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Hier is dan alweer het i'aatste nieuws van Tjerkwerd en
omstreken, zodat, als u dit gelezen. he.b:t;,.. weer helemaal
"bij" bent en dus met een gerust· hart· 'op···'·vakantio ·kunt gaan.
De meeste examens zijn 'ook weer afgelegd· en we hopen tot
ieders tevredenheid.• Zo niet, dan letter mar better.
De dames van de cur-sua "Prysk" moeten nog even doorze ttcn
tot eind augua'tus s · .· ·
Voor de boeren schiot'hot ook al weer op; het gras schiet
de grond uit, dus· de küilbul ten en hooizolders kunnen maar
weer volgestouwd worden.
·
Velen van u hebben hun huiswerk van Dor-pabeLang flink gedaan.
,Wij hopen, dat de X en O op de juiste plaats'staart. En nu
maar waohten·op de .uitslag •
... 1 ~

Wij wensen iedereen een mooie zomer met vee L zon, eon
goedo wind en af en toe wat régon toe.
P.S. Belooft u in uw vak an tie iets leuk s of hebt u iets
ändors te vertellen, lever dan voor 15 aug. kopie

bij ons in •.
R.~ V.B •
• . _&_&_&_&_

Berichten van de Dorpsomroeper:
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Nu de rust al geruime tijd weer is teruggekeerd onder
een doel van do bewoners van de Ker~str~at en Singel
en een e nke Lo uit· de Ni~.uwb·ouw. aangaande ..·nii:Jrt'~•laatsi;e
ber,ioht_erï.' in het fobr. n'o ,." van dit _jaar, nl. dat ging
over een Bejaardenhof en niouwboiiw en renovatie,
berugtte louter op fantasie.
··Sn:öd.ë' lieden, ·-·à.ie ··ä.ezé' berichtén Î!Îij · 1:i.ëtën··wëtën·;
zonder er bij na te denken, welk een schade ze hadden
kunnen aanrichten, vooral bij de ouderen.
.
Ik kan er dan anders niets over schrijven, dat :de--····
straf voor deze _dwazen hun e Lge n dwaasheid Ls , .
De Tuinwedstï-i;id · 1980~
Er waren al ,verschillE3ndo pr-aoht Lge voorjaarstui.qen
en dte ,:s:t-aan diah ook reeds. geboekt, IT/aar ~r kan.. na tuur=
lijk' nóg__.van alles gebeuren, het is nog geen eind aug.
In de tussenliggende tijd zal men mij nog menigmaal:
met de bekende zomerhoed oi:, zien VG>orl:ijgaan.
'
En die plooi, die in.vorige wedst~ij~ ofwel Prijsverdelin:g zat, ;iàl da~ tot die. {i.jd ~elglad gestreken·
zijn.

;ie

Wandelroute.:
Da bed.oo Ide wandelli'aute ·met z1Jn enorme ge~aria.erde ·,~en
unieke beschermdo flora en. f'auna, zal .ve Ie n van ons de
··~ :2·;.;..

komende maanden.weer goed doen!
Voge Ls-gs aang en zeldzame plantensoorten zu H en dan ook ,oor
en,. oog boeien. ·
·
'I1evens trekt u vborbij het prachtige Tµinbouwcömplex van de
Ver. v.~ Vo Lks tuf.nde r-s "de Broederschap". Menigeen zal z Lch
afvragen, waar blijven de banken en terecht, maar als antwoord'kan ik hier op geven: hopelijk: zeer binnenkort! ,
'
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Ter gelegenheid van de verjaardag van .H.M •. :Juliana 3.1i,
viel het mij danig tegen, dat er geen enkele van one Ifri'e rter plaatse tot de adelstand werd verheven.
Dus hier geen ridders, hetzij van de Ned. Leeuw of Officier
van Oranje Nasaaume t of zonder zwaarden.. doet er niet toe
oftewel Commandeur. Een·eremëdaille in brons was toch ook
mooi geweest, maar ja,; j d Le · Land.az-beLde r- ~~ t Tzumm_a:rum moest
er oók'""50
Ja'ar· 'over
do·..~·n . yÖor'
".. hij het brons op zijn_
jas
of
. .
.
.
..
l
•.
pet kon dz-age n ,
·
. .
. .. ·
Nee, d.an pak je.'toch gemakke Lá jker- de Skieppesturt ö:f n.iet
soms. Da t'<doe t mij denken aan die inooié bijdrage .Ln het
febr. no. van ene Johanna Over het winnen hf.e rvari, Ik denk
dat wij nog wel vaker wa:1; van haar _zullen ._horen in de dorpskrant.
i

! ·_;..

*

Velen van ons zullen de laatste weken-weer het EK 80 Voetbal
gevolgd he.bban , maar de meesten onder u zal het -zo Langz ame r=
hand _wel duidelijk wezen, dat hot een ander spelle.tje is dan
zakdoekje_leggen.

*

Bezorgdheid ho'ort me ri dagelijks van de re·gè ring over de
s Le ch'té Economie. Maa·r, als ik de foto van jl. 1·4 juni in de
:L.C. van' zi'jn~ axoe Ll.ent i e v s d , Kl.auw , stevig gs armd inet
zijn se·cretaresse Nelly fn· Venetië zie, dan viel daar gelukkig
weinig van te, bespe-uren, -gelukkig maar. Misschien valt alles
wel een _beetje .me e l
·
·

*

Dan wil ik ·al de vaka~tiegangers de komende. maanden weer veel
goeds toewe.nse~, als zij de paden op en de "lanen in gaan en
allen een goede thuiskomst toegewenst.

*

Tenslotte in navo1ging van de filosoof Raymond Aron: ook ik
hoop, dat met dit schrijven het zoeken naar· de waarheid, niet
te vaak heb vergeten.
Allen. de. Har,te_lijke Groeten, van de Dorpsomroeper •.
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Ds. Nijenhuis Drs.:
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Us plea tslike "horder en leraar" ds. Dirk Nijenhuis,
bat koart:).yn syn doktoraal-skri;psje mei sukae s fe.rdi·. gene on hy mei him-riou drs. no amo , Wy woli?•.l}im.as.
redà.ksje en as ·doárp-'rfansels mei di.zze _bef.garq.~:ring
Lokwi.nakje •· Sa•:nj skripsje is in hiel bo ,. WÛ.rk_'.en foar
US kz-an+e fierste 'irut, mar wy wolle jo dochs wj,_tte
,li.tte wer't in .dominy him troch de wike mei' _dwaand.6
_:halde kin.
: .;
'
.

:.·.·.:
.

.

Het 'onderwerp van .de ·doctoraal-scri~tio was:
"Hand.rri.k V:else e·n do· zonding :Lri de acttiende eeuw".
.

.·

;"'

Hieruit blijkt . dat or vooral in het bo.gi,.q.'. d~r ao t t Leridn
eeuw weinig be Eange te Ll.Lng was voor.do. ze.ndihg." J\,lthans
'ïn ons.vaderland •. Noch de vaderland~e- kè;k noch hot
ker~blk _ Li.c pe n or. __ warm· voor..
·
He nd r-Lk Vo·lso, · van ·1715-17 44 · predikant: in Den Haag,
signaleerde do verwaarlozing van de zending on do··
traagheid van zijn kerk in zijn tijd en zweeg or niet-.·
ovo n, Hij maak'tc.: e tudä.o v13,n:· do·: ge!sche·Îdenis. q.ef-.zendlr.t"g.···
Niet alleen van die ·der vaàorlan -se' ket-kd.n· indii3 er/·.
Yoor..:..Indië,: alsook do zeri.dihgsactivi tei t': ~1/·'Çey~o·n.·: :~·...
Maar ook de missie der Rooms-Katholieke ke rk: werd· d"oor·
hem bestudeerd •. _Bovendien blijkt hij nauwke ur-Lg-: p-p- de
. _hoogte van de _e_i.gep.tijdse bui ten~andse. zcnd;lp.gsac~~vi-.
toi ten. Mdt .namé de__wereldwijde zending do n Hernh1,itte:rs,
de Deens-Hallese
zónding.in.Azië
en de Lutherse zending.
... ..
.
1

Opva],lend· •is. dat .e·a:n als zeer rechtzinnig bekend staand
predikant in die tijd zoor waarderend spreekt over al
die buitenlandse ~endingsactiviteiton. Niet in·het
minst ook prijst hij de missie (rooms-katholieke zending) vanwege inzat en ijver.
:
De neerslag van dezo studio vindt men in enkele geschriften van Velso. Vooral zïjn geschrift·11Sorg en Raad", e on ··
studie over do vaderlandse zending ~n do Rooms-Katholieke
missie, als zijn "Naauwkeurige Beri-gton", een studie over
da Deens-Hallose zending op Tranquebar (Voor-Indië),
geven b;J..ij~ van. zijn· o normev bo Le aenhe ád on inzicht.

4

..

Met de publicatie van vooral deze geschriften had Hendrik
Velse maar één bedoeling: stimuleren van de zending overzee,
zowel bij d!-3 kerk, do. predikanten als de ove r-he Ld , ..... ~.:.-..
Hij gebruikte daartoe de voorbeelden van protestantse zending en rooms-katholieke missie. Bijbelse 17de eeuwse vaderlandse motieven als het zendingsbevel van Christus, ontferming en barmhartigheid t~n aanzien van hen die Christus niet
kenden, Gods, Voorzienigheid, rot voorbeeld van de ·zendeling
bij uitstek Paàlus, do eer van God, als de verwachting van
het Koninkrijk Gods speelden echter een hoofdrol bij
Hond.rik''·Vélse.
·····
:

.

Ve).se was e e n geleerd, maar bovenal origineel en moedig man,
d i,e .de strijd tegen "de ·,geest der eeuw" niet schuwde.
Da~r:C,ij mag n i.et vergeten worden, dat hij diverse ondernemingen van zending onder. de aandacht van de kerk bracht.
Zo wijd had nog niemand in:Nedorland de deuren voor dé aanT
dacht voor de wereldzending opengezet.
Velse mag.hierom dan ook eert voorloper génoemd worden van de
latere oecumenische sam~nwàrking.
Na Velso begint de zonsopgang van wat genoemd is i1De ee·uw
der zending", de negentiende eeuw. Ook daarvan was Velse een
voorloper.

Doarpsbolang Tsjerkwort e.o.:
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De enkète fan 'e ruilferkaveling hat us de lêste
tiid i t measte dwaando .há.Lde n , Der binne in goe d
300 enkètes rûnbrocht en dêrfan binne in foech
220 wer 'By us weromkaam en dat foel net.of.
Do fertsjinwurdiger fan 'a ruilferkaveling, Jan
Salverda, wie mei dit oantal ek tige op 't skik.
No mar ris êfwachtsje of 't der wat mei dien
wur-de kin. Dat me rke. jo dan yn septimber/oktober
. wol.. ~fy s i.Ll.e dan mei. jo .de. rissel taten besprekke,
mar de plannen feroarje wbl·ris • • • • • .. • •
··

Bejaardensoos Tjerkwerd-Dedgum:
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29 April. op bezoek naar tdc soos in Bo Lswar-d , ..
9-e I i:.
afsluiting van het seizoen vo'oz- de .soos Leden ïn Tjerkwerd
-en Dedgum.
.
.
,
Het .was eenr-och+ gezellige middag d oor- _do hart.e1ijko_.
ontvangst 'in Bolsward Gn hot optraden
het duo
Bonnema-Dijkstra root zang, -skctsjes on olokt;r-è>?isch
orgel.·
·

van

In maart gingen wo q:i okskursio in oigon ,omgoving.• Hot
dool was do Ald-faors Erfrouto. We waren er al oons ~erdor gewoo st, maar hadden het school tja on winko 1 tja
vr9ogor nog niet gozion. Het achc ppdngs-eo r-haa'l in he t
korkjo in Allingawier on do drabbelkooken}la.kkorij warpn
. or... weor eon paar atractie s erbij, terwijl J ouko Roi~sina
. al ti.jd eon goede· gastheer is, waar we graag eon kopj_(3
thee bij dronkon •. Voordat wo naar huis ging9n, dronken1
wo .nog con kopje koffie in hot Motel te Bolsward. . .:: . :.
Do .he o.r R. do Jong bedankte daar do kommissic:Pvoor' het·.
orga.nisoron v.an do middagen. Het heeft een wisselwerking;
d_oordat ieder altijd weer met plezier kom t , is het voor;
do kommissie eon plezier om hot te organisorert.
'

v.a:n

In februari kwam do soos uit Parrega oen tegen-bezoek
brengen. Al hoo gezellig ho-t is· om metelkaar te praten,
we meenden dat er ook iets geboden moest worden.
We waren zo gelukkig, dat vrouwen uit eigen dorp een
soort lintenspel hadden ingestudeerd en dat ook voor
ons wilden opvoeren.
Het werd met zo'n succes uitgevoerd, dat om een tweede
keer gevraagü werd.
Vorder traden dozo iniddag twoè zusters uit Koudum en
Heidensohap, de dames· Hettinga, voor ons op mot
"Spiegelbeeld".:. .
, , .
In zang en sketsjes, alles eigen ':lork, ·wofd ons inderdaad een i:piegol voorgehouden; erg goe·d._Maar ook in januari hadden we een fijne middag; toen
kwam de hoor Mµlder uit Tjerkwerd met dia's van oudTjerkword en omgeving. Het was eon middagje, dat je
vaak zei: ".Och .ho.don ja".
· ·
.. 6

!!!"'

'

Het is geweldig;: da t :te!lland·een hob'b°y'heeft citn dit te
bewaren en het verdient gewoon, dai deze dia's vaker
:. ,1ti 1i d~. .kas t word0:·n gehaa.Ld ,; ·

.

- In december'kwam mevrouw Veen;s"tï,ra uit Schettens, nog
wel bekend van .haar.werk ~l~ W:ijkverpleegster. Daarover
kwam ze niet vertellen, maar Z!3 droeg VOOr uit werk van
Friese schr-i.jver-s, · ' :
:, : '
· · · ·
··
... ,..J

- In november wa::rÎe·.h · ;we weer :in '-:s'blsward.
We worden dan a~ w,aj _ir 1~ Sin P. ,Nf 9ola.as-:af~~r. gebracht
docr-de yerrtisá~n~~il, '.dfé· z'ó'n/_prq~é3.ll)ma;l on~ b:engt.
Een goede buur-Ls beter dan een verrevr1.end, is een
gezegde, én dat geldt voor ons wat de _soos van ·Bolsward
betreft~ . .
. :'

,·

'

.

.:

Dan komen we,· éris pr ogr-amma bekijkend in ·omgèkee.rdo
volgorde, bij de startm:iddag in oktober.
r.
We . waren
ondo
r=
onà
én
hàdden·oen
spel-kqmpé'tiitie
gemaakt.
.
.
.
'

.

*

*

In oktober hopen w:e, q.at·ioder weer van de partij kan
z a j n om .weez:: ;aan een nieuw .. ae Lz oen te 'be gd.nnen , een
seizoen, waarin we op 9 d,ecember even -stils·taan pij het
feit,. dat:w.e dan 10 jaar dz-aad err,
;
.

.

•(•

.. .

Naas t de b~ja?,.rdensoos, eens.' per vmaend , ;hebben: wfu ook
nog Le de re wö~k ç!.e gymnaa t Lek , ondo r- ,de. zeer. gewaardeerde
leiding van ·'fü~:i,.<(J~ëhakcii. .
. ·
·
Hier doen niet alleen· sooa-leden aan mee, .maar ook
anderen uä t Tjerk~~rd en Dedgum. ·'
Allo spieren worden elke. week, aoms onder voel .ge kre un ,
losgeschud en dan bij de volksdansen op muziek,krijgen
-de lachspieren nog een beurt.
.
Do gymnastiek staat in de z omo rmaande n st i L, maar in de
nazomer hopen we weer ~te be gd.nne n en ieder is dan weer
van harte welkom.
S. ~uwalda-Posthumus.

-·
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Be j aaz-derrro isj' e Tj e_ rkwe rd;~a~gum :
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De kommissie, die dit reisje elk jaar voorbereidt,
bestaat uit do horen:
Y. Gictcma, Dedgum;
B. Hui tema, Tjorkword; ·
on do dames: J. Hijlkema, Babui-cnj
M. Roorda, Baburon;
S. Buwalda, Eemswoudo •.

·, .J'.

Mevr. Roorda· is niouw in de kommissio; zij neemt
do plaats in van do heer G. Brandsma, die, nadat
hij 25 jaar lang dit roisjeameo goorganisoerd .
heeft, nu als go woon deelnemer mea wil. Ho t zij"
hem van harte gegund. We hopen, dat Brandsma nog
·heel lang mot ons op reis kan gaan.
Bd;o.ngonoemdo kommissie · is al weer· oen paar keer
bijolkaar gewoost. Wo denken, dat we oen aardige
route hebben ud bgez ooh-t on do datum is dinsdag
12 auzystus a.s.
·
Ondanks, dat do prijzen van alles stoods moer
omhoog gaan, hebben wc kruinen berekenen, dat bij
gonoog deelname (minimum aantal deelnemers: 30),
do prijs tussen .de f 50,-- en f 55,-- p~p. liggen
(bus, dinar, koffie, thoo on entreeprijzen inbe·grepon)·. Do kommissie hooft besloten om ook dit
iaar weer een rondgang door het dorp to maken.
Hot gaat niet om grote giften, maar öm het ons
mogelijk to maken eon o·xtra vo rz-aae Lng in to lassen
voor do mensen, die toch ook Zó vaak do.. beurs trekken voor hun jongere dorpsgenoten.
Met uw bijdrage wordt dit reisje als 't ware geqragon door de dorpsgemeenschap. Er is in deze tij_d.
al veel van vroeger verloren gegaan; laton we metelkaar proberen, dat, zo lang er belangstelling ·
· · voor is, dit reisje blijft bestaan.
·; ·
Als u mee wilt, kunt u zich opgeven bij één van de
ko~is.si~_ileden,. dia in juli bij u aan do deur komt.

Mevr. Roorda heeft de route van de heer Brandsma
overge nomen; zij komt langs de ··wä,1 taweg ·en in de

nieuwbouw.

..

We .hopen ..op een geslaagde .re Ls mct veel deelname
en mooi . wce·P.
De .kommd sa i.e •
. ! :;.
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Us Wie ta is no in mo.a.n.ne ald .o.n. o-'
1".0.e i.t bê st.
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Hoi t en mom ek fan al i t gebak, dat wy krigen

~

hawwe mei har berte.·

~

~

Ankie is tige wiis mei har auske en spilet ..n?.

~

-~

al de grutte sus. Sa wit sornmigo.dingen·b.ett·~·;.
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as mem,- om t t se in bêsto opl_iedi.ng han,hat by
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Wy wolle moi dizzon alle minsken y11 Tsjerkwert
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foar alle; "goeie. gaverÏ'Ï èn' kaarten ~

dy 't wy kr.igen hawwe , It hat ûs .t=!-ge. goe d di~n. ~

u
Il

:tl

Il
Il

. '.

Meinze en Janny
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Ankie en Wieta Poelstra. ~
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De kollekte. voor het NCA hae ft in Tjerkwerd
-f 1?0,45 opga_pyacht. Hartelijk dank hiervoor.
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Oer twa moanne- -is it wer safier~ ·Ts.ierkwerterfeest,
dat steld is op freed 2 en sneon 6 sept.

It is de bedool·ing, dat der dit jier wer in grutte
optocht halden :wurde sil, foar weinen en ek in rinnende
optocht. Doch ailegear· safolle inooglik mei, en prebearje der wer wat rnoaïs fàn te mei~sjen, sa't wy dat wend
binne yn Tsjerkwer-t... Tt feesi begjint freedtejûns.
Do minsken dy·1t meidogge oan de optocht, moatte
6.30 oere oan do start wêze î-0ar de beoardieling, dy't
wer trooh in saakkundige j'tll'Y jûn wurde sil.
7.0ere: optecht troch it doa.rpA
Nei êf'r-Ln allo ge arre nei, 11It Wal t ahûa" om te dûnsjen
op musyk fan "Stone Eree "_.

·······•!••

. _._.

.•1.

;

•

.r:

.

Sne on 6 se pt'îmbe::t': ·
Moarns 8.30 oere: .De optocht giet we r ,. :troch de .buorren.
10 Oere kaatsen •
volleyb.al
0

·r ano-r

d e lege re skoalle.

10 Oere bernespultsje foar beukers on skoalbern.
.:filddei~ 2 o.ere: Fierljeppen! Doch allegearre. rne.L en
prebearje de wikselbeker te winnen!
Middeis 3 oere: Föar de barn is der in progra yn
"it Waltahûs" (wat it wurde sil bliuwt
noch 'in fe.r.rassîng~ mar rokkenje der
mar .op , da-t..ït praehtich wurdt).
Yn it skoft_is der de priisûtrikking
fan de bernesp.ultsjes4
Tagong alllnne foar .be:rnl De beukers
meie mei begelieding komma.
Middeis

4

oere: In spultsje foar de 50-l:-ers op it fjild,
en fierdersoan kûpkestek.k:en foar eltsenien.
Foar de mip.sken dy1t ~eidogge sille:
wy s oar-gj e foar lij wetter yn 'e küpke s ,
- 10 ·-

Foar de oaren bliuwt der ne a t o.~~8.. ?~~-. ~s _ïn
+cbbe ká Ld wetter! ! ! .Dus doch allegearre mei!
Ne L: :fi'jouwer oere kin men noch e.fkes terjoohte
by dè tinte op it ~jild, wer·wy fuid.er·it genot
• i

: ..
1

Ï. ·:

• ~.

·;

•

fan·wat muryk en in p.i.Lake of wat oars, it feest
noch efkes troohsette. As it waar·en de minsken
wat meïwurkjè ,_ _·sil dat .fêst wol _s_la:gje·.

Jûns 8.oere: Yn "it Waltahû~". sp l Ie t 'l1;yater it 1;3tik
· "Frou Minske:"
in .stik. fan froulju en oer froulju. Nei ofrin
dûns j an op .musyk fan "de, Tizebosken" ût Boalsert! !
J.S.B •

............
,,,,,,,,,,,,
BOARGERLIKEJ° STAN:
Oan '·e Wal tawe i waard Johan Bert de Jong be rne , so an fan
molkrider de Jong en syn frou; op Iemswalde wie· 't feest
by dè ·walsma's, -doe 1t by Bertus en Nellie Walsma in jonkje
berne waard, dy 't Dirk Be tus hjit; lytse Rein v.d. -wai
waard op 12_maaie berne ~s soan fan àer.rit en Ieke. ·
Ja en doe wieno de jonges 9P., da~ sadwaande krigen Meinze
en Janny Poels~ra in famke, Wybrioh Pytsje, op 15 maaie.
Geért v s d , 'Berg en Ria Molen:aat' s·iÏle · op 25 juny yn
·Amsterdam de lapen ge ar- smi te.- 'Geert is de soan fan 'e
femylje van de n Berg fan Iems'Waide.
'
Durk en .Ákko Bakker:, Waltawei 17, wiene 55 jier troud op
20 maad e .•

De ofrûne tiid hat ek fertrietlike mominten han. Sa rekke
lytse Wandert Tiesma yn 'e feart·en ferdronk. Dit barde op
12 maa Le , ·

.
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E..idragen binne kommen fán: -D. Nadema, Suroh; A. de Haan,
Ts' j eirke s tr j i t-te ; ·S. "Buwalda, Ie mswá lde ; W •. _Steggerda,
Sylroede.
· · ·
·
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Nije ynwenners:
Begin mei zijn we hier aangeland, vanuit Scharnegoutum,
mE?t al ons hebben en houwen. Velen vragen: - hoe foldocht it hjir? Eri ja, daar kun je zo maar geen antwo9rd op geven, d~~: moet je or langer gewoond hebben.
· Leuk v Lndon. wc. hier. de "omr-oppe r-!", Hij zei tegen mij,
tu?se-n he t: "omropporl' door: "Ik bin not dj oor, foar in
gloske bier doch ikaa_l wat".
Tsjerkwerders, in elk geval hebben jullie er drie
skiepposturten bij gekregen:!
De heer en mevrouw Hoekstra-Hookstra
en zoon Wab, die een paar maanden naar
Canada is! Sylroede 4.

///////////
Snypsnaren:
de winkelman en syn frou geane mei fekansjo fan
30 juny o.e.m. 12 july.
Do supermerk is dan sluten. Wy hoopje jim wor fan·
ts-jinst -to wêzen op moandei 14 july.
Marten on Tity Kikstra.
- ûs-d0arpsomropper hat wer in auto. wy' hoopje dat hy
de wurdon fan Prediker yndachtich is: dat dor gjin
Golf op 'e golven bedarret.
- jo kinno jo·raer op •à· minsken fersjen. wy mienden dat
de poli tiko kleur "r-e ad " net he o ch yn 't findol stie
bij ûs pleatslike domeny. mar n0 hear, ferkeard tocht.
op 'e doi fan de arbeid - 1 maaie - wie domeny de
iennichsto yn it doarp, dy't de flach ut hio.
- yn 'e tun bij US n i j o 'doarpsgonoat-dirigont Hoe ks t.r'á
stiet in leger fûgelferskrikkers. soo de man noch
·
. :wol in jas foar himsels haw,we?
- ·áivest&ddebedwingster Hil t s je . Postma rekke. dochs
mei do fyts oer 'e kop. risseltaat: in iepeno knibbel
on do holle skyld.
,
- hiel Iemswalde sil yn 'obus nei Amsterdam op
trouerij. 'k wit net, Amsterdam, as dat mar goed komt.
- te ko ap s in aquarium (80 bij 30) mei planten, forwaer-·; 1
ming, . thermostae.t o naf'h , Priis: in doas se garen. ··· ·- .:. · ~-- ·
kopie foar 15 augustus!!!!!!
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