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VOORWOORD:
Beste lezers en lezeressen,
Na regen,regen en nog eens regen is het ons wel
du~delijk dat we langzaam maar zeker de winter
induiken. De eerste schoolvakantie zit er ook
alweer op en alle activiteiten die bij deze
tijd horen zijn weer volop aan de gang.
Organiseren, veel vergaderen over al of niet
belangrijke dingen, het hoort er nu eenmaal bij
en is in ieder geval een goeie therapie, of hoe
je het noemen wilt, om de winter door te komen.
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Straks alweer Sinterklaas,
bent U al bezig?
Aan het vieren van St. Maarten
moet ik nog altijd wennen, daar er in mijn vorige
woonplaatsen niet veel aan werd gedaan.
Toch herinner ik me, dat ik vroeger voor de kinderen
koolrapen zat uit te hollen met een lepel, dan
figuurtjes er in uit sneed en een kaarsje erin.
Zo viert iedereen elk feest op zijn eigen manier en
de hoofdzaak is dat de jeugd er later een goeie
herinnering aan behoudt.
Is er in Tjerkwerd veel gebeurd de laatste tijd?
Ik weet het eigenlijk niet, wat dat betreft blijf
ik nogal eens verstoken van het laatste nieuws
van ons dorp.
Voor mij dus helemaal goed dat er een Skieppesturtsje

is dat me op de hoogte houdt.
Wat ik wel weet is dat er straks bomen geplant worden langs de nieuwe weg op Eemswoude, vanaf O.Postma
tot aan het eind van de weg.
't Zal waarschijnlijk het geheel wel een landelijker
aanzien geven, maar ik hoop niet dat ik daardoor
het uitzicht op Tjerkwerd moet missen, want daar
ben ik erg aan verknocht.
En wat zal de winter ons brengen, zal er misschien
weer een 11-stedentocht komen of blijft het kwakkelen zoals vorig jaar?
't Is goed dat we dat niet allemaal vooruit weten,
maar hoe dan ook we moeten er met mekaar maar weer
het beste van zien te maken.
Het ziet er in de rest van•de wereld toch al niet
zo rooskleurig uit en volgens de hoge heren
moeten wij straks ook de buikrieme~ wat aanhalen,
om van de boeren nog niet eens te spreken, want
die toekomst is ook maar onzeker.
Daarom nu maar van elk moment profiteren, regen of
geen- regen en wat er later komt dat zien we dan wel.
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Weet U nog dat ik vorig jaar in mijn voorwoord
een beroep op uw portemonnaie deed wat betreft
uw vrijwillige bijdrage voor de Skieppesturt?
Dat geldt nog steeds en voor diegenen, die hun
bijdrage al gaven, heel hartelijk dank!
Ik heb trouwens nog iets op mijn hart,
we vonden het n.l. zo leuk dat
~enske Ba~ker een verslag schreef over
hun fietstocht. Zouden er niet meer
mensen zijn die zomaar eens een stukje
zoudrln willen schrijven?
Dat zou het peil van ons krantje verhogen, zodat het nLet alleen maar
een mededelingen bla~~je wordt.
Denkt U daar nog eens over na en wij
wachten af, de inlevering voor de
nieuwe uitgave zien we graag
voor 10 Dec.
tègemoet bij een van de
-~~~~~-redactieleden.
Dit geldt ook voor nieuwtjes, mededelingen e.d .. Succes ermee.
Namens de redactie,

PhÜn

******~**********************
BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER.·
----------------Opgetekend uit mijn handelingen in de herfstmaand
en de wijnmaand.
En ditmaal is dit mijn 74ste bijdrage.
September maand.
Met nog een klein aantal dorpsgenoten fietste ik
op de 1ste dag de 30 km WGnseradiel-rijwieltoertocht.
Een dag later vierde onze burgemeester M. Abma
zijn 60ste verjaardag!
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5 Dagen later klinkt mijn roep en de bel
ditmaal met witte linten eraan, in de hoofd;laats van
onze gemeente en in eigen dorp en dit alleen vanwege
dat. Geartsje en Freddy in het middaguuf
in het huwelijk werden verbonàen en elkaar trouw
beloofden zowel op het stadhuis als in de st.Petruskerk alhier.
Dit kreeg een vervolg in het avonduur toen een
ieder die dat wilde zijn of haar gelukwensen kon doen
in het plaatselijk etablissement in hun woonplaats
En ik meende , ik weet het haast wel zeker, dat ik
kan schrijven van een gezeg~nde dag zowel voor hun
beiden als voor hun ouders!
Op de 2de dinsdag van de maand sprak de fractievoorzitter van de V.V.D. de heer F. Bolkenstein

dat Prinsjesdag,doordat het koffertje weinig
geheimen meer bevat,dan ook een schijnvertoning is.
Een idere is bijna op de hoogte en hij noemde
Prinsjesdag het grootste lek van Den Haag.
Men moet de kaken op elkaar houden vind dan ook
genoemde heer •.
Een week na Prinsjesdag kon de boerenzoon uit het
brabandse land Gerrit. Braks zijn ministerschap
bijzetten in de kast ~an vergankelijke waarden.
En zo bezat Koudum van de een op de andere dag
Timmerman Sybren de Jong van vlees en bloed en ..••
•••.. in brons. Nu is het g~bruikalijk dat na iemandé
overlijden in dorp of stad een beeld wordt onthuld
als deze persoon voor zijn plaats een gedenkwaardig
persoon geweest is. In Koudum doet men zoiets anders.
Daar is een standbeeld onthuld van de timmerman,
o6k wel Sybren Spiker genoemd, die nog springlevend
is en bij de onthulling aanwezig was.
Dorpsbelang , gemeente en provincie leverden een
financiële bijdrage en de genoemde Sybren betaalde
zelf het ontbrekende.
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Vandaar denk ik dat zo iets,
het zou ook hier kunnen zijn, navolging krijgt.
Een standbeeld van een prominent
dorpsgenoot zou hier op het
plein bij het Waltahûs ook niet
misstaan.
Om reden bij je leven lijkt.het
mij dan ook veel interessanter.
En aan je eigen beeltenis zou je
dan ook bij leven en welzijn nog
vele jaren plezier beleven!
En geen gedoe met hoe noem je dat ook alweer, ik
weet het al men noemt dat posthuum.
Maar zoiets moet in organisatie-verband door een
aantal lieden van hier met een hoge graad van
intelligentie quotiënt. En ook hier zouden gemeente
en provincie financieel aan mee moeten doen.
Zo las men in de regionale dagbladen dat ons koninklijk paar volgend voorjaar hun huwelijksjubileum
zullen·vieren zij geen prijs stelden op een
nationaal geschenk.
En als nu dit bedrag eens deze kant op ging zou er
al een mooi startkapitaal zijn. En er moet een
bank en giro-rekening word~n geopend.
En het mag nimmer zo zijn als waarvan men zegt:
"Achter dit vaandel gaan we aan •..•••. en ~oe het
uitpakt zien we dan lat~r wel!"
Tot zover waar ik aan toevoeg;
"Steek eens een pluim op de hoed van een ander!"
En wanneer men de hoop laat varen vaart men zelf
met deze mee.
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nog een aaantal berichten uit de wijnmaand.
Den Haag Vandaag-Gisteren en Morgen:
De verloren zoon. Wat de grote meerderheid van ons volk
betreft heeft premier Lubbers terecht het gemeste
kalf geslacht voor zijn gast De Klerk.
"Wat van verre· komt ~evlogen, wordt hier wonderlijck
onthaelt." zei eertijds al Joost v.d. Vondel al
waar ik zelf aan toevoeg maak dê-·tent niet .groter
dan uw huis, En verre weiden lijken groen!·
De vierdaagse werkweek.
·
Nederland loopt weer internationaal voorop.
Terwijl in geen enkel lan~ de vierdaagse werkweek
onderwerp van gesprek is.
Ook was het geen zalvende kansel-boodschap in
Scheveningen waar de vice-premier Kok zijn preek hield.
Zwaar weer op komst. Hij wil ons alvast aan het idee
làten wennen-aanhalen die broekriem~ terwijl een
aantal reislustige parlementariërs weer eens in het
buitenland vertoefden. In Rusland en Z. Afrika.
Het C.D.A. vierde haar tweede lustrum.
Volgens premier Lubbe·rs:
"Een frisse nieuwe club met de luiken wijd open".
Terwijl minister May-Weg(gen) haar ingeslagen weg
nog steeds als een blind paard vervolgd.
Tenslotte: met de jaarvergaderingen v.d. plaatselijke
verenigingen in't zicht, en als een ieder zijn gelijk
weer wat krijgt, kuhnen deze .samenkomsten nu eenmaal
vreedzaam verlopen.
Maakte ook nog een aantal rondgangen in deze twee
maanden merendeels in de regio en eigen dorp.
Bescheidenheid gebied mij om het hierbij te laten
op deze 31 ste oktober de dag dat Maarten Luther
473 jaren geleden de perkamenten rol met 95 stellingen
op de deur van de slotkerk te Wittenberg spijkerde.
Inmiddels is het 24.00 u. en 1 novem~er en zijn we
precies 1486 uren verwijderd van de 1e jan. 1991 om
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22.00 u
in h~t plaatselijk etablissement waar
de jaren ervoor vraagtekens uitroeptekens werden
en de hoogste dorpsonderscheiding 1990 zal worden
uitgereikt.
De volgende bsrLchten ~ullen net als de vorige jaren
een jaarverslag zijn.
En pluk de bloem~n maar spaar de knoppent
Wij houden pas·op de plaats en~······ ik ben niet
meer in beeld · Wederom als altijd van huis tot huis

de hartelijke groeten ~an
de Dorpsomroeper.

-----------------------------ORANJE-FERIENING NIJS:
Efkes in opfrisserke;
14 nov.

'90

om 20.00 oere ledegearkomste yn it
Waltahûs.
Frans Mulder toant ûs -0ia's dy't
makke binne op it simmerfeest.
Leuk dus!

24 nov. '90 is it wer safier !!!
Dan komt de Sint mei
syn Pieten nei it
Waltahûs ta.
It wie leuk as de
bern in wurkje makken· of sa.
Om 14.00 oere by it Waltahûs
sa is't mar krekt,
jimme komme dochs ek?
Sinterklaasje kom maar binnen .....
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OPROEP -
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OPROEP:

De EHBO ve~eniging van Tjerkwerd heeft maar 11
leden meer en wil daarom met de EHBO vereniging

van Parrega een nieuwe cursus star.1:.en in januari.
Hij wordt gegeven op maandagavond in Tjerkwerd.
Hoe belangrijk is EHBO (eerste hulp bij ongelukken)?
De meeste ongelukken gebeu~en nog steeds in en om
huis.
En wat is het fijn om iemand te helpen op je werk,
thuis of onderweg.
Niet alleen levensreddende handelingen le~r je op
cursus maar ook verschillende verbanden of iemand
geruststellen.
Bij bepaalde beroepen wordt er steeds .vaker een
ehbo-diploma vereist en vanaf 16 jaar mag je examen
doen.
Heb je belangstelling of wil je meer inlichtingen
bel dan 939~ of 2308.
In afwachting het bestuur.
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Hallo iedereen,
Hou je van volleyballen?
In Parrega kun je er nog bij.
De volleybalverêninging Parrega e.o.
kan no~ nieuwe leden voor de wedstrijd volleybal g.e brui ken.
Je hoeft niet meteen met de wedstrijden mee te doen,
(het mag natuurlijk wel) je kunt bijvoorbeeld
ook eerst alleen mee trainen en laten bekijken of je
ook wilt wedstrijdspelen.
We trainen elke dinsdagavond, dames van 18 .30-19 .45
en heren van 19.45-20.45 in de Gearhing te Parrega.
De wedstrijden worden altijd op de vrijdagavond
gespeeld.
De leeftijd is vanaf 15 jaar en de contributies zijn,
afhànkelijk van leeftijd, rond de f 100,00.

Heb je interesse~ en kan je een beetje volleyballen,
kom dan gerust eens kijken of geef je op.
Voor meer informatie, of opgave bel Hetty Wiersma
tel. 9254 of Grietje Labordus tel. 9478.
het bestuur.

******************************
Oan alle minsken dy't tidens myn ferbliuw yn it
sikenhûs te Snits en it ferpleechhÛs te Boalsert
harren meilibjen betoanden,
mei it stjoeren fan kaarten, bisites, blommen
en oare attinsjes, sawol as ek wer by mijn
thuskomst, wol ik jimme allegearre tige betankje.
It wie geweldich!
Sytske de Jong.
Waltawei 3, nov.

1990.

AGINDA:

14 nov.
24 nov.

: Oranje feriening ledegearkomste.
Yntocht Sinteklaas.
9.

Okt.

1990.

"Der riist in doarpke leaf en
kein ut wide puollen en petten~

Sa begjint it doarpsliet tan 'e '.Tynje.
Tynje is in doarp mei sa'n lytse 1400 ynwenners.
Se ha krekt it 80 jierrich bestean mei grut feest·

betocht! Wa hie ea tinke kinnen, dat wy as "rasechte"
Jousterpers noch ris ferfarre soene nei oare kontreien?
It is foar
in utdaging! We geane ek mei wat
weemoed yn
hert, fan it prachtige Jousterp wei,
mei syn romte en kleare fierten. Sa'n utsicht as
wy hjir ha sil we nea wer krije. Mar achter
boerelibben stiet in punt! Us wurk is hjir dien.
We ha hjir iltiid mei in soad nocht wenne en wurke
en we hoopje dat de nije bewennershjir ek lokkich
en sUn genietsje meie, fan al it moaie dat hjir
groeit en bloeit.
Wy wolle yn'e Tynje it Skieppesturtsje al graach
halde. Us ny wenplak is~ Warrewei 19, 8406 AA Tynje.
Fierders betankje wy ·hjirby foar alle lidmaatskippen
en winskje jimme allegearre it allerbêste tal

us

us

us

Enne en Anny Feenstra-Burghgraef,
Jousterp 6, Tsjerkwert.
tel. 05132-91 ~- (gemeente Op s t e r Lá n ) ,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ffe&
Bijdragen binne kommen fan:

o.

Jorritsma, Twizel; Akke de Haan, Boalsert; D. v.d.
Werf, Easterwierrum; Mej. H. Groenewoud, Boalsert;
E. Feenstra, Jousterp; S. Breeuwsma, fan Panhuyswei;
H. Schakel, Sylroede.
Us hertlike tank!
1 0.

VOOR IE:DEREE:N E.&:f\J !... usr .JE. MF.:,T
KLUS.JES DIE: 20 5NËL M06ËL!.)K

GE.DAAN MOE.:TEN WORDEN ...

Hallo~
Zoals jullie wel gemerkt
hebben is er v,eel gebeurd
op Waltaweg 9,
Na bijna 5 maanden getimmerd en geklost te
hebben zijn we hier
24 augustus komen wone~ ..
En zoals de gewoonte is
moet er ook een stukje worden geschreven in het
Skieppesturtsje. Dus bij deze:
Wij zijn Johan Huite-a en Klaske Veninga.
Johan komt van boerderij de Tijdgeest (bolsw.weg 4,
Tjerkwerd.) en werkt als servicemonteur bij Gebr.
Alt~nburg in Heeg. Johan is 27 jaar,
Ik ben Klaske ( voor de meesten wel bèkend, dochter
van Henk en Lolkje Veninga) en kom van Schettens.
Ik ben 23 jaar en ~erk bij wasserij Florence te Bolsward op de O.K. afdeling.
Dit houdt in dat ik operatiedoeken op moet vouwen.
Ook langs deze weg willen wij de.mensen bedanken
van wie wij bloemen/planten heb~en gekregen, toen
wij in ons huis kwamen wonen. Hartelijk bedankt!
Tel. 9157.
Groeten Johan en Klaske.

*****************'~*********
Hallo,
Hier een berichtje van en over de nieuwe bewoners
van Singel 4.
Wij zijn hier komen wonen in de herfstvakantie, na
2 maanden druk geweest te zijn met verbouwen en
opknappen.
Met veel hulp zijn we zover gekomen. Niet dat we nu
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helemaal klaar zijn, we hebben de eerste tijd nog
wel wat te doen.
We zijn al welkom geheten door verschillende ~ensèn
met kaarten,bloemen e.d. wat we erg leuk
gevonden.
Wie zijn wij?
Yme en Anneke de Boer en Minke 10 jaar,
_Maria 9 jaar, Pieter 8 jaar en Christiaan
7 jaar+ 2 katten, Rakker en Nathalie
maal geboren en getogen in IJlst.
Dus het was een hele oeslissing om ergens
anders te gaan wonen. Het was altijd al
ons verlangen om op een boerderijtje te
wonen~ ·maar ja, deze is een beetje groter
uitgevallen. We hadden altijd al een paar
geiten en 2 schapen, daar zijn nu wat meer
geiten_ en een kalf bijgekomen.
Yme werkt in Sneek bij de ~.N.R.I. (Noord Nederlandse
Roestvrijstaal Industrie) als apparatenbouwer/lasser.
Anneke is huisvrouw en deed nog vrijwilligerswerk
op en in de kerk.
Wij_ gaan in IJlst naar de Evangelische Gemeente.
Wat voor ons heel belangrijk is in ons leven,~God
lief te hebben bovenal en onze naaste als onszelf.
ien mens, die in dit aardse ~estaan rekening houdt
met God, zijn leven inricht naar zijn bedoelingen
en zich houdt aan zijn woord, die zal dat leven dan
ook velo~ kunnen g~nieten in harmonie met ·God, met
anderen en met zichzelf.
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We voelen ons al aardig thuis in Tjerkwerd.
De kinderen vinden het erg leuk op school in Tjerkwerd. Véééél leuker als in IJlst!
Ze zijn ook al op de club geweest,wat ze ook erg
leuk·vonden. En hebben ook al vriendjes en vriendinnetjes.
We hopen dat we hier een fijne en goede tijd in
Tjerkwerd mogen hebben met u ~lleri.
Ons telefoonnr. is 9198.
Yme en Anneke,
Minke, Maria, Pieter, Christiaan
de Boer.

-----------------------------NIJS FAN "IT. PJUTTEHONK".
Yn 'e wike fan 12 oant en mei 20 nov. rinne we mei
de kollektebus foar Jantje Beton.
De helft fan 'e opbringst is f6ar nasjonaal· doel, de
oare helft is foar de boartersseal yn Tsjerkwert.
We kinne it jild tige skoan brûke. Lit jim ûs net
fergees komme?
It Bestjoer.

========================
BOARGERLIKE STAN:
50 jier : Jelte Speerstra
50 jier:
Jan Galama
Feest op Ymswálde. Op 20 septimber krigen Marieke,
Durk,. Ids, Auke en Aggie twa suskes!
Sy hjitte Froukje en Freerkje en binne dochterkes
fan Bertus en Nellie Walsma.
Lokwinske fam. Walsma.

1
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A.O.C. "Fl'"iesland"
.Vestiging Zuici,.Jes t-Friesland
K U R S U S 8 E N
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Basiskennis Boekhouden v.h. Agrar.Bedrijf -a
Bedrijfseconani~che Boekhouding
-a
Kengetallen voor boerinnen
-c
Fiscaliteiten en liquiditeitsbeheer
-c
Bestuwders in Organisaties (verenigingen)-a
BasiskurSLLS Inormatica
-b
MS-Oos Camp.gebruik v.d. rundveehouderij -c
VeeNet-beheer
-c
Managementsystemen voor MS-IXIS computers -c
Engels voor het Agrarisch Bedrijf
-a
Schapenhouderij I <beginners)
.-a
Klau.wverzorging (begin. en gevord.)
-a
Veeteelt/veevoeding voer oude!"en O 40 jr)-c
Alternatieve landbouw <oriënt. systemen) -c
Voortpl.,vruchtb.h. en geboorte bij rund -b
Aanleg en Onderhoud van Tuinen·(beginners)-a,b
Aanl.en Onderh. Erfbepl. Bedrijfsgebouwe n -a
Bloemschikken <beginrers)
-b
Booglassen (begin. en gevord.)
-a,b
Werkhouding
-c

I nl i chti ngen en aannel ding < liefst z.s.m. > :.
a: Locatie C.L.A.S.-Sneek,' Harste 2,

*

8602 JX Sneek, te 1. 05150-14095

*

b: Locatie C.L.A.8.-Witrnarsum, G.Japikswei 53,

*

8748 CL Witma,sum, tel.05175-1422
c: Locatie C.l"J.A.S.-Sneek, Lemmerweg 53,
8608 AA Sneek, tel. 05150-20115

~t de ilde doaze:
'

Voor de aankoop van

VASTE EN

GEREGELDE
WIJKBEDIENlNG 1

het
betere FRUIT
is
'e{ blijft UW ADRES : .

F. SCHAKEL's Fruithandel - Tjerkwerd
-

-·

---------·----14•
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N E D E R l A N D S E

KANKERBESTRHDING
KOIUH61H WllHElMIHA FONDS

Een bericht van de Nederlandse Kankerbestrijding
afd. Tjerkwerd,Parrega, Hieslum en Dedgum.
Ook dit jaar was de kollekte Voor de Nederlandse
Kankerbestrijdlng weer een groot succes.
De .opbrengst was in: Tjerkwerd
f 730,-Parrega
f 983,70
Hieslum
f 158,90
Dèdgum
f 260,05
Tdtaal
f2132,65
Het plaatselijk bestuur van. de Ned. Kankerbestrijding
ia de gevers veel dank verschuldigd.
Door deze bijdrage wordt het komende jaar ook weer
nieuw kanker6nderzoek en extra voorlichting mogelijk
gemaakt.
Succes van de kollekte is te dankeb aan de inzet van
de kollektantin ·in onze plaatsen. Steeds vaker krijgen zij te horen, wij gireren of maken hei per bank
over. In de kollekte zakjes kunt u ook uw giro- of
bankoverschrijving kwijt. Wanneer u dit aan de
kollektanten mee geeft komen zij niet tevergeefs
en blijft het prettig kollekteren.
Wij danken u voor uw goede inzet.
Wie nog niet heeft kunnen geven kan uiteraard alsnog
een bijdrage overmaken aan de Nederlandse Kankerbe~strijding, Het postgironr. is 26000. Het bankrekeningnummer is 70,70,70,007 t.n.v. Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmi~a Fonds) Amsterdam.
Namens de Nederlandse Kankerbestrijding heel
hartelijk dank.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Een berichtje van de PIT-kollecte Tjerkwerd-Dedgum.
De opbrengst van deze kollecte was f. 115,05.
Kollectanten bedankt voor jullie inzet.
Namens de PIT hartelijk dank.
1
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Alderearst myn hertlike dank oan alle minsken dy't
mei kaarten, blommen en alle bêste winsken sa oan ·
my tocht hawwe doe•t ik yn'~ sikenhGs lei en letter
doe•t ik wer thus wie.
Pier Z.
No wiene der dizze simmer ek wer kruirêd prakkesaasjes. Yn 'e tige groeisume maitiid hellet Jelle Huitema, ni je buorman fan 'e molepol le, de twadde -s ne
gers al fan it lin dat foarhinne fan Bernard Ydema
wie. Sa feroaret der altiid wer wat.
Mar lokkich hat Huitema der neat op tsjin dat der
ris in auto fan in molebesiker op syn lan stiet.
Sadwaende gjin parkearproblemen.
é

It elektryske gemael dat ov 1 jan.1990 de bemealling
oernommen hat haldt mei automatyske skeakeling it
wetter op in hichte sadat it lan draineard wurde kin.
Fan ~e 700 mm wetter dy't der jierliks yn
lin
falt moat de helte fermeald wurde, it oare ls nedich
foar gewasgroei en ferdamping. De mole hat foar dizze 350 mm jierliks 500 oeren ~raaie moatten.
Yn de 108 jier is dit mear as 50.000 oeren.
Een bouwurk dat nei safolle oeren enerzjy oerbringen
noch sa geef en kant oerein stiet is dochs wol in
monumint om by op te sjen.
It sil wol nea wer barre dat mei stil waer it lan
Gnder wetter komt te stean, ·teminsten at der altiid
eierzjy foar bannen bliuwt. Soms wurdt der sein dat
de oalje en gasfoarrie mindert, dan wer seit men
dat it net op kin.
Doe't de bouboeren it sa min krigen waard alles ~ttocht om wat oars te ferbouwen.
Sa waard ek oaljesie neamd, om de oalje dy't hjir
utkaam foar auto en trekker te brûken.
It ein fan de rekken wie dat as hiel Fryslän fol mei
oaljesie plante waard dat noch net genoch wie om
de auto's ride te litten.

us
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It jowt dochs te tinken dat der sûnt de earste oalje-boaring 150 jier lyn it ferbrûk no al sa grut is.
Wat yn miljoenen jierren yn de ierde opslein is,
wurdt no sa hurd opbrûkt~
It soe foar it mileu wol goed wêze as der eltse
moarn net 5 mil~oen auto's starten waarden en 60 km.

file op 'e dyk stie.
Der is efkes werrom tige tsjin minister Braks oanskopt, mar se hiene noch moai wat fan him leare kinnen, as se eltse autorider no ris krektlyk behannele
hienen as .Braks de melkende boeren dien hat.
Elk syn quotum oan kilometers, en in segeltje
oan de kilometerteller.
Wat der te folle riden wurdt
elke kilomet~r 1 gGne boete
en wat je te min ride binne
je kwyt. Krekt as meid~
boeren mei de liters molke
0~ 1 april arrekkenje.
Wat soene der de lêste wike
yn maart in soad op'e fyts
sitte!
Dy't mear.kilometers hawwe
wol, in saak op ny begjint~
kin inquotum keapje fan de lju dy't ophalde fan
autoriden; 5 gûne de kilometer.
En dan fansels de hiele saak alle jierren 5% ynkoarte,
krektlyk as by de molke. Moai putsje foar May-Weggen.
Dan koe de C02- wolk fêst ris like gau fuort wêze
as de bûterberch.
Sadam moast der marris in lucifers yn goaie.
Tink je ris yn, oars gjin gas en oalje mear as dat
we hjir hawwe. Dêr kinne we hjir krekt allinne mar
waerro fan sitte.
Tink jo ris yn, gjin stream om te meallen en Ymswalde, Jonkershuzen en Rytsjepole heal yn it wetter,
en it lan dat om 'e mole hinne leit allegearre noch
droech. Want wyn hat der altiid west en. sil der ek
altiid bliuwe. Dan soene dy oare boeren nei de
moleboeren ta moatte om kuil te keapjen: 2 bankjes
foar in blok!!!

1

7.

Rekken hildend mei sa'n situaasje soe it li~ dat
troch de mole bemeald wurde kin dus folle mear
wurdich wize as al dat oare lin.
Frjemde kruirêd prakkesaaejes ••••..•
Noch tige dank oan dy minsken dy't op moledei
12 maaie de molepêlle besocht hawwe.
Pier Z.

*****************~***~~*****'*
Sterk staaltsje •.••••
It is snein 21 oktober yn de iere rooarntiid.
PhÜn en har suster sitte in sigretsje te smoken fcar
it rut. Opiens springt PhÜn har suster oerein ••••
-Kijk, daar zit een dooie man bij het hek van de
Speerstra's! Is hij dood of beweegt zijn hoofd toch
nog een beetje?
PhÜn: Kijk, Rixt is er al bij. O, wàt erg, zou het
Jelte zijn? Zeg, pak jij de verrekijker even.
Nee, gelukkig het is Jelte niet. Zou het die oude
jager, dove Frits zijn?
Maar waarom zou ze hem op een stoel hebben gezet?
Het valt natuurlijk ook niet mee, al ben je dood,
om in het natte, koude gras te liggen. Moet je kijken zijn bleke hoofd hangt helemaal op-zij.
O, wàt erg!
Kijk,~aar rent Rixt weer naar huis. Ze zal vast en
zeker· de dokter en de ambulance bellen. Hier moet
wat gebeuren. PhÜn, moeten wij niets doen? Zullen
we er he~n?
Wacht maar, daar is Rixt weer. Ze heeft vast de ambulance gebeld. Er 7.al nu Wèl snel hulp komen.
Maa~ wat doet ze nou? Kijk, ze heeft een vlag bij
zich en bindt die vast aan het hek.
Waarvoor ib dàt nou? O, vast en zeker om de chauffeur van de ambulance te laten weten waar hij moet
zijn. Handig bedacht overigens!
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Zo kan het niet missen en kan er snel gewerkt worden.

o,

maar nàu is het voorgoed verkeken, want daar stopt
Piet Tolsma, de bode van de begrafenisvereniging.

o·a n

i s hi j. wè 1 do o d • • • • • • • • •

Wàt erg zeg! Kijk PhÜn, nou zeulen ze ook nog met
hem om.
Kijk, daar rent Rixt weer naar huis. Ze belt vast
om een rouwauto.
O, daar is ze alweer. Wat heeft ze nu bij zich?
Een bord, kijk dat zetten ze m~t z'n twee;n langs de
kant van de weg. Zeker ook voor de chauffeur ••.•..
En toch vind ik het vreemd dat iemand die dood is de
handen in zijn zakken heeft!
Vreemd, èrg vreemd .••••
Zeg PhÜn, geef me di~ ve~rekijker nog eens.
Ik wil weten wat er op dat bord staat! Moeilijk te
lezen overigens. Kijk jij ook eens PhÜn, staat daar
misschien -500, .mijn God ••••• Nou begrijp ik wat daar gebeurt.
- Jelte gelukgewenst met het feit dat je ~braham
mocht zien, ook namens mijn zuster •••••..•

/II/IIIIII/II/IIIIIIII//IIIII
SNYPSNAREN

*

Der is in protte leed yn'e wrald en net
alline Ûnder minsken •.

*

De geit fan1e Walsma's kaam jammerlik oan
syn ein doe't syn baas yn'e auto fuortried
en hy maai yn 'e lijte lei te slÛchjen.

*

Gijs, de aldste marmot fan'e Sylroede, is it
bestoarn doe't er hearde dat syn fersoargers de
oare moarns op fakansje soene.
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*

It hynder fan Ane en Sarie fleach op·'e rin
om't hy skrok fan in kessentsje dat
'e karre
wei de loft lans blaaad waard.

*

Der binne 2 folière-fûgeltjes waarnommen yn'e
beamkes yn it parkje.

*

Sjoerd Br. rekke mei de karre, mei diryn syn
heale beslach, yn 'e feart.

*

Sonny H. har eksklusive poes is fuortrûn.
Der is neffens de ferhalen in eksklusief bedrach
utloofd foar de finer.·

*

Qe Dijkstra's op .'e krusin~ krigen in nije pony,
dy't bracht waar~ yn in fe~~eintsje.
Werom yn Balk hearde de ferkeaper in frjemd gelÛd yn 'e karre ••••• Sjen .•. èn dêr siet ien
fan Sytske har 2 alde hinnen.
De weromreis wie te beswierlik op syn hege hinneleeftiid. De care alde hin thus lei
klearebarre ûnwennigens in pear wike letter de holle
del.

ut

ut

*

Yn'e omkriten fan Tsjerkwert hat in keppel
hokkelingen mei elkaar in hazze rongen.

'En SttöOl idänwat
al dy stakker ratten en mûzen •......

*

As dit allegearre gjin diereleed is!

*

De care kear fleuriger snypsnaren graach!

*

Kopy foar 10 desimber graach!
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