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FOARWURD: ' . ~ . . . 

It ûtkommen fan it 51éte Ski.eppesturtsjè. fal,t .yn Ie hJerst.:, 
en wat it waar oangiet soe men de simmèr' mar oerslaan, 
want dit waar foldocht ûs skoan en as it. sa trochgièt 
skarrelje wy moai op nei it ruje jier. · 
Wy scene winliken us 
Uvestêderiders fan't 
foarich jier·mar wer 
oantr~nje, dat sy mar 
wer wat begjinne moatte 
te trainen, want wy 
rekenje dizze wititer~ 
al wer op sa'n tocht; 
it hat ûs, dy't oan'e 
kant stiene, doe bêst 
foldien en wy waarden 
der net wurch fano 
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Wy hoopje fierder, dat wy allegeàrre wat sün dizze winter 
trochkomme sille en dat de siken, dy't wy hawwe gauwer 
better wurde meieo Wy hawwe Durk Walsma wer yn it Waltahfts 
sjoen en dat die ~s tige goed. 

Graach wer kopy foar 15 deso 

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER: 

B:ij leven en welzijn zal volgend jaar in no. 3 nrljn 50ste 
bijdrage zijn en die zullen gaan over 49 afleveringen waar ik 
dan iets uit zal optekenen en-dan het 5de no. in 1994 zou 
dan de honderdste bijdrage zjjno 
De dorpskrant haalt 1994 wel Redaktie! 
Nogmaals ook met dit schrijven van Harte Gefeliciteerd 
met de 50ste uitgaven!. L. 

tuinwedstr:ijd 1985 

II I, ,* 

Grote tuinen: 
1ste prijs+ wisselbeker 
F. Gietemao 

1 ste pr:ijzën: 
Uo Haarsma9 

Roorda. 
Kleine tuinen: 
1ste prijs+ wissel 
beker 

Mo Vod. Wal, B. Huitema, Wo Bakker, 
Draaisma, J. Falkena en M. de Jong. 
2de prijzen: 
Po Poelstra, G. Mulder, J. Nota, H. Kooyinga, J. Velema, 
Rode Jong, Jo Oostenveld, Ao van Lingen, H. Schakel en 
H. de Grooto 

Oo Flappero 

1 ste prijzen: 
w. Schakel-Miedema, 

Goeman, Binke Bakker, 
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Dan zijn er nog enkele aanr.1oedie;ingsprjjzen• 
Bejaarden en zieken hebben inmiddels een bloemengroet 
ontvangen. 
Bij een korte prijsuitreiking zal er een collecte zijn 
voor de instandhouding jaarlijkse tuinwedstrrjdo . 
AlQ Faers Erf Route 
Ik was ruim 80 dagen van april tot eind okto':,er in de 
timmermanswerkplaats in Ferwoude voor de verkoop van 
toegangsbewijzen en de rondleidingo 
Ook het afgelopen seizoen kwamen er weer duizenden toeristen 
de wegen waren er nauwl:ijks op bereke· d en voor de wate,.;i':---;;r)l 
rekreanten. is Ferwoude nu eenmaal niet te bereiken · 
om reden dat b:ij de aanleg van de Prov. weg 
Bolsward-Workum en dan voorbjj Parrega richting 
Workum door het vaarwater de Indijk aan de 
Freark Faber weg is domweg achteloos dit 
prachtige vaarwater is afgesloten door de 
weg er dwars doorheen te leggeno 
Onvoorstelbaar dat dit kon. Gewoonweg -l";.,,-;.-:.t~:.,~:::::==fil' ~ 
zou je dit een historische vergissing kunnen ~ 3'. J 
no emen , Was dit alles niet geschied dan haddeif"~,;.,...-3"~~ 
ook rondvaartboten in de opgeschoonde opvaarten :::.::::-- 
een alledaags verschljnsel geworden in de wijde 
omgeving van Fe:r'woude. · 
En bescheidenheid dwingt mij er verder het zwijgen toe t.e 
doen en maken even pas op de plae.ts en zullen de pen 
iets bijslijpen en gaan weer over tot de orde van de dag. 

Jaarvergaderingen . 
Voor de besturen van onze Pl. Ver •. is bijna de tijd weer· 
aangebroken voor de jaarvergaderingeno 
En een goede opkomst van de leQen is dan ook een kroon 
op het werk van de bestureno 
Laat het niet zo zjjn dat het bestuur op deze avonden de 
mensen aanraad maar wat wijd uit elkaar te gaan zitten 
a>mdat ·de openplekken dan niet zo opvalleno 
Tenslotte een samenleving, die z:i.ch zelf respecteerd staat 
toch niet toe dat zo iets gebeurd en vooral de nieuwe 
bewoners wijs ik nogmaals op het voordeel dat je de 
informatie rechtsstreeks kan krijgen op die bedoelde 
jaarvergaderingeno 

-3-. 



Okto11er 1985 Den Haag: De Hoorn des Overvloed 
Terwijl vierhonderd jaar na de dood van Willem van Oranje 
was Koningin Beatrix dé eerst Oranje ~orstin die officieel 
te gast was bij de Koning van Spanje begin deze maando 
Terwijl Spanje als Gastland hêt grootste deel van de 
kosten voor zijn rekening nam9 daar niet alleen de sport 
maar ook een staatsbezoek kan tegenwoordig niet zonder 
sponsers. Nederlandse bedrijven stelden dan ook vlot 
3000 bitterbállen, 48 flessen Jonge Jenever, 500 oesters, 
400 haringen, 50 kgo paling, 100 kg achterham, 50.kg. 
ossehaar, 50 kg. kalfsvlees en 50 kgo kaas, ter beschikkingo 
Grootmeesters, ceremoniemeesters, hofmaarschalken en nog 
een groot aantal van kononel tot kamermeisjes en wijnschenkers 
en daarom goed voorbeeld doet goed volgen en. het 

reislustige haagse volkje 
van ministers ·en staats 
secretarissen toog ook 
maa.r·weer eens blij 
van zin naar het 
bui ten'l.and , 
Nu is dat niet on 
gebruikelijk dat bewinds 
lieden de kans_ g:rijpen 
op reis te gaano In 
het·buitenlarid.kan dan 
kennis worden ver-gaar-d 
en dit·alles zal 
ongetwijfèld nodig en . 0·: .. 
nuttig zijn, dat neemt niet 
weg, dat hier de problemen 

'liggen en er in Nederland 
moet worden geregeerdo 

Jolo 5 oktober, toen de bejaardentehuizen de vlag .hadden 
uitgestoken ten teken dat ,ze open middag h'i e Ld en , was dit 
ook een ~ooie gelegenheid om eens'nader kenn~s t~·maken 
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met het een en ander. Ook al om reden, dat je misschien 
later ook nogeens een van die bewoners kan zrjn en waar- 
van ik optekende wat ik de bewoners en leiding vroeg @n 
te horen kr-e e g , ~ ~ / 
Hier volgt ntijn relaas: -, -_. :_.,,,,;: /- 
De tijd was van 2uu» - 5nuro // 
Als eerste koos ik voor 'Nij Stapert• in Wommels. 
Een vriendelijk ontvangst, zowel van directie ale van het 
personeel. Na de koffie met cake, die je er kon kopen 
in de recreatie-zaal0 • 

Nog gesproken met een aantal bejaarden en lieden, die 
ik nog kende uit vroegere jareno Daarná nog vluchtig 
enige onderkomens bezichtigd te hebben, hield ik het hier 
voor gezien. 
Vervolgens kwam ik bij 'Alva State' in Witmarsum en vroeg 
om informatie en werd mij wederom doOr een zeer vriendelijke 
leiding gastvrij ko:'fie aangeboden en waar men mij vroeg 
als ik later misschien voor dit tehuis zeu kiezen, wi;tarop 
ik geantwoord heb, dat ik ruimschoots voor die tijd nog 
wel iets van me zou laten horeno Waarvoor de directie 
alle begrip had. Ook hier sprak ik nog verschillende 
bekendan , Na bedankt te hebben voor het gastvrij onthgal s;->; 
spoede ik ntij naar Makkumo . ,. ~ 
'Avondrust' was de derde en tevens laatste. 
Prima indruk. Zeer gastvrij en een duidelijke prettige 
róndleidin.go Prachtig uitzicht in de grote recreatiezaal 
over het IJsselmeer, onvoorstelbaar! 
Ook hier natuurlijk weer vele mensen, die· je nog goed 
kende uit de tijd, dat ze nogvLang niet dachten om hun 
eigen vertrouwde te verlaten. 
Korte samenvatting van dit gebeuren. 
Ik zag en sprake~ mensen, die zich er prima thuis voelden 
en dat zag je ooko 
En hoe staat het met het familiebezoek, waar ik ook nog al 
eens naar vroego Iemand antwoorde mij, dat bejaardenbezoek 
vaak een sluitpost van het programma was. 

~ -5- 



Het moet vaak tussen de bedrijven door en dat dan tot 
opmerkingen nogal eens lèidt als: Met mooi weer komen 
we niet hoor pake, dan gaan we naar het strand, of doe 
maar geen moeite we komen alleen maar evéntjes langs, 
we waren namelijk op doorreis en zodoende! 
Misschien later meer over dit gebeuren en dan uit Makkum! 
Al met al een wonderschone middag! 

De herfst 
Een seizoen van tekenen en 
signalen. Verwelkende bloemen 
en vergelende bladeren t·ekenan het 
afscheid van de zo-roer in veld 
en tuino 
Ganzen zuilen straks in 
de lucht hét V teken 
tekenen va.n. vertrek, terwijl 
kieviten' klèmmend ~fich zwijgzaam 
verzamelen voor bun·stillè 
aftocht en ook het vee zal 
binnen~ort zijn zwarte moddersporen 
trekken naar de wachtende · 
winterstal" 
De mens verstaat al die tekenen 
van wat voorprj gaat. 
Ze wijzen hem nu eenmaal terug op zichzelf en dan vooral 
de oudere mens in zijn herfsttijo 
En met het schrijven over d~_t seizoen sluit ik af" 

Met vriendelijke groeten van de Dorpsomroepero 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%~%%~%%~%~%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

TE KEAP: GPORTSKuoi) 
Merk ~didas Key Wes~, 
Maat 42, .· ... _. 
Rast noëh nfj, te lytso 
Priis: f 50,- 

Jan,_., Dykstra, Sylr<iede 5o 



l&&&&&l&&&&&$&&&&~&&&S&l&$.$$&l&&&&&&&&&&&&&&&$$&$&&&&&&&&f 
Graag wil ik nog even terugkomen op mjjn berichtje in 
het vorige Skieppesturtsje: er is een foutje geslopen 
in de tijden van de kursus •werken met klei'• 
Er wordt een kursu9 gegeven op maandagavond, van 
8 - 10 uur en op dinsdagochtend van 9 - 11 uur. 
De volgende kursus begint op maandag 18 november en ' 
dinsdag 19 novembero 
ü kunt zich opgeven op Kerkstro 19 of per telefoon 91930 

Met een groet van Ada Stel - van Drjkeno 

$1$1iJiJJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$$$$itJJ$$$$,~$$JJiJ%iJi%J$ 
-·: .... :. 

DOARPSBELANG TSJERKWERT E.Oi:~ 

Wy ha oan1e aksje meidien om jild op te heljen foar 
it te stiftsjen doa.rp Affa yn Oeganda. 
It risseltaat f 411,40, mocht der w~zet? 

Op 15 novimber hilde wy us ledegearkomsteo 
As spesjale attraksje ha wy de hear G. Mulder.ree fO.n 
om dia's oer Tsjerkwert sjep. te litten. Der is ek in 
lytse ëksposysje fan histoaryske foto's fan -0.s doarp •.. 

, Om de g ongbe r e aaken fan sa 'n jO.n har gerak ek te jaan,. 
· like it ~s goed ta om 7.30 oere (healwei achten) te · 
· begj-inneno - 
De foto's binne foar en nei de gearkomste te besjen.en yn 
it skoft. / i 1~%%l%%BBJ1$fflllS\l:$%%$'.%%%$l$%%%1$WlJ;;S% 

/~~a6DG~c Hjirby wol ik eltsenien betankje . Ij/~ I ~ '-' foar alle kaarten en presintjes dy't 
c:;;, ~ / ik krigen ha yn ' t' s i.kennûs en thv.s. 

Tige tank Ids Walsma en famo 

IemswAldea 



DORPENCOMPETITIE BILJARTEN: 

1 novo Gaast - Tjerkwerdo 

Go Reinsma 25 - Mo Brandsma 22 0 - 2 
Hó Hoekstra 17 - A. Feenstra 18 2 - 0 
Jó Oenema 23 - Sj. Poelstra 27 2 - O 
H. de Boer 29 - Hö Huitema 35 0 - 2 
A. Reidsma 15 - Go Rypma 15 2 - 0 
Jo v. Kalsbeek 1-5 - Wo Poelstra 15 2 - 0 
F. Tw:ijnstra 34 - G. Dykstra 60 2 - 0 
Sj. Galama 32 -.J. Dykstra 41 0 -. 2 

Uitslag: 10 - 60 
~m~ 
DE 'MODERNE' MAATSKIPPY: 

As men hjoed-de-dei de krante en de tillevyzje folget 
en men sjocht hoe•t 'krakers• de eigendommen fan in oar 
ferinneweare, dan wearzgje ik fan sa'n maatskippyo 
As men dan sjocht dat oerheit en plysje net by 
steat binne om seks de kop yn te drukken, dan 
wearzgje ik fan sa'n maatskippyo 
Mar ••••••••• it is fansels maklik om de oerheit 
oeral foar opdraaie te litteno Wy binne sela ek mar 
amper ynsteat om persoanlike- en mienskiplike 
besittingen te beskermjen. As men sjocht hoe•t 
de 1leave' jeugd fan· Tsjerkwert omalaèht mei de 

• beammen yn it park, as sjocht 
· '~s' jeugd brantsje stookt yn'e 

beamw&l om ~s sportfjild, as men 
sjocht hoe•t '~s' bern de ' 
flessen yn'e gl~skontainer èn 
dêr omhinne oan smots slaan, 
as de liende kratten en 
planken net feilich bännè , O • ~- a • • • e • f 

dan blykt, dat wy yn Tsjerkwert aardich 
opwei binne <is oan te passen can wat 

'modern' hjitte mei: Fansels dogge 'Ûs bern' hjir net oan 
mei, mar it boppesteande is wol wier, spitich eins!!! 



HET RODE KRUIS? DAT IS MENSEN VOOR MENSEN: 

Ieder mens, ieder gezin en iedere familie kan met 
tegenslag te maken krijgeno Zoals een ongeluko 

.Een kortstondige of langdurige ziekteo Eenzaamheid• 
Afhankelijkheid. 
Ook kunnen we van het ene op het andere moment terecht 
komen in netelige situaties van meer algemene aärd, 
zoals rampeno Noodsituaties eigen een oplossing. 
Vaak moet de hulp van buitenaf komen. Het is. dan ook 
plezierig, wanneer men daarvoor terecht kari btj anderen 
die gewend zijn in te spelen op en in te springen bij·· 
noodgevallen. 
Het Rode Kruis is er als organisatie voor hulp :,é;l.an mensen 
in noodsituaties. Het is er voor u, voor Uw buurman öf 
buurvrouw, voor Uw medemans in binnen- en buitenlando 
Het Rode Kruis is mensen voor menseno 
Hoe meer mensen zich via het Rode Kruis willen inzetten 
voor een ander, hoe meer hulp het Rode Krui$ kan bieden. 1 

1/Y. 
Als lid van het Rode Kruis kunt U er voor zorgen dat 
het Rode Kruis kan rekenen op een regelmatige stroom van 
inkomsteno 
Daarom is in de eerste week van oktober huis~_aan-huis 
in Wonseradeel een foldertje bezorgd, waarin wordt 
opgeroepen om lid te worden van het Rode Kruiao 
Vult U de antwoordkaart even in? 
B~jvoorbaat dank! 

+ 

Het Rode Kruis, afdo Wonseradeelo 

··························~······························· OPBRINGST KOLLEKTEN: 

- Nato Kollekte Geest. gehandicapten heeft opgebracht 
f 294,95. Met veel dank aan alle gevers en geefsters. 

Ho Kooyenga. 

- De ak.aje fan alle Friezen foarit·doarp Affa yn Oeganda 
hat yn ûs doarp opbracht f 411,40. 



- De kollekte foar de kankerbestriding brocht yn 
Tsjerkwert f 565,30 opa 

- De kollekte foar de Nier Stichting hat opbrocht f 210,-. 

Oan allegearre hertlik tank! 

TTTTTTTTTT~T~TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

RESULTATEN 1985 VAN PEI'ER HUITEMA2 BEHAALD TIJDENS 
·'· 

WIELERWEDSTRIJDEN IN HET AFGELOPEN: SEIZOEN: 

Trainingswedstrijd 

16-3-85 Leeuwarden (Kalverdijkje) 

Criteria 

24- 4-85 Drachten-de Drait 
29- 4-~5 Kollum 
30- 4-85· _Groningen-Noorderplatsoen· 
11- 5-85 Drogeham _ 
16- 5 ... 85 Koewacht Z1d. 
29- 5-85 Leeuwarden-Bilgaard 4-daagse 
30- 5-85 Leeuwà.rdèn;..Lekkumerend 4-daagse 
31- 5-85 Leeuwarden-Nieuwstad 4-daagse 

Eindklassement Leeuwarder 4-daagse 
4- 6-85 Sneek 
5- 6-85 Ureterp 
11- 6-85 Appingedam 
12- 6-85 Winsum Gr. 
22- 6-85 Gorredyk 
27- 6-85 Bolsward 
29- 6-85 Gerkersklooster-Stroobos 
3- 7-85 _ Zuidlaren 

27- 7-85 Zwaagwesteinde 
8- 8-85 Surhuisterveen 

23- 8-85 Emmen-Angelslo 
25- 8-85 Eelde 

4e 

17e 
5e 

16e 
8e 
4e 
4e 
3e 

19e 
3e 

20e 
6e 

· 5e 
13e 
9e 

11e 
3e 
1e 
5e 

15e 
9e 
2e 



Leidersprijzen 

30- 4-85 
5- 6-85 

11- 6-85 
12- 6-85 
23- 8-85 

Groningen-Noorderplatsoen 
Ureterp 
Appingeáam 
Winsum 

-.Emmen-Angelslo 

Strijdlustigste ren~er 

15- 8-85 Oldeberk~êp '. 
23- 8-85 Emmen-Angelslo 

Eindstanden diverse klassementen 

Gronings Criteriumklassement ·47e 
Drents Criteriumklassement 18e 
Fries Criteriumklassement 10e 
N oordeljjk ( Fr:.es+Gronings+Drents) 

Criteriumklassement 19e 

plaats 
Il " 
Il . 

1( 

STICHTING 'IT WALTAHUS1: 

De bingo-jOn is okkerdeis wol aardich slagge, wy hoopje 
dat de prizen nei't sin wienen en de rollades goed 
smakke ha , 

It besjoer wol jo lykwols noch in topjftn oanbiedeo 
Op 30 novimber komt it ferneamde Reah~ster kabaret 
yn it WaltahO.s mei in gloedmj programma. Dizze ploech 
hat hjir al ris earder west en h~t doe poerbest foldien. 
Wy hoopje dan ek (en wy rekkenje·~der op) dat Tsjerkwert 
ma.nrnachtich oanwêzich w~ze silo · 
It besjoer wol de kas gràach wat spekke troch eokke 
jftnen· te organisearjen foar it breanedige ünderh~ld 
oan ûs gebouo·Jo·stypje dus jo eigen Waltah~so 

- 'f .... 



Nei 8frin is der d~nsjen foar de leafhawwerso 
Yn de grutte pauze is der in ferlotting mei moaie 
prizeno 

Lit dizze besOndere jün jo net e.ntkomuie. 

Ziezo onze verkoopdag zit·er weer op, en ik dacht zo 
dat het goed geslaagd waso 
De opbrengst bedroeg netto f3710104o De gulden rolde dus 
goed, vooral Jan Dykstra met de knuffeldieren en draaiend 
rad liep uitstekendo Aan alles ia goed meegedaan en daar 
zij we zo blij meeo Er was ook zoveel gegeven, van alle kanten 
medewerkingö Het hele dorp en omstreken heeft wel achter 
ons gestaan() 
Allen nogmaals hiervoor hartelijk dank. 
Ook belangstelling zowel 's middags als op de spelavond 
heeft ons goed gedaan, Voor alles danko 

De prijzen van de verloting zjjn of worden bezorgdo 

Namens bestuur en leden A.K~Ko 

BYDRAGEN ~INNE KOMMEN FAN: 

s, Greidanus-Singel, M. Hud t ema-d ouab er tez-p , 

Jo Kroontje-Singel• Jo NQta-Waltawei, Rode Jong 

Tsjerkestrjitte, .. Bo en Ro Bar..ker-~~altawei, Akke de 

Haan-Boa.lsert, Eo Koopmans-Singel,.J" Wierema-Dedzjum, 

Do de Jong-Oranjew~ld, Jo Hylkema-Par-regeao 

Us hertlike tank hjirfoaro 

--12- 



ZM: 

Yn dit team spylje ferskate 
fuotballers ~t ~s doarp mei 
en it slagget harren ek om 
goals te meitsjeno 
Ut'e_Pnfisker hellen wy de 
folgjende nammen fan doelpunte 
ma.k..l<:ers: 
Broer Feenstra (3) 

,Jaap v .s, Wal (2) 
Erik Hendriks (2) 
Dennis Hendriks (1) 

jo de Tsjerkwerter boys ris spyl·jen sjen: dan moat t e 
joop sneonte middei ris nei Blauhb: 

9-11-85 Blauh-0.S zm - Scharnegoutum 
30-11-85 " " - E.B.C. 

It begjint om 1o 30 oere! 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq~qqqq~qq~qqqqqqqqqq 

DORPENKOMPETITIE BIJARTEN: 

Tjerkwerd - Parrega op dinsdag 15 oktober 1985 in het 

WaltahO:so 

Marten Brandsma 22 Jan Koopmans 23 1 - 0 
RoGo de Jong 25 Jan Ykema 17 0 - 1 
Haye Huitema 35 - Pieter Ouderkerken 44 
Gerrit Rijpma 15 Jouke Rylkema 15 O - 
Germ Dykstra 60 Sieberen Couperus 63 
Willem Poelstra 20 - Joop Wijnja 22 0 - 
Jan Dykstra 41 - Karel Helder 44 1 - O 
Sjoerd Gaastra 20 - Lolle Schakel 22 O - 1 

1 - 0 
1 
1 - 0 
1 



By Yeb én-Trudy Witteveen wie1t feest! 

Se krigen op 23 oktober in famke, dy•t Suzanna Maria hjit. 

Janny Gietema en Acronius Kramer binne troud en wenj~ 

yn Koudum. 
PROFICIAT!! 

~WWWWWWWWiWWWW~WWWWWWW~~wwwww~~WWW~WWW~WWWWWWWWWWWi~WWWW 

KEATSEN: 

De sportferiening wie yn mineur de lêste ledegearkomsteo 
Dochs wiene der aktieve leden, dy't it keatsen en fuotbal 
rêdde woeneo .De 8frftne simmer hat bliken dien dat soks 
wol kino 
De keatserij hat in topjier belibbe. Der wiene net minder 
as 63 keatsers (en net te ferjitten kaatsers) dy't ien of 
mear kearen los· west ha s, · 

FoaraJ. de jeugd wie tiisdei-te-jfuls manmaohtich oanwêzicho 
It liket der dan ek op, dat it seizoen 1986, wat it 
keatsen oanbelanget, wer fan start gean kin. 
Manlju, froulju en bern fan8f de fjirde klasse fan•e 
basisskoaJ.le binne takomme maaie wer fan herte wolkomo 
Om de bern har gerak te jaan, is it fan belang, dat der 
in pea~ !lderen (of &lden) meikomme om te telleno 
It is net nedich om sels te keatsen, mat jo help is wolkam. 
De lytse keatsers kinne wol al wat ~eatse, mar net telleo 
Sa kinne ja meihelpe om dizze moaie Fryske sport foar u.s 
doarp te beh~ldeno 

De utslach fan it seizoen 1985: 
1o Johan Gaastra (je~gd) 
2o Ieke Vodo Wal (dames) 

83 pnto 
82 pnt , 



3o Thomas Burghgraef 67 pnto 
4. Alette Haarsma (jeugd) 62 pnto 
5. Sietse Gaastra 57 Il 

6. Steef Haarsma (jeugd) 56 Il 

7o Marco Burghgraef. (jeugd) 54 pnt. 
80 Hylke Feenstra 49 pnt. 
9. Henk van't Zet 49 Il 

100 Dirk Breeuwsma 42 Il 

11. Hinke Brandsma (dames) 4o Il 

12. Broer Dykstra 4Q Il 

- Ytsje van der Werf r~n fan Tsjerkwert ne1 h~so 
By Sytske Dykstra hearde se -m~m- roppeno 
Doe't se by de krûsing wie, hearde se noch hieltyd 
weroan: mHié~m! Ytsje tocht, ik moat der mar hinne, 
want Sytske koe it wol net hearre. - 
Doe't se troch it hikje kaam sei de geit: M6~~(m)o 

.. Jos Fo knipte okkerdeis-in stikje f'an t e tomme·, 
syn buorman Hessel de Go woe net efter bliuwe en 
seage yn pleats fan yn1e parrebeam yn syn eigen tommeo 
Risseltaat : .6 hechtingen0 . 

Adfys oán Rille So: Fersichtich, it komt dyn kant -6.to 

- Trtje !tij op ien st~l, 
dat is ien tefolleo 
Sjoerd fan Arkum is 
it mei dy stelling 
iens en soe nümer 
trtje in reis fer 
keapjeo Dat slagge 
min, want Sjoerd rekke __ _, 
de ko net mar in peal ~=.::-.:::~ 
wol~ Sjoerd slacht net 
gau, mar as er it 
rlocht, docht er it 



fuort go ed , Just: De earm stikken. ~-· ~ 

- De Mln fan Wiersma fan'e Terp kriget sa•t like'.f; ne.at 
te felle fretteno De hO.n sette nei't doarp en . 
friet in keppeltsje hinnen op~ Hy hat de h&n . 
fan Marten Bo ek efkes pr eaun , mar dy smakke neto .: 

Frou Goeman kaam faar ·de tichte doar en besochi; .. by 
harsels yn te br-ekken , Dat slagge neto Mei in· kaai-~ 
fan de buorlju waard 'de saak' oplost• ··· · ·. -~./. · 

Dûmny docht it mei de Fr ánëke aLach , Earst wie it - ._. ,, 
. ·:.,;· .. 

Peugeot, no in Citroën, in snoekebek noch wol. 
AB se de'wein start, is it kre-~~ .. ,as.~~s ~~ man pan•t 
piánostimmeno _. · · :: · ", · 

- De sutelaksje foar tt Fryske boek ha~ yn T~jerkwert 
en Dedzjum f 1495, ... opbr ochts , Tanko · · ·· 

; . ' ~.~ -~ . ..... . ·~ 

Tinke jo om' e kabaretjün_ fan de Stichting· Wal tahûs op 
30 novimbero 

Kopy ynleverje foar 15 ·desimbero 

.. 
. ; .-.: 

,b 
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