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8e =» "It Skt,pesturtsje", ~,O. .4o 
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REDAKSJE: Sytske Dykstra-Bo);i~haj:s .. ,- :~,~.··· tel-o 2968 
R,ichtsj.~- Spee~i:Jtr\àZB~..ker!tI:;:· ,·,' 2635 

.. ,. '"Rfëntrs van Bur ènv ',. - .. ,- . ~80 
. • . t ,-' . :_ -- --- ... ' \ ~:t;;k~~;l"~~ ·• C .· .. • •.. • \?l'2t " ::~ ~§ .. 

,-,;-,npE- STENCILWURK: Thea: Dam-Ruitero' ... 
1 , .. ·: .. 

,;;.'·"·sOMSLACH: Albert van Lingen jr~i; ,Wer$ea0 

REDAKSJE-ADRES: Sylroede 5ii c: :~·~ 
~};:'f:..!ir.~~. 

BANKRELAASJE: Rabobank Bolswärd; girOnrö 856,;o8~9'"t:noVo·. 
Räböbänk Bolsward, re~im;:. 3.9,87.~ffi .. ó?O:Q · ··1 
to~oVo It Sk.~eppe~~~,~~_j:e; Tji~~W~i:{{ ~-, 1, ~. · 

..,,,,,,. ~. · .. < . ·~~,, '• i 
:::, ~~-~ f~~{,,r· •}'' 
Ná de zomervakantie raakt iedereen '."eer in z'n ··;Ê: 
gewone do ens .. ~01,~,.9ok:·4e,redaktie .v~·-!i~t .. SkiÉ3ppesturtsje. ,;.:};,. 
Na. de vakantie ver hal.en - (i·verre rèis,..:-dagtripî:i; en ,,~;t 
klussen ) gingen :w,e loso . . 
Het dorpsfeest was .yJ~lgena-~ons ez-g geslaagdo .,.·, .. ;, 
Alle hulde aàn de Oranje-vereniging, die het maar weer:· 
allemaal georganiseerd heefto 
Gelukkig werkte het w'?er}-'ook mee, dat kun .. j_e_ .nd e t : voor 
de rest van de zomer ·zeggono Maar ondanks' d.'~~einige 
zonnestralen;1 zijn de kuilbulten v{:Ç¼e,r.:,.0·1r·ere.l,.., te. zd.en , 
Nu k~st het hooi ~e bof;ren wee;-;!i(~J··wat;,&:t·èc'.~>diruppcltjes~. 
Kon Je het maar diepvriezen,,; zoru.s veel )rn:J.,.cn,;rou1,;.en ... 
met hun oogst hebben gedaan. ,).:..~, . ..,-~;i, · ... ·~· 
Gelukkig zijn Ali'

1
ï1og meevalletjes!> .. _.Als je bijv,o_Q;obeeld '":,-,.,_ 

, een :l;.~idinkj$· d1öor je land krjjgc., kun je het :"nreteen 
· .'..'·latën f'r-ez sn , · Jammer genoeg kwam Jan D'l{,·.,er ·niet voor· 

·±.ll.7 iîliánmcrking, q-; kostte hem neê1';\1at zweet druppeltj~~a 
l\.l :,lpet al atae.t ·Tjerkwerd ~,eer. voO!'.:·~·•n winter·seizoeno ~ ... ., ...... ,: ~! . . : .. ~~t:~~~- . . .. ~ . . ·(~"-~. 
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Alle verenigingen draaien weer0 
We hopen dat het een goed seizoen wordto 
Heeft u nog een kopie voor het volgende Sturtsje 
dan graag voor 15 oktober inleveren. 

Nog een drietal weken en de 
intrede. 

Uit: "Uit de Natuur" - Van 
"De 
Bij 
De 
En 

herfst doet weer zijn 
Maar de herfst ·is ook mooi 
Elk jaargetijde is mooi, 
beginnende met de lente, dat 
ia een verademéning na de 
koude-winter, dat prille 
groeno Dan de zomer vol 
bloeiend -en r~"k., overvloedig 
in bloei tot de nazomer allee 
als het ware vermoeid.maakt 
van die rtjke bloei en dan is 
daar de herfst0 

Zuiver goud vloeit van de 
bomen, het klare·en h~t dl 
donker rode goud. En wjj als 
mensen, daar het voor gemaakt 
is, mogen er naar ki.]"ken 
5enieten en waarom-doen 
dit soms zo weinig. 

Noordhof - 1927: 
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Kerkbezoek naar absoluut laagte record. 
Gelovigen bltjven 's zondags thuis schreef een landeltjk 
ochtendblado 
Uit het jongste Nipo onderzoek bleek: , 
Wat de wekeltjkse godsdienstoefeningen betrof scoren· 
de Hervo het laagst met 19%, gevolgd door-, de Katholieken 
met 29%., De Gereformeerden bltjken -h~t..; ·:tr()uwst aan hun 
kerk, van hen gaat meer dan de helftnaàr de dominee. 
Als de vraag naar de kerkgang ruJ.mcr · ges:j;:~ld wordt 
( gaat u zelden of nooit), bleek de helft:van de 
ondervraagden. christenen hun Godsgebouw na~weltjks 
meer van binnen te kennen. 
Rierbtj scorep,..::de Hervo 46%, Katholieken 28% en de 
Gerfo 11%, een.ontstellende leegloop van de traditionele 
kerken in ons iand. 
Als er nog ê~:p.,religie aanspraak kan maken op de titel 
van wereldgodsdienst, )an is dat de spor+ , 
Miljarden mensen over.tl~ -hele aardbol hebben het 4e 
afgelopen weken kuru;ien volgen via de t.vo en dan 
bedoel ik de Olympische S:p~len in Los Angë~es. 

Vakant·ie 1984: 

Samen op weg: 

'Een kaartje ·een-kleine moeite-en. een gro.ot plezier&' 
Deze moöie PeToTo spot op de t.vo was ni~'.t aan nrlj 
besteedo 
Ik 1':on de toegestuurde vakantiegroeten tellen op.de 
vinge1~s van !5n Land 3n ik hield er nog overo 
Haar die het deden, nogmaals m5jn 1?,ar._:c.aljjke dank; 
Het mer-endoe L van onze vakantiegangers zt½ weer terugo 
Wist u dat van onze landgenoten. 30% VOl;)r eigen lruid 
en 40% koz an thuis -te bljjvGn, . de laatste gr oep vaak 
om financi~j10 rcè.en~ 
Naast onbezo-i:-gd -~~à.cantie vd er en , is er ook zo iets ál:s 
011bezor:::;d thuishljjveno 
In de t:i,:jdeu van El I'cz-ado 9 t::;::,ok men al met have en go e d 
bjjeengo~akt o.n el:iers t-s zoeken wat men thuis nist had , 
Wa·f l!'jjn eigen vakant Le betreft 9 on die duurt de laatste 
járen 52 weken per jaar, bracht .ik rr.o:.."endeels door 
op Balconia en in Gardinia, de--bedoelde p Laa+aen 
betekenen niets meer of. ffiinder, dan thuis op balkon en 
tuino 

~ 
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En de 17-de eeuwse filosoof Pascal, die destijds schreef, 
dat de ganse oorzaak van 's mensen ongeluk is, dat 
hlj niet rustig thuis kan blijven, gaat eigenl~"ks niet 
meer op in deze tijde 
En om nog wat bij te bl:ijven, nog een Noordzeestrand 
bezocht, de naam is mij OntgPano ~ 
Het was een zomerse dag , ~~§~~ A · 
Toen ik mij onder '?-=== 7 ~ 
de badgasten begaf, viel . 
nogal iets uit de toon ·.. r· . <- 
door mijn witte huidskleur en . 
zag de mensen links en reohts ' 
van mij, denkend dat er een 
zeevogel tussen hun _geland was. 
Wat ik wel er zag, dat ze niet veel 

. - om het lijf hadden, maar inderdaad daar zal ·de...,;,_ 
hoge temperatuur Vëm die· dag wel de oorzaak van zijn 
geweesto . 
Dan kreeg ik nog,een schr:ijven uit Malgrat de.Mar. 
van mijn nicht, d.ie -!Il-et haar man daar" rond ·reisde in 
hun overjaarse.D~f. ·Ik citeer: 'Het is hier momenteel. 
teg€n de veertig grade:n,. .eil -Lk ·smacht naar verkoeling0 

We zitten bijna zonder drinkeno Ik zit hier inet een kop 
vol tranen en· een o:nmetelj,J°ke dorsto We smachten beiden · 
naar een wolkje, naar een bui, onweer om mijn parto 
Kon ik .mijn voeten maar even bij jou in de koelkast· 
stoppen! 1 Dit. Wa.1!3 .ook vakantie 19840 
~eltocht jol.: 

Van klein tot vo Lwaaaenen en niet meegeteJ/1 de hond 
en kat, bedroeg het aantal) toch·nog een.twintig tal0 

De jongste deelnemer verra..ete mij n.og met een prachtig 
zelf ~ee geplukt ~eldboeketo · . 
xi inet al VOO:i."cherhaling Va'~baai;~ ~"'; ~>~ }l~~ 

J, #u@ ~~~ '~ ~_tig 
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Terwjjl in de voorlaatste maand de veel bekeken tove 
show over dé drie miljard verdwenen gemeenschapsgeld 
van het RoSeVo concern met in de hoofdrol v. D:iJ"k:, 
door zeer velen bejuoeld als de grote uitblinker 
in het ontrafelen van het grootste R.s.v~ drama. 
1De ondergang van Hollands Glorie•. 
\fat lJDj het meest verbaasde was wel hoe taal en macht 
kunnen samenspelen, liet de RoSoV• story 1s avonds op 
onthullende wijze zieno 
Als falende directeuren een paar ton extra krijgen 
toegeschoven heet dat een 'incentieve' een aanmoediging 
door hen zelf geschoten bokken te 'clearen•. 
Als zij in i;;trijd met wettelijke regelingen extra vakantie 
geld krijgen toegestopt, heet dat een tegemoetkoming 
voor 'ongemakken' op hun buite~landse reizeno 
Dankzij rijkdom en· macht kan boeventaal zich kleden in 
elitetaal en ma11Mersjargono 
Opmerkel~"k: was overigens, ·dat voor al die· ReSoVo ver 
horen, de na~m va~ de almaèhtige God wordt aangeroepen 
in dure eden, waarna dan verder-uitsluitend 
mammons t aal, wordt ge spr-oken , 
Het is grimmig en gruwel~"k: en ondertussen zijn de ver 
horen in Amerika begonnen en nu maar afwachten! 
Maar het einde van dit .. all.es zal vermoedelijk zijn, zoals 
het in sprookjes betaamt, dat "aLl.e betrokkenen nog 
lang en gelukkig leefden 1 ... 

.,, 
.; 

groeten Vedo Dorpsomroeper. -s- 



FERSLACH DOARPSFEEST 10 EN 11 AUGUSTUS: 

·V .. ,. )J', 

feest ~~~ egong de freed-te-moarns, om 
g· oere góng optocht mei it muzyk foarop troch 
us doarpo 7 Wei~en diene der oa.."'1 mei en noch wat 
rinnend spul9 alles wer like prachtich, mar dochs 
wiene der wer in pear dy't der ~trinn~n, dat wienen 
by de weinen: 1e priiá~·1Willem van Oranje' de wein 
fan de f'am, Posthuma, Twijnstra en }:iedema f an Iem.swlldeo 
2e priis:'Gjin fjoer yr:1€ natoer1 fan de Waltaweio 
3e priis:'It s~perheffingsmes1 fan de famo Huitema fan 
de Singelo 
By. it rinnend spul waard ~: 'Firma Poelstra.': Anne 
Poèlstrà. •. 
2e prii.§.: 1Pepp:i en Kokki'-: Wiebren-·-sn Tjitske Poelstra. 
3~ priis:1Bloemenmeisje•: Thea Blanksmao 
Juryleden wienen frou füjenhuis en meno Bouwhuiso 
De publykpriis gong dit kear wer nei Iemswälde II mei 
'Willem van Oranje' in prachtige wein en tige keurich 
fersoargeo Hulde! 
Nei de optocht koe men yn it 
rjochte foar in bakje kofje9 
sport- en oranjeferieningo 
Om üngefear 10 oere begong it keatsen en it ,rolley 
baljeno ·By it volleybaljen wienen der mar leafst 11 
ploegeno 

tintsje op it fjild te 
fersoarge troch de . 



1e Priis: Harm Posthumus, Jaap van Lingen, 
Hinke Gietema~ Ieke vod• Wa1, 
Antje de ~ong, Tjamme Wiersrna. 

2e Priis: -Akky ter Haar, Bernhard Algra, 
Auke Postma, Sippy Blanksma, 

1 Pier Burgl'!-ae.f, Ria Rudolphi. 
It keatse~ hat dit jier wat op de wip stien, mar 
lokkich kamen: we dit jier werris op 7 petoer senioren 
keatBers·en d~r, binne we tige bliid mei, want it·soe 
tige sp±tich wize as der op it feest.net mear keà.tst· 
wurde so·eo · ·· 
De ~tslach: 1e: Bóuwe Jar. Bouma - Anno Galama 

Niek de Boer 

2e: Jan Blanksma - Sytse Gaastra 
Thomas Burg}:J-aef 

By it juniorenkeatsen waard der mei 2 
keatsto De ~tslaeh wie: 
1e: Peter Bak1.rn·r, Sjoukje Hylkemà 
E.:., Johan Gaastra, Durk Ouderkerken 

By .de ·bernespnltsjes waard ~er tige :ftll,eind~ch striden 
foar .in priiso . 
By klasse 1 en 2 waaz-d, Martirie Hyl:kema 1.eo 
2e Waard Thea Blanksma en 3e Eduard Witteveeno 
Klasse 3 en 4:- 1e priis Anneke de Jong, 2e·. J.udith 
~alkena en 3e Sjoerd Huismqn,o 
Klasse 5 en 6: 1 e priis Pet~~- Bakker, 2~ l):t'iis 
Gooitzen Brancl,sma en 3e ;prii9 Rudy Mekking. 

De kleuters ha ek spultsjéis" dien', ràà.r dat gong net om 
prizen:0. De 'ber-n krigetP·nei' 8frin.' alie-gearre in sinn_eklepo 

yn in petoer 

De peuterk.es koene.moai boçl.l'tsje·yn it boartershoekje, 
wer kreas fersoarge t.~och de- liBding fan 'it Pjuttehonk'. 
Tige yn' e oaz-der- ! - · 

·"·· 



Nei it iten waard it keatsen en it volleybaljen 
ut makke en om Ongefea~ '.l.4..30 oere ·begong i t spul 
foar de jeugd oant en mei .15 JJ.e_ro 
It foel net -l;a om op skys troch d!ï' poartsjes te 
kommen en steltrinne wienen in _hiel protte ek al 
ferleard. ' 
1e priis: Iede Schak~L,_ ~--· .. ,.,....., 
2e priis.: Ar:.ne Har...s de Boe.r · · -· 

::r:::i:: :::: ::~o:: jier en Uder.. . - . ~:-·. 
32 Pearen 'St·oart en har yn' e . striid en i t naaide 
der 15.t. De winnes wienen: 
1e pr-iis: Jeha.nnes en Sytske Dykstra 
2e priia: Ids Schnkken en Leny Reirl.ama 
3e priis: Sjoerd Bakker en' __ Hanny Gaastra . · t··. . : 

De middeis wie der foar de bern in springkessen op 
it'fjild en dêr ·binne de'bern· fan.sela net by wei 
te slaan. Sa no en dan moast der dan wer ris goed 
buldere wurde, oars waár~d: ·:t~ --1:'n gèkkeboel én stiene 
se der sllegearre tagel-yk óp. ·. f. 
De :jûns besoar_g.e; .it kabar_e"tïsEtlskip 'Ratat ?tte• -!ie in· 
moaie jOn troch de opfi·erine fan 'jakrisisneekrisis • o 
Nei 8frin koe der noch dûnae- wurde .oä;n't yn de lette 
oerkes op muzyk fan 'The-Gold.Starato -- - : ,.,1,1.,,,, : : . . > •, 
De oare moarns om 9o30 oere gong it. f-eest wèr los·o 
It muzyk en de ~ptocht gong~n nochris troch de buorren 
en dêrnei op_ nei it WaltahO.s foar it matin~e, ek wer 
mei muzyk fan 'The Gold Stars'o 
It wie tige geaellich en ilnde_rwileris haf mannichien 

. -b'esöcht om een· spiker y-n· -in. ba.Lke te slaan en dat 
foel f ;aqks lang net tao. 
1e b~ it spikersaan waard Ule Haarsma0 

2e Roel Falkena· 3e Hieke Poelstra0 

Under it ~atin~e ·ha de lyts~,bern harren tige 
fermakke op de boppeseal, by de poppekast en de 
~ldere bern leinen op'e knibbels op it aldhiem te 
strjitte.l{enjeno Der wienen prachtige-tekeningen by en it 
~lähiem like su:ver in stik fleurigero De bern ha 
allegearre tige har b~st dien en hiene dan ek wol in 
ysje fertsjinne" 



Om 2 oere fierljeppeno Earst ,foar de junioren: 
~..triis :- Sytse Ga.astra .,. 8.34 en 9.12 m~ro 
~~ pr~is: Sybolt Dyks~ra - ?,64 -en 9.12 mtr. 

D~rnei de senioreno 
1 e priia: Gerrit Rypma --mei in '.Sprong fan l3efst 

11i18 mtr. hy krige dit jier de wikselbeker. 
2e priis:Sjoerd Bakker mei in sprong fan 10087 mtr. 

Doe 'Fiets im er in', en dat diene letterlik ek 
in protte-;, 
It wie prachtich foaral om nei te Bjeno 
Fan de 30 diel'ni.nners· .kamen der 14 o::oec?t oer. 
Spi t Lohg enêch wienen der wat lyts·e O.ngemakjes by, 
mar g e Lokkd.ch b l.eau j.t •. ·. bl il' p'Lakken en skaaf 
wünsj es. vs .hoopje dat alles no w:_~r··- 
better is. - · · 1e priis: .. 
2e priis: 

Ivon Homma 2.0 seco 
Harm Posthumus 2.1 seco 

Dêrnei waard 
trochsetten. 
50+erso Der 
spullen dien 
sjoele, puzzel· 
1e priis: 

~;,~~:is: ,r 
:~::: 01;0;=~ ; 

_ ploegeno ~ ~ }} 
By de manl..,· .~traard d0 ploeg fan Haar sma wer winner 
en dat wienen: Douwe Huitema; Gerrit Rypma, Harm 
Draaier, Ruurd Abma en Jelle-Zijoli,~g. 
2e waard de ploeg tm de Sylroede t~w0 Ids Schukken, 
Meinze Poelstra, E'10rè Flapper, Rool Falkena en Hille 
Schakelo 
By 'de froulju waard de plooch fan Rytseterp 1e,' t.w" 
Iet Gslom~~ Boukje Gietema, Janneke Gietema9Akke 
Gietem1 en Lammy Burghgraef. • 

feest op it fjild· 
mei f!!pullen .. foa.r de 

._ moa.sten in 4 tal '< • 

\~ wurdo: baJ.gooien, . V ' je_.en in hokeyspulo h . J Boukje Bakker. 
____ ,,,,., ,_ - · } frou. ~~ema fan 

· .. _. :· Á .3e pr11s: Doutsje 

.. _~ oere: toulüken foar 

. ~, 



De 2e priis wie foar de Haarsma dames: 
Sipkje Bakker, Antje Bakker, Len1 Haytema, 
Thea Altenburg en Bertha Huitemao 

De jüns stie it l~ste ünderdiel pp it program9 

de countryformaasje 'Early bird1e In prachtich 
stik muzyk wer't moai.~p dünsje wurde koe en dêr 
waard dan ek graach gebr!ik fan.malr.keo 

- ++++ - 
No noch efkes wat n:ijs: 
Us jierlikse ledengearkomste is steld op freed-te- 
jün 26 oktobero 
H!ld dizze jfin frij en kom sa felle moogliko 

It bestjoer, 0- · Joke Schukken, 

Hertlik betanke foar bydt'ag§n fan: 
So .Buwa1da.- Snits1 mefre Uo Bakker_van llijs - 
Beabuorren,. Ho _Huitema. - Sylroede1 To 'l'w:ijnstra - 

Hellendoorn· Huitema - Singclo 

moeilijk om de juiste woorde~ te vinden, 
onze dankbaarheid kunnen onderstrepen toen w:ij 
's avonds 24 augustus weer thuis 'kwament ha in be 
sloten-kring ons 25 jarig huweJ.jjksfeest gevierd te 
hebbeno 
Wij willen dan ook nl diegenen uit de grond van ons 
hart bedanken voor de felicitaties; vanaf de 
welgemeende handdruk tot alle andere cadeaûs toeo 
Het heeft ons enorn goed gedaano 

Emmy en Peter 



1 J 
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KURSUSSEN F.RYSK: 

Fries leren? . . . . c::) 
St,éeds nieer··nie·t-FriestaÏÎgen die zich i.:1 Friesland . . 
ga:J;l,ti;:vestigen tonen belangstelling .voor het ]:eren va.rr-dè 
ta:aJ,;··van het gebied waarin zjj wonen en werken. . \>· 

~overal waar belangstelling .. is wil de. AoF~u.K. • ( Alge.miene 
Fryske Underrjocht Kommi.s je ) kur.sussen,vo0r niet 
Friestaligen oz-ganf.aer-en , . Zo' :r1 kur àua ,·dutirt va.h · . ·>. 
oktober tot ~:p. met a,pril .en wordt in of na.bij ·UW woozi- 
p.Lae t s geg~y~no .. :3i=·:.- -· 
Een examen is IllQgeliJ'k maar niet (verplicht o : 
Kosten: f 95,- •. Beneden de 23 jaar··j' 47 ;50o 

Frysk leare? 
Hiel tyd mear .mäneken wolJ:e. de Jrryske-~täal ·. bètter 
l~ze en foaral better .skr±uwen. 'Lear e •. · .. - :. · 
Foar dizze mi.neken is .. d~r de le:argong-:Aó0''. Dizze. kur-aua 
duorret fan oktober oant en mei. april. Jo kinne it · 
efslutè mei in eksamen; mar- dat ·.iroec~t net ö. ,: · 
As jo der nocht can ha, kinne····Jo:,,:':tf'~tfàre jier -.fierder 
mei de leargong .. :s, d.Y._'t. _mear y;ngi_et ~pp. d~. sk.:i.ednis · 
fan Frysl~ . ep. :d~. J!'.r_ysk~ }.i.t_ersJ:1f,-~~~- - ;_. ::~: ~- .... 
Kosten: / ·.95,:-o Vnd.er de __ 2} _jj.er f, l+?,;5p., . 

... . ·•. . ·; .·... . __ ,. .'..!:•. - - . 

' ~ . . 
Literata'êr kur suee · 
Dat d_~ fyyske li,t,ra'!;uer fan· waa+-d~ _ is,, cio?hf)w:ol· , .:. 
bliken fit ît f~i t daf ·d~r · njönken· i t Ned.erlàns;,:. :- .. : ;: 
LettE:)rkundich_ Mµseum t e Den Ha€1,ch, in. Frysk :l..~~t;erkundich 
muaeum te Ljouwert iso Faaks Iêze jo ek wo~ Fr,yske ... 
boeken en soènejo wol w:at' m~ar 'fan de Fryske literatü,er 
witte wolleo Folgje,-dan °d1z·zè koar t.e ·1iterä.tuerkursu·s. 
De kursus best1et ~t 6 'lessen' f~r.spr·aat. oer it 
winterhëaljier; . 
Kosten: j' 30;".'"o Under de 23 jier f 15~".'"- 

. . .., ... 
"· 

Foar mear ynfor~aaàje kinne jq beije n.ei: 
Jacób' Anema; .s·nita,. ti,l,t 9.?150. r- .21183 .. · 
of nei de ·A$FAU .Ko t,e I.iJ;·ouwèrt ,· til.: 058 -~ .. ~- . • ' . '' ·'?:") ... ' ,, : ' ' 

",.. . ' . . .. ' . ·,· . ~ . . ... -,, - 



··- .. 
'\ i. 
·-' . 

'l!J@IIEimD eeDLOGSft!'§HIEfÜIUS GESillLREV'ml ~ 
Rt Dll. JONG EB. UlED.S Ml DE KINDEREN VAN KLAS 5 
EN 6 VERTELDo ,_,.,...~ 

1902 Ik ben hier naast de school geboreno In het huis 
vaiî'voorheen Jo Reidsma. 
11 december ·1907 was ik 5 jaar. April 1908kwam ik 
op schoolo April 1916 kwam ik er weer afo Er wá.ren 
8 klassen, maar we _leerden maar voor 7 klassen. 
De 8e klas was een·herha.lingsklaso :$I' waren kinderen 
die al van school gingen met· de 7dê' klaso Dat mocht 
toen wel0 Ze moesten dan bij een ander werken om daar 
een paar kwartjes te verdieneno Maar er waren ook 
kinderen,.die de aèhste klas wel dèden èn daar was ik 
zelf ook bijo Ik was -t oen 13 jaar en van school ging - 
en als bakkersknecht bij'mljn vader in de bakkerij kwam 
wer-ken s · · :·" 
En nu komt het verhaal· over de oorlog • .... . 
10 mei 1940 
Het was op een vrijdag, Ïnp~gen_ 6 · u~ 
bij mij in de bakkerij_ kwam .en anders 
'goeie morgen allemaal'~ maar toen 
oorlof baas'• Ik zei:•D~ leugenst 
Paul, it wie krekt op de radio! · 
Ik zei,' waar is_ die oorlog'l'Hjir yn fis lftn~ zei Paulo 
De volgende dag was net de. zaterdag voor Pinkster. 
Maar Paul had wel gelijk·. De mensen waren tot allemaal 
van de kook en aan et e_n en drinken werd haast niet 
gedachto Wij _verkochten· die zaterdag misschien de helft 
v~ wat we allemaal gebakken hadden, de kleinste helft 
hielden we over. Zaterdagavond om goed 10 uur kwamen 
de Duitse soldaten bij ons_i_n het .dorpo We lagen toen 
allemaal al in bed, want we hadden de hele nacht 
daarvoor doorgew.erkto Toen hadden we nog de oude tijd 
en was het al donker-, De.Duitse soldaten gingen roepend 
door het dorp, •koin er aus,-kom er. aus•, ma?,T·w:ij 
kwamen er niet aus , We. kr-oepen er· lekker onder , . 
Zondagmo~gen lag· Tjerkwerd ,ol met Duitse Soldaten en 
paar-d en , Het was een regiment paardevolke D:i.e soldaten 
hadden ook honger en ze zochten toen de bakkerij op. 

( 

toen Paul Bonp.ema 
zei hij altijd 
zei hij, 'het is 
toch' o' NeJ, zei 

- 11,,- 



zo 7;eggeno 
2de Pinksterdag ging dat hele reg_iment =soldaten . 
met hun paarden en wagens weer op weg naa!!·Workum _en 
Gaasterlando Maar er kwam al gauw verandering. 
Iedere Àag kwamen er Duitse'vliégtuigen hiér_ over 
om die forten op de AfsluitfüJ"k te beschieten, waar de 
Nederlandse soldaten in zat~n. Zij schoten al die· . 

. Duitse soldaten van het begin van de Afsluitdj,J"k afo 
Wagens vol doodgeschoten Duitse soldaten gingen door· 
Bolsward naar een zekere plaáts. 
Dinsdags hebben de Duitsers Rotterdam hal.f plat gegooid 
vanuit de lucht met bommeno Zou Nederland zien niet 
overgeven, dan werd Amsterdam ook plat gegooi·d. 
Toen besloot kapitein Winkelman, dat- het N_ederlàndse 
leger .. zich maar moest overgeveno 
B:ij de, G,fl',tb_be...,berg bij Wageningen, zijn ·toen ook een hel:e 
hoop Nederlandse. soldaten gesneuveldo· 
Toen kwam de onderdrukking van de Duitsers over ons 
volko Alle joden werden voor zover ze· ze- konden vinden .. 
uit ons land verdreven. De jongens die van 18· tot 25 ·" · · 
jaar waren en ongetrouwd moesten naar Du.itsl.an.d._±e 
werkeno Geen ~~n had daar zin in, enkele gingen, 
maar de meesten doken onder en bleven iri ons lando 
Het werd voor de bakkerij ook minder. In die tijd . 
waren er 20 bakkers 'in Bolsward en 2 in Tjerkwerd:,_' . 
2 in Schettens en 2 in Burgwerdo Die 26 bakkers-moesten 
toen allemaal in 1 bakkerij het brood bakken. 
De grootste bakkerij van Bolsward werd daarvoor aan 
gewezen en de andere bakkerijen konden hun ovens afsluiten 
met een lood van de Duitse weermacht en zo dus vooz-go ed . 
verzegeldo Dit wer.d geregeld gecontroleerdo , 
füj verbreking kreeg men een zware straf o · 
Twee van mijn knechten gingen overdag alt:ijd 
te bakken , Ikzelf haalde 's mor gene 2 · keer 
vol· brood opo · · ·· · 
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Geen wit broed hooro Maar het aller ·slechtste 
tarwe br-ood , 1Iet was lang zo lekker _niet, als wat 
jullie tegenwoordig krjjgeno .Maar ja het was niet .ander e , 
De Duitse soldaten sneupten alles na, als ze we·er in · ·· 
het dorp wareno Ze kwamen mij vragen, wa~ erin die- 
beide ijzeren.vaten 2'.ato Bi~e stroop, zei iko 
Ia het geen olie? Ik zei n.~_e,· kom maar mee dan zal ik 
het je 'laten proeven. Maar ~oen geloofden ze me wel. 
De oorlog duurde voort.·Een van mijn knechten is naar 
Duitsland gegaan, de ~ge.ren.doken ondero Men noemde 
ze onderduikers. Die sliepen 's-~~chts altijd op 
vreemde plaatseno Niet ·gewoon Öp. ,zoider .op een Ledd.kan'b 
of in de bedstee, maar"op vreemde schuilplaatsen. 
Bij ons lagen er 5 ·van die grote~lm~p~n onder de·vloer 
van onze mooiste kamer. 1s Avondá·m9~~t de tafel even 
aan de kant dan werd het .. vloerkleed opgerold en .daaronder 
hadden we een luikje gemaakt waar net een persoon door 
kon• Een wor één gingen zè door. dat luikje onder dè 
vloer&. We hadden die vio·er, ook nog èkstra· J.lit.gehol·d 
en er 2 pak- strooi in uit~~acp1ido -: J. •· · 

Daar 'hadden we beddegoed op. gelegd zoda..t·. · ze· .er •. met: z'n · 
vijven konden al.apen , .. ·zaten_. ze é~. al;;t.~m?-.al in, dan 
kwam: het· l"uikje dicht, het vloe.rklee(). ~r weer over,· .... ·: · 
de tafel en de stoelen weer ·:·op "hun plaats en·:,il:I:ea . . 
was: weer '·ok~o ze' hebben pyer?-~g_ vaak ons huis "docr- 
gezocht, maar gelukkig Bóoit. i~ de nacht. Wij hebben 
die 5 -knechb en · de hele oorlog .,bij ons gehad en de kost 
gegeveno îfèt laatste- jaar hadden we .ook : een gezin 
uit Holland, het· wàren hongè~ evaouees0 Een vader en 
moeder niet 0 kleine kinderen; ·Toen, ~i,,,bjj -,~s -kwamen · 
zette de .rtiän ·2 lege f'Lee sen cp de tafel -en-.-zei· dit 
is alles wat we hebbeno Ze hadden nog een. kof~er :met 
een beetje kleren in Leeuwarden. Toen .ze daar met- de 
trein aankwamen moesten zè van de Duitsers hun koffers 
laten ·staano Ze konden ze. de ·voÏg~nde dag dan, weer op-. 
hal.en , Hij is er· 3 keer gewee..at-1naar no·oit was z'n koffer 
te vd.nden , Toen het zè~er wasi . .dat de kinderen schone· 
kleren aan moesten hebben .. ze die -lµ~ren van onze · ·"' 
kinderen·· gekregen. De man 4ie VEUl mjj en de vrouw,· die 
van mijn vrouw. · Zo hebben _we. de .. oori_çg uitgehouden. 



Toen waren we dan altijd met z1n 15de. Dus een mooi 
groot gezino De smid maakte toen van die grote 
kookkachels en wij hebben toen ook maar zo'n kachel 

\ ~·- gekocht, Brandstof was moeilijk te kr:ijgeno De boompjes 
in Tjerkwerd werden allemaal opgestookto 
Naast de twee knechten die in Bolsward werkten9 zaten 
de andere drie meestaJ. te spinnen, van· het ge.ren 
werden sokken en truien gebreido 
Er waren ook alt:ijd mannen.die _:)pwe.cht stonden en 
door-gaven als ze ook Duitsers zagen aankomen. 
De onderduikers moesten gewaarschuwd worden en-zo 
gauw moge~"k ~aar hun schuilplaats gaan als er 0I_1raad 
was0 De Duitsers hadden ook weleens oefeningen hier 
in het dorpo Er waren 2 groepen en ze vechten dan 
tegen elkaar0 Ze vl_ogen soms zomaar door de huizen heen 
en schoten met losse, nodders, wat geen gevaarlijke 
kogels waren. 
Het werd hoe langer hoe slechter in ons land erf ook 
benauwder. In Friesland was het er nog het be.s t e , 
Vooral op het platteland. Hier waren veel boeren, 
waar we melk konden kopen en ook wel aardappelen 
konden kr:ijgeno Vlees, meest schapenvlees of varkensvlees, 
konden we nog wel k.r:ijgeno 
Er waren ook stiekume slagersplaatsen. 
Zo'n plaats was er ook op Veldhuizen. Daar woonde 
toen een aeker e mevr·o de Boer met 2 zonen. Daar werd 
vaak een beest geslachto Er waren nog 2 slachtplaatseno 
Een op de Babuurster molen en op de boerderij van 
Hoekema, waar Hiemstra nu woonto 
Op een keer was er een jongen van Joho Antonides b:ij onso 
Ik zei Sietse wil j:ij even voor mij naar Veldhuizen met 
brood en dam moet j:ij daar even om vleês vrageno 
Ik gaf hem met opzet teveel brood meeo Kr:ijg je vlees 
mee, doe het dan onderin de korf en je gooit de witte 
kleedjes en blauwe broodzak erover heeno Daarbovenop 
moest het overgebleven brood. 
Ik zei, als ze je dan -b_och aanhouden, dan zien ze wel 
dat het de bakker iso En zo gezegd, zo gedaano 
Toen Sietse weer op weg was naar huis stonden er wel 
een paar Duitsers op de driesprong naar Dedgum. 
Sietse dacht, nu ben ik ërb:ij en van benauwdheid deed 
ruj het bijna in z1n broekc B:ij de Duitsers aangekomen 



werd er gezegd, o eenbak.ker; wegwezen0 Zo kwam 
Sietse erdqoro Hij kwam.m~t mooi wat vlees thuis 
en hij kreeg zelf een mo od, stuk vlees mee naar ·z 1n mo eder , 
Ze hebben hie~ ook eens een r~ia in de-kerk en toren· 
gehoudeino Ze dachten <iat er wapens en radio's te vinden 
wareno Nu wapens heb ik nooit geweten maar radio•s wel. 
Toeri was Wieger de Jong koster, Michiel z'n vader. . 
Nu die had er heel veel verstopt, maar ze konden ze 
niet vänden , Ze gingen ook wel. op het vierkant van de 
tor.en met hun grote verrekijkers· en bespieden op die 
manier de omgeving. Ikzelf had mijn radio· boven in 
de schoorsteen, want ik wilde. '!1 avonds naar de Engeláe 
zender.luistereno De Engelsen vochten ook tegen de 
Duitsers en wij. wilden weten wat er zoal gebeurde. 
De koningin was naar Engeland gevlucht wänt daar was 
het veiligo · 
Op zekere ~ag kwam er een groepje DuitBers·bij onze 
timmerman Wijnia, die woonde waar Batrt.er-am heèft · ·: · 
gewoond, om daar' eens te. sneupen in de timnierwirikelo: ' . 
Twee kn echt en zaten er wat te praten, werk was èr riieto 
Wijnia · zag ze vanuit zijn kantoortje alles onders·èe boven 
haleno Hij dacht mijn radio moet weg uit de kämero Hij 

·pakte hem snel en wierp hem in de oud haveno Het was - 
net gebeurd toen een paar soldaten-in de knmer kwameno 
Geluklçig de radio was er niet meero 
Op Groenterp hadden de boeren de melk niet'~ raar- de 
fabriek gestuurd maar uit protest tegen de· Duitsers 
de melk in de sloot laten lopeno 
Voor straf werd da.ar aen.boerezoon voor. doodgeschoten0 

Het werd hoe langer hoe minder in ons lando 
In Holland kwamen mensen om van de honger. 
We konden niks meer kopen, alle grote·winkals waren 
leeg geplunderd0 Fietsbanden waren ook niet meer te 
koop , We konden nog van dd.e cussiebanden. köp3n;' dàaz- 
zat geen Lucht; · in en dat fietste erg z-:1aaro .. ··1· • 
Maar è.è:mensen'in.Holland h~dden zo'n honger-, dat z0 
op de fiets met cussiebanden ovez de Afsiui-cilijk kwameno 
Za kwamen bJ,fö.ns .. in ·a.e ,vinkel om brood zonder bon en 
vaak ,ook,niet·èens geldo 
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Mijn vrouw en ik hadden echter ·afgesprpken, dat wij~ 
de mensen zo veel mogeljjk zouden helpeno · --- . ) 
Ik had bij het liegin· van de oorlog een· mood e voonr-aad 

, meel in het· pak'huis ·en dat hebben 'de Duitsers e;-elu_~ig 
nooit gevonden; Hier konden we de·' arme stakke~s.. mo.oî . 
mee ))elpen. Ik leverde zo wèiè·ens te weinig bonnen in ~- ..... 
bij de bakkerij in Bolsward maar · daar-voor- 'nam ik dan 
maar weer eens een zak meel mee> in de bakfiet·s naar 
de Bolswarder bakkerijo Zo was ik weer een b~steo 
's Nachts kwamen~hier weleens.vliegtuigen boven de 
landerjjeri·tuasën Exmorra en·Tjerkwerdo Het waren 
Engelse vli-egtuigen en die_gooiden kisten met wapens 
en munitieo . 
Ze waren voor het ondergrondse verzet, want êr was ~ :·;:. 
natuurlijk veel verzet tegen de Dui tse:onderdrukkers .. · .. 
:Wij wilden die Duitsers ook graag kwijto : - 
Op Eemswoude bij boer Buwalda was ook... een. .joo.ds..e jorigen 
van 14 jaar öndergedokeno Hij had een schuilplaats . ·" 
in de· schuur , Toen-· !tij eten een luchtj"e wil.dê. scheppen 
zag ·µij ·opeens e~n .. ,groëpje Dui tser.a. aankomen. Hij. schrok 
zo geweldig dat hij~inplaats-van naar de s~huilplaats 
te.gaan het-la.nd.iri-draafde. De sol.d.aten·zagen hem 
'dr-aven 'en ze gingen achter hem .aan , Za hadden''al· . . . 
begrepen, dat het een jood 1ilas. Ze acho t'en telkens ·j.Îï · 
de lucht ën omsingelden hem,' De jongen kreeg tlét steeds 
benauwder" De kring werd hoe langer hoe· kleinèr,.. . . 
De jongen sprong in ·'de sloot en daar- werd W,:(ver,móoi;d, .. 
doordat ze allemaal op ·hem achob ens ; " :· · - · 

. Hier in Tièrkwerd was ook een ·kantoortje van de verzet 
beweging0 ~ Dat was bjj de smid. naas .$chukkeno · 
O:p een nacht waren er weer Dui tserà in het dox,p. 
Bij mensen waar ze een klein licht streepje za:gen gingen 
ze voorzichtig met hun oor·tegen· het raam te luistero · 
Ze hebben toen zeker een typmachine gehoord en twee 
hoge officieren-van het voormalige Nederla.Ildse leger 
werden opgepakt. Zij za-ten toen in de verzetstroepen, die 
bij Klaas Schukken waren. Behalve de twee officieren ·werd 
ook Klaas Schukken meegenomen. Hij heeft 14 dagen·, 
of 3 weken in Leeuwarden in de gevangenis gezeten, maar 
hij heeft zo gepraat, dat hlj kwam toch weer vr~o 
Dié twee officieren hebben ze op de IJsselbrug bij 

. , Zwo·lle doodge~chot~n. en in. de IJssel tewo±-peno 

- - 
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a~ zijn e~n poosje·later gevondeno Verschrikkel:iJK hi. 
Vlak voord~ bevrijding hebben de Duitse soldaten 

· 4 jonge mannen ui.t Bolsward bij mensen uit hud.a ge haal do 
Ze moesten vooruit· lopen naar Hollandia .en:~erde~ 
naar de dr-Leapr ong- waar ·e·en handwijzer stondó . 
Daar was een brug over de Makkumervaarto Eèn'".van die 
j ongans sprong als 'e en haas over de· leuning 'v'an'. ·êiie 
brug in het water--en·hoe ver hij onderwater is 'ieg-. 
gezwommen weet ik·.niot, maar ze hebben hem niet': gepakt. 
Die and-ere drie werden. direct neergeschoten~ . .:o. :;-_; . 
Hierom staat er een· ged·enkte:kenen, waar- ai'tjjcf ·01t· 4 mei 
's avonds 8 uur door de burgemèest&r van Bolsward een 
krans wordt gelegd en·hij een r~de uitspreekt. 
Het muziekkorps speelt dan het Wilhelmus en twee 
coupletten worden'ervà.Ii gezongen; 
De bevrijding kwam daarna al vlugo 
Een heel leger uit Canada.kwam met boten en vliegtuige~ 
over de oceaan en kwam' · in>N·órmandië Frankr:iJ1< aan walo 
Dit heeft vele soldaten het· levè:..i gekosto 
De Dui tserä werden· uit Fran~ijk1 België en · N eder-Land .. 
weggejaagdo Toen zijn al die Duitse soldaten die nog 
in Leeuwarden, Harli,ngen; Fr·an.eker en Màkkum waren 
over de Afsluitdijk. riàar Hol:Dmd gevluchto Ze vochte_n . 
daar tegenrde Cpadezè'>J.-wát tè't 5 me! 1945 heeft geduurd, 
toen. gaven ze' zich' over., · · · '··: · · · · 
Op 14 april ~aren de .Canadezen •s morgens ·al in"Bolsward 
en Tjerkwerdo Hier kwamen 2·; -Canadezen ieder op een hel.e 
zwar,e motorfiets ovez- de bru'g · en vertelden dat we · 
waren bevrjjdo De vlag- .. :zifóest op· de +or en , Er waren ineens· 
veel · mensen. op -straät' oók mensen die we niet eens kenden; 
Zo was er ook een· j·odi-n,' :a.fe had 5 jaar in onze oude dorps 
herberg gezeten. Die her'ber-g 'had de naam ·'Harmoni • • 
Daar staat nu het ·.waJ. ta.h~i:3o .. 
Dirk Rusticus woonde er· eamèn met z'n vrouw én· ·5 kinderen 
en ze· hadden er ook een ·kruidenierswinkel bijo · 
Nooit, nooit heeft iemand het geweten dab zij-een jodin 
_het lev.en wilden redden·, maar het hun gelukto Op 5 mei 
194-5 was de da.g van de grote'bevrijdingo Er kwamen 
grote feesteno In de·kerken hield men dankstonden en 
wij dankten God dat hij ons had bevr·jjd van· het zware 
Duitse juk dat 5 jaar op ons had_gedrukto 

5 juni 19341 · _Roelof de Jong-. \ ,,._ ·/ ~,· ~ ~w* vv ~\IV~ w *w_,,_ vN . ~ wJ(w *1v-M~¾~~·-.1t 
•.' 



NIEUWS VAN DE KAARTTAFEL: ... UiU 
Het winte~seizoen is weer begonnen en de kaar-t en 
moeten weer worden geschudc . 
We willen weer beginnen met klaverjassen dinsdag 11 
september en wel om acht uur precieso 
Nieuwe leden zjjn van harte welkom, wilt u inf(?._:t:_matie. 
bei dan even of kom langs, tel~ 9269 of Kerkstr0 5. 

Tot ziens, Tiet ie Kikst.r.a.o 

NIEUWS VAN DE IJSCLUB; -~--'-· f .\, ~ .. \ · · De schaatstrainingsgroep in 
~ '\ ,\~ · Ma.'dtum gaat weer van start 

~P .. dinsdagmiddag 16 oktober 
aoso van half zea tot half 
zeveno 
Leeftijden van 12 tot 18 jaaro 
Kosten voor het hele seizoen 
zijn f 35,- PoPo 
Bela.~gstgllenden kunnen 
zieh opgeven bij 
To van der Meer,'. 

, Rytseterp 1, 
telo: 91320 

Het bestuur. 
,\ "",,, _ 

, _ 
BILJARD NIEUWS: 
De afgelopen winter iA er weer op hoog niveau ges~eeld 
Aan het eind van de competitie war-ën er verschillende 
kanshebbers voor het kal!l!)ieensc~apo 
De uiteindelijke v:I.Jm&Qr •~ ~piog wert üo Ham-aP.H. 
l!!êt 41 w0utrijjpunt8!>.• Tli~&d.c: WG-!"dei:t. Mo Bi"&n.d.6U1 
H. Buitema en H. H~inem elk c0t 38 pimt•, der~e wud 
Jfi B~i&aia ~t 37 puten ~ vie~i• RoGo de Jong met 
35 p\lntGBe 



M~t de dorpen Ex~orra, Parrega en Gaast is er een 
dorpscompa-tit:i,.e gehouden waarbij wij op de "derde plaats 
zijn geëindigdo 
Inmiddels zijn we weer begonne~ aan een nieuw. seizoeno 

Wij zijn verhuisd naar Bolswardo 
Sparrenburg 24, tel~: 56569 fam J, Re~dsma~ 

#// ~ & -~..:,w,,. 
EOARGERLIKE STAN: r 

l 

De 8frftne·morui:ne~ bin:ne der trije bern berneo 
Op'e langst dei k.rigen Sytse en-Thea Greidanus 
in famke, dat de na.mme Dieuwke krige1 
Johannes en Johanna Bakker krigen op 22 juJ.i in 
jonkjé·. Hy hjit Sjoerdo 
Freed 17 augustus krigen George en Jeanet Volbeda ,. 
'ek in jonkj·eo Hy ,_krige d~ nammen Brandt Pietero. :::· . 

Freed 24 augustus wienen Peter en Emm~ 25 jier tr9~d0 
Op 23 juny is ~s lld doarpsgenoat Brandt Volbeda 
ferstoarno Jierren hat Brandt;-in tigè markante 
figuer yn · ~s doarp west, dy' t "mei namme yn i.t 
ferieningslibb'eri. tîge aktief wieo 

,,-..,~--9-~n,,,,/f;.,.-~J1- 4",(A (JT"-v • ~,> 
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~Y betankje eltsenien.,toar de presintsjes dy't 
wy P-J>igén ha by<de b'erte fan ~s famke Dieuwke0 

Famo Greidanus1 Singel 119 

:. :_~ ... 

. .. 
·.; 



NIJE YNWENNERS: 

Sinds enkele weken hebben w:ij ons geïnstalleerd 
op de Singel 7. 
Gewoonte getrouw zullen we ons even aan onze dorps- 
genoten voorstelleno . 
Iedereen zal ons wel een beetje kennen dus nieuw 
zijn we niet. 
We hebben allebei werk: Mijn werk doe ik in het 
verzorgingshuis 'Elim', Ben nog aan het leren voor 
bejaarde verzorgster en hoop volgend jaar klaar 
te zijn, Gerrit komt uit IJlst. Hij is loonwerker 
en oefent zijn beroep uit bij u. Haarsma b.v.o 
Wij ~eb~en ~~n poes (Pipi), die ons gezelschap houdt. 
Het lijkt ·ons:heël·leuk om hier te wonen en. iedereen 
is dan ook van harte welkom om eens langs te komeno 

Hartelijke groeten, Gerrit en Ant.je + Pipi. 

~~ ~ ~- ---~ e, ~ 
Langs deze weg willen we kenbaar. maken, dat w:ij in 
Tjerk,~erd zijn komen woneno . ·. , .. 
Wjj dat zijn; Johan en Sj,J"bolt met hun ouders Joop en 
Renskeo ·- . 
Johan en 'qijbolt gaan naar de H~vo in Bolswardo 
Mijn man is ·werkzaam op de Nestl~-fabrieK en ik~elf 
werk als bejaardenhelpstero . 
De weken dat we hier nu wonen zijn ons goed bevalleno 
Het dorpsfeest.- al meegemaakt, _wat erg gezellig waso 
We hopen· het. in de toekomst ook naar ons zin te krijgen._ 
hiero 

Met vriandel~Ke groeten, mevro Renske Dijkstra, 



UIT HET BRUGHOK GEK.LAPT: 

In de afgelopen jaren hebben wjj alle 
buitenlandse muntstukken, die we als 
gift in de klomp kregen opgespaardo 
Zo vonden wjj weleens een nog zilvaren gulden, 
een stuiver met. een misslag van de- muntpers en 
guldens met een, 1:>epaald jaartal en het merkteken van 
de rijksreuntmeestero Deze hebben hun weg naar r ~ "\u ~ i~kv:~~;~:!a::se::vondeno r .J ·. . . 'il -"'? ~ . penning aan en die is 

\I• . . _goe_g goed voor een was- 
. JJ;~_N-t. yan een auto in een 

,!'!,~~~~~!e!'!'l'l>è~?<Ji. -~ ·" _~llll.111.+~~~i~. iVgara. a~~krte Zwijndr5echt.t. . ~;:;::--···- ... e er egen we een a.mas 
• (Frankr~'k), 10 ~re 

{ ~ \ \ \ (Noorwegen), one dime ~ l. ·., '· ···- ·· ·· (VS) , Una peseta (Spanje) , 
een muntstuk uit Zwitserland en totslot een geldstuk 
van 10 pfenp.ing uit Dud.t al.and, 
Een munt konden ·we niet vinden uit welk land die 
atkomatig waso Navraag bij de banken in Bolsward ( 
w'tj.aronder ook de meedenk-bank) leverde geen enkel 
resultaat opo 
Ten einde raad maar een bezoek gebracht aan een munt 

·:,, meest"erverzamelaar uit eigen dorp; d:t1ro Mulder; di.e t ; ~ 
ons na een uurtje puzzelen wist te vertellen dat het 
een munt was uit de Verenigde J\.rabische Republiek. 
Zou eZ" dan toch dit jaar een olie~sheik in de 
Trekvaart" gevaren hebben? 

vreemde en 
goed bèdoe:I.de 

-- -- 

om r,îet de be j aar.de 
1 oktober 

groetend, Ra 
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AGENDA: 

11 september: o~~fang kaarten 

15 oktober: kopy~ yri.leverje 

26 oktober: ledegearkomste Oranjeferiening 

10 novimber: tonielj1l.n foar _9tifting 'It Waltahtla' 

troch de Fryske krite f 

NAGEKOMEN BERICHTEN: 

Uitslag tuinwedstrijd 

Categorie: Grote tui~en: 

1ste prijs+ wisselbeker= Gietema 

Vervolgens: 
1ste prijzen: Só Roorda 
2de prijzen: Th. Huitema, Uo Haarsma, Gebr. Volbeda, 

Jo Speerstra, Wiersma. , ··::.[:. 

~ategorie: Kleine tuinen: 

1ste prijs+ wisselbeker= fam Bo Huitema Jousterperweg 2a 

Vervolgens: 
1ste prijzen: M. v.do Wal, Jo Nota, Wo Schakel-Miedema, 

Mode Jong, Go-Hulder1 Bo Bakker, Po Poelstra 
w. Bakker' · en ··o. Flapper. - 

2de prijzen: Ho Schakel,.Ho-de Groot, ·a.-Hofstra,· 
Ho Draaisma, Ho Kooiinga, Jö Fälkena, mevr. 
Mekking, Jo Oostenvelden Ro Go de Jong. 

Inmiddels hebben de bejaarden, zieken en alleenstaanden 

een bloemengroet ontvangen! 

De Dorpsomroeper. 



r: ~PSNAREN: ~ ~ f~ ,_ .. ,- _, 
~ ,, --·· ·-·· -. 

- 10 novimber organisearret it 8-tichtingsbestjoer 
ek dit jier wer in-tonielj~.mei de Fryske 
krite fan Boalserto .:,·':,:::.<"·' 
Evert Bakker slagge yn ien klap foar: vakbekwaam 
rundveehouder voor beginners, diploma ·machinaa1 
melken en diploma booglassen voor beginnerso . 
As de stroom ûtfalt moat Ev,ert mei de:hb' mêike 
en hoe soe•t dan komme? ,;· ... 

- Sybren en Tine binne dit jier twa kear mei fek&nsje .,.,~'·"' 
westo . . .. ,,... ... ,,,. ... ·.;<.~ ..... ,,.·.·"-'" 

- Jelle Tw. wie altyd deabenauwd foarwetter, 
mar dizze simmer hat er dat oerwfulo .it bleau. altyd. .. __ .:.:~.'.:.·-'·:· 
by ·de grutte tean, mar no hat it hiele spultsje _ .. - ,, .. ·:- wiet westo . · . ·: .. .:..'·' 

- oan•e Sylroede. is men dwaande mei it klearmeitsjen 
fan in ûndez-gr-ûnae lansearynrjochting .foar krus- --~·:.:·~'. .. - :.J"f;; 
raketteno Rea_gai( ~.il de saak sela iepenje op in .. · 
Frysk hynder. i'a.rC J~h. Dykstra.o · .. 
de hO.n fan Gaastra'ti1>pelt. 

- Theo Haarsma sil in lizboks bouwe. doe•t der in kabel 
stikken lutsen waard sei Haarsma Sro :~och héa, no 

·ha we fuort al kosten: 
- goede rie oan al ûs surfende doarpsgenoaten: surfers 

doggG it staande! 
- Joop en Akke ha in muzikale suvelhearo 
- Rients en Coby tienen br~. troch de fergetten pan- 

koekspanneo de poeierblusser soarge foar in grutte 
troep, mar de br ên wie ûto mei man en raachf waard der 
himmele en Coby is no frij fan hjersthimmeljen. 

- Sieb Hiemstra hat in fekansj~hO.s yn•e fcrh:i.ero 
de belangstelling ût binnen'!'? en btHénlful wie grut: 
Dutsers, brabanders, Wiebe en Piebe~-Annie soarge 
foar '.in njj 'ga.zon' mei f erkeard gerso Se haf no tl 
13 kear me and , - ,M. ~ ~~ . 

- kopy ynleverje foar 15 oktober1~~~~ ~ 
/'. i3"'\J, ---- h/ \: ·';; 

/~ ~ /. /_ ~ ~- /Z ~---: 
~2,t;e,J# /' -=- ,,,- - .. 

. ·."' ,. 
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