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Bydragen kinne oermakke wurde mei 
. fenoelding fan · 
"bydrage 't Skieppesturtsje" en it jier 
dêr't it betrekking op bat. 
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1 .- Foarwurd fan de redaksje ] 
Bêste lêzers fan it Skieppesturtsje, 

De simmer fan '96 is hast wer foarby. De minsken 
geane wer oan't wurk. Wienert hja '~efkes (n skoft 
befrijd fan noedens en soargen, no stiet dan pe 
master, juf of learaar wer foar de klasse, reizgje 
bern op 'e fyts of mei de bus wer n e i. s ko aLl.e ta, 
slaat de timmerman der ~er op, pielt de monteur wer. 
mei in aar syn auto om, dÛkt de ambtner yn syn pap 
perassenbrei en staart de systeemanalist (jawisl) 
him blyn op it kompjûterskerm. Dizze list kin fan 
sels ótwreide wurde·mei in ferskaat aan beroppen. 
Mar lit my èlliriich noch de agrari~r der noch by 
oanhelje. Ik doel op de greidboeren fan Tsjerkwert 

· e n om k r i t e n . S y " me 1 k t e n " e k y n d,e fa k à n s j e " v o o r t " . 
Gjin frije d~i foar· de measten fan harren. Moarns 
beti1d.fan bêd, want de bisten wachtsje net. Melke, 
meane, jarje, Ûngetiidzje, kuile ensfh. it haldt 
net op. Sels snein is faak in drok besette dei. 
En dochs liket wurgens of stress harren net op te 
brekken en kinne jo betiiden it sûne wurk harren· 
fan de gesichten oflêze. By it doarpsfeest bygelyks 
wisten hja ek nét fan ophalden. Kûgelsmite, lim~o 
dÛnsje, fierspringe, kanofarre en ransels disko 
rock-dÛnsje. De sûnreade wangen joegen kleur oah 
alle feestlikheden (af wie dat de tinte?) .. 
Hast elkenien wie dêr en die mei. Nettsji~~teande 
it hurde wurkjen en al dy hjoeddedeis~~ bykommen~e 
ferplichtings, liket it boereberop noch net sa min 
(ik fersin my dochs net?)~ Neffens my is der noch 
i~n berop dat krekt noch wat mear óthàlding~ter~ogen, 
sûp~esse en fleksibiliteit easket as dat fan boer. 
En dat is om mem te wêzen. Ik sjoch it wol oan myn 
eigen frou (frommes heart sa raar) en dat jildt fê~t 
ek foar al dy memmen·dy~t alle dag~n harren bern 
nei ós skoalle ta bringe. Nee, mem wêze, dat liket 
- ·- ·- - 4,, - - • - ·- - - t... ..... .... , ,.._ ....,._.,. - ....,...., ,J _..._ -,À.. _..,, ..,,_ .__ -·- 
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boerinne tagelyk wêze! Wy hawwe ien redaksjelid 
·tn ós formi~den d~~t noch juf is ek! 0 deale! 
No dan in oprjochte huldeblyk oan alle trije. 
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Foar alle dudlikheid binne de manlike en froulike 
wurden op de klassyke wize tapast. Jo meie dit 
nei eigen goedfinen w~l feroarje hear. 

No't jo de 4e Skieppesturt fan dit jier yn 'e aannen 
ha, kin ik jo meidiele dat de measte ferieningsakti 
viteiten wer los geane of op it stuit al los binne. 
Guon sille noch gebrûk meitsje fan de skoalleromte. 
It Waltahûs stiet nammentlik noch heal yn 'e stegers. 
Doch àe bouwers, timmerlju, fervers en al dy oare 
frywilligers sette troch. Noch in pear moanne en 
it sil heve! Dan is 't fernijde doarpshûs der wer 
foar eltsenien. Reden genoch om no al in bytsje 
grutsk te wêzen, tocht ik sa. 
Oan't safier, in soad lêswille tawinske! 

H. van der Zee 

1 Berichten van de dorpsomroeper 1 
1980 Om te beginnen. Vooreerst_hebben de plaatselijke 
verenigingen miJn voiledige aandacht gehad; de ver 
gaderingen heb ik bezocht en zeer terecht wil ik dan 
ook alle besturen cqmplimenteren voor alles wat zij 
deden en bereikt hebben voor de dorpsgemeenschap. 
Het jongerenkoor Con Spirito o.l.v. de heer J; Blank 
sma verleende 20 keer haar medewerking in verschil 
lende kerk- en jeugddiensten in de regio. 

Dan hadden wij weer de tuinwedstrijd met de priJs 
uitreiking op 9 nov. j.l. Groots opgezet deze keer, 
dankzij een-gedeelte van het bedrijfsleven alhier 
voor de royale bijdrage, die zij schonken om dit 
mogelijk te maken. 
Er werd inderdaad weleens een bloem extra uitgereikt 
aan hun, die geen prijs hadden maar dat moet u zien 
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op zo'n avond als gedeelde vreugde is dubbele vreugde. 
Nogmaals ~rienden en prijswinnaars hartelijk dank 
voor uw geldelijke bijdrages als ~owel voor uw komst! 

Verder nog een verheugende mededeling en wel de 
eerste banken worden dit a.s. voorjaar op de wandel 
route geplaatst! 

Tot slot, besluit ik mijn berichten met: 

Wat de toekomst brenge moge 
mij geleid des Heren hand 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land 
Leer mij volgen zonder vragen 
Vader wat gij doet is goed 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

Laat mij niet mijn lot beslissen 
Zo ik mocht ik durfde niet 
Ach, hoe zou ik mij vergissen 
als gij mij de, keuze liet! 
Wil mij als een kind behandelen 
Dat alleen de weg niet vind 
neem mijn hand in uwe, handen 
En geleidt mij als een kind. 

Met veel genoegen om de 2 maanden geschreven tot 
zover; met een hartelijke groet van 

dè Borpsomroeper. 

Met deze twee verzen van Gez. 293 uit het liedboek 
beeindigd Freerk Schakel zijn rubriek Berichten van 
de Dorpsomroeper. 
Bijna 110 afleveringen kwamen van z1Jn hand. 
Heel wat ~oed,bedoelde woorden mochten we ons ter 
harte nemen. Vele belevenissen van hemzelf als 
dorpsomroeper werden in zijn stukjes verwerkt. 
Ieder jaar maakte Schakel een jaaroverzicht van de 



voorvallen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 
Zo was er nog veel meer te lezen in zijn stukjes. 
"Met heel veel genoegen en plezier heb ik dit 
altijd gedaan" Schakel z'n eigen woorden. 
Dit deed dan•ook wel blijken want de kopie· was 
altijd op tijd. Met name in het afgelopen jaar 
viel het schrijfwerk hem wat tegen. Om telkens weer 
iets nieuws te bedenken valt ook niet mee. 
Daarom heeft dhr. Schakel in overleg met de redaktie 
bes loten om vooraleer·s t de pen even meer te 1 eggen. 
Een vaste bijdrage·· kunt u van hem dan ook niet meer 
verwachten. Toch zal de Skieppesturt niet aan zijn 
aandacht ontsnappen. Dhr. Schakel zal vast en zeker 
met veel plezier het krantje blijven lezen! 
Wat de toekomst bpenge moge mij geleid des Heren 
hand. De redaktie van 't Skieppesturtsje hoopt op 
recht dat deze woorden van veel betekenis voor u 
mogen blijven. 
Freerk Schakel!!! Heel hartelijk dank voor al het 
schrijfwerk wat u voor onze dorpskrant hebt gedaan. 

Namens de redaktie, Joop Nota. 

1 Gevonden 1 
Gevonden kledingstukken etc. na ons dorpsfeest: 

1 badlaken Jip en Janneke 
1 wit/grijze legging mt. 170 
1 blauw hemd 
1 zwart levis t shirt mt XL 
1 Ajax t shirt 
1 trainingsbroek zwart XL 
1 jack blauw/grijs 
1 paar gympen 

Af te halen bij G. Dijkstra, Waltaweg 7. 
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1 Groetnis fanót Huylckenstein 1 
Bes~e Tjerkwerders. 

Alweer een aantal weken wonen wiJ in Huylckenstein. 
We hebben er wel tegen op gezien om ons huis in 
Tjerkwerd te verruilen voor een kamer in Huylkenstein. 
Ook moeten we er niet te lang aan terugdenken, 
maar meer naar de toekomst kijken, want het voldoet 
ons hier prima! De verzorging is goed en we bewonen 
een mooie kamer met een mooi uitzicht op de Eekwerd 
laan. Er zijn al heel wat Tjerkwerders bij ons op 
bezoek geweest en dat doet ons goed. We blijven dan 
ook wat op de hoogte van de gebeurtenissen in en 
rondom Tjerkwerd. 'T Skieppesturtsje willen we graag 
blijven lezen! 
Allemaal de vriendeliJke ~roeten. 

:... a ~1 g s deze weg w l i l er, we o e d.s ,1 ken v o on ::. .L : P ; i ri rn :::i ei r - 
schappen lbehalve de begrafenisvereniging) en even 
tuele donateurschappon. 

ram. G. Brandsma. 

Hoge beloning 1 
OPROEP: Hoge Beloning: 

Wie heeft tijdens het dorpsfeest of erna een plastic 
zak gevonden met daarin 1 pa~r gele linnen gympen 
maat 38 of 39 en 1 witte legging. 
Indien gevonden graag een berichtje naar Hanneke 
Buma, Waltaweg 27. 

doei. 
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Stichting Doarpshûs "It Waltahûs" 

Geachte dorpsgenoten, 

De zomervakant~e is voorbij en WlJ zijn met nieuwe 
energie aan de renovatie van ons dorpshuis begonnen. 
Helaas is het nog niet helemaal klaar, maar zijn we 
nu wel in de eindfase aangeland. 

De bovenverdieping is b~jna klaar. Het plafond van de 
kajuit komt er pas in, als de "stellage" buiten er 
voor is gezet en dat gebeurd pas als het gebouw 
van binnen verder klaar is. De vloer moet nog be 
handeld worden en hier en daar een likje verf. 

De grote zaal is ook bijna af. De muur moet nog nage 
lopen worden of alle scheuren en gaten gedicht zijn 
om daarna nog één keer helemaal te sauzen. 
Daarna kan deze gespoten worden en tenslotte wordt 
ook hier de vloer behandeld. 

In de keu~en moet het plafond nog een keer gesausd 
worden waarna de leverancier de keukeninrichting 
zal gaan pla~tsen. 
De vloer in de hal is betegeld en hier moet de muur 
aan de voorkant nog afgewerkt worden. 
Bij de wc's en berging is men druk bezig met af 
timmeren van de plafonds waarna deze ook geschilderd 
kunnen wordea. 

Voor de komende weken zal vooral een beroep worden 
gedaan op schilders en plamuurders. Onze intentie 
is om uiterlijk 1 oktober a.s. de grote zaal in 
gebruik te nemen voor de winteraktiviteiten. 
Alles zal dan nog niet klaar zijn en met het zaal 
gebruik zullen er ook avonden vervallen. 
Het is mogelijk dat er een beroep op~de vrijwilligerE 
zal worden gedaan gedurende een aantal zaterdagen 
waarop er gewerkt kan worden. 

Stichting Doarpshûs It Waltahûs. 
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Nieuws van de Muziekvereniging 
"Eensgezindheid" Tjerkwerd 

Dit stukje betreft een oproep aan alle dorpsgenoten 
van Tjerkwerd. Het gaat om het volgende: 
Het korps "Eensgezindheid" bestaat volgend jaar 
75 jaar! Dit gaat natuurlijk groots gevierd worden! 
Het idee van het korps is dat er een speciale 
herinnering achter moet blijven voor alle dorps 
genoten en oud-leden. 

We willen graag een boek uitgeven over de 75 jaar 
van het korps! Een boek zonder foto's is geen 
interessante herinnering, dus willen we u het volgen 
de vragen. 
Heeft u nog oude/ recente foto's (vooral oude foto's) 
van het korps zelf of wat met het korps te maken ~e 
heeft?? We hebben het hard nodig om er toch een 
goed en interessant boek van te kunnen maken (als 
een goede herinnering die ieder nooit zal vergeten.). 
Daarnaast kunnen we dit materiaal dan ook gebruiken 
vooe een fototentoonstelling. 

P.S. omdat er nogal wat tijd in gaat zitten om het 
boek goed in elkaar te kunnen zetten willen we u 
vragen om zo snel mogelijk de foto's te brengen bij 
Beitske Breeuwsma, v. Panhuysweg 10, Tjerkwerd. 
Het jubileum zal op 22 maart 1997 worden gevierd!! 

Groeten, Beitske Breeuwsma. 

a. 



1 Nieuwe bewoners stellen zich voor 1 
Hallo allemaal .• 

Wij zijn de r'amilie Dijkstra en willen ons graag 
even aan u voorstellen: 
*Sam, 42 jaar oud, geboren en getogen in Bolsward. 
Werkzaam in verpleeghuis Bloemkamp in de keuken. 
Hobby's: vissen en het houden van vogels. De vo 
gels zijn, totdat hun nieuw onderkomen klaar is, 
ondergebracht bij collega-vogelhouders. Bestuurlijk 
actief bij de Judovereniging Bolsward, de vogelver 
eniging Balk en het Gewestelijk Bestuur. 

*Renske, 41 jaar oud, geboren in Harlingen, getogen 
voor een groot deel in Bolsward~ Werkzaam in ver 
pleeghuis Bloemkamp op ~e revalidatie-afdeling .. 
Hobby's: ~ctief in het EHBO-gebeuren. Met ingang 

van h~t nieuwe seizo~n-dus bij ~et ERBO-gebeure~ 
van Tjerkwerd. Saien ~et ·sam doet zij het penning 
meesterschap en de ledenadministratie van Judo 
vereniging Bolsward. 

*Erina,. 17 j~a.r oud, geboren in Sneek, getogen in 
Bolsward. Erina ga a t. nu naar de Friese Poort in 
Sneek (op de fiets), voor zij de opleiding verzor 
ging d6et. Hobby's: judo en dieren. 

*Janneke, 15 jaar oud, geboren in Sneek, getogen in 
Bolsward. Zij ~aat in Bolsward naar het Marne~;olle 
ge naar de Mavo. Hobby~s: judo, paarden en fan van 
Marco Borsato. 

*Han&, 15 jaar oud, geboren in Sneek, getogen in 
Bolsward. Hij gaat ook in Bolsward naan sc~~ol, 
ook op het Marne-college. Hij wil graag timmerman 
worden. Hobby's: judo, vissen en soms uitslapen. 

Sinds begin juni wonen wij, samen met' twee honden 
en twee poezen in Tjerkwerd op Kade·6. 
Voor ons gevoel hebben wij nu al heel lang vakantie. 
~~~rlijk buiten zitten, vissen, uitzicht over de 



landerijen, rust en ruimte. Wij denken dat we einde 
lijk ons plekje hebben gevonden. 
Ook de kinderen, die aanvankelijk niet zo enthousiast 
waren om uit Bolsward te vertrekken, hebben in 
Tjerkwerd hun draai gevonden en vinden het nu fijn 
om hier te wonen. 

Mei yngong /1111 dit nûmer sil 't Skieppesturtsje mei in nije rige uteinsette. Fan 
fers/umte luu,tm heartlm 'H'1 dat it Joline /1111 is doarp noch o sa yn 'e smaak 
/alt Foaral ek troch minsken om lltens Wllrdt it nijs fan earder tiden tige 
w11rdeorre. 
It like ûs aardich en bring älde kranteknipsels foar 't ljocht dêr't Tsjerkwert en 
omkriten yn beskreaun wurdt. Ferhalen oer minsken dy't hurd wrotte moasten, oer 
it bloeiende ferieningslibben, oer gebouwen dy't de skyline fan Tsjerkwert 
markearden, ja ûnderwerpen by de rûs. Foar de älderein sil it faak in aardich 
weromsjen wêze, wylst de jongerein en nije bewenners lêze kinne hoe't it eartiids 
om en ta gong yn it doarp oan de trekfeart. 
It is mar in geJok dat wy wat soks oanbelanget in berop dwaan kinne op ûs 
wurdearre doarpssamsler Gerrit Mulder. Syn byinoar garre aansichten, foto's en 
kranteknipsels jouwe in goed byld fan wat de Skieppesturten yn dy älde tiid by de 
ein hiene. Doe't wy him fregen om hjiroan mei te wurkjen stie hy daliks klear en 
dûkte al rillegau yn 'e mappen om in nijsgjirrich ferhaal op te djipjen. 
De earste bydrage giet 30 jier werom yn 'e tüd. In kranteman brocht doe in besite 
oan Feike Jorritsma dy't jierrenlang mei de bêlekoer Tsjerkwert en omkriten 
öfsutele. Hy wenne yn de kosterswente neist de Griffonnearde tsjerke dêr't ûs 
redaksjesekretariaat no hûsrnannet yn 'e persoan fan Joop Nota. It artikel hat op 14 
jannewaris 1966 stien yn de Boalserter krante. Jorritsma wie doe 72 jier en al 40 
jier mei de bêlekoer op stap. Wy winskje ûs lêzers folJe nocht, wille en ferpoazing 
by it lêzen fan dizze nije rubryk dy't ûnder de namme "Ut de aide doaze" jim 
omtinken freget. Fansels is it goed mooglik om hjirop te reagearjen. Brieven oan it 
sekretariaat binne wolkom. Mochten jo ûs leaver sa wat fertelle wolle, dan kinne jo 
ûs ek skilje. Mocht it nedich wêze dan komme wy wol del. 
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Yn ··Tsjerkwert en omkriten In bikende 
. '·. persoanlikheit 

De .kachcl lekker waerm, do slnno ._op ;e ruten, de trou cfücs fan hüs en dêrre 
joooh Fellco Jo.Trltsària to Tsjet)~;vfrt hlm yn do kosterswente, ounbouu oan tic 
Griffonnca.tde bJerke,, _erkes ièitii~~ Iangût yn ·~ stoel del yh ln swlete drenm, n koe nou, nel io~~)h ·_ fjlrtl~i J,e,: ;'swalkjen met do bêllekoer, As men 72 jicr 
Is ·en Jins krlgo Jt..~t, llwcrom:·sil- men· it der mhlllcls nel Iten dan net cïkes 

. fan nlmme r, • • • • 

Noch mar' krekt hic .Torritsma it · fel 
oer de. eagen of dêr wie. de kranteman 
by de ·.dóar. 
Vvy hlene der de reis om makke en ek 
al grilsde it us · oan, docns ropen wy 
ma.r fan "folk yn ?" 
It wie üs narnmers al oanbrocht, dat 
Feike :Jorritsma. altyd réwiltlch wie en 
nca klage, Fjlrtich jler by ienselde bak 
kersbldriuw en dán nea in lclant l.,i 
rabbe en t~och nca oei· it wacr kin ge, 
dat mocht wol yn 'c kra.ntc, hie men 
yn Tsjerkwert fan mear as ien kant 
ornearre. 
Nou, hawar, der wiene wy dan. 
Al gau sit Feike Jonitsma. op de 
practstoel. It giet fan~els enrst Oei' it 
bigjin 4.0 jicr lyn. Jorritsma. wie ftld 
'.fsjerltwerter, mar Jrn.em lctlc1; yn Den 
Helder· to Janne, dêr't er ck in jicr of 
fjouw~r wenno hnt. Doehs loek it hctt l 
wei- 1iêl Tsjerkwert. It wie .yn dè minne 
jicrren en hy siet yn it losse wtirk. Sa 
dwa:ende wacrcl hy koster by de Jytse 

tsjerlce. Lyts yn dûbelde sin, hwant de 
Grifformearden ha yn Tsjerkwert en 
omkriten nea sa machtich west. 
Sadwaende hie hy oan it kosterjen gjin 
deiwurlt en moa!-;t <lel' hwaL hy fo11n 
wurde. 
Dat waer-d <lan il bolkocrrinnen foar 
bakker G. R. de Jong, doe noch in 
gewoane doai-psbakker. Yn de rin fan 
dé jîerrcn hat dy bakkerij gans in 
flecht nommen. 
Jorritsma hat dat allegearrc meimak 
ke, ek al bimuoide by him net mei de 
bakkerij, dy't letter oergyng oan ·de 
hear R. G. de Jong en nou sOnt koa1t 
wer oan in G. R. de Jong, de tredde 
staech. 
Sf.tut wie de bakkerij al utwoeksen ta 
in biskütfa bryk en wurdt der de léste 
tiid gàns bakt fonr Jcálclc" bRkkers, it Is 
in doarpsyndustry wurden, dy't yn 
Tsjerkwert en Wfins~radiel rneitelt, mar 
der sille wy it nou net oer hawwe. 
Ek yn de bóllekoer seis diene him yn 
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dy fjirtich jier gäns foroaringen foar. 
Earst waerd der gáns brea iten, sa 
folle, dat dit net yn de böllekoer koe, 
mar de baes sels der mei de blaupüde 
by täns gyng. Folle fariaesje yn it 
Q.Olleguoa wre oer aoc noen nee . .1t wie 
ten mn.kcllj en krintc- en sükerbölle, 
nou sneins ( en soms ek al deis) suver 
by elk op de tafel wie doe in pré. Allin 
ne sa winterdeis mei Sinteklaes en 
Krysttiid kamen der ajcrpböltsjea by. 
Elc wa.erdcn foa.rhinne wol .. -''hurdbakjes 
makke, De brune bölle (,.tárwc", slzze 
se ek al yn F'ryak-F'rysk Tsjcrkwcrt) 
is mear fan letter tlld. 
Earat hle Jorritsma de kuorren ~n it 
jük, doe oer 't skouder en letter foar 
en etter op 'e fyts, Oan in brommer 
ia hy nea takommen. 
Bihalve de ouorren, wicnc der de ût 
buorrens: Iemswälde, Beabucrren, Ryt- 
sjcterp. i 
It falt net sa maklik ût to rekkenjen 
hoefolle km Jorritsma wol net roun 
en fytst hat. Wy kamen rüchwel op sa'n 
100.000, dat is twa en in heul -slach om 
'c ierde. Hocfolle böllen der de koer 
ût gien binne 1.s likemin to sizzen. As 
:i<> dy ris op in rige Ieme, wie it gäns 
in ein, 
Twa kear hat Jorrttsma yn de 40 jler 
cfkes lins hawn, dat wie yn de oarlochs 
jierren en doe't er n1el. rle frou in reis 
nei Canada ma.kkc at nci icn fan de 
bern. 
Folle bjustcr,baerlik 
dingen ha.t • er net 
hilibbc. 
Ia blaupanne 
de nn1on~c. 
noch mei 

de à.Id fl-aphrêge der op, hàldt it oan 
tinken wekker oan syn 25- jienich ju 
bileum. 
Yn al dy 40 jierren hat er mar icnlcear 
yn de sleat lein, mar. • • de bólle:n 
01eauwen ctrocch. 
Wy Ieanwe dat dit Jorritsma. wol t.~ 
de tuotten ût tekenet: ,hy kaem yn it 
f09:r~te plak op foar de saek en wie de 
bitrouwensman trije generaesjes bak 
ker de Jong, in man dy't in minske 
libben lang trou en wirich en mei gäns 
plichtsbltrachtlng syn wurk dien bat. 
Né, dat seit Jorritsma net fan him sels, 
dat sclt it doarp, dat slzze syn wi1rk 
jowers. En dêrom h-~t Fellce Jorritsmri 
noch ienkear de kuorren op 'e fyts set 
om ta 6!skle dit printsje meitsje to lit 
ten. Hy hat hjitte rneimakke en kjcld, 
snie en iis, rein en .hurde wyn, glêdle 
en heech wetter, mar lyk R!I hoppe 
sein, oer it waer klag~ hy nea. 
As de bakkerinne it dy kant alris ût 
stjt:h'Cle: ,.Hwat is it wer min, Feike, 
net" dan set us bölkoerrin<ier: ,,Ik Icau 
it ljochtet al ·hwat op." 
Wy winsl{jC . ,ûûifJ{M.,~, 
Jorritsma en 
frou mcl dit- 



1 Basiseducatie 1 
TYPECURSUS TE TJERKWERD 

Geachte inwoners, 

Indien er nog enkele belangstellenden zijn, kan er dit jaar door Instituut "NOORD" uit Joure 
een typecursus in basisschool "de Reinböge" te Tjerkwerd georganiseerd worden, zodat u niet 
bent aangewezen op veraf gelegen plaatsen of veel te dure opleidingen. 

Deze cursus is bedoeld voor de leerlingen van de beide hoogste groepen van de basisschool en 
voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Volwassenen kunnen echter natuurlijk ook 
meedoen. 

SPECIALE JEUGDCURSUS 

Instituut "NOORD" heeft met haar speciale jeugdcursus heel veel succes. Het toetsenbord 
wordt tegenwoordig al op jonge leeftijd gebruikt. Scholieren typen hun werkstukken en 
verslagen en werken met computers, welke 7.ijn uitgerust met hetzelfde toetsenbord. Door ze 
nu een typecursus te laten volgen leren 7.c zich geen verkeerde dingen aan! 

TIENVINGERSYSTEEM BLIND 

Op deze cursus krijgen ~-e spelenderwijs de lcchnit'k van her ticnviugcrsvsiecm hlind onder d,· 
knie. Wie dit systeem eenmaal beheerst heeft er voor altijd plezier van. Een goede vaardigheid 
is in deze tijd onmisbaar en het hoog gewaardeerde en erkende diploma blindty~ komt 
altijd van pas. 

GOEDKOPER 

Tenslotte bent u bi] ons veel goedkoper uit! De meeste instituten vragen voor een dergelijke 
opleiding ca. achthonderd gulden. Mede dankzij de medewerking van het onderwijs kost bij 
ons een complete opleiding blindtypen slechts f 345,-. Bovendien kunt u in gedeelten betalen 
en komt er later uiers meer bij! Zou II niet slagen, dan zorgen wij voor een gratis herkansing. 

Belangstellenden kunnen onderstaande strook binnen één week inleveren bij het hoofd van de 
school, dhr. H. van der Zee of opsturen in een enveloppe zonder postzegel aan Instituut 
"NOORD'', Antwoordnr. 903, 8500 WB te Joure en ontvangt geheel vrijblijvend alle verdere 
informatie. 

Met vriendelijke groeten, 

Instituut "NOORD!' 
****•****~******************************·*********************************~**************** 
Ik heb belangstelling voor de typkursus te Tjerkwerd en ik verzoek geheel vrijblijvend om 
alle verdere inlichtingen. 

NAAM:_ ADRES: 

POSTCODE: WOONPLAATS: _ TEL.NR.: 

DATUM: HANDTEKENING: _ 

n 



Hierbij willen wij iedereen bedanken voor 
de vele kaarten, bloemen en andere leuke 
presentjes die wij kregen na de geboorte 
van onze zoon Mark Tjeerd. 

Groeten 
Bert, Agatha en Mark 

Miedema. 

Oudste en (inmiddels op één na) jongste 
bewoners van het dorp. 



KEATSEN 1996 

Der diene dit jier 65 keatsers mei. 
G e l o k k i c h w i e n e· d y è d e r e 1 t s e w i k e n e t , w a n t 
dêr is us stadion net op berekkene. 
Ut en troch kamen der ek in aantal jeugdkeat 
sers ut Warkum. We hawwe dizze simmer i8x keatst. 
Dat koe sa faak om't Anne H. de ·Boer tidens de 
fekansje de lieding hie: 
Der is wer fûl om 'e prizen keatst. 
De utslach : 

Bern: 1. Eduard Witteveen 9 1 pnt. 
2. Bert-Jan Ouderkerken 89 pnt. 
3. Nynke Dijkstra 87 pnt. 
4. Sjoerd Wijngaarden 84 pnt. 
5. Maria Dijkstra 83 pnt. 
6 . Gritta V • Buren 78 pnt. 
7. Auke Walsma 78 pnt. 
8. Christiaan de Boer 77 pnt. 

Froulju: 
1. Tineke Schukken 85 pnt. 
2. Maria de Boer 74 pnt. 
3. Ruth Stel 65 pnt. 
4. Joke de Jong 63 pnt. 
5. Hinke Brandsma 59 pnt. 

Junioren en Senioren: 
1. Jelle Brandsma 89 pn t. 
2. Anne H • de Boer 82 pnt. 
3. Wiebren Poelstra 8 1 pnt .· 
4. Marco Burghgraef 77 pnt. 
5. Jan H. de Groot 76 pnt. 
6. Tjeerd Haarsma 66 pnt. 
7. Durk Walsma 65 pnt. 
8. Adam Poelstra 63 pnt. 
9. Bertus Walsma 59 pnt. 

1 0. Freark Kootstra 57 pnt. 

In tige slagge seizoen. Yn maaie 1997 kinne we der 
(as we 10 jier binne) wer tsjin oan. 

(":>. J. D. 



HSCLUB TSJERKWERT 

Ferues of mei koarting nei de : 

W()RLD CUP ll IIEARRBNFEAN 1 

30 novimber en 1 desimber 1996 

Tagongsprizen foar ,e_,. : 
* sitplak westtribune: f 15,-- (= koarting fan f l(!,--) 
* steanplak : f 7,50 (= koartintfan f 7,5l>) 

n: = 

* bern oan: en mei 12 jier meie der f eriees _yn (ûnder 
/Jegelieding fan in folwoeksene} 
* KNSB-lisinsjehalders meie der op it sjen lillen fan 
harren lisinsjekaart 1996/1997 (mei pasfoto) feriees 
yn (jildt allinnich foar steanplakken) 

RIT hinHP Jpr lrnnrlPH fp l.o('tollo" ç,,.n" w#• . . . .. . . . . . - . - - . - .. - .. ., - -· ... 



EUll.()PEESI KAMPl()ENSIIP 
".4.LLBQllND 

1q oant en mei 12 ianncwipjs 1997 

Leden lcinne de kaarten 1,y foarrang l,estelle~ salang't 
derf oarrie is. 

* sitplalcken freed f 45,- per kaart/ dei 
* sitplaklcen sneon f 65,-- per kaart/ dei 
* sitplalcken snein f 65,- per kaart/ ui 
* steanplakken freed / 25,-- per kaart / dei 
* steanplalcken sneon f 35,-- per kaart/ ûi 
* steanplalcken ·snein f 35,-- per kaart/ dei 

* freed : 5()() en 5()()() m. manlju en· 5()() m. froulju 
* sneon : 15()() m. 111anfu en 1500 en 3fJOfl m. froulju 
* snein: 5()()() m. froulju en 1()00() m. manlju 

lt begjint freed 0111 17.()() oere en sneon e11 snein 0111 
13.()() oere. 

Ynformaasje en l,estellings FOAR lS SRP'IJl(IRll 
by Lutske Schakel, tillef oan 579552. 

.,. 



We zijn bij de deràe wandeldag. 
fteze afgelopen nacht sliep ik bij familie in Workum. 
We starten 's morgens om 7 uur vanuit ."De Klameare" 
en richten onze schreden richting mijn geboorteplaats. 
De oude Hanzestad Bolsward vroeger gelegen aan de 
Middelzee. De Martinikerk en het schitterende Renais 
sanee stadhuis vormen misschien de meest opvallende 
monumenten van de stad, maar wat ik als jongen altijd 
al indrukwekkend vond was de Broerekerk en de prach 
tige gemetselde R.K.kerk. Vooral de gemetselde bogen 
in de kerk. Al schrijvende besef ik dat ik alweer 
veel te snel wandel, want wat ik beslist niet wil 
vergeten te vermelden is, dat we onderweg naar Bols 
ward ook langs Tjerkwerd wandelen. 
De eerste die me zag en naar me riep was Sjoerd 
Breeuwsma. Bij de Tjerkwerder brug staat Akke om 
me een hoofddeksel te geven. Ook staan er Ineke 
Feenstra met Xleine hond en m'n bu~rman Harold met 
grote hond. Doede staat ook nog op de brug en als 
we het Trekpa~ inslaan staat aan de andere kant 
van de Tr~kvaart Freerk Schakel met de b~l te luiden. 
Alle vijf keren dat ik meegewandeld heb werd ik be 
groet door de dorpsomroeper. 
In hè~ stadhuis van Bolsward halen we het eerste 
ste~pel van deze dag. Als beloning ·worden we hier 
onthaald op warme chocolademelk. Met een blik op 
de Martinikerk verlaten we Bolsward in westelijke 
richting en wandelen we lang de oude weg naar Schet 
tens en verder naar Witmarèum. In Schettens word 
ik begroet door een collega. We lopen door het bos 
langs de molen Witmarsum binnen om in café-bar 
Anita een tractatie in ontvangst te nemen. 
Witmarsum verlaten we om via A.r'Um en Kimswerd de 
gemeente WGnseradiel uit te wandelen. Maar dat 
1~e~ ~e ~!~· ~~~~p~ ~~n ~~· VP PPn hP7nP~ ~Phr~~h~ 
hebben aan café "Greate Pier" in Kims~erd, de 
geboorteplaats van Greate Pier. We worden er gast 
vrij onthaald. Harlingen wacht alweer op ons. 
Vanuit het café volgen we het fietspad naar Harlingen 

,IJ. 



In cultureel centrum Trebol nemen we een lunchpakket 
in ontvangst met een koffiebon. Hier krijgen we ook 
hét stempel van Harlingen op onze kaart. 
Harlingen is vooral bekend door z~n vertrekstation 
naar Vlieland en Terschelling. Harlingen fungeert 
ook als doorgangshaven naar Engeland. Met een· 
nieuwe visserijhaven kan Harlingen bogen op een 
goede havenaccomodatie. De Friese havenstad bezit 
een groot aantal monumentale herinneringen uit 
een rijk verleden. 
Daarna gaat de tocht verder naar Franeker. 
De laatste loodjes wegen vaak.het zwaarst op zo'n 
wandeltocht van zo~n 40 km. Maar het lopen gaat pri 
ma en ik heb nergens last van. Of het moet zijn dat 
ik dorstig ben van het zweten. Door het mooie weer 
wil het wel voorkomen dat ik op zo'n traject Harlin 
gen Franeker een lekker koud glas bier voor mijn 
ogen zie dansen. Een uur en een kwartier later neem 
ik m'n laatste stempel van deze dag in ontvangst. 
Het is nu 14.10 uur en zit prinsheerlijk op het 
terras van de oude studentenkroeg "De Sogt fen Gun~" 
Wie Franeker zegt denkt aan de kaatssport (P.C.) en 
het Planetarium van Eyse Eisinga. Doordat ik zo mooi 
op tijd ben, kan ik nog lekker even zwemmen in het 
zwembad. De warme maaltijd gebruiken we in de boven 
zaal van "De Bogt fen Gun~". Tijdens de maaltijd 
worden we verrast door een optreden van de "Sterre 
kiekers" die langs de tafels trekkende hun f~est 
muziek lieten horen. 
Na de maaltijd, wanneer de meeste wandelaars zich 
even te ruste leggen op de slaapboten, mag ik graag 
nog even door de stad lopen om de mooie oude geres 
taureerde gevels te bekijken. Deze avond werden we 
in de gelegenheid gesteld om een conce~t bij te wonen 
van het "Don Kozakkènkoor" uit Lemmer. Het werd een 
prachtig optreden en met.de andere wandelaars heb 
ik er geweldig van genoten. Franeker was de derde 
nv~~"~~h~in~Q~~" - . ~· 

De vierde wandèldag. 
Een 46 km. lang traject staat ons deze dag te wachten. 

~- 



De vierde wandeldag. 
Een 46 km. lang traject staat ons deze dag te wachten 
Hebben onze ogen zich op de derde dag verlustigd aan 
de kleurenpracht van speenkruid en pinksterbloemen, 
op deze vierde dag wordt de route door de kleibouw 
streek gemarkeerd door koolzaad en blauw maanzaad. 
Dwars door de landdouwen zetten we koers naar Stiens. 
Na een rustpauze in Stiens is het tijd voor de laat 
ste etappe van de dag. We lopen langs de Dokkumer Ee. 
Aan het eind van het wandelpad langs de Ee komen 
we in Bartlehiem. Het kruispunt van vaarwegen dat 
zo bekend is bij de schaatselfstedenrijdere. 
Als we Birdaard naderen zien we in de verte al de 
hoge molen "De Zwaluw" wat een baken is in het 
landschap. In café 't Hoekje in Birdaard rust ik nog 
even en bestel een kop soep. Dan gaat 'top naar de 
meest noordelijke stad in Friesland Dokkum. 
Ook nu gaat het lopen best, vooral als ik sommigen 
passeer die waarschijnlijk te snel gestart zijn 
en het nm moeten bekopen. Wel heb ik een kleine 
blaar opgelopen, maar dat is niet zo erg, want dan 
kan ik met recht deelnemen aan het traditionele 
blarenbal. Om 14.20 uur haal ik mijn· op één na 
laatste stempel op het ètadhuis van Dokkum. 
Ook in deze op twee terpen gebouwde vestingstad met 
z'n bolwerken, grachten en bastions (waarop twee 
robuuste korenmolens) weer talrijke fraaie monumenten 
waaronder het prachtige stadhuis in Rococostijl, het 
admiraliteitshuis (nu Oudheidkamer) en de fraaie 
gevels op en rond de Zijl. Na een paar heerli3ke 
glaasjes bier gedronken ~e hebben op een terras 
op het water, ga ik naar de slaapboten, deze liggen 
afgemeerd aan de lyceumkade. Vanaf de kade rijdt er 
een bus-taxi die speciaal de wandelaars (gratis) 
vervoerd naar het zwembad om te kunnen douchen of 
te zwemmen. Om 18.00 uur genieten we van een warme 
maaltijd in het snookercentrum. 's Avonds is daar 
het blarenbal. Dan wordt er ~edanst en ~ehost oo 
een gezellig stuk muziek. Het lijkt wel of er dan 
niemand last van blaren of spierpijn heeft. 
De nacht is kort. Om+ 1 uur lag ik in m'n slaapzak 



en om+ 4 uur waren de eersten al weer op om hun 
voeten 1n te tapen, spieren in te smeren met een 
vaak sterk ruikende balsam en een lik uierzalf aan 
te brengen tussen de billen om smetten (!) te 
voorkomen. Ook moeten nu de tassen alvast worden 
ingepakt. 

De vijfde en laatste wandeldag. 
Dë laatste dag is nu aangebroken in de Elfsteden-. 
wandeltocht. Vandaag hebben we de afstand van+ 
30 km. gauw afgelegd. Want deze weg biedt veel 
afwisseling en gaat ondermeer door de begroeide 
woudstreek. We wandelen via Damwoude naar Rinsuma 
geest. Hier staat de koffie voor ons klaar. 
Dan vervolgen we onze route naar Oudkerk. Vlak voor 
Oudkerk lopen we op de brug over de Oudkerkstervaart 
het bekende laatste deel van de schaatselfsteden 
tocht. Een dorp verder zijn we in Giekerk. In café 
"De Viersprong" wacht ons opnieuw een aomsumptie. 
Nu volgt het laatste stuk naar Lekkum. Dit gedéelte 
wandelt gezellig want ieder jaar treffen we hier 
de Elfstedentocht van oude auto's en motors. 
In het dorpshuis "De Weeme" van Lekkum wachten we 
op elkaar, om gezamelijk vanuit deze plaats de 
laatste kilometers naar Leeuwarden af te leggen. 
In Leeuwarden staat "Dè Harmonie" al klaar om ons 
op de tocht door de stad muzikaal te begeleiden. 
In café restaurant "Prins" krijgen degenen die voor 
het eerst hebben meegelopen het Elfstedenkruis. 
Zelf mag ik nummertje 5 in ontvangst nemen. 
De slaapboten liggen nu bij de Frieslandhal. 
Ik haal m'n bagage van boord en begeef me dan naar 
de slotmaaltijd. Deze tocht zit er wee~ op. 
Het was voor mij een prachtige tocht. Been noemens 
waardig last van blaren en spierpijn. Ook het 
weer was prima en de verzorging was zoals ieder jaar 
weer gewe 1 dig ! ! 

Joop Nota. 



Geslaagd Tjerkwerder dorpsfeest 

Uitslagen, spelletjes zoals kaat 
sen, schaken: Poule 1: Ie. Nynke 
Dijkstra; 2. Bert Jan Ouderker 
ken. Poule 2: 1. Seakle Witte 
veen: 2. Eduard Witteveen. 
Kinderspelletjes: l. Groep l en 2: 
1. Henk Jan Bakker; 2. Andrea de 
Boer; 3. Jacobien Postma. Groep 
3 en 4: Pjotr Geelen; 2. Yme Gie 
tema; 3. Jildau Blanksma: 4. 
Froukje Wa!sma. Groep 5 en 6: 
Hanneke Buma; 2. Lieveke Gee 
len; 3. Anita Haarsma. groep 7 
en 8: 1. Marrit Schakel; 2. Margje 

Wijnja; 3. Auke Walsma. Klaver 
jassen: 1. Jaap van Lingen 57823 
pnt; 2. Lenie Haytema, 5711 pnt. 
Kuipjesfietsen: junioren 1. 
Geertje Haytema. Senioren: 1. 
Jolt van Buren. Kaatsen senio 
ren: 1. Anno Galama, Jelle 
Brandsma en Wieqar de Jong; 2. 
Jan Blanksma, Tjeerd Haarsma 
en Hein Gietema; 3. Age Giete 
ma, Durk Ouderkerken en Freerk 
Kootstra. Junioren: 1. Sjoerd 
Wijngaarden, Rianna van Buren 
en Dies Volbeda; 2. Cor de Groot, 
Gritta van Buren en Seakle Wit 
teveen; 3. Ids Walsma, Eduard 
Witteveen en Marten Hylkema. 
Olympische spelen: 1. Groep 3; 
2. Groep 2; 3. Groep 1. 



TJERKWERD • Op IS en 17 
augustus was het eindelijk 
zover, na een korte, maar heftige 
voorbereiding stond Tjerkwerd 
twee dagen in het teken van de 
olympische spelen. Vrijdagmor 
gen om 9 uur ging het muziek 
korps door het dorp om de 
feestelijkheden in te luiden. Het 
was mooi weer. geen regen. 
geen zon. maar toch een lekker 
temperatuurtje. 

Na de koffie was het de beurt 
aan de kinderen. Er stonden een 
stuk of tien behendigheidsspel 
letjes klaar en per groep werd 
het parcours afgelegd. 
Voor de kleuters was het wel 
eens wat moeilijk en werd het 
enigszins aangepast. Aan het 
eind van het parcours kregen 
alle kinderen een snoep· of ijs 
bon. Dat hadden ze zeker ver 
diend. 
Ondertussen hadden de klaver 
jassers hun eerste boom ge 
speeld. De mensen die het spel 
niet of nauwelijks kenden wer· 
den de regels uitgelegd. zodat ze 
volgend jaar ook mee kunnen 
doen. Het viel in goede aarde 
zo'n klaverjaswedstrijd. 
De mensen die graag videoti lrn 
kijken, konden hun hart opha 
len. Er waren wel tien Walt Dis 
ney films die werden vertoond 
op een grootbeeld tv in de tent. 
Vooral de kleintjes vonden het 
leuk. 

s Middags wus e1 een schuuk 
toernooi o. l. v. meester Bert, die 
de kinderen ook schaakles geeft 
na schooltijd.· De ouderen kon 
den ook een partijtje schaken en 
daar werd wat meer dan vorig 
jaar gebruik van gemaakt. (Vol 
gend jaar is de tent vol). 
Hoewel het nntuur lijk niet zo 
eenvoudig is om in een rumoert 
ge omgeving je zodanig te con 
centreren dat je alle partijen 
goed kunt spelen. Zo nu en dan 
was het heel spannend en de af 
loop was ook best verrassend. 
De gebroeders Witteveen stre 
den om de eerste en tweede 
plaats. Ze waren zeer aan elkaar 
gewaagd en het werd uitemde 
lijk remise. Seakle won wel de 
poule, dit tot verbàzing van zijn 
broer Eduard. Na het schaken 
....... - L ... 11 .J- L, ••.• , -- ·--· -- ----·~ """'"''~ ........ , ........ ,...,- 
jesfietsen. Wie het snelste fietste 
werd niet nat. Er liepen een 
uurtje later dus vele natte men 
sen op het veld. 
's Avonds om 19.00 uur begon 
nen de officiële olympische spe· 
!en met afwisselend demonstra- 

tie sporten. Het begon met de 
stepafvalrace. gevolgd door de 
surfplank-kanorace op de Trek 
vaart. Er was veel publiek en 
een grote opkomst. Vooral de 
jeugd was erg enthousiast. Na 
dit spektakel ging het terug naar 
de tent. waar de band 'Bonne 
fooi'. een zeer gezellige groep. 
een daverend stuk muziek ten 
gehore bracht. Er werd dus ge· 
danst tot in de vroege uurtjes. 

Zaterdagmorgen ging het korps 
Eensgezindheid om 9 uur alweer 
door het dorp. gevolgd door de 
jeugd. Na de koffie werd er ge 
start met kaatsen en volleybal. 
Er deden ook twee dcrnespcrtu 
ren mee. wat niet zo vaak voor· 
komt in Tjerkwerd. 
Zoals gewoonlijk leverde dit een 
heftige strijd op. Zo ook nu. Tot 
op het laatst bleef het leuk om 
naar te kijken. Na het kaatsen en 
volleybal volgde het hoogsprin 
gen. (1.30 cm. was de hoogste 
sprong). Daarna verspringen. zo. 
wel door de jeugd als door de 
ouderen. Het was leuk om aan 
de kant te zitten en de deelne 
mers aan te moedigen De zon 
sr:heen heerlijk. zodat e1 spron 
gen bij waren van 3.80 cm. lol 
zelfs 4 meter. Met recht een 
olympisch gebeuren. 
Limbo-dansen was het volgende 
onderdeel en weer namen velen 
deel. Het touwtje ging steeds la 
ger maar Pr wonen veel lenig" 
mensen in Tjerkwerd. want pns 
bij 85 cenlimeter en lager 91119011 
de meeste deelnemers in de 
fout. Een hele prestatie, tenzij je 
elke dog limbo danst. 
Het veld moest warden overge 
stoken om naar de waterbak te 
gaan. alwaar het spel skippybal 
slaan werd -gespeeld. Twee 
mensen moesten boven de bak 
met water op een buis zitten, die 
was ingesmeerd met g1óene 
zeep. Met de skippybal in de 
hand moesten de deelnemers el· 
kaar van de buis in het water 
slaan. Een heerlijke natte bezig 
heid. 
Ook werd er nog een estafette 
gelopen en als laatste stond er 
kogelstoten op het programma. 

Na alle prijsuitreikingen gingen 
de mensen naar huis om 's 
avonds voor de laatste maal we 
derom naar de feesttent te ko 
men voor een waardige sluiting 
van de olympische spelen. Het 
dorp schudde zo nu en dan op 
haar grondvesten, zoveel geluid 
produceerde de band 'No Pnnic'. 
Ook dit was een gezellig sluk 

muziek, waar flink op gehost en 
~edanst kon worden. en de 
Jeugd weer flink aan hun trek 
ken kwam. 



Opbrengst collecte Epilepsiebestrijding 

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - 
De Macht van het Kleine, die van 3 tot en met 
8 juni 1996 plaatsvond, heeft in uw gemeente 
f. 423,60 opgebracht. 

Met de opbrengst van deze collecte kan· daadwerkelijk 
aan de bestrijding van epilepsie worden gewerkt. 
Op wetenschappelijk gebied· kunnen zaken nader worden 
onderzocht. Extra voorlichtingsmateriaal, speciaal 
gericht op kinderen, kan worden ontwikkeld en bij 
gedragen kan worden aan zaken als persoonlijke 
hulpverlening, speciaal onderwijs en recratie 
aktiviteiten voor mensen met een erntige vorm van 
epilepsie. 

Hartelijk dank aan alle gevers! 

Bydragen 1 
Bydragen binne kommen fan 

/ 
Fam. Reitsma,Den Haach; S. Hiemstra, Panhuyswei; 
s. Gietema, Himdyk; s. Miedema, Ymsw§lde; 
J.W. Wiersma, Parregea; ~- Heebink, Kanada; 
G. Brandsma, Tsjerkestrjitte; A.van Lingen, Singel; 
A. de Jong-Jorritsma, Waltawei; T. Bakker-Elzinga, 
Boalsert; R.C. Posthumus, Warten; U. Bakker-van Rijs, 
Tsjerkestrjitte; s. Roelofsen-Burghgraef, Drachten; 
J. Gaastra-Holtrop, Himdyk; T. Ettema, Dedzjum; 
S.M Witteveen-Andela, Boalsert; E. Feenstra, Tynd~f 
B.T. de Boer, Boalsert; J.S. en W.J. Huitema, Singel; 
L. Huisman, Tsjerkestrjitte; o.J. Postma, Boalsert; 
Th. Wiersma, Boalsert; W. Poelstra, Dedzj~m; 
.T _ ,T ifp .Trv n rr , nr;:irht-Pn: ,T. .T 

L.J. Hielkema, Sylroede; W.S. 
J. Witteveen, Waltawei; fam. 

VP 7 Pm;:i. RP i 7 pn: 
Poelstra, Dedzjum; 

Kroneman, Nymegen. 

(fan maart oan't augustus) 
us hertlike tank! 



[ Boargerlike stän 1 
*Berne: op 12 juny Iris famke fan Jelle en Nynke 

Feenstra-Lammers, Jousterperwei 6. 

Hallo, hier ben ik dan. 

Mijn naam is 

Mark Tjeerd 

en ik ben geboren op 2 J juni 1996, 
ik weeg 3740 gram en ben 51 cm lang. 

Mijn pappa en mamma zijn: 
Bert en Agatha Miedema-van der 'Zee -- 
Waltaweg J, 8765 LM Tjerkwerd. 

Met grote vreugde en trots geven wij kennis 

van de geboorte van onze zoon en mijn broertje 

Roel 

Wieko en Anita Hekkema-Kliffen 

Vrijdag 12 juli l 996 

Sylroede 16 
8765 LV l}erkwerd 
0515 - 579898 

., . 
*Troud: Anno Galama en Gea Hogeling op freed 

12 july 1996. 

*25 jier troud: Gosse en Coby Hofstra yn juny. 

Sietse en Doet yn septimber. 

Us lokwinsken! 
1.S. 



1 Snypsnaren 1 
*It bierferbrûk lei dit J1er mei it feest ·fie~ 
boppe it landelike gemiddelde. 

*Joop hat dit jier it hiele feest meimakke. 
Dit yn tsjinstelling mei foarich jier, doe't er 
fanw..ege in kater in grut part mist hat. 
It is gewoan in kwestje fan deselde liters focht 
ferdiele oer it hiele feest •••. 

*Master Henk foel fan boppen of by de treppen del. 
Nee, nèt tidens it feest, al earder! Gewoan utgliden! 

*Theo Galama, in ald-learling fan Trudy W., haldt fan 
feestfieren. Hy stekt dat net Ûnder stuollen of 
banken. Tidens it feest stie er boppe op in stoel 
in ferske te sjongen. In ferske wat Trudy W. him 
eartiids op 'e beukerskoalle leard hie! 

*Boer, bakker, bolletje ..... 
De oerbleaune troch de waarme bakker bakte boltsjes 
fan it feest binne by de De Boers allegear weiwurden. 

*Fok~o Rollema, in nije ynwenner, wie fan doel om him 
fuortdaliks hielendal te jaan yn it doarp. Feest? 
Flagje dus! Wol goed omhingje, sa'n earste kear. 
Read dus boppe! 
Doe't er letter wèr seach, hong blau boppe! 
Frjemd, tige frjemd! 
Elkenien is no fertocht op Sylroede I en II. 
(Fokko •.•. pssssst ... It begjint mei in H.) 

*Wico rekke troch it roken fan wyt yn noch feestliker 
sfearen! Wico????!!!! Nee, Wito! 

*Der skynt yn it nije plan immen te wenjen dy't net fan 
meanen haldt. Gjin keunstdong en nèt sproeie dus. 
Dochs groeit syn gers 2x sa hurd as dat fan in oar. 
Rara .... 

4. 



(Red: In buo~man (dy~t óteraard an6nym bliu~e wol) 
hat tajûn dat er stikem yn't tsjuster oan it keunst 
dongstruien west hat.) 

*Johan G. hoecht.~jin airbags yn syn auto. Hy troppet 
de auto f61 strie. 

*Joke S. is by't skimer signaleard yn 'e toarnbei 
struken op de Sylroede. 
Hofkesjonge tink! 

*Jaap en Karin ha in nije keuken. Omdat dealde noch 
te goed wie foar de rommelmerk, ha se him by it 
jiskefet setten. 

*Wa sei dat ·ék al w~r dat de tón fan Sa~ Dijkstra 
sa lyts. is, dat der net iens yn barbecued wurde kin? 
De wrald is grut en uzes meielkoar, _sille se tocht 
ha en sa sieten se mei de·hiele famylje Dijkstra en 
mei Rintsje en Geke der ek noch by, prinshearlik 
op 'e Kade te barbecuen. 
Wie doet je wat! \ 

*Rintsje B. sil wol wetterk~inen (oftewel muskusratten1 
fo~r de barbecue levere ha tink. 

*Hûntsje Jacky Feenstra mei graach nei it boartsjen 
fan syn buorfamke Andrea sitte te sjen. Nei in skoft 
ke wurdt de grûn him lykwols wat te kald oan it 
gat. Hy hell~t dan steefist it tsjerk~krintsje 6i 
en giet dêr op sitten. Dj krante is h{m blykber 
heilich! 

*Jeannet V. krige har heit sa fier en betegelje 
It Waltahûs. Se sil it_ wol sà frege ha: 
"Noe m6et oe ris hore pa, oe kati oe oek wel ris 
insetten feur oes Waltahoes!" 

·Thea H. araacnt ~ D.n. •sas se ne1 ca1tanet1g giet. 
Dat sille dan wol net b.h.'s mei kup AA wêze. 



*Undergetekende wie dizze wike de grutste leveran 
sier fan offalglês by de glêsbol. Fanwege in wrakke 
kastplanke koe it hiele glêsservys yn ien kear 
oanbean wurde. 

*Ella hat Sarah sjoen. Anny en Jelly èk, mar wy ha 
dêr gjin Sarah sjoen. Der siet ien Abraham op 'e 
stoepe. Foar wa fan 'e twa? ·· ,. 

*Joop sèit dat er net bang is foar hGnen, mar ik wit 
net! Hy dreamt geregeld oer "weerwolven". 
Letter blykt altyd dat it de hÛnen fan Harold west 
binne. 

*Binke B. hat it doarp helpen te timmerjen. 
No't hy in hÛs kocht hat, sil it doarp hlm wol helpe 
moatte te timmerjen. 

*Fia dit doarpskrantsje siket de rekreaasjewacht 
S.W. Fryslan kontakt mei de eigener fan in rjemme 
kleurige camper, merk elnagh. 
Warskoging: It langer as 3 dagen parkearen op in 
iepenbier parkearplak is by de wet nèt tastien. 
Dit jier bliuwt it by in warskoging. 
Takom jier sil der in ferskerpe tafersjoch plakfine. 
By it nèt neilibjen fan de wet sille der maatregels 
troffen wurde! 

J.S. Rekreaasjewachter. 

*Bliksem, set Yeb doe't de wjerljocht hiel tich~ 
by him. ynsloech. 

*Elkenien rydt sa njonkenlytsen yn in Mercedes. 
Sa wurdt de ·mercedes de Trabant Ûnder de auto's 

*Syb Hiemstra is blykber tige wiis mei Annie; want 
hy sil allinne nei Amearika en lit ~nnie th6s. 

AJ:1l.CK o c e a r 
Ûnderwiis. 

. ~ . . . ~ . '- 
J. :::! y n e p e x e c e u r wucucu v:y .1.1., .1. uv,..,..,-..;., 

*Feestkommisje, betanke! 

Kopy en snypsnaren fóár 15 oktober. - ;;, 
"- --· 




