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Il VOORWOORD 

"Van onze correspondent ut Boalsert" .... 

Driekwart jaar een Bolswarder en je begint al weer vloeiend 
Boa!serters te praten. 
Drie maanden verder in de tijd sinds de vorige Skieppesturt 
en wat is er ongelofelijk veel gebeurd om ons heen. Ik doel 
hier op de oorlog in Irak, de vogelpest in de Gelderse Vallei, 
de uiterst gevaarlijke ziekte Sars en, niet te vergeten "Idols". 
Werkelijk wekenlang zat ik zaterdags, gedwongen door 
twee tienerdochters, te kijken naar dit TV-programma. En ik 
was niet de enige. Dan hebben we nog de perikelen rond het 
koningshuis: het conflict dat prinses Margarita en haar man 
Edwin de Roy van Zuydenwijn met de koninklijke familie 
heeft. En waar wij blijkbaar volop van mee moeten 
genieten. 
Gelukkig is dit een dorpskrant en geen landelijk dagblad. 
We houden ons dus bij het wel en wee van Tjerkwerd. 
Zo hebben we de Skieppesturt-uitreiking gehad. Mijn eerste 
keer, en inderdaad: zo'n schapenvacht is behoorlijk warm. 
Helaas moet ik over deze avond constateren ... de opkomst 
van onze dorpsgenoten kon beter! 
Verder is er weer een geslaagde playback-avond geweest en, 
ik hoef het ook niet allemaal op te sommen: alles is te lezen 
in dit nieuwe Skieppesturtsje! 

Hoewel de meeste van ons de lentekriebels weer krijgen, het 
mooie lenteweer van de laatste weken was hier zeker debet 
aan, is het voor sommige dorpsgenoten bepaald geen mooie 
tijd. Onder de inwoners van Tjerkwerd zijn helaas ook 
ernstige zieken die wij, als redactie, van harte beterschap en. 
ook voor hun gezin, veel sterkte toe willen wensen. 
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In de afgelopen tijden zijn er nogal veel nieuwe bewoners in 
Tjerkwerd komen wonen. Wij hopen dat zij zich snel thuis 
zullen voelen. Voor degene die nog niet zijn benaderd om 
een stukje te schrijven voor onze dorpskrant over hun 
zelf/hun gezin: kruip in de pen en schrijf een kort stukje. 
Wij, en ook alle inwoners van Tjerkwerd, stellen zo'n 
kennismaking erg op prijs! Ook geboortekaartjes van 
pasgeboren Tjerkwerders plaatsen wij graag. 
Verder een oproep aan alle Tjerkwerders: leuke snypsnaren 
graag blijven inleveren bij de redactie! 

Veel leesplezier! 
Liesbeth Galama 

Anno Galama is alle betûfte aaisikers te gau of 
"Ik tocht earst: Ik lit it mar llzze" 



Nei in prachtich wykein begûn wike tolve fan dit foarjier mei skrousk waar. 
Gjin reinwetter of hurde wyn , mar wol kjeld. As redaksje kiene wy yn dat 
moaie wykein alris tocht fan: hoe si/ it kommeî Do seachst de mannen op it 

Trekpaad.yn 'ejjildenfan Beabuorren, Ymswêlde, rjochting Blauhûs, 
Dedzjum en Jousterp. Marit bleau stil mei dat moaie waar, wylst de 

pommeranten mar mei ien doel op paad wienen: it earste aai. 

En dat liet op him wachtsje en kaam de woansdeis 19 maart ut 
ûnferwachte hoeke. Wylst alle betûfte aaisikers dei ut dei yn mei in 
lege pet thûs kamen nei dagen fan ljippen bestudearjen en kjeld 

skypjen achter hikken en daampeallen wie it Anno dy't mei de trekker it län 
yn sette om te eidzjen. Dat wie yn "de tinne fan Hein" (Gietema). Anno: 
"Juster hie ik der ek al eejkes west en seach dat der meardere nêsten wienen. 
Ik hie wol yn 'e gaten dat der aanst in aai komme soe. Der. wienen ek 
meardere spantsjes ljippen aktyf. Bertus Gerritsma dy 't by my de neisoarch ~ 
docht, hie ik lykwols noch net sjoen. Mar hjoed kaam it ljipke sa moai leech 
fan 't nêst óf Ik tocht it moat al mal wêze as er no net ien hat. " 
En doe kaam it der moai nochter ut: 
"Ik tocht earst, ik fit tt mar lizze. 't Wurk wie noch net dien en ik hie ek net 
tocht dat it it earste wolris wêze koe. " 
Sa bleau it aike yn 't nêst en bedarre Anno wer op 'e trekker om it wurk dien 
te krijen. Doe't er thûs wie om de boel skjin te meitsjen, kaam it aai hirn wer 
yn't sin en tocht: 
"Ik maast dochs mar ris befje mei de redaksje. " 
It wie yntusken tsien oer trijen doe't er Tea oan 'e tillefoan krige. Nei in 
skilrûntsje die bliken dat der noch neat fûn wie yn de Tsjerkwerter kontrijen. 
Dat Anno hie it earste. Probleem wie dat er it net meinomrnen hie. 
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"Och, miskien hie in oar wol earst west. Dan fit ik il wol lizze. " 
Ja, sa'n oerdwealske aaisiker is Anno no ek wer net, mar hy sette al wer it lär. 
yn. 
"It wie ferrekkerswaar. En .... ik moast wer sykje by al dy nêsten lans. Ik hie 
like lang wurk as dy earste kear. Ik ha it yn 'e bûse meinommen nei de pleats 
I " ,a. 
Ienkear thûs waard it kostbere aike lyk:wols yn 'e watten lein yn in lege 
aaidoaze. Tea fynt it prachtich dat Anno alle pommeranten te fluch öf west 
hat. En Gea, Anno syn frou, wat fynt dy hjir eins fan? 
"Ik vond ut freemd dat der lui kwamen die der in stukje over skriewe wilden, ' 
fertelt se yn har Stellingwerfs 'toaltien'. Grutsk is se wol op har Anno, mai 
earlik lit se witte dat it har fierders neat seit. 
"Ik vind het wel lachwekkend. " 
Unfoarstelber fynt se it dat minsken har dêr sa drok om meitsje kinne. Harrer 
trije bem sykje ek noch net, mar as de lytse poppe Femke fan fjouwer moanne 
ut de widze helle wurdt, glunderet hja by alle oandacht. Bang dat se it doaskr 
mei it aike fan tafel reagje sil is heit Anno net. 
"Och, der binne mear no," seit er nochter. Daliks freegje wy der mar achte 
oan oft er no ek fierder te sykjen giet. 
"Ik sykje wol hear, mar ik lûk der gjin dei foar ût. It is mar krekt as it yn ·~ 
loop ut komt. " 
En sa is it mar krekt, want yn de eagen fan mannich aaisiker is Anno yn de 
gelokkige omstannichheid dat er alle dagen yn 't län wêze kin om syn wurk 
Ek sjocht er dan wol dat der yn 'e natoer net op in aai sjoen wurdt: 
"Der binne fierstente folie roeken. Do dochst dyn bêst mei it ferlizzen fai 
aaien ast' der mei de trekker oer hinne moast, do skoddest der om hinne en de 
oare deis hat in roek syn slach slein." 
Anno is natuerleafhawwer genöch om dan eefkes it smoar yn te hawwen 
Dêrmei komt in ein oan in bysûnder ferslach oer it earste ljipaai far 
Tsjerkwert en omkriten fan 2003. Der sil grif noch lang oer neipraat wurde. 
Gea skodhollet. Sy kin der mar net by. Sa'n drokte om sa'n lyts ûnnoazel aike 
Marit wie wol it earste! 
Gerben Wijnja 



DORPSBELANG TJERKWERD E.O. 

Bestemmingsplan Tjerkwerd 

In dit jaar 2003 zal de Gemeente Wunseradiel beginnen met de 
voorbereidingen van het nieuwe bestemmingsplan van Tjerkwerd. In een 
vergadering van dorpsbelang met het college van B & W in september 2002 
is door het college de suggestie gedaan dat we als dorp voorstellen mogen 
doen, onder andere met betrekking tot de mogelijke locatie van het 
bestemmingsplan. 
Het bestuur van dorpsbelang Tjerkwerd heeft daarop mondeling 
(jaarvergadering) en schriftelijk ('t Skieppesturtsje) de dorpsbewoners 
gevraagd om met plannen te komen, liefst uitgewerkt op papier. We hebben 
weinig reacties binnen gekregen. Dorpsbelang heeft nu voor de volgende 
werkwijze gekozen. Er is een "Projectgroep Bestemmingsplan" geformeerd. 
Deze groep bestaat uit drie leden van dorpsbelang en twee andere 
dorpsbewoners: Gjettje Dijkstra, Andries Steegstra, Anne de Vries, Grietje 
Postma en Theo Galama. De groep heeft de opdracht van dorpsbelang 
gekregen om met een voorstel te komen voor het nieuwe bestemmingsplan. 
Het gaat daarbij om een zestiental woningen die gebouwd mogen worden 
tussen 2005 en 2015. In het voorstel zal ook de infrastructuur (wegen, 
kanalen, etc.) meegenomen moeten worden. Ook dienen de ideeën uit de 
dorpsvisie erbij betrokken te worden. De projectgroep is in februari voor het 
eerst bij elkaar geweest. 

Dorpsbelang krijgt na verloop van tijd een bruikbaar voorstel ( of misschien 
wel meer voorstellen) van de projectgroep. Het ligt in de bedoeling 
ven olgens alle dorpsbewoners in een bijeenkomst te vragen op het plan of 
de plannen commentaar te leveren of suggesties ter verbetering te geven. We 
hopen dat er uiteindelijk een voorstel voor een bestemmingsplan op papier 
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komt dat door het merendeel van de Tjerkwerders gedragen wordt. Een 
volgende stap zal zijn dit document bij het bevoegde gezag te presenteren. 

Dorpsbelang Tjerkwerd." 

*************************************************************** 

P(o)eptalk 

Wat is het toch jammer dat een hond zich niet schaamt voor" wildpoepen". 
Een mens wordt van jongs af aan geleerd om bijvoorbeeld niet op straat 
(Singel), stoep, in het parkje oflangs het trekpad te poepen. 
Zelfs als hij/zij het netjes in de luier of broek doet wordt hem/haar dit op den 
duur afgeleerd. Wij mensen vinden poep vies!! 
En als er "onverhoopt" een ongelukje gebeurt schamen wij ons diep en 
ruimen deze vieze stinkende massa zo snel mogelijk weer op. Omdat een 
hond zich hier niet voor schaamt, zouden wij bij deze de baasjes op willen 
roepen een vorm van plaatsvervangende schaamte bij zichzelf op te roepen. 
Net zo lang dat zij zich gedwongen voelen dat te doen wat sommige baasjes 
allang doen, namelijk de vieze stinkende massa opruimen, zodat onze 
kinderen weer vrij kunnen lopen en spelen. 

Tip: Met een goedkoop schepje kun je het zo in de put of onderwal gooien. 

Bij voorbaat dank. 

Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 



1 BERICHTEN VAN DOARPSHUS IT WALT AHUS 

Begin januari hadden we als eerste activiteit het nieuwjaarsbal waar de 
Skieppesturt dit keer welverdiend werd uitgereikt aan de Reünie-commissie 
en de regisseuse van de revue Rieneke Boersma. Ook werd er op deze avond 
afscheid genomen van ons bestuurslid Jaap van Lingen die na een paar jaar 
van onderbreking maar liefst negen jaar bestuurslid is geweest. 
Jaap, heel hartelijk dank voor je inzet die je hebt getoond voor lt Waltahûs. 
Als nieuw bestuurslid hebben we Jelle Zijsling bereid gevonden, 

De bestuurssamenstelling is als volgt: 
Fokko Rollema 
Jan Witteveen 
Aggie Ouderkerken 
Jelle Zijsling 
Bert Miedema 
Nellie Walsma 
Joke Schukken 

voorzitter 
penningmeester 
secretaresse 
inkoop e.d. 
inkoop e.d. 
planning vrijwilligers 
boekingen en catering 

In februari was er een Aprés Ski avond die was georganiseerd door jongeren 
uit het dorp. Een zeer geslaagde avond. 
Dan de Playbackshow. Het was een heel spannende avond. Alle artiesten 
waren bijna even goed, maar, na enig beraad kwam de jury tot de conclusie 
dat de eerste prijs van de jongeren ging naar: Wytske, Tine en Symke 
Nieboer met het nummer" Toveren" uit de musical Doornroosje. 
Tweede prijs: Welmoed Blanksma; Shakira met Objection ( tango). 
Derde prijs: Jan Witteveen; Aerosmith met Pink. 
De eerste prijs voor de ouderen ging naar: 
Sjoerd Bakker en Geartsje Haytema met het nummer "Alles" van T~ske 
Breugem en Bastiaan Ragas. 
Tweede prijs: Sytske Gietema met Familyportrait van Pink. 
Derde prijs: Yde, Gerben, Fokko en Jelle met Pig Meat's "Herman moest 
naar Brada"'_ 



De wisselbeker moest door Sytske Gietema worden ingeleverd en ging nu 
naar Wytske, Tine en Syrnke Nieboer. 

Dan als-slot nog even dit. de oproep voor vrijwilligers voor de bardienst en 
huishoudelijke dienst in het vorige blad is niet tevergeefs geweest, maar 
liefst vijf jongeren hebben zich aangemeld voor de bardienst, voor de 
huishoudelijke dienst is helaas geen reactie gekomen. Daar kunnen best nog 
wat mensen bij. Voelt u er iets voor. neem dan even contact op met Nellie 

· Walsma tel: 572618. · 

Activiteiten voor de komende maanden: 
9 april Soos 
18 april Prijskaarten 
30 april Koninginnedag Oranje vereniging feestavond met 

disco 
18 mei Parodialoop 

It Stichtingsbestuur van het Doarpshus "It Waltahûs". 

~ IJSCLUB TJERKWERD 

Bij de laatste vorstperiode is het ijs van de ijsbaan compleet vernield. 
Hierdoor was het niet mogelijk om op de ijsbaan te schaatsen of andere 
activiteiten te organiseren. Graag willen wij er op wijzen dat de ijsbaan voor 
het dorp is en geen speelterrein voor kinderen, iedereen kan er gebruik van 
maken om te schaatsen. dus niet om het ijs te vernielen!!!!!!! 
Wij willen dat dit in de toekomst niet weer gebeurd!!!!! 
Bij voorbaat dank voor de medewerking. 

Bestuur IJsclub Tjerkwerd. 

************************************************************* 
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1 SPORTVELDCOMMISSIE ' 
Dorpsgenoten. 

Even een berichtje van de sportveld-commissie. Zoals jullie weten is dit een 
subcommissie van Dorpsbelang met als doel beheer van het sportveld en het 
organiseren van een activiteit per jaar. Vorig jaar was dit een wandeltocht 
met aansluitend een barbecue Er waren ongeveer 65 personen diemee 
hebben gedaan en de conclusie was: reuze gezellig en voor herhaling 
vatbaar. Het ligt in de bedoeling om in juli wederom iets van die strekking te 
organiseren. Te zijner tijd horen jullie hier meer van. 

Nu iets anders. In de dorpsvisie is meegenomen renovatie van het sportveld 
en een te plaatsen gebouw voor kleedruimte, toilet, etc. De renovatie staat er 
waarschijnlijk aan te komen maar een gebouw zal nog wel even duren. Het 
ontbreken van een toilet op het sportveld is toch wel een gemis. Nu heeft de 
sportveld-commissie een aanbod gekregen om een zogenaamde 
"directiekeet" met toilet, douche, keukenblok, kleedruimte en berging over te 
nemen voor de prijs "van het ophalen". Dit is een aanbod waarvan wij 
vonden dat wij dit niet voorbij konden laten gaan. Daarnaast moeten er ook 
enige opknap werkzaamheden worden verricht. Hierdoor hebben wij een 
aanvraag ingediend bij Stichting Windkracht 10 voor een tegemoetkoming in 
de kosten. Misschien hebben jullie al vernomen dat ons eind vorig jaar 400, 
Euro is toegezegd en voor dit jaar nogmaals 400,- Euro. Een mooi begin en 
hartelijk dank hiervoor. 

De bedoeling is dat de plaatsing tijdelijk is met het vooruitzicht op een 
stenen gebouw zoals verwoord in de dorpsvisie. Voor deze tijdelijke 
plaatsing moest wel een bouwvergunning worden aangevraagd. Deze ligt 
momenteel bij de gemeente en is in behandeling. Wij hopen toch dat dit 



spoedig afgerond zal zijn en dat wij kunnen starten met de voorbereidingen 
van plaatsing. 

Namens de sportveld-commissie 
Bertus, Gerben, Jaap en Sjoerd 

~ DAMES EN HERENSOCIËTEIT 

Ook dit seizoen hebben wij weer 5 avonden gehad van de sociëteit. Een 
speciale avond zat er tussen met de "kerstbingo". Deze was heel gezellig 
met prijzen die bij de tijd van het jaar pasten en bijna iedereen ging met een 
prijs huiswaarts . Zeker voor herhaling vatbaar. 

De andere avonden kon elk weer doen wat hem of haar het leukst leek, 
klaverjassen, darts , etc. of gewoon lekker lullen en nieuwtjes opdoen. De 
starttijd verschoof in de loop van de winter, de meesten kwamen om half 
negen c.q. kwart voor negen binnenlopen. 

Het ligt in de bedoeling om in het najaar van 2003 hier gewoon weer mee 
door te gaan. Tegen die tijd horen jullie wel weer van ons. Hebben jullie 
soms suggesties voor een iets andere opzet of om iets te doen op zo'n avond 
laat het ons weten. 

Nu eerst maar weer een prachtige zomer en voor een ieder een leuke 
vakantie vergezeld van ons motto: Niets moet alles mag. 

Gerben en Jaap 

ll - 



Kaatsvereniging DE TW A DOARPEN 

Het voorjaar is weer begonnen, dus ook het kaatsseizoen is weer in aantocht. 
We zijn alweer bezig met de voorbereidingen. Kom jij/komt u dit seizoen ook? 
Vanaf groep 5 van de basisschool mag je al meedoen, maar ook de al wat 
oudere dames of heren zijn van harte welkom! Ervaring met het kaatsspel is 
niet vereist. 
De competitie start op dinsdag 6 mei en loopt t/m eind augustus, er kan dan 
dus elke dinsdag gekaatst worden op het sportveld van Tjerkwerd. We 
beginnen steeds om 19.00 uur. Bij voldoende deelname kaatsen de dames 
apart, verder is de groepsindeling afhankelijk van leeftijd en aanbod. 

Ook dit seizoen gaan we weer aandacht besteden aan de training van de jeugd, 
vooral de nieuwelingen hebben natuurlijk extra aandacht nodig. 

De contributie bedraagt: 
Jeugd t/m 16 jaar € 7,00 voor het hele seizoen 
Ouderen € 10,00 voor het hele seizoen (de peildatum is l mei) 
Bij meerdere kinderen uit één gezin: 
lsteen 2ekind € 7,00, 3ekind € 5,00 4een volgende kinderen€ 3,00. 

Er zijn 3 partijen gepland en wel op 31 mei, 28 juni en 9 augustus, alvast 
noteren dus! 

De deelname is steeds voor eigen risico. 

Graag tot ziens op 6 mei! Het bestuur. 

Voorzitter/comp.leider jeugd: Age Gietema 
Secretaris: Joke de Jong 
Penningmeester: Sjoerd Bouma 
Camp.leider/ materiaalbeheer: Du rk Ouderkerken 
Comp.leider /materiaalbeheer: Johan Ouderkerken 

Comp.leider/materiaalbeheer: Wiebren Poelstra 
579444 

tel: 
tel: 

579514 
579866 

tel: 579081 
tel: 0517-532601 
tel: 0517-532939 

tel: 
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IPARODIALOOP 2003 OP 18 MEI 

De Parodialoop 2003 in en om Tjerkwerd vindt dit jaar op zondag 18 mei 
a.s. plaats. Deze voorjaarsklassieker voor hardlopers wordt alweer voor het 
achttiende jaar gehouden en trekt iedere keer weer veel Friese toppers en 
trimmers. Om 14.00 uur worden alle deelnemers vanaf de dorpsbrug weg 
geschoten voor de 7,4 kilometer lange loop over het traject Tjerkwerd 
Parrega-Dedgum-Tjerkwerd. Vorig jaar wonnen Peter Nauta (Bolsward) en 
zijn stadgenote Hella Yntema bij de senioren. Het parcoursrecord is nog 
altijd in banden van de" koning van de Slachte", Gerrit Kramer (Bolsward). 
Hij won de Parodialoop in 1998 in een eindtijd van 24 .15 minuten. Hella 
Y ntema is sinds vorig jaar de snelste vrouw ooit in de Parodialoop. Zij liep 
in 2002 een fraaie eindtijd van 31.09 minuten noteren. Hopelijk doen er dit 
jaar weer veel Tjerkwerders mee aan de loop. Zij kunnen immers de prijs 
voor de snelste hardloper uit eigen dorp winnen. Seakle Witteveen, Auke 
Walsma., Aggie Walsma en Marrit Schakel sleepten deze titels vorig jaar in 
de wacht in de vier categorieën. 
De Parodialoop zal wederom van commentaar worden voorzien door 
presentator Hans Hylkema en door twee reporters vanuit de koers. 
Na de loop is de prijsuitreiking. Inschrijving voor de loop is mogelijk vanaf 
13.15 uur (inleg 3 euro). Er wordt in vier categorieën gestart: berensenioren, 
damessenioren, jongens en meisjes. Deelnemers kunnen zich omkleden in het 
dorpshuis. Hopelijk tot ziens op 18 mei a.s. 

ITE KOOP 1 
Te koop aangeboden tweedehands skelter 
Prijs:€ 150,00 

Tel: 579595 Fam. H.Huitema, Sylroede 17 

\ =>. 



1 VOOR U GELEZEN DOOR PIETEKE DEKKER ' • Het molenaars leven is van God gegeven, maar het malen bij nacht heeft 
de duivel bedacht. 

• Wat de een weg gooit kan de ander gebruiken. 
• Wat je spaart uit je mond is voor de kat of voor de hond. 
• Niet in zeven sloten tegelijk lopen, een is genoeg. 
• Beppe zei altijd, geen praat zo raar, of d'r zijn wel een par woorden van 

waar. 
• Als je veel van elkaar houd dan kijk je niet naar elkaar, maar samen de 

zelfde kant op. 
• De naam Hong Koog betekende Geurige Hond 
• Aan de hemel zit geen bel. 
• Je moet niet alles zeggen wat je denkt, maar weten wat je zegt. 
• Als ze zeggen " omdat jij het bent" kijk dan maar uit. 
• Als je je schulden betaald hebt dan weet je hoe rijk je bent. 
• Soms is weinig niet veel, soms is weinig heel veel. 
• Bedelen is beter dan stelen. 

/' .. 

1 ROEMENIE ROEPT. 

De inzamelingsaktie voor Roemenië is weer een succes geworden. Twee 
volgeladen vrachtauto's zijn vertrokken naar kinder- en ziekenhuizen en 
naar inwoners van een aantal kleine bergdorpjes. Bovendien werden ter 
plaatse levensmiddelen ingekocht voor de tehuizen eri de· inwoners van de 
dorpjes. Aangezien de aktie ook financieel een succes was, konden 3 extra 
transporten met voornamelijk schoolmeubilair van de R.S.G. uit Sneek, naar 
Roemenië vertrekken. Dus heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Ook wil ik hierbij bedanken: .Titia, Iefke, Tetsje en Hinke voor hun hulp. 
Bij de verloting zijn prijsjes gewonnen door: Fam. 0. Postma, Marije 
Wijnja, Fam. Harkema, Fam. Arends, Koos Krijger en Sytske. 



1 AAIEN en PEASKEAIEN AKSJE. 

De wurkgroep: Kinderen uit Roemenië fersoarget iens yn de 2 jier in 
fakänsje foa.r ±.. 45 bem ut de tehuzen fan Beclaean en Nasaud ut Roemenië, 
by gastgesinnen yn 'e Sûd-west hoeke fan Fryslän. 
Ek dit jier, ein july komt der wer in busfol bern, dy't hjir 2 ½ wike ûtfanhûs 
binne . 

. Om by te dragen yn 'e kosten fan it ferfier wurdt der in aaiaksje hälden foar 
Peaske komme wy by jo oan 'e doa.r om aaien en peasaikes te ferkeapjen 
foar dit doel. Dogge jo ek mei? 

Sytske Dykstra 

1 Ntjs fan it korps "EENSGEZINDHEID" Il 
Hierbij maar weer een stukje nieuws van het korps. Het nieuwe jaar is 
alweer een tijdje aan de gang en we zijn als korps alweer druk doende met 
het repeteren voor het F rysk fanfare festival te Heerenveen, hier gaan we 5 
april naar toe. Zondag 16 maart jl. hebt u ons nog kunnen zien en horen op 
het koffieconcert. Verder zijn we momenteel dus druk bezig met extra 
repetities en hebben we een studiedag achter de rug, dit was op 29 maart. 
Wat er verder nog op het programma staat voor het komende jaar is nog niet 
helemaal duidelijk maar uiteraard kunt u het korps weer zien en horen op 
koninginnedag, wanneer we weer door het dorp gaan. 
Voor de rest van de activiteiten houden wij u op de hoogte. 
Wel willen we uw aandacht nog vragen voor de rommelmarkt op zaterdag 
20 september. We willen u vragen om zoveel mogelijk spullen voor ons te 
bewaren; en wilt alvast wat kwijt neem dan contact op met iemand van het 
bestuur van het korps. 
Over de verdere gang van zaken houden wij u op de hoogte!' 
Dit was het weer wat het korps betreft, tot ziens! 



1 TURNVERENIGING PARREGA 1 
Goede resultaten voor turnvereniging Parrega. . 
Zat.erdag 15--02-03 waren de laatste hunwedstrijden van rayon Sneek. Vier 
zaterdagen werden er wedstrijden gehouden. De turnsters moesten allemaal 
twee wedstrijden turnen waarvan de beste drie doorstromen naar de Friese 
kampioenschappen. De wedstrijden werden op verschillende niveaus 
geturnd. 
Florien Balkema (Pupil 2 niveau 5 verplicht) en Marrit Schakel (Senior 
niveau 3 keuze) stromen door naar de Friese Kampioenschappen. Florien 
werd de eerste wedstrijd eerste, de tweede wedstrijd zesde en in totaal 
stroomde ze als derde door. Marrit werd twee keer eerste en stroomde dus 
ook door. Natasja Ouwendijk (Jeugd niveau 5 verplicht) werd op de eerste 
wedstrijd tweede, 
De andere turnsters hebben het ook allemaal goed gedaan. Het is leuk om te 
zien hoe iedereen vooruit gaat dit komt mede door de grote inzet van 
trainste r Jannie Visser, die er heel wat vrije tijd in steekt. 

Resultaten Tjerkwerd en omstreken: 
Instap niveau 8 sprong brug balk vloer totaal Tot .. vorige wedstrijd Beide 
opgeteld 
Lianne Huitema 8.50- 5.25- 8.55- 8.20- 30.50- 29.30 - 59.80 
Wytske Nieboer 5.00- 5.95- 7.45- 7.90- 26.30- 28.05- 54.35 
Pupil 2 niveau 5 sprong brug balk vloer totaal 
Siemke Huitema 8.55- 7.45- 7.85- 8.70- 32.05- 29.60- 61.65 
Florien Balkema 8.60- 9.05- 9.25- 6.45- 32.85- 33.35- 66.20 
Jeugd niveau 7 sprong brug balk vloer totaal 
Sietske Buma 8.40- 8.90- 8.30- 7.55- 33.65- 30.10- 63.75 
Junior niveau 4 sprong brug balie vloer totaal 
Fcikje Hylkema 6.75- 6.00-6.65- 8.25- 27.65- 27.70- 55.35 
Senior niveau 3 sprong brug balie vloer totaal 
Marrit Schakel 8.50- 8.85- 9.05- 8.95- 35.35- 34.10- 69.45 
Anneke Hylkema 7.5- 9.05- 9.05- 8.80- 34.25- 31.20- 65.45 



2Se Skieppesturt foarReünykommisje 
100 jier Kristlik Underwiis Tsjerkwert/Dedzjum 

mei in earf olle fermelding f oar 
Rieneke Speerstra 

Tjerkwerd - Op it· tradisjonele nijjiersbal yn it doarpshûs It Waltahûs 
waarden alle oanwêzigen hertlik welkom hjitten troch foarsitter Fokko 
Rollema. Dêrby werd Jaap van Lingen as êftredend bestjoerslid tank 
brocht foar it wurk dat er dien bat yn de öfrûne jierren. Hy wurdt opfolge 
troch Jelle Zijsling. · 

Hichtepunt fan dit nijjiersbal is alle jierren wer de ferkiezing ta 
Skieppesturt fan it jier. Dit jier waard dy ûnderskieding foar de 25e kear 
ütrikt.. 'Spreekstalmeester' Henk van der Zee spruts de 

reünyboufakkers en feestknakkers dy't sa ferskriklik hurd wurke hawwe oan it 
.feest ta. Dêmei krigen player of the year Roel Bakker, de man fan de sinten Yde 
Schakel, boukundige Jehannes Dijkstra, foarsitster en doelsjitter Tsjallie 
Gietema, sjongtaling Geartsje Reijenga, saksspiler Arjen Steur en wa kin har net 
-Thea Zijsling de fersiersels ûtrikt, 



De kommisje krige dizze wurdearring foar har grutte ynset 
yndrukwekkende feest dat yn it öfrûne jier yn it doarp fierd w, 
gelegenheid fan it skoallejubileum ta in grut sûkses te meitsjen. Op woa 
oktober waard de reünymusical "Je bent nooit te oud om te leren 
planken brocht troch (jonge) äldlearlingen, groep seis oar 
doarpsbewenners en masters/juffers. In dei letter wie it feest foar gnr 
jong en äld op de basisskoalle De Reinböge. 
En op de lêste dei soargen äldlearlingen, äldlearkrêften en doarpsbewr 
de Haarsma-hallen derfoar dat de revu "De Bernewrêld" in ûnferjitlil 

----- -· 
achter liet. Fansels koe de kommisje net sûnder de positive stipe fan al dy 
frijwilligers. Dat die benam.men ek bliken op 'e slotjûn dy't mooglik makke 
waard troch toanielspilers, technyske mannen, muzikanten, de bouploech en 
noch folle mear dy't ek harren bygedragen levere hienen om it weardefolle feest 
slagje te litten. It wie dan ek tige op syn plak dat hja ek meidielden yn alle 
hulde. En dat de feestlikhed.en mooglik makke wurde koenen, wie sûnder mis 
net yn it lêste plak te tanken oan de firma Haarsma dy't de hallen foar dit doel 
beskikber stelde. 

Rieneke regissearre talintf ol 

Dy slotjûn wie dus in daverjend sûkses. En dêrby waard de namme fan 
äldlearlinge Rieneke Speerstra wol hiel faak. neamd. Hja wie it ommers dy't dit 
grutte sirkus hielendal regissearre. Ek it skriuwen fan de revu naam hja 
hielendal foar eigen rekken. Dat betsjutte in protte lêzen, noch mear 
'kopkreakjen' en lang om let it skriuwen fan de teksten en de lietsjes. "En dat 
faak mei oerfolle pru/lebaken, " sei Rieneke, want hja wie net samar tefreden. 
Hiel wat dagen, jûnen en lytse oerkes waarden benut om it materiaal op in 
rychje te krijen. En dan moast it noch ferwurke wurde ta oansprekkende teksten 
foar toaniel en lieten. "Ja, lit dy Rieneke mar rinne ", sei ien fan de meispilers. 
"Se hat de wyn de goed ûnder en wol der wat goeds fan meitsje." En op in oerke 
mear of minder seach se ek hielendal net. Wat dat oanbelanget wie it op it lêst 
mar goed dat de finale yn sicht kaam en de spilers alle spanningen fan harren öf 
spylje koenen. It üteinlike resultaat koe de toets fan krityk doe dan ek mei glans 
trochstean. 



Reden foar de redaksje om de betinks ter en produsinte fan al dat moais in 
spesjale en earfolle fermelding te jaan . 0 sa fertsjinne neffens üs en einliks 
binne wy stikem wol benijd nei wat Rieneke har folgjende skript opleverje sil. 
Meastentiids is men bliid dat soks dien is: in skriuwer neamt syn boek wolris in 
befalling, mar sjocht dêrnei al gau wet benijd en mei nocht ut nei in nij 'bern'. 
Wat de revu oanbelanget kin konkludearre wurde dat Rieneke wol talint bat. It 
skriuwen sit har blykber dochs yn it bloed. Reden temear om mei benijdens de 
takomst temjitte te sjen en yn dat ljocht kin de eatfolle fermelding dan ek as in 
oanmoedigingspreemje sjoen wurde. Sûkses dermei. 

Gerben D. Wijnja 

CURSUS SCIID...DEREN EN BEELDHOUWEN 
') , ,1. 

In Pingjum bij "'Wurkpleats De Riege" geeft beeldend kunstenares, 
Godelieve Strik, cursussen: beeldhouwen en schilderen. 

In de schilderscursus werken we met acrylverf. Er worden verschillende 
acrylverf technieken behandeld, maar ook het mengen van kleuren, 
dieptewerking en realistisch en abstract schilderen komen aan bod. 

In de cursus beeldhouwen leert de cursist welke materialen er nodig zijn 
voor het bewerken van de verschillende steensoorten. De steensoort waar 
mee gewerkt wordt zijn speksteen, serpentijn en gasbeton. 

De wekelijkse (winter)cursus bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur. 

Tijdens de zomermaanden zijn er 2 daagse workshops. Deze worden in het 
weekend en op woensdag/donderdag gegeven. Voor meer gedetai lleerde 
inlichtingen: http:/home.zonnet.nl/godelievestrik 

Groepen van + 6 personen kunnen zelf een datum en programma 
samenstellen. 

Inlichtingen: Godelieve Strik, Riegeweg3,Pingjum. Tel.: 0.517-579322 
E-mail: godelie\.·estrik@zonnet.nl 

l9i. 



Expositie in 't Polderhüske met nieuw materiaal verrijkt 

In It Polderhûske bij de Babuurstermolen, het museum over de Friese 
waterschappen en de strijd · tegen het water in Frysliin, is een nieuw 
onderdeel toegevoegd aan de vaste expositie. 

Uit de nalatenschap van oud-molenaar M. van der Meer van Bolsward, 
voorheen Van der Meers molen Winsum, is een collectie 

miniatuurwagens en karren tentoongesteld. Het betreft boerenwagens, maar 
ook een scharensliep, een hondenkar en een bakkerskar. Ook een 
miniatuurhûske, kruiwagentjes, een landhek en ander klein houtsnijwerk 
behoort fot de collectie. Fraai is ook het model van een tjasker en dat van de 
afgebrande koren- en pelmolen De Welkomst van Sint Jacobieparochie. 
Hier heeft Van der Meer ooit als molenaarsknecht nog gewerkt, maar het 
meelstof maakte hem helaas ongeschikt voor dit werk. 
De in 1999 overleden molenaar had bij zijn leven al de wens uitgesproken 
dat z'n knutselwerk ooit een vast pieltje zou krijgen, zodat ook anderen 
ervan kunnen genieten. De molenaars Zijsling en Posthumus hebben het 
materiaal· passend geëxposeerd in een hoek van de voormalige woonkamer 
van het molenaarswonink.je. Een reden te meer om deze fraaie molen eens 
met een bezoek te vereren. In de zomermaanden is er elke woensdag- en 
zaterdagmiddag gelegenheid de tentoonstelling te bewonderen. 



Museumroute, opgmcht door 
Y. Schakel, Allingawier. 

fl/CHTING ALOFAERf ERF-E~'!_OlfRA-ALLINGAWIER-FERWOUOE-PIMM 

ALDF AERS ERF ROUTE KAN NIET ZONDER VRIJWILLIGERS 

In de nabijheid van Makkum liggen een aantal dorpen die gezamenlijk 
. zorgen voor een bijzondere attractie in de provincie Friesland; De Aldfaers 
Erf Route d.w.z. erfdeel van de voorvaderen. 
In de dorpen Piaam. Ferwoude, Allingawier en Exmorra zijn een aantal 
unieke panden ingericht welke samen een goed beeld geven van hoe onze 
voorouders ruim l 00 jaar geleden leefden. 
Vanuit Makkum komend vindt u aan de zeedijk het dorpje Piaam met, voor 
de natuurliefhebber, het vogehnuseum 't Fugelhûs. De zeedijk volgend komt 
u in het dorpje Ferwoude, waar in een oude boerderij sinds 1845 het 
timmerbedrijf werd uitgeoefend. Via de hoofdweg komt u na een paar 
kilometer in het miniterpdorpje Allingawier, waar zich een prachtige 
boerenhofstede (begin 18e eeuw) bevindt alsmede o.a. een echte 
drabbelkoekbakkerij, schilderswerkplaats, antiek brandweer, Woord- en 
Beeldkerk, Expositiekerkje en smederij. Vanuit Allingawier richting 
Bolsward ligt het dorpje Exmorra. Hier vindt u het grutterswinkeltje annex 
dorpsschooltje. 
Zonder vrijwilligers kan deze prachtige route echter niet blijven bestaan en 
daarom zoekt de route nog meer vrijwilligers. Mensen die het leuk vinden 
om I of meer dagen in de week mee te helpen in 1 van deze musea. Dat kan 
variëren van het vertellen voor groepen, koffie schenken, kassa 
werkz.aamheden, figureren, drabbelkoeken bakken e.d. Denkt u dat is net 
iets voor mij, neem dan z.s.m. contact op met de heer F. Schakel of 
mevrouw A. Laanstra. Telefoonnummer: 0515 231 631 

Annelies Laanstra. 



1 GEMEENTE WÛNSERADIEL AFDELING SOCIALE ZAKEN 

Belangrijke informatie voor mensen met een inkomen niet hoger dan de 
bijstandsnorm. 

BUDRAGE-REGELING VOOR DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN. 

Inwoners van Wûnseradiel met een inkomen op minimumniveau en een niet 
groot vermogen hebben eenmaal per 3 jaar recht op een vergoeding voor 
duurzame gebruiksgoederen. Dit kunnen zijn meubels of huishoudelijke 
apparatuur. 

Het minimumniveau is momenteel exclusief vakantie-uitkering: 
€ l.081,06 voor echtparen en samenwonenden; 
€ 972,95 voor alleenstaande ouders; 
€ 756,75 voor alleenstaanden van 23 jaar en ouder; 
(voor 21- en 22- jarigen gelden andere bedragen.) 
€ l . l 3 1, 13 voor echtparen, beide 65 jaar of ouder; 
€ l. l 40,21 voor echtparen van wie een partner 65 jaar of ouder is; 
€ 803.39 voor een alleenstaande, ouder dan 65 jaar. 

Het vermogen mag niet hoger zijn dan: 
€ 4. 97 5, - voor een alleenstaande; 
€ 9.950,- voor echtparen, samenwonenden en alleenstaande ouders. 

Voorwaarde is dat men zelfstandige huisvesting heeft. 

De vergoeding bedraagt: 
€ 305,- voor alleenstaanden en echtparen zonder kinderen; 
€ 610. - voor huishoudens met kinderen. 

De besteding hoeft niet met nota's te worden verantwoord. 

'1_ '1. .. 



De regeling geldt vanaf het jaar 2000; zodat per 1 januari 2003 
voor degenen die eerder een bijdrage ontvingen gelegenheid ontstaat voor 
een nieuwe aanvraag. Wel moet het langer dan 3 jaar geleden zijn om 
opnieuw eep bijdrage te kunnen krijgen. 

Wat moet u doen? 
Vraag om een formulier bij Sociale Zaken, vul het volledig in en stuur het 
met de bijbehorende bewijsstukken in naar de gemeente . 
Voor aanvullende informatie kunt u bellen met de afdeling Sociale Zaken, 
(0517) 53 33 70. Dit kan op iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Cliënten van Sociale Zaken behoeven zelf geen initiatief te nemen; zij 
krijgen automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. 

'BIJDRAGEN 

Vrijwillige bijdragen zijn binnen gekomen van: 
Fam. Dekker, Sylroede; S. Miedema, Eemswoude; B. Bakker, Waltaweg; J. 
Kroontje, Singel; W. Hekkema, Sylroede; Fam. S. Tolsma, AJdstjerk; 
A. Walsma -de Boer, Bolsward; T. v.d. Meer, Witmarsum; A. Dam, 
Surhuizum; G. Mulder, Singel; J.Gaastra, Hemdijk; j. Huitema, Joure; 
S.Breeuwsma, van Panhyusweg; T. Gaastra, Bolsward; D. Postma, 
Bolsward: A. Feenstra, Dedgum ; 0. Postma, Kade; E. Huisman, 
Kerkstraat; J. Reitsma, Den Haag; D. Poelstra, Dedgum; J. Falkena, 
Sylroede; J. de Jong drachten; W. Schakel, Bolsward; Huitema, 
Jousterperweg; G. Strernler, Arkum; F. Gietema, Singel; J. Witteveen, 
Waltaweg. 

Heel hartelijk dank. 
De redaktie. 



Wilt u werk in de kinderopvang? 
Word gastouder! 

Steeds meer mensen in uw gemeente en dorp zoeken opvang voor hun kind of 
kinderen, bijvoorbeeld omdat ze 1 a 2 dagen buitenshuis werken of studeren. 
Er is grote vraag naar gastouders in en om de dorpen. Zou het misschien iets 
voor u zijn? 

Waarom zou u gastouder worden? 

•u bent veel thuis 
'"U wilt iets ondernemen 
•u houdt van kinderen 
•u wilt wat gezelligheid om u heen 
'"U hebt behoefte aan een nieuwe uitdaging 
'"U wilt anderen helpen 
"U zoekt een zinvolle tijdsbesteding 
*U maakt nieuwe contacten 
"U maakt deel uit van een organisatie die u wat te bieden heeft 

Wat kan het gastouderbureau u bieden? 

Tijdens een individueel gesprek kunt u precies aangeven 
op welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Ook kunt u aangeven welke 
leeftijd van kinderen u het meest aanspreekt. 
U krijgt een vaste uurvergoeding via het bureau en ook kunt u kosteloos alle 
materialen lenen die nodig zijn voor de opvang van de kinderen. ( box, bedje, 
wandelwagen, speelgoed e.d.) 
Het bureau regelt de zakelijke dingen voor u en brengt u met ouders in contact 
die opvang zoeken. U beslist zelf of het door kan gaan. 

0

Er is altijd een 
consulente om op terug te vallen. 

Kortom .. 
Denkt u nu: misschien is dit wel iets voor mij , dan kunt u vrijblijvend meer 
informatie aanvragen. We sturen u dan een brochure zodat u nog eens'rustig 
kunt nalezen hoe we werken bij het gastouderbureau en wat we van een 
gastouder verwachten. 

We hopen dat u reageert ! 
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland Tel. 0517 - 532084 



1 DANSEXPRESSIE EN YOGA 1 
graag introduceer ik je deze folder en is bedoeld als kennismaking met 
dansexpressie en yoga. Kort zal ik hierin weergeven wat dansexpressie is. 
Kort, omdat je in dansexpressie "aan den lijve" moet ondervinden. 

Dansexpressie onderscheidt zich van andere vormen van dans waaronder 
b.v. volksdans, jazz of ballet. Daarbij gaat het om het leren van passen en 
moeilijke technieken en is alleen bedoelt voor hen die het kunnen. 
Dansexpressie is voor iedereen, waarbij het gaat om de eigen beweging, 
waarbij je uitdrukking geeft aan jouw beleving, en dit vorm geeft in een 
eigen danstaal. In de lessen zullen de volgende onderdelen aan de orde 
komen: lichaamsbewustzijn, centreren, gronden, creativiteit en 
in/ontspanning. En niet te vergeten plezier, allen en samen met anderen! 

Als je wilt deelnemen aan de lessen, kun je je opgeven op onderstaand 
telefoonnwnmer. 
Start : 29 april 
op dinsdagavond van 20.00 -21.30 uur 
Duur : 6 lessen 
Kosten:€ 7.50 per les 
Lokatie: De Gearhing te Parrega 
Horstweg 3,8763 MR 
lnformatie en opgave: Marjan Faber 
Telefoonnummer: 05 15 - 5 7925 3 

1 VERHUISBERICHT Il 
H. Posthwnus 
Waltaweg 21 

8765 LM Tjerkwerd 

Slûkenwei 2 

~ 9003 XS Warten 
058 - 2552725 



[EVEN KENNISMAKEN ' f H~i~··;ïi~;············ l 
/ Albert Veld en ik -Rietje - wonen alweer enkele maanden op Waltaweg 51. j 
! Albert is een Oldeboomster en ikzelf ben een Brabantse en dat klikt goed. ) 
/ We hebben een bedrijf dat zich bezig houdt met o.a. bruggenbouw, / 
1 stuwbouw en damwanden. l 
/Zelf houd ik me daar niet mee bezig hoor. Ik doe Alphahulp bij de [ 

. [Thuiszorg. Albert z'n hobby's zijn muziek, het houden van vissen (karpers), j 
/tuinieren en beestenboel. We hebben twee prachtige honden. j 
/ Mijn hobby's liggen ook op het terrein van dieren en tuinieren en verder / 
/ houd ik van puzzelen en klaverjassen. ! 
1 We voelen ons in Tjerkwerd prettig, het is hier heerlijk rustig. ( 
/ Wc hebben in ons hui een gedeelte verbouwd, tenminste het belangrijkste. \ 
i De rest komt later wel. Eerst moet de tuin klaar: dan kunnen we daar lekker i 
; zitten en eten. We zijn echte buitenmensen. f 
i O ja, Albert zou nog graag een boot(je) willen aanleggen, maar ik denk dat / 
/hij hierover nog heel lang mag dromen! ! 
i Hou doe / oant sjen ! 
/ Rietje en Albert Veld. l 
··································································································-··············· .. ·········································•·•················· 

r-------------------------------------------1 ,Hallo, 1 
1 1 
1 1 
1 

1 Ik ben Sabrina Hoekstra. Ik ben 19 jaar en woon sinds oktober in 
/Tjerkwerd, Kerkstraat 10. Voorheen was ik hier ook al vaak te vinden. 
1 Ik ga naar de Friese Poort in Sneek. Daar volg ik de opleiding 1 

: ondernemer/manager. Ik zit in het laatste jaar. In het weekend werk ik bij de : 
: Milo in Bolsward. Omdat ik veel tijd moet besteden aan mijn opleiding, heb : 
1 ik geen tijd voor hobby's. Ik hoop nog een paar jaar met plezier in ! 
: Tjerkwerd te mogen wonen! 1 

1 Sabrina Hoekstra 
--------------------------------------------· 



(BEDANKJE 1 
Wy woene graach eltsenien betankje 
dy 't oan ûs tocht ha op ûs füfentweintich 
jierrich houlik yn hokker foarm dan ek . 

. 
Tige tank dêrfoar. 
Bertus & Nellie 
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_ ·-., .. _ s_~.Y.P~!!;." 1 
lt hat sa'n keet yn de keet west. dat it semi-perkaminten sporthok is net 
mear. 

A99ie Ouderkerken hat Sarah sjoen, of wie it no Abraham? 

'Goed ooorbeeld doet volgen?' Op it skoalplein sjitte de bem dat it in aard 
haten jouwe inoar op 'e 'Sadammiter'. 

Gerben W,jnîa is in stiifsettige residivist. Hy hat al in twadde bekeuring f oar 
te hurd riden krigen sûnt 1972. 

Foppe Haytema's dak is al hielendal femijd. Mar wêr is de kowekop 
bedarre? 
Ek by Gerrit Wijngaarden is boppe de boel Pink fertimmere. lt liket sa 
stadichoan wol nijbou op de aldbou . 

Marten Brandsma wie 'on the air!' by radio Fryslan. 

Ik snap gjin snars fan sars! 

fs it skoaltiim hast op jierren? Der binne twa 'leugenbankjes' foar de 
alderein delset. 

'Ons lieve Heer op zolder' bij filmhuis Hylkema. In tige sla99e ofslutend 
jûntsje fan de petearrûnte. 

De sneon foar Peaske. Aaisykje op de Sylroede. Graach de kaart mei! 
Jan, doek! 



Haye en Bouwe eineaai sykje, 6 meter fan it kanaal en dêr hiene jo de 
plysje. 'Oan't eineaai sykjen? 
'Ja', andert Haye. 
'Ha fo ut,/ in kaart dan? 
'Nee, moat dat dan?' 
'Ja, seit de blaupet, ik leau dat jo dan in stik grûn krije wêr as jo sykje 
meie.' 
Haye freget wêr't er sa'n kaart krife kin. 
'No, op it postkantoor leauw'k en as fo no ophalde krije jo 9jin bekeuring!' 
As fen wit wêr as jo sa' n eineaaisikerskaart krife kinne dan wol Haye dat 
graach witte. 

· 4,tse Piter Hielkema seach de kanarje by de buorren oan foar in 
fluittsjettel. 

Tessa mocht by de fam. Postma in laam de flesse jaan. 'Dat was zo lief 
mama en nou wif ik ook op ponyles ! ' 

Naarm oer in skreauwende djoer nij alaarm yn skoalle. In stikkene 
daksgoate koe fan us gemeente net earder as nei trife fier ferfongen wurde! 

lt foarjier is te rûken oan gers en grien en.... in bytsfe kowestront! 

Kopij en snypsnaren 
9raach foar 
2 , , 
/Uni . 




