
. ·> =~ 

............. l . ~~~~-:~:fj~W.~~::~;;»:~.· 

'!,"\EPP~- .... \ < 

: ·:: : :: ·.- -:-:.;-:-:::: 

doarpskrante fan tsjerkwert e.o. 



2e Jiergong " lT SKIEPPESTURTSJE 11 

================== 

REDAKSJE: Wyke Blanksma-v.d. Witte, tel~ 9487 
Jari Melchers, . , ' 4116 
Rierits van Buren; ' ' 9280 

· Marten Kikstra, 
t ' 

9269 
Jan Dijkstra, ' ' 9498 

TYPE.;.. EN STENCILWURK: Ineke· Dijketra-v,d. Meer 

OMSLACHi Albert van Länge n Jr~, Ljouwert . 

REDAKSJEADRES: Sylroede 5 

BANKRELAESJE: Rabobank Bólsward; gironr. 
Rabobank Bolsward, rek.nr. 
t.n.v. It Skieppesturtsje, 

Nû •. 4. 

856.829:t.n.v. 
3087.56.800 
Tjerkwerd. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~--.-.-.-.-.-.-·-·~·-.-.-.-.-.-. 
FOARWURD: 

De vakan'tle' 'fs' voer- de r-edaktd.e en de meeste dorps 
genoten weer voorbij. Degenen, die vakantiekaarten hebben 

·verstuurd aan .de redaktie •• -~ •• :;i.. · hartelijk dank hier- 
.. voor-;: ;Ook kregen wij o •. a. een ka.art van onze: dorpsgenoot, 
de heer F.s., me b-.de vakantiegroeteh uit Ams·terdam, Het 
.opechr-Lf't op .d~ ach'te rkanf van. de kaart luidde: 
"Westerto,ren te Amsterdam" roet daar-onde.r-e l'Ilc heb hier 
veel ple.zi'er". · · 
Bij nadere ba s tuder Lng van deze kaart bleek, dat op de 
voorkant een foto was geplaatst van de Kerktoren te 
Hindel-0pen. V.raag: "Waar is mijnheer. F.s. eigenlijk op 
vakantie geweest?" 

De oranjefeesten 
slaagd. Een hulde aan 
op zijn plaats. 

te Tjerkwerd zijn weer goed ge 
het organiserende comité is hier 

Ook. vonden in de afgelopen periode de gem~enteraads 
verkiezingen plaats. Vermeld moet worden, dat, de· heer 
H. Feenstra (CDA) is gekozen tot raadslid van de Gemeente 
Wonseradeel. 



We wensen de heer Feenstra veel succes in de komende 
raadsperiode en een felicitatie met dit lid.maatschap 
is dan ook hier op zijn plaats. 

Op dé lagere school.is het leerlingen-aantal· 
dalende.' Wé :hopen, dat door het vestigen van kinder 
rijke-gezinnen te Tjerkwerd, de lagere school weer 
wat nieuw leven wordt ingepompt. 

Ook degenen, die steeds hebben meegewerkt bij 
het inleveren van oopy voor dit blad, willen wij van 
harte bedanken. 
Wij willen U er op wijzen, dat iedere Tjerkwerder 
copy mag inleveren. 

Copy voor het volgende nunvner vóór 1 oktober. 
inleveren bij de redaktie. 

J.M. 

=~::s=.=;:=::=s.=== 

Klaverjassen•••••••••• 

Na een welverdiende rustpauzè zijn we dan .weer 
zover, dat de kaarten maar weer eens flink door 
elkaar ge schud moeten w'orden. 

Wiif willen een ieder hierbij vragen· om onze klub 
nieuw leven in te blazen, door ook lid te wor.den. 

De vaste kaartavond is dinsdagavond in Jt Wal.ta 
hûs. We starten dit.nieuwe seizoen· op.dinsdag 
12 septemb\r. Aanvang.ppeoies 20.00_uur. 

' Tot ziens. 

SPORTVERENIGING: 

Het in de maand juni gehouden voetbaltoernooi, tussen 
de dorpen Exmorra, Parrega, Gaast en Tjerkwerd~ is 
een geslaagd evenement geworden. Er werd sportief1 
soms een beetje hard, gevoetbald. 



Mede dankzij sponsors konden we voor prachtige priJzen 
zorgen. Er moest nl. een nieuwe wisselbeker kome n, want 
Exmorra had 3x achterelkaar het toernooi gewonnen. 
Ook deze koer heeft Exmorra de nieuwe beker weer voor 
één jaar in zijn bezit gekregen, dankzij een 1-0 over 
winning in de finale op Tjerkwerd. Gaast werd 3e en 
Parrega 4e. 

Op de gekombineerde kaatspartij in Workum, behaalde 
Sj. Nauta met zijn partuur de 1e:prijs; ·J, Dijkstra en 
H. van 't Zet zaten in het partuur, dat de 2e prijs.won. 

De vakantie voor de gymnasten is bijna weer voorbij; 
we beginnen. weer op 13 septembe~, 1s avonds om: 

6,30 -· 7.30 uur: Groep 1 jongens en ~eisje~ t/m 13 jaar; 
7.30 - 8.30 uur: Groep 2 ,, ·en ,,~v~n 14 t/m ± 25 jaar; 
8,30 - 9.30 uur: Groep 3 dames vanaf± 25 jaar. · 

Verde.re mededelingen worden op de 1e· les gegeven, 

Begin september is er weer een ledenpartij kaatsen en 
volleybal. Nadere informatie hierover k orrrt in de .v i t r-Lne 
van het Waltahus, 

r.s. 

Berichten van de Dorpsomroeper: 

Wij naderen weer met·rasse schreden de door u allen wel 
bekende· maanden, nl. ·met R erin bij. vele ge ztrrnen hier ter 
plaatse en elders in'de lan'de zal dan ook 's avonds voor het 
naar bed gaan, de bekende fles van Draaisma'van Valkenburg 
weer dè ronde doen (niet te verwarren met de B,B, uit één 
der Friese Steden, waar destijds een zekere Bonifatius 
werd vermoord) •.. · · . · 

Verder zijn er nog de tuinen met hun mooie bloemenpracht; 
alles is nog wonde r-baar-Lä jk in bloe;i., Na het verschijnen 
van dit. blad zu.Ll.e n, de. prijzen door een prijsaanduiding op 
een bord in alle deelnemende tuinen bekend gemaakt worden, 
Maar laat een ;Le.der zich wel bedenken, da:t er in het geheel, 
zoals u allen Wfall -bek~nd is, maar 2 bekers· beschikbaar zijn, 
en verder nog een aantal kleinere prijzen • 

. ,··,. 



Daarom laat een ieder, die enigszins en misschien wel 
begrij.pelijk teleu:r-gesteld is, zich zovee·.l mogelijk · 
beheersens Het gezegde geldt ·nog steeds,heden ten dage 
Anno 1978, nl. ciat een mens, die zichzelf goed beheers·t, 
sterker is dan hij, die e eri stad inneemt.· 
Tenslotte-," het is maar aar-d s goed en dat:is net als eb 
en vloed. 

De Dorpsomroeper. 

+++++++++++ 

·De ·11oudjes" op reis •••••• ., • ~ 

Wisten Jo, 

Wisten ,;To, 

Wisten Jo; 

· Wisten Jo., 

Wiste·n- Jo,. dat de áldste ·ynwenners fan Tsje-rkwert en 
. Dedzjum tïis.dei. 15 augustus mei. in Fram-b"us 
op reis gongen en dat se yn de tûnen.fan 
Mten Ruys to Dederrisfeart seagen, hoe I t · harren 
tûn derut s j e n koe? . . . 

Wisten Jo, dat se lekker iten ha yn Balkbrug en·dat de· 
utsetter wie by Sjaèrda yn '·t 'Wald; 
da t _se tige tofred~n wieno oer harren chauf- 
f'e ur- Harm Roze,nbur.g? . 

Wisten Jo, dat se ûnde rwe i,a dé wi·elerronde fan Ne de r-Làn 
tsjin kamen; dat der aaf o Ll.e reserve-fytsen · 
yn meifiert waarden, dat der guon hast ut 
stappe woene om op sa'n fyts mei to dwaen? 
dat se yn 'Dwingëlöo yn in waerme serre fan 
in restaurant waerme thé ~rigen,. s_adat guon 
it awit ût it hier z-oun? · 
dat de kommisje foar d~t reiske elts jier . 

_mear jild ophellet by har roungang t~och it 
doarp; dat ·dit komt .trochdat 'de dielnimmers 
der elts jier me ar- foar bi·telje; dat der 
hieltiten mear doarpsoiwenners komma, dy't 
sizze, wY jowe net mear, se kinne it sels wol 
bitelje; mar dat der ek noch in protte minsk~n 
binne, dy't fine, dat dit bist~an bliuwe moat 
en fine dat·hun bydr"age foar. in ekstra tra.k- 
taesje is? 
dat de kommisje hjîr wol in bytsje mei ·sit; dat 
se hjir wol graech ris op in forgadering fan 
doarpsbilang oer prate woe?· 
dat. i t mu.sykkorps. wér klear stie oin harren - .. 
bli;i.dskip oer i t· goede forrin fan de reis; ut to 
blazen; dat elts sa'n thuskomst yn it eigen 
doarp tige wurdearre hat? 

., 



VROUWENVERENIGING: 

Nà 'een' lange' vakantie hoopt de vr-ouwenve rend gfng 
woensdag 2~ aug. weer te starten •. We hopen': weer Le uke en 
nuttige dingen te gaan doen en we zouden 'he t ae é r-.op pr<ijs 
stellen, als we het komende. sei.z cen enkele nieuwe leden 
welkom . z oude n kunnen heten. Met. zove_el ni:euwe. inw_o_onsters 
in ons dorp ,hoei_ft ,dat eigenlijk geen pr-obLe ern te zijn. 

We hebben 'ons reiàje dit jaar' wat later ge p Lánd , · op 
ver-scek van enkele dames (die· we dan nu ·natuurlijk ook 
ve rwaçh ten}, ,We gaan nu woensdag·3ö àugus;ttis<meteikaar op 
stap. We hopen dat er ook dit jaar weer veel belangstelling 
za-1 '2lij,n; ook.niet-leden -van onze ·vereniging, zijn:van harte 
welkom •. · 
De reis gaat naar ,N .• Holland, Me_demblik, Koog a/d Zaan , 
Schoorl enz. · · 
U kunt U op&'even bij ~én van.de volgend~ dames: 
mevr. Bakker-Poelstra, mej. de Jong, _mevr. Kooyenga of 
mevr. Blanksma. · 

We hopen, dat U ook van de partij zult zijn.· 
: . 

W.B. 
+++++++++++ 

ORANJEFORIENING . . ......... 
11 en 12 Aug., ûs Doarpsfeest ien kear yn1t jier, 
twa dagen feest, it wie hwer sa fier. 
It wiene allegearre flagen yn it doarp 
der kamen ek stadièh oan maar minsken op paed. 
Troch de moai forsierde nijbou kamen we allegearre 
op it sportterrein om njoggen ûre gaar, 
"Ee nage aä ndhe i.d" s:tie der ek ah1er klear. 
Der efteroan seis weinen, twa weintsjes en sawn dy't 
rounen, de minsken hiene der wol hwer hwat oan ··aian. 
Ne i rou,ngang trooh i t , d.oarp · · · 
kamen se allegaar· op it spor-tterrein foar kaatsen, vol- 
leybal .e n bernespul:tsjes oan de start, · 
i t 'wie in gesë'llige drokte t se ·wiene. alle ge ar drok yn 
aks je en· se tten har skz-ap , ·' · 



Roeiwedstriid oer de trekfeart, 
sels in bytsje wiet wurde, wie dizkear net forbean. 
Hoe mear 'er misgyng, destomear wille hie men oan de kant, 
der soargen de hastige rakkers dan wol foar. 

Jouns roun de seal grotfol, 
Tryater mei "Hwa is nou gek", muoike wist it wol. 
It stik waard geweldich nei foaren brocht, 
de minsken hiene dan ek in soart nocht. 
Doe noch efkes fan de flier mei musyk fan 'ûe Votes", 
it wie oan it lêst ta g,esellioh en altiid mar wer 

"Proost". 

Njog~n ûre wie .dan ek .foar in hiel soart al hwat bitiid, 
mar i t feest koe wer bigjinne; "Eensgezindheid" wie der. 
De optooht gyng wer opnij trooh it doarp, 
dit wie foar de twadde dei wer in moaie start. 
Dernei koe men in wurd fo.armje fan 11 letters, dy't yn 
it doarp forstoppe wiene. 
It wie net maklik: fan de hûndert wiene der mar tsien 
dy1t it hiene. 

It Mati.nee wie ek wer"och sa ge se H ä ch ", 
der waard dounse en praet en sommigen koene it alwer 
moai fortelle. 

ToulÛke stie doe op'e list; 
6 froulju-.,6 jeugd- en 6 manljusploegen, dat wie 
net mis. 
In soart minsken wiene der, om harren ploegen lûd 
ta to roppen, 
hwa kaem mei de bêste ploeg op1e proppen? 
Der moast soms mar hurd lÛkt wurde, 
en hja wiene dan nei sa'n striid ek net in bytsje 
wurch. 

Jouns sawn ûre, it spektakel fan it hiele feest: 
"Fierljeppen" oer de Hylroede, we moasten minsken ha 
sûnder wetterfrees. 
De measten kamen tolanne yn it wetter, 
mar trooh hwat mear oefenjen, giet it folgjend jier 
fast wol better. 
Hat Tsjerkwert hjirtrooh in nije tak fan sp~rt derby??? 
Dan mar goed oefenje kommend jier, dan dogge weit noch 
wolris oernij. 

b 



De "douchen" ha it dan nei dit spektakel ek drok hawn 
om letter wer hwat fris op it dounsjen to forskinen en yn 
in folle seal. 
"RECOVER" hat ek dizze joun in goed stik musyk weijown, 
dermei wie dit tige slagge feest wer ofroun. 

I, G. 

Hier volgen de uitslagen: 

Optocht vam de wagens: 

1: Oude ambachten. 2A: Polio. 2B: Schaken. 
2C: Heakeninginne. 3A: Pompeblêden. 3B: Verhuizing, 

Kleine wagens: 

1: Telefoon wagen. 2: Bokkewagen. 

Kleine groep: 

1: Alleen op de wereld. 2: Vlinder en kever. 
3: Zeerovers+ indiaan. 

Eénlingen: 

1: Verhuizer. 2: Roodkapje. 3: Soldaat, 4: Se~veerster. 

Volleybal groten: 

1: Wiebren Bakker, Michiel Ydema, Gerrit v.d. Wal, 
Tetje Bakker, Geertje Gietema, Tietia Hettema. 

2: Pier Burghgraef, Joh. Dijkstra, Siepie Galama, 
Inèke Dijkstra, Hinke Gietema, Henny Postma. 

Jeugdvolleybalz 

1: Durk Hiemstra, Sipkje Bakker, Marijke Galama, 
Elly Maurix, Antje Bakker, Janny Gietema, 

Kaatsen: 1: Henk van 't Zet, Bertus Walsma, Jan v.d. Stap. 
2: M. v..d. Wal, Sjoerd Gaastra, Jaap v.d. Wal, 
3: Age Gietema, Okke J, Postma, Perry Goeman, 

Roeien: groten: 

1: Joh, Dijkstra, Jan Willem Andriessen. 
2: Bart Gietema, Hielke Schakel, 



Roeien jeugd: 

1: Sjoerd Bakker, Freddy Piete·rsma. 
2: Frans Mulder, Sietse Gietema. 

Kinderspelen: 
Kleuters: 1. Jan Rinse Blanksma. 2~. Gooi tze'n Brand's.ma. 

3. Carolien Draaisma. 

Klas 1 ~E-.1,: 
1. Anno Galama, 2. Alie Feenstra. 

3. Jeltje Fe ens t ra , - 

Klas 3 en· 4 jongens: 
1. Wieger de Jong. 2. Bouwe Speerstra. 3. Anne Hans 

de Boer. 

Klas 3 en 4 meisjes: 
1. Akke Reidsma. 2; Suzan Bruinsma. 3. Loesje Meyer .• 

Klas 5 en 6 jongens: 
1. Auke Postma. 2. Germ Bruinsma. 3. Jelle Feenstra. 

Klas 5 en 6 meisjes: 
1, Boukje· Gieteina. 2. · Boukje Poe trna , 3. Gerda Fe r'be ek , 

Speurtocht: 1: Albert v. Lingen Jr. 2: Rinske Gietema. 
3: Annie .de Jong. 4: Minne Wiersriïà. 
5: M. en H. Brandsma. 

Polsstokspringen: 
1 : Joh. Dijkstra, 9. 60. meter. 2: Klaas · Br-andsrna , 

9 meter. 3: Haaye Huitema, 8.70 meter.· 

ENGELSE LES ••••• o. • 

De vervolgcursus Engels start ~dé{g; 1 sept. 
·om half acht in de áchool. .. 
Cursus voor beginners (bij ga noe g de e Lname) 
opgaven v6qr .1 sept. bij: 

R, Speerstra-Bàkk:er, tel. 2635~ 



De volgende nieuwe inwoners willen zich hierbij even 
aàn U·voorstellen: 

Van Oliekoek tot Skieppesturt •••••••••••••• 

Als kersverse "Tjerkwerders" willen wij ons hierbij even 
voorstellen. Mijn naam is Hessel de Groot, 27 jaar oud en 
commercieel medewerke~ bij de Nederlandse Middenstandsbank 
in Sneek. 
Mijn vrouw heet Elly de Groot-v.d. Kooy, 26 jaar oud en 
tandartsassistente in Harlingen. 
Wij wonen op Sylroede 11.en hebben hàtrhier în Tjerkwerd 
erg naar onze zin. ,: 

================ )' ==i = == ======'= '===================== 

Jos en Coby- •••• ~ •• hwa b i nne dat? 

Nu dat z a j n wij: "Jos en Coby Falkena". 
We komen uit Dokkum, waar we met plezier woonden •. 
Verandering van werk, bracht ook verandering van·woon 
plaats met zich mee. In Tjerkwerd, aan de Sylroede no. 13, 
vonden we een heel mooi plekje. We voelèn ons er al aardig 
thuis. · · · 
Onze zoon, bijna zes, gaat sinds een paar dagen naar ; 
school, hier in Tjerkwerd. Overdag is 't nu ook wat veiliger 
op de.Waltaweg, want hij· fietste daar Q,ls een kleine weg- 
piraat of z'n leven er van afhing. · 
Judith is pas twee en nog lekker bij moeders thuis. 
1t Fe,est heeft ons veel genoegen en weinig slaap bezorgd. 
We waren. ak t i e f in de optocht 's morgens en op de dans 
vloer_ 's avonds; dus p.emen we aan, dat heel Tjerkwerd ons 
al kent. · 
------~----------------------------- .------------- --------- 

Hallo d o.rp age no te n , 

Na een aantal maanden noeste arbeid aan onze .won i.ng , 
is het er toch van gekomen. 
Voor 2 maanden terug_ hebben Tineke en ik ons dan in 
Tjerkwerd gevestigd. Nog enkele weken en we kunnen hope 
lijk een 3de Steggerda in ons dorp begroeten. 

· Dat we ons thuis zullen voe'Le n in Tjerkwerd, is 
reeds tijdens de dorpsfeesten gebleken. 



Hopelijk zal ook de komende periode ons in die 
gedachte sterken. 

====================================================== 

Sûnt inkelde dagen hawwe wy ûs op Sylroede 
nûmer 9 to wenjen set. 
Us nammen binne~ 

Rille Schakel en ·Lutske Jonkman en wy 
konime ut Abbegea. . 
Hille giet nei de Mavo en Lu t ske wurket 
moarns op Nijenhove yn Boalsert. 
Wy binne geweldich ûntfongen yn Tsjerkwert 
en fiele üs hjir::1alhiel op ûs gemak. 

================~ ==================================== 

Aan alle bewonérs van Tjerkwerd, 

Allereerst willen wij ·alle bewoners van 
Tjerkw~rd héél hartelijk danken voor de wijze waar~ 
op wij hier zijn ontvangen, als nieuwe bewoners van 
het pand Singel 22. · 
Langs deze weg willen wij on~ graag voorstellen,· v oor= 
zover wij dat nog niet gedaan hebben, om ui_teraard 
niemand te vergeten • 

. Wij zijn Alie, Bert, Marcel en Rudy Mekking, 
resp. 32, 31, 7 en 5 jaar en komen uit_Ede (Gld.). 
Wij zijn ons ervan bewust, dat het voor u een vraag 
is of was omtrent ons; andermaal hopen wij, dat u 
begrip zult hebben voor het feit, dat het voor ons 
een vràag was omtrAnt u. Maar dankzij het prettige 
welkom, dat u ons hab t gegeven, voelen wij ons hier 
prima thuis en met onze inzet en een klein beetje 
hulp uwerzijds, hopen wij echte Tjerkwerders te 
worden. · 

Groetend an be dankt , 

Ali'e, Bert·, Marcel, Rudy_ Mekking. 



Op J'onke r-shûse n 7 binne. to wenjen kommen: fem. Sjoerd 
Gaastra mei harren trije bern, Tjalke, Sytze en Johan. 
Se komma ut Oerterp, mar it hert luts wer nei de klaei. 
Tjalke en Sytze geane nei de legere skoalle yn Tsjerkwert 
en Johan giet yn •t buske nei de beukerskoalla yn Blauhus. 
It foldocht harren oant nou ta skoan. 

================.========================================~· 

Biljartvereniging "Nut en Nocht", Tjerkwerd. 

De Biljartver. wil er graag wat nieuwe leden bij 
hebben. De kompetitie begint in september. 
Aanmelden graag voor 1 september bij de voorzitter: 
de heer R. de Jong. 
Dinsdag 5 september is er een ledenvergadering, 

-0-0-0-0-0- 

BURGERLIJKE.STANDz 

Dick ,en . .Akke Tjalsma fan 'e Singel krigen in skoftsje lyn 
harren earste iern: TYTSJE. 
Willem Jan en Aagje Velema binne 4 augustus troud. 

Tji.tte Sikkes en Anny Reidsma sille 25 aug. yn it houJ.iks 
boatsje etappe. Sy komma to wenjen yn Bakhuzen. 

1 
· ... ; 

-~ 
i 

Wij delen u mede, ook namens onze ouders, dat 
wij gaan trouwen op vrijdag 8 sept. 178 om 
15,30 uur in het stadhuis te Bolsward. 

U kunt ons ons felioiteren van 20.00 - 22.00 uur 
in Zalencentrum v.d. Wal, Kleinzand te Srieek. 

Toekomstig adres: Soherhemstraat 54, Sneek. 

KLAAS BRANDSMA en RIA BAKKER. 

Nei Parregea binne forhuze: gebr. Gaastra en harren hus 
genoate Gj, Visser. 
Mei it jimme der tige goed gaan. {{ 



SNYPSNAREN. 
---============ 

freed 25" augustus is de iepening fan de m je bakkerij 
fan us ald-doarpsgenoaten Gouwe en Ytsje Kuiper yn 
Boalsert, Hid Herostraàt 35. Sukses!!!!!!!!! 

- immen gooide gêrs yn 'e Trekfeart, It gêrs driuwde 
nei de tichtset fan d~ ija~s •. Dy tichtset is der net 
foar gêrs, mar f'oar- fis!,c.,, Cor van Z, swile de b~ 1 
yn 1e beat, 
Opmerking fan in doarpsgenoat: Tsjonge, doarpsbilang 
is ek mar ak:t;yf, se helj_e i t he a foar in oar ût 'e 
f'e ar t , · ·.·· · 

- Pier Zysling moat wer mei de trekker to lÛken: 
op 26 augustus ·yn"Ráaltè .. (Ov.) en op 1 ·septem"t?er yn 
Aldeboarn. 'Pd é r , D5urrè en Jèlie set em op!·!!!!!!! 

- i t :·stiftingsbist·jûr ·fan it. Wal tàhûs. or gand se ar-r-e t 
op 30 septimber in dounsjoun mei~mesyk·fan· de · 
Flying Chords _en op 11 'novämbe r- in· Eingojou.n. 

- hawwe Jo de wikselbeker foar it fierljeppen ek sjoen? 
To bisoergjen bij J-eha.anes ·Dijkstra, ljepkening to 
Tsjerkwert. 

- Otto (skûlnamme foe.r in tige f'oarnaamde.. ski.e_ppestur:t) 
wie to silen. Hy moast pisje. Nou skine silers dêr 
gjin· muod te ·mei to hawwen/ Dat is in spultsje · f'an- de rits 
del en •••• hup. Otto lykwols doarst nbt, mar hy moast wol. 
Ot~o sprong oer board.en kaem dweiltrochwiet wer; bpppe, 
mar de "kleine boodschap" wie birêddeno · 
de smidte_ fän 11baes11 Wibe hyt nou I Meohanisàtie..;..: en 
Construktiebedrijf. 

- it gekleurde ûnderguod fan Marten Kikstra kin wer 
yn 'e kast. 

Hy is nou ek wer gewoan winkelman en forkeapet nou wer 
deagewoan I sugar, tea, ham and eggs, cheese and so on. 

- ûs redaksjelid Wyke krige by it silen de gyk op 'e 
kop s v De gyk makket i t bêst. 

- de fástapel fan dûmny Nijenhuis is foroare. Earst in 
·geit, nou in skiep. Hy buorket foarût. 
Skieppetsiis to keap! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !? 

- trije froulike doarpsgenoates binne nei Rhodos yn 
Rodesië. · 

- Priisfraech: Hwa woun dit jier it skûtsjesilen 
yn Langwar? 

Oplossingen foar 1 oktober by de redaksje. 
- Kopie foar 1 oktober ynstjûre ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-! ! ! ! ! . 
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