bel foar de lêste rûnte • . 
Wy nirnme allegearre in pear dielnimmers yn'e hûs ( de 

Russen by Hessel ) en klear is Keeso Dan kinne wy wer 

op 'e nij bewize dat in lyts doarp grut wêze kin. 



Jo hawwe net murken dat Sinteklaas yn ûs doarp 

sjoen is? Hy hat wol west en ""'Y .hoopje dat jimme rynsk 

betocht binne mei kedootsjes~ Wol in gesellige tiid 

no? De redaksje winsket eltsenien goede krystdagen 

en in lok.kich hijjier. 

JoD. 

P.S. Kopy ynleverje foar 1 febrewaris 1988 !!!! 

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER: 

58ste Bijdrage en ditmaal met een jaaroverzicht 1987 
tot de 1ste december. 
Donderdag 1 januari. 
Precies om 12 uur op de drempel van het nieuwe jaar 
1987, klonk wederom klokgeluid uit de oude toren van 
de st. Petruskerk alhier. 
In de avonduren in het Waltahuis werd Thea Dam de 
hoogste en fel begeerde dorpsonderscheiding omgehangen, 
omdat zij zich in het jaar 1986 het meest verdienstelijk 
had gemaakt voor dorp en gemeenschap! 
Friesland telde op deze dag 599.059 bewoners. 
Tjerkwerd telde op deze dag 456 inwoners en dat waren 
er 27 minder als op 1 januari 1986. 
Woensdag 7 januari. 
Prinses Juliana en prins Bernhard 50 jaar in de echt 
verbonden. Zag 4 vlaggen aan de gevels en dat was aan de 
Waltaweg. 
Zaterdag 10 januario. 
Winter. De laagste temperatuur op de hele wereld in 
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Jakoetsk in Siberië en die was 64°c onder nulo 
Zondag 11 januari. 
Temperatuur in de nacht-11°c. Om precies 12.45 uur bind 
de schaatser Frans Mulder de schaatsen onder çn rijd op 
de Trekvaart even later gevolgd door de jeugdige Peter 
Bakkero 
Dinsdag 13 januari. 
In de nacht vriest het - 16°c. 
Donderdag 15 januari. 
Grootste deel Europa in 
greep van barre winter. 
KNMI-advies: Blijf 
binnen. Dergelijke weers 
omstandighed~n deden 
zich ook voor op de 18de 
januari 1963, toen een 
Elfstedentocht werd ge 
houdeno 
Vrijdag 16 januari. 
Dorpsomroeper belt in 
een rondgang en wel de 
eerste in 1987 voor de 
IJsc_lub. 
In de avonduren alhier de eerste schaatswedstrijd van 
d'ez e winter o 
Zaterdag 1? januari. 
Est af et t er:ijden. 
Maandag 19 januario 
Meer dan 200000 schaatsers gaan deze dag langs ons dorp 
(Elfmerentocht)o · 
Woensdag 21 januario 
Ongeveer 150 schaatsers r:ijden de slag om het Waltahuis. 
De oorzaak van de geringe deelname is mqtregen, :ijzel 
en mist op deze dagó 
Zaterdag 24 januario 
Dorpsomroeper Anno 19200 
Donderdag 29 januario 
Rouw op Ald Faers Erfroute. De vlaggen hangen halfstok 
aldaar i.v.m. het overlrjden van Jouke Reidsma. 
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llij werd 62 jaar oud en ~as de,.laatste 15 ja.'~f.- behe·erder 
van de museumboerderij in AiJ.ingawier en w'oonde.bijna 
zijn gehele leven aan de Waltiweg no. 27. ~ 
Maandag· 2 f ebr-uar L, · · ·,';". · 
Schaatswedstrijd voor mannen en vrouwen boven de 16 jaar. 
Zondag 8 februari. 
Oud tweede kamerlid Hendrik Koekoek overleden. 
Een van zijn uitspraken waren:'Orde en gezag zijn heîlige 
zaken , I 
Kruiend ijs torenhoog langs IJselmeero 
Woensdag 11 februari. 
Echtpaar Brandsma wonende aan de Kerkstraat 2, 
50 jaar in de echt-verbondeno 
Maandag 2 maarto 
Een ijsregen veranderd Noord-Nederland· geheel in een 
compleet ijslandschàp. 
Woensdag 4 maart~ 
Het vriest in de-nacht nog - 10°c. 
Dinsdag JO maarto 
Overleed in het SAZ in Sneek Jeltsje Feenstra-Albada 
echtgenote van Bouwe Feenstra in de ouderdom van 81 jaar. 
Laatst wonende aan de Go Japikslaan 15 te Bolswardo 
Dinsdag 17 maart. 
Maartse buien! 
Woensdag 18 maarto 
Belangrijke boerenboelgoed op Zathe Westerhuis, Jousterper 
weg 2, tussen 11·.oo u. - 111.30-uo telde ik daar 421 
auto's van de bezoekers aldaar. 
Vrijdag 27 maar t ,. 
De eerste zware zuid-wester lentestorm raast over ons 
land. Windkracht 7 - 10. Op diezelfde dag werd het eerste 
kievitsei van Friesland bij Siegerswoude gevonden. 
Zondag 29 maart. 
Op deze dag vindt om 16.15 u. Jaap v.do Wal het eerste 
kievitsei van Tjerkwerd. 
Zaterdag 4 april. 
Surfers gaan langs Tjerkwerdo 
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Zondag 5 april. 
1Eènsgezindheid' viert haar 65 jarig 
jubileum in de Ned. Herv. Kerk met 
medewerking van het Kerkkoor en 
Con Spiritoo 
Maandag 6 aprilo 
Etje Koopmans viert haar 89ste ver 
jaardag! 
Dinsdag 7 aprilo 
Vrouwenwereniging 'Martha-Maria' 
maakt op deze dag haar jaarlrjks 
reisje. 
Vrijdag 10 april. 
In een zachte lentebries raapte ik 
mijn eerste 2 kievitseieren en bood 
ze mijn buurman en vroegere broodheer 
aan. 

Zondag 26 april. 
Oud dorpsgenoot Jeltje Jorritsma-Kers viert haar 94ste 
verjaardag in.H;uylckenstein te Bolsward. 
Dinsdag 28 aprila 
De bejaardensoos maakt als afsluiting van •t winter 
seizoen een middagreisje door een gedeeite van Wünsera 
diel met als einddoel de Vigelante te Makkum. 
Waar mijn oog op het strand een schoonheid ontwaarde met 
ontblo.ot bovenlijf "WJio og·ë·:R:$/·ll o·oü·!!~ 2 2 0 0 02 2 o oo o 09 o o o o o R.:JI 

· · _:,: · .· · Niets·om-·t~Ujfi.friestcm• · ·- ' 
•• 11. ~-. 

Bloot .mmm~n :.daar heb je· meer aan 
De tsmperatuur bedroeg dan ook op deze zonpige middag 
+ 25 c. 
Vrijdag 1 meio 
Overleden op 60 jarige leeftijd in SAZ te Sneek Elske 
Oostenveld-Bron. 
Echtgenote van Jacob Oostenveld wonende aan de Singel 
no. 15. 

6. 



Donderdag 14 mei. 
In een rondgang wordt de dorpsomroeper in Arum bijna 
enige geldstukken aangeboden door ene mevrouw menende 
dat hlj van het Leger des Heils was! 
Zaterdag 6 junio 
Dorpsomroeper doet mee aan de Nederlandse Kampioen 
schappen voor stads-eµ dorpsomroepers te Vianen de 
stad van Brederode, maar valt niet in de prijzen! 
Maandag 8 juni. 
Slecht weer teisterd peleton van de Elfstedentocht 
pedaleurso Ze trotseren veel regen en wind! 
Zaterdag 20 juni. 
De 1ste van de.4.KLAVERBLAD wandel- en fietstochten, 
georganiseerd door het bestuur van de verenuin~ van 
dorpsbelange~ en ; ••••••• geslaagd!! 
Donderdag 25 juni. 
Meinze Poelstra, Singel no. 14, 
viert zijn 82ste verjaardag 
vandaag. 
Vrijdag 26 junio , 
Sietse Gietema en Anna 
Wiersma uit Dedgum worden 
op deze dag in de echt 
verbondeno 
Zondag 5 juli. 
De laatste dienst, die 
gehouden werd in de 
Geref.kerk aan de 
Waltaweg 39. Men her 
dacht in 1967 nog het 75 
jarig bestaan van de kerk! 
Zaterdag 18 julio 
Op 81 jarige leeftijd overleed Djoeke Poelstra-Gietema 
echtgenote van Meinze Poelstrao 
Woensdag 22 juli. 
De dorpsomroeper doet mee aan de Kampioenschappen van 
N.Wo-Overrjsel in Steenwijk van stad en dorpsomroepers 
en wordt 6de. 
In de 1ste week van augustus aan de Bronovolaan in 

7o 



Den Haag, ruikten in deze week rtjkelui's ziekten en 
arme lieden hun pannekoeken.beida nogal ver! 
Donderdag 6 augustus. 
Er valt tussen 10.00 u. en 11.00 u. in de voormiddag 
natte sneeuw in Franeker. 
Dat is de winterse balans van de .zomer op 6 aug. 1987. 
Woensdag 2 september4 
Burgemeester Abma viert vandaag zijn 57ste verjaardag. 
Donderdag 3 september. 
Tjerkwerd drie dagen Ln teken van de reünie. 
Op tal van plaatsen in onze gemeenteiwerd.en in deze 
maand dorpsfeesten gevierd, maar Tjerkwerd beleefde een 
absoluut hoogtepunt! 
Zij bereidde haar oud-inwoners een welkom om nooit te 
vergeten! 
Zaterdag 5 september. 
EEN DAG én EEN '.FEEST om nooit weer te vergeten!!! 
Donderdàg 24 septembero 
De dorpsomroeper met Else en Judith als bloemenmeisjes 
gaan door het doi~ en reiken brjna 30 boeketteh bloemen 
uit aan bejaarden; zieken en alleenstaanden·vanwege de 
tuinwedstrrjd 1987, waar de winnaars waren M. v.d. Wal 
en Ro Posthumus.: 
Zondag 4 oktober. 
Sietske de-Jong van de Waltaweg 3, viert haar 80ste 
verjaardag. 
Dinsdag 6 oktober. 
Treinreis door al de 12 provincies op één dag totaal 
1081\km. 

'Dinsdag 20 oktober. 
Paniek op de effectenbeurzen. Dramatische toestanden van 
schreeuwende mensen op de beursvloer, die van de ene 
hoek naar de andere renden. Een waar slagveld met in 
middels gehavende aandelen. Dat was het b~eld van die 
dagen. 
Zaterdag 31 oktober. 
Mdakte een rondgan~ door·het winkelcentrum van Berkel 
en Rodenrijs brj Rotterdam. 
Vrijdag 6 november. 
Feestelijke opening van de nieuwe Christelijke basisschool 
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alhier. 
Zaterdag 7 november. 
Jongerenkoor Con Spitito neemt deel aan het festival 
te Makkumc • 
Zondag 8 november. 
Jongerenkoor Con Spirito zingt in de jeugddienst in de 
Ned. Herv. kerk te Tjerkwerdc 
Woensdag 11 november. 
Vrouwe~vereniging 1Màrtha-Maria' houdt haar jaarlijkse 
verkoop en spelavond. 
Vrijdag 13 november. 

Jaarvergadering van de Ver 
eniging van dorpsbelang. 
Aanwezig ongeveer 40 leden0 

Na afloop uit_reiking van de 
bekers, bloeiende- en groene 
planten, bollen ·en enkele tuin 
gereedschap·door de dorpsom- 

l roeper van de 10de tuinwedstrtjd. 
\•~. (;\:/,~ Voorzitter H. Feenstra sprak 
-. /f ·(df·z . love-nde woorden tot Freark ·w; Schakel en reikte hem een 

; prachtige ingelijete herrinnering 
. uit voor de 10 jaar lange 

· organisatie.en beoordeling van 
genoemde tuinwedstrijden. 
En zo waar stond ntijn koren sinds 
1 januari 1981 weer eens te 
bloeieno En meende dan ook te 
recht dat het voorlopig voor 
eerst wel genoeg waso 

Zaterdag 14 november. 
Winnaars van de tuinwedstrijd 
die er vrijdagavond niet 
waren vanwege verplichtingen 
elders of er gewoon nie~ 
waren, kregen hun prijs-op 
deze dag thuis bezorgde 



Vrtjdag 20 november. 
Jaarvergadering Oranje-verenigingo Ongeveer 20 bezoekers. 
'Maandag 23 novembero 
De 49ste verjaardagskaart die ik.dit jaàr verzond 
was op deze dag voor Cornelis de Groot, omdat zijn 4de 
verjaardag vierde op-deze dag. 
Woensdag 25 november. 
Het echtpaar Koopmans-Jorritsma van de Waltaweg 57, is 
45 jaar Ln de ech t. verbonden. 
Tenslotte. 
Het vervolg van de decembermaand leest u in het volgende 
nummer van de 12de jaargang nummer 1. 
Evenals berichten zoals van die donderdag 4 december 1986, 
waar toen door stemming besloten werd tot ruil_verkaveling 
van Wünseradiel Sud en waar inmiddels de mens~n van de 
Landinrichting commissie j.l. reeds 
zrjn geinstalleerd. 
En van de 31ste oktober in Berkel 
en Rodenrijs bij Rotterdam waar ik 
in de jaren 1938-1939 en tot mei 
1940 en 1942 en 1943 verbleef en 
op die dag een rondgang maakte in 
het winkelcentrumo 

Hèt·is nog wat vroeg, maar ik wens u allen alvàst 
a,s. Goede en Gezegende Kerstdagen en een Prettige 
Jaarwisseling! 
En besluit deze bijdrage met wederom van huis tot huis 
de hartelijke groeten van de 

Dorpsomroepero 

Wy woenen graach elkenien betankje foa.r alle 

kaar t s j es en presentjes., dy ' t wy krigen ha 

mei de berte fan Aggieo 

Iemswàlde. 

. ·· 10. 

Bertus en Nellie 
en berno 



DEROM IN REUNIE , _ 
OP 20 FEBREWARIS 1988 

Dizze dei sil foaral foar alle leden en ald-leden 
wêze. 
Rja binne welkom tusken 10.00 - 10.30 oere yn it_ 
Waltahûs. 
Oerdei is der. tiid om meiinoar te praten en fansels 
te sjongen. 
Jûns, nei de kofjetafel, is der yn tsjerke in ûtfiering. 
Om 20000 oere is eltsenien dêr wolkam. 
Jimme kinne dan lhsterje nei in machtich grut koar 
û.l.f. Jan Blanksma en Age Gietema, êfwikseljend mei 
it koar Con Spirito sa't it no is. 
Nei dizze ~tfiering, dat sil + 21.30 oere wêze, gjit 
it feest fierder yn It Waltahüs w~r•t û.o. Sikke Horjus 
foar de musyk soarget0 
Dus ••••••• 

Kom allegear! 

Con Spirito. 
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OPENIIW VA;: Oi:::',i~ iiIEUWE SCHOOL 

Het leek ons terecht om via het dorpskrantje 
1It Skieppestu~tsje' iedereen ~ogmaals te bedanken 
voor de manier waarop gezorgd-is, dat de openingsdag 
van onze n i.euwe school "De Reinb8ge" zo geweldig is 
geslaagd. 
Nog even een terugblik op hèt verloop van deze dag. 
's Morgens half tien, stond het muziekkorps 'Eensge 
zindheid' Klaar om de kinderen en de vele belangstellen 
den te begeleiden naar de school. 
Het was prachtig weer, de vlaggen waren uitgestoken, 
ook de nieuwe dorpsvlag en de kinderen waren getooid 
met feesthoed en linten. 
Bovendien waren een twaalf tal meisjes omgetoverd tot 
balletdames. 
Een zeer feestelijk geheel. 
Aangekomen bij de school,.kon men zien én horen wat de 
kinderen hadden ingestudeerd voor de openingsceremonieo 
Het 'Li t us_ a.l.Leg e az- sjonge' werd uit volle borst ge 
zongen. Daarna werd de hoepeldans door de twaalf meisjes 
uitgevoerd. Heel erg leuk! 
Voorzitter Leen Huisman gaf daarna aan Roelof de Jong, 
oudste in leven ztjnde leerling van de Christe+rjke school, 
de opdracht de school te openen, door middel van het 
zoeken van de juiste sleutel, welke verstopt was onder 
het sjaaltje van é~n van de danseressen. 
De Jong vond de sleutel brj de tweede poging. 
Op een waardige manier maakte de Jong de deur open en 
sprak de wens ui, dat de kinderen van deze school maar 
heel goed hun best zouden doen en heel geleerd zouden 
wordeno 
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De naam van de school werd:daarna onthuld door de 
bedenkster Thea Dam-Ruiter. 
'De Reinbêge1 is voor iedereen een teken-dat men met 
vertrouwen ~e toekomst tegemoet mag zieno 
De wanddecoratie gemaakt door A~a Stel, onderstreept 
deze naam. 
Het laat kinderen in een open-kring zien, waarbij 
iedereen zich aan kan sluiteno 
De tekst onder deze decoratie luidt: 

•De Reinb8ge hat God ûs jOn 
as teken fan •t ferbün 
Asto him sjochst 
dan tinkst derby 
de ierde wurdt wer nij' 

Terwijl ons muziekkorps feestelijke klanken liet horen 
konden de bel_angstellenden daarna de school van binnen 
bezichtigen. 
Kreten als: 1Wé3.t rnooi .. , Kan dit nu allemaal ••••• , 
'k Wou ook wel weer naat school •••• Heerlijk om in zo'n 
school te werken •• ! etci werden geregeld geslaakt. 

De inspecteur van het basisonderwijs dhr. Lutgendorff 
kon helaas niet bij dit feest aanwezig zijno 
Wel kwam hij een paar dagen eerder op schoolbezoeko 
Ook hij was vol lof. 'Dit is riu een voorbeeld van hoe 
een school er hoort uit te zien.• 
Hierin kunnen de nieuwe onderwrjsgedachten optimaal 
uittewerkt worden. 

In het WaltahOs werd onder het genot van koffie met 
gebak, het woord gevoerd door een negen tal sprekersa 
Voorzitter Leen Huisman sprak in zijn openingswoord 
dank uit aan iedereen die de bouw van deze school 
mogeljjk hebben gemaakt, en blikte terug naar de afge 
lopen jaren en de voor ons li~gende toekomst. 
Anne Dam lichtte de nieuwe onderwijskundige mogelijkheden 
van de school toe, en was z~ch er terdege van bewust 
dat er een zeer verantwoordelijke taak op de leerkrachten 
rust, en dat het van groot belang is dat het bestuur, 
MZR en alle ouders met hen meedenkeno 



Verteg'enwoordigers van Gemeente W{lnseradiel, 
archi.tectenbureau de Boer, Dorpsbelang, Stichting 
WaltahOs, Mevr. de Vries en R. Bakker, ·oud-leerkrachten 
Jan Dijkstra en meester Hibma kwamen däarna aan het 
woord. 
Goede maar ook kritische woorden werden gesprokeno 

's Middags was er feest voor de kinderen. 
Het toneelstuk I Bargebi,ten' werd door I eigen I mensen 
opgevoerd. 
De kinderen hebben ervan genoten. 
Tot aandenken aan deze dag werd hun een bekertje 
aangeboden voorzien van de naam 'De Reinb8ge', datum 
en hun eigen naam. 

'Avonds werd 'open huis' druk bezocht door oud-~eer 
krachten, oud bestuursleden, vertegenwoordigers van 
andere scholen en vele belangstellenden uit ons eigen 
dorpo 

Totslot: 
Bedankt mensen voor alles wat er gezegd, gegeven en 

gedaan is!!!! 

Laat Tjerkwerd met recht trots zijn, maar 66k zuinig, 

op zo'n mooie school, te midden van ons dorp! 

Namens het bestuur, 

Coby Hofstra-Draajjero 

·T~-- --. 
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· BERJOCHTEN FAN DOARPSBELANG: 

Op' e lêste gear-komst e fan doarpsbelang ha we i t hän oer 
wat foar ak.tiviteiten we ris betinke koene foar it 
komrnende winterskofto 
It winterskoft is de tiid by ûtstek om wat te organisear 
jen. We ha der in foarproefke fan hän; we witte wer 
hoe't it heart en fielt as de hagelstiennen tsjin de 
ruten fleane. 
De earste wiken sille noch foarby fleane: 
Sinterklaas en syn feinten strune 
al wer om•e doarren, we ha 
ûs reuzesjoelmiddei en oer 
in skoftsje ha we de 
Krystdagen _al weren dêrnei 
Ald en füjo 
Mar dan duorret·it noch 
in hiel skoft f oar 1 t . de iA'.) 

earste griene bledsjes~·- ··.-. 
wer te f oar-. i' :· 
skyn komme , M>~ 
It is dan al wer -~ .. 
19880 ~s~- 
In frjemd J1er,- ~. 
in skrikkeljiero 
We ha ek in 
frjemde datum 
Ktsocht, de 
29e febrewaris 
(of de wike 
weryn de 29ste falt).. 
foar wat frjemdso 
We hälde in 
eksposysjeo 
No binne we sa njonkenlytsen yn Tsjerkwert wol wat 
wend oan dat wurd9 mar it wurdt gJin gewoane eksposysje. 
Sa'n frjemde is der yn Artisjok noch net westo 
Wat ha we yn'e holle? 
Eltse T~jerkwerter meî in ding tetoanstelle wat er 
graach ris sjen litte wol oan in oaro 
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It kin maai wêze- mar ek 8fgryslik ünhuer, it kin lyts 
wêze en grut (net al te grut fansels). 
It makket net ~t, as men der mar·in bepaalde sin·by hato 
In briefke der by om hakker reden krakt dàt dinkje 
û+soc nt is. . 
W&r: Artisjokstelt har eksposysjeromte beskikber 
t'tsjin dy tiid is dizze romte net ferwaarme,. mar troch 
it sjen fan sokke aparte dingen sille we de waàrmte 
wol hàlde kinne). 
Dêrneist scene we 'It Waltahüs• brüke kinne. 
Mar dat hearre jimme nochwol. 
Wannear: We fine in dei te kaart en ek in wykein fine 
wë-wät-oan1e koarte kant. 
We geane fan in hiele wike ut; 
de wyks wêr1t de 29ste febrewar.is ynfalt. 

Neiere ynformaasje fólget noch. 

Doarpsbelang hat in kulturele aginda opsteldo 
Elts wa't belang hat by in bepaalde jün of leaver noch 
by alle jünen kin him opjaan by Marja Verzijlberg (tel. 
9480) en Rixt Speerstra (tel. 2635)0 
De opset-is om der meielkoar hinne en om mei-elkóar 
te rideno 
It motto is: "Meielkoar is geselliger as allinne.11 

WANNEAR WAT WER HOE,_LET 

12 des. "Reuzesjoelbakkampioen 

skip 

Tsjerkwert 

Waltahüs 

18 deso De sjonger 1?enny" Huisman 't Hearrefeen 20000 o. 
1t Posthûs 

22 des. ·Feint fan twa masters/ 

Tryater 

Warkum 

Klameare 

20000 Oo 



WANNEAR WAT WER HOE LET 

16 jan. Thialf - reedride 't Hearrefeen 
~ . . . 

Thial:fstadioi;1 

de jOns 

22 jano Rients Gratema 

(mar 16 kaarten be 
skikber) 

Ljouwert 

'In Fries is in Fries Harmony 

is in Fries' 

20.00 Oo 

12 febro Bowlen of kegeljen 

26 febr. Clowns 'Colorn 

baoni' 

Snits/ 

Hylpen 

Ljouwert 

Harmony 

de jüns 

20.00 o. 

4 mrt. Achter de tobbe 

Tryater 

Wommels 

Dielshûs 

20.00 Oo 

19 mrto Liesbeth List •t Hearrefean 

•t Posthüs 

20000 Oo 

0 
Fierdere omskriuwing folget nocho 
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KAARTENDE DORPSGENOTEN! 

. 
Het thuiszitten ook zo beu? 

. U kunt het thuis niet me~r uithouden! 
Welnu, er is een prachtige oplossing voor uw probleem 
en u helpt ons er ook nog mee. 
Het zit zo: 
Dinsdagavonds ztjn twee verenigingen actief, de biljart 
vereniging en de kaartclubo 
Waarsclujnltjk wel eens iets van gehoord, maar niet meer 
dan dato 
Dat is jammer, want we kunnen wl wat nieuwe leden ge 
bruiken bij de kaartclub om te klaverjasseno 
Momenteel hebben we te weinig ledeno En wanneer er 
iemand afbelt dan is het moeilijk om vervanger~ te 
vinden. Verder willen we graag drie tafeltjes beiet zien 
en dat zijn er momenteel slechts 2o Te weinig dus en 
vandaar deze oproepo De klaverjassers in het dorp, kom 
dinsdagavond acht uur naar het Waltahüs om mee te 
kaarteno En wanneer er een rij voor de deur staat, loop 
niet weg, maar sluit gerust achteraan! 
Tot ziens. 

'.j 
·,.· 

De kaartverenigingo 
ieOo Maurits IJdema. 

-GQGOOOOOOOOOOOOO- 

DE BIJDRAGEN BINNE KOMMEN FAN: 

He Groenewoud, Boalsert, Ao de Haan, Boalsert, 

S~ îolsma, Gietsjerk, J. Huitema, Singel, D. Poelstra, 

Dedz.jum, Y. Schakel, Allingawier, M. Poelstra, 

Nijbeets en frou Po Mulder, New Yerseyo (VS) 

nertlike tank! 



UIT DE OUDE Doos ••••• 

Door bemiddeling van dhr. G. ~ingnalda, 

redacteur van D.N. Exmorra kwam ik in bezit van 

de Nieuwjaars-wensen van een aantal inwoners van 

Tjerkwerd en omstreken uit 1938 • 

•••••••••••••••••••• 

Il li.O,Tl!Jt 
D. llOITD-41 llolr. · 

,. f. 

!. R!IDtMA . 
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p. L --------- 

... 
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?:&f/1&112 a. .... 
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BILJERTEN: 

TJERKWERD-EXMORRA: 

H. Huitema 41 Jo Schilstra 24 2 - 0 

Sj. Breeuwsma 17 - Y. Ypma 22 0 - 2 

G. Visser 20 J. Vrolijk 27 0 - 2 

Sj. Gaastra 20 H. Reitsma 21 2 - 0 

G. Dijkstra ~74 Sj. Heinsma 43 0 - 2 

w. Poelstra 25 J. Wijnalda 32 0 - 2 

Do Poelstra 28 Eo Brunia 33 2 - 0 
J. Dijkstra 54 Wo Brander 34 0 - 2 

----- 
Totaal: 6 - 10 

FERWOUDE-TJERKWERD: 

B.J. Bouma 35 s. Hiemstra 21 2 - 0 
w. Attema 15 Sj. Breeuwsma 17 2 - 0 
P. Rilt 20 Go Visser 20 2 - 0 
T. Plant inga 30 Go Hofstra 28 0 - 2 
o. Vo Kalsbeek·45 Ho Huitema 1+1 0 - 2 

Eo Hooghiemstra 77 J. Dijkstra 54 1 - 1 

B. Brouwer '}6 H. Schakel 36 2 - 0 
1',. de Groot 22 Go Rypma 29 2. - 0 

----- 
Totaal: 11 - 5 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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BARG EBI TEN: 

De iReinb8ge' hat syn offisjele 
start makke; in feestlike dei 
foar jong en ~ldo 
Foar de bern wie it de middeis 
feest yn It Waltahûs. 
Der wie wat lekkers te iten en te drinken en as hichte 
punt it toanielstik 1Bargebiten1o 
Boer Gosse (master Henk) komt yn it stik net sa sympathyk 
oer by de ber~o Hy is och sa gjirrich en hy is net sa 
aardich tsjin syn dochter Tsjitske (Thea Dam)o 
Se maat de hiele dei oan it wurko 
Ek de bisten meie him net sa graacho Se krrje hast neat 
te iteno Sy fine de boer mar in rotboer, mar dat kinne 
se net sa lüd rappe, want as er it hearto••••• 
De ko Beitske, waard spile troch Sary de Boero 
Se seach der o sa echt ût mei har kowekop, echte kowe 
sturt en har grut jaar, wêr't echte molke yn siet; 
Mar doe't se echt lulk waard, kaam der soere sOpe Ûto 
Ella Huisman maast gfuls opstöppe wurde om der in leRkere 
fette baarch fan te meitsjeno Har namme: Blabbergato 
Wei fan blabber en yn1e blabber omrêljeno Se is och sa 
fan it hynder as Tsjitske beslût fuort te rinneno 
Blabbergat stelt har foar om dat. net te dwaan , 
Hy wol Tsjitske ferstopje op1e heasoldero 
Tsjinoer de boer dagge se krekt of syn dochter poer 
allinne omdoarmet yn it grutte tsjustere bosk9 w&r•t 
allegearre aaklike bisten op'e loer lizze om har te 
biten. 
Jakkeltsje (Joke Schukken), in sjike fränske-sierhin, 
mient sels dat der seehfinen yn it bosk sitte0 

Sels hjit se leaver Jacqueline; Jakkeltsje is.sa gewoan" 



De bisten sette de boer ûnder twang, as se der efter 
komme dat er hielendal net sa earm is. Hy blykt ryk te 
wêzeno 
Earst oan ûs easken foldwaan en dan pas sykje wy 
Tsjitske, boer! 
In 'happy end1• De boer sil syn libben ferbetterje en 
Tsjitske komt weromo 
Jakkeltsje, Beitske en Blabbergat krrje wat se sa graach 
ha woene. 
De boer, no gans earmer, fielt him no pas de rykste 
boer fan Fryslfuio 

Tiisdei 1 desimber wie it feest yn Heecho 
Juffer Hoeksema.wie 25 jier oan'e skoalle ferbûn west. 
Dêr ha weit stik ek opfierdo 
It slagge mar bêst. 

"De Bargebiters11• 
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SNEON-TE-MIDDEI 12 DESIMBER OM TWA OERE ===================----- ,, 
.~euz.ejoelba~ ~ 
Ko~pioen!akip fan· 
r~erkwer~ (INTREE: f 1,-) 

J"ehannes Huitema wie yn 1986 de bêste sjoelero 

Wa wurdt it ~ jier? 
Doarpsbelango 

BOARGERLIKE STAN: 

Troud: Jan. Oo Postma en Hiltje II Stremler binne 

30 oktober trou.d en wenje yn Boalsert 
plan Altenburg. 

__ ._,, .. .. 

23. 



S N Y P S N A R E N 

Il 

- Joop Nota hat de Grifformearde tsjefke kocht en 
dat komt moai fit, want lyts.e Jan ( so an fan Joop 
en Akke) hat talint. 
Hy stiet gaur i.a op' e stoel te ps·almsjorigen en te 
preekjen en hy past .ek··goed op fis as doarpsgenoaten, 
want okkerdeis ropte lytse Jan klear en helder 
fan Ie preekstoel:' En de bt.o emen gaan déze week 
naar frou Gietema!!1 

- De Waltawei leit der earstdeis neaken en bleat 
byo 

- Op :Nijjiersdei spylje leden fan'e boer blaas 
kapel fan Eensgezindheid. 

Broer is het kacheltje en Henny is het 
kooltjeo 

It n~e fytspaad is no noch rinpaado 

- Ulke Wiersma krige op'e ferkeaping fan 
'Martha en Maria' in priis: In breido Dat 
kin noch wat wurde. 

- Op Iemswalde is ferlet fan ferkearsmaatregels, 
op 1 jün 2 oanridingeno 

- Wim -S o . befo~dere ta Gilde-fotograaf o 

- Aldjiersjün nei 24000 oere is it Waltahüs 
iepen en_i.t bier is dan foar in skaplik pryske 
te ke ap , 

- Kopy foar 1 febrewaris ynleverje! 

- ,- ' . 
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