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FOARWURD:
Nou I t de boeren sa nj onkenlytsen oan 'e lêste pillen
tsjin waersykte tabinne (wy hoopje, dat se holpen hawwe),
koint ûs 'Skieppesturtsje wer by J·o op ·, e ma t te, It wierre
tige inin op 'e winterfoarrie trrtar dat si 1 de fouraezJekeaplju
nat it slimste fine. De boer sil der lykwols wol wer mei
rêdde •. Us winkelman, boufakkers, skoalmasters en soksoarte
tinke mei nocht oan 1e kommende fekansje. Doe 't it okkerdeis
sa reinde sille se stikem tocht hawwe: hwat der nou falt,
falt der aens:t net. It libben yn ûs doarpke gie de ofroune
moannen sa·sicoan- syn gong. Op kultureel mêd wie der wer gans
to rêdden. Con Spirito en Eensgezindheid hawwe tige slagge
kofjekonae r-te n jown en ûs korps is fan doe 1 in greate aks je
to halden foar it fornijen fan in part fan de ynstrumenten.
, Us ald-dosrpsgenoat.Yde Schakel sei in bidrach ta/fan
· f 1 .ooo,-- en dat is. foar ûs as doarpsgenoaten en "fans" fan
Eensgezindheid in,~oá;i-bigjin, dat neifolging fortsjinnet.
Jo hearre grif mear fari "Eensgezindheid".
De redaksje winsk~_t_.J.,Q in tige goede f'akäne je ta, mei in
protte sinne en wille.
· :- 1 _ ·
· J .D.

Berichten van de Dorpsomroeper

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

..........

In het laatste no. kwam ik· nog al een aantal keren woorden
als vriendelijkheid, eenheid en niet te vergetèn broederschap tegen.
Wij hebben deze woorden allen nog al hoog in ons vaandel
staan. Alleen betreur ik het, dat ze alleen.maar in tijden
van bijzondere- en bizarre omstandigheden vaak van toepassing zijn. Genoeg hierover.
De eerstkomende maanden gaan weer velen de paden op de
lanen in. Persoonlijk beleef ik al ve'e L genoegen zo .af en
toe een dag door het wijde Friese landschap; kÖ.Öp-·ee.ri dagkaart bij de Fram en neem de gewone l,ijndiensten. Wel heb
ik al tijd de bekende Bos-atlas bij mij, en···dan··:t>èizend
door het mooie weidse landschap, val.ik vaak van de ene
verbazing in de andere. Vooral heb ik veel oog voor die
mooie ligbox-stàlleh in aanbouw of opgebouwd êri."rëëifu in
gebruik en dan de·n1c ik -als kleine· spaarder bij de bekende
~,. ~at .~ijn spa~rge~~_die me~sen goed van pas komt en
dan zie je maar weer: een mens· wèet toch· màär"nooi t, · hoezeer zijn arbeid tot heil strekt van zijn med~mens!

.

. ..... ...:.

.

Van' he f bestuur v • .d. ·volkstuinder Ve:r- vernam ik nog, dat
· ze binnenk.:>rt een beheerder of wel'. bewaker vragen. voor
hun Tuinbouwkomplex aan de Oude Dijk" De ge dach ten , naar
ik verriam van het be s tuur , gaan uit . .naar- iemand, die een
goede behandeling me e r- op prijs s_tel t dan een hoog loon.
,

En dan komt hier·de eerste toeristische prijsvraag:
In welke_. plaats .(geen s tad ): in het z ui.dwe s ten van
Fr-Le.s Land , hangt dit boz-d met dit opschrift aan de
muur van een Café Restaurant (volledige vergunning):

.Wij wonen aan de weg
Wat zal men beter wensen
De .Ze ge n van. .de n Hee r
En de gunst van vele mensen.

.
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D8 oplossing- op br-Lefka.ar-f voor ·j aug. a s s , naar Kade 8,
'11jerb10rd; ~~2S~ ..•E.9~ ..l.ê. hoeft u bij te plakken I het

is nl. gehee 1 kos te l.ooe .
Er zijn ook nog een aan t a L mooie prijzen mee te'"veirdienen.
Dus,.~ •••• kijk goed om je heen!
Da~ zijn 0/ nog veel mensen, die vragen: hoe zit dat nou
met di~,w~nd~lroute en wanneer komen nou die bussen met
wande Laar-s .naaz- ons dorp. Ik kan hier nog,tgeen antwoord op
geve nj wel denk ik over een aantal weken, dat. het gaat
gebeuren. Menigeen zal schouderophalend de eerste stoet
gade s Laan , ma./;l,:r;- dat gaat wel over, dat is even we nne n .
Eerst iets over de bovenbedoelde route. Begin, eindELWaltaweg, oude Dijk en rechtdoor tot aan het huis, waar ~~~e+e
jaren geleden nog door de bewoner de visvangst werd'.ui. tgeoefe,nd. Linksop naar Dedgum, de weg over en neme de Kra1;>bedijk en tenslotte neemt men de Hemdijk richting beginpunt
Wal tawèg~ -'-Alies moet natuurlijk wel met borden worden
aangegeven, En dan hoor ik al weer mensen vragen, nl. wat
moeten'die mensen hier dan verder zoeken en dan zeg ik weer
oneindig veel. Ik begrijp die vraag zeer goed, omreden dat
wij alles al jaren, dag in dag uit gezien hc:.:iben; maar l:Leve
mensen, dit zijn andere lieden en väak"üit èen ander gewest.
Wat hebben wij hier ter· plaatse prachtig~ foto-~bjekten,
oude gebouwen, alleen noem ik u al de oude bakkerij in de
Kerkstraat en verder rondleiding en bezichtiging van de kerk,
Waltaslot ~n niet te vergeten de prachtige tuinen met bloemen.
Er moet natuurlijk wel enige bekendheid aan gegeven worden,
vooral in de landelijke bladen en .md aach ren in de ~toe-ristische tips op do T.V. Men steke dan de vlaggen alleen uit
bij de ol)e,r,i.ing! Il~ midde.Q.stand ;hie:r te.r. plaatse ·.zou e-r "ook
nog een aardig graantje van kunnen meepikken en dacht dat wij
met dit alles hun een goede dienst rewezen. Maar afwachten en
vooral niet;slu:fmeren!' De rriiddensiiänd·weet al-~geruime ·tijd
van de Hoed en. de. Rand.,<'
Hopende, dat u deze<lé'tte~en :i~ · göe da gezondheid mag Leae n ,
H. gr~, de Dor-ps omr-öape r- •
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.!foninginnedag
Afgelopen jaren zat het weer ons op 30 april wel mee,
maar dit.jaar liet het ons wat in de steek; wat wij om
die tijd van hot jaar kunnen verwachten.
Ondanks dat, ging toch het muziekkorps "Eensgezindheid"
om 9 uur door het dorp. De kinderspelen konden op het

Ald Riem doorgang vinden. Het was daar dan ook een
gezellige drukte.
Kaatsen en Volleybal. werden verschoven naar een andere
data.
1 s Middags werd er gevoetbald tussen getrouwd en onge-.
trouwd Tjerkwe.rd. De getrouwden wonnen.
's Avonds liép het Wal tahûs weer stampvol. De kri te ·
uit Beetsterzwaag voerde het blijspel "Spesialiteiten
fan it hûs" ·voor.ons op.
Na afloop .konden we nog gezellig dansen onder leiding
van de "J af'r-o ! s Il •
: .•
. ..
Uitslagen kindersporten:.
4 - .5; jaar: 1. Fommy Tiesma. ,g. Eelke Wtjngaarden.
6 jaar: î. Matthijs v.d. Weg. 2. Gooitzen Brandsma.
6
7 -jaar: Ï• .Fookje Bakker. ,g._. Rien~ké Speerstr·a.
3 ... Ji tte Bruinsma.
.
8
9 jaar: Ï· Anno Galama. ,g. Ja~ Hiemstra.
l· Reinold Poelstra.
10-.;.. · 11 jaar: 1· Bea Gie tema. _g. Boukje Postm_a.
l• Niek Galama.
Greidanus.
12 - 13 jaar: 1 • Auke Postma. ,g.
Poe
lstra.
Menno
l·
0

0

0

0

Uitslagen van het kaatsen, gehouden op 12 mei:
1 • H. van I t Ze t , G. de Lange , · Fr • Mulder.
2. Age Gietema, J. v s d , Wal, Jan Postma.
3. Hein Gietema, B. Walsma, J. v.d. Stap.
Voor·het volleybal was te weinig deelname.
I.G.
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Ut it boek fan ikke

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

.........

Yn 'e histoaryske winter fan febrewaris bin ik berne
yn it sikehûs fan Snits •. Der lei bûten doe safolle snie, dat
myn heit en broerke de lêste dagen, dat mem en: ik der wiene,
not iens by ûs komme koene. Liftend binrie we, ien dei letter
as we ûntslein waerden, nei Boalsert brocht en dêr wiene heit
en Jan Germ om us fierder thus to bringen. Spitich, dat ik
se ls noch net sj en koe , hokke r bulten sná.e der doe le ine tusken Snits en Boalsert.
·
De earste wike nei myn thuskomst haww' we
fjouweren thus west; we koene sa moai hwat oan
Mar dêrnei kamen der in hiele soart minsken by
en de post br-och t stapels kaertsjes. ·
Och sa bitarike foar al dy moaije kadootsjes en

moai mei us
elkoar wenne.
us op bisite
blommen ensf.

t Is nou al·wer s:bmmer en ,heit en.mem sizze, dat ik it
bêst doch, myn fuortsjes binne sels al in by~sje brun.
1

Oan t sjen;
Jacob Hofstra •

. --.-.-.- ..
Dames,
Het lijkt ons erg leuk om. de komende wintermaanden
een cursus van ±. 6 lessen te geven in het verwerken
van schapenwol tot kleedjes en kussens e s d, en' het.
maken van mandjes en bloempotten ,van •touw.
Wil jè er meer over'wèd;en, bel dan even naar:
. Tine Miedema 1 · 2876
Cobi Posthumus 1. 2866.
+++++++

Voetbalwedstrijd· getrouwden i;egèn enge tr~uwden:
Na de smadeloze nederlaag van 7-1 vorig seizoen van
de ge t r-ouwde n , -kwame nlde be Ldé p l óegen elkaar'. weer tegen.
De onge t.r-ouwdan namen gelijk initiatief en· kregen;·.ook .erg
veel kansen, maarr ·de ·getromd.en kwamen è·~ vaak· tèrug·in
dé ve rde d.LgLng , zódàt Jan Dijkstra de goa.L vrij kon houden
he Laa.s ! ! !
·
·
·
·
Maar dè ongetrouwden loerden op.niè kans en die kregen ze
54 min. 'na-he b beginsignaal: H.êvari 't Zet uit een snelle
counter 1-0. Na deze goal was het·ookrust~

Na de rust een nog feller ongetrouwden~team; zodat
dit re sul teerde• in een 2-0 doe Lpunjti me.t ·eèn'· e.rg·· laag. schot
van· Br-, Feenstra· Ln de Lánke r-condo r-hoe kj Dijkstra was
gepasseerd.
-De·getrouwderi lietel'.). het·er näe t bij·zittèn::en·krege.n
steeds meer kansen, dit result~erde in een doelpµnt: 1-2.
De .ongebr-ouwden kregen ge e n, yat me e r op het spe L en, de getrouwden bleven doorgaan. Na·· een· verre ui'tträp belandde de
bal bij J. Bi~nksma, deze gleed onderuit en A. de Haan
korï er net bij en scoorde met een mooi boogballetje 2-2.
De ongebr-ouwde n ·kwamen protesteren, omdat volgens hun
Ids buitenspel stond; maar scheidsrechters wil is wet en
ik wees dus naar de middenstip. Na dit gelijke spel was
alles weer in evenwicht."
·
Maar toen kwam het dat de bal werd uitgespeeld.
Meinze schoot uit, er was al 2 keer gefloten. De me~~en
van de ongetrouwden bleven staan en de voetballende
fotograaf. $.teggerda ving de bal op e n __schoot in:. goal!!!
Toen kwam het dr-ama van wel. of ge e n goal, zodat de wedstrijd .10 min. gestaakt moest wor-ds n, Daa rna gi~g men.
toch wèer voe tba'l Le n , wat re sul teerde in he e n en weer.
gaand voetbal. Een misschien te.rechte maar ook wel een
geflatteerde·overwinni'ng voor de getrouwden.
Alle begin, (als. scheidsrech.ter) ,, is moeilijk;
overigens het bleef 3-2.·
Jan v s d , Stap"
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Revanche-partij ge trouwden tegen onge trouwden.: ..

....

--·~·

.~a een 3-2 verlie~ van de ongetrouwden, was besloten
tot éèn· 're.vanèhEi . met een volledige enge trouwden-team e n een
ge handä.capt ·ge t.r-ouwdé n-cte am,
De eerst~ helft was ~rg leuk: na· 7 min. ·E:lèoorde R. Schakel
1-01 na een. gz-o té blunder van Dijk.stra \te doelman •.
Na de thee Elen fe 1 onge trouwden-team; dit r-esu.I teerçl.e in een
mo.oie . goal_ van H. van 't Zet, 2-0.
Toen kwar;; het wond~r van· \i{.: dag. als een' vlam in Q.~ pan:
3-0, 4-'o, 5~0 door Jaap v.d~ W13,i: een gave hattrick!! i ··
Dit lieten de ge trouwden niet" :zitten,· al ·waren ze 2 màiil dicht
bij e sn, doelpunt gewees.-t; .maar. .G •. v s d .• Wa.l mi.s te jammerlijk
het goal; overigens A. de Haan bracht de eindstand terug op
5-2.
.
Gele kaarten voor R. v.d. Wal (wegens ruw spel) en één
voor G. Ouderkerken ( wegens spelbederf).
·-·---·--··
.. ,.. :- ~

Jan v s d , Stap.
·Il Il Il Il 11'11 Il Hit 11

Brugwach:ter v s d , Stap·:gàa:t -vez-hud ae nvnaar' Sneek,
15 mei van dei Wal tp,s treek.
_
Donderdags kome n wij. bij Jan Langaç.; ook. voor zaken
en voor z'n kamers schoon te maken.
Voor inlij s twer-k of een klus,
gooi gewoon· hîj · Jan···een briefje in de bus.
of bel 05150~11230
Wij. groeten alle 'vrienden e n kennissen
en wij bedanken voor- alle lidmaatschappen.

--'--- -· -r-- .--

.. ;

BOARGERLIKE STAN:: Lytse · RIKST :NYNKE, dochter fan·.. Hille en Lutske
Schakel, waard 15~ ..IJlaë·ij"e :P§_!:I1Q~i I.t; lyti3è Schakel-tsje giet al
mei heit en. mem fuort yn in kreaze bolkoer.
Jeh. Gietem_a en.Annie Voonje, Gerrit v s d , Wal on Ieke Bakker,
Jeh. Bakker en Jèhanne Meekma stapten yn'e houliksboat; Lollo
Schakel en Ói~eke 'And.o La sille dit foarbyld earstdeis folgje.
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KLAVERJASSEN:
Na weer eon winterseizoen elke dinsdagavond gezellig
een kaartje te hebben gelegd, zit het er weer op.
We mochten enkele nieuwe leden verwelkomen en hopen
ook volgend seizoen weer op een grote opkomst.
Öp 10 april, de laatste avond, was er voor iedereen'
een prijsje, al naar gelang de stand op d~ ranglijst.
Het was deze keer U. Schakel, die met de hoogste eer
ging strijken e~ met minimaal verschil de kampioen
van vorig jaar, P. Poelstra, onttroonde.
·

Nog een prettige vakantie toegewenst en tot september.
Het bestuur.
EINDSTAND.

1•
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

u.

1978 -: 1979:

..

Schakel
P. Poe'istra
W. Bla.nksma
.
T. !{ikstra
J. van 't Zet
.
E. Witteveen
Maaike Brandsma:
.
J. de Haan
.
I. Bol ta

.

0

.

0

135.436
135.402
133.377
131.753
130.834
128.735
127. 995
127.199
126.678

10.
11 •
. 12.
13.
14.
.15.
16.
17.

T. Uivel
Mevr. Bolta
H. Schakel
H. en I.
Witteveen
Sj .v.' t Zet
G. Poe lstra
D • Walsma
G. Hofstra

.

126. 178
125.926
125.334

%%%%%%%%%%%%%%%
Vakantie levensmiddelenbedrijf Kikstra ••••••

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

Wij gaan met vakantie op maandag 2 juli, de
winkel is dan gesloten.
Wij hopen u weer uitgerust en wel wan dienst
te k~non zijn op maandag 16 juli.
Fam. M. Kikstra
Kerkstraat 5
Tjerkwerd
- 8 -

124.572
124.210
124.146
122.353
122.233

,,.

DOARPSGE NOATE N!

===;:=====--==-

Hjir is wer ynf'ormae s je oer "ûs" doarpsbilang.
Fan 'e gemeente Wûnseradiel hawwe wy in brief krige oer de
strji tforljochting~ De gemeente wol gr-ae ch , dat wy stikkene
lantearnen sels tr'oöhjowe,. Wolle Jo klachten oer de lantearnen
oan ûs troehjaen, dan s oar-gje wy, dat it trochjown wurdt.
Op 2 april hawwe twa bistjûrsleden ( O.J. Postma,, en Jeh.
Dykstra) fan ûs nei Sni ts west nei in "hearing" fan de
"Stichting Provinciaal Opbouworgaan Friesland" oer de nota
Alternatieven. Op dizzè joun wiene _inkelde deputearren oanwêzich om fragen to bianderjen oer dizze nota. Sa as Jo witte,
hat Tsje~kwert ek mei dien oan de ynsprekkerij.
Op tongersdei 31 maeije binne Wyke Blanksma en Janny
Poelstra nei Eksmoarre west nei in joun fan de·tariedingskommisje foar de ruilforkaveling. Der waerd dizze joun ynformaesje
jown oan f9rieningen foar Doarpsbilangen. De Stifting Sudergoa,
de P.P.D.,.de· Landinrichtingsdienst en de tariedingskommisje
hawwe meiinoar än ~µr~gr<:>'?P Lytse Kearnen gearstald en dizze
wurkgroep hat ta taek nei tó geari ·hokker pr ob Le me'n der binne
yn de doarpen· fan it gebiet. Se wolle bisykje yn gearwurking
mei de forieningen fari à.oarpsbilangen, nei togeàn hwat der
forbettere wurds kin yn .it kader fan 'e Lánynr j och t i.ng , Dit is
hwat nijs en foar i t' ear·s·t' yn· Wûnseradiel-Sud~ Yn 1e kammende
hjerst en winter komme der in aantal petearen mei in meiwurker
fan dizze wurkgroep, dy I t' ,fa· hîgeliede en helpe sil om de
winsken fan ·Ts1j_erk~ert ~enber to me i, tsjen.
Wy hoopje, dat Jo sa wer foldwaende ynformearre binne oer
i t "wel en wee II fan Doar-ps'bd Lang ,
Wy winskje Jo fierder in simmer mei in.soa:rt sinne eri in goede
fekansje.
Bi·stjûr Doar'pab i Lang ,
Janny Poe_lstra, skriuwster,
till. :9140.

() () () () ()
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"QLt, gged v~_Q", zegt het spreekwoo:rd.
Zo komen wij als dorpsgenoten we J. in het Wal tahûs om te
dansen of naar een toneelstuk te kijken.
Maar nu ·is . .hét plan om met elkaar te gaan fonduen.
We gaven de datum vast door, zodat U hem op de kalender
kan· ae t bcn, nl. 20 ·oktöb&!: a s s , Het lijkt· nu nog ver
weg7 maar voordat U het -weet is het zover.
U kunt zich opgaven door· onderstaand strookje in ta
vullen. en in. te leveren vc<?_:i:._,Lj!:.f-i. bij Si~,t~e~Bajs~.
'

Hebt u·een fondue-stel, dat we die avond mogen gebruiken? Zet U dat ook even op. het strookje?
De prijs hebben we vastgesteld op f 17,50 incl. 2 consumpties en bediening; dus om de prijs hoeft U het niet
te laten.
Tot ziens op 20 okt. in het Waltàhûs.
Het fondue-comité!

Ja, wij doen mee aan de fondue-avond!
Na~ :

••

o • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • •••

Aantal personen: •••••••
Wij hebben wel/niet een fondue-stel, dat
gebruikt mag worden.

Hijdragen iinne kommen fan:
Frou E. Langenkamp, Iemswalde; J. Hijlkema, Beabuorren;
W. Koopmans, Beabuorren; P. Tolsma, Beabuorren; T. Gaastra,
Boalsert; Den Tje v.dn Meer, Rytseterp; L. Mekking, Singel;
Je Falkena, Sylroede; J. Twijnstra, Iemswalde; frou de JongJorritsma, Waltawei; Y. Schakel, Allingawier; Lolle Schakel,
Balk; J. Huitema, Singel; A. Bokma, Warkum; B. Burghgraef,
Boalsert; H. Feenstra, Singel; J. de Haas, Waltawei; J.Galama,
R~tsetef'DÄ C. v-1\d~ Stap, S'1.~ts,;.
f .. ou Br.lL_sma uco.z j um ;
ïu ~r.
· Br-u Lnsma , Dedzjum;
1

Nije ynwenners:
Ook aan ons: de fam. Hendriks, is door de redaktie van
11

It Skieppesturtsje" gevraagd, ons voor +e s te Ll.e n-; Aan dit
verzoek willen mijn vrouw Emmy en ikzelf, Peter,.gra~g voldoen,
temeer à.aai wij hierdoor de gelegenheid krijgen bm in het openbaar onze beide buurmeisjes, Alie en Jeltsje Feenstra; te
bedanken voor hun hu.Lp , die zij boden, ;tben onze .z oon. Jeroen
op zijn kop in een ·moddersloot be Landde s Tige be dankrt famkes !
..Ons gez.in be a+aa t uit 8 personen, waarvan de 6 kinderen
allen nog', naarcachoo l gaan. Ruim 12 jaar. geleden kwamen mijn
vrouw en ïk naar' Friesland en wel naiär Staveren. In .de-tussenliggende ja,rEin woonden wij resp. in Makkum e;rr ,E.xm'otrra •. Ook zijn
wij nog eeri jaar op Ouz-açao geweest:.
.,
,,,
Erike le _)1obby' s _van ons zijn: : ap i nnen ,: batikken en weven.
Uiteraard nêemt oók·d.e fanfare een belangrijke plaats in.
Hopende· om éamen· met U allen een fijne en prettige tijd als
brugwaol:]-ter(es) te mogen hebben.
ç.,

Emmy 1en- Peter Hendriks
'Waltaweg 2.
Sinds 12 april Z1Jn W1J' de. fam. Flapper, ni~Ü.we bêw_()~ers van
Tjerkwerd. Ons .gezin bestaat uit vijf· pe r aonen, waarvan 3 vaste
bewoners nl. Obe Flapper, geb. '21-f-27, werkzaam
leraar aan
de Franciscus Mavo te Bolsward. Epp i.e Pl.appe r-Bon te / _geb. 14-134, met veel plezier werkzaam al s huisvrouw'. Marijke· Flapper,
geb. 18.:...1-66, leerlinge aan het Jan Brugman Co l Le ge te Bolsward.
De overige twee nl. Evert, ·geb. 15~10-~8 en Nynker.:~eb. 10-12-59
studeren Nederlandse Taal en Letteren an de Rijksuniversiteit te
Groningen en zijn alleen in de. vakan t ie s e n af en toe een weekend
thuis. 'I'e ns Lo t te onze t;;.ouwe· medebEiwóonster de ·sc!).otse herdershond : Il Am~ndà Gloria f~n','i;t V_i-ije Riem" •.
We hebben ruim 21 .. jaar Ln .Bolsward'.gewoond en wonen nu met vee 1
p Le z Le r' aan de Syll'OGde ,14. We hope n hier vele plezierige jaren
te kunnen genieten van de _mooi~,,iiatµur. :in en om Tjerkwerd.
Iedereen, die met ons wil kennit maken is van harte welkom!
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Willem en Sietske SchakeI Wiene 25 -jier tr.oud; Meinze en Dieuwke
Poe Ls tr-a en Sjouke en Anna ·Zwaagstra makke n 50 jier fol.
Twa doarpsgenoaten ûn t f'oe Le n üs , to witten, Sjoerd Poelstra en
H. Postma-Lycklama à Nijeholt, dy't de lêste tiid yn Bloemkamp
forpleochd waerd.
.~ 11 -

Snypsnaren.
Akke Algra hat in medalje faun fan de rm m>-

alvestêdde tocht. Hwa hat him forlern?
- Tsjerkw~nt levere gans dielnimmers aan de 11stêddetocht. Yn 1980 sille ûs winkelman en de frou
ek meidwaen, de nije fytsen binne al oantûcht, Jan
D. hat ek in flugge fyts, Wyke is ek dwaende. Nou
Sytske en Rients noch. It Skieppesturtsje kin maai
as sponsor optrede.
- foar it earst yn de skiednis hat u~ doarp in partûr
nei de Bounswedstriid yn Frjentsjer hawn. Henk
van ·'t Zet, Meindert van der Wal en Age Gietema wiene
troch it bistjûr oanjown. De tsjinstanner wie Menaem
en dat wie efkes to dreech.
- Siep Nauta hat in f.oech kertier mei van Agt stien to
praten op Pinkstexmoandei. Gyng it oer taktyk of
polityk? Miskien hearre wy dat nochris!
Tini Hylke ma ïs slagge foar "hynsteman 11• Se mei nou
lesjaen yn hynsteriden. Lokwinske ! ! !
- it risseltaet fan ~e 20 aeijen ût de briedmesine fan
Yeb Witteveen wie : ien.
Jammergenoch is dizzatroch de kat opfretten.
bij·Sytse Bakker is it b1.ykber altyd maai waar, hwant
foardat de sinne skynt, hater de skermen al omleech.
Ule Haarsme hat in nije hurddraver kocht. It bist komt
ût it laech fan Henri 13uitenzorg, de draver dy1~ miljoenen bijinoar flein hat. Dit hynder hjit: Bruno
Buitenzorg of koartwei B.B.
·
- Wieger de Jong stie as flearmûzolooch yn 'e Panorama.
fisker Jeh. de Haas bigjint sa stadichoan.knap
konkerinsjo to krijen fan Marten Brandsma.
- doe't der in folle berne vaerd bij Jeh. Dijkstra koe
elts him sêd ite ·oan oaljeballen
- of soene i t bakte hyns te f'Lgen wes.t, hawwe·?
- op J ousterp wiene .okke r'da is 40 Fransen µt Frankryk.
- do beide froulju fan Doarp~bilang binne tige folchsum
en mei in kleur as fjûr op hûs aan rekke.
- de volleyballors·moatte mear eigen inysjatyf toane by
it klearmeitsjen f~n it fjild, dêr is it bistjûr
net foar ! Oars kinne wy_ dizze sport better forjitte !
- de kopyfoar it nije nûmor I foar 15 augustus !!!!! !!!
- binno Jo de sport-circulaire kwyt?
By Jos Falkena binne noch in pear to krijen ( till. 9443)

,·,·

ir
·-=~·-.,·.·

