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FOARWURD: 

April doet wat ie wil! .. Maar er ziji;i, )ie ?-fgelope~· ma-~nden 
ook verschillende onverwachte dingen in· Tjerkwerd gebeurd. 

. .• .. 
Zo vond jaap van Lingen op 17 maart· he't · eerste kievitsei van 
Tjerkwerd e.o. bij Joh. Dijkstra in het lan.d, vlak achter het 
hek. Di.Jt,;~as een hele prèstati~, ·omdat_·11it:earste" van Fries 
land· maan een pa-ar dagen ieérd.e'.P·;was gevbnden~ Bij de vergade 
ring van de redaktie ,is··de,:wfsselbekeh•··ffue t1 :inscriptie) door 
ons r-e d , lid Mar.ten Kikstra;1uitgereikt. Daarbij werd dit riog 
even door onze per-sfîo t cgnaáf J' .n, op edn ·\t'oto vé.stge legd. 

. . i • : . . L ~. . . . ,- . 

Zoals u heeft kunne n zien, is het. kran:tje - met het vorige no. 
het· 5e'. jaargárig. irtgega:an., Om .dä t , ~ei t.};~ 'yi.~T~n,. Js _ qe .re d , + 
echtgenotert( s) naar het .:Bqwlingcën~furo. i.îf .Hé~ren\f9El~ ,.,gewe/i:st. 
Daar hebben we eert ge ze l~i&'e av:ond. ge had , . waar. de. cl~~is :)n het 
spel hot zeer goed de de n , .M .• Kikstra kon dit maar mo~.ilijk zet 
ten. Uitslag: 1. Ineke D. ·332 'pnt. 2. Joh. D. 316 prrt', 3. Anneke 
v. B~· 302 pn t , 4. Marte.n k. '272 pnt. ·5. Jan D. 268 pnt. · 
6. Ri-ents van B. 194 pnt. 7. Ti'etie K. 193 pnt. 8. Sietske D. 
182 pnt. Wyke B. is halverwege de wedstrijd wegens een blessure 
uitgevallen. . . . 
Nu maar afwachten wat a:pril ~·n mei. verder doen en dat Lezo n we 
graag in ·a·e···copie van de volgende keer (voor 15 juni). 
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Soms in een bui van opperste blijmoedigheid ge_loof ik, 
dat er nog mensen be s taan. ir;i. _ons. dorp die al. mijn iáee·en·· 
nauwkeurig volgen, er over nadenken en het wel_ met mij 

( . 

eens zijn. _ ,.. , , 
En er zijn wel dagen dan denk ik er mankeert-iets aan 
mijn blikveld, dan is de horizon onjuist {ngevuld. 

De kill~ be zui.nigingswind waait öók--riö-g ïàiëeds door 
ons land. Vooral 'de vorige maand in· Miiastricht wa,á,r 
ze de eer hadden de Top van de Europese G:emE)enschap· 
binnen hun poorten te hal en, koste_n een ·äaiifáY · ---- -.· 

-;~r .. miljêenen. . .·. . ·, · 
Waarover ve z-gade r d'vd.s- die and.erhalvè dag, is mij 
niet recht duidelijk gEiworden,·daár zal mijn school 
opleiding wel de _oor~aak van zijn~ ~a.~r.açtn_h~.t .. 
'êinde ·van dé Óêspreking' zál. he t wel gegaan zijn 
zoals meestentijds: een ieder nam nog een g+as en 
deed een plas en het bleef zoals het was. 
Allee_n aan. de aardappel-salade die ze bij hun: af 

_scheid nog/tot zich namen, zullen de meesten nog 
wel e-en prettige herinnering aan hebben overgehouden 
tijdens het af'r-e Lue n naar hun.cs te de n van ... herkomst· •. 

Het Carnaval-gebeuren werd ook dit jaar weer in het· . 
Waltahuis georganiseerd door het bestuur van de Stichting. 
Ik zag een blije schare d i,e avond zonder bijbedoelingen . 
en een ieder deelde. weer zij'n plezier met zijn ·medemens. 
In die tijd las ik in een landelijk ochtendblad, dat in 
die Carnavalsweek 50.000 Nederlanders en van wie je mag 
aannemen, dat ze toch enig vermogen tot redelijk denken 
hebben, e e'n bodemloze.fluitketel op hun kop hadden. 
~oep dit beeld even voor u op. Vijftigdu~zend Ned~rlanders 
met een fluitketel· op hun kop. Idiotie en debiliteit zijn 
hier mae s ta.I debet aan. En dan no_g die me nss n , die een 
paard in de gang hadden staan,. onvoorste,lbaar en niet 
te geloven, maa'r het zij zo , Ja, tijden he~ben tijden. 

Vertwijfeld vroeg een zekere Johanna, hier ter 
plaatse, zich in haar vorige bijdrage af: waarom 
komen de vrouwen hier altijd achteraan en vervolgens: 
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wij vrouwen nemen het n i.e t mse r en. wat er meer volgde. 
Zeer begrijpelijk, maal' ••••••• ·• de jaarlijkse fel 
begeerde Skieppesturt wordt u nu eenmaal niet zo maar 
in de s choot, geworpen,. a.Lhoe we I de vr-ouwsn hier heus 
n ie t .ach ter-aan, k ome'n en de emancipa'tie met. ge r'uá s Loae 
P,~S VO~rt'~c1ii1)9-~/ ;FJ:.n in~\:_hef ppm~e'.n· van h~.t be d, e~ 
klaarmaken van· he t eten is men er nog. n.i,e,t. Misschien 
moet men er wel jaren overdoen. . . , 
Die landarbeider. uit. Tzumm~ru,m.die.vorig jaar het brons 

· op/d,e· pet ge~peiq kreeg
0

, d~èl~.r 5.0 daar ove r en: w~:t 
denl( Jr, v·an _}.ïe 5~-:Jarige hl.l;~sv·re;UW: ll;i ~_; Wirdum 1 ·diEl1 
toch: maar' "svan het. . eerste Fr.iè se kd ev i tse i v ond , die 
de avond tevoren de polsstok naast haar: béd. 'plaats.te en 
is· morgens in alle vroegte ook drommels goeá.'wis.t dat 
ze bij het .opslaan van de dekens van het e.cht~fffJk "be d 
daar geen kievitsei zou. vinden. en daarom mán en kinderen 
verliet en met gestrekte pas de weil'anden,irit:r~ken haar 
jarenlange wens in vervulling zag gaan , ". - . 
Overigens natuurlijk alle begrip voor de teieurgestelden 
maar met de hoop de "Skieppesturt" nog in lengte van 
jaren _steeds op de 1ste Jan •. mag worden omge hangári aan 
die Vrouw of, die Man _die di, t • K°le inood ~ls bakr-on i.ng mag 
zien voor gehele inzet betoond aan ~orp en:gemeenschap. 
Maar •• ~·~·· tussen woord en daad is. altijd ngg een 
grote afs_tara, en, kritiek zal er altijd blijven en weg 
wijzers zijn nuttig, ook al hebben ze':'de e Lge ns chap zelf 
te blijven staan waar ze staan. 

Dan sluit ik deze berichten af met de weiis, dàt het 
voo:r .u-en voor.mij een voorspoedig voo:rjaar moge 
.wordl?n• De. tijd, in ons gewest is weer kome~d~ ·dat 
alleij .weer groeit en bloeit en steeds :wèer boeit. 

'. 
,.. . "· ·i· 

_A;l.len de hartelijke groeten 
van de Dor-ps'omr oape r •. 

+ + + + + 
. .c _.··. 
Doe't ik yn 't sikohûs wie en doe't ik thuskdam, 
haw ik in protte kaarten, fruit en presintsjes 
krigen. Hardstikko bedankt! 

Jan Rinse Blanksma. 
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Naar aanleiding van Uw naschrift, "be t re f'f'e nde het 
inge z onde n stukje . 1980..:.1981: Skièppe sturt-v<3rkie zing, 
wil ik nog even reàgèren on U · allereerst dankse gge n 
voor de duidelijke uitleg. · · · 

·:~ -· ,, ~ . - .· 

Ten eerste: wat aangaat de ·v·rouwen in ons· dorp, zoals 
U al schreef, komen die hier niet achteraan. Wat.be 
treft de bestuurlijke functies in ons dorp, hiering 
zijn· ze zeer goed vèrtegënwoordigd, maar wat betreft 
de SkiGppesturten, 4-0, zou ik zeggen, zijn ze zeer, 
slecht. · 
Wanneer Ajax achterstaat met'4'-0 wordt hier goed·aan 
gewerkt om gelijk spel tè '·krijgen.of nog een puntje 
meer. Dit hoeft vanzelf niet met de Skieppesturten, 
maar ik zou zeggen, 4-2 .kon ook wel. · · 

Ten tweede: 
De eisen die gesteld· worden om tot Skioppesturt gekö 
zen to worden, worden Ná e uwj aar-saavond bekend gemaakt. 
Wil men die dus weten, dan moot men op die avond aan 
wezig ~ijn; hierin heeft U groot gelijk, maar de mensen 
die niet willen of niet kunnen, worden .dan bui teri- . 

. gesloten:,ên we·ten van niets. 

Ten laatste: 
: Zoals. U. schrijf·t, · wanneer de :gekoien Skieppesturt in 
het fe br'uar á=nunimee- van de Skieppesturt komt "to· staan, 
is het ald ni,is; rnaar- wanneer niemand het weèt·voor 
tien uur 's av.o'nds, dan is het nog nieuw n~s. 

Johanna zegt nog een keer: wanneer 1981-1982 een vrouw 
tot Skieppesturt gekozen wordt, krijgt die van mij nog 
3 rode rozen; ~o ~ dan is het net als met het poësie 
album versje: rozen verwelken, bloemen vergaan, maar 
.de rozen voor de vrouwelijke Skieppesturt blijven niet 
altijd bestaan. 

Johanna. 
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Iisklub "Ts,ierkwe rt" , ..... · 

No't de winter wer ferdwûn is, hawwe wy noch inkelde 
û t s Laggan fan de: .:j.i~training _Wûnse.radiè--1,: wêr,op,n twa ~ 
jonges en twa ... f'amke s fan Tsjerkwert, dielnamen eî1 dy1 t 
in hiele prèstatie levere pawwe; Bea Gietema an 
Menno Poelstra w~arq.en,.kampioen. Hj a be he Ll.e n. yn i t 
algerrtien klassemint':·,r . . . ' . . . 

• • ~ J ) .. • • • : • : • 

Be'a G:i.e-iiéma: 50.50 pnt •. (neistoan wie Hillie 
· Venema mei 51.44 pnt.); 

Menno Poelstra: 43.36 pn t, (neistoan wie Fre dd'i e · · 
Bloemsma mei 44,43 prit.). . :!" 

J_imme sj ogge, hja wiene _· de oaren dik de baas. 

Hulde f oarcde pres taas je~ j onge's ! i ! 
& Sj irrie Hiemstra, dy' t er fan 1·t J 1er foap i t ears-f,1 

by wie, wie ek al hiel goe d, ~ar go~_çl, -t;rochsette, dan 
wurdt it noch better. •. ;_:· ;.=- '- .. : .- : . 

~ :. . .. : ~ ... J r ~ - .. ::, · ... .,- 
Jammer gariêch rekke Bram Violbêda,!Jö1fl•Xé lap.~~ ):ia&~~: :.·.': 
ûnöe mi t , ·Hy koe der doe ne-t meàr:--bykomme, want dit . 
kostte him tefolle seko.nder;i,1 ~r in folgjend jicr be-t to r , 

: . .·. •· t 

r: f ;.../ 
Wy begjinne yn oktober wer mei de training. Jonges en 
famkos, jou jim net te let op, miskiam komt der ncchr i s 
in Atje Keulen of in Ard Schenk utl 

It be stj oer. 

& & & & 

VERLOREN: Wie heeft mijn naamarmbandje gevonden? 

Carin (voorkant) 

15-5-62 (achterkant). 

Carin Velema, 



Schaatsfeest in de IJshal te. Loeuw·ardG.n.-c .. 

Donderdagmiddag 19:'~aart om + 1 uur, stonden er 
14° auto's ge re e d om' á.e k.inde;e_n van de Lagere School 
mee te nemen naar Le·euwardon. 

De heenreis vorliep niet helemaal vlekkeloos, daar 
Twijnstra een.kapotte voorruit kreeg. Gel:ukkig werd 
niemand gewond en kwamen we goed el wol bij de ijshal 
aan. 

Voor velen was het de eerste ké e r , d-~t ziJ hier kwamen. 
Het was er wel koud, maar door de verwoede pogingen om 
toch op de schaats te blijven, blev~n we wel warm. 
Zowel groot en klein hadden moeite om ovo:reiná.'·te blij 
ven. Het ijs was ook zo keihard; een heel verschil als 
op de sloten. · 

De kinderen werden getrakteerd op fris of patat; de 
groten kregen een kop koffie. 

Tot 4 uur mochten we schaatsen, en je kon al een goede 
voorui tga,ng· zien, :vooral bij juffr. Wij ma ·eri mee ster 
Dam; nog even oefenen, dan behoren zij tot do cràoks. 

Èr is vciol plezier gemaakt, ook wel eens· wat traantjes·, 
maar we kunnen op ~en zeer geslaagde middag terugzien. 

~Onz'e dank aan de onderwijskrachten, ijsclubbes·tuur en 
diegene, die vrijwiilig ons per auto brachten. 

Een schaatsliefhebster. 

·%%%%%%% ~ . . ~.- --,-. - 
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X • - .X = ·x = X - X = ·x = X X X 

23 Febr. krigen Douwe e'n ·ytje v s d , Werf fan. 'e 

Boäfserte.rdyk,' in lyts f'amke s AUKJE ATTIE • 
. l'. .[·.,.. . . :. . 

Lans dizze wie :wolle sy ·el ts~nien hertlik tank- 

sizze foar de kaarten, blom_men en 'kado Is, dy' t .... ' .~ 
sy krigen hawwe ne i de . ber te fan harren farnke • 

Douwe en Ytje v i d ;: Werf. 

·-------------------- 

Hjirby wolle wy eltsenien hiel hertlik 

bedanke f'oa'r de' 'i-ielangstelling by de berte · 

fan ûs lytse JAN. 

Joop en Akke N9ta· 

Waltawei 

Tsjerkwert. 

X = X X X = X 

·1. 
Vrouwenvereniging Martha-Maria: 
= = = = = = = = = = = = = = - - 

= X 

. ·. :_·:: 

X . - X 

Ïnwoners en ex-inwoners van Tjerkwerd, U zult wel 
vreemd opzien om iets van ons in het Skieppesturtsje 
te lezen, maar wij dachten, dat wij nu wel een extra 
reden hadden om ook eens iets van ons te laten horen 
en wel om de volgende reden: 
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U heeft wel eens gehoord, dat men een kind kan adop 
teren door,l'.driemaandolijks een bedrag over te maken 
naar een bepaald adres. Menigeen doet dat als gezin, 
maar wij als vrouwengroep hebben oen meisje geadop 
teerd, haar·naam,is:Babij Gangadar Parkeh, ze is 
9 jaar oud en ze komt uit oen ge zin van 6 pers •. 
Wij hebben .hiervoor: e e n ·bus op de tafel en driemaan 
delijks moet er .f 50,~- overgemaakt worden.· 

13 Mei zal Mijnh. -Schaaf van Exmorra, die zelf in 
India is geweest, ons hier door.middel _van dia's. 
laten z:ien, hoé'·'cfe -~ênsd"n daar wone n en werken, en 
tevens zal hij ons hierover meer vertellen. 
Vrouwen (ook mannen) die hierover ook wel eens wat 
meer wi:ilfo"ri wetè'n, zijn van· harte welkom op deze 
avond; het verplicht u tot niets, maar mocht u als 
vrouw het bij ons gezellig toelijken, dan mag u ook 
wel als lid bij ons "k:ömi:ïn·. Màar ncgmaa l s , het 
verplicht u tot niets. 
Terzijnertijd hoort u wel eens weer wat van ons. 

J.E. de V.V.. 

$ + $ + $ + $ 

3E * * * * 
De 31 jannewaris, tidens de ~uotbalwedstriid, 
wêr't ik myn foet brutsen haw (ik ken no wer 
rinne), wol ik lans dizze wei eltsenien 
betankje foar de folle kaart~n, fruit, besyk 
en pfesintijej. · · 

~ Baukje Gie tema 
IIR;ytse terp". :tl 

~ "' 
* * 3E * * 3E * 3E * * ' .. 
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!fij.§_ SfOR,!- !N ,2RA!:!,JEIERIENING ••••• 

Kening-innedei stiet wer foar de doar en wy ha wer hiel wat 
op it program. Sa is der foar de bern wer in "Kermis van 
Sporten" en f:0!3-r ~e beukers in spul tsje. 

De middeis is der poppekast yn "It Waltahûs". Tagong allinne 
foar bern, de beukers meie mei in begelieder k omrne , De tagong 
is frij en dat jÜdt dit kear ek foar de memmen!! 

Foar de grutten is del'. fansels wer keatsen en volleybaljen. 
De opje fte dêrfan is woanads i, 29 april, de jûns fan 7 cant 8 
oere yn "i t Wal tahûs". 

Ynlis volleybaljen: f 1,50; 
, , ke.a tsen,: ,f 2, 50. 

Wy soene wol graach wolle, dat elkenien dy't him of har opjout, 
woansdei tejûn dan ek bete1le:t_:, _it· i~ foa.,r ~-s _!).et te .dw~an·. é:>rj:I 
der keninginnedei nochris efteroan te gean. 
De. middeis sil der wer striden'. wur-de oin de· wikselbe·ker .f'an , i t 
fuptbaljen foar trpuden tsjih ;net~trou~en. , 

. Jûns ap i Le t famylje de Vries iit KoudUjll dé "Se ro nade f'óaz-' B~i ts"' 
in· klµchtich blijspul yn trije, be dr Luwe n ; · : ·· 
Yn i ( skoft wurdt der· in grutte ·ferlotting hê.Lde n mei. in ska t 
oan prizen. 
Nei ofrin dûnsjen op· rnuzyk fan "de Jafroriis". 

It folsleine program kinne jimme ien. dizze dagen ferwachtsje. 

De be stjoeren, 
J.S.B. 

/%/%/%/%/· 
= = = = = ·= = = = =·= = = = 

Hjirby wol ik elkenien betankje foar de kaarten, 
blomm~n, fruit en.oare dingen, dy't ik krigen ha 
by myn sykte. 

Me inze Bakker. 

= = = = = = = = = = = = = 
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E.H.B.O.-Tjerkwerd: .. , 

Do vlae ~n top, Tjerkwerd lag aan top. 
Op :23 mrt. jl. gingen we met bijna ónze h~J,o. ploeg . 

. .:.P.~a:i:-_ 1,r{_çir~um. DriG van onze dames, mevr. A. Gietema, 
H. Twijnstra en T. Miede.na:, speelden moe in de .... 
kring-wedstrijd. Tjerkwerd eindigde als 1e ,. Workum 
werd 2.J, IJlst .3e on Bolsiwand 4.e •· .. 
Mev::.··. qle tema had ·i;eyens de 2e _prij~ v.oór 1G :i:dste.·r 
van haar· ploeg. · · 
Nu- gaan -de dames ms t supporte-rs naar ·d.e we'dstrijd· 
in Drachten op 25 _ap,ril a.s. We wensen jurlie daar 
heel veel succes • 

1 • Pieter Poe Lsrt.ca 
. 

146 .130 11 • Aly Ve Ldhuá s 139.617 . . . . 
2. Maaike Br-and sma, . 145.237 1'2. Dhr. D. Walsr!la : J39 .126 . .. . 

14,i."753 - 
.. 1 }:·· ... . ~ ~· 

3. Wyk~ Blanksma : Tie tie Kikstra 139.017 
4. Rikus Rud o Lph i, 144,.596 1.4. Rika Fabr.iek 139.012 
5. Dhr. Y. Bolta 142.002 15.~· DhJ:'~ E. Witteveen: 13.8.017 
6. Wybe Bruins1ua . 141 .430 16. Ton Uivel . 137.958 . . . 
7. Ria Rudolphi . 141 .• 200 17. Mevr. Bolta . 137 .837 . ·• 
8. Geertje Poelstra: 140. 923 18. Anneke v. Buren ·136.095 

. 9·. Jelly de Haan . 139.948 19. Jo.sine Uivel : 134.476 . 
10. Berend Hof . 139.692 20. Bertus Walsma 134. 394 . 

• • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • 

DOARPSBELANG "Tsjerkwert o.o.": 

* Nei oanlieding fan fragen opus jiergearkomste troch de 
E.H.R.O.-ploech, hawwe wy in gearkomste hän mei dizze 
be i de bestjoeren. · 
Hjir yn it doa~p is net mear in E.H.B.O.~post, noch mate 
riaal. We hawwe no al in pear kear meimakke, mei de feesten, 
dat er slimme ûnken.barro kinno. • 
Us tinkt; dat in E.H.B.O.-post yn in doarp as Tsjerkwort, 
dochs wol nedich is, mar der moat jild foar komma, on jimme 
begripe wol, dat noch it doarpsbelang noch de E.H.B.O. oer 
kapitaal beskikt. _ 10 ~ 



Wy freegje no oan jimme in be ske Lde nrbydr-age om dit mate 
riaal oan te skaffen. Alle iild is wolkom! 
Bijdrage,n kinne brocht: wur de ne ~ W?(ke Blanksma.- · .. 

~ Ek hawwe wy ûndertusken berjocht:weirom k:rige' o'p ûs brief 
oan De pu te arre Sta aten fan Fry-slati:,: oe r ' i t fe rbe t te rj e·n 
en feiliger meitsjen fan <dis· pàraliè-1·-d.yk ne ä- Bö:alsert.:' 
Sy hawwe· dit ·.y.h ûnd~:risyk~ :.i·1 : · .. ·:.., . , : ,· ' 

1 •, 1 ' ' ) O - :. ) !''.' ; ; •, ', •• • ! • i' ',( • • : • 
3e De kursus "'Pech onderweg" begjint 14 maaie, 7 .30 oere, 

-by: Gebr. Volbe'dci,j Ierriswalde. · ·.~ · · :· _.: ... 

* De gemeente hat berjocht dien oer de wiziging fan it leeg 
jen fan· de :;Fiiskeamers. De tsjinst fan: 
30 april wurdt 1 maaie; 7 maaie wurdt 8 maaie; 28 maaie 
wurdt 29 maaie; 11 juny ·wurdt 12 juny. 
Dus minsken, tink hjir al efkes om, it stiet sa mal as de 
jiskepûden op 'e stoepe omtoarkje. . . 

. -· -- ,. .. . .. ' . --- 
* Sa as it no stiet, kin we der aardich fan op oan, dat de 

peuterspeelzaal 1 sopt. oan 'e gong gean kin. 
De subsydzje-oanfraach nei de gemeente is fuort en is yn 
principe ek al yn de begrutting opnaam. Ek sille wy ynkoar 
ten ne i de notaris om i t kar-br-i a f e n' de hûs re go Ls ' fêst te 
lizzen;, wy wurde dan' in "Stichting". 
Dit is us oanret troch de kontaktpersoan fan de Rie foar 
it Wolwêzen om de bestjoersleden sels net· oansprakelik te 
meitsjen. · · 
Ek is der in brief gien nei de "Stichting It Wàltafiûs", om 
de boppèseal te hieren; it is it doel om:dêr us boarters 
sealtsje te halden. 

OPROP: As er thus noen knap boartersguod.is en jimme wolle 
iy m i s se , belje dan efkes, dan wurdt it ,W'ol ophelle. 

Janny Poelstra, till. 9140. 

Eijdragen binne kommen fan: 
B. Burghgraaf; Boalsert; T. Gaastrà, Boalsert; S. Tolsma, 
Gietsjerk; G. de Jong, Kade; J. Melchers, St. Nic.; Gebr. 
Gaastra, Farregea; C. Roelofson, Drachten; H. Gaastra, 
Boalsert; W. Poelstra, Dedzjum; A. van Lingen, Ljouwert; 
J. Galama, R;ytse terp; J. Nota, · Wal tawe.i. ... _. 



Stichting "It·Waltàhûs" ------------- ------ - 
De femylje Sytse Bakker hat per 1 july 1981 opsein as 

. be he arde r fan · ûs Wal tahûs .• 
Nêi. de~o:prop fan sollicitanten hat it bestjoer 
Gèa;rt Fabriek en Marten Brandsma bene~md·as nije be 
hearders. It adrès foar aktiviteiten yn it Waltahûs 
wurdt per 1 july: Ge art Pabr-Le k , Sylroede. 6, til 1. 9551. 

Wy komme op diz·zë-'wikseling wol efkes werom yn it f'o Lg-. 
jende no. 

· . I t be s t j oer • 

... l . 

Snypsnaren: , 

BLOED GOED · ? 

~ GEE:F' HET DAN ! 
Bl.oè d t r-anaf us i.ed i e ne t Friesland vraagt donoren ! ! ! 
Iniièhtingen bij Anneke van Buren, Sylroede 7, tel. 9280 

- d.iz~-~; m.~i tiid wennet der 100 jier in Foenstra op 
J:ous'tir:f ! ! ! ! . , 

- it ·jacht fan Meinze-Janny rekke op 'e wal foar in 
him_melbeurt en foer derby in muorre om 

- Lde syn h oun , Sam, sky t. by· Sylroede 5 yn 1e tun, Ids 
raamt it boppest fan it sadel, skept de stront dêr 
yn, leget it, leit it wer op it sadel en fytst fierder 

- 3 maaie jowt Eensgezind.heid yn gearwurking mei i t- korps 
fan Wûns in kofjekonsert yn it Waltahûs. It begjint 
om 11 • oo ûre • 
de, tiid fan 1e ferkiezings komt wer oan en dermei de tiid 
fan 'e rûtbiljetton. by dûmeny hinget ek ion. fraooh fan 
Jan R. : wat betsjut es-dé-aa, dûmeny? Jan R. syn heit: 
ei jonge, der moat noch in P efter ! 

- lytse Tsjitske Poelstra fan Arkum hat de foet stikken, 
betterskip ! !! !! 

- bij _;Pier .B" waerd in hynstefoalle be;·ne, bij Je.hannes D. 
in ~erryfoalle. en nou Ycb W. noch!! 

- Dirk N •. is sinjaleart yn 'e buert fan minister Albeda. 
soe _er stáazje roun 1?-a???? 
kopy fcsr 15 juny -12- 

,. 
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