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FOARWURD: 
1 . . .· 

·As jimme dit krantsje krije ,. is Sinterklaas we;1r>: f'uort. ;- 
Ik;,fyn altyd, dat de a,1dmari m~i .f'olle me ar: tam tatn-ynhelle 
wq.,,~'\; dan as. er .. wer f.uortgiet: dat giet: .a,ltyd mei $t.!l-11e trom. 
Soe dat komme, dat as men hwat .wei to oaEm ha.t,:· mear . w.oikom is 
dan ·d.at:' men ne a t, me ar' hat? · 

. De ~ie~~e~,t~F1;''ha\.Yri .le"Jts,;.'ge:~l ~ol,;,~~a~ w~i 
Mei it ni.jjiers.ba.l op:,1 jan;.:: f979 }"Urdt· op. Je 

1 -s turt, ,u·trikt oan - dyj inge, dy 1,t him it i .me as.te 
makke hat.foar de d;oarpsmienskip. 
Doch noch efkes jimme bêst! ·.:.· .. ::, ··.;... . .. 

, :Mooglik:Js·~dit ;g:reate eareteken ·dit. jier foar: jol 
' :. 

Wy fan 'e redaksje binne dit jier oer alle bogen tofreden 
oer dt3 Jneiwurking, dy 't wy fan jimme krigen ha. 
Wy hoopje dan sk , dat wy takommend jier ek wer op jimme rekkenje, 

' • ~ ' 1 

- .~ ... ri . ,· .}:. 

t o j a:~ 'fr' •. 
'···'. 

ni-j de äkieppe- 
.fortsjinstlik 

meie. 

Wy wolle fierders eltsenien yn u8 doarp en fierdere lêzers, 
alle goeds en s oune ns tawinskj,e yn i t nije j ier! 
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Ledenvergadering "IJsclub" Tjerkwerd, op 
vrijdagavond 24 nov. 

Als gaste was uitgenodigd mevr.· Atje Keulen...-D.eelstra. 

Onze voorzitter, de heer B. Volbeda, verwelkómde ± 55 leden. 
De agendapunten werden in snel te,mpo afgewerkt. 

Enkele belangrijke punteng 

Mevr. O. Poelstra-Hoekema is met algemeen handgeklap 
in het bestuur herkozen. 

Contributie-verhoging tot f 5,-- per jaar. 
Wij hadden nog vooroorlogse prijzen, zo zei de voor 
zitter. 

In de-pauze was er een grote verloting. 
·De gebr. Volbeda boden ons het eerste kopje koffie aan en 
op kosten van de IJsclub werd het 2e kopje geschonken. 

En. _dan natuurlijk onze gaste Atje" 
·zij.had op een lange tafel haar medailles, •akers en geschen 
ken uitgestald. 
Aan de hand van een film heeft zij ons één van haar korte 
baan-wedstrijden laten zien. 
Op 15-jarige leeftijd is zij begonnen met de schaatswed 
strijden. Volgend jaar wordt het 25 jaar, dat zij actief 
deze sport heeft beoefend. 
0

He t was näe t al tijd succes, maar ook wel eens teleurstel 
lingen op haar reizen naar Amerika, Japan, Inzell e.d. 
Door haar eigen vechtlust, vooral ook de steun van haar man 
Jelle en schoonmoeder, kon zij zoveel succes he~ben. 
Ook moeder en dochter Boukje hebben we op de schaats gezien. 
Van Boukje zullen we in de toekomst wel meer horen. 

Het werd een zeer geslaagde avond voor de Tjerkwerder 
IJsclub-leden en nu maar hopen op een fijn schaatsseizoen. 

irr.H • 

• o.o.o. 

- 2 - 



Schaatswedstrijd voor de lager schoolkinderen, 
georganiseerd door de· IJsclub. 

. . . . 
Mede dat er prachtig ijs in de· sloten .Lag en de: ·weerberichten 
dooi voorspelde, .we r d er op vrijdagmiddag 8 'de.cv. op de 
Sylroede de we.dst,rijd .ge houde n , Door .he t. vrij.,koud,e weer, 
war-e n veel ouders bij de ~ar!l)e, kachel gebleyen: · 
Graag zien .wij toch meer rriensen langs ,re· :karï.t om ,zo ook de 
kinderen een sx+ra stimulans te geven om h~ bès.t te doen, 
vooral door het op tijg. starten door de heer_B. Hof en het 
bijelkaar roep~n van de kinderen door juf. Woudstra, verliep 
alles vrij vlot •. · · 

Om ± 3 uur begon het wat te ·regenen, zodat verschillende men 
sen hun auto langs de kant zetten en zo toch nog de wedstrijd 
konden volgen. 
In het Waltahûs werden de ki_nderen getrakteerd op een tak patat 
en werden de prijzen uitgereikt. · ·· 
Na een fijne ijsmiddag ging ieder tevreden, ovèr een spiegel 
glad wegdek, huiswaarts. 

:tl3 ui tslagèn zijn a.Ls volgt: 
Klas 1, jcngens 
en meisjes -: .1. Niek de Boer; 2 •. He rke Bakker; 3. Joost 

Huisman. 

Klas 2, jongens 
en meisjes 

Klas 3 en 4 
jongens 

Klas 3 en fl 
meisjes 

Klas 5 en 6 
jongens 

Klas 5 en . 6 : · 
meisjes 

: 1. Alie Feenstra; 2. Anno .. Ga~lam.9..; .. 3.!·Jeltsje 
Feenstra. 

: 1. .Phomas ,Bur._ghgraef;. 2. Bouwe Spe~rstra; 
3. Bertus Rinse Bakker. 

: 1. ·Hilda Twijnstra; 2 .. ·Janneke: Gie tema; 
3. Akke Re idsma. 

1. Menn·o Poe La t r-aj ' 2~ Auke Poe bmaj 3, Jelle 
Feenstra, 

: 1. Be a Gie tema; 2. Ba~je Gie tema; 
3. yilia Huitema. 
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Fan in ezel is bikend dat er him nea twaris oan 
deselde stien stjit., Sommige minsken kinne it 
prestearje en stjit har nooh in kaar oan 't selde 
balstientsje, mar trije kaar is fansels de ein 
.f'an wei • 

.. Us ach te. haedredakteur siet okke rwyks noflik ne i 
de tillefysje to sjen. Opiens wie it noflike oer, 
hwant de linkerpoat fan syn stoel bijoeoh it.en 
Jan.keiide mei de fuotten omheech. 

Sûnder de eagen fan it fuotbaljE!nof to halden, 
skêp Elr de poat to p Lak en siet wer. . 
Jan mane uve Le hwat to bot by it folgjende· doe Lpurrs;" 
Doe leine de stoel en Jan beide wer yn ûnmaoht. 
:tngrou wurd, in traep en de stoel stie weren 

· Jan siet wer~ 

De tredde kears klapte de stoel foaroer en Jan 
· sylde dwars oer de tafel. 
Neffens sizzen is de s:tOel net me ar' to. mei tsj.en en 
is Jan der goed foarweï kommen. 

Om dit forhael to bisluten, mar wer in sprekwurd: 
"It gelok is mei de .~ •••••••• ·•·•11 'l'f 

o/o/o/o/o/o/o/o/~/o/o/o/o/o/o/o/o./o/o/o/o/o/o/o/ö<'..· 

ORANJEVERENIGING 

3 Nov. jl. hield de Oranjevereniging haar ledenverga 
dering. Jan Blanksma en Hieke Poelstra waren aftredend • 

. Twee nieuwe werden gekozen, n.l. Joke .Schukke n en - -· 
···Rille Bchake L, die met .de S.Ïi. Nicolaas-intocht al druk 

in aktie zijn geweest. 
Hebt U misschien nog ideeën of vragen voor de komen 

de feesten, dan zal het bestuur dat graag van u ve'rriëmën. 

Samenstelling van het bestuur; 

Voorz.: 
2e Voorz.: 
Penningm.: 

Secr.: 
2e Secr.: 

Jelte Speerstra1 
Joh. Dijkstra 
Yeb Witteveen 
Iet Galama 
Joke Schukken. · 
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Siep Hiemstra, tel. 2713. 
Hille Schake 1. 

=--=-=====---=== 

Intocht Sint Nicolaas ........... 
Zie ginds kwam de stoomboot van Huisman al aan ,> 
we zagen de Sint en Pieten al zwaaiend op het dek staan. 
11Eensgezindheid" blaasde uit volle borst 
en ook de kinderen zongen, misschien zijn ze nu wel schor. 
Eenmaal aan de vaste wal, 
ging Sint in de ope n eend , die stond er al. 
De tocht door het dorp kon dan ook beginnen. 
Ook bezocht Sint een paar zieke kinde~en. 
In het Waltahûs was het grote onthaal, 
alle stoelen waren bijna bez~t.in de.zaal. 
Na eerst gespeeld en gezongen te hebben voor de Sint, 
sprak Jelte een ontvangstwoord tot de goede kindervrind. 
Veel kinderen moesten bij de Sint komen, 
de grootste. boeven stonden nu met het hoofd ,:1ar beneden 

Je bogen. 
Ze beloofden allemaal beter hun best te zullen doen, 
anders kregen ze misschien wel niets in de schoen. 
De Dorpsomroeper werd door de Pieten ook bij de Sint gehaald, 
wat doet U veel voor het dorp, zei d~ Sint en dat U dat alle- 

maal zo'n beetje zelf betaalt. · 
Veel tekeningen voor de tekenwedstrijd waren er gemaakt. 
De prijzen werden door de Sint bekend gemaakt en door de kinde- 

ren zelf afgehaald. 
Toan werd het weer tijd voer de Sint· om te gaan, 
hij bood de kinderen elk nog een traktatie aan. 
Uitgezongen en uitgezwaaid ging de Sint er weer vandoor. 
Tot volge·nd jaar allemaal hoor!. 

I. G. 

Uitslagen tekenwedstrijd: 

Kleuters: 1. Hayo Hij::lkema; 2. Eelke Algra~ 

Tot 9 ,;aar: 1. Alia Feen_stra; 2. Joost Huisman. 

9 jaar en ouder: 1. Pietje Feenstra; 2 .• Peter Pietersma. 
- 5 - 



Oan alle minsken fan Tsjerkwert en omkriten: 

It is al wer in pear moanne lyn, dat wy us to 
wenjen set hawwe op "Seilstien" Waltawei 5. 
Foar dat jo dan goed en wol to plak binne, moat 
der hiel hwat forset wurde. 
Mei alle help fan sibben en freonen, is us dit 
slagge en tige nei 1t sin. 

Ek is der us.fan alles stjûrd en brooht. Dit 
alles meiinöar hat us tige goed dien en derom 
wolle wy elts lans dizze wei nochris hertlik 
tankje foar dit.alles. 

Brechtsje en Rinske Bakker • 

. -.-.-.-.-. 
Ut geheime boarne: 

De dames llakker meije dan sels fan miening wêze, dat hja 
nou sa njonkenlytsen to stoel en to bank binne, hielenda~ 
to plak skynt alles noch net to wêzen. 

In wike as hwat lyn sóe Breohtsje to swimmen. Skûlk en 
.swimpak yn de plastyktas en fuort. 
Spitigerrioch hawwe wy it forfolch fan it forhael allinne 
mar fan hëarren sizzen, mar wy hiene der graeoh by wêze 
wollen, doe't Brechtsje alhielendal klear om it swimpak 
oan to Lûksn , allinne mar nylonhoazzen ut de pûde helle. 
It swimmen skynt net trochgien to wêzen. 

++++;t++.++ 

Alle Tsjerkwerters sille yntusken wolris frege ha 
hwat. d?l,t ~rd 11Seilstien11 nou krekt bitsjut.op it 
hûs fan Breohtsje en Rinske. Hawar, foar al dyjingen, 
dy1t noch net oan freegjen takomme,n binne, de f'or-. · 
klearring. 
Dealde Waling-om seit der yn syn wurdboek dit fan: 
seilstien= zeilsteen, magneet. Wurdt i t oe r-dr-ach t l fk 
brûkt, dan is it eat dat lûkt. Dus, jins hûs as sté 
dêrt jin altyd werom komme wolle. 
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Groene Kruis afd. Tjerkwerd e.o.: 

Het Groene Kruis, 'a.fd..· .Tjer~w~:;~, pedg,.lll'! , P:a.rrega, Hieslum, 
Exmorra. en Allingawier, vormen samen één afdeling. 
De best.uursleden zijn: 

G. Stremler, Parrega, voorz. tel. 05157-9232; 
à. Br'andsma., Tjerkwerd, se cr-, tel .• 05157-9271; 
Mevr. E. Feenstra, Parrega, pe nn , tel. 05157-9493f 
S.D. Postma, Exmorra, 2e voorz. tel .• 05157-2243:;. 
Mevr. Plantinga, Pärrega, tel. 05157-9148; 
Mevr • .Kooistra, Allingawier, tel. 05158-1323; 
Mevr. B. Bakker, Dedgum', tel. 05157-9206; 
Mevr. S. Nauta, Waltaweg 51, Tjerkwerd, tel. 05157-9298. 

Mevr. Nauta is tevens·ook beheerster.over het magazijn. 

Onze Wijkverpleegster is J.R. de Bos, Harlingoerstraatweg 43, 
Bolsward. Tel. 05157-4759. · 

De oontributie, die wij voorheen 2 maal per jaar kwamen innen, 
wordt ~oortaan î maal geïnd en wel in maart 1979. 
De contributie bedraagt f 35,-- per gez.in per jaar; 
alleenstaanden f 25,--. 

Mochten er ledèn zijn, die enige toelichting wensen dan kunnen 
zij zich tot één van de bestuursleden wenden. · 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Het bestuur. 

-:-:-:-:-:- 

Ter kennismaking 

Wij vinden het fijn om via"It Skieppesturtsje:11 ons Ln 
Tjerkwerd en omgeving voor t.e stellen. . 
Wij zijn Douwe en Ytsje v s d , Werf, getr0uwd'24 nov. jl. 

·Beiden gsbcz-en in Ooe te rwi.er-um , Douwe, 29 jaar jong, is 
me Ikmaoh i.na-mon tè ur- bij Faber in Sneek. 
Ytsje, 26 jaar oud en werkzaam als wijkm..ekenverzorgste~ 
in het rayon Bolsward, Hennaarderadeel en Wonseradeel. 
Wij hopen ons spoedig thuis te voelen in Tjerkwerd aan de 
Bolswarderweg 1A. 

Groeten van Douwe en Ytsje. 
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BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER: ===============~============== 

Is.eon dorp niet in wezen een wereld in het klein; daar 
leven alle typen, soorten, gezindten, standen en rangen, met 
alle gevoelens, die een mens eigen zijn. Mijn verwondering 
en verbazing gaan steeds uit naar menaen , die het dorp leven 
dig weten te houden. Ik noem u alleen al het pla~tselijke 
Jongerenkoor, .o.l.v. de heer J. Blanksma, die dit jaar na de 
zomervakantie haar medewerking verleènde in verschillende 
Jeugd- en Kerkdiensten, o.a. in Arum - Scharnegoutum - 
Bolsward - Creil (N.O.P.) - Welsrijp en Hieslum en nog dit 
jaar in Gaast en Oosterend en dan begin volgend jaar al weer 
toezegging gedaan heeft aan Koudum - Hitzum - Winsum - 
Heid.enschap. 

Ik zou er nog wel een aantal plaatsen aan ku.n~en toe 
voegen an waar ook reeds. een toezegging aan gedaan is, "maar 
mon raadplege wekelijks het kerkblad om reden als u de stoet 
ziet. afreizen dan weet u meteen waar se heen zijn. 
En weet u wat de. voorganger in Bo l swar-d in zi.jn slotwoord zei? 
Jawel, gaat u er.maar even rechtop voor zitten·~ nl. het vol 
gende: 

"Ik bewonder en prijs een dorp als Tjerkwerd, dat 
met een Jongerenkoor als dit van meer dan 30 jonge 
mensen h~er een bijdrage leveren en dat wij dat· in 
een stad als Bolsward niet eens hebben". 

Met deze woorden kan men dan voorlopig wel weer even vooruit. 

Persoonlijk en misschien ook wel omreden dat ik nl. 
enige belangen van het Jongerenkoor behartig, verbaas ik mij 
er zelf ook over wat deze jonge mensen voor de Dorpsgemeenschap 
betekenen, dit is een verdienste en een sieraad -voor deze tijd. 
Verder wil ik ook graag de andere plaatselijke verenigingen 
met·haar besturen in haar wekel~jkse bijeenkomsten complimen 
teren voor alles wat zij doen! Daarom ook het nieuwe bestuur 
van D.B., dat j.l. ge,kozen is, wens ik dan ook Salomo1s 
wijsheid en Job's geduld toe. 

Wat betreft de Prijsuitreiking van de Tuinwedstrijd 1978: 
Geweldig! De plaatselijke bevolking zeg ik hierbij dan ook 
hartelijk dank voor het bijwonen van de genoemde prijsuit 
rdiking. Nu weet ik zeker, dat het voor een herhaling riog 
vele jaren vatbaar is. 

Ik wens u allen goede Kerstdagen en vervolgens een pret 
tige jaarwisseling toe. 
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Ook de redaktie hartelijk dank voor de verleende 
plaatsruimte in de Dorpskrant het afgelopen jaar en hopënde 
op een vervolg in 1979, met de u ~fl~n welbekende. boven~~tel: 

....• 1 •. • .. 

"BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER" 

Hartelijke groeten van de 
Dor-paomr-oepe r-, 

IIY.-1'11 
Cursus Nederlands ••••••••• 

Vanaf januari wor!it ér op dinsdagavond in.het school 
gebouw een cursus' "Be ter schriftelijke beheersing :.zran 

, de. Ned. '!'aal" gegeven. 
Deze cursus zal onder. leiding staan vaps 

mevr. R. Speerstra-Bakker. 

De bijdrage van decursist zalf 45,-- ZlJn. 
Voor deze cursus, gesubsidieerd door gemeente en het 
ministerie van C.R;M.. moet ht;itminimum aantal cur- 
sisten 15 be driage n, ,_ •• O Ro •• •••• • 

Als u belangstelling hebt, kunt u zich voor 25 dec • 
. opgeven bij:· Wyke Blanksma, Kerkstraat 11, tel. 9487. 

IT WALTAHUS 

It Waltahûs is in sintrum foar 'jong en ald, foar eltsenien. 
It Wal tahûs wol ek gr:à~ch ièpën·stèan foar áile ynwenners fan 
Tsjerkwert en amkri te·n, · mar i t Wal tahûs wol ek graeoh Wal tahûs 
bliuwe. Lnke Lde jonge "hearenw fan Lfke r'nêch 14-15-16 jier, 
'lykwols miene~ dat· se it Waltahû's mei·ynventaris ofbrekke en 

. forniele me i je , . . . .. · . . · . 
It bistjûr wol in warskogîng he arre, li tte · .e n de "hear-en" noch 
net by namme neame en harren de tagong noch. net weger.je, mar 
dan moat it wol utw~ze mei' it nutteloas fornielen; 9ars komt 
dat de r wol fan! Wolle de' alderl3' der ek efkes mei om: tinke? 

~ . It bistj~r • 
. / 

P.s: •. Op ·17 f~brewar'.i~ is-,d;~r· i.n.-karnavalesk~ d ouns j oun en 
op 31 mae rt koin'ine de, .F;Ly:i.ng. Chords foar al we F'. in 
d ounaj oun , . . 

-;9 - ..d · •. 



BOARGERLIKE STAN: 

Yn 1e' ofroune periode l:inne berne: 
SJOUI<JE DOORT-JE, doohter .. fan Joh •. Dijkstra en ûs 

redaksjelid Sytske Dijkstra-Bouwhuis. 

PETER, soan fan Cfuert en Rike Fabriek-Brandsma. 

1 Desimber binne Antje Mulder·en Botte Ouderkerken troud. 
Sy hawwe harren nei wenjen set yn Drachten. 
Foar Hiltje v s d , Meer ~n- Àa.~iaan ·1foîchi~--wie dft:. feest op 
12 ·d~si!'llber. Härren.hûs stiet oan'e Brouwerdyk, yn Warkum. 

Fan ûs doarpsgenoat ATE DRAAIJER moa-sten we 3 novimber 
afskie nimme. Hy waard 72 jier ald. 

-,-,-,-,-,- 

Foriening fan Doarpsbilang: 

'Hjilll' is dan it lang forwachte stikje fan ui;;:. 
doar'pebd Lang , ·Allerearst w,oene wy ûs as bistjûr 
efkes foarstelle: · · · 

Jan Dijkstra - 
Janny Poelstra - 
Wyke Blanksma-..:.... 

Okke Postma - 
Jehannes :Óyks'tra - 

. :: ~ . . '. ' 

Hein G:{.etema - 
Wybe ]f.a.kker.' - 

foarsitter 
skriuwster 
skathaldster 
foar Iemswalde 
föir1 -:!3Eiabu;rren - fan 
Panhus~ei 
f,oar Jiytseterp - Jousterp 
foar J.onkershuzen -· 0.A:rkum. 

Dus minsken, as der hwat is, skilje .e fkes mei 13.oppe 
steando perso'anen. 

Op de lêste gearkomste i$ bislotten, dat Tsjerkwert 
lid wurdo soe fan de "Foriening fa.n lytse doarpen" en 
dit is undertusken 1ard. 
Op freed 15 d.efimbe[ hat it bistjûr in gearkomste bi 
lein, mei û.a1. Ptttcontributie. it lodojild is f 2,50 
yn 1t jier. Om't yn 176/77/78 gjin jild,ophelle is, 
biede wy yil.l!t.oarten in kwitansje fan f 5,-- oan foar 
dy trije jier. 
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Fierders is dor noch gJin niJs to formelden, mar wy binne 
wol fan doel om de doarpsgenoaten troch middel fan it Skieppe 
sturtsje, op'e hichte to halden fan us aktiviteiten. 
Rêst ûs nou allinne noch to sizzen, dat wy de ynwenners fan 
Tsjerkwert in goed utoin en in foarspoedich 1979 tawinskje. 

It bistjûr. 

1 ' ' ' 

Hjirby woene wy graech eltsenien bitankje foar 
alle kaertsjes, blommen, taarten en kado Is, dy.1 t 
wy krigen ha mei de berte fan 

MARIEKE 
Sy groeit as koal. 

Bertus en Nellie. 

TILLEFYZJE - UTSTJURING: 

2 Jan. '79 komt er voor de T.V. een film .. die wordt uitgezonden 
door de E.O. Jn deze film apeLe n twee dorpsge.noten een kleine 
rol, t.w. FR~ SCHAKEL als de dorpsomroeper en J. RE'IDSMA 
achter de pe br o Ie umkar-, Ook in het "bû thüs " van Joh. Dijkstra 
werden enkele opnamen gemaakt. , 

.-.- .. -.- .• -. 
BIJDRAGEN binne kommen fan:.. . . .. ·,, 

G. de Jong, Kads , J. Tolsma, Wolvegea. H. Speerstra, 
He arrenfe anl H. dè Boe r , Singe 1. S. Gre idanus, Siage 1. 
Akke de Haan, Boalsert. L. Huisman, Tsjerkestrjitte. 
B. Speerstra, Snits. Jul. Galama, Arkum. C. v s d , Stap, 
Waltawei. Mefr. Koopmans, Singel. 

=========== 
Opbrengst collectes: 

VHV-collecte: f 266,--. Blïnde'n-collecte: f 122,23. 
Geestelijk gehandicapte kind: f 161,50. 
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Snypsnaren. 

·- hwat wi~ i t ,'.gl:êd. okke rde is, net? .,Ericq..: Scha.l_ce 1: ·.· · 
naam gj:i,.n he a.La maatregels; ·se z-oun :mei de he Lrn. .. t ·_,;;· ~ 
~P .. J. Is dat e:k: hW.at f,o@c.r ·J.o ? . .. . . ; ,:-, : ,;'.:.ï 

:-::, .Z.Q:i .poche nde' Tjerk steeds .Ln TJ~,rlç-w:erd. .. ~--·, ..... :· _,:. :: 
· Dat hij vast een soor t Kees Verkerk werd 

Hi'j, had wel veel praats 
Maar sloeg scheve schaats• , 
En hoogstens in Tjerkwërèl werd Tjerk derd. 

·---·;;.·1 ·jaritre~aris _i_s der wer Ni.i.iiersbal ·- .. ··.,·.. ·-···i 
Dan wurd:·'èk,i·de' rri.:fe' "'Skieppesturt· f'an ît j:i'.ert.' . ! 
bikend makke; · · · ·· · ····· 
US ald redaksjelid ''j~n Melchers wie f'oar' Rádio'< 
Fryslan yn de rubryk L Ba,rgeprae t. 

- doe' t de stroom utfoer~·--·.:e,oêh:t Wyke : li t .my ris 
handich wêze. Ik set de doar fan de koi3lka.st iepen 
dan ha 'k .Ln moad- ljochtsje .•••••••••••• 
Hilly Hiemstra helpt ut en troch wolris.yn 'e 

L-~----- .,Ize-r,en ... Kou. Se moat ek fortelle oer in .... frou .. meá.,,in .. ,.-i 
gouden earizer. Hilly wist sa gau net hwat in ear- 
izer yn i t Hollansk is en se ä : .e e n gouden hoofijzer. 

- 17 novimber : Slach om Tsjerkwert. ···· :. p··· •·• .. ·.,; .. , ... _ _. : .... ·· 

-.~arten){ikstra sotte syn auto yn 'e. s.te~ç.h, .. mar; net op 
'erom~ ·na au t o rie.d efterut tsjin it.hû,ij 'fan Pv Poe Ls tz-a , 
B1,1:orfrou· Ge ar-t s j a fle.~.~~ ût 'e hûs el'.i rop i Sm9arge . 

. -:···.~rri\·· gcta,:i,. dy . fytsen ne,t ts j in US. mu:o-rrQ: ·qan. l;)y . 
· · fyts· wie· Martci'n syn auto ! . . . . . ... ·.· . 

Bakker de Jong Sr. traint moarns bi tiid ·foar 'de 
" Vierdaagse ". , .. , ... . · 

- de bumpers fan dûmny Nijenhuis syn auto en.de d?arre~ 
f'an de garae zje binne gauris deilis·.. ..,,.,.,: · · ···· ,· 

- do, nijG. foarsi tter fan doarpsbilarig ·die. cie. ·doar fan 
' de g.Üto op ~lot~ .. De kae ike.s sîe tén lykwors . oan de· binnen 

. ,'ka.nt~·,_och tjä.~ ,hwat 'docht s:ä'';n man, ek_yn .1 e s,têd ! 
. troch dè' bisunigi~gon op, .i t Mi~ist~arje fari. Forkear en 

We ttersteat wurd't de· rykswei nèi Iomswalà.e foarea.rst 
net fjouwi3r-baens. ,, 

- troch de iepsykte komme der frijhwa,.t p::).e_a ts~n n~aken 
en blaat by to staan ...... :::.::·.,.: .. :..._ .. ·····, ., . .-'·<· '~ 
net alle kopy koe opnomm'Eln wurde, hwant'de krante··ià wer 
fol ! In stik oo_r d,e "MarneI'ûters" kórnt,:yn · i t .. folg;.. . 
jende nûmer. Kopy ynlevorjo foar: 1 fobrowaris 1979. 

- gooijo. 



3 


