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't Wordt weer st "il in de ':l:1rekvaart. De meeste boten 
gaan weer in hun winterslaap. 
Ook draaien de bruggen alleen nog maar op verzoek. 
(dus niet meer wachten). 
De verenigingen en clubs zijn al weer druk aan 
de gang en de eerste kulturele evenementen liggen 
al weer achter onso 
Om ons heen hadden velen het druk met-de gemeente 
raadsverkiezingen, vooral het tellen gine hun niet 
zo glad afo 
Wonseradeel blijft Wonseradeel, maar toch willen ze 
~ij ons proberen wat meer met Bolsward samen te 
wérken9 b.vo personeel met ziekte uit te wisselen. 
Gelukkig merken we hier in Tjerkwerd nog niet 
zoveel van de stakingen en akties. 
Misschien treft het hier niet zoveel mensen en 
hebben we geleerd de tering naar de nering te zeit u9 
toch valt het voor bepaalde groepen niet mee. 
Kopie voor het volgende krantje graag inleveren 
voor 15 december. 

-~~ 
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Berichten van de dorpsomroepero 

Terwijl ik mijn pen weer over het papier laat gaan 
en in de hoop dat het geschreven goed _bij de lezers 
zal overkomen. Maar het· is nog steeds de vraag 
vinden de lezers het nog wel steeds aktueel. Wel 
moet ik zeggen de laatste keer was het_. Lnder-d aad 
wat sober. Maar ik zal het proberer om het weer als 
vanouds u het gebodene tot leesplezier ·doen overkomen 
Met deze inleiding of voorwoord doet ~ij-denken aan 
die kleine jongen die bij Sint~rkláàs ~p de schoot 
zat en de goedheiligman hem dan ook vroeg hoe hij 
alles vond, en de· jonge knaap er op antwoordde: 
Uw haren vind ik te lang maar desondanks je peper 
noten zijn ieder jaar weer ·lekker. 
Het zal nu voor iedereen wel duidelijk wezen dat het 
fraaie sociale kasteel opgebouwd in de jaren zestig 
flinke scheuren gaat vertonen, en dat is nu eenmaal 
geen zalvende kanselboódschap. 
Ik betreur het n.lo dat de laagst betaalden er het 
meest de dupe van worden;.·En als je ·dan in Neder- 
1ands grootste familie weekblad leest dat het met 
onze 2e kamer':'leden· .waar ze ook in gebreke mogen 
blijven, reizen naar het buitenland gaat ze me er 
dan goed af. 
Zo verbleven tussen de 9 mei en 8 juni é.~n maand 
voordat de 2e kamer officieel· met vacantie gaat 
5o kamerleden in het verre· buitenland. 
De reislust van deze lieden kende dan ook geen 
grenzen en de kosten van deze gezellige reisjes 
lopen in de miljoenen, en· hoezeer de politieke 
meningen ook uiteen mogen lopen als het op de 
bedoelde snoepreisjes aankomt blijken verschillende 
partijen opvallend eensgezind en daardoor ziet men 
dan _ook vaak op de t.v. van de vergaderingen van 
1s lands parlement een half lege vergaderzaal. 
Maar dat de mensen zichzelf wel eens afvragen of 
dit nu allemaal moe.t· en dan bedoel ik de mensen met 
minima lonen of uitkeringen en dat zeer begrij1>elijk 
is, Het moet niet, maar het gebeurd welo 
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Reisverslag 30 km 
fietstocht ofwel Wonsera 
deeltocht op 3 sept. 
198}-o, 

Bij mijn vertrek waren er 
al lieden die mij niet 
veroordeelden maar al 
direkt het vonnis over mij 
uitspraken en misschien? 
wel terecht! 
Halverwege Blauhuis had 
ik bijna al spijt dat 
ik er aan begonnen was 
en er was inderdaad wel een weg terug maar Greonterp 
werd bereikt. 
Het eerste stempel op de kaart zowel lopende als 
fietsende met nog twee dappere jonge dorpsgenoten 
die mij volgden maar die beschikten schijnbaar 
over meer kracht. Vandaar dat ik die maar liet gaan. 
Dedgum het 2e stempel vandaar naar Hieslum waar een 
goedwillende boerin mijn kaart aftekende. Parrega 
het 4e stempel door de waardin van het plaatselijk 
etablisiment. Van Parrega langs de binnenweg naar 
Ferwoude 5e stempel in de Djippe tevens koffie 
gedronken en langs de luwte van de zeedijk bereikte 
ik tenslotte Gaast - gestempeld en toen was de medailJ 
verdiend en met de wi~d in de rug was het een 
fluitje van een cento Bij klokgelui om 4 uur betrad 
ik weer het Waltahuis, waar de voorzitter van de 
vereniging D.Bo alhier mij het ereteken op de jas 
spelde en mij lovende woorden toesprak, terwijl 
de jonge vrienden mij door hen zelf gemaakte krans 
omhingen. Na eerst de beheerder en ieder die er 
was bedankt te hebben voor deze feestelijke ont 
vangst, naar huis gegaan. 
Zo ziet u maar weer n.l. de oogst zal de arbeid 
kroneno Maar het was geen tocht met rozen langs 
de weg! 

Onlangs nog de vroegere en laatste bewoners van de 
oude bakkerij in de Kerkstraat bezocht in Lelystad. 
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Destijds woonden ze hier in kommervolle omstandig 
heden in ons midden, maar door een aantal sociaaal 
bewogen lieden uit ons dorp het hun nog enigzins 
draaglijk is gemaakt. 1t Is vaak onwetendheid bij de 
mensen over ,de achtergronden van bovenbedoelde 
mensen. Nogmaals bedank ik een ieder die er hier 
wel begrip voor had. De mensen betoonden zelf ook 
nog veel dankbaarheid •. 

Nog iets over de prachtige Haan de Hoogste uit 
het dorp die een paar maanden geleden op de toren 
geplaatst werd~ viel Tjerkwerd wel wat uit de toon· 
als je dan later in de L.Co leest van Roordahuizum 
waar het gehele dorp uitliep toen daar de haan 
weer op de toren werd geplaatst. Persoonlijk be 
treur ik het nog iedere dag dat de bel niet door 
het dorp gegaan is, om de bewoners er op attent 
te maken. · 
Had nota bene op die bewuste morgen het pak zelfs 
aan en de haan op de arm en vervolgens maakte 
een attente buurvrouw er nog een pracht foto van. 
Misschien met de jaren nog eens in de geschiedenis 
boekjes. Maar helaas het is ge.schied en jammer 
gedane zaken nemen geén keer! 

Tenslotte het verslag van de treinreis op de ?de 
sept. jolo 
U heeft er al iets van kunnen lezen in het BoNo 
van 14 sept. al was dit dan beknopt maar u krijgt 
het nu uitgebreider aangeboden. 
Peter Rozenbergen de Dorpsomroeper ieder met een 
dagkaart van de N.s. reisden af op de ?de sept. 
In é~n dag door al de elf provinc'ilin van ons land. 
De afgelegde reis bedroeg in totaal precies 1090 km. 
De reis begon in de vroege morgen 6.45 van het 
N.S. station in Sneek. en eindigde 's avonds 10 uur 
in Workum. 
Hier volgt het relaas: 
Vertrek Sneek 6.45 met de stoptrein naar Leeuw~rden. 
Van Leeuwarden met de intercity richting Amers 
foort vanaf Leeuwarden al redelijk gauw in de 
restauratie aan de koffie. 
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Langs H'veen - 
Str~enwijk - 
Meppel - Zwolle 
over d& Yeluwe 
naar Amersfoort 
de 2e overstap 
plaats langs 
Baarn - Hilversum 
naar Amsterdam 
aankomst 9.30 u. 
Daar verlieten wij 
de trein voor de 
overstap 25 min. 
om foto's te 
maken. De pet op 
en de paraplu over 
de arm en een 
prachtig spelend 
draaiorgel op de 
achtergrond zo 
vereeuwigde Peter 
de dorpsomroeper 
voor het Centraal 
station. Na nog 
vlug een paar 
prentbrief 
kaarten te 
hebben ge 
kocht ver 
trok de 
trein 
om 9.56 
uit 
Amsterdam naar 
Haarlem - Leiden - den Haag - Delft de stad van 
de Gist Brocades, Calvé - NKF kabelfabrieken die 
langs de spoorlijn staan. Mijn boek weer ter hand 
genomen zal ik u melden wat ik zo links en rechts 
van mij zag en het vermelden wel eens waard is. 

0 --- - - 

- 
- 
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Zo naderen wij langs diergaarde Blijàorp - Rotterdam 
afgelegd 306 km. de reis gaat in dezelfde trein 
verder op naar d81 pr oväncd e Zeeland om als e.e~st 
nog langs station Blaak - Nieuwe Bibliotheek met 
grote gele buizen aan de zijkante:.1. Willemsbrug 
Oranjeboom Bier,met grote letters: 11 sept. 
F-eyehoord - Groningen aanvang half drie - stadion 
de Kuipo Dordrecht met de Moerdijkbrug over het 
Hollands Diep. Amerscentrale - Shell Chemie - 
Lage Zwaluw - Zevenbergen - Oudenbosch - de stad 
Roosendaal van de Red Band drop~ Bergen op Zoom 
Rilland Bath - Krabbendijke - Perkpolder - Kruiningen 
Ierseke - de klok wijst aan 12.08 u. 15 min tijd 
om foto's te maken ~n bij het café naast het station 
wat vocht tot ons te hebben genomen. Van grote 
afstand tussen Kruini:rigen en Bergen op Zoom zag 
ik Ooa. de chemie van BASF tn Antwerpen. In Roosen 
daal terug overstap ih d~ trein - Etten Leur 
naar de stad va~ de Etna en-Hero fabrieken Breda - 
overstap in Breda 1.15 in de middag. Door het 
prachtige Brabantse land met zijn roodbonte vee 
in de weiden, een ._wonderschoon landschap in een 
treinstel van de Franse apoor-weg er, ...;,_, :: .:~," -c, = 
Tilburg langs de Sacraments kerk "de Heuvel" met · 
zijn_~ torens. Boxtel - Best dan rijden wij Eind 
hoven binnen.·niet grote beelden op het station en 
natuurlijk met zij_n Phi_],ips fabrieken en P. s. V. 
stadion. -~- · · 
Eindhoven weer een overst~p. Prentbriefkaarten 
gekocht. Hier veel fruitteelt langs C0ve.c Ln Weert 
Het land wordt heuvelachtig Öp,na'il' Roermond met 
grote zendmast. Links en rechts ziet mijn oog 
de sodafabriek, Hatéma tapijt fabriek. 
Naar Sittard D.8.M. kunstmestfabrieken Beek - 
Bunde - fruitteelt, en dan is om 3.03 1: .• 

Maastricht bereikt. 
Kaartem verstuurd,een kleine wandeling, paar 
winkels bezocht en om 3.28 u. op naar het noorden •. 
Overstap in de stad met de oude St9 Jan. 25~min. 
tijd om wat te eten. Vertrek over Oss - Berghem - 
Nijmegen over de Waal en dan de nieuwe brug langs 
Heinz fabrieken in F.lst. 
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Over de Rijn naar 
Arnhem waar in het stadsverkeer Trollybussen 
rijden. Dieren - bekend om de Gazelle fietsen 
evenals Zutphen met Reesink van 1947 vervolgens 

·1angs .S~egeman in Deventer - langs de spoorlijn in 
Olst op het hek van de begraafplaats het opschrift: 
Weest Bereido Langs Wijhe Meester Vleesfabriek - 
IJsselcentrale en.dan wordt Zwolle bereikt. l)e 
reisbeschrijving eindigd hier om reden buiten is 
niet alles meer waar te nemen. Het is 7.15 u. 
Zwolle - Meppel - Beilen - Assen - Haren - Groningen 
Overstap - Leeuwarden overstap met einddoel 
Workum om ruim 10 uur. in de avond na pet en para 
plu en natuurlijk de Limburgse Vlaai uit het 
bagagenet te hebben genomen verlieten we beiden 
zeer voldaan de trein. _ . 
En de complimenten aan de N.S. en met de hartelijke 
d~k aan mijn reisgezel voor de kameraadschap 
tijdens deze wonderschone reis betoond! 
Nog g euo eg kopy maar ik stop het in het vriesvak 
voor de; volgende keer. 

allen weer de Hartelijke 
groeten van de Dorpsomroeper! 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Naar -aanleiding van de verkoopdag van de v:fouwen 
vereniging willen wij een ieder bedanken voor de 
giften en de medewerking voor het doen slagen 
van de dag. De opbrengst is f 4387,05. 
Hartelijk dank. Leden en bestuur. 

000000000000000000000000 

De opbringst fan de kollekte foar:"it gehandicapte 
bern wie yn Tsjerkwert f 245,70 

00000000000000000 

De opbringst fan de kollekte foar de kankerbestri 
ding wie yn Parregea - Hieslum - Dedzjum en 
Tsjerkwert f 1677,32. -7- 



Ondersteuningsbeleid Greidhoeke - sûd 

Zoals u misschien wel in de· krant gelezen heeft, 
· en op radio Fryslän gehoord heeft, is er maandag 
3 oktober in Oudega een avond g ewe e at voor ver 
enigingen van dorpsbelangen in de Greidhoeke Süd. 
Hier werden de leden voorgesteld van de streek 
kommissie, waarin afgevaardigden zitten van de 
dorpen, de geme~nte en de provincie. 
De provincie heeft 1 miljoen gulden beschikbaar 
gesteld voor de ondersteuning van de kleine 
dorpen in dit gebied. 
Hieronder valt ook Tjerkwerd. 
Een paar jaar geleden is er een onderzoek geweest 
naar· de leefbaarheid in ons dorp. De gegevens 
van dit onderzoek worden gebruikt als uitgangs 
punt voor dit ondersteuningsbeleid. 
Er zijn nog-geen konkrete plannen, maar binnenkort 
zal dorpsbelang overleg hebben met de leden van 
de streekkommissie, om te proberen er wat posi 
tiefs uit te halen voor ons dorp. 
Als we meer weten hoort u ervan. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Agenda: 

11 november: 

18 november: 

26 november: 

26 november: 

jiergearkomste Doarpsbelang mei ut 
rikking fan'e prizen fan'e tunwedstriid 
jiergearkomste Oranjeferiening. 

tonieljün ten bate fan it Waltahûs 
troch de Fryske krite f~ Snits. 

yntocht Sinterklaas. 

Ha ja wat foar de agenda? 
Jow it efkes troch. 
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Verslag van de zomerkompeti tie volleybal Wons.eradeel 

Deze kompetitie ging tussen de dorpen: 
Exmorra Lollum 
Schettens Wons 
Schraard Tjerkwerd. 

Er werd Hm maa L in de twee weken, op avond" ge 
volleybald in de maanden·mei - juni - augustus 
Op zaterdag 3 sept. was de slotdag in:de sporthal 
te Makkumo 
Van Tjerkwerd werden-er één dames- en één herenteam 
opgegeven. 
Het damesteam draaide, na veel gebruik te hebben 
gemaakt van de telefoon, om mf.nd.maa.L 6 mens en 
te verzamelen, wel aardig. (We hebben tenminste 
wel leuk gevolleybald) Als 5ê zijn we geëindigd. 
Het herenteam was, jammergenoeg, een flop. 
Er waren nauwelijks 6 heren bereid om ~ee te vol 
leybaliÊm. Op de laatste zaterdag moesten we 
helaas af b e Ll.ea , omdat er maar 2 heren wilden 
volleyballen~ 
Ze eindigden dan ook als 6e, dus laatste. 
Toch kregen·beidè·teams een standaard. 
Je kunt ze bewonderen in het medaillekastje in 
het Waltahuis. 
Wist u dat de gymnastiek weer is begonnen? 
Bij de.eerste groep (klas 1 t/m 3) kunnen noch 
wel wat kleine gymnasten. 

Trudy W. 

Hjirby wol ik el tsenien tank sizze foar d; pr.ette 
kaarten, blommen en fruit, .dy ik krigen ha, by 
myn 'ferbliuw yn it sikenhûs en thuskomst. 

Sieb Hiemstra. 
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Eensgezindheid mei 
Con Spirito" 

It kofjekonsert 
fan us korps en us 
jongerenkoar wie 
okkerdeis in grut ···: · 
eukaee , Gan s 
Fryske lieten waardeh 
nei foaren bracht en 
eltsenien koe mar 
meisjonge. Anny en 
Jelly de Jong 

brochten beide in eigenmakke ballade nei foaren 
dy't yn dit en it folgjende nümer 6fdrukt wurdee 
De moarn wie alhiel Frysk fan opset. Net allinne 
de mesyk, mar ek it gruske yn'e kafje.en it timpke 
koeke dêrta~ 
De seal wie sa gr6tfol, dat it like der op dat in 
twadde utfiering neKich wie. 
7
~ ~-n~~diliffi~ ~:& hi~~~ as de seal: ek wat oerladen, 

mar eltsenien gyng opteon nei hüs. Sa'n kofje 
konsert wurdt wurdearre en sàdwaande: oan't in 
oare ke ar , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,, 

_,, , _ 

Op 23 novämb er- sille Anne Dam en 

Thea Ruiter de lange hier yno 

Earst sille se yn S0haafsma's huske 

en dernei fansels nei't 

skoalhûs. 
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DE BAT,LADE FAN IT IffUl'fERSHUNI'BJE 

"Weleedle heren van het waterschap," 

skreaUer; wolwittPnd 't lean wie hast te krap, 
mar 't avontoer hie hiel syn libben d~eaun, 
dêrom hie er it brief yn drystens skreaun. 

Ut trijentritich waard.er doe beneamd. 
As bern al hie er fan in mûne dreamd 
en grutsk rûn er oer de ·smelle planke, 
mei' t wiii, twa jon.ges en sa'n foech fanke. 

De Beabuorster seach er machtich foar 'm stean 
en wist: ham betwinge is myn grutste lean. - ~ .. __,/ 
Mei leaf11e beeage er de roeden 
en taaste nei de fang; soarchsum, hoeden. 

Sa's Eade Bijlsma as mûner begûn 
en oeral dêr 'ter wie, wie ek syn hûn. 

It trouwe bist folge him as in skaad. 
Eade beskoge 'm a.s syn bêste maat. 

Yn liddige enJwynstille riten 
beskrepte Eade Tsjerkwerter kriten. 
Bijke koe molje as gjin oaren ien 
en 't oerlêst fan dy bisten wie 't mei dien. 

... 
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Yn wiete ertwynderige nachten, 
wekken yn ït mûnehûs twa wachten. 
It dierke, sa skerp· wol as baas Ead e , 
joech.dalik lûd as de wyn him kearde. 

"Do bist myn each, myn ear en myn gefoel, 
hie 'k dy net, 't wie in ferlegene boel." 
beide rlmen se 't ka.ld~ tsjuster yn 
en Eade twong de mûne yn.' e wyn. 

ia wien' se wolha,t in ûnskiedbér pear, 
mar tige hommels kaam dêryn in kear. 

It wetterskip bracht mei it mûnerskean 
de tiding: htulen hjir is strang ferbean. 

;- 
De Eksmoaster mftner hie it. bedoarn, 
hy sette bargen yn'e mime oan. 

't Bestjoer berop him op in al.de wet 
't wie: bisten op'e pÖle meie net. 

Baas Eade wie alhielendal oerstjoer 

eqraasde: "Dit dwaan komt my alte djoer, 
mar tink net dat ik Bïjke hjirom slyt, 
al reitsje ik de m'O.ne derom 
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Dy JO.nes liet 't hûntsje syn iten steari 
en twong de baas mei him derüt te gean. 
Bûten joech er 'm del nêst de mûne ier 
en malgûlde: it lûd klo~ skel en fier. 

Dy nachts helle it oan: in sude wyn 
Eade murk 't net: hy slomme soarchlik yn •. 
Ynienen hood Bijke syn gûlen op.- 
Eade skrille: de mûne oer de kop? 

Syn krêft erptriich sette er op'e fang, 
sa krige er de mfuie yn ?etwa.:ng. 
"O, hün , do haaf myn wurk en mûne ret, 
sûnder dy soe'k witte: ik wie te let .. " 

Moarns fûn er Bijke op'e. polderdyk • 
• 

Slim tramtearre en slingre oer de wyk. 
i; Sîst wie foar oerdweaL)ke wj okken kommen 

dy hiene him libben en~aas ûntnommen. 

De mûne hat in dei yn roustrui stien. 
Erufes lea.fd~ foar 't meallen dy wie nien. 
lei \ hûntsje wi~nocht en wille stoarn. 
De Beabuorster draaide skra41 fierders.oan. 

-14- 



Sa as gewoante is, stel ik my efkes foar.as 
nije ynwenner fan Tsjerkwert en omkriten. 
Myn namme is Sjerp Heeres en ik kom fan Gaast. 
sant 6 juny bin ik boer op Iemsw~lde, op ,de 
pleats fan Sjoerd en Saar BuwaLda , · · . 
Ik buorkje yn "maatskip" mei myn broer Sytze, 
dy ' t op' e pleats yn Gaast buor-ke t,' 
Oan' t nota fiel ik my aardich thu.s op Iem·sw~lde, 
en wa't lans komme wol is wolkomo 

Sjerp He ez-ea , · 

Bydragen binne kommen fan: 
U. Haar ama - Waltawei, H. Gd e t ema - :Ryt,seterp, 
D. v.d. Werf - Boalserterwei, mefr. B. Kuipers - 
Singel, o. Postma - Arkum, mefr. A. de Jong - 
Jorritsma - Waltawei, mefr. J. de Jong - Drachten, 
mefr. Do Bakker - de Jong - Arkim, J. Melchers - 
St. Nic., w. Poelstra - Dedzjum, w. de Vries - 
Waltawei, J. Visser - Dedzjum, mefr. E. Koopmans - 
Singel, E. Witteve~n - Boalsert, o. Schukken - 
Beetstersweach. · · 

us hertlike tank hjirfoar. 

1 Il I Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il I! Il Il Il Il Il Il I! Il Il Il 111! ! 111 Il Il" " Il II I! Il Il Il 11 11 Il 11 11 11 ! ! 1111 Il Il 11 11 11 

Snypsnaren: 

- in beam yn'e pastorytun hie iepsykte. J. Bl. 
hie der wol belang by, sa gong it Hessel en Ids ek. 
Hein sei: neat te r~den, mei syn trijen parte. 
mar-neat gjin Jan, Hessel of Ids, want foardat 
dizze mannen it wisten, wie kieftenburg al .mei de 

beam nei Penjum. 
- tinke jimme der om it "stembiljet" foar de 

Skieppesturt fan it jier yn te leverjen? 
- de beamwal fan ûs sportterrein wurdt (te) koart 

ha.lden. men giet ut fan it stanpunt: kopke boppe! 
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Meinsma, it niJe bestjoerslid fan'e biljertfer 
iening, is wat kleureblyn. Hy spile mei de reade 
bal. De club sil nou in knipperynstallaasje op'e 
reade bal oanbringe- 

- der is net allinne swart jild, der. binne ek swarte 
bokken. Ule H. hat sa'n eksimplaarke en sftnt reint 
it geitén. Mar no is de bok wat behindich en as 
der in geit ferlet hat moat Ule der allegedurigen 
hinne om it bist op te tillen. 

- Rinny Hiemstra hie wat lêst fan utslach en krige 
te hearren dat der seewetter komme moast. 
Anny mei in termoskanne ·nei Koarnwèrter-. . 
aän , It waaide hurd en Anny hie d~~: . ~ 
pronk oan dat it slagge mar min. ~-·: 
Der wiene wol in pear fiskers •. 
en Anny frege: wolle jo d.i z z e' · ~.,,:;;; 
kanne efkes fol seewetter ~-- . ~ 
dwaan11 De fiskers woene der mar ~ · 
min oan want de foarige jûns wie 
Bananasplit op tillefyzje west! 

- Matthijs van der Weg hat in brommer dy't gans 
knettert.·De buorLju hearden it en seagen master 
mei juffer efterop op it skoalplein tuffen. 
Nou witte wy ek werom't master nei Tsjom giet, 
it plein is dêr grutter. 

- Pershing II 
der wurdt wat ofeamele oer raketten hjoed de dei, 
mar sûnder dat freon of fijan it wisten wie der 
op Iemswalde al in projektiel pleatst by Sybren 
en Tine yn it la.n. Sybren fûn it wapen en war 
skoge de "mijnopruimingsdienst", dy't mei 8 man 
kamen. No blykt dizze Pershing II ~k wer net sa 
gefaarlik te wêzen; der siet grind yn ynpleats 
fan krûd. dus minsken: sliep mar rêstich. 

- Jan Blanksma hie tige sukses mei syn koar 
Con Amore Musica. Yn Rotterdam wiene se El.Et 
heechste fan 70 koareno 
Proficiat! 
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SKIEPPE.:. 
STURT 

fan it 

jier 19830 

De redaksje 
fa.n i t Ski ep 
pest ur t s je 
wol alle yn 
wenners fa!:l 
ûs doarp 
meidwaan 
litte om in n1Je Skieppesturt 
Jimme kinne op dit 11stc:nbiljet11 in 
en de r erien fan ji?rme kar.· 
Y!:lleverje foar 15 desimber by ien 
leden 

te be"leamen. 
namme sette 

fan1e redaksje- 

., 

Ik fyn dat .•.•••••...•••..•••• 

Skieppesturt ·fan 1983 wurde moat, 

omdat •• o o o ••••••••••• o •• o ••• o. o • • • • • • • • • • • • • • • o o 

•••·••••••••o•••••••••••••o•••••••••••••••••••o•o• 

••••oo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;·eoo 

•••••• 0 •••••••••••••• 0 



UTNOEGING foar de ledegearkomste fan de 
feriening fan Doarpsbelangen 
Tsjerkwert e.o. op freed 11 nov., 
de jüns om 20.00 oere yn it 
Waltahüs. 

WURKLIST: 

1. Iepening 
2. Ferslach skriuwster 
3. Ferslach skathäldster 
4. Meidielingen 
5. Bestjoersferkiezing 

Oftr~: J~ Poelstra-Hitman 
i1· 

Joh·. Dijkstra 
6~ Skoft 
7. Rün!raach 
s. utrikking prizen tunwedstriid troch 

de hear F. Schakel 
9. Sluting· 
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