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doarpskrante fan tsjerkvvert e.o.

Foarwurd fan de redaksje

-,

NAWOORD.
Tijdens de e~rste kennismaking met de do9~ miJ
zeer gewaardeeide Skieppesturtredaktie werd lk,
na een sober doch plechtig welkom, vrijwel
onmiddelijk door een aantal leden fanatiek onder~
vraagd!
Daarbij werd tevens mij onomwonden te verstaan gegeven
dat ik-van ds. eerstvolgende te verschijnen dorpskrant het voorwoord zou moeten gaan schrijven
en zo voegde Jaap er nog aan toe; een "nee" wordt
niet geaccepteerd!
Hierdoor volkomen in het nauw gebracht gaf ik
aa~zelend toe. Wat kon ik anders?
Toen ik na de vergader~ng huiswaarts ging, nam
echter ~ij iedere.stap· die ik deed, mijn verontwaardiging over dit ondemocratisch gebeuren toe!

\.

Met 'n bonzend hart en rode oren kwam ik thuis!
Hoe konden iij
bij de eerste de beste gelegenheid
die zich voordeed.mij, een journalistieke bakvis,
op te zadelen roet ~~n van de moeilijkste taken
die een redaktielid maar ten deel kan vallen:
nml. het schrijven van een Vodrwoord!
Maar ik had het wel in ~e gaten; Gurbe wilde mij
natuurlijk testen. Hij beschikt tenslotte over
een behoorlijke portie journalistieke ervaring!
.Ik kreeg o p e.en s een lumineuze inval! Bij een
volgende vergadering, ~o besliste ik, zou_.ik
ten overstaan van alle redaktieleden, hen losjes
mededelen dat ik (en dit moet u iets dichterbij
gaan lezen)
niet het v6orwoord zou gaan
verzorgen, maar daarentegen alleen bereid zou
zijn om een nawoord op schrift te zetten!
Nee, P.L. en W.N. konden me nog meer•vertellen!
Cl

co rr1t:;p:;n rrn
Helaas, zo ver kwam het niet!
Ik beging namelijk een kapitale blunder.
Jaren vooraf gepland; de 19e september.
Maandagavond, redaktieavond .•.••... en ik, die
deze datum zo had ingeprent, was opvallend afwezig!
Nog_ erger, ik was er niet eens bij!

Verslagen zit ik hier nu aan tafel en doe verwoede
pogingen dit nawoord af te ronden .. Moeizaam lopen
de woorden uit mijn penf·
In de hoop dat m'n geachte redaktiegérioten mijn
misstap zullen vergeven, geef ik alsnog {deels)
toe aan hun allereerste verzoek; het schrijven
van een voor~oord.
Na zorgvuldig beraad heb ik de zetter van het·
Skieppesturtsje, mw. J.W. te T. de opdracht gegeven
dit nawoord voor in het blad te_plaatsen.
Wel zal ik in een volgend overleg de achtbare leden
wijzen op het feit dat een reda~tie,indien deze
niet voltallig is, niet kin en mag functioneren.
Ja, dat doe ik, tenminste als ik de datum niet
vergeet!
H.v.d. Zee
P.S.l

Iedereen veel leesplezier toegewenst!

P.S.2

De namen (en initialen) opgenomen in bovenstaande verhaal zijn fictief.
{Het verhaal overigens ook)
Indien deze overeenkomen met namen van bestaande personen is dit louter toeval! (dit heb ik
zo van de t.v. overgenomen.)

P.S.3

Kopy voor 28 november.

Bydragen
Bydragen binne kommen fan:
H.M. Huitema, Sylroede; P. Kroneman, Nymegen;
E.Feenstra, Jousterperwei; T. Bakker-Elzinga,
Bolsert; B. Kuipers, Singel; S. Postma, Arkum;
D.Y. Haarsma, Himdyk; H. de Haas, Haar1lm;··
Fam. Velema, Beilen.
Tige tank~
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Berjochten fan de doarpsomropper

1

Najaar.
Zo droevig ruisçhen de bomen
Zo koud is de gure westenwind
Zo stil is het· h e r-. langs de zomen
Waar het eenzam~ wpu~.begint
ä

Ver.over het zand en de heide.
Zie' k ginder het. kruis der kerk
En daar op de verre weide
Een landsman nog laat aan het werk
Een vrouwtje1,oud van de jaren
Zoekt sprokkilhout in het bosch
Waar onlangs <ie ,bloemen .e n de va r e n
Nog prijkten in zomerschen dos

~

En eenzaam loo~Jk te dromen
Hoe toch wel het leven vliedt
Zo droevig ruisch.t _door .d e .b om e n
Het stervende najaarslied!
Uit de Swalker. jaar 1925
"De bl~t~n va1·1en op het pad
bij honderden teneder
De ruwe wind roort blad bij blad
En brengt ze nimmer weder
Verdwenen is dra de frissche bloemenpracht
Die zomers ons zo tegenlacht"
Ook na dit~zomer getij, dat ons dit jaar ten deel
viel .. Volgt,nu eenmaal, ~en tijd op van afbraak en
ineenschrompele~ en vergaan. Wij zoeken dan weer
gezelligheid binnen onze huizen.
· _
Maar verlangen soms weer terug naar de dagen waarop
we zo onze deur uit konden stappen en konden dwalen tussen het zomerse groen en alles wat groeide
en bloeide.

1

Net als de seizoenen die wisselen, zo gaat het
immers ook in de jaren van een mensenleven en wordt
het ook eenmaal herfst .. De tijd komt dan ook waarop
duidelijk wordt wat voor vruchten ons bestaan mocht
o p b r e ng e n , Kunnen en mogen we d a n .oo k danken voor
wat de Here gaf en voor zijn geleid~ elke dag?
Wat.ook kome Hij blijft ook in de tijd van afbraak!
En ieder voelt zijn eigen· z or- g e n en·•.• .' ....... het is
vaak moeilijk om blij te zijn. en· moed "t e hebben.

Maar ..•. ook in 1994 mogen wij zieken, bejaarden
en eenzamen eens een kaart sturen en bemoedigen en
op de Heiland wijzen.
·
De laatste maanden heb ik het huis verlate~.
En was in : Koudum, Makkum, Exmorra, Schraaid, Blauwhuis, Driesum, Wouterswoude, Joure en Franeker en
nam deel aan 2 wedstrijden in Woudsend. en Enkhuizen
met de BEL.
Wij ziJn samen onderweg,
Samen met de Heer op weg
Met de sterren in de lucht
Met de vogels op hun vlucht
Met de zon , de maan , de zee
Heel de schepping wandelt mee
Jonge, oude mensen saam
trekken op de levensbaan
Zo gaan ze samen onderweg
Samen met de Heer op weg
Zo gaan mensen hand in hand
samen naar het beloofde land
Wij gaan samen onderweg
Samen met de Heer op weg
.. ·,

"Wordt een die zwak is moede,
Een sterkere grijpt zijn hand
De broeder steun de broeder
Zo blijft de liefde in stand,
Sluit vaster u ~anéén,
Wees voor eeh ~lk de minste
Maar ook weer graag de meeste,
In liefdes dien-st. àlieen ! !'!

S'.

Ik wens u als slot, een wens voor u en miJ. Zal liefde
de basis zijn voor omgang· met elkaar. Het behoedt ons
voor veel teleurstellingen.
"Bescherm je zelf niet met een schutting, maar omhein je liever met vrienden. Geen straat te lang
met een vriend naast. je. E~.~. de enige wijze om
een vriend te hebben is er een te zijn.
Een gelukkig mens voelt zich overal thuis."
Tel uw zegeningen

Tel ze één voor één
Tel ze, tel ze.allen
En vergeet er geen
Tel ze, tel ze allen
Noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde
Dan door alles heen.
Wederom van huis tot huis een hartelijke groet van
De Dorpsomroeper!

*******************************

De opbringst fan de kollekte foar de kankerbestriding yn de doarpen Parregea, Hieslum,
Greonterp, Dedzjum en Tsjerkwert is f. 1944,75.
De minsken dy't mei de bussen rûn ha
wurde
tige betanke!

De sutelaksje fan it Fryske Boek hat
f. 914,95 opbrocht.
~
Goed foar hiel wat oerkes lesgenot.

Oudercursus omgaan met je kind(eren)
Op maandag 3 oktober start een oudercursus
"omgaan met je kind(eren)". De cursus is bedoeld
voor ouders/verzorgers van kinderen van 4 jaar en
ouder. Met een groep van maximaal 12 ouders komt u
acht weken bij elkaar in het kruisgebouw aan de
Hammole 13 te Workum. Elke bijeenkomst duurt 21 uur,
van 19.30 tot 22.00 uur.
Opvoeden is een hele klus,Als vader of moeder probeer je zo goed mogelijk met je kinderen om te gaan,
maar er zijn altijd vragen rondom de opvoeding ~aar
je niet di reet een antwoord op weet. Wat d-o e: · j-e als
je kind niet naar school wil, altijd te l~at·thuis
komt, heel erg bang is, nooit z'n spullen opruimt e.d.t
Het is niet de bedoeling om van ieder ouder een
ideale ouder te maken, wel is er aandacht in de
cursus voor hoe het opvoeden van je kind (nog)
plezieriger kan worden. Hierbij speelt het omgaan
met regels en conflicten, straffen en belonen\ het
luisteren naar kinderen, maar ook naar de ouders/
verzorgers zelf een belangrijke rol.
De cursus verstrekt de deelnemer kennis over de psychosociale ontwikkeling van het kind en informatie over
o.a. de Gorden-methode en andere communicatie-methodieken. Daarnaast verschaft de cursus inzicht in de
eigen houding t.a.v. regels en conflicten.
Uitwisseling van ervaringen en herkennen van elkaars
situaties is belangrijk. Er wordt geoefend via
praktijkvoorbeelden en een huiswerkschrift waarmee
thuis kan worden geoefend.
De cursus wordt begeleid door een pedagogisch medewerkster van Stichting Kruiswerk Zuid-West Friesland.
Voor meer informatie en opgave kunt u op werkdagen
tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de secretaresse
van de afdeling Jeugdgezondheidszorg, tel 05150-81827.
U kunt zich aanmelden tót 24 september a.s.
De kosten bedragen f.55,00 voor leden en f.80,00 voor
niet leden.

Prakkesaasjes achter it kruirêd
It simmerskoft is hast wer oan ein. Hiel wat besikers ut ferskaie lannei kamen o~ .'e molep8le.
Foaral tagelyk mei it dûnsfestival ·yn Boalsert kamen
Sinezen, Argentijnen, Hongaren en Eastenrikers
opdaagjen.
It gasteboek is wer fersierd mei allerhande flagen.
Ek fan minsken fan tichteby wei komt hieltyd mear
belangstelling foar it ûntstean en it bestean fan
de wetterskippen yn Fryslan.
Foaral no't der wat oan't feroarjen is mei de wetterskipsyndieling yn us provinsje.
Op fersyk fan de 8fdieling foarljochting fan it nije
wetterskip «&riesland" skri~w ik dan ek alle opmerkingen en fragen op dy't troch besikers s~eld wurde
oer it nije wetterskip.
It molehuske is ien fan de .iennichste of miskien
it iennichste plak yn Fryslan wer't oer de wetterskippen ferteld wurdt.
In ferhaal fan 2000 jier striid tsjin it wetter
fan terpetiid oant it nije "Waterschap Friesland".
Dêr by it moaie monumint, de mole, dy't ek dit jier
mei frijwilligerswurk en subsydzje wer in goede
Ûnderhaldsbeurt han hat.
De mole is in fertsjintwurdiger fan ien fan de aldste
enerzjybronnen op ierde, de wynenerzjy.
Wat sil dat in wurkferlichting west hawwe, doe't de
earste wynmolens kamen.
·

By de foto: Op sneon 1 oktober wurdt de earste Fryske Moledei holden. In tal
mûnder» yn Frysllin si/ de mole de middeis dan iepenstelle foar mûnefreonen
en ko/lega 's ut it hiele lên. Ek de Beabuoestermole si/ mei syn nijsgjirrich
mo/ehuske grif hielwat leafkawwer» binnen de doorren krije. lt krige seis al
lannelik omtinken yn it fakblêd "De Molenaar". Pier Zijsling is der klear foar
want syn eksposysje oer tweintich ieuwen striid tsjin it wener is sa profesjonee/.
dat it de besiker« optimaalynf'ormearret: No mar hope op in goed stik ~n om it
oerfloedige wetterfan de lêste wikefuon te meallen.
Der is trouwens in nije foto fan de mole yn 'e ferkeap kommen op
aansichtkaart-formaat. In pronkje, dêr't de mole mei folle seilen op stiet te
meallen tsjin de achtergrûn fan in tsjustere bui.

Fansels as der in wike gjin wyn wie en gjin. graan
meald wtirde k6e, moasten se salang grutte beanne ite
oant it wer b~gûn te waaien.
.
As troch temin wyn de houtseachmol~ it .net die,
waard de beam op twa skammels lein en' mo~st de
trekseage der yn't lang troch helle wurde~
De poldermole wie net minder belangryk fansels,
want as it län Ûnder wetter stie, groeide der
gjin graan en ek gjin'beammen dy't seage wurde ..
moasten.
Gjin wûnder dat dyselde wynenerzjy no.wer oan't
weromkommen is.
Jammer dat de histoaryske molep8le yn ~e wiete
tiid soms min te berikken is.
It soe moai
wêze
as hjir nochris in ienfaldige
ferhurding kaam.
Der geane wol ris minsken by it brechje werom of
sizze harren besyk of, omdat se bang foar wiete
fuotten binne.
We hawwe us alris'efter it ear klaud, Lalle en ik,
of der miskien in oplossing foar is.
Oant

sjen!

efter it kruirêd,
P.

Zij~ling.

Nieuw klaverjasseizoen begint op 27 september
Op dinsdag 27 september kunnen alle klaverjas.
liefhebbers u~t Tjerkwerd en omstreken weer in
het Waltahû~ terecht om aan de competitie
1994-1995 deel te nemen.
Het afgelopen seizoen deden 23 spelers mee voor
de beker. Tenslotte ging na een spannende competitie
Pieter Statema ervandoor met de wisselbeker.
De slotavond, gezamelijk gevierd met de biljartvereniging werd culinair ondersteund.door een
magnifiek koud buffet, gemaakt door Roelof en Joke.
Joke en Roelof, ook nog bedankt voor de medewerking
die we van jullie kregen de afgelopen jaren.
Goed, de uitslag van het afgelopen seizoen.
Zoals gezegd won Pieter de wisselbeker met een
gemiddelde van 4897,56. Een prachtig resultaat.
De tweede was Koos Gorter met een gemiddelde van
4783,59. Toch een verschil van 100 punten per
avond minder.
3. Meindert v.d. Wal
4600
4729 13.Bert Miedema
4. Jitte Huitema
4719
14.Aukje Ga 1 ama bv 4·5 4 7
5. Betty
4712
15.Sonja
4529
6. Klaas Galama
4708
16.De Jong bv.
4523
7. Jelle Zysling
4692
4514
17.Jaap Groot
8. Bertus Walsma
4676
4502
18.Andries Bos
9. Maurits Ydema
4667
19. Dijkstra bv.
4447
4446
10. Jelle Twijnstra 4650
20.Haytema bv.
11. Jaap v.d. Wal
4631
21.Jouke Hettinga 4435
12. Jaap v. Lingen
4626
22.Riet Bruinsma
4337
Als nummer 23 konden we fellciteren Theo. Theo had
een gemiddelde van 4596 punten. Maar hij was niet
het minimaal aantal keren van 15 geweest, kwam dus
automatisch onderaan te staan.
De hoogste score op een avond werd vorig seizoen
gehaald door Jelle Z. met 6127. De raagste door
Haytema bv. met 3361.
Het hoogste potje werd gespeeld door Meindert en
Betty met 2506. En de laagste door Sonja en Bert(755)
De hoogste roem haalden Klaas en Jelle Z. (690), de
laagste 20 door KLaas en Sonja.

\0.

Tot zover het overzicht van 1993-1994.
_
We hopen dat het komende seizoen ~eèr ve~i·gezichten
zullen komen opdagen voor,l,opk nieuw~J w,nt dat

komt de gezelligheid alle~n rn~ar ten ~ó~de.·
Tot ziens in ~et Waltahas op dinsdag 27 ~ep~ember.
Maurits Ydema,

tel._ 05157-5633.

Omrop Fryslan siket ferienings foar TAALSTRIID

De radi.okwis

Taalstriid11 fan Omrop F'r y s Là n wurdt

11

dit jier spile mei ferienings. Allerhande ferienings
kinne meidwaan: de frouljusferiening, de geitefokferiening, de biljertferiening, de toanielklub, de
fuotbalferiening, de kantklosfe~iening en gean sa
mar troch. In feriening dy't meidocht moat der
rekkèn mei hilcte dat der minstens 4 leden meidwaan.
moatte. Der is net in maksimum.
Meidwaan kin de bining tusken leden sterker meitsje
en boppedat lear je elkpar ri~ op in hiel oare wize
kennen! Opjefte kin tel~foanysk:- 058 - 99 77 99
Freegje nei Geartsje de Vries.
Doarpen kinne trouwens ek noch ~ieltyd meidwaan.
In doarp kin him dan ynskriuwe as feriening fan
doarpsb~lang. Wy wolle ~et: ie~ 6tslute fàn dielname.
Dus ek as jim doarp alris meidlen hat,· ki~ne jim
jim opjaan.
Wy ho6~je op noch wat opjefte, ~ant oars soenen we
"Taalstriid" ferfalle litte moatte en dat soe
s k a n de wêze.
Alf&st betanke en miskien oa~~ ~earren

nr

cant sjen!

Geartsje de Vries, Karel Gildemacher, Sippy Tigchelaar

li .

DE 60+ SOOS BEGINT WEER!!!
In de wintermaanden komen we weer 1x per maand
bijeen. Wat we dan zoal doen b.v.
spelletjes, een spreker, dia's enz.
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden.
Misschien iets voor U?
En denk nu niet "ik voel me te jong"
of "misschien wel te oud"
want de soos is er voor iedereen die van
gezelligheid houdt!
U bent

van harte welkom

Annie,

1

op 11 oktober
om 2 uur in it Waltahûs.
Hinke en Celie.

Keatsen
It wie 10 maaie doe't we utein setten mei
likernoch 50 keatsers: in lytse 20 bern en sa'n
30 tuskenmaat en grutten werûnder in stik as
seis froulju.
Troch it moaie waar koe der 17 kear keatst wurde
en der is mei nocht tsjin it lytse baltsje slein.
Oan it ein fan de rit is der.ransels in utslach
en earemetaal. Bij de bern wie de utslach:
1. Rianne van Buren
82 pnt.
2. Ids Walsma
77 ,,
3- Anne Bakker
73 ,,
4. Lybrich Schakel
70 ,,
5. Sjoerd Wijngaarden
65 , ,
6. Eduard Witteveen
62 ,,
7- Pieter de Boer
62 ,,
8. Lisette Kootstra
60 ,,

\1,
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Gezellig dorpsfeest in Tjerkwerd

In 7Je;rJniverd was het een gezellige boel tijdens het onderdeel 'lemnde stoelendans' van het rletrpsfPest

TJERKWERD. Eindelijk WU het
dan '!9er~ het dorpeteeat van
· ~erkwerd kon beginnen. Op vrijdagochtend luidde de heer Scha.kei het feest in. Hij opende de optocht, gevolgd door het muziekkorps en de ·rij werd afgesloten
door· allemaal rock 'n roll sterretjes.

De toescho uwers konden opschrij·
. .ven wie volgens hun het mooist ver·
k1eéd
in de lange optochtstoet
en zodoende wiste~ we al gauw wie
er bad gewonnen. De eerste prijs

was

gmgnaarSjorsen.Suaan Witteveen
die in een prachtig nagemaakte Ca.dillac· ro~ Tweede en derde
waren.Anna en Tineke Veltingdieer
vooral vrolijk gekleurd uitzagen.
Na de koffie begon het kaatsen. volleyballen en de k:inde~lle~es.
Het is altijd weer een mooi gezicht
alaerzoveelbedrijvigheidisopeen
sportveld. De kinderen konden aan
vijf spelletjes meedoen. Sommige
spelletjes . waren moeilijk vooral
voor groep· 1 en 2, maar ze deden
geweldig hun best en na atloop Jm!.
gen ze allemaal een welvel'd:ïende
ijscobon. De uitslag van de kinderspelletjes is als volgt. groep 1 en 2

Ym.e Gietema~ 2. Seakl e Zysling; 3.

PierJanZysling. Groep3en4:Han·
, neke Buma; 2. Anneke Hylkema.
Groep 5, 6 en 7: Auke Wals:rna; 2.
Elzelyne Balkema.
Ondertussen ging het kaatsen en
volleyballen onverminderd door en
was. de strijd zoals gewoonlijk zeer
heftig, maar ook gezellig. Na een
werkelijk bloedstollende finale
waarin alles werd gegeven werden
Annie Woudstra. Arjan Steur, Jo.
han Velting, Job&DD& Bakker en
Lutske Schakel volleyba)karnpioen. Eervol tweede werden Wiebe
Huitema. Marieke WaJama. Broer
Feenatra, Gerry Bakker" Harold
Heeringa en Johan Huitema..
BijhetkaatsenwasBouweJ.Bouma

!

-----samen·
.,

'i!.'..,.
,•'

.

weer het sterkst,
met Hein
· ·GietemaenJelle Bra.ndama. Tweede
werden Anno Galama, Gooitaen
BraDdBJD& en Gerrit Schuk.ken.
Derde eindigden Hayo Hylkema,
Age Giecema en Bertua. Walarna.
Bij d•ieugd. dût zeertal:rljk was en
die ook al heel aardig kaatate, wer·
den demedaiD• a1a volgi verdeeld:
eerste- TODDY· Witte'INn, Douwe
WijDgaazdan. Lybrich Sc~el; 2.
J'elmer de Boer, Sjoerd W1Jngaar·
den. GrittavanBuurm. 3. RixtNyn·
ke Scbakel en Eduard Witteveen.

•

....

Bij de semoren ~~ ~u~e J. Bou-

ma koDiDg en bQ de JUDlOren kon
_ Tonny Witteveen zich koning n~~-men. Yeb Witteveen kwam met z1Jn
paard en sjees om met de kaatswinnaa.rs een ererondje door Tjerkwerd
te rijden. De 50-plussei;s moesten er
ook aan geloven en deden ook gezellig aan de spelletjes mee. De heer.
Van Lingen was hierbij de winnaar.
Als laatste onderdeel voor de vrij~
dagmiddag stond het kuipje~teken
. op het programma. Verschillende
deelnemers liepen een nat pak op,
maar door het mooie weer maakte~
daar niemand een ·probleem van.,
Onder grote hilariteit als het weer
eens misging. werden Coby Hofstra .
en Karin Harkema. winnaars bij de
dames en Lybrich Schakel bij de
jeugd.

_,

's Avonds begon de zeskamp met de
theorieronde- De tent zat lekker vol
en-de sfeer,was prima.. Het tweede
spel was toneel en het onderwerp
was rock en roll. Toch wel een moeilijk onderwerp volgens velen, maar
de stukjes waren stuk voor stuk de
moeite waard om bekeken te wor- ·
den. Vooraldetegenste~genin de
muziek waren opvallend. De jeugd
begon in de stukjes vaak met nouae
· endankwamendeoudjesopdeprop- ·
pen met hun rock en roll. De jeugd
stondsomsmetopenmond te kijken
en op het eind danste ze met zijn
allen rock en roll. Na afloop speelde ·
de groep Expo uit Bolswar<1 nog een
leuk stukje muziek voor ons.

Zaterdag om tien uur ging de heer
Schakel het korps en de verklede
kinderen weer door hetdorpennade
koffie werd er gestart met het derde
onderdeel: de estafette. De estafette
ging door het dorp, over ~et water
(met zijn tweeên op de akies), vervolgenamoestende deelnemel':5 een
stuk op stelten lopen en af~l~tend
hard draven. Kortom, conditie was
belangrijk.
Na de brunch matinee volgde leven~ de stoelendans, gevolgd door de
kaddetieiacrace, Dat bleek een
zwaar onderdeel Zo moest er een
.. band worden verwisseld en de auto
- moest vooruit getrokken worden.
Ondertussen begon ook het scha: ken voor de jeugd onder leiding van
meester Bert. Er deden wel 10 kin·
deren aan mee en regelmatig wer<
, .den ~e wat afgeleid door de ouders
die even kwamen kijken~ Uiteindelijk werd Eduard Witteveen win·
naar, gevolgd door Welmoed Scha··
kel, Ruth Stel en Lybrich Schakel.
Inmiddels was het laatste onderdeel
van start gegaan, namelijk de zeephelling. Dit was eerst even passen
en meten, maar uiteindelijk lag er
een spiegelgladde zeephelling
klaar. Ook dit is altijd een geslaagd
onderdeel maar de belangen waren
groot dus er werd zeer fanatiek gestreden. Blauwe plekken. en een
pijnlijk stuitbonkje waren het gevolg.
Na dit onderdeel konden-de punten
worden opgeteld en de winnaar bekend worden gemaakt. Dit was net
als de vorige keer Ymswoude. Een
gedeelde tweede plaats was weggelegd voor Arcum. Dedgum en Singel/Waltaweg. Vierde werd Rytseterp, vijfde Sylroede,Waltaweg en
zesde Baburen. Als slot van deze gezellige dagen kon er 's avonds nog
worden gedanst op de muziek van
..Len.l"Crime".

By de tuakenmaat,
1 •

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

froulju en manlju wie de utalach:
Marco Burghgraef
100 pnt.
Maria de Boer
87
''
Jelle Brandama
84
''
Tjeerd u. Haarama
80
''
Gooitzen Brandama
79
''
Rixt N. Schakel
71
''
Nelly u. Haarsma
71
'
Freerk Kootstra
, ,'
70

Nelly U. Haarsma, Jelle en Gooitzen Brandsma wiene
alle kearen presint! Hulde!
Nei~ofr~n wie der meastal in krat bier, wat nei
myn betinken net nedich wie.
1994 wLe foar us ploechje keatsers lykwols in
topjier! Fansels wer tige wolkam yn maaie 1995.

J.D.

Biljerten
De biljartclub is weer begonnen met de competitie.
De club kan nog wel een aantal nieuwe.leden gebruiken en ik hoop dan ook dat er jongere spelers
zijn die met ons in clubverband willen biljarten.
Gaarne aanmeldingen of eventuele informatie bij:
Gerben Dijkstra,

\ °?:>

tel. 9773

1

Vermist
Wie heeft onze nederlandse vlag+ mast
gevonden na het dorpsfeest? Eventueel
terug te bezorgen bij
De Hekkema's, Sylroede 16.

Herinneringen aan Tjerkwerd
van Anneke de Boer - de Haas
Geboren te Rytseterp, 15 januari 1914, als jongste
dochter van Jetze de Haas en Tryntsje de Haas-Jorritsma.

~-·

Ons huisje stond op de terp van Ype Zijlstra, waar
nu Hein Gietema. woont. Heit Jetze werkte bij Pier
Burghgraef op Jousterp.
Toen we naar de Chr. lagere school moesten, liepen
~jwe ov~r het binnenpad, langs het tolhek, dan langs
de Trekvaart tot de brug en aan de overkant weer
.langs de Trekvaart tot school. Mensen met een fiets
moesten· betal~n bij het tolhek, maar wij als schoolkinderen hadden nog geen fiets en dus kostte het
niets; Na de lagere school moesten we al gaan meeverdienen en zo kwam ik te werke~ bij boer Bootsma
op. Baburen, vaar ze toen al negen kinderen hadden.
Als ik achter de boerderij ging staan kon ik ons
huisje op Rytseterp zien, en kreeg ik heimwee.
Ik was nog maar dertien jaar!

Als veertienjarige .heb ik ook onze verhuizing van·
Rytseterp naar Baburen meegemaakt; we kwamen op
Pytsjepole in het middelste van de drie huisjes
te wonen. Willem Zwaagstra hielp ons met een
kleine vrachtauto om alles over te brengen.

.

.

Later kwam ik ook te werken bij Pier Burghgraef ~p
Jousterp. Vervolgens bij Douwe Tilstra op Wons
en mijn zusje Tine kwam bij Teake Tilstr~ ook op
Wons.
In de winter gingen we van Wons op de schaats. naar
Bolsward; Tine voorop, en ik met de handen op haar
heupen erachter. Maar telkens kwamen de ijzer~
tegen mijn benen, zodat m'n kousen èn m'n scheen~
been stuk gingen.
Na Wons ging ik naar Nijland bij versc~illepd~ boeren in de huishouding. Ik ~as toen een jaar of zestien. Daar leerde ik Bauke de Boer kennen.en na vier
jaar verkering zijn we getrouwd en tot in de jaren
zestig in Nijland blijven wonen. Toen Bauke lat~~
bij het PEB kwam te werken, zijn we naar Bolsward
verhuisd, eerst naar de Gabbemastraat en later
naar 't Laag Bolwerk. Bauke is in 1991 gestorven
en ik woon nu alweer 28 jaar in Bolsward.
Hartelijke groeten aan alle l~z~~s,v~n:
Annie de Boer-de Haas
Laag Bolwerk 25
tel. 05157-4032 Bolsward

l'::l.

i

It Pjuttehonk

1

It is eltse tiisdei- en tongersdeitemoarn wer
in gesellige boel op 'e boppeseal fan It WaltahGs.
De bern fermeitsje harren wer skoan mei elkaar
en mei,it boartersguod.
Fan Tante .Sietske ha we kreaze nije matrassen krigen.
Dêr binne we wol wiis mei.
Se is sels in moarn west te sjen hoe't de bern harren
der mei fermeitsje_; der op sliepe, der mei Lû k e ,
der op springe, der mei boatsjefarre èn ransels
der noflik op sitte as der in ferhaaltsje ferteld
wurdt.·
Miskien is der noch wolris ien dy't wat stean hat
wer't wy mei boartsje kinne. In poppekast miskien?
Of is der ien dy't sa handich is dat .er ien foar 6s
meitsje wol? Dat soe moai wêze!
Welle j~ wat mear witt~ oer It Pjuttehonk dan kin
dat op telefoannQmer 9699 (Margriet Breidenbach)
of 2635 Rixt Speerstra.

Adreswizigingen
Nieuw adres :

Oud adres:

Willem Hilt
RR 4
Shubenacadie N.S.
BON 2HO
Canada
.t e L, 902-261-2390

Willem Hilt
RR 1
Upper Rawdon N.S.
BON 2NO
Canada
tel. 902-632-2944
verhuisd

per 20 juni 1994.

lb.

1

iJ.
Tjerkwerd, Juli 1994.
Dorpsgenoten,
Met veel plezier hebben we 17 jaar in Tjerkwerd
gewoond.
We gaan nu verhuizen en het Friese platteland
verlaten voor een bosrijker omgeving.
Ook komen we nu de kinderen ziJn uitgevlogen
en er geen één meer in' Friesland woont, dichter
bij een paar van hen te wonen.
Bent U in onze omgeving, vanzelfsprekend, U bent
welkom.
Hartelijke groeten,
Fam. J. Velema,
Breekamp 45, Beilen.

1

Even voorstellen ...
Via dit blad willen wij ons even voorstellen:
Riet en Fred Soleer, de nieuwe bewoners van
Sylroede 8 in Tjerkwerd.
Wij zijn vanuit het buitenland weer terug in
Nederland en moesten ergens gaan wonen; dit ergens is dan Tjerkwerd geworden en hier wonen we
sinds begin augustus.
We hebben al met veel mensen kennis gemaakt
maar uiteraard nog niet met iedereen in het dorp.
Tot nu toe is het ons uitstekend bevallen en
we hopen dit nog jaren vol te kunnen houden.
Via deze gelegenheid willen wij iedereen nog
bedanken voor de leuke attenties ons bewezen.
Riet en Fred Soleer.

1

Ev err-tv o o r s t e Ll-e n :

Wij z t-j rr Ro bt en Anneke .e n wonen sinds 15 juli aan
de Boalserte~dyk 1A.
Rob is gebo~en op 6-5-1964 te Nieuwe Niedorp.
Toen hij 10 jaar was is hij verhuisd naar Friesland.
Eerst naar Oosterwolde en daarna naar Donkerbroek.
In Sjusterboksen woonde ook Anneke, die was daar
geboren op 25-6-1969.
In 1989 kwamen.wij elkaar tegen en zijn sindsdien
samen gebleven. Omdat Rob in Sneek ging werken, als
chef werkplaats hij Doriker BV., zijn w3.j in juni
1991 verhuisd. Anneke is ook in Sneek gaan wer~en
als kantoorbeheerstec bij de Rabobank.
Omdat het wonen in de stad niet beviel zijn wij gaan
z o e k e n naar een ander .nu t s , Na 2. jaar zoeker. zijn
·wij dati ih Tjerkwerd terecht gekomen en tot nu tQe
bevalt ons dat prima!
Rob mag in zijn vrije tijd graag aan auto's sle~telen, Anneke houdt ~an tuinieren en speelt graag
saxofoon.
Zo nu zijn jull~e een beétje op de hoogte van de
personen die aan de Boalserterdyk 1A wonen.
Maar willen jullie nog meer weten:
jimme bïnne fan hert...e w·olkom !
Oant .sjen.
Rob en Anneke
Boalserterdyk 1A
tel. 7370·

****~******•*****************

.......

Beste Dorpsgenoten.
Wij wilden ons maar eens voorstellen.
De meeste mensen kennen ons al maar nog niet iedereen.
Wij zijn Bert Stuiver en Sandra v.d. Wal.
Wij won~n op de Waltaweg 55.
Bert komt uit Burgwerd. Hij is 25 jaar. Zijn werk
is lasser Rlaatwerker en hij werkt momenteel in
Arnhem als RVS lasser.
Zijn hobby's zijn Fries dammen, biljarten en kaatsen.
Als er nog iemand is dÏe graag mag Fries Dammen dan
houdt Bert zich van harte aanbevolen om eens te
spel.en.
Sandra komt uit Makkum en is 21 jaar.
Mijn beroep is lasser bankwerker en heftruckchauffeur
momenteel heb ik geen werk.
Mijn grote hobby's zijn huisdieren en momenteel hebben wij 2 katten, 1 konijn en 8 goudvissen en we
hopen snel ook weer een h0nd te hebben.
Wij vinden het echt reu~e gezellig hier in het
dorp en met de buren hebben we het ook getroffen.
Dat zijn goede en gezellige mensen. Maar dat zal
zo te merken het hele dorp wel wezen ..
Al~ u eens wilt weten hoe wij wonen, kom dan gerust
eens langs voor een bakje koffie, dat zouden we
heel gezellig vinden.
Wij wilden even zeggen dat we 12 november 1994 gaan
verloven in het WaltahGs en dat iedereen die ons
wil feliciteren van harte welkom is voor koffie
en gebak om 20.00 uur.
Wij denken zo wel genoeg verteld te hebben.
Wij .~ijn heel blij dat wij hier zijn komen wonen
en dat iedereen zo aardig is voor ons.
Bedankt en misschien tot ziens bij de koffie!
Bert en Sandra.
***~**************************

23 sept.'94

1/

Een ~tukje in de dorpskrant!
Wat zullen we schrijven?
Hoe lang moet zo'n stukje? We beginnen maar gewoon
en we zien wel.
Wij zijn Nico, Ellen en Hielke Hielkema.
We wonen in het huis op de Sylroed~ 4.
Als ze een jaar geleden tegen ons hadden gezegd dat
we nu.in Tjerkwerd zouden wonen, zouden we dat
niet hebben geloofd.
Ik was toen een half jaar zwanger en we waren druk
bezig met de babykamer in ons hui? in Jutrijp.
Op 1 december werd Hielke geboren, veel te vroeg,
ti klein, te li;ht maar wel. heel lief.
,Ook ~oen nog geen ver~oop-verhuis plannen.
Toen werd het voorjaar, lente dus kriebels.
Eens wat anders? Verhuizen? Nieuw bouwen in Wommels?
Ja, dus! Huis te koop en toen was het zomaar verkocht
Wat nu .•.• een huurhuis in Sneek en dan maar zien.
Twee keer verhuizen, maar goed dat moest dan maar.
Toen kregen we de Wijd en Zijd, daar stond .d a t huis
in. Het was liefde ~P het eerste gezicht (en maar
1 keer verhuizen).
Nu wonen we dus hier!
.Nico is 35 jaar. en is projectleider bij Raadgevend
Ingenieursburo Schreuder in Leeuwarden.
Ik, Ellen, ben 30 jaar. Ik geef dwarsfluitles aan
Streekmuziekschool Fryslan Sud-West.
En Hielke is~ 9 maanden jong. Een zalig joch dat
altijd lacht, klimt en klautert en graag met al
z'n buurmeisjes speelt.
Oh ja, we hebben een hond Collie en een zwart-witte
ex-kater Doppie.
Dit was het wel zo'n beetje, denk ik.
Tot ziens.
groeten Nico, Ellen
en Hielke.

1.0.

Arjan Boonman hyt er. De 21-jierrige biology-studint ót Utert strónt sûnt
begiin july yn it tsjuster bylins de trekfeart om ós wrildfemeamde

marflearmûzen neier te bestudearjen. Syn ûndersyk giet ót fan 'e Linbouuniversiteit fan Wageningen yn'e mande mei it Instituut voor Bos- en Natuur
Onderzoek,
·
Arjan, dy't al fan jongsof oan niget oan fûgels en tlearmûzen hat, ferteldè ûs
dat it yn it ramt fan in grutter ûndersyk plak fynt.
·
· · ' ·!
BAT-detektor
Op in jûn ha wy by him oan'e trekfeart sitten wylst er yn it tsjuster dwaande wie
mei allerhande apparatuer. Mei it boatsje fan Gosse Hofstra bie· er in line oer it
wetter spand mei dêroan pypskûmdriuwers. Dy fungearje as beakens.
Arjan: "Met behulp van een BAT-detektor worden ultrasone geluiden omgezet in
hoorbare geluiden. De sonar van de vleermuizen, die vanwege de hoogte van de
tonen voor de mens onhoorbaar is, wordt nauwkeurig geregistreerd. Deze
geluiden worden door de omgeving weerkaatst en de vleermuis vangt dat met z'n
oren op. Via hun zenuwstelsel bepalen zij de omgeving en op basis daarvan kunnen
zij in de nacht hun weg vinden. Het Atlasprojekt voor vleermuizen is gestart in
1987. Het determineren van vleermuizen is in Nederland ·a1 ver gevorderd ten
opzichte van andere landen. Er zijn hier zo'n ·200 vrijwilligers die er inzicht in
hebben en de apparatuur kunnen hanteren. We proberen te bewijzen dat we met de
BAT-detektor iets kunnen doen en dat moet volgend jaar dan resulteren in de
uitgifte van een vleermuisatlas."

"1..l -

It is mei fleannûzen hiel oars · as mei filgels. Dy meitsje fêste lûden mar
in
flearmûs net. In pear jier lyn hat blik:en dien dat it mei dy lûden net sa maklik is
om 't se troch ferskillende sitewaasjes nochal wikselje. Mei oare wurden.. de
flearmûs bat gjin fêste sonar om't dy êfhinklik is fan'e omjouwing.
De kreamkoloanje ûnder it dak fan'e tsjerke is sûnder mis de grutste fan WestEuropa. Arjan fertelde ûs dat it eins bêst wol bysûnder is dat se hjir yn tsjerken ·
hûsmanie (Berltsum en Tsjerkwert) wylst se yn it oare marflearmûsbolwurk NoardHollän gewoane wenten as tydlik ferbliuwsplak ûtsykje,
Kansen foar de kreamkeamer fan de marfleannûzen.
As wy in dei letter de jûns nei tsienen de tsjerketerp oprinne om it ûtfleanen fan de
marflearmûzen te besjen, lit Arjan witte dat er tige wiis is mei it beslût dat de

1

·l
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tsjerkîadij in pear jier lyn nommen hat doe't de tsjerke opknapt waard. Op brodske
dagen wie it troch de stank fan de marflearmûsmest yn tsjerke soms net te
hurdzjen. Troch skuorren yn'ekap rûgele it ek wol nei ûnderen ta. De souderflier
begûn te rotsjen, mar by de restauraasje krige de marflearmûskoloanje dochs
kansen om bestean te bliuwen. Dat betsjutte fansels dat der mear jild op it kleed
komme moast en dat wie der net. Mei stipe fan it Ministearje fan Länbou en
Fiskerij en it Wereld Natuur Fonds koe de restauraasje sa ûtfierd wurde dat ek de
ferneamde kreamkeamer fan de marflearmûs bestean bliuwe koe. De populaasje is
tige grut. Der binne dit jier al sa' n 650 teld en it waarme waar fan juni en juli hat de
tsjerkesouder suver yn in soarte fan kûveuze feroare dêr't it foar de bysûndere
sûchdieren goed kreamheinen is.
·
Arjan wiist ûs op' e daksgoate wylst syn apparatuer ut en troch kreaket en pipet.
Dan fleane der wer guon ut. It fijemde is dat se net daliks öfsette mar earst in
soarte fan rituele flecht meitsje. Dan- skeare se oer ûs hollen en tusken de
grêfstiennen troch nei it poartsje, sykje harren paad oer it hiem fan De Boer, folgje
it leantsje dat nei it sportfjild liedt, stekké dan de Waltawei oer om by it hûs fan
frou Wijngaarden lang om let de trekfeart op te sykjen. Dêr leit, op it stuit dat wy
de lampe oer it wetter skine, in skûtsje oan'e wäl. Der wurdt op sêfte toan mei
inoar praat. Eefkes letter klinke der gitaarklanken fanöf de Gudzekop oer it wetter.
It roer fan it skûtsje spegelt him yn it wetter. · Hieltyd noch skeare der
marflearmûzen troch de ljochtbondel dy't wy oer it wetter rjochtsje. In prachtich
gesicht, mar de minsken op' e boat hawwe der gjin flan idee fan wat ûs sa yn it
bysûnder boeit.

Fleanrûte oer wetters en kanalen

Arjan: "Eenmaal op de trekvaart kunnen ze vrijwel rechtlijnig naar hun
föurageergebied vliegen. Dat ze juist over water vliegen heeft drie redenen:
* u vinden er voedsel dat ze met hun vrij grote poten grijpen; rond de tijd van de
dorpsfeesten waren er zelfs Engelsen die dit op foto's hebben vastgelegd waarmee
het flitslicht van toen ook verklaard is .
* de luchtstroom boven het water geeft een turbulentie-effect wat voor de
vleermuis energiebesparend werkt
* de kanalen hier in Friesland zijn een veilige route naar hun fourageergebied; ze
hoeven die in feite maar te volgen en ze .komen er vanzelf wat ook weer geldt voor
de terugweg naar Tjerkwerd.
Met behulp van mijn geluidsverwerkingsprogramma op de computer analyseer ik
de gegevens die ik op de band heb opgenomen. Zo heb ik bij verschillende kanalen
van verschillende breedte sonargeluiden verzameld die ik vervolgens met elkaar
vergelijk. Ik hoop zo aan te tonen dat er een verband bestaat tussen de
sonargeluiden en de kanaalbreedte. Waarschijnlijk houdt de meervleermuis de
kanaaloever in de gaten. Met mijn markeringen kan ik aangeven hoever er van de
oever gevlogen wordt. Uiteindelijk zal duidelijk moeten worden of de sonar
gebruikt wordt om de weg over het kanaal te vinden."
De marflearmûs flitst ûs hieltyd mei faasje foarby om foar Haarsma syn wenpleats
de bocht nei it Van Panhuyskanaal te nimmen. Hy skeart ûnder de brêge troch en
dan is it yn ien kear op nei Makkum, nei de Iselmar dêr"t se harren iten folop witte
te finen. Moarns ier en betiid komme se folfretten werom, nimme itselde paad,
meitsje flak foar it ynfleanen in noch ûtbundiger rituele flecht, wat fergelykber is
mei dy fan bijen. Ta beslût is der dan tiid foar de wol fertsjinne deirêst.
Fryslin hoppe
Foar Arjan wiene it drokke fakänsjedagen. Wiken achterinoar wie er jûns let of
moarns betiid yn't spier wylst de gegevens oerdei ûtwurke wurde moasten achter
de computer yn syn caravan op'e minicamping fan Heeres yn Hieslum.
Fryslän wiefoar Arjan in prachtige provinsje om it ûndersyk te dwaan. Hy hie ek
yn Noard-Hóllän wurkje kinnen mar neffens syn sizzen binne de minsken hjir gans
gastfrijer. Dêrneist is de kanaalfariaasje, in wichtich ûnderdiel fan it ûndersyk, hjir
folie grutter en ''last hut not least: Friesland is ook veel mooier", neffens de
sympatike stud.int dy't gewoan lyrysk wurdt fan alles wat hjir op en om de trekfeart
oan marflearmûsrykdom te bewûnderjen is. As men it mar sjen wol en sa is't mar
krekt.

Leafhawwers sille lykwols geduld opbringe moatte om dit fenomeen opnij te
sjen. Yn septimber sette de koloanje wer of nei it suden. Yn grott_en fan de
Ardennen oenvinterje se bygelyks om takom jier april wer nei tsjerl(e te gean
yn Tsjerkwert. Dêr wacbtet harren in kreamkeamer dy't syn gelikense net
bat. Dit jier waard troch de berte fan hiel wat jonge marftearmûzen de soart
wer fersterke en dat boecht net allinne de flearmûsfanaten goed te dwaan.
Tsjerkwert is der ek grutsk op.

Boargerlike stän

1

_*Bert Miedema en Agatha v.d.
.. .,9 s~ptimber.

1

Zee binne troud op

*Arine Hans de Boer en Jitske Bakker smieten de_r.
lapen gear op 16 s e p ti i mb e r i.
*Gerben en Gjsttje Pijkstra fierden op
harren 12~ jie~rich houliksfeest:

11

septimber

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en
ons broertje

Djurre Eeltje
Jelle en Thea Zijsling

8 juli 1994

Pier Jan
S<,akule
Helena

. ----

Baburen 2
8765 LS Tjerkwerd
Tii<Jelijk in hel Anl<>11ius zrekenhuis. Sneek
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Er zijn zoveel dingen in het leven.
die je steeds verbaasd doen staan.
maar het mooiste wat ons is gegeven,
is een nieuw leven. uit liefde ontstaan.

:,
-

Dankbaar en biiJ zijn v,;e mer de geboorie van
onze dochter

~

Lolkje Jantje

~

We noemen haar

Lianne

~:

Johan en Klaske

~

-~·

Huitema-Veninga
19 juli 1994

Waltaweg 9
8765 LM Tjerkwerd
~7

05157 - 9157

njdelijk in het Anronius zlekenhuis te .Sneek. . ·

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte

van

Sijberen
zoon van
Rinke en Richtje
Hiemstra-Boersma

28 juli 1994
Van Panhuysweg 6

8765 LH Tjerkwerd
Wij rusten van 13.00 · 15.00 uur.

Allegearre

us

hertlike lokwinsk.

'1..S.

Betankjes

1

September, Bart is alweer bijna½ jaar oud,
het gaat zo vlug!
Hij is "tige sfin".
Langs dez~ weg willen wij iedereen bedanken
voor de gelukwensen na zijn geboorte in de
vorm van kaarten, handschudden, bloemen, kadootjes, kortom teveel om op te noemen!
Bedankt!
Wieko, Anita
èn Bart Hekkema.

***********************************
Hjirby wolle wy eltsenien betankje foar
de kaartsjes, blom~en en presintsjes dy't
wy krigen ha nei de berte fan ós Harmen.
Jan, Hiltsje,
Okke-Jan, Jacobien en Harmen.

***********~**********************
Dag beste mensen.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor
de b li jk~n van me d e I even tijdens mijn
ziekzijn, thuis .e~ in het ziekenhuis.
Het heeft me erg goed gedaan.
Nogmaals

dank je wel!
Tea Huitema,

Tjerkwerd.

1
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Snypsn~ren

1

*Asto tenei w~r om dyn kàam sikest ~inderika,
sjoch dan fuort mar yn 'e koelkast.
*Sybren en Tine ha in nij b~d. N~ffen; S. sa grut
as de fji~tiene.
*Elts ~telde it s~immen yn'e Trekfear~ f~n.'t simmer
net op pr~is. In boatsjeman sloech fan him of
mel ~n pe~del, ~ar ark hie e~ net.
·
Hy moast roeie· mei de rimen dy't er hie.
*Okke Arkum, no Okke Kade~ sutele mei de _boekekroade.
Op'e kÛnt efter yn 'e auto, d~ kroade mei boeken
luts er efter de auto oan. Pas mar op, soms ha
je samar in oare "efternamme".
*Komt in man oan 'e doar. Stelt him foar: Deurwaarder!
.
Skrik! Lit dy man no sa hjitte ....
\

*Geke waard langlêsten oanriden troch in boer.
Wat in boer!
*Nelly w.· stiet nergens foar. Se rjicht samar in
rot aan 'e foarie!
Bertus.hie h{m _lykwols earst al wat ferdove.
*Joop N_. kocht mei de fryske sutelaksje in bÛsboekj~.
Neffens Joop in busboekje foar it not~arjen fan syn
door~opend programm~:
·
*Der sit boerebloed yn 'e bern·fan Jar. en Hiltsje.
Doe't se jild foar ·cte sparpot krigen, triuwden
se it heit yn 'e han. Foar in nije John Deere.
*Der is in earrebarre signaleard op Ymswalde.
Wie van de drie?.
*Sybren fierde syn 58e jierdei mei 2 sineeskes
(fan 'e dûnsgroep) op 'e knibbel. Hy fielde him 18.
En in mins is sa ald as er him fielt, net wier!

*De buert fÛn dat de lÛdroftige hoanne fan Rintsje
mar yn it sop moast. Skande, sa'n djoere hoanne!
Wol f.60,=
dat soe djoer sop wurde!
*Okke faget, fervet, meant, kroadet, sutelt, Ûnkrûdet
ensa fuor t hinne. Sa' n foech klus j esbedr i uw du s ,
*In jong steltsje maltjirret him yn it lange gers
fan de Walsma's.
Nelly leit dat ût as leafde, Hiltsje tinkt dat se
elkoar it hier ût 'e holle skuorre. In hiel ferskil.
Leafde en haat lizze ransels wol hiel ticht by elkoar.
*Der wurde nei it feest 2 flagen fermist.
Hokker feestvarken hat se meinornrnen~.
*Sjoerd en Hanny soene mei freonen op fakansje.
Mar al w~'t op it Sfsprutsen adres ferskynden,
Sj. en H. net! Sy kamen in dei letter.
In wike is fansels ek in hiel skoft.
(boarne: Roddelsirkwy)
*Ut hiel Fryslan karnen meldingen binnen.
Ek boppe ,Beabuorren waard in ovaal foarmich "ding"
mei ljochten sinjaleard, dat him fertikaal en horizontaal yn 'e loft beweegde, sûnder lÛd te jaan.
In Unidentifi~~ Flying Object oftewel in UFO?
*Aggie 0. tûmele yn'e Trekteart doe't se mei de bern
oan it boatsjefarren wie. Gelokkich allinne Toos
hie it sjoen!
Mar Toos is blykber nit.wetterticht, fandir dizze
snypsnaar.

*Kopy en snypsnaren foàr 28 NOVIMBER.
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