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Wolkom!!     

Wy, de bern fan Jan en Jantsje, wolle jim fan herte wolkom 

hjitte op dizze feestjûn ta eare fan harren 

                     50 JIERRIGE TROUDEI…. 

Dit is it jubileumkrantsje dat wy foar harren makke ha. 

Ja, it is alwer 50 jier lyn dat Jan en Jantsje, ús heit en mem, 

troud binne. Tiid foar in feestje! Alteast dat woe mem Jantsje 

graach…. Heit fûn it skande fan it jild, mar om’t Jantsje hast 

in moanne yn staking gong en Jan hast omkaam fan de 

honger, joech Jan belies!! En hjoed is it dan safier. Wy binne 

bliid dat jimme hjir allegearre binne om harren gouden 

houliksfeest mei ús te fieren. Us heit hie it leaver wat lytser 

holden:” Wy hâlde fan lyts en leafst mei eigen folk, wól sa 

gesellich!(en net sa djoer…) Wy sette it net yn “It 

Skieppesturtsje”, want dan komme der fiersten tefolle 

minsken op ôf. En der hoecht ek gjin iterij by, in stikje droege 

woarst en wat tsiis is mear as genôch!  

En muzyk? Soan Kees kin wol wat plaatsjes draaie en oars 

mar gewoan de radio op de eftergrûn. Wy fiere it wol yn ‘e 

garaazje, docht de famylje mar in dikke trui oan as it kâld is. 

En gjin stikjes, wat in ûnsin al dy abc-stikjes en falske 

ferskes. Aanst fertelle se ek noch rare dingen oer my.  NEE, 

FOARAL GJIN OPSKUOR!!!!!” 

Sa like it in lyts ûnbenullich feestje te wurden. Mar heit Jan 

hat de organisaasje alhiel út hannen jûn oan ús mem en ús. 

En wy ha in oare gedachte oer feestfieren!!!! 

En wy hoopje dat it in hiele gesellige jûn wurdt!   

Lekker ite foar aanst en in protte wille! 
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Wolkomstliet 

W(ize: it Frysk Folksliet) 

Stean op wy sille mei ús allen sjonge 

Ta eare fan it gouden pear 

Jan en syn Jantsje 50 jier tegearre 

En hooplik folgje der noch folle mear. 

 

Fleurich klinkt no dan ús feestlik gesang 

Libje tegearre noch tige lang.    2x 

 

Aanst sille wy  hjir mei syn allen ite, 

Al docht dat Jan syn beurs wol tige sear. 

Lit ús  no earst mar mei syn allen klinke 

En hooplik smakket dat dan wol nei mear. 

 

Fleurich klinkt no dan ús feestlik gesang 

Proast allegearre en libje noch lang.    2x 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Frisian_flag.svg
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WAARBERJOCHT. 

  

  

Hegedrukgebiet yn ‘e omkriten fan ’t gouden breidspear! 

Hieltyd oanboazjende stoarm út alle wynstreken! 

Swakke oant matige, letter krêftige druk op de stimbannen, mei hjir 

en der falske stimmen! 

Droege, mar letter wiete kielen mei hieltyd tanimmende toarst, 

tagelyk mei oerslaande tongen! 

Buiïch, mei tongerwolken en in hege druk op de blaas! 

Tsjin de jûn hegere temperatueren mei oanstried ta praatsjes en 

triennen fan it laitsjen. 

Hjir en dêr oprispingen út de mage en drokte by de goatstien en it 

húske! 

Hjirnei tydlik wer opklearringen! 

  

      IT WAAR FOAR MOARN. 

 

  

Rêstich, foaral yn ‘e moarntiid swiere holle en droechte, foaral yn ’e 

omkriten fan de mûle en de lever!  

Tige slimme neitoarst, dochs it bliuwt droech! 
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10 GEBODEN VOOR de GOUDEN 

BRUID en BRUIDEGOM 

 (foaral foar de lêste) 

  

Gij zult steeds 1 zijn 

  

Gij zult niet in 2-dracht leven  

  

Gij zult ver-3-t en vreugde samen delen 

  

Gij zult zo veel mogelijk feest 4-en  

  

Gij zult na elke ruzie elkaar de 5 geven 

  

Gij zult dag en nacht voor 6-sen klaar zijn 

  

Gij zult 7 dagen per week kussen en er nog niet genoeg van krijgen 

  

Gij zult elkaar hoog 8-en 

  

Gij zult uw partner steeds ge-9 zijn 

  

Gij zult uw 10-tjes tot op de laatste cent voor uw vrouw neertellen 
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Menu fan de jûn !!! 

 

                                                   

 

  Foargerjocht 

*** 

  Haadgerjocht 

*** 

eigesetsje 

 

 De sop en it neigesetsje wurde oan tafel   optsjinne… 

It haadgerjocht moatte jim sels opskeppe 

oan it buffet.  

(katering v.d. Zee Arum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smakelijk hapje van de week! 

Maar pas op… verslik je niet, 

het is niet allemaal rozengeur en 

maneschijn wat je ziet! Met deze 

charmeur valt niet te spotten, dus laat 

je niet bedotten!!!        

afz. C & H 
Foto Fokko  
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IN BAK OF ECHT WIER? 

 

Jantsje seit tsjin Jan: “Wat sjochsto 

der skiterich út!? 

Jan: “Ja, dat komt om’t ik krekt in 

boekje lêzen ha mei in hiel tryst 

ein…” 

Jantsje:” Wat foar boekje wie dat 

dan?” 

Jan: “Us spaarbankboekje!!!” 

 

WISTEN JO DAT…. 

Jan net tsjin syn ferlies kin; nei’t hy in spultsje 

monopoly ferlear, skopte hy sa hurd tsjin de 

taffelspoat, dat er syn tean bruts! 

 

Sjors út Texas in folleard hynsterider is, mar 

wolris nét wit hoe’t in hynder stopje moat? 

“Der sit gjin rem op Sjors, miskien helpt HO!” 

 

Jan alris oeren yn ‘t rûn riden hat om it paad te sykjen, 

omdat er krekt die wat syn Tom-Tom sei? 

 

Jan net sa goed dûnsje kin? Hy hat Jantsje in 

kear sa plat as in dûbeltsje drukt  ûnder de 

Weense Wals! 
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Lied voor pake en beppe  

(melodie: zie ginds komt de stoomboot) 

  
Wij zingen ons welkom  

voor bruidegom en bruid. 
Al klinkt het niet mooi soms 

we doen het wel luid.. 
Dit feest van vanavond 
dat wordt een festijn 
We dansen en zingen 
en hebben veel gein 

  
Pake en Beppe vieren hun bruiloft 

als gouden paar. 
Dat kost hen wel centen 

maar dat vinden ze niet raar 
En wij als hun beppesizzers 

helpen wel mee, 
want straks komt de borrel 
dan zeggen we nooit NEE! 

  
We zingen nu allen 
nog heel veel geluk. 

Blijf van elkaar houden 
dan gaat het nooit stuk. 
Leef lang in de glorie 

voldaan en tevree. 
Dan roepen wij allen 
Dan roepen wij allen 

een krachtig HOEZEE 
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WAT IS EEN …… 

 

…kikker op de fiets?   fietspad 

…een conducteur zonder fluitje?   conductrice 

…een miljonair op de WC?   rijke stinkerd 

…de vader van een regenwormgezin?   papier 

…een matroos met bril?   briljantje 

…twee verliefde duizendpoten?   ritssluiting 

…een vrouw in een helikopter?   wentelteefje 

…een meisje in ondertrouw?   aangetekend stuk 

…ochtendurine van een gymleraar?   gympies 

…een gepensioneerde kok?   uitgekookte jongen 

…een pedicure zonder werk?   voetzoeker 

…een pater op een non?   non-actief 
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We vieren hier bij elkaar 

Vierden ’t feest van ’t gouden paar 

Iedereen is nu blij voldaan 

Zodat we nu naar huis toe gaan. 

 

Aan het bruidspaar onze dank, 

Voor al het eten en de drank 

Ook al is ons hoofd wat licht 

We zingen met een blij gezicht.    

 

Slotlied 

Wijze: dit is het einde 

 

Refrein:  

nu is het einde  

van deze feestdag 

een dag zo heerlijk fijn  

een blijde lach, tralalalalala 

een blijde lach, tralalala. 

 

Refr. :  

Nu is het einde  

Ze doen de deur dicht 

Nog een keer zingen wij 

Da’s onze plicht, tralalalalalla 

Da’s onze plicht, tralalala. 
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OPSPORINGSBERICHT!!! 

 
Een aantal dagen geleden is er een illegale aanplakbiljetplakker 
gesignaleerd te Tjerkwerd. De bereden politie, standplaats Bolsward,zoekt 
getuigen van deze wanstaltige daad!  

 
Het signalement van de vermoedelijke dader luidt:  
 
* Blanke jongeman, geschat zo tussen de 20 en 30. 
* Verzorgd, doch ietwat snuisterig uiterlijk;   
   Kapsel niet geheel duidelijk w.s. schouderlang met 
   slierten, melkboerenhondenkleur.   

* Gedrag baldadig, met enige schrikachtige bewegingen,   
   sprekend met een vreemd rijmelarijachtig taaltje. 

 
Wij verzoeken eventuele getuigen zich spoedig te melden. Dus weet u iets 
meer van deze criminele activiteit, dan horen wij dat graag. De beloning 
vindt plaats in overleg! 



Jubileumkrantsje Jan & Jantsje  12 

 


