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It Skieppestürt'iide, Tjê.rkwèrd.· 

It jier · 1979 ia fo~r: manni~h •i,iij'e.riw~rter·:wefc·alde:rwetak ynset • 
. · . . .... ·- -· .. · ... : ----··-···-·· .. . - . . : . . : ., ,, 

De Trekfeart wie ·sterk, ·dus dat1 wàerd:rideti'. Hwat haWli' we i t 
gese.llioh hawn mei_ ~1 dat hnr-dr-Ldan en dan_._net_: to forji tten de 

priisttrikking·yn "i t--.l'-Wal·t-ahus-~1-- derne-i-~--hwe·r.l.t .. we. meiinoar 

lekker waerm wurde koene mei in Berenburgje of soksahwat. 
·. . . . . ' . : . . . : . . . ~- : . . ~ . . 

Der wiene sels minsken, dy't:harren ·a1 ré mé;l.kken foar in alve- 

stêdetopht. In alde jaege~?µnd~rpr·o~k t~n,·· paks , in _krante efter 

de trui, it koe wëze. Spitich genooh koe it.ne,t:wêze,'mar ae jo 
de kenners h.earre,. is de winter ~oêh-!ä.ri,(n~.:· foarby. 
Wy hawwe yntusken ek wer in nij'e. s_ki'eppe·sturt yn UB doarp. 

·wy: tinke, 'dat jimme i t alle ge ar-re : hwat me·i us iens binne, dat 
·. 

dit Fre ark -Sohake 1 wurden is. Dé Skie ppe s turt bingo t al by him 

foar it rût. .. ...... ! ~ 



Wy hoopje op in moai jier meiinoar, en as jimme 

kopy hawwe dan graech foar 1 april êfleverje by 

de redaksje. 

W.B. 

========== 
DOARPSBI LANG: 

It bistjûr fan doarpsöilang fregat foar us doarp in niJe 
korrespondint foar de 'Boa'l.se r-te r krante. De lêste, net al to 
aktive korrespondinte wie Henny Leicht en dy binne wy al 
hast forgetten. Us .ni.je man/frou moaf alle nijtsjes gear 
swylje en trochjaen oan de krante. Der stiet ek in skiterich 
"honorarium" tsj inoer, mar Jo moatte eins ût idealisme foar 
ûs doarp Tsjerkwert tahappe. Hwa? Oanmeldingen oan ûs 
skriuwster Janny Poelstra, Sylroede 2. 

------------------------------------------· -------- 
.. ; ·' 
It'f6ltallige bistjûr hat koartlyn gearwest oer in 
adfys fan 'e Wenn:ingboustifting (Singel 13) en in . 

• • ' 1 t . 1 ~ ' 

gea;rkom.ste .oe.r def'Leennrûae n yri. · 'e he r-f'oarme ilsjerke. · ' 
De fryske fo:t'ia.ning foar f.iildbiologie·; ·do herf. ts.jerke 
en doarpsbilang sille mei har trijen in gearkomste . . 
r:,ilizze, hwer I t pref. dr. Voute sprekke sil oe:r-·aë·· ··· 
lysûndere flearmûze-koloanje yn Tsjerkwert ( unyk yn. = 

Eur opa] ! ) •. Dizze joun wurdt, sa 't it nou stiet, hä l den 
op moandei 5 maert 1979. Forsit dizze joun net! ., 

Us beide bistjûr~leden, Ja~y Poelstra en Wyke Blanksma; 
binne nei de iepening fan de fototentoanstelling yn de 
Nynke=p Le a+e yn Piaam. we.st·. Der hingje ek in· paar moaije 
foto's fan ·Tsjerkwert en i t is tige de muo i.be wurdieh om 
.dêr·~i~ to ijeh. ,. · · 
-----------.------------. . . -·--· . ---- . --- ., ---------------- 

De strji tforlj achting :hat ... tige ·as.· oand~·~ht ·ha.~n, 
1

mar 
·- 'nou binne der al we r Ln pear. at Lkken ;' De ·"leave ·jeugd" 
fan Tsjérkwert is net 'a.Lh Le L ûnskuldioh en dat is spi 
tich, hwant de alderein· wurdt sa dupearrè. 

·b':i.t kin fansels net, •••••••o· êfpraet? Moài sa! 

2 .- It bistjûr. · 



Bejaardensoos Tjerkwerd-Dedgum: 

18 Oktoberr1978 was de eerste keer in dit seizoen, dat we 
weer bijelkaar kwamen in it Waltahus te Tjerkwerd. Een spel 
kompetitie werd gespeeld met speerwerpen, de kegelbaan ën 
sjoelin. Een middag, waar je nou niet eens op je stoel blijft 
zitten en je opmerkingen bij de verrichtingen van een ander 
nog eens kwijt kan. En dan nog de prijs.jes, waar je mee naar 
huis kan gaan. 

21 Nov.amber werden we uitgenodigd door de bejaardensoos in 
.Bol~ward. In de Doele trad Tetman de Vries en zijn vrouw voor 
ons op. Een z·eer geslaagde middag. We zijn blij, dat mevr. 
de Boer ons niet vergeet, want we krijgen altijd een programma, 
dat voor ons als kleine groep niet te verwezenlijken is, zodat 
we de uitnodiging, die we jaarlijks van Bolsward krijgèn, al 
tijd met beide handen aannemen. 

14 December waren we weer onder ons. Deze keer werden we gast 
vrij ontvangen door de heer en m~vr. Feitsma in de consistorie 
te Dedgum. Mevr. c .• Postma-Heeres Li.e.t dia's zien en vertelde 
errij over taai re1..s naar Israël. . 
De he or de J orig verte Lde , dat movr. Schak:e 1 ( Sy lroe do ) be re id 
was gevonden om gymnastiek te geven. Er gaven zich moteen ge 
noeg me nae.n op, om hot door te laten gaan, zodat vanaf 10 jan. 
iedere woensdagmiddag om 2. uur- .. ir- j. t Wal tahûs een enthousiaste 
groep, onder haar leiding, aan het sporten is. Deze gymnastiek 
is niet gekoppeld aan de soos-middagen. ·Al kom je nooit op 
deze middagen, je kan toch wel aan de gymnastiek meedoen. 
De heer R. de Jong .e n d~ heer Rozenstok uit Dedgum, zijn de 
enige mannen in do. ·gr,oep; U zult begrijpen, dat ze het zwaar 
te verduren hebben .. en wat versterking voor hun is alleen maar 
fijn. · · · · · · 
17 januari was de eerste middag in 1979; dat was ook weer een 
spelmiddag. 
14 fe-bTUari a s s , is het de be doe ling, dat we naar Parrega gaan., 
naar de bejaardensoos daar en die brengen ons dan later weer 
een togen-bezoek. Op doze middag komt Atje Keulen-Deelstra 
vertellen: over haar schaa'tacar'r-Lê r e , Zo gaan we deze winter 
nog wat door en wio zin he0ft'in wat gezelligheid en beweging, 
sluit zich bij ons aan. Van harte welkom! 
De kommissie hiervoor: De dames J. Hijlkema.gchakel, Baburen; 
H. Kooijenga7Hoekstra, Waltaweg; C. Postma-Heeros, Arkum; 
S. Buwalda-Posthumus, Eemswoude. 
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SPORTNIEUWS 

De, gymc Lub draait helaas niet he Lernaa.L naar wens. lde-t de 
dame agr-oe p gaat het prima, maar do andere 2 groepen laten 
het wat afweten. Het is nu een paar keer voorgekomen, dat 
er- hooguit 4 gymnasten kwamen opdagen, : 
Het spreekt vanzelf, dat dit niet zo door kan gaan en dat 
de gymleidster dán )eter thuis kan blijven. 
Dit heeft zo gedaan óók, maar toen was het ijzige woer de 
spelbreker en kon ze wegens do gladde weg niet komen. 
Het gaat om de groep van 18.30 uur en do groep van 19.30 uur. 
Wanneer er nog te weinig de o Lriame blijkt te zijn, stoppen 
de ze lessen per 1 maart 'a s s , Dus, als je je opgegeven hebt, 
ook z.oveel moge Lä jkvpr-obc ré n te komen!!! 
In n.cvember j ~l. is korrbakf '.geweest met de gemeente over 
huur van de sporthal in Makkum. Dezd was toon al niet eer 
der to krijgen dan eind april. En omdat dan zo ongeveer het 
zo,mer,seizoen .be gd.n t , wórdt de sportdag in "Maggenhoim" ver- 
schoven naar de.herfst'van dit jaar. - 
Maar zover in hot seizoen zijn we gelukKig nog niot. 
~innonkort is er oen jaarvergadering, ~aar daarvan volgt 
nog nader bericht. 

Het bestuur • 

. -.-.-.-. 
BOARGERLIKE STAN: 

Ule on Hiltsje Haarsma-Lootsm~ (fan it pleatse 
like leanbidriuw) hawwe op 19 jan. in jonkje 
krigon. Syn namme is TJEERD. Dochter Ineke is 
der tige wiis mei. . 

. Wy; wolle j o hj irby hertlik bi 
tankje foar de lokwinskon, blommen, 

: ... taarten en kado Is, dy I t wy by de 
borte fan PETER hawn ha. . ~-. 

Geert en Rika. 

- 4 - 



IN STIKJE DOARPSLIBBEN 
=======-========------ 

Hjir, yn dit lytse doarpke Tsjerkwert, 
der giet it soms iek nuver +a , 
Ik sil jim. ris .Ln. grap f'cr-te Ll.e . 
h oe bryk as fe in ten p wol ha. 

. ::, , . 

It wie yn 't skoft, sa fuórt nei iten 
-en soks bar-t yn de. doarpkes me ar= 
dan stiet sa má dde.Ls by de br~ ge 
faek jong,.en alä yn drÖk PE!té1;1,r. 

i •· .. .. -. . 

Dan wurdt fan.alles dêr forhèlie, 
•t k orrrt by sok praet f'ae.k me t sa krekt. 
Mar sjoch, elts kin soks wol bigripe 
ek faken dat, 't. 'oan nij s ûntbrekt. 
Dan moa t men wol hwat 

1
oars bi tinke, 

en hear, hjir komt it gr~pke dan: 
Twa biezen leinen yn in karre 
to dreamen ••••.•• , ja, wit. ,ik hwerfan? 

. 1 

Twa )aren, dy 't dat spantsje seagen, 
dy se ine : -Nou, dat 1 ike. t .akoan , 
sille wy de "he ar-e n " e f'ke s ride?· 
Eh, toe mar je en it gyng oan, 

Mar ha je ea soks fan jo libben 
-men ;f;le:aoh fan kjeltme hast ut 't fel 
de karre mei de beide sliepers, 
rydt men samar yn 't wetter del • 

. ,. ; .. 
En daliks wie it k~pke ûnder, 
dêr yn 'e trekfeart stie wol sop. 
En 't dreamen wie harren gau.:iikommen, 
hoe kr-Lge n se I i; ek sa yn Ie kop , 

Mar sj0ch, ik toe~ ~l, wacht mar bazen, 
dit brekt j Lmm' gri :f noch nuve r op~ 
Hwant s j o çh , dy dreamers binn' gjin dreamers, 
se laken beiden hjar hast slop •• ; ••• 
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Har tinzen wierne grif deselde 
en eltswit wol hoe as soks giet. 
It wurdt har fêst werom bitelle, 
hwant wraek is ommers o sa swiet. 

En ja, it duorre mar in skoftsje ••• 
Ien fan de riders siet mei nodht · · 
hast op itselde plak to fiètjen, 
allinne de dob~er, dêr 'ter oan tocht. 

En plof, der lei er sa to wetter.' 
Op sokken sloep "de Wraek" him nei. 
Hy prûste en blaesde as in kikkert, 
fordwoun alhiel yn 't wetter wei. 

In skoftke letter rounen beide 
yn drok petear wer neist elkoar. 
Se praten -wer as echte fre)nen, 
hwant lêst komt net by harren foar. 

Nou is fansels d.EL°har »an d t oar-e, 
hwant 't is as de ·dei sa klear, 
J t sil. net safolle dagen duorje:. 
t) wetter giet er grif in kaar. 

It wie in grap, der is om Lake , 
Dochs is myn rie, oerdriuw soks net; 
in grap -h..)e 111oai- hat ek syn mjitte, 
in grap hat faek kwea bl)ed wol set. 

Tsjerkwert, juny 1932., H. Fe e ne br-a , 

Dit gedicht hat yn de Boalserter krante stien. 

Personen wiene: · 
..... 

De feinten yn I kar-re e Jan Oostenvel_~_, Klaas Schukken. 

De rider en f'Lake rs Harmen de Boer. 

De oare rider: Bote de Boer •. 

, De hè ar- H. Feenstrà wie doe de poly"sje f'a.n i t doarp • 
.) _;,,. . 
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Plak fannbarren: it Plein en de Kade. 

Bote is in pear jier letter, as de spuit by de hea 
broei fan Klaes Galama, healwei Blauhûs, wie, as lette 
wraek yn in lansleat smiten. 

---------.-,_ ·' 
. : : : . ' ' '.. -~: 

.Rijve_rEini,ging "De Marneruters" te'.B8lsward en, omgeving en 
Marte ge Mauri:X::: ·· ·: 

r 

Onlangs is er een r1Jveren1g1ng opgericht,, zoals de 
meesten van u ·wel .Ln de Bolswarder Courant konden lezen. 
Ook heeft u de grote overdekte manege aan de ::Solswarderweg 
wel zien staan. Wij, als Tjerkwerders, moeten natuurlijk trots 
·•P zoiets zijn, want lang niet ieder dorp of stad heeft een 
manege. De familie Maurix heeft dit aangedurfd, daar er steeds 
meer mensen hun ontspanning in de paardensport vinden. 

Wanneer je op een paardenrug zit en je begint met de 
dressuur, dan vergeet je alle problemen, moeilijkheden enz.; 
dan ben je intens bezig met dit dier. Enkele dor_ps:;ewoners 
he bbe n zich al .epge geven als lid van ... de ivrarneruters, maar als 
rijvereniging kunnen we veel meer leden gebruiken. Hoe meer 
leden,. des te goedkoper het voor de rijdende leden wordt; Dan 
kan :i'eder een kans krijgen om deze geweldige sport te bê'oefenen. 

Komt, u eens op een woensdagavond naar de kan+i.ne j daar 
~unt ~ kqffie, slaatjes etc. krijgen en tevens kunt u genieten 
van de paar-de napor-t , Ook zaterdag 's morgens wordt hiel:' pony 
gerede_n._ Zoals,de meesten wel weten, is er een grote pony o Lub , 
"De Haii.zérui ter,1;3''.·, te Bolsward. Hier zijn oók al kinderen van 
ons d or-p ; dié op hun pony naar les toe gaan. 

Warine.El,r je e e nmaa.I met pony- of paardrijden begonnen bent, 
wé'ét je d'a'f je er moeilijk meer mee kunt stoppen. ~wat hebben 
we lieven' de .ki.nde r-e n en ouderen in de sport of in een har? 
Geeft u zich toch.op als lid (dan krijgt u ook het contact 
blaadje· "Hyns te pr-ae t!") of als donateur. Dit is moge Li jk. pij: 
Tiny Hijlkema--Jukema of op woe nadagavond bij de hee r-iB, Yderna • 

. :··1·:· -, ; : ... . . . -- 

Tot ziens in de Manege Maurix-,-,_· 
T.H. 

-0-0-0- . 
. . -~. -: 
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VRIJHEID ... 

Waar in de wijde wereld is adel 
zonder hoogmoed? 
Waar vr-Le ndjsohap zonder afgunst? 
Waar sc~oonheid zonder ijdelheid? 
Hier, waar lie!talligheid zich paart_ aan kracht 
en de ste:rktè' "be teuge1a· ·wordt door aach tmoe ddghe Ld , 
Het diende ons immer· :zOrider knecht te zijn. 
Het kampte immer zonder vijandschap. 
In zijn vertrouwen ligt .zijn macht over ons, 
in het geduld de "tén.ige;I. der vrijheid. 
Op zijn rug droeg het onze geschie.den:i,.s. 
Wij zijn erfgenamen. · · 
Het erfgoed e vanwe L is het. zelve, 

he t Paard. 

... .1 ++++++++ 
.. ·_ •• i ·- ' 

·1922· "EENSGEZINDHEID" 1212. f • ~ ... :• 

.. 
De koekeaksje "W.K." 1978 is al wer Ln rrioaije_set e:(ter de 
rêch en foar de me asten forge tten. ·. · 
Mar· dirigent en leden fan i t korps pr Luwe der el tse wike 
noch swiet oan, hwant it greatste part !fan 1e· opbringst is 
brûkt foar de oanskaf fan in nije "sopraan-saxefoan", 

. bispile. troch Sietske Wiersma-Draaijer en e anko f t · 1.)y 
fa. v s d , Glas ut Hearrenfean •. Sa'n saxefoan wurdt .oflevere 
mei in koffüfr. Dit lei mei d~1~ieate trom oars -"bispile11 

troch Siep Hiemstra - dêr moast noch in kiste bymakke ~urde 
foar op•érgjen en skandelisearjen tsjin to gean. 
Fa. van Zuiden ut ûs doarp/ ha t in pr-ach t kiste .makke en 
gratis oan it korps jown. Hj.:i,.rfoar ûs he r-t Läke .tank! 

Akke de Haan hie do kwi tansje·s wer klear en+aa b mne we 
we r ~y de donateurs lans .west om de j ie r lik se bydrage • 
It lidmaetskip is ek noch hwat omheech gien; dat a.é ynwen 
ners dêr begrip foar hiene, stelle we tige op priis. 
Tagelyk ha we sjoen, der··nije donateurs by to krijen, dat 
slagge tige! Sil it korps bistean bliuwe, dan moatte we 
allegearre in stientsje bydrage. 
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Ek ·wolle wy by d i z ze n , alle ynwenners fan "Tsjerkwert en 
omk:riten11 utnoegje om de muzykutfiering, dy 1t haldeh 'WUTdt 
op 10 febr. o.s., jouns om· 7.45 ûre , ·yn' it Waltahus, me i.l to 
meitsjen. Ekstra oandacht sil bistege wurde oan de op~telling 
fan . 'e muzikanten. · · 
Hjirby wol 'kit leauw'k mar litte,_ oars bliuwt der foar de 
foarsitte~ neat oir. 

Oant sjen op 10 febr. 
W~., van A • 

. . . . ' ... 
Berichten van de Dorpsomroeper: =========' ===================· - 

. Nu wij als dorpsgenoten gezamenlijk wèer waardig de 
drempel van 1979 zijn overschreden, gaan mij'n gedachten -al 
weer: wat zullen wij er met zijn allen van maken in het 
nieuwe jaar.Tegen een ieder zou ik dan' oö'lë1willen zeggen: 
als het mogelijk is, zet u dan ook gehe~l en al in voor de 
Dorpsgêmeenschap, ook al omreden, dat eeii·tuitertstaartder 
nouit en ook nimmer zal kunnen zeggen: ze stonden er maar 
wat bij en keken ernaar •. Oftewel zoals deRtijds Kaïn twijfel 
achtig zei: "Ben ik mijn 1roeders hoeder"? 

Voór mJj persoonlijk is het nieuw_e jaar wel zeer voor 
spoedig begonnen. Vooral wat betreft de begeerde trofee, ofte 
wel de Skieppesturt, die .i~. _ip_ ontvf-gst mocht nemen. Geweldig! 
Ook nog veel dank aan onze plaatselijke fotograaf, die het 
toch maar ... weer._e_ven klaarde om dit als nieuws, eri_nog wel op 
è.e voorpagina van __ het B.N., de omliggende regio binnen enkele 
dagen bekend te maken. 
En dan nog dff vele vrienden, die eon felicitatiekaart stuurden, 
ter ero van. de 'l s te januari en de dag daarop van de T.V. 
uitzending. Nogmaals allen hartelijk dank hiervoor! 

. . . . 

Genoeg Jl:i;er,over; wij gaan weer over tot de orde van de 
dag. Nu wij zo langzamerhand het voorjaar weer naderen, wil ik 
de H.H. eierzoekers weer veel genoegen en geluk toewensen, als 
u het veld betreedt. Vooral de brildragers onder u: laat tij 
dig uw glazen:··oiJstollen en laat vooral de verrekijker thuis! 
Bind de strijd met do kievit sportief aan. 

Vervolgens zal or zich dit a.s. voorjaar een nieuwe ver. 
a.and'i.e nnn hier ter plaatse.!. nl. Ver. v. Volkstuinders. 
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De naam heb ik al bedacht, dus geen prijsvrf!ag of i.d. Ik 
dacht zo van "De Br-oe de r-achap'", Later zou men zich nog wel 
landelijk kunnen organiseren, als daar behoefte aan zou 
bestaan. 

Verder, wat de a.s. tuinwedstrijd 1979 betreft, daar 
kunt u in het volgende no. meer over lezen. Wel wil ik u 
melden, dat aan de prijzen 2 Zilveren rozen zijn toege 
voegd en dat de kas een batig saldo vertoont. 

Het laatste àericht, dat mij nog maar enkele dagen 
geleden bereikte en misschien voor velen onder u neg wel 
het èelangrijkste, nl.: op één van de eerste zondagen van 
april, zal het u allen wel"'kle.kende Westla.nds Mannenkoor 
o.l.v. P. Struyk hier een bijdrage leveren, naar alle 
waarschijnlijkheid.En de besprekingen, naar ik hoorde, 
zijn dan ook bijna rond, zal het de 1ste zondag in de 
morgendienst zijn. Een aantal jaren geleden verleenden 
zij nog hun medewerking in de T.V.-produktie "De Glazen 
Stad", de meesten ·onder u zullen zich dat nog wel herin 
neren. Met dit àerioht voelde ik mij verplicht, dit tij 
dig te melden, ook al omreden met gedane en nog te maken 
afspraken op tovengenoemde datum. 

Al me t al is hiermee de koek (en go·gn -kleintje) 
nog maar nauwelijks aangesneden .• 

t 
Allen goede tijden toegewenst, 

de Dorpsomroeper. 

Wy wolle eltsenien ek hertlik 
tanksizze foar alle lokwinsken, 
kaer~en en presintsjes, ·à.y 't 
wy ne i de be rte fan SJOUKJE 
krigen ha. 

10 

J ahanne s , Sytske 
, en 

Marijke. 
l -------- 
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Ouders: 

Na lang vergaderen e.d., hebben wij besloten voor het 
oprichten van een Creatieve Jeugdclub, olke maandagavond na 
8 uur t/m 9.30. We,hebben eerst eens r-ekeken, wat er aan 
materialen e.d. moest komen. Toen zijn we naar Sietse Bakker 
gestapt en gevraagd of er nog tijd vrij wagen dat was ee. 
Voorlopig is het in de bovenzaal van het -~altahus. Verder 
moest er ook animo voor wezen en dat was er ook. 

We zijn op 15 januari na vergaderen en film over de ijs 
pret, gestart met 9· leden.,.. erg positief - hopè Li jk dat het 
zo blijft. Wij proberen er alles, maar dan ook'a1ies van te 
maken. Op komst zijn: film over Bijènimker, Fotografie, het 
maken van een Discoposter en Maquette, Disco-middagen, akties 
e.d. Dit brengt natuurlijk kosten mee. De contributie is ge 
steld op f 1,~- per keer. Er zijn ook 3 giften binnen gekomen 
van elk ·r 25,--; een goed begin. De club is +öe ganke l Ljk voor 
iedereen van 12 - 16 jaar. Meerdere giften welkom, 

Namens de jeugdclub, 

M. v.d. Wal en J, v.q. Stap. 

BYDRAGEN binne kommen fan: D. Bakker, Waltawei; D. Walsma, 
Boalsert; Huub Witteveen, Boalsert; H. Schakel, 
Sylroede; R. de Jong, Tsjerkst~j.; Y. Gietema, 

.Dedzjum; frou Hoeke ma, van Panhuysw.; .frou S. de Jong 
Waltawei. Hertlik tank! 

+++++++ 

Stichting "IT WALTAHUS'i: 

Op sne on 17 febrewaris or-ganf eear-re t it bistjûr in macht Lge 
feestjoun yn it Waltahus. . 
I:t·t,is de tiid fan i t kar-nava l , de tiid fan frjemde · klean en 
maskers. Goai Jo eigen masker ris of en kom nci dî.zz·e·doarps 
feest-joun. Jo meije forklaeid f'or-sk i ne (it moat.ne,t!),·it 
bistjûr jowt i t goede foarbyld. De. moaä s te kreaesje kriget 
fansels in pryskè ~· Kom allegearrè op d.izze knotsgekke feest 
joun, dan wurdt it wer beare-gesellich. 
De dounsmuzyk komt fan ;rde Elka's". Jong en ald fan harte 
wolkom! 

., î 1 - It Bistjûr • 



Snypsnaren. 
- bij Fokke Gietema is in :swarte kat oanroun. 

Signalement: swart mei.wite sokjes, laaf. Fan hwa? _ 
- bij Jan Bl.anksma is ·1in oare kat oanroun. •- , 

· Signalement: ·cypersk mei in wyt befke, Le.af foar barn.· 
Hwa mist har? 
Hille Schakel en Rients van Buren binne'mei harren 
froulju to skieën west. Dat skieën ia mei beide 

··manlju neat wurdich, hwant Hille hie de poat yn't 
gips en Rients de earm. Beide binne gelokkich wér 
aerdich opknapt. 
bij Jouke Hylkema is in skiep oanroun en- dy,boàrtet 
nou mei de houn. Sa kin't ek. 
immen hatûnder it Nijjiersbal in takken fan de:motor':"' 
kap fan Yeàema syn auto stellen. Hwa lei·:kalçL d:y nacht? 
Yedema tink. · 
Pier Zijsling blaast ek war mei. de bij~ toeken J 
Binlcje_ .en frou Wyngaerd0n setten rinnendo nei de kapper 
yn' Èlauhûs. Binkje wie al gau klear en frou Wyngaerden 
órnear;ro: wy · silhv op. 'e ·· té: nei femylje yn Wolsum~ 
Se kamen foar de tichte doar mar frou W. wie net 
forslej,n: wy rinne nei -lis ·sfó-ukje yn Nijlan. Nei de 
kof je op Boa.Lee r-t oan en der :Jcrigei,n se beide hoge 
ne ad , -;lp.'t "Diekje" hawe· se'J)'.jn.ef~ë's}•sittén.11.:en ... - 
kr Lgen sa,wier in lift noi Tsj'erkweid, oartl::ièan; Mar n€ ••• 
ek dat lêste .e fn waard r-Lnnandawe i. oflein. _Huldo ! 
US Skieppest'urt fan it Jier soe nei de bou om do 
lêste boerekoal, mar de hazzen wione him al foar ! 
fom. van der Wal forhuze fan do Singel nei de Sylroede. 
Se forgeaten in flesse Bokma, dy I t Yl?-. de fi?ls:ter- . . 
bank staan bleau. Hwa foun him ? Ek-dronken :.wur-dcm'?.--~ .: 

- in doarpsgonoat _gyng mei syn frou nei in Viv_o- . 
resepsje yn Meppel. Mei de trein. En och •·•· •• hoe :c. · .. ·• 

giet _p.at op in r-e seps je , Werom op i t stasjon waerd _ 
ûs dóarpsgenoat frege: gaat deze trein naar Groningen7·· 
Nó, fa.nsols net, dy gietnei Ljouwert. Us doa:rpsgetioat 
en syn frou stappe yn én prate oer dy domme kear-deL! · 
De trein set û.tei:n en komt yn ••••••• ja, Grins! · .·:. 
Se binne · wer thliskaEJm,mar folslein forreizge ! 
foar Jo aginda : . 10 febrewaris mesykutfiering 

17 febrewaris dounsjen ( f'oz-k Lae ije 
Jo Jo ek ? ) 

l=~~i~ kopy ynlovorjo ! !!! !! ! ! !! 
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