doarpskrante fan tsjerkwert e.o.

12e Jiergong

REDAKS,JE:

Nft 2o

"It Skieppesturtsje"

Ineke Feenstra-Sijbesma,
Sytske I)jjkst'ra-Bouwhuis,
Richtje Speerstra-Bakker,
Rients van Buren,
Jan I)jjkstra,

1988

tel. 9277

••
't

''

t t

2968
2635 ·
9280
9498

TYPE- EN STENCILWURK: Thea Dam-Ruiter.
OMSLACH: Albert van Lingen jr., Wergeao

REDAKSJE-ADRES: Sylroede 5o
BANKRELAASJE: Rabobank Bolsward; 856.829 t.n.voRäböbank Bolsward, reknro 3087.56.800
t.g.vo It Skieppesturtsje Tjerkwerdo

FOARWURD:
- 65x SA MAR!doarpskrantsje "It Skieppesturtsje" falt foar de
65ste kear by jo yn'e buso
Der is al hiel wat byinoar skreaun en fierwei it measte

Us

wie wiero

Jan Blanksm~ hat dit jier it earste ljipaai fûno
Jan wie wer ris tige op dreef, want hy krige foar de
twadde kear de wikselbeker. It aai waard fün yn it l&n
fan Bertus Walsma en de fügel hie it aaike ferpakt yn in
laachje moddero Mar Jan hie it bistke troch!
Jaap van der Wal krige in beker fanwege it earste aai
fan 1987"
Der ia de lêste dagen hielwat ofjarre, it wie dit kear
goed te rftken. Sels de·iisbaan krige in br'Wl. k1eurkeo

De mannen op'e bou neist de iisbaan binne ek wer drok
dwaande om de koal en beantsjes aansens wer kreas te
plak te kr:ijen. De skiep rinne noch wat huverich nei
de lammen troch de greide. It KNMI foarseit hegere
temperaturen, it is te hoopjen dat se gelyk kr:ije.
Is it jo ek al opfallen dat hast alle skiep wyt binne
fanwege de preemje?
Om't dit it 65ste nfimer fan it Skieppesturtsje is,
fynt ûnderskreaun.e it tiid wurden om mei "AOW" te gean.
Likernoch 12½ jier hat ~s krantsje bestien en ik fyn

dat in moai momint foar in 'frisse' kr~ft.
Rients is no de nestor yn'e redaksje.
Ik hoopje dat jo ûs doarpskrantsje altyd mei nocht lêzen
hawwe en ik binder wis fan, dat dat earstdeis net
minder wurde sil.
Ik winskje de redaksje in protte sterkte en wiisheid
ta om eltse twa moanne mei de help fan alle doarpsgenoaten - auteurs in kreas risseltaat te berikken.
Jan D.

Kopl ynleverje foa.r 1 junyo

BERlCHTEN VAN DE DORPSOMROEPER:
In deze 60ste b:ijdrage van de 124e jaargang noG2 zijn
sinds mijn berichten in het febonummer de rimpels in de
hofv:ijver op het Haagse Binnenhof inmiddels weer
verdwenen aangaande de dure auto's.
Voor deze ministers, die brjna al zo'n dure auto meenden
te bezitten, zullen toch wel even geschrotken zijn over
de kritiek, die merendeel van ons volk (de kiezers)
had. Het is nu eenmaal niet meer zoals het wel eens geweest
is, dat ze maar raak konden graaien uit de grabbeldoos,

nu door de economische tegenwind het kabinet voor zware
beslissingen staat.
Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. De oude
prediker zei.het eertijds al n.l. 'het kromme kan nu

eenmaal niet recht z~n en het ontbrekende kan niet geteld
worden•.
Vele mensen meenden onlangs dat ze aan einde van de
donkere tunnel het licht zagen schemeren, maar al te vaak
was het niet het licht. van de hoop, maar van een tegenligger. En zo verdwjjnt maar al te vaak de ijdele hoop, die
ze zich koestereno
20 febr. Con Spirito.
Het jongerenkoor 'Con Spirito' vierde op de zaterdag·
de 20ste febr~ari haar derde lustrum.
Dit feit werd met een reünie herdacht. Door de jaren zijn
ongeveer honderd jongeren lid geweest. Van deze waren er
ruim 60 op deze dag, plus leden van het huidige koor,
totaal dus 80o Tien uur·1s morgens werd ér koffie gedronken en een ieder welkom geheten door de voorzitter
en natuurlijk had men elkaar veel te vertellen, zowel van
het heden als verleden.
Tussen de middag werd er
gezamenlijk geget~n en
___.,......
daarna ging men naar de .
kerk voor de repetie uit
een selectie uit het
repertoire van vijftien jaaro
Voor de begeleiding
zorgde een combo van
oud-leden, die eertijds
het koor 66k hadden begeleido
In de tussentijd maakte
ik een rondgan~ dooD
Tjerkwerd, Arkum en
Dedgum om de uitvoering van 's avonds bekend te makeno
In het vroege avonduur van 18.00 u - 19.30 u. hadden we
een koffietafel en toen was het zover •••••• o
3o

Men kon het gelegenheidskoor beluisteren.
Een groot aantal mensen vulden de kerk onderleiding
van Age Gietema,en Jan Blanksma kreeg ook nogeens het
koor te dirigeren net als eertijds.
Duizenden kerkgangers genoten er de afgelopen jaren van

in jeugddiensten overal in Friesland en daarbuiten en op
deze 20ste februari herleefde dat allemaal weer •••••
Na afloop was er een staande ovatie voor de groepo
En voor rrrijzelf als manager zag ik de rijke oogst van de
afgelopen jrll'enl
Na dit alles gieng iedereen terug naar het Waltahuis,
waar alles in de morgenuren was begonnen. Daar bracht
het duo Sikke Horjus sfeer en vermaakte iedereen zich
daar plezierig al delend met anderen.
Mijn complimenten gaan uit naar het bestuur voor de
organisatie en voorbereiding en inzet voor dit schone
gebeuren. Ook het beheerders echtpaar van genoemd Waltahuis voor hun prima verzorging aan ons allen op deze dago
Al met al een gezegende en geslaagde dag!
Op 26 februari was het precies twee jaar geleden, dat op
deze datum duizenden zich in Friesland verdrongen om
of deel te nemen of getuige te zijn van· de Elfstedentocht
die op deze zeer late datum werd verreden. In de vroege
morgenuren vroor het in Frie~land 14 gradeno Die winterse
periode duurde nog drie dagen, zodat in feite de tocht
ook nog op de laatste februaridag had kunnen worden verreden!
.,_ 1
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14De laatste zondag
van de februari
. HJIR
IS
DE EIN FAN
WEI!.
..
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.·
.
...
maand. De dag des
Heren, was deze
zondag een dag
van de WIR
(De Wet Investerings
Rekening)o
Wie nog een
WIR-premie in
de wacht wilde
~.J.,e-p~p. mo es t ~r

bij zijn en ging dus naar de notariso Volgens een dorpskrant uit de regio, zaten •s avonds bij de _n otaris in
Makkum een dertig tal boeren in de wachtkamer 9 allemaal
op deze zondag in de weer om de WIR. Alleen al in Makkum

werd voor vele miljoenen verhandeld op deze zondag.
Geen wonder dat de SGP, die zondag als de zondag als
rustdag en dag des Heren op grond van het vierde gebod
eerbiedigt, premier Lubbers aan de kaak stelde wegens
ontheiliging van deze zondag!
T:ijden hebben tijden!
2 maart, was de laatste dag van de 5 dagen durende
expositie van eigen artikelen van de dorpsbewoners _in de
plaatselijke galerie Artisjok. Onvoorstelbaar hoeveel
bijzonderheden er in ons dorp zijn, bijna onbegrijpelijk.
Voor de organisatie en dan bedoel ik bestuur vereniging
dorpsbelang,_mijn complimenten! En daarom dient deze lieden
een pluim op de hoed te worden gestoken!
Het was op de 5de· maart precies 50 jaar geleden, dat ik
net als in de tijden van EL DORADO, met in een strooien
koffertje (uit die tijd) het nodige met een leren riempje
op de pakjesdrager van nrljn fiets bond en de rest van mijn
lijfgoed in bruin pakpapier bijelkaar gebonden met touw
aan mijn fiets hing en gedecoreerd met het rijwielbelastingplaatje met veiligheidsspeld op mijn jas, nam ik met een
handdruk (geen gezoen) afscheid van mijn ouders, broers
en zusters en ging fietsende richting Stavoren, verder per
boot en trein, het grote avontuur naar Berkel en Rodenrijs
tegemoet ( wordt vervolgd) o
Op de 5de maart ging de 6de Elfsteden-surftocht langs
ons dorpo Als eerste ging langs John. v.d. Starre uit
Den Haag en die ook als eerste in Harlingen aankwam en
tevens op de zondag de 2de en laatste dag in Sneek, in deze
zwaarste surfmarathon ter wereld, op zijn naa,m wist te
schrijven.
Als dorpsomroeper van alhier heb ik bijna alle deelnemers
een goede reis en een behouden aankomst toegewenst!
De bel hebben ze allemaal goed kunnen horen en de waardering voor dit alles, was de toezending van een prachtige
wimpel van de organisatie!

5o

Op donderdag 17 maart maakte ik in het vroege middaguur in een rondgang de geboorte bekend van Christiaan
Reinier van het ouderpaar Ezenga-llijksterhuis.
Ald Faers Erf. Wederom ook dit seizoen, dat begon op
1 april, zal ik weer merendeels zfjn in de timmermanswerkplaats met zijn prachtige stijlkamers en tevens met zijn
authentieke inventaris, dit alles in het dorp Ferwoude.
Mjjn dagen zijn weer als voorheen, de maandagen en vrijdagen
en zondags om de week.
Op de 6de april
vierde Etje
Koopmans haar 90ste
verjaardag.
En D.V. op 26 april
hoopt Jeltje
Jorritsma-Kers
bij vele dorpsgenoten
beter bekend als
Feikje-Jeltsje haar
95ste verjaardag
te vieren in
verzorgingshuis
Huylckenstein,
Eekwerderlaan 1 te
Bolsward.
In memoriam:Meester Jan Walinga, geboren 19 december 1906
te IJlst, overleden 4 maart 1988 te Bolsward.
Het gezin Walinga kwam in april 1953 uit Mastenbroek (0~)
naar Tjerkwerd door de benoeming van J. Walinga als
'bovenmeester' van de Chr. school alhiero We hebben hem
leren kennen als een meester van ~e oude stempel, waar
orde en gezag hoog in het vaandel stond geschreveno
Zijn inzet op school als ook gedurende een periode van 12
jaren jaren inzet voor kerkelijk werk als ouderling en
skriba9 lid van het kerkkoor en zijn huisbezoeken zullen
niet licht worden vergeten!
.
Een ouderling, die er niet tegen opzag na een avond van
huisbezoek, zijn werk dat weleens was blijven liggen, nog
ter hand te nemen en of te makeno
Na zjjn pensionering in 1971 verhuisde de familie naar de
Secr. Haitsmalaan te Bolswardo

Op 4 maart j.l. overleed Jan Walinga in Bloemkamp na

een verblrjf van ruim 3f jaar aldaar.
Voorwaar en toepasselijk zijn de woorden uit de 2de brief
van de apostel paulus aan TimotheÜs en wel uit het 4de
hoofdstuk de versen 7 en gedeeltelijk vers 8: 1Ik heb de
goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb
het geloof behouden; voorts is rnjj weggelegd de kroon der
rechtvaardigheid, welke rnjj de Here, de Rechtvaardige, in
die dag geven zalo'
Vanaf deze plaats wens ik mevr. Walinga en haar kinderen
troost, sterkte en bemoediging toe dit persoonlijke verlies te dragen.
Moge Jan Walinga rusten in vrede!
Tot zover ditmaal. Wederom van huis tot huis
de hartelijke groeten van de
dorpsomroepero

B O A R E R L I K E

S T A N

----------------------------

Yn'e pastory waard in jonkje berne dy't de namme
Christiaan Reinier Ezenga meikrige. Proficiat!
Op freed 25 maart binne Sytze Nauta en Aletta Everaars
troudo Se wenje op Sylroede 4. Ek ~s Lokwinsken!

KLAVERJASCOMPETITlE AFGELOPEN.
Dinsdaç 2~ maart jongstleden besloten de leden van
de klaverjasclub het seizoen 1987-1988 met een
laatste kaartavond.
Voor de uitslag van de competitie maakte deze
laatste wedstrijd niets meer uit,maar een gezellige
afsluiting met een hapje en drankje laten de leden
zich niet ontzeggen.
Aan het eind van de avond werd tenslotte de
langverwachte uitslag van het afgelopen seizoen bekend gemaakt.
Achter de namen staat de gemiddelde uitslag vermeld.
4821
1. Maaike Brandsma
4624
2. Jaap v.d.Wal
4587
3. Wiebren Pcelstra
4547
4. Klaas Galama
4502
5. Riet Bruinsma
4499
6. Maurits IJdema
4480
7. Bert Miedema
4461
8. Jaap Groot
4455
9. Bertus Walsma

en

last but not least de winnaar van het
vorige
seizoen~
10.Meinze Bakker
4430
Volgend seizoen hopen wij weer enige nieuwe leden
bij de club te mogen verwelkomen.want tien leden is
eigenlijk iets te weinig.
·
Dus mensen dorosqenoten~kom volgend sei~cen ook mee
kaarten op dinsdagavond.Want
laten we
eerlijk
zijn~wie houjt er niet van een gezellig avondje?En
dat is net wat ~ij bieden.
Tet volgend seiz~en' !
Namens de kaartclub Maurits IJdema.

8.

EHBO VERENIGING TJERKWERD:
Seizoen 1987 -·1988 gi~g van. start met een cursus
hartreanimatie.
Er waren 18 deelnemers, waaronder 4 Tjerkwerders,

en de rest kwam uit Parregao
Op 22 september deden we examen en zijn we allemaal
geslaagd!
Op 6 oktober was de eerste les van de nieuwe cursus·
EHBO. Na 16 lessen detj.en de volgende kandidaten
examen: Hinke.Brandsma, Helena Tiesma, Thea Zysling,
Coby Galama, Marijke Galama, Moniek Postma,· Wiepke
Kampstra, Anna Gietema, Tedje Breeuwsma, Geertje
van de Wal en Lieneke Smids~
Allen zijn geslaagd, proficiat!!

-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·EINDSTAND BILJARTCLUB HeToS•

1

87 - '88:

Kampioen+ 1e prijs: Willem Poelstra 2e
" Gerrit Rijpma
tt
2e
Sjoerd Gaastra Il
Sybren. Hiemstra 3e
Il
4e
Haye H~itema
Tl
4e
Douwe Poelstra
4e

!I

Jan Dijkstra

5e

"

Gosse Hofstra

9.

24 pnt.
22

lt

22

n

19

Il

18
18
- 18
16

tl

-

"
"
11

KENINGINNEDEI~FIERING 1988:

Dizze feestdei falt dit jier op in sneon, dus
in moaie dei om te fiereno
Der is wer fanalles te dwaan, saas volleybaljen,
keatsen, spultsjes ensf.
De middeis is der in 'trekke~ behendigheids-wedstrijd'•
De dielnimmers kinne har
l. wike foarêf
Keninginnedei oanmelde by Johannes
Bakker. D~r kin men ek it parcours
krije.
De dielnimmer mbat wol in trekker~
rybewiis ha oft er meidwaan wol!
De jûns wurdt der in guozzebrief
organisearre yn it doarp.
Der wurdt dan wol wat fan jo frege.
Nei ofrin gesellich dünsje op musyk yn ~t Waltahfts.
De spultsjes en tiden op dizze dei fine jo yn it program
wat by jo brocht wurdt.
Dit stikje is alfêst in 'opwarmerke'.

yn e

I

Oant dan,
it orànjeferieningsbestj9ero.

AVONDMAVO HARLINGEN, EEN VORM V~~ VOLWASSENENEDUCATIE:
Het Friese Avond College is een grote rijksgesubsideerde
scholengemeenschap voor volwàssenen waarin men de
volgende schooltypen kan onderscheiden: MAVO, HAVO,
Atheneum en MEAO. De basisplaats is Leeuwarden, d.w.zo
de administratie en o.ao het bestuur zetelen daaro
100

Verder zijn er vestigingen in Sneek en Harlingen.
In Harlingen is er de ávondmavo aan de Midlumerlaan
llOo

15.

Zoals u onget\\'rjfeld is opgevallen, staat de volwassenene
educatie, z.g. tweede· kansonderw:ijs, in het middelpunt
van de belangstelling. Veel volwassenen willen, om
verschillende redenen, weer eens gaan studeren. Men
heeft het gevoel te weinig algemene ontwikkeling te
hebben, wil zijn of haar. carrière mogelijkheden vergroten
of er door allerlei andere bezigheden nooit toegekomen
zichzelf op intellectueel gebied te ontwikkelen.
De avondmavo in Harlingen biedt de mogel~1dleid om in het
schooljaar '38/189 eer, keuze te maken· uit maar liefst
8 vakkeno Men kan kiezen uit: Nederlands, Engels, Duits,
Spaans, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en economie.
Een MAVO-diploma kunt u halen in 3 jaa.ro Daarbij bestaat
een volledig diploma uit 6 vakken, maar u.kunt ook 1,
2 of 3 vakken gaan doeno Voor elk vak kunt u een certificaat halen en 6 certificaten is een diploma.
Per vak kan worden doorgestroomd ·naar HAVo, Atheneum of
MEAO in Sneek of Leeuwarden.
Indien u twijfelt of de MAVO het juiste schooltype·voor u
is, dan bestaat er ook nog een z.g.n. schakelklaso"Deze
kan beschouwd worden als een opstapje naar de MAVOo
De schakelklas is ondergebracht bij de Stichting Basiseducatie in Harlingen.
Veel volwassenen hebben een baan, een gezin, sociale
bezigheden of een combinatie van dit alleso Het moet
altrjd maar uitkomen met thuis of je volleybaltraining!
Om dat ttjdig te künnen regelen liggen na 1 mei a.so de
lesroosters klaaro
Een open avond wordt gehouden op 9 juni a.s.
Komt u eens langs, het verplicht u
tot niets!
Inlichtingen bij mevro Jo Lesterhuis,
telo 05172-1911 of het Fries Avond
College, tel 058-882400.
110

BESTE INWONERS VAN TJERKWERD:
Na lang overwegen zijn dan toch onze plannen bevestigd
en aaan wij 27 april a.s. vertrekken naar Ontario
in Canada, waar ons een nieuwe toekomst staat te
wachteno
Hoe het allemaal zal zijn is voor ons ook nog een
vraagteken.
.
We hebben hier altijd met plezier gewoond aan de
Singel en bedanken ook tevens voor alle lidmaatschappen.
Voor diegene, die ons eens willen opzoeken of een
kaartje willen sturen volgt hier ons adres, wat overigens
eerst tijdelijk is.
Mensen tot ziens!
Ons adres:
R.So Minnema,
p/a Go Rjjpma,
R.R. 4 Appin,

A01 N .o·.L. Ontario Canada.

BILJARTCLUB H.T.s.:
Tjerkwerd
Haan
G. Hofstra
G. Dijkstra
RoGo de Jong
G. Dijkstra
J. Dijkstra
s. · Hiemstra
Sj. Gaastra

Ho de

17
28

74
27
74
54
21

20

-

--

Ferwoude

24

februari 1988

w. Attema
15
46
B. Brouwer
E. Hooghiemstra 77
16
Ho Haanstra
O; van Kalsbeek 45
Pö Feenstra
37
F; de Groot
22
20
P. Rilt

2 - 0
0 - 2

0 - 2
0 - 2
0 - 2
2 - 0
2 - 0
0 - 2

-----

6 - 10
-0-0-
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BERJOCHTEN FAN DOARPSBELANG:
T~jerkwert toant rujsgjirrichheden

---------------------------------

Yn't ramt far1 dit slu'ikkeljier, ha wy fan 27 febr. oarit
te mei 2 maart in besûndere eksposysje yn ~tiSjok hful.
We sjogge noch efkes dêrop weromo
Yn de boppeseal fan A.rtiSjok stie hiel-wat rujsgjirrichheden, gás.s wat minsken hienen har besûnderheden d~r
brocht. Allerhande foarwurpen; in fariaasje fan skildertjen,
souveniers en munteno Mar der wienen ek boeken mei
ansichtkaarten fan jierren ferlyn, antyk guod en in
sels makke troujurka Der wie eins te folle om hjir alles
op te neamen. Geweldich! Wat it benammen die, wienen de
ferhalen by it guod, die leinen nochris de kla1J op de
soms emosjonele wea.rde,·de skiednis fan it besito
Ach, jo hat it fêst sela allegearre wol sjoen en lêzen,
want der ha hiel wat minsken efkes in besykje oan'e
galerie brocht en mei in soart nocht en wille dizze
tentoanstelling besjoen.
~
Fanof dit plak wolle wy as doarpsbelang eltsenien
hertlik tank sizze foar de meiwurking en de belangstelling!

!:~:~!~~
Fierders kinne wy jo ek roeidiele, dat it n:ije fytspaad
Tsjerkwert - Boalsert sawat klear iso
Dat moat hast ek wol, want dit paad sil tagelyk mei
de iisbaan op freed-te-middei 3 juny o.s. iepene wurdeo
Oer it fierdere hoe en wat sil yn'e rin fan1e tiid noch
in berjochtje fan ~s kommeo

~~~~~~-r~i~~
It AFUK (De Stifting Algemiene Fryske Underrjocht
Kommisje) wol kursussen Frysk yn eigen doarp organisearje9
want sizze hja, in kursus yn eigen doarp befoarderet de
ûnderlinge kontakten, de miensskips sin en it opkammen
foar eigeneo
It gjit om it kursusjier 188/'890 ~er is in kursusfoar 'niet friestaligen' en in kursus 'leargong A'•
130

Foar eltse kursus moatte der minst 10 kursisten wêze.
Slagget dat net, dan wurdt der troch it AFUK besocht ·
de kursisten earne oars by in kursus ünder te bringen.

Wa1t belangstelling hat kin fierdere ynformaasje krije
en harren opjaan by: Th. Dam-Ruiter, Waltaweg 31, 8765
LN Tjerkwerd, ti11.·94o6 of in brochure oanfreegje by
it AFUK; Postbus 53, 8900 AB Ljouwert, till. 058 - 138045.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KEATSEN

1988:

Op tiisdei 3 maaie sille we wer los. We begjinne om 7
oereo
Der binne twa klassen: junioaren ( 8 o/m 12 jier) en

senioaren (mfullju en frou~ju).
Kosten: bern·- f 10,- (2e ût 'e selde h~sh&lding f 7,50
tredde !5,-)u

Senioaren betelje f 15,-.
As it waar meiwurket kinne wy 15 kear keatseo
Inkele frijwilligers binne tige wolkom om te assistearjen
de berno
It giet foaral om de telling.
Jo hoege net eltse. wike,
in inkele kear is ek al moaio
.
by

Om't de lieding yn hannen is fan-skoalmasters, is der
gjin keatsen yn1e skoalfekansjeso As der lieding foar
dy tiden is, dan soe it trochgea.n kinneo

~~4:

De sportferiening,

,?lf~ ~

BYDRAGEN BINNE KOMMEN FAN:

Frou A. de Jo?g-Jorritsma - Waltawei, frou B. Heebink -

Canada, T. Gaast ra - Boalsert, . frou S •.. de Jong Waltawei,

o.

Postma - Ymsw~lde, frou.A •.. Walsma-de Boer -

Boalsert, B. Huitema - Jousterperwei, Go de Jong Kade, gebr. Gaastra - Parrega~, P. Tolsma ~ Beabuorren,
Wo

Poelstra - Dedzjum, frou J. de Jong - Drachten,

s.

Gietema - Himdyk, Lo Hylkema - Beabuorren, fam.

Altenburg-Jorna - Gaast, Bo .Burghgraef - Boalsert,

s.

Hiemstra - v. Panhuyswei, Go Kuiper - Boalsert, A.
Nauta-Everaars - Sylsroede, u •. Haarsma - ~altawei,
frou Kooprnans-Lemstra - Singel, B. Bruinsma - Dedzjumo

H E R T L I K T

A

N K !

+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

SNYPSNAREN
•••••••••••••••••••
- Okke Arkum hie ûtfanhuzers. Se krigen d3r iten,
se dronken dêr en se sliepten dêr, mar no binne
se wer op Jonkershuzen.
- It tal froulju dat mei tennis de kost fertsjinje
sil, is mei 4 ûtwreideo Binne der noch mear leafhawwers (ek mànlju), dy kinne terjochte by Jan Do
Sylroede 5, till. 9498.
Dat Roelof de Jong sr. en Hein de Haan mei de reade

15.

bal sjitten is d@r oanta, mar dat kampioen
Willem Poelstra dat ek die, leit minder
foar de hfui.
Jan Bo f~n it earste ljipaai 1988.
Rille Drain BV hat Sylroede 9.d.rainearre
Sjoerd Breeuwsma hie in ko, dy't befalle moast •. Der
kam~n tw poatsjes ~t, dat like skoano
Sjoerd lüke, gJJ.n risseltaat, buorlju
derby, fan't selde, de feedokter wie it
lêste stasjon, it kr-eake cmr-aak, mar it
i

keal bleaun
t it wieo Wat wie no it
probleem? De ko brocht in twilling en der waard
wer1

lutsen oan ien poat fan elts keal, dat sadwaande.
-

Immen hat besocht it Waltahüs yn te riden mei de
auto. It stek kearde de wein, mar hinget no ~t it
leado
By Jehannes en Sietsk~ fleaoh in do oan, dy•t. oan it
hamsterfoer set waardo De do waard wer büt.en set, mar
fleach wer tsjin it r6.t en woe der wer yn. De famkes
nemaden it bist Dodo , De ring om•e poat broc.ht ~tkomst
en Dodo is wer by de baas yn· Menaam0
Us doarpsomropper hat in eigen relaasjekaartsje
makke litteno
Kopy ynleverje foar 1 junyo

