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't Skieppesturtsje is de doarpskrante fan 
Tsjerkwert en omkriten. Diz:ze krante 
wurdt hûs oan hûs besoarge troch de 
redaksje of oare frijwilligers. De krante 
kin bestean troch frijwillige bydragen fan 
de lêzers. 

Redaksje-adres: 
J.W. Nota 
Waltawei 39 
8765 LN Tsjerkwert 

Redaksje: 
Richtsje Speerstra- Bakker 
Ymswálderleane 10 (til. 05 J 5 5 72635) 
Trudy Witteveen-Hettema 
Beabuorren l (tiL0515-572549) 
Joop Nota 
Waltawei 39 (til 0515-579499) 
Gerben Wijnja 
Waltawei 53 (til. 0515-579348) 
Henk van der Zee 
Waltawei 31 (til. 0515-579768) 

Typewurk: 
Gjettje Dijkstra-Van der Veen, 
Gerben Wijnja 

1 
19-e j iergong, ·nf1mer 4, septimber '95 

doarpskrante fan tsjerkwert e.o. 

Untwerp omslach: 
Albert van Lingen Jr., Wergea 

Bankrelaasje: 
Rabobank Boalsert 
gironûmer fan de bank: 85.68.29 
Rekkeningnûmer: 3087.56.800 

Stinsilwurk: 
Henk van der Zee 

Bydragen kinne oennakke wurde mei 
fermelding fan 
"bydrage 't Skieppesturtsje" en it jier 
dêr't it betrekking op hat. 
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1 Foarwurd fan de redaksje 1 

) .". 

B~b~e Skieppeaturtiezers, 

We zijn weer terug in de tijd. Vanuit de Middeleeuwen 
weer terug naar het Tjerkwerd van 1995. Dit voorwoord 
hoeft dus niet met een ganzeveer geschreven te worden. 
Van verschillende mensen heb ik gehoord dat het een 
geslaagd dorpsfeest is geweest. Zelf heb ik de vrij 
dagavond en nacht meegemaakt en dit was reuze ge~ellig. 
Doordat het Bourgondisch bier de zaterdags wat r~ar 
in mijn maag omborrelde, moest ik de rest van hei 
feest missen. Vanhier een woord van dank aan de 
oranjevereniging voor het vele werk dat zij gedaan 
hebben. Gelukkig was het, ondanks een enkele regenbui, 
nog goed weer. 
Over het weer gesproken. Wat hadden we een mooi~ 

c c m e r . '/:irig jaa~ v a r e n we al v s r v e n d ë:t1 r,U jà.L·1 a Lw e e i. 
Niet alleen de mensen die op vakantie zijn gew~est 
hebben het mooi gehad, maar ook de thu~sblijve~~- 
Want met dit mooie weer is het overal mooi. 
Zo ook aan de Waltaboulevard, waar het aangenaam ver 
t o e v e n w a s . Me t e 1 ka a r zwem me n , e e n s e v en· t e V·á r e n 
en een barbeque bij Jan en Agatha in de tuin en nog 
veel meer. Ook is er, ondanks dat het kwik boven de 
30° steeg stevig gewerkt aan de Waltaweg deze maanden. 
Te beginnen bij het Waltahûs. Menig vrijwilliger is. 
hiervoor al in het spier geweest. Wat Berg en Bos is 
voor Apeldoorn, is de nieuw aangelegde tuin van Bert 
en Agatha voor Tjerkwerd. 
Vele bewoners hebben hun hu~s weer voorzien van een 
frisse verflaag. De één zette dakkapellen op z'n dak 
aan de voorkant en een ander juist weer aan de achter 
kant. In de rubriek "Geandewei" van Hy 1 ke Speer s tra kon 
men lezen hoe een etnische Bolserter aan het klussen 
was in z'n Grifformeard tsjerkje. Di~ ene cent uit 
de oorlog, waar Speerstra over schrijft, is gevonden 
bij het uitgraven van de kelder onder de vloer van 
de consistorie. 

,., .... 



na ,~~tqto wakPn iR hPt nnk r~~k nn rlR Singel. 
Onder heel andere weersomstandigheden legt men daar 
Ji.1:;:µ1 i.001. Vvv1 vè:1::l uè:Wü,1ë,6 0t';S~ Wé:l lastige weken. 
Vooral tussen de woningen van Mulder en Feenstra waar 
het riool diêht langs de muren ligt. Maar het moet 
eerst op z'n raarst voordat het mooi wordt. 
Wat mij ook ter ore kwam is, dat er bij de graafwerk 
zaamheden gedeelten van een stenen doodskist gevonden 
zijn. Aan de vorm van de letters was te zien dat er 
wel eens iemand van goede komaf in gelegen kon hebben. 

In de nacht van 23 op 24 september gaan we weer van 
de zomertijd naar de wintertijd en zoeken we onze 
bezigheden weer meer binnenshuis. De verenigingen zijn 
dan alweer volop bezig met hun activiteiten. 
Voorlopig allemaal in een ander onderkomen, totdat 
het Waltahûs weer klaar is. Maar dat moet zijn tijd 
hebben. 

Laten we hopen op wat mooi rustig herfstweer,zodat 
de ouderen onder ons toch eens naar buiten kunnen 
voor een wandeling. 
Verder wens ik u veel leesplezier toe en rest mij nog 
te vermelden dat u de kopie en snypsnaren voor de 
volgende Skieppesturt kunt inlftveren tot 1 november. 

Joop Nota 

i Berichten van de dorpsomroeper 1 
Eertijds zong Gerard Cox er al over. Maar ook deze 
mooie zomer van 1995 is weer voorbij en die begon ook 
al in mei! Evenals de _1ste maand waar de R weer in 
voorkwam, kunnen wij als een fraaie maand aantekenen. 
Maar wel een maand waarin de herfst begint, wat bij 
velen een gevoel van weemoed oproept. Ook na dit 
zomergetij dat ons dit jaar ten deel viel, volgt nu 
eenmaal een tijd van afbraak en een ineen schrompelen 
en vergaan. Wij zoeken dan wel weer de gezelligheid 

?, . 



1 . • - 

U ...L J, 1 J. J. ~ 1 J. V I. J. LJ C 
,_ .. - - - -- - - - - ... -- - ·- , - -- - - ·- 
iJ. l,,,l .J... ~ \,.., -iJ.' t.Uc....t. <.A. i .,,_J. .J...~1.a.0-1. ... 

naar de dagen waarop we zo de deur uit konden stappen 
en konden dwalen tussen het zomers groen en alles weer 
groeide en bloeide. 
Ene Gillis v. Hees, hoofd ener school in Amsterdam in 
1908 formuleerde het zo:" Om blij het leven door te 
treden behoeft men grote schatten niet. Maar oog voor 
al de heerlijkheden die kosteloos de schepping biedt, 
Wie de aarde bemindt, de zee, de zon, hem is de natuur 
een vreugdebron!" Met al de seizoenen die wisselen, 
zo gaat het immers ook in een mensenleven en wordt het 
ook eenmaal herfst. De tijd komt dan ook waarop duide 
lijk wordt wat voor vruchten ons bestaan mocht opbren 
gen. "Da a r waar de herfst mee praalt,als 't zonlicht 
nederdaalt en dorpen en gehuchten in goud en kleuren 
maakt." Vreugde in je werk mag nimmer een te hoge prijs 
kosten, want dan zou men bezig zijn om goud voor koper 
te verruilen. Maar er zijn ook wel dagen dan denk ik: 
Er mankeert iets aan mijn blikveld, dan is de horizon 
onjuist ingevuld. Maar .....•. als mijn geest weer 
eens overmoedig buiten de oevers van het bereikbare 
treedt, zie ik aan de horizon vele nieuwe vondsten! 
En die houdt u nog ten goede. 
Kunnen en willen we dan ook danken voor wat de Here 
gaf en voor zijn geleide elke dag? 
Wat ook kome Hij blijft ook in de tijd van afbraak. 
Ter afsluiting van deze berichten: Het is bijna al 
zover en daarom het volgende waar Noordhof in het jaar 
1927 al over schreef;" De bliren vallen reeds op het 
pad bij honderden ten neder. De ruwe wind rooft blad 
bij blad en brengt ze nimmer weder. Verdwenen is de 
frissche bloemenpracht die zomers ons zoo tegenlacht." 
Tot zover Noordhof. En waar ik aan toevoeg "Ik ken geen 
schoner luchten. 
De mensen van voorbij, ziJ worden niet vergeten 
De mensen van voorbij, zijn in eeh ander weten 
Bij God.mogen ziJ wonen, daar waar geen pijn kan komen 
De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij. 
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vrienoscnap. 

Wat deert het, als de dagen moeizaam ziJn 
En heel mijn ,aardsche strijd een zwaar geding 
Zolang ik rusten mag - zo nu en dan 
Te midden van een trouwe vriendenkring 

0 dank! voor een lach en een stevige hand 
Voor een welgemeend w9ord van hulp en raad 
Van een vriend, die mij in mijn vreugd en mijn zorg 
Met een vriends begrijpen verstaat·. 

O dank! voor een slag op mijn moede -rug 
Als zwaar mij het wicht van het leven drukt 
En voor een hartelijk:"Kerel houdt moed!" 
Als 't noodlot mij bijna de hoop ontrukt. 

0 dank! voor een vriend die mij raden durft 
Als de hand van de wegwijzer mijn oog ontgaat 
Voor een vriend, die, wetend mijn schuld 
In d'ure van zwakheid mij niet verlaat. 

De vriendschap is de bloementuin 
In 't rijk van ons geestelijk land 
Hoe kleurloos zou het leven zijn 
Bij 't gemis van een vriendschapsband. 

Wederom van huis tot huis de vriendelijke groeten 

van de Dorpsomroeper. 

c.;. 



1 Bourgondisch Dorpsfeest geslaagd l 
Er was eens ....••..• dorpsfeest 1995. 

Na veel vergaderen en nog meer bellen waren alle 
plannen voor het dorpsfeest klaar. 
Avonden werd er .bij van Zuiden getimmerd en geverfd 
en de laatste week werden alle losse delen tot een 
echt slot opgebouwd voor de tent. 
Het feest kon beginnen! 

Vrijdag 1 september. 
Om 9 uur kwamen de heer Schakel en Eensgezindheid alle 
mensen wekken in het dorp. Ze werden meteen uitgenodigd 
om naar he~ veld te komen. De kinderen van de lagere 
school liepen al achter de muziek, zij moesten ook al 
vroeg spelletjes doen. met veel enthousiasme gingen 
ze bezig en het was leuk om te zien hoe fanatiek 
sommigen meededen. 
De ouderen genoten ondertussen van een kopje koffie 
met gevulde koek in de tent. 
Om 12 uur was er een broodmaaltijd. Er was heerlijke 
soep en allerlei soorten brood en beleg. De sfeer was 
gezellig en er werden door de oudbestuursleden heel 
wat verhalen opgehaald. 
Na de middagpauze was er een fiets-puzzeltocht. 
Ondanks de harde wind deden er+ 70 personen mee. 
De uitslag, Fietsen troch Frysl1n, is niet door ieder 
een gevonden. De gedichtjes staan ook in dit Skieppe 
sturtsje. Hulde aan de jongsten die meededen. 
's Avonds om 8 uur begon de Bourgondische maaltijd. 
Grote varkenspoten, spareribs, kippen en soep. Het ging 
er echt bourgondisch aan toe; lekker met je handen eten 
smakken en boeren, alles was toegestaan. De varkens 
koppen op de tafel deden ook wel wat middeleeuws aan. 
De dieren van Pieter, de kleding en. de muziek maakten 
het geheel helemaal af. 
De Waltahouseband bracht ons terug in deze tijd en tot 
in de kleine uurtjes kon er nog worden gefeest. 



Zaterdag 2 september. 
Om 9 uur waren het korps en de heer Schakel al weer 
present. Vrolijk klonken de marsen door het dorp. 
Het klinkt en staat zo leuk jong en oud met muziek 
door de straten. 
Om+ 10 uur werden de teams voor het volleybal en 
kaatsen bekend gemaakt. Ze gingen meteen aan de slag. 
In de tent was er koffie en konden de kinderen kleien 
o.l.v. Acta Stel en Siete Koch. 
Buiten was er het luchtkussen en ..... wat mooi ..•••. 
Vier koetsen met paarden ervoor kwamen het veld 
opgereden. Wat een prachtig gezicht, net een film. 
De ouderen konden een tochtje maken over Arkum, Dedgum 
en Parrega. Het was een lust. Het weer was goed en 
ze (ik ook) hebben genoten. 

Tussen de middag hielpen de weergoden de mensen snel 
de tent in. Na 2 dikke buien konden ze weer door om 
kwart voor twee. 

Eiergooien is altijd lachen. Schoon blijf je bijna 
nooit en het is prachtig om te zien. De ve~ste worp 
was van Jelle Feenstra en Durk Hiemstra, zo'n 27 meter. 
Hierna stond het touwtrekken op het programma; 4 heren 
en 2 damesteams streden om de wisselbeker. 
Onderwijl was er een laatste kans om loten voor de ver 
loting te kopen. Na de prijsuitreiking van alle spelle 
tjes werden de winnende n~mmers .bekend gemaakt._ 
De 2e prijs, nr 97, was voor Adam Poelstra en de 1e 
prijs, een rondvlucht voor 2 per~onen was voor nr. 371. 
Maar wie de gelukkige winnaar ~s? Hij/zij kan ~ich 
melden bij Nico (tel. 9808) of Toos (tel. 9106). 

In plaats van de musical van de lagere school kwam 
John Beers met een danspaar een demonstratie geven. 
Eerst werden er 5 ballroom-dansen en na de pauze 5 
latin-dansen geshowd. Prach~i.g f"'I"" +- 0 - .; ~~ .....,~ ... .,.._ "'".J..'--'•.&. 



In de pauze mocht het publiek z'n danskunsten vertonen. 
Er werd een countrydans uit Amerika geleerd. Jong en 
oud deed mee. Grote lol, als je na de wisseling je 
nieuwe partner niet zo snel kon vinden of dat je bijna 
je benen brak omdat de muziek steeds sneller ging. 
De sfeer zat er na deze dans goed in en een beter begin 
van een lange dans- en feestavond kan je je bijna niet 
wensen. Second Life en de Waltahouseband hebben de 
avond verder gevuld met muziek. 

Zondagochtend. In alle vroegte waren de vrijwilligers 
van de Stichting alles al weer aan het opruimen en 
schoonmaken. Daarna werd met man en macht het waltaslot 
afgebroken en de tent opgeruimd. 
Trekkers en auto's reden af en aan om alles weer van 
het sportveld af te krijgen. Om 6 uur 's avonds was 
alles weg en leek het als of er niets gebeurd was. 

Bouwbedrijf Bleeker Bolsward, bouwbedrijf van Zuiden, 
mensen van de Stichting, alle vrijwilligers bij de 
spelletjes, de bouwers en afbrekers, het korps, meneer 
Schakel, de koetsiers, de klei ers, de dansers, het 
oranjecomité en iedereen die niet genoemd is .... 
bedankt voor het dorpsfeest 1995! 

Ellen. 

Bydragen 1 
Bijdragen binne kommen fan: 

W.Bakker, Tsjerkestrjitte; G. Mulder,, Singel: 
P. Kroneman, Nijmegen; H. Veenendaal, Renkum; 
P. Tolsma, Beabuorren; B.J.T.Ydema, Blesdike; 
E. Feenstra, Tynje; D. Bakker-de Jong, Arkum; 
D •• Jorri t . .ctm~ T,.,.; - ,....1 

Tige tank! 



Mededelingen stichting It Waltahûs 
Geachte DorosgenotP.n. 

Na ieen prachtige zomer waarin on'.üE: vt:::rb0<.1wi11g 
langzaam maar gestaag doorging gaan wij nu met 
nog meer inzet verder. 

De kelder onder de keuken en bar is uitgegraven 
en het beton vtior de wanden en vloer gestort. 
Boven in het dak zijn 4 tµimelramen gep--:taatst 
en aan de binnenkant het latteri~erk. Het gips 
komt later. Aan de buitenk~nt zijn 2 dakkapellen 
vernieuwd. Op dit moment zijn wij bezig met de 
gevel aan de kant van de Trekvaart. 

Er zijn al vele vrijwilligersuurtjes gemaakt en 
er zullen nog vele volgen. Het plannen gaat ons 
ook steeds beter af. 

De verenigingen die gebruik maken van "It WaltahÛs" 
zijn weer begonnen en maken gebru~k van de depen 
dance of de school. Voor de kaartclub en de biljart 
vereniging wordt de start uitgesteld tot de grote 
zaal weer gebruikt kan worden. 

Stichting Doarpshûs It Waltahûs. 

l Bedankjes 1 
BEDANKT 

Voor ons is 9 juni j.l. een onvergetelijke dag 
geworden. 

Wij willen dan ook iedereen hartelijk bedanken 
voor alle getoonde belangstelling,kaarten en 
kado's. 

Het was geweldig 

Dries en Gea Koster, 
Sylroede 11. 



OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP 

Dit winterseizoen worden er weer E.H.B.O -cursussen 
gestart. Is dat wat voor u of jou? 

Hoe belangrijk is E.H.B.O. (eerste hulp bij ongeluk 
ken)? 
De meeste ongelukken gebeuren nog steeds in en om 
huis. En wat is het fijn om iemand te kunnen helpen 
op je werk, thuis of onderweg. 
Niet alleen levensreddende handelingen leer je op 
de cursus, maar ·ook verschillende verbanden of ie 
mand gerust te stellen. 
Dus je raakt minder gauw in paniek. 
Bij bepaalde beroepen wordt er steeds vaker een 
E.H.B.0.-diploma vereist en vanaf 16 jaar mag je 
examen doen. 
De herhalingslessen kunnen dan volgend seizoen 
weer in Tjerkwerd gevolgd worden. 
Heb je belangstelling of wil je meer inlichtingen, 
bel dan 9393 of 2308. 

In afwachting, 
Het E.H.B.O. bestuur 
afd. Tjerkwerd. 

Stichting Kruiswerk Zuid-West Friesland • 
thuis in zorg ,----- • • PERSBERICHT 

UITLEEN KRUISWERK NIEUWE STIJL 

Kruiswerk Zuid-West Friesland st~ekt de uitleen van 
verpleegartikelen en hulpmiddelen in een nieuw jasje. 
Met ingang van 1 september is de uitleen gecentra 
liseerd. Tevens beschikt het kruiswerk dan over een 
gespecialiseerde vervoersdienst, zodat grote verpleeg· 
artikelen en hulpmiddelen voortaan deskundig thuis- 

\c. 



bezorgd en geînstalleerd kunnen worden. 
vt:! \.,;.i..i.eut,t:::u van nei;. KruiswerK Kunnen er, ongeacht 
de plaats waar zij in de regio wonen, van verzekerd 
zijn dat zij kwalitatief goed en bij hun situatie 
passend mat~riaal ontvangen. 
In nood~evallen i~ het 24 uur per dag mogelijk via 
het alarmnummer van het kruiswerk contact op te nemen 
met d~· wijkverpleegkundige over een benodigd hulp 
middel of verpleegartikel. Met deze nieuwe aanpak 
vervallen per 1 sept~mber 1995 alle andere uitleen 
magazijnen. 

Voortaan hoeven cliënten van het kruiswerk niet meer 
zelf te slepen met grote verpleegartikelen en hulp 
middelen. Het kruiswerk beschikt over een vervoers 
dienst, die deze grote artikelen en middelen thuis 
bezorgt en zonodig installeert. Als de artikelen niet 
meer nodig zijn, worden ze weer thuis opgehaald. 
Voor de kleinere artikelen kan men terecht bij een 
zevental over de regio verspreide 'uitleendepots. 
Deze bevinden zich in Sneek ( tevens Centraal Maga 
zijn), Balk, Bolsward, Joure, Lemmer, Winsum en 
Workum. Voor de uitleen blijft het noodzakelijk om 
de lidmaatschapskaart van het .Kruiswerk en de _Zieken 
fondskaart/verzekeringspapieren mee te nemen. 
Aanvragén voor bezorgen of ophalert gaan ~ia de be 
heerder van het voor de cliënten -dichtsbijzijnde 
of gemakkelijk bereikbare uitleendepot. Deze geeft 
de aanvraag door aan het Centraal Magazijn, dat er 
voor zorgt dat de aanvraag wordt uitgevoerd. 

Voor advies over welke verpleegartikelen of hulpmid 
delen men het beste kan gebruiken, kan men terecht 
bij de wijkverpleegkundige. 

In noodgevallen kan via het alarmnummer van het kruis 
werk (0515 424111) conctact opgenomen worden met 
de wijkverpleegkundige. 

De adressen van het Centraal Magazijn en de Uitleen 
depots zijn: 



Centraal Magazijn/Uitleendepot 
Sneek: Meeuwenlaan 8b tel. 0515 415 313 11-12 u. 

17-18 u. 

Overige Uitleendepots 
Balk : Lytse Side 4 tel. 0514 604 1 0 1 17-18 u. 
Bolsward: H. Herostr.12 tel. 0515 572 777 13-14 u. 
Joure: Prof.T Brandsma- tel. 0513 412 354 

weg 17 ma/wo/vr13-14 u. 
di/do18-19 u. 

Lemmer: Pampusstraat 2 tel. 0514 564 491 13-14 u. 
Winsum: Schans 4 tel. 0517 341 408 18-19 u. 
Workum: Hammole 4 tel. 0515 541 686 13-14 u. 

einde persbericht 

Voor nadere informatie kunt u bellen: 
Kruiswerk Zuid-West Friesland 
mevrouw A. Schuucman, co~rdinator magazijnbeleid 
Kruiswerk Zuid-West Friesland, 
telefoon: 0515 481 818 
telefax: 0515 424 015 
tel.prive: 0514 604 130 

Herinneringen aan de bevrijding 
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige Skieppe 
sturt om ons uw herinneringen over de bevrijding te 
schrijven ontvingen we het ~olgende verhaal uit 
Brighton. 

Brighton, juli 26/95. 
Redaksje en lezers van It Skieppesturtsje 

De laatste dag vóór de bevrijding op,de 2de tille; 
ik zal het nooit weer vergeten. 
Het was zondag en erg mistig weer. Bolsward zat nog 
vol Duitsers. Door de mist hoorde je veel geluiden 
o.a. schiet~n en we hoorden dat de Blauwpoortsbrug 
werd opgeblazen door de Duitsers. Met was een hele 
angstige dag. 

Il. 



Er· weru getoetera, er moest een boot door de brug, 
dit gebeurde niet veel op zondag. 
Wij de brug.open, en daar kwam de boot aan, het dek 
was open,en onderin stonden al de ondergrondse mannen 
van Tjerkwerd en omgeving, geweren in de hand. 
Toen we het klompje voor zouden houden zei mem:"Die 
hoeven niet te betalen hoor." 
De dappere mannen gi~gen naar Bolsward de mist in 
om de nieuwe brug te beschermen. En de brug werd 
gespaard. De volgende morgen kwamen de Canadezen 
over de nieuwe weg van Sneek. De nieuwe weg eerst 
zand en kuilen. De brug die altijd open stond werd 
neergelaten. En daar kwamen de trucks en pantser 
wagens vol Canadezen inrollen op naar de Afsluitdijk. 
Wat een machtig gezicht! Wat een feest! 
Heit zei:"Jullie moeten allemaal naar de nieuwe weg, 
want dit vergeet je nooit weer!! Mem moest er ook 
op de fiets heen; ze was in verwachting. 
27 mei werd onze Taapke geboren. Een bevrijdings 
kindje. In Bolsward was het groot feest. We hadden 
prachtig mooi weer. Overal mensen en vlaggen. 
We waren zo blij, want-we waren vrij!!! 

Nu 50 jaar later hebben we de Hollandse vlag hier 
wapperen. Dezelfde vlag wapperde 50 jaar geleden 
in St. Anna Parochie. 

7 mei hadden we hier een optocht van oude soldaten 
die in Holland waren geweest met onze bevrijding. 
Mijn man moest ook meelopen met onze Hollandse vlag. 
En nu hebben ze de vlag een ereplaatsje gegeven in 
de 11Legion Hall". Na de optocht kregen we koffie 
en gebak en hebben we gezongen. 
Toen hebben onze dochter en haar vier kinderen al 
de oude soldaten een tulp gegeven met een "Thank 
you Canada". Wat heel erg werd gewaardeerd. 

':,' 



Jammer genoeg kan ik niet in het Fries schrijven. 
Met mijn hartelijke groeten, 

TenkiP BeimerR- v~n Oijk 

R.R.4 G.P.143 
Brighton, ont. 
KOK-IHO Canada 

Voorheen woonachtig in brugwachterswoning Ymswalde. 
(red.) 

UTSLACH KEATSKOMPETYSJE 1995. 

Dames: 1 • Maria de Boer 6.30 gem. 
2. Lutske Schakel 5.58 '' 3. Nelly Haarsma 4. 76 , ' 

Jeugd: 1 . Maria Dijkstra 6.00 gem. 
2. Lisette kootstra 5. 9 3 '' 3. Ids Walsma 5. 80' ·' ·' 4. Lybrich Schakel 5.75 ' , 
5. Eduard Witteveen 5 . 6 1 '' 6. Ruth Stel 5 . 6 1 '' 7. Pieter de Boer 5.53 '' 8. Auke Walsma 5.53 ', 

Senioren: 
1 • Johan Gaastra 5.92 gem. 
2. Jan Geelen 5.83 ', 
3. Peter Ouderkerken 5.64 '' 4. Jan Nota 5.56 '' 5. Freerk Kootstra 5.50 ' ' 6 . Jan H. de Groot 5.33 '' 7. Anne H. de Boer . 5. 2 1 '' 8 •. Jelle Brandsma 5. 1 8 '' 

Der is wer mei in protte nocht keatst. 
Mei itselde entoesjasme starte we wer yn maaie 1996. 

JO. 



---------Fan 'e IISKLUB 

Leden kinne kaarten bestelle foar it E.K. Allround 
en/of it W.K. Sprint yn it iisstation "Thialf" op 
It Hearrenfean. (!!! salang 't der foarrie is!!!) 

E.K. Allround 19 o/m 21 jannewaris 1996: 
sitplak westtribune freed f. 40,-- 
sitplak westtribune sneon of snein f. 60,- 
steanplak freed ,f. 25,-- 
steanplak sneon of snein f. 35,-- 

W.K. Sprint 17 en 18 febrewaris 1996: 
sitplak westtribune f.45,- 
steanplak f. 25,-- 

Ynformaasje en bestellings FOAR 30 SEPTIMBER by 
Lutske Schakel: 9552. 

Kaarten foar de World Cup op 2 en 3 desimber kinne 
skriftlik besteld wurde by it: 

Organisaasje-komitee Thialf 
p/a Kerkelaan 9a 
8455 JP Ketlik 

of letter yn 'e foarferkeap by it Thialf-stadion. 

CHR. JEUGDKLUB TJERKWERD. 

De klub begint dit seizoen nadat het Waltahûs klaar 
is. Tegen die tijd komt er wel een berichtje. 
Wel werken we mee aan het startweekend van het 
winterwerk. 
Nog even dit. De klubleiding zoekt twee personen 
die willen meehelpen om de klub draaiende te houden. 
Dit komt doordat Iefke en Joop minder tijd te beste 
den hebben. Met wat meer leiding kunnen we meer 
verdelen en zal het misschien wel lukken. 

Namens de klubleiding, 

Joop Nota. 

's. 



Dichtaders van Tjerkwerders vloeiden rijkelijk 
in Makkum 

De slagzin die bi i c'lP. !)117.'7.<=>1 ,..; t- "~ ':!"" ~::..::~:: 
luidt als volgt: Fietsen troch Fryslan. 

\,.. ......... - ..a - ........... ...,, .. .._._ 

Hier volgen enkele gedichtjes of versjes die de 
mensen moesten maken toen ze op de pier bij Makkum 
waren. Het onderwerp was:" Wat zie je als je om je 
heen kijkt??" 

1~Flinters oan it makkumer stran 
elts mei in seil yn'e han 
it wetter spat heech op, troch de witte swurden 
it is hjir te moai foar wurden 

Ineke Feenstra 

2.Wyn, see en stran, 
grutte projekten, jild by de fleet 
jou us mar in plakje op it lan 
en dirop yn Jim eagen mar in äld keet 

Gerben en Gjettje 

3.Iselmar, Iselmar mei syn wetter,stran en sinne 
en wyn, surfe, swimme lizze yn it san 
kuierje mei it hÛntsje oan 'e han 

Corry Postma-Heeres 

4.Wat foarhinne wie in Sudersee 
is no de Dutsers harren stee 
nei 50 jier Oranje 
binne sy nous franje! 

Pier en Renie Zysling 

5.0an it Iselmar, is foar alle rekreanten kar 
it hindert allegearre neat 
as rin je ek healbleat! 

0 k k e en H i• 1 t s j e 

6.Iselmar, wetter, sinne,rekreaasje 
bouwe, huzen, ekonomy mei faasje 
winters lokkich alles yn 'e rêst 
foar de ynwenners ek poerbêst 

Johanna Bakker, Titia Hylkema 
en heel veel kinderen, Sjoerd 

Suzanna, Henk-Jan, Rein, Hanneke,Marten, Anneke,feikje . 
• 1 



7.Wat docht dy pier hjir yn it wetter hi ha ho 2x 
earst wie 't' wetter,dat wie dochs better hi ha ho 
hjir binne allegearre surfers hi ha ho 2x 
wy geane nei de Vigilante hi ha ho 

Gritta van Buren en 
Lybrich Schakel 

8.Surfers binne hjir in protte 
't is jammer dat we daliks wer nei hûs ta "motte" 

afzender onbekend 

9.De "Holle Poarte" mei syn terras en pier 
bringt us hjir in protte fertier 
wy sitte mei in drankje hearlik yn'e sinne 
better soene jo it net betinke kinne 
no wer op nei hûs 
ha wy wille by de rûs 

Jelmer, Marije, Yfke Wynja 

10.Wy hawwe mei de fytstocht de"Holle Poarte" fÛn 
en sitte no op it moaiste stikje fan US Fryske grûn 
de kafje en de cola smakken skoan 
en wy geane no wer optein op US eigen doarpke oan 

Arjen, Jelte en Cöby 

11.Makkum, möai stikje Fryslan 
mei it toerisme in steeds gruttere ban 
jo sjogge de surfers skearen oer it wetter 
'n mins fielt him hjir ynienen wer folle better 

Sietske Gietema 

12.Bouwe, Siemke, Haye en Tea Huitema 
Bouwe was de jongste fietser, de tocht was zelfs 
26.1 km. i.p.v. de 22 die wij in de auto hadden 
geteld. Knap Bouwe! 
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aan het sapje 
vlak bij de pler met een glas bier 
o,o,o wat een vertier 

Marieke, Maria, Auke 
Broer Dijkstra 

1 lJ • w i z e : he t · i s e en · na c h t 
It is in tocht 
mei de fyts of yn'e auto 
it is in tocht,wy hiene tocht wy gean yn 'e auto 
it is in tocht. werfan ik tocht. dat wy him noait 
beleve soenen 
mar hjoed beleve wy him mei it oranje bestjoer o,o,o, 

Beitske, Willy, Tetsje 
Breeuwsma 

15.Makkum, ienris in lyts doarpke oan de Iselmar 
it is mei dy alhiel yn 'e war 
yn't plak fan fiskers mei harren boaten 
sjogge wy no toeristen op planken yn alle soarten 

Geartsje Postma 

16.Qp 'e fyts nei 't Makkumer stran, ia, ia oh 
Hanneke hie ûnderweis in lekke ban, ia, ia oh 
Oe~al wyn, wyn, wyn en nochris wyn 
op 'e fyts nei Makkum ta hie, ha, ho 

Fam. J. Witteveen 

17.Fryslan waterland 
aan dit mooie weidse land 
heb ik als geboren veluwenaar 
m'n hele hart verpand!! 

A. Mekking 

18.Yn Makkum op'e pier 
dêr is in soad fertier 
Mei de fytstocht 6t Tsjerkwert komme wy hjir oan 
en it s!t hjir by de Vigilante tige skoan 

Hinke Brandsma 

18. 



19.Boppe us is de loft blau 
mar yn'e f'ierte is er .fet en grau 
sur.fers binne der in hiele soad 
en yn'e fierte sjogge we in baat 
ja sokke wyn is derfoar net raar 
en foar it tytsen is't ek prachtich waar 
we ha no al in aardich ein .fytsen dien 
en we ha ek in skofke op it ein fan'e pier stien 
bi j d e V i g i 1 an t e s i 11 e w.e da 1 i k s wat d r i n ken ha 
en dan mar wer gau op hÛs ta 

Welmoed Schakel 

Het is echt geen doen om de mooiste eruit te zoeken 
ze zijn allemaal prachtig. Bedankt voor jullie 
inzet! 

KLAVERJASSERS OPGELET!!!! 

Voor de klaverjassers wordt de zomerstop van 1995 
wat langer, want de nieuwe competitie 1995/1996 
gaat pas van start als de verbouwing van het Walta 
hÛs klaar is. Alle klaverjassers krijgen tegen die 
tijd een berichtje. 
Uiteraard hopen we dat het dan nog net zo'n spannend 
seizoen zal worden als het vorige seizoen, waarin 
Koos Gorter uiteindelijk als eindoverwinnaar tevoor 
schijn kwam. Dat Koos een fantastisch seizoen had 
moge blijken uit het onwaarschijnlijk hoge gemiddel 
de dat hij per avond wist te halen, namelijk 5046 
punten. Een gemiddelde dat nog niet eerder was ge 
haald. Dat ook de rest van de kaarters er lustig 
op los hadden gespeeld, moge blijken uit de andere 
gemiddelden, die allemaal hoger waren dan andere 
jaren. 
De totale uitslag 
1. Koos Gorter 
2. Maurits Ydema 
3. Jelle Twijnstra 
4. Jaap vd Wal 
5. Betty Jellema 
6. Bert Miedema 

van het seizoen 1994/1995 
5046 12.bv. Dijkstra 
4938 (Broer/Riekie) 
4831 13.Meindert vd Wal 
4801 14.Jitte Huitema 
4696 15.Jaap v. Lingen 
4681 16.Riet Bruinsma 

was: 
4617 

4603 
4552 
4550 
4544 

'<3 · 



7 . Andries Bos 4646 17. bv. de Jong 4524 
0 1- -- ,.., - , - - -- Jt C. Il,..., t r» .... ,-..,-. /'ti.J{,..,_ .; .... _,, ~. ~ .. "" .................. ,1 ....... ,_....., ... _ .... , ............. v .......... , 

(Aukje/Douwe) 18.Jouke Hettinga 4400 
9 • Pieter Statema 4633 î9.Bertus Walsma 4290 

1 0 • Jelle Zysling 4629 
1 1 • Sonja Rosier 4627 

Veel hoge gemiddelden dus. Op de slotavond, die ove~ 
rigens. werd gewonnen door Jouke Hettinga, werden 
verder nog diverse prijzen uitgereikt voor diverse 
standen, zoals de hoogste roem e.d. Betty Jellema 
had voor verschillende prijsjes gezorgd en reikte 
deze uit aan: 
Koos en Maurits voor de hoogste roem op een avond 710. 
Meindert en Jaap v.d. Wal voor de laagste roem 20, 
Douwe en Maurits voor de hoogste pot op een avond 2652 
Pieter en Jouke voor de laagste pot 700, 
Koos voor de hoogste score van de hele avond 6715, 
Meindert voor de laagste score op een hele avond 3047, 
Koos, Riet, Meindert en Maurits voor 3 pitten op een 
a vond , J o uk e· e n Ma u r i t s v o o r d e me e s t e II na t t en " i n 
een spel 6. 
Tot zover àit overzicht van het afgelopen seizoen. 
Voor het nieuwe seizoen verwachten we natuurlijk 
weer veel enthousiastelingen. Mocht je informatie 
willen, bel even met Betty Jellema (05157-2111) of 
met ondergetekende (05157-5633). Tot ziens na de 
verbouwing. 

Met vr. gr. Maurits IJdema. 

--------------- ===-==----=== 
1 GEVONDEN 
• GEVONDEN ! 

een zwart jack met rood-grijs gestreepte 
binnenvoering. Deze is blijven liggen 
op het feestterrein na het dorpsfeest. 
Ben je de eigenaar dan kun je de jas 
afhalen bij Toos Buma. 

1.C 



1 Oranjevereniging 1 
UITSLAGEN SPELEN DORPSFEEST. 

Kinderspelen: 
De winnaars waren: groep 1 en 2: 1.Sjoerd Dijkstra 
2. Pjotr Geelen; 3. Sietske Buma 
Groep 3 en 4: 1. Okke Jan Postma; 2. Age Gietema: 
3. Sjors Witteveen. Groep 5 en 6: 1. Iwan Tiesma; 
2. Hanneke Buma; 3. Bert Jan Ouderkerken. 
Groep 7 en 8: 1. Marten Hylkema; .2. Sjoerd Wijngaar 
den; 3. Elzelyn Balkema. 

Uitslagen volleybal: 1. groep 5; 2. groep 3 
Kaatsen senioren: 1. Anne Hans de Boer (koning), 
Durk Ouderkerken en Hotske Burghgraef; 2. Age Gietema, 
Steef Haarsma en Durk Walsma. 
De seniorenkaatsers kregen nog een tegeltje aangebo 
den dat gemaakt was door Yme Oosterveld. 
Kaatsen junioren: 1. Anne Bakker (koning),Gritta van 
Buren , Ids Walsma en Pieter Buma; 2. Rian van Buren, 
Ids Walsma en Cor de Groot. 
Na dit spektakel was het de beurt aan de eiergooiers, 
sommigen gaven zich wel 3 tot 4 keer op, het was nl. 
de bedoeling om een zo groot mogelijke afstand te 
overbruggen. De uiteindelijke winnaars bij de senio 
ren waren Durk Hiemstra en Jelle Feenstra met 27,5 
meter en bij de jeugd Iwan Tiesma en Pieter Buma met 
11,7 meter. 
Na dit alles werd er nog aan het touw getrokken door 
hoofdzakelijk herenteams. De wisselbeker ging naar: 
Johan Gaastra, Wi~brep .Poelstra, Adam Poelstra, Durk 
Ouderkerken en Hans de Boer. 
Bij de dames .ging de beker opnieuw naar Rytseterp en 
wel naar Nynke, Sjerrie, Annie, Martine, Hotske en 
Beitske. 

·1,.\. 



Bericht van Huylckenstein over 
dagverzorging 

Het is al weer S! jaar geleden dat de dagverzorging in 
lluylckenstein te Bolsward van start is gegaan. U heeft er vast 
we] eens iets over gehoord. Graag willen we u langs deze weg 
wat meer over de dagverzorging vertellen. 
Elke donderdag komen er ongeveer 10 ouderen naar lluylckenstein 
om daar de dag met elkaar door te brengen. 
Voor wie is de dagverzorging nu precies bedoeld? 
De dagverzorging is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 
! 65 jaar, die wonen in de gemeente Bolsward en de omliggende 
dorpen. Het gaat dan om ouderen die bijvoorbeeld slecht ter been 
zijn en hierdoor weinig de deur uitkomen. Of wanneer men weinig 
kontakten (meer) heeft, kan de dagverzorging een uiLkomst bieden. 
Ook is deze voorziening bedoeld voor ouderen die wat vergeet 
achtig worden of om de verzorgende familieleden op deze manier 
een dag in de week de zorg uit handen te nemen. 
DaarnaasL is dagverzorging ook bedoeld voor ouderen die op de 
wachtlijst van het verzorgingshuis staan, maar nog niet geplaatst 
kunnen worden. Op deze wijze kan men alvast wat wennen aan het 
verzorgingshuis, zodat de stap naar opname iets kleiner wordt. 
Een dag dagverzorging begint om kwart voor 10. Er wordt begonnen 
met een lekker bakje koffie met koek, terwijl er gezellig gepraat 
kan worden. Ook wordt er voorgelezen uit de krant en voor het 
eten is er een half uurtje gymnastiek, natuurlijk aangepast aan 
de mogelijkheden van de deelnemers. Om 12 uur gebruiken we de 
soep en warme maaltijd met elkaar. Na het eten wordt er soms even 
gerust en bij mooi weer wandelen we een blokje om 
's Middags doeó w~ gezeischapsspelen zoals rummikub, scrabble, 
sjoelen, dammen of mens erger je niet. Ook wordt er regelmatig 
gebingood, oude en friese liedjes gezongen of wordt er aan 
hersengymnastiek gedaan. Af en toe maakt de dagverzorging een 
uitstapje in de omgeving en 1 x per jaar organiseert de dag 
verzorging een dagtocht samen met de groepen uit Wommels en 
Witmarsum. 
Een dag dagverzorging duurt tot ongeveer 4 uur en de kosten van 
deze dag bedragen f 10,--. Vervoer naar en van de dagverzorging 
wordt verzorgd door de taxi. Ook is het 'mogelijk om op eigen 
gelegenheid naar de dagverzorging te komen. 
De aanmelding voor dagverzorging loopt als volgt: 
U kunt uzelf aanmelden voor de dagverzorging. Ook kan de aan 
melding plaatsvinden via uw huisarts, de bejaardenzorg, 
wijkverpleging, indikatiekommissie, het RIAGG, het maatschappelijk 
werk of door familie en bekenden. U wordt dan eerst thuis 
bezocht door de leidster van de dagverzorging. 

Wilt 11 n~ het lezen van dlt arcikel graag meer informatie of 
zou u graag de dagverzorging willen bezoeken, dan kunt u kontakt 
opnemen met: 

Rita de Boer 
Funktionarjs Dagverzorging 
p/a Verzorgingshuis Huylckenstein 
Eekwerklaan 1 
8701 LT BOLSWARD Telefoon 05157 - 4845 (op donderdag bereikbaar) 



Snypsnaren 1 
*De betondyk fan Rytseterp wie noch mar krèkt 
stoarten of Okke Kade weage it en rin aerop. 
"Seks moat kinne", sei er,'''t is droegjend waar 
en ik bin mar licht." 

*Lytse buorman Jan W. stiet nei Joop te sjen as er 
hast 2m djip yn syn kelder stiet te graven. 
Wat komt dêr aansten yn? Kabouters, Jan! 
Néé, bierkratsjes, seit Jan! 
Se litte harren tsjintwurdich gjin earen mear oan 
'e holle naaie, Joop! 

*Anke W. soe dit Jier nei de eilannen op fekansje. 
Eltsenien wist it, allinne mem Trudy wie noch nèt 
op 'e hichte brocht. As it ek trochgongen is? 

*Och, goai dy goudfisk mar by yn 'e fiver, dan hoecht 
tuo~man dei yn ~s fak&nsje ~at op te passen, se!ne 
Joke en Ids. Yn 'e koartst mogelike tiid hiene de 
oare fisken him opfretten. Dàt wie de bedoeling oars 
ek wer net. 

*De ynteresse yn wyn en wynmolens hat harren gjin 
wynaaien lein. 
Lolle en Titia waarden as molekenners troch de 
Vesta-molefabryk yn Denemarken utnoege. Dat wie 
wyn op harren mole. 

*Wy hiene mei it feest in springkessen op it fjild. 
Dat is in "hoppepude" yn it Deensk. Twadde hans 
spul neame se dêr: gammelt. 

*De Feenstra's oan 'e Boalserterdyk 1A biede geregeld 
twaddehans spul te keap oan. Gammelt,dus. 
Hoecht net gammel te wêzen, ransels. 

*In ritsje mei it hynder draaide foar Jelte en 'e 
frou ut op in triathlon. 



1e part 

3e p a rt 

Rêstich yn galop. 
,.. •• - .;: ·- ., ,_ ....... ..J .... ·- tt 
..L'-'" _...._ .. ,. """-'"' """'_ .. ,. -- -4 - .t. ' -u·--..., 
ofbriek. 
Rinnende efter it hyncter oan nei hÛs ta. 

*Gerben fÛn syn hÛs moast nedich ris in n1J ferke ha. 
Moai grien, hie Yfke tocht. Lit G~ de bu~ ferve no 
oer h~m hinne krije! ! ! Hy wie grien fan 'e ferve 
en grien fan argewaasje. 

*"Ik hjit Aafke", sei de nije juffer,"mar neam my 
mar Afke, dat klinkt net sa truttich. 
No dêr moat je it Ûnderwizend personiel mei oankomme! 
Se hjit id Aaaaaaaaaaaaaa ... fke,dus. 

*Joo~t ·Stel woe wàt graach ris in nije bril. 
Lit him no slach oer de kop fleane mei de fyts! 
BriJ yri it. leanesleatsje. Poater! En sûnder bril 
kin je net sykje, .... der, moast in niJenien komme. 
Dus wolle jo ek graach irt nije bril ..•.. sà soe't 
kinne. 

*Wit jim noch fan dat bline laam fan Tine M.? 
Dea gcingen. En hy hie it sà goed by Tine. T~ goed 
miskien? 

*Joop hie seage stikjes beam yn syn tun lein om op 
te stappen. Huub W., diplomearre hovenier, bewûndere 
de tun. "Ik ha nea witten dat hjir beammen stien ha. 
wit foar beam~en wiene it,eins? Ipen seker." 
Joop gniffelje. 

*Jou jo mar rêstich del; Jelle Brandsma verdedigt 
het Vaderland wel! 

*Stella fergeat Henk syn 34e jierdei. Wat in ofknapper! 
Gjin slingers, gjin taart,sels gjin tut! 
Mar fanwege syn, nei eigen sizzen, nederich grutske 
aard, hater him wiislik stil halden. 

*Joop N. hat in freondinne han, se hite Tyt. 



*De lêste boukavel op 'e Sylroede is blykber fer 
kocht oan de kninebesitters fan TsierkwP.rt. 
Kninen en stjelpen steane dêr yn alle maten en 
kleuren. In twadde "Kninep6le". 

*It is mar in• luftige saak yn "It WaltahÛs". 
Jo komme der no wol goed foar de winige doar. 

*2 gravers groeven dêr in fetfangput. Wat foar ding? 

*Jettie, Liesbeth, Limkje, Jeljes D., Ammerins, Jaike, 
Jorn, Jorrit, Cobie, Lieuwe, Nalina, Jetse, Gelske, 

_Foekje, Aukje, Berendina, Exposant. 
Dizze 17 Fryske hynders ût Tsjerkwert diene mei oan 
'e keuring yn Blauhûs. Nalina ..•.•. is dat oars 
wol in Fryske namme? Hawar ••. it sil wol Sflaat 
wêze fan nale, en dat is wol geef Frysk. 

*Master H. syn beurs wie stellen en waard wèr fÛn 
troch in dykmeander. 
Leèch fansels! In grau tientsje nei de barebysjes. 
Mar H. is in berekkene persoan. Doe't syn frou him 
om in niJe rym fuortstjoerde dy't f. 24,-- kostje 
moast, keas hy foar in alternatyf. Galgjes, f. 14,- 
Ferskil .... ja krèkt! In tientsje! 
Sa wie Henk wer lyk en syn galgjes ha gans bekyk. 

* .......• 1 00, 101, 1 02, 10 3 

*Ymswalde as super-super ûnrindabel gebiet kriget 
ierdgas! SUPER! 

*It wie wol wat mei it bil fan Ule Hil. 

*Harold syn kat is spitichgenêch deariden. 
Johan syn duven binne no gelokkich feilich. 

*By opgravings fûn: In brok reade stien, wat letters, 
in namme. Se wolle wol ha 't is fan in sarkofaag. 
Wol wat faach. 



*Ineke F. hat in lyts autoke krigen. Immen(?) hat 
him noch lytser makke.· lneKe f. haL ~kin lyts 
hilntsje. Tink der mar om! 

*Marja Motormuis. Supermouse! 

*Panyk! Ien fan 'e feestgenoaten waard fermist. De 
famylje sykje, mar nearne te finen. 
Hy waard in moai skoft letter ·eit~r de strUken 
by de feesttinte wei fiske. A~ in sek wie er efkes 
ut' e wei k r û p t . Dat moat k i n n e m·e·i1

· in doarpsfeest, 
net wier. Skoanmem:"Och, dy stakker, hy hat ·1t de 
lêste tiid ek sà drok hin ..... · ... " 

*Heard tidens it feest: 
0°~ i~ my gjin ka~er te heech. of ik kin him oan. 
E~rtiids wie gjin see te heech, 't sil wol it selde 
weze. 

*Ien ut'e groep "opslilpte jeugd'' wilde mei syn grutte 
fuotten it rut ut ·~ toiletwein. D~rnei rGn er, 
earlik as er wie, nei it bestjoer om syn wandied 
op te .bycht~jen. Wa hat it oer de e~rlikh~id fan 
de jeugd fari tsjintwurdich? 

*Nei ofrin fan it Bourgondysk miel bedarre der in 
bargekop op 'e -~op yn 'e huske-pot fan 'e toiletwein. 
Wat in birgeboel! 

*Tea Z. hie de jutesekken, wêrfan se Bourgondyske 
kostuums ~ikke hie, wasken en op Gngedierte neisjoen. 
Dy drokte hie se har besparje kind; flie~n, neten 

', ,. · .... î 

en tiken wiene_ynr~ Midsieuwen ommers gemien guod. 
(n e t v g e me e n " mar 11gemeenschappeli,jk"). "Gemeen" 
wiene se ~k wol, ~ansels. 

*S~art, glêd, soepel, ~au, slank, moadysk, brodzich, 
seksy????????????????????????? 
( PtO...tBH syn learen (feest) broek) 



lr,...i t-vlr "'"' - . . - - - ~- - - ..., - 
fan it feest. Mar: "Kijk naar het bos, en niet naar 
di<::; ëiîê b o o m v " 
We ha in slagge feest han, of net! 
Bestjoer betanke foar jim ynset! Gean der mar 
oan stean. 

*Kopy en snypsnaren foar 1 novimber. 

1 Boargerlike stän 1 
Berne·24-6 Atty, dochterke fan Sietse en Anna 

Gietema en suske fan Anne. 

Berne 14-7: Tessa, dochterke fan Henk en Stella 
v.d. Zee en suske fan Mark, Laura, 
Ruben en Thomas. 

Troud 7-7 Wieberen en Anneke Stellingwerf, 
Singel 11. 

Us lokwinsken, minsken! 

Dankbaar en gelukkig 7.ijn wij met de gchoo11e van 

\\)l/"/11 gelut: 
terreden 
/(q fc daar 
grkome,1 
1·r111 God 
1111irk 
als mens 
nellsom 
in OIIS midden 

Tessa 

dochter van: S. ,•;m der Zcc-Bcl'1Sm~ 
11. van der Zee 

1-1 juli 199,; 

Wahaweg 31 
8765 LN Tjerk werd 

7.USj<' van: Mark 
L:~u,a 
Ruhen 
'I'homns 

1.. 1. 



Dank füave God. voor weer eEn dag 
dat il< de zon rn ao ·z ien . 
En dat ik daa r in lev~n rnag 
e,1 lachen bovendien . 

Een kleine mens. een hutploos kind. 
in dit bestaan te gast. 
Maar dat er veilige weg~n vindt. 
want· Uw hand houdt haar· vast. 

Dankbaar en blij zijn vvij met de geboorte van onze dochter· en 
mijn zusje 

Atty 

24 - 6 · 1995 

Arma Gietema-Wiersma 

Sietse Gietema 
Anne 

Hemdijk 1. 
8 765 PA Tjerk V,,:erd 
•et. 0'3i57-9156 

Stoarn 5-8: Aaltsje Speerstra-Hijlkema. 
Ald-Tsjerkwerter en trou Sk1eppesturt 
lezer. Se waard 67 Jier en wenne de les 
te tiid yn it Oranjewoudflat yn Hearren 
fean, 

Stoarn 5-9: Cornelis Yme Bruinsma. 
Hy waard 71 jier en wenne eartiids 
aan 'e Himdyk nu. 1, dernei yn Boalsert. 

Us meilibjen! 




