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VOORWOORD: 

Wat een zomer!! En het weer blijft nog-steeds mooio 
Zo nu en dan- regen, maar meestal zon. Iedereen kan dus 
tevreden zijno 
De ~in kwam nog bruiner dan d e andere van vakantie terug+ 
alleen hoefde je er dit keer geen verre reis voor te 
makeno 

Ook zijn de scholen weer aan de gang, zo komt iede~een 
weer in z'n gewone ritme (ook al kost het moeite)o 

De afgelopen maanden heeft onze brug weer heel veel keren 
~edraaidè Veel watersporters, fietsers en automobilisten 

1. 



konden het reclamebord onder de brug duidelrjk lezen. 
Dit vond fam. Bz-andama zeker nog niet voldoende en liet 
hem een paar uur open staan. Gelukkig kon men het 
mankement snel verhelpen. 
Wie weet heeft ~it geholpen, want we kunnen nog best een 
paar jonge gezinnen met kinderen (ook anderen nabuur-Ltik) 
gP.bruiken. dit i.v.m. onze basisschool in het dorp; de 
school telt momenteel 56 leerlingeno 

De ruilverkaveling gaat; ook gewoon verder met het uit 
graven van sloten. Tevens zijn ze dt'uk-bezig met de voor 
bereiding voor een t~deltjke brug bij Eemswoude (hopelijk 
is deze sterk genoeg). 

De verkiezingsstrijd is weer gestreden.· De uitslag van 
Tjerkwerd vindt u elders in het blad. 
We moeten nu rr.aar afwàchteno Wie mét' wie?? 
Hopelijk wel een kabinet met een beleid dat gunstig is 
voor scholen op kleine dor-pen , Afwachten maar I I 

Kopy inleveren 766r 15 oktober. 

,Ro van Bo 
, 

+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ 

BERICHTEN VAN DE DOFPSOMROEPER: 

Ditmaal over de voorlaatste en·de vorige maand~ 
Op de 2de dag van de julimaand,, nam ik deel aan het open 
Brabants Kampioenschap voor stads- en dorpsomroepers in 
Ravetlstein, een wonderschone dag in het land van Maas en 
Waal. 
Een dag later schreef ik in mijn handelingen (=dagboek), 
dat de zomer terug was en de volgende dagen van deze 
week was het tropisch warm. Ik maakte nog een rondgang 
in het cenrum van Makkum vanwege dat 2 mensen van aldaar 
zich op deze dag in de echt lieten verbinden. 
En het jaarlijkse dorps-spektakel alhier oftewel het 
zomerfeest werd gevierd meende ik als ~én van zin en ~~n 
van -geest! 



Vanaf de 12de maakte ik sinds 1982 in Makkum mijn wekelijkse 
rondgangen weer in het centrum en jachthaven vanwege de 
avond-braderiën aldaar. Een dag later maakte ik een rond 
gang door het dorp.Ferwoude vanwege de geboorte van Age 
Rudolf Ferluin. 
In diezelfde week maakte ik in het morgenuur van de zater 
dag een rondgang door de straten van Ntjland ~anwege de 
braderie aldaar. De 2de helft van de maand begint fris. 
De 20ste noteerde alweer 26~ C en liep deze week op tot 
btjna 30°c0 De laatste woensdag en donderdag van de maand 
bevond ik mij als omro~per op de boerenbruiloft. Met muziek, 

dans en bruiloft en de dag daarna op 
Frieslari.ds oudste ambachtenmarkt op de 
Joure. 

'Maakte nog een tweetal treinreizeno Een 
naar Limburg en vervolgens é~n naar 
Breskens als einddoel. 
De laatste zondag in het vroege avonduur 
stond er een stormachtige wind en viel er 
in onze omgeving 31mm regen. 
Evenals juni was ook juli een goede 
zomerinaando 

De augustus-maando 
De maand start met koel weer en de 1ste dag maakte ik een 
rondgang door Koudum en op de camping "De Kuilart" vanwege 
de gezelligheidsmarkt met oude·ambachten in de Hoofdstraat 
op een aantal dinsdagen aldaar. Een week later, typisch 
augustus weer,-temp. 25°c, met verspreide buien in zeer 
vochtige luchto In de koelkastloze periode van vroeger wao 
dit de tijd van de zure melk en schimmel op het brood. 
Op de 2de woensdag, organiseerde de Middenstands Vereniging 
van de voordelrjkste stad van ons land n.l. Dokkum een 
concours voor stads- en dorpsomroepers (Kamp. van Friesland~ 
Waaraan ik, evenals vorig jaar, aan deelnamo 'k Viel weder 
om niet in de prrjzen, maar de sfeer op-zulke dagen alleen 
al is meedoen meer dan de moeite waardo Zaterdag daarna, 
maak t e ik een rondgang· door de s t r at en van Nieuwe Schans 
Gro a/d Groene Kue t we g , ·opdrachtgever modecentrum 'ROGI' 
a/d Hoofdstr. nr. 27 aldaar. 

Op.diezelfde zaterdag in het middaguur scheepte ik mij in op 
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het 14m lange en ~18 ton zware M.s. "Q~ Alberdina.11 met thuis 
haven Oudega (W)9 met nog een 60tal recreanten. Om 3 uur 
werden de trossen losgegooid en de ".Alberdina'' koos ruim 
sop richting Parrega, ~oor de spoorbrug bij Workum, .richting 
Klifrak, Lange Vliet, zandige Grons, Korte Vliet, Zandmeer, 
Sont, Het Grote Gaast!l1eer·, ·. Inthiema sloot met eind-be- 
stemming Lange Hoek, p6le (knine pole). 
Samenvattingo Als dorpsomroeper en 
als gast van de recreatie organisatie 
het volgende. De kapitein en de 
stuurman waren zèer correcte lieden 
met begrip voor hun afvarenden en 
dat kon je duidelijk zien en waar 
nemen. Op het grote meer kreeg ik- 
zelf vanwege de deining, die er 
stond enigszins braakneigingen, 
maar ik wist ze gelukkig te 
onderdrukken en geniette v~n de 
vele zeilboten en jachten en surfplanken. Nadien toen de 
ontscheping had plaatsgevonden, voer ik met de ·bootlieden 
naar het dorp Gaastmeero Reed verder in de autc;, naar 
Oudega en de kapitein die mij naar Tjerkwerd bràeht., een zeer 
nobel gebaar, wat ik zeer ward~er.tj.eo ,.:.·.: .. , · · 
De dag daaran op het vroege zo~~agmiddaguur b~acht mijn buur 
man (een goede buur is altijd.nog beter dan een verre vriend) 
nrlJ richting Gaastmeer, waar ik mij ~eer inscheepte op de 
11Alberdina".richting"de kninè pole.·Na aanleg en het in 
laden _van bagage e.d~ volgde de boottocht nu in omgekeerde 
richting huiswaarts. Tenslotte· dit gehele gebeuren, zowel 
van de heen- als terugreis: de organisatie en al de mede 
opvarenden Heel ffartelijk Dank! Met hoofdletters voor u aller 
vriendséhap. Voor u als lezer laat ik weten een wonderschone 
reis om nooit te vergeten. Voor.deze eensgezindheid. gaan 
pet en hoed afo Een organisatie, die niet·om·de boom met 
vruchten in een kring blijft dansen. Maar er ook van 
durft fe~~lukken. Recratie-club: Ga zo door! 

De 3de vr~~ag, zaterdag en zondag van dezelfde maand, kan 
men eveneens terugkrjken op wel zeer gezegende dagen. Vele 
mensen hebben van onze mooie gerestaureerde kerk kunnen ge 
nieten. Het mooie weer ~orgde ervoor, dat het soms bijna 
weer op een dorpsreünie leeko Zondagmorgen een feestel~ke 
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kerkdienst in een overvolle kerk met bjjr..a geen onbezette 
plaats! Ook hier gaan pet en hoed af voor de restauratie 
commissie en een ieder die dit mee mogelijk maakteo 
Voorwaar ook hier eendracht maakt macht! 
Op de 4de donderdag van augustus maakte ik een rondgang 
door Schettens en Longerhouw, vanwege het 2 jaarlijkse dorps 
feest. Twee dagen na deze datum maakte ik een rondgang door 
Blauwhuis, vanwege de "Blauhuster Merke"• De laatste zon 
dag van deze maand was vanaf begin mei de derde regenzondag 
met die van 9 en 30 juli. · 

De lijsttrekkers hebben stad en land weer afgereisd en stuk 
voor stuk hun best gedaan voor de kiezers gunsto ' 
In de vroegere jaren had men lang die drukte niet in de tijd 
van Tilanus, Biesheuvel en Romme en al die anderen. En ••••• 
misschien meer uit pure vaderlandsliefde. Prachtige be 
loften. Maar tussen woord en daad is altjjd nog een 5r-ote 
afstand. Er is nog geen zinnig woord o~er te zeggen en 
daarom een volgende keer meer hierovero 

De vakanties behoren alweer een aantal weken tot het verle 
den, voor menigeen hetzij op kantoor, op school of op de 
werkplaats zal het weer even wennen geweest ztjn. Geen pilsje 
om 11.00 uur 1s morgens en geen·hoorngeschal door berg en 
dal. Lezers van alhier, ik hoop, dat u allen zeer voldaan in 
uw vertrouwde omgeving terüp:~P.erde. En die een verre reis 
äeed, kan soms -veel verhalen, maar •.. kan soms ook erg naar 
huis verlangen.· · 
Ergens geweest te zijn, maakt menigeen gelukkiger, dan er te 
zijn. In ieder geval waren in mijn vacanties twee dagen, waar 
op ik me altijd mateloos verheugde, die van de heen- en die 
van de terugreis. 
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Tenslotte. 
In onze dag- en weekbladen was de "Ald Faers Erfroute" en 
~n voormalige directeur weer e ene in de publiciteit. 
Ik wil hierbtj aantekenen het volgende: Het levenswerk van de 
voormalige directeur heeft nu eenmaal niet alleen de · 
historie een dienst bewezen, maar tevens gezorgd voor 
economische belangen en ontplooiing in de voorheen sluj 
merende dorpen in het schone weidegebied. Ik heb steeds ge 
meend, dat van bedrijvigheid, bedrijvigheid ontstond en dat 
dit duidelijk te zien was in de omgeving van de genoemde 
route. 
Maar-enkele kabouters moesten nodig weer eens op mierenjacht, 
En ••••• ~ het zjjn de slechtste vruchten nu eenmaal niet 
waaraan. de wespen knagen! 

Tot zover ditmaal rrûjn berichten tot de september-maande 
Nog hartelijk dank voor de vele toegestuurde vAcantie 
groeten ! 

Vg11 huis tot huis de hartelijke groeten 

v.d. dorpsomroeper! 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'. 

- MEDEDELING: 

.,. ..... 
~ 

De Chr o vrouwenvereniging 'Mar,tha-Maria 1 .ä s weer begonnen 

op 6 septembero 

25 Oktober hopen we weer onze traditionele verkoopdag te 

houdeno Mochter er onder u mensen zrjn, die daarvoor iets 

willen geven of maken, dan houden wij ons beleefd aanbevolen! 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 



SOCIAAL RAADSLIEDEN (voorheen Advies- en Informatie- 
winkel). 

Onze samenleving zit zo ingewikkeld in elkaar, dat 
veel mensen met allerlei vragen geen raad weten. 
Bovendien veranderen de verschillende regels voort 
durend. Daarom is in Sneek een buro Sociaal Raads 
lieden gevestigd, waar u mensen kunt vinden die u 
helpen bij het oplossen van uw problemen. Aangezien 
iedereen te maken heeft met regels, wetten en voor 
schriften, kan ook iedereen bij de Sociaal Raads- 
lieden terecht met problemen uit het dagelijks leven. 
Dit kunnen vragen zijn over opleidingen en studie 
financiering, huur en verhuur, uitkeringen, werk, 
konsumentenzaken enz. enz.·In onze uitgebreide 
dokumentatie zoekep wij een antwoord op uw vragen. 
Ook helpt Sociaal Raadslieden u als u problemen hebt 
met het opstellen van een brief, of bezwaarschrift 
en het invullen van· formulieren. Deze hulp is geheel 
GRATIS. Het buro Sociaal Raadslieden is gevestigd 
aan de Harinxmakade 44 te Sneek, tel.: 05150 - 22656, 
maar u kunt ons ook vinden in:de bus in Bolsward, iedere 
dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur bij het stadhuis. 

vraag: 
Ik heb mijn auto naar de garage gebracht. Deze zou 
hem voor ongeveer f 350,- repareren, maar brengt mij 
nuf 600,- in rekening, omdat zij ondermeer de schok 
brekers heeft vervangen. Moet _ik dit betalen, of kan 
ik volstaan met de afgesproken f 350,-? En wat moet 
ik doen als ik de auto niet meekrijg? 

entwoord : 
Als de garage ongevraagd en dus zonder uw toestemming 
werk heeft verricht, is dat voor· heer eigen r ieiko . 
U hoeft alleen te betalen voor werk waartoe u uit 
drukkelijk opdracht heeft gegeven. Wil zij uw auto 
alleen meegeven als u het volle bedrag betaald, 
dan kunt u dit het beste onder protest (te vermelden 
op de bon) betalen en daarna terugvorderen. 
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IT PJUTTEHONK 

Peuters fan 2 oant en mei 4 jier kinne eltse tiisdei- en 

tongersdei-te-moarn by us komme te boartsjen fan 8.45 oant 
11.co oere yn it Waltahûs. 

F,ov ynljóchtingeri: :·05157 - 2635. 

ZOMERFEEST TJERKWERD, GROOT SUCCES! 

In het weekend van 7 en 8 juli vierde Tjerkwerd het jaar 
l~~se zomerfeest •. 

Vrijdags de opening door •t korps "Eensgezindheid" en Fro 
Schakel met de bel. 
Daarna de alweer traditionele sporten kaatsen en volleybal. 
Voor de lagere schoolkinderen was er een knutselmorgen ge 
organiseerd. Een ieder maakte z'n eigen pop van geplakt 
papier. Voor de iets oudere Tjerkwerders was er een "kermis 
van sporten". 
1s Middags was er fierljeppen over de Sylroede. Jong en oud 

kon meedoen. Velen haalden de overkant niet, 
het bleek' dan toch te zwaar te ZlJ"n• 

Ji Door het erg war me weer was het natuurlijk geen 
ramp, dat er een nat pak werd behaald~ 
1s Avonds was de opening van de zeskamp, d.m.v. 
een drietal spelen over de Trekvaart. Ook hier 
de hilariteit, die altijd met water gepaard 
gaat. 
Na afloop :'.log gèzellig napraten in het Waltahils 
Zaterdagmorgen was er matinee; nadat het korps 
de inwoners met muzikale klanken had gewekt, 
Daarna, het vervolg van de zeskamp, maar nu op 
het sportveldo De zeephelling stond hier cen 
traal. De 6 groepen deden hun uiterste best, 



maar er kon tenslotte maar é~n winnaar zijno 
Na een fikse regenbui, werd de zeephelling bijna onbe 
gaanbaar, maar men zette door. 
1s Avonds een grodt barbeque-feest ter,afsluiting van het 
zomerfeest. 
Twee prima dagen, zowel door de .echte zomerse weersom 
standigheden, alsmede door de goede inzet van de Tjerk 
werders. 

UITSLAGEN SPORTEN EN SPELEN: 

VOLLEYBAL: 

1e prijs - Broer Burghgraef, Sybolt Dijkstra, Thea Zijsling, 
Beitske Breeuwsma, Sjoukje Hylkema, Reinold Poelstrao 

2e prijs - Peter Bakker, Boukje Postma, Jan Witteveen, 
Matthijs Ste1, Pau1a Boersma, Jehannes llijkstra, Boukje 
Gietema. 

1e prijs - Douwe v.d. Werf, Bouwe-Jan Bouma, Hayo Hylkema. 

2e prijs - Bertus Walsma, Niek de Boer, Anno Galama • 

. Koningsprijs: Bouwe-Jan Bourna. 

JEUGDKAATSEN: 

1e prijs - Nellie HààI'sma,"lJ!h)t Gerrit Schukken, Durk Ouder- 

2e prijs - ~äliff~a de Wolff, Rixt-Nynke Schakel, Durk Walsma. 

~~:=g~~: 
1e prijs - Dhr. c. Goeman. 

2e prijs - Mw. Joh. Huitemao 
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FIERLJEPPEN: ----------- ----------- 
De eerste 5 waren: 

1o Beker - B~uwe-Jàn Bouma, 2. Jan Postma, 3o Jaap v. 

Lingen, 4. Thomas Burghgraef en 5. Niek de Boer. 

ZESKAMP-UITSLAGEN: 

1e prtjs - Arkum, 33 punteno 

2e 

3e 
4e 
5e 
6e 

" 
" 
11 

Il 

Il 

Eemswoude, 30 punten. 

~ Rytseterp9 29 punteno 

- Baburen, 25 punten. 

- Sylroede/Waltaweg,· 19 punten. 

Singel/Waltaweg, 15 punten. 

De oranjevereninging. 

=========~=======================•====================== 

BYD?.AGEN BINNE KOMMEN FAN: 
.FINANCIEN 

~· .. r .-··-- - - .' 

o. Jorritsma - Twizel, Po Kroneman - N~megen, o. Postma - 

Arkum, frou D. Bakker- de Jong - Arkumo 

Us hertlike tank! 
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BERJOCHTEN FAN DOARPSBELANG: 

2635. 

® STBIEEEKAARTEN -------------- 
0ft jo ferlet fan strippekaarten ha, dan kinne jo dy 

keapje by Roelof en Joke, de behearders fan it Waltahüs. 

Se binne te krijen yn it doarpshfts op tiden oft it 
iepen iso 



EEN KLEIN BERICHT VAJ."\f HET JEUGDKOOR: 

Zaterdag 2 september j.l. werden de repetiTiies van 
het jeugdkoor hervat. Evenals voorgaande jaren weer 
onderleiding van Age Gietema en dat tot ons aller genoegen. 
Er werd deze avond alweer druk geoefend voor ons eerste 
optreden in de jeugddienst van de gemeente Parrega-Hieslum. 
Met goede moed z:ijn we van start gegaan en h ebben e» Wf;;.ér 
iets goeds van te maken dit seizoen.o Nieuwe leden zijn. 
altijd van harte welkom-op bijna iedere verèniging, dat geldt 
eveneens voor ons koor. Kun je nóg zingen, zing dan mee 
wordt weleens gezegd. Heb je zin, breng het in de praktijk 
en kom eens op een repetitie-avond van ons koor. Iedere 
zaterdagavond halfacht in het Waltahüs-te Tjerkwerd. Wij 
hopen op een goed en mooi zang-seizoen. 

Een groet van jeugdkoor 

"Con Spitito", 

het bestuur0 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

' RESTAURAASJE FAN1E TSJERKE: 

~ 

1 
1 

Freed 18 augustus wie it .safier: de tsjerke waard 
offisjeel wer iepeneo Meielkoar hat men in jier oan•t 
wurk west om it measte wer wat yn•t fetsoen te kr~en en 
it risseltaat mei der wêze, tinkt ~So 
Dat der mear restaurearre is as ea.rst ~oe, ha wy te 
tankjen oan jimme allegearre~ De restauraasjekommisje koe 
~s freed 11 augustus in cheque oanbiede mei it enoarme 
bedrach fan f 100.000,--0 Dêr wurde ja wol efkes stil 
fan; tank oan de kommisje foar har profesjonele aanpak 
en tank aan jimme allegearre: 

- 100000 latten ~tsutelje yn 4 sneonen 
- bjinne, .skrobje, ferfje en naaie 
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- potten waaks ynsmarre en ûtpoetaé 
- "rommel" weijaan en werom keapje, ensfh, ensfho 

Boppedat krigen we fan poerfrjemde minsken jild, om't de 
flearmüzen wer Onderdak krigen en wiene ild-doaxpsgenoaten 
wer ien mei it doarp. De sneons en sneins like it wol in 
reuny fan "DE f_EUNY"o 
Wy hoopje, dat ynkoarten (oer in jier) it lêste part ek 
noch restaurearre wurde ki~o 
Nochris ~stank foar jimme ynset. 

De tsjerkfàdy. 

---====----=~-=========================================== 

AKTIVITEITEN ORGANISEARRE TROCH DE REKREAASJEKLUB: 

De simmer is hast wer foarby; in simmer-dy•t meiholpen 
hat om ûs aktiviteiten slagje te litten. 

- Yn juny hiene we ûs volleybalkompetysje; 3 tongersdei 
te jünen striden 66 dielnimmers om de priis. Wa seit no 
noch dat de Tsjerkwerter j~ugd net sportyf is? 
Yn poule A wiene it Eric, Ferry, Jitty, Hïlle, Thomas en 
Rienekè dy't it bêste foa.r it ljocht kamen , · · 
Franny, Hinke, Leny, Hans, Niek.en Anne-Hans wünen it yn 
poule Bo 
Se krigen earetekens mei nei hûs. 
Dit sportive barren soe as ûtsetter in barbeque ha, mar 
yn ferbfui mei de ea.rlik earát plande barbeque op it doarps 
feest, waard besletten dan ma.r in tûnfeest te h.Uden yn'e 
pastorytûn. Pluvius croaide lykwols roet yn't iten en de 
meute moast Onderdak sykje yn't WaltahOso 

- Wat ek tige oanslein is fan1t simmer is de cross-countryo 
Starte yn Eksmoarre en dan sa gau mooglik yn Tsjerkwert 
sj_en. te kommen , Dat hold yn, sleat ût-slëat yno 
Eric Hendriks Wie de bêste Sleatsjesiler. 
As earste wie er op'e br&geo Hy liet alle bemodderde diel 
nimrners feilich efter him. As twadde eindige Pier de Vries 
(ynport). Fan de frou1ju kaam Anita Jorna as earste oer de 
streep en Anouke de Haan kaam nei har. 
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De 1ste prisswinners gyngen mei in wiksel 
beker·nei h~, mei dêrneist noch in plak 
as oan+Lnken , Ek d.e 2de priiswinners kri 
gen sa•n plak as. oantinken oan dizze tige 
slagge cross-country. 

- Neffens -0.s wie de boatreis mei "M.So 
Alberdina1' nei de Knine P8le noch wol it 

allermoaiste. 
Sa 'n 70 jo?!gelju en "jeugd f'an eartiids11 gyngen 
Künt oan kûn t sieten se op1.e'. boat; it wie folle 
~~ geatlik liedèr wie mei ûs doarps 
omrc~per Freark Schakelo 
Net faak fart der sa•n opfallend sel 
skip troch d~ Trekfearto Der wie 
genoch proviànd oan board. 
Op it·eiltm stie in· grutte leger 
tinte~ Geskikt by maai en raar waar. 
Der-waard praten; songen, barbequed en 
hie.~ •• l efkes sliept. In fltsje om net gau te ferjitten. 

- As·jimme dit kra.ntsje lêze is it aaismiten al efter de 
r~cho Dit is·freed.8 sept (west)o 
Wa't aaien ~t syn hinnehok mist, wit wêr't se bedarre binne, 

~En.dan wurde der ek noch foarbereidingen troffen fQar 
in .(berne)di-qko •. D~r hearre jim noch wol mear fan. ( 

De rekreaasje~lubo 

' ~~i'~~~~ttS,i,ll,i,tt,tt~.ffS.tt, 

. 
In Blauwhuis start deze winter een nieuwe cursus EoHoB.Oo 

Voor vervoer kan gezorgd wordeno 

Opgave en informatie bij: Akke Gietema, 

telo 9112. 



OOK U BENT V .AN' HARTE WELKOM BIJ HET KLAVERJASSEN: 

Zoa1s zoveel verenigingen is het de hoogste· tijd 
voor de kaartlie:fh.ebbers om weer aan hun oompo-. 
titie te beginnen. 
Hiervoor nodigen we alle kaarters (-stars) die 
vorig seizoen hebben meegedaan, weer uit,maar 
denk niet dat anderen niet mee mogen doen. 
Juist mensen die nog niet bij het kaarten zaten 
roepen we op om ook aan de competitie deel te ne 
men. Voor een gezellig avondje uit en dan ook nog 
wat doen (kaarten) ie een ieder toch wel te vin 
den. 
De eerste kaartavond ia op 26 september a.s.,een 
dinsdag. Daarna wekelijks op dinsdagavond. Elke 
belangstellende ie.-van harte welkom op 26.aeptem- 
bar. We beginnen om· acht uur s · 

Mocht u wat meer informatie villen,bel1 
Maurits IJdema, 5633. 

EPILEPSJE FUNS "DE MACHT VAN HE'T KLEINE": 

(8fdieling Tsjerkwert-DedzJum) · .. · · 

Efkes in lyts berjochtsje oer de gong fan·saken fan 
"De Macht van het Kleine" yn ~s 8fdielingo 
Ofrüne jier hawwe ru; koll~ktantes Ak~e Algra, Foekje 
Bakker en Maaike en Doutzen Viss-er de krantsjes wer rful 
brocht en mei de Krystlist r-Ono 
Meielkoar hat dit in bedrach fan !793,60 opbrochto 
Eltsenien dy•t hjir oan mei jün hat, noch tige tank! 
Jierrenlang hawwe ferskate kollekta.ntes it jîld sa ophelleo 
Dêr komt yn 1990 feroaring yn~ .Alle leden k~ije dàn in 
aksept-giro tastjoerd. De kontrib~sje sil dan !7,50 
yn•t jier-wurde en jimme krije dan 3x yn1t jier in krantsje 
tastjoerdo Wy hawwe besletten op te h!lden nei de kryst 
listen en woene dêrfoax yn•t plak, -yn it foarjier meidwaan 
oan de landelike Epilepsje kollekteo 
Dizze kollekte wurdt ?er de televvzje_ b~~ens makke. De 
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Tot december 
boppeneamde kollektantes sillê dizze kollekte fersoargje 
en wurdt doar can dou, hilden. 
Ik hoopje, dat jimrne yn desimber noch like royaal oan 
de krystlist meijaan wolle, en it oare jier op'e nije wize, 
dit goede doel .stypje bliuwe. 

Tige tank yn•t foar, 

de liedster Co~y Hofstra-Draayero 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Cursussen: 

Aan de C.L.L.T.S. te WITMARSUM worden 
dit jaar de volgende cursussen 
georganiseerd: 

BOOGLASSEN VOOR BEGINNERS (f 200,-) 

BOOGLASSEN VOOR GEVORDERDEU (f 200,-) 

AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN 
dit is een cursus voor amateurs(f 75,-) 

Inlichtingen en opgave aan ~et adres van de school: 
GYSBERT JAPIKSWEG 53,POSTBUS 6,8748 ZL WITMARSUM 
tel:05175-1422 

CJ-L.T.S. 

ti 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

V A C A N T I E: 

Langzaam maar zeker loopt de zomer op z'n eind en blijven 
io9r velen de herinnering over van een heerlijke vacantie. 



Zo'n tijd van -niet- hoeven, niet moeten-, alleen maar 
luieren in de zon. Dit natuurlijk het ideaal-beeld van 
vacantie, want hoe vaak gebeurt het niett dat het dagen" 
lang regent of andere pech een vacantie totaal ver knal.t', 
Maar elk jaar weer kot tegen de zomer die onrust over. ons 
en is er die.hang naar weggaan, ergens anders heeno 
Het worden là.ngzamerha.~d hele volkverhuizingen en vraag je 
je weleens af: •wat is dat toch en hoe komt het?" Ik denk 
dat het niet alleen het dool:'breken van de dagelijkse sleur 
is, maar ook een behoefte om eens met andere landen en 
mensen kennis te makeno En •t gekke is, dat je in de 
vacantie meestal aardige mensen ontmoet9 die hartelijk en 
behulpzaam zjjn. Zijn het soms de korte ontmoetingen, waar 
door onze instelling van -op je hoede zijn- misschien ver 
andert? Ik herinner me nog een vacantie in Frankr:iJ"k, we 
stonden op een camping vlak aan zee. Naast ons stond een 
tent met een Duitse familie, met wie we nou niet in eerste 
instantie contact zochten. Totdat. op een avond ons zoontje 
z'n vinger knelde tussen z'n klapstoeltje, zo erg, dat 
het topje van z'n vinger er bij bungelde en hevig bloedde. 
Direct kwam toen die Duitser met een verbandkistje en 
pleegde dus eerste hulp b:ij ongelukkeno Doordat voorval 
kwamen we later ook aan de praat en bleken dat bijzondere 
aardige mensen te zijn. We spraken natuurlijk ook over de 
oorlog (het was lang geleden) en we stonden er eigenlijk 
versteld van hoe vol schaamte deze mensen waren t.a.vo hun 
eigen volk en over alles wat ze veroorzaakt hadden. Door 
die houding werden wii ook minder afstandel:i,ik en hadden ook 
nog wel goeie gesprekken. Dan ga je weer uitelkaar, ziet 
elkaar nooit meer, maar je vergeet ~et nieto Waàrom zrjn 
korte ontmoetingen ·soms zo verfrissend? •t Gezegde nvisite 
en vis blijven 3 dagen fris" moét kennelijk uit ervàring zjjn· 
ontstaan. Daarom geloof ik dat, met vacantie gaan, goed is, 
het neemt soms veel vooroordelen weg en je gaat alles een 
beetje relativeren. Laat dus in toekÖmst elk volk maar voor 
korte tijd erop uittrekken naar een ander-land, dan ontstaat 
er misschien wat meer begrip voor elkaar. Helaas, niet 
iedereen is in de gelegenheid daarvoor, 1t is dus maar 
illusie~ Gelukkig behoren we in Nederland tot de bevoor 
rechten, die, de meesten althans, wèl met vacantie kunnen 
en hoeveel er ook te becrit~seren valt op ons eigen landje, 
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dat voorrecht is toch maar een groot goed. 

PhÜn • 

.. -----==-=-=========--=-=====-=---=====--=-= 

KERKKOOR TJERKWERD-DEDGUM: 

Hier een kl.e Ln stuk.je over het reilen en zeilen van ons 
koor. We z:ijn op het ogenblik met 31 personen, waarvan 
sommigen uit Tjerkwerd en anderen uit Dedgum, Kubaard, 
Lollum, Bolsward en Burgwerd komen. Zoals u ziet zijn er 
heel wat dorpen in vertegenwoordigd, wat heel gezellig is. 
Onze dirigente, die sinds mei b:ij ons is, komt uit Harlingen 
en heet Janny Veenstra. 
Z:ij probeert ons op humoristische wijze ademhaling en toon 
hoogte hij te brengen. We zingen natuurlijk ook nog. 
Ons repertoire is ker-kmuz i ak en vr:ije stukken. 
Mocht je belangstelling hebben, kom dan eens langs op 
donderdagavond van half 8 tot half 10 in. het Wal t ahûa , 
Wie weet zit er nog veel verborgen zangtalent in ons dorp! 
Misschien tot zings: 

namens het bestuur Go D:ijkstra-v.d. Veeno 

{ 
ACETE LEDEN TAN DE GYMN ASTTKKLUB "MBV011: 

De hjerst komt der wer oano 
De spieren moatte wer ferstevige en de ledematen wer 
linich wurdeo Dêrom moatte wy nedich wer loso 
Benamm~n yn it winterskoft is dat in goed ding0 

Dan wurdt s.lles folle gauwer stramo Wat hiene wy ferline 
jier in moaie groep en wat wie it gesellich! 
Wy hoopje, dat jimme allegearre wer komme. 
En •••• der kd.nne altyd noch mear by. Jo binne nea te jong 
en nea te ro.d! Binne jo der noch net by: Kom ris sjen! 
Wy begjinne 9 oktober wer9 om 2 oere yn it Waltahftso 

Ut namme fan de gymnastykklub 0MBVO". 
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GEMEENTE WUNSERADIEL: 

.. 
Overzicht uitgebrachte stemmen verkiezingen.Tweede Kamer 

6,·ae;pte.mber 1989. 

CDA :a· TI{t,S9 ;_ 206·~' !rE:•86 - 214 
PVDA: TK189 - 62/ TK186 - 59 
VVD 
D66: 

: TK189 - 32, TK186 -·4o 

SGP TK•89 - 
Groen Links 

131 TK•86 - 16 
, ·irk'•86 - 

: TK•89 ~·11; TK•8617 
GPV : TK 'B9 - 11. TK 186 • 1 
RPF: TK189 ~ 3, TK186 - 3 
Overige : ··TK 1 89 - 2 

S T AN: 

- Rein Galama en Liesbeth IJdema trouden op 21 july. 

- Op 14 septimber binne de behearders fan it Waltahüe, 

Ro lof de Jong en Joke Huitema, fan doel de lange hier 

yn. te geano 

- Freugde mar ek fertriet by de famylje Poelstra: 

Freugde omdat Pieter en Geartsje Poelstra koartlyn 

25 jier troud wiene9 
en fertriet omdat fui.'doarpsgenoat, harren heit, Meinze 
Poelstra 25 augustus op 84 jierrige leeftiid ferstoarn iso 
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de rest~uraasjekommisje foar it 16st oan 't wurd 
yn de doarpskrante "De Skieppesturt" 
op 18 oktober foarich jier 
Wiene wy foar it eerst yn 't srae.r 
'Bou 75' wie doe al drok oan •t wurk 
stegers tekenen har:6f tejin 't owurk 
yn en om de St. Petrus waard tige skript 
op 22 dktober hiena wy 6s aksjeplan knipt 
as eerste gia de· rûnskriuwbrief hüs oan hila 

. . 
ek krigen d~· minsken in sparpiip thds 
de brieven, opsierd mei in foto fan Wim Steggerda 
foer de pintekening stie de keunstner Gala~a 
dizze aksje rOn as it spoar 
nei fjirtjin dagen stiene wy wer by de daar, 
elts die syn tasizzing, goederjousk en gol 

' ' 
it oermeitsjen op de rekken komt noch wol 
doe krigen de reunisten ~e.kins 
ek by harren kamen brieven en giro's lins 
de reaksjes wiene enthGsiast en rojaal 
en sa groeide it restauraasjekapitaal 
oan .Zld~Tsjerkwerters ha wy ek t~cht 
en d~t hat bist wat jild yn 't laadsje bracht 
wy fûnen dat elts in betankje wurdich wie 
dy't by Gerben yn it kasboek stie 
sa giene de kompjûterkaartsjes rGnom hinne 
en waarden s~joerd oan minsken dy't wy tankber binne 

Lêzers fan dit blêdl Ealal 
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Qnderwilens kamen lotten, fergunnings, rfites op it kleed 
datums, sutelera en prizen, wurk by d~ fleet 
10.000 latten, in ryksda.alde.r it stik 
hoe reitsje wy se kwyt, _dy hiele swik . 
mar och hea, dy soarch wie o~ rieat 
hiel Tsjerkwert wi~ ta auteljen bysteat 
aüto's, minsken, fol' net genSch 
hja krigen har nocht net fan al·dat get&ch 
yn fjouwer wintersneonen ~ie it beslikke 
op 11 maart koene wy·fjitijin prizen atrikke 
de sutelders in flearmnske, in bakje kofje ta. 
sa eoene wy in noflike gearsit yn it WeltahGs ha 
doe kaam 15 april tichterby 
dat wie nochris wat oars as in lotterij 
in rQtnmelmerk/bazar hiene wy doe betocht 
en ek dy dei hat in emite jild opbrocht 
wer waard elts yn as doarp mobilesearre 
en al dy help troch as tige wurdearre 
freeds fGnen weinen fol guod yn de loads harren plak 
sneons krigen hGnderten ke~pers rom har gerak 
moarns in begjin mei f laggen, 1.t kcrpa en dè sinne 
jÛns koe eltaenien noch nei de barbecue rinne 
foor it hiele doarp in fecstlike dei 
jong en ald, eltsenien die mei ,. 
litte wy no de lammeweide net ferjittei ..... ·_.· ~ .. ------~:~;.,' .· __ 
ek op dy wize kamen ûs sinten t0mj itte. ~- -"'- ~ .. · :-···. :·~~. :_ 
mids juny hawwe »v de sparp tpen lege.. ?~J) .. ~ ·. (flffj!/!i;- 
en om de lêste tasizzings f rege ,__ ·:... "'··· · 

,: ~s wurk as kommisje ie no haat klaar 
op·19 augustus jimme yn de ~t. Petrus Gntfange wie Os in ear 
WY, .. s,1o_~_ge tankber op dit ji~r tebek 
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fi-bo.ooo .~.-4:t is ha s t te gek 
minsken, tige tank foar al jin1me jild, jimme tiid 
der ie gswildich ho Ipen, dat ·nrokkot bliid 
de restauraasjekommisje lit j±m groetsje 
en hopet dat wy ei.~oar gauria yi, de St. Vet rus moetsje 

r, ···--- - _., -- o·:, \# 

"- - ~ . :... - 18, 19 en 20 ., 
FIERE: TRIJE D.AGEH LANG 

•• 
augustus 1989 

De freeds rinne wy nei lange tiid :it alde paad 
de nije stekken iepen en wy geane op yn't skaad 
fan de St. Pet~ustsjerke en toer· 
en jouwe Os oan harren skientme oer. 
Genoadigden komme en krije harren plak 
en boppe us allegearre spant in prachtieh koepeldak. 
Presidint tsjerkf!d Burghgraef neamt me..i.freugde alles·wat de 
barre koe 
boppe dat wat eins mar restaurearre wurde soe. 
No is de tsjerke net allinne oan de b1ltekant foar waar en wy: 
bewarre, 
mar is ek skiednis yn sark en wapenskyld foar 't neiteam garre. 
De restauraasjekommisje St. Petrustsjerke komt de eare ta 
dat hja yn njoggen moanne 100.00. gOne fandele ha. 
Yn in taspraak wurdt in nije oerse'tting fan psalm 84 siteare: 
usels in flearmOs fynt in hOs o Heare!" 
Gjin spotternij, mar tank klinkt yn dy rigel mei, 
want soarch foar dizze bisten stiet ommers alle wurkers tig• 
nei. 
~Yde jeften binne in ljochter om de waarmte troch te·jaan, 
in pibel om 't fuortoan yn de táal fan Heit te dwaan. 
Om blii~skip sjen te ·1itten binne der wimpels, flagenf .. ~ ·~ 
sels in soarte om stoarmwyn te ferdragen. 
Koster De Jong wurdt plechtich de kaai fan de St. Petrus bean; 
ny nimt hîm oan en sil noed foar toer en tsjerke stean. 

En. clan de sneons ! De f ryske f lage wynderet 
Sil dizze dei noch stikken kinne? 
In brief.bat alle jouwers noege, 
wa sil him yn 'e feestelike rige foegje? 
Juster is it noch foar ornrop Frysl§n sein: 
lepen dei fan 10 oant 4. Sa herikt men fier 

- "- om de hoanne hinne. 

en hein. 
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Ek Ljouwerter en Deiblêd jouwe moarns in goed ferslach. 
sa kriget kundskip rOnom syn beslach. 
se komme waans woartels by doarp en tsjerke lizze: 
"WY hawwe offere en wolle dizze dei ~et misse." 
Yn •e foartsjerke leit in boekje mei bysQnderheden, 
fierderop steane kommisje en tsjerkfadij de gasten blier te 
reden~ 
"De preesterstien, wat ynteressant, 
ja wis, de lambrisearring is alhielendal nij oan de sûdlike 
kant." 
It moaiste is dat wy elkoar wer moetsje, 
dat wy älde kunde groetsje. · 
wy beweidzje mei elkoar it erfskip fan 't ferline 
en hawwe siedde en siedzje oer no en takomst hinne. 
Yn 't Waltahfis binne foto's en in film te sjen. 
Genietsje wy net soargeleas as lytse bern? . 
stylfol is it biedwurd fan de tredde dei. 
De tsjerkeried rint yn in plechtige prosesje mei 
it Wurd en de tekens fan de sakraminten 
en sa wurdt it gebou wer op'e nij ta •s Hearen wente. 
De klok ropt it de fjilden oer, 
it oargel jubelet it fol fjoer. 

l Ek minskestim foeget him yn dizze lof: 
uo, God h§ld hjir dochs iepen hof. 
Psalm 84 jout it Os oan: fonteinen springe o wOnder Gods 
op toarre grOnen ut 'e rots. 
Op dy rots hat God syn Tsjerke boud. 
Petrus stiet toar krêft en h§ld. 
Sa meie wy mei moed en freugde fierder gean: 
Gods trou stiet f@st as stipe yn ûs ierdsk bestean. 

e 
Anny de Jong 

NIEUWS VAN BILJARTCLUB HTS: 

De kometitie start op 19 september0 

Nieuwe leden zijn van harte welkom op de vaste 

dinsdagavond0 
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~~ _.a_ {~-P.~~~· . I'-{~ 
Verslag van de ledenvergadering van de· Groene Kruis- 
vereniging Tjerkwerd e.o. op 14 juni. j.1 .. 

Deze vergadering was bijeengeroepen om de statuten 
te wijzigen en•bovendien werd er een film over het 
werk van het Groene Kruis vertoond. 
Voorzitters. Postma uit Exmorra kon naast de spre 
ker, dhr. D. v.d. Werf uit Burgwerd, het bestuur en 
slechts enkele .leden welkom he.ten. 
De statuten moesten gewijzigd worden vanwege het 
feit, dat er een reorganisatie heeft plaatsgevonden 
in Friesland. Voorheen was er l overkoepelend kan 
toor waar de Prov •. Kruisvereniging was gevestigd. 
In de praktijk bleek, dat dit te ver afstond van de 
werkgebieden, zodat dit de gezondheidszorg niet ten 
goede kwam. 
Nu zijn er 3 zelfstandige Regiokantoren voor in de 
plaats gekomen en onze vereniging valt nu onder 
Regio Zuid-West Friesland, Regiokantoor te Sneek. 
Dit moest dus in het statutenboekje gewijzigd wor 
den en tegeli~k kon de zeer verouderde tekst uit 
1920 aangeoast worden aan deze tijd. Op deze ver 
gadering werd de statutenwijziging unaniem aanqeno 
men. De film die daarna ingeleid en vertoond werd 
door de secretaris van Regio Zuid West Friesland, 
dhr ... D. v.d. Werf, was a;lleszins de moei te van het 
bekijken ·waard. AlJe facëtten· over gezondheidszorg 
thuis en wat de Kruisvereniging daaraan ~oet werden 
getoond. Onderstaand noem ik hier nog wat o~derdelen 
zoals: Zwangerschapsbegeleiding en-gyrnnastiBk, 
kraamhulp, consultatieöuro, peuterburo, gezinszorg 
(per 1-1-'90) kontakt. met huisarts, jeugdgezonä- 
heidszorg, ouderenzorg, het geven van cursussen, 
informatiemarkten, diëtisten en de uitleenartikelen 
in de Groene Kruis mag~zijnen. Ja, er valt nogal 
het een en ander onder de zorg ~an het Groene Kruis~ 
De laatste jaren is er ook he~l veel veranderd en 
er gaat ook nog veel veranderen .. O.a. nauwere samen 
werking met de ziekenhuizen. 
Dhr.v.d. Werf·werd bedankt ·voor deze zeer interes 
sante uiteenzetting en film. 
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Na deze film werd er afscheid genomen van 2 bestuurs-: 
leden, n i L, Annie Bakker uit Dedqum en Siek Postmà''. 
uit Exmorra. Annie Bakker heeft bijna 20 jaar de . 
belangen behartigd van de Leden uit Dedgum en Postma 
was 35 ;aar lang "de man11 van het Groene Kruis in 
Exmorra. Ook heeft Postma jarenlang de ·belangen voor· 
onze vereniging behartigd in· de ledenraad Prov.Kruis, 
het magazijn was ruim 25 jaar onder de hoede vàn 
fam. Postma en de laatste 10 jaal;'.' was Postma voor 
zitter van onze vereniging. Beiden werden bedankt 
voor hun jarenlan9e inzet· t.b.v: de zieke medemens. 
Op deze_ vergadering werd ook nog verteld dat ook 
onze dorpsgenoot G. Brandsma meer dan 23 jaar in het 
Groene Kruisbestuur zitting ·heeft gehad.Jarenlang 
haaldè hij.de kwit.anties·van de afdeling Tjerkwerd 
op. 2 Jaar geleden heeft hij afscheid genamen,toch 
is het op z'n plaats dit nog even te vermelden. 
Nogmaals hartelijk bedankt voor alles wat u voor 
het Groene Kruis hebt gedaan •. 
Onze nieuwe voorzitster is geworden Tanny Lootsma 
Boersma, ook van Exmorra. De voorzitter heette haar 
welke~ in Jlet bestuur en daarna wenste Postma het 
bestuur ~ïle goeds.toe voor de komende tijd en be 
slobt·· de vergadering en wenste allen wel thuis. 

Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen n.l. 
voor Exmorra Mevr. T. Lootsma-Boersma voorz. 
voor Al]ingawier Mevr. K~ Reitsma-Zijlstra best.l. 
voor Parre<ia-Hieslum Mevr. A. Feenstra-Attema pen .m. 

en Mevr •. T. Postma-Plantinga_ best .1 
en voor Tjerkwerd-Dedgµm c. Hofstra-Draaijer secr. 
Zijn er dus problemen, dan kunt u bij deze mensen 
terecht en natuurlijk altijd bij onze wijkverpleeg 
kundige Mej. J. Tjeerdsm~. (dagelijks bereikbaar tus 
sen 13.00 uur en 13.30 Gr. Kruis Bolsward.) 

Tot zOver d:1t verslag. 
de secr.esse C.H.-DrA 

l, 
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S N Y PS NAREN: 

- It doarpsfeest h~t positive kanten. 
Trudy w. en Betty de Ho rekken oan'e praat. 
Doe die bliken dat se beide 28 oktober jierdei binne~ 
Der waard ~lf@st ien op dronkeno 

- Ek hat it syn negatïve kanten. 
Oan it ein fan sa'n feestjftn wurde de grinzen wolris 
wat ferlein; 
Reinold syn-brommer en 3 fytsen waarden 
nmeinommen"o 

- As it feest is, kèmme je ophimmele opfe 
Lappen , Jan Wi t t eveen hie ek nea tocht 
oan de 11finishing touch11;-in wolkje 
rükërsguod efter de earen~ 
Troch kenners waard it luchtsje thtis 
brocht: lelietj.es-van-daleni. · 

Der is op it feest grif tefolle kabaal 
makke~ De kat~fati Jan Kroontje knyPte 
dèr tusken-ûto Nei lang sykjen waard er 
fOn by fam. Tiesma. Dêr fün er it blykber ~ . . 

-'Er rJfn ·-grenten': 
g~s frediger" 

- Wêrom soene je fan. it feest 8f altiid nei hfts ta rinne, 
tochten bewenners fan de Walta~ei. Je kinne wol bokJê: 
s·pringe! Der heakke leauwe wy (net) efkes in knibbel 
èn der rekke ien mei de noas tsjin de stoepe (by 
de redaksje bekend) o · 

- Herke hat syn twadde· slachtoffer makke; Marcel Mo' 
gyng de Trekfeart yno 

- Herke hat sa syn streken, mar hy hat ek syn goede 
punteno De sneins nei it feest brocht·liy fam. de Haan 
op 8fspraak om klokslach 10 oere ontbijt-op-bed. 
Hy-sil tocht ha: De leafde giet troch·de mage 
èno .... ha jo de mem, dan ha je de.oo"dochter! 

- Johan Go wurdt neî it feest noch alris signalearre 
yn1e steecho•••••o 
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- N~t op it feest wiene Niek en Bouweo . 
Se wiene op staazje yn Ea.stenryk en Switserlano 
Se ha dêr fanalles leardo••••••o 

~- .· [l' , / 
-.f:. ~'"-• "1 .. ... . ._... 

~. 4• . 
t~ 

En no wer nei it libben fan alledeio 

- Klaas Galama syn plaats is in kopke iytser makkeo 

- Syn buorman Ydema belibbet hiel wat mei syn NAM-lfuio••o 
Je sille sa•n rekken mar trooh de brievebus· krijel - . 

- Links-b~ten Jelle Feenatra fynt ayn klub te wikael 
fallich, hàldt fan houten c1.oelpeallen, mo'af e djippê 
goalen en sjocht shirt-reklame as needsaaklik kwea. 

- Jelle en Thea binne ferhuze nei Burchwert. 
Pier en Reny sille ferh!izje nei Boalsert. · 
Dêrnei sille Jelle en Thea ferh!izje nei Beabuorren0 

- Douwe en Ytsje sille ferh~zje nei Easterwierrumo 
Willem en Eeuwke wèlle graach ferh~zje. 

- Hiene Ja al l~zen wat der 1mder de brêgeflap stiet? 
Okkerjüns wie der alle kfuis ta; de br~ge stie 2 oeren 
omheech fanwege in technysk mankeminto 

- In goed wike letter hie er it oa:rs yn1t hiero 
Hy woe net iepen. Dy brêgen fan tsjinwurdich ek. 

- Op Ymswllde wurdt it mienens mei de ruje dyk en de nije 
·br8ge. 



INGEZONDEN 
- Warsk8ging foar ~s leave jeugd. 

Der wurdt omraak kla.ge oer de bloedgang fan speedboaten 
wêrmei da Trekfeart ~nfeilich makke wurdto 
Lftd oerlêst en beskadiging fan de wàlen binne it gefolch. 

Der wurdt net w~r warsk8ge, der wurdt fuortendaJ.iks 
sketten! 

Mei 70 man nei de Knine P8le. 1 Fleske bier stiet 
foar 2 stikjes b8le. Dan gy.ngen·der-4080 '·'stikjes 
bê'Le " mei en dat foar mar 1 deioe" eo 

- Fan•e ferkiezingstafel •••••• 
!en fan de stimgerechtigden kaam op 6 septimber oan 
sètten mei in stimb~iefke foar de ferkiezing foar it 
Europees Parleminto••••• 
Guon lj11 bewarje ek alles! 

Freark Schakel, betanke foar de moaie kaarten 
dy1t jo de redaksjeleden stjoerden! 

- Kopy foar de oare kear moat binnen wêze 
foar 15 oktobero 
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