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Bond van Gemengde Zangkoren in Friesland. 
Opgericht 1 Januari 1911. 

No. 
NAMEN 

der 
aangesloten koren. 

Gevestigd te: 
Datum van 

toetreding. 
Directeuren. 

1 Eendracht Woudsend 1 Jan. 1911 S. Hoekstra 
2 Wáldkiank Giekerk 77 	77 

E. T. Piersma, 
3 Helje op ! Koudum 71 	77 	11 

Jan Nieuwenhui 
4 T. A. V. E. N. U. Leeuwarden 77 	11 	11 

R. Metzlar Jr. 
5 Euphonia Rauwerd 71 	71 	11 

A. Alberda 
6 Us Sjongen Balk 71 	77 	17 

C. J. Cannegiete 
7 Harmonie Surhuisterveen n 	71 	77 

S. v. d. Wal 
8 Harmonie Warns 7, 	77 

J. krul 
Zánglust en 

9 Vriendschap Tjummarum 11 	17 	17 
G. de Jong 

10 Harmonie Oudkerk :7 	11 	11 
G. Koiter 	- 

11 Zanglust Tijnj e 17 	71 	77 
J. Roorda 

12 Harmonie Irnsum 77 	» 	11 
D. Wartena 

13 Eendracht Marssum 17 	17 	77 
P. Jongbloed 

14 U. N I. Terhorne vóór Juli 1911 0. F. Geertsma 
15 Ons Genoegen L. Vrouwen Par. 9, 	11 	97 J. Hoeren 
16 Het Onthouderskoor Leeuwarden 91 	91 

K. Molenaar 
17 De ontluikende bloem Murmerwoude 9? 	fl 	77 D. IJkema 
18 Us Sjongen Heei.enveen I? 	77 	11 D. Wartena 
19 Euterpe Akkrum 79 	17 	11 S. Wijga 

20 Doopsgez. Zangkoor Franeker 71 	77 	99 P. Zwaal 
21 T. A. V. E. N. U. Oosterwolde 17 	71 	I/ J. K. Noorman 
22 Exelsior Leeuwarden ?? 	77 S. Lootsma 

(Geheelonth. koor) 
23 De Harmonie Noordwolde na 1 Oct.1911 St. Molewijk 
24 Geheelonth. koor Lippenhuizen 11 	17 	77 	71 A. Alberda 
25 Crescendo Engelum 11 	77 	17 	17 

F. Klazenga 
26 T. 0. G. (Tot onderling Leeuwarden na 1 Jan.1912 3. Bakker 

Genoegen) 
27 Harmonie Franeker 77 	71 	17 	11 A. Bakker 
28 Herleving Scherpenzeel 99 
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Verhouding 
stemmen. Namen der Bestuursleden. 

S. A. T. B. 

16 
25 
32 
37 
33 
30 
49 
26 

42 
27 
29 
31 
25 
28 
34 
32 
38 
21 
34 

31 
33 
43 

23 
29 
22 
47 

31 

Jan Heeg v, D. J. Mulder s, A. H. Sc.brale p. 
S. Bouma v, G. Hoekstra 8, B. Sikma p. 
Jan Nieuwenhuis v, mej. B. Meinesz s, R. van der Veer p. 
J. Elzenga Jr v, J. v. d. Meulen Gzn 8, Th. W. v. d. Vegt p. 
J. Heida v, M. Talsma s, B. Meintema, p. 
J. ten Brink v, Johs Bleeker 8, mej. J. Ennema p. 
A. Dalstra v, P. van 'Dekken s, H. Wouda p. 	• 
P. Feenstra v, mej. H. A. Schrale s, mej. G. de Boer p. 

G. de Jong 2), K. Bonnema 8-p. 
S. S. Velstra v, K. E. Miedema s, H. H. v. d. Meulen p. 
J. Roorda v, J. K. de Jong s, T. Oosterbaan p. 
D. Wartena v, E. Wiersma 8, J. de Jong p. 
P. Jongbloed v, Y. van Wieren s, R. Huisman p. 
J. H. v. d. Werf v, G. F. v. d. Meer 8, A. J. de Jong P. 
	 v, D. Kuik.s, P. Halma p. 
C. de Groot v, S. de Ruiter s, M. Smeding, p. 
D: Ykema v, F. v. d. Werf s, mej. R. Braaksma 
D. Wartena v, J. K. de Weert s-p. 
D. Langeraap v, mej, E. Heidsma v-v, Y. Koster s, H. 

Wedman p, mej. A. Blauw v-p. 
	 v, J. H. v. d. Werf s, 	 10. 
R. Hoogenberg v, A. Luiting s, K. Jansen p. 
Johs Boetes v, Jobs Torpstra 8, mej. M. v. d. Wal p. 

Jac. Mulder v, A. H. Woudstra s. mej. H. Maurits p. 
E. van Eijk v, 	 8, Tj. G. Eppinga p. 
	 v, W. Dótuna 8-p. 
	 v, A. v. d. Meulen s, E. Puist p. 

A. Bakker v, C. Mollema s, Th. Dijkstra, p. 
	 v, D. R. de Vries 8, 	 P. 
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Bond van Gemengde Zangkoren 
in Friesland. 

a. Eere-leden, die als zoodanig op voorstel van het 
Bestuur zijn benoemd door de Algemeene Vergadering. 

De Bond ontvangt van de aangesloten koren eene 
jaarlijksche afdracht van 10 tot' 25 cents per koorlid, 
vast te stellen door de Algemeene Vergadering in de 
maand Januari van 't ingetreden jaar. 

Minstens ééns per jaar — in Januari — wordt 
eene algemeene vergadering gebonden, waartoe alle 
leden toegang hebben en aan de besprekingen mogen 
deelnemen. 

De Bond is aangesloten bij de Nederlandsche Koor-
vereeniging. 

Voor het lidmaatschap en voor alle andere inlich-
tingen wende men zich tot den Secretaris, den heer 
P. Jongbloed, H. d. Sch. te Marssum. 

De Bond van Gemengde Zangkoren in Friesland is 
opgericht den 1 Januari 1911. Zij stelt zich ten doel 
bevordering van den zang in 't algemeen en van het 
gemengd koorgezang in het bijzonder. Blijkens art. 2 
van het Reglement tracht zij dit doel te bereiken door: 

a. Voorlichting bij de keuze van geschikte zang-
nummers en bevordering van de uitwisseling tusschen 
aangesloten koren. 

b. Het vormen eener centrale boekerij van liederen 
voor gemengd koor en werken op den zang betrekking 
hebbend. 

.  c. Het houden van zangersfeesten, waarop aange-
sloten koren gezamenlijk zoowel als afzonderlijk zingen 
en die een vriendschappelijk karakter dragen. 

d. Het houden van wedstrijden tusschen aange-
sloten koren. 

e. Het invloed uitoefenen op de regeling van zang-
wedstrijden, niet uitgaande van den Bond. 

f. Het geven van raad en voorlichting aan per-
sonen die een gemengd koor trachten op te richten. 

g. Het verleenen van vrijen toegang tot uitvoeringen 
van aangesloten vereenigingen aan directeuren en hoog-
stens drie bestuursleden van koren, leden van den 
Bond. 	, 

De Bond bestaat uit: 
a. Gewone leden, die instemmen met doel en mid-

delen van den Bond. . 
b. Buitengewone leden, dat zijn bijzondere personen 

of corporatiën, die den Bond steunen met eene gift 
van minstens f 10.— in eens, of door een jaarlijksche 
bijdrage van minstens f 1.—. 

   

   

   

      



Route van de te houden optocht. 	 Programma. 
Van het Feestterrein om „het Groen"; terug naar 

het Feestterrein. 	 12-121/2. Repetitie voor den Samenzang. 

121/2-1. Optocht met muziek. 

11/4-31/2. 	1. Begroeting door den Voorzitter der 
Feestcommissie. 

2. Opening door den Bondsvoorzitter. 

3. Welkomstlied van de zangvereeniging 
„Euphonia" te Grouw. 

4. Samenzang van alle koren. (Leider de 
heer Jan Nieuwenhuis). 

5. „Harmonie", Surhuisterveen. 

6. „Eendracht", Woudend. 

7. „Harmonie", Franeker. 

8. „T. A. V. E. N. U.", Leeuwarden. 

9. „De ontluikende Bloem",Murmerwoude. 

10. „Geheelonthouderskoor", Lippenhuizen. 

11. „Euphonia", Rauwerd. 

• 12. „T. 0. G.", Leeuwarden. 

13. „Excelsior", Leeuwarden. 

14. „U. N. I.", Terhorne. 

• 15. Herhaling Samenzang. 

r-  Pauze (31/2-4). j 

VOLGORDE: 
„Eendracht". 
„Wáldklank". 
„Helje op". 
„T.A.V.E.N.U." 
„Euphonia". 
„Us sjon gen". 
„Harmonie". 
„Harmonie". 
„Zanglust en Vriendschap". 
„Harmonie". 
„Zanglust". 
„Harmonie". 
„Eendracht". 

„Ons Genoegen". 
„Het Onthoudeskoor". 
„De ontluikende Bloem''. 
„Us sjongen". 
„Euterpe". 
„Doopsgezind Zangkoor". 
„T.A.V.E.N.U." 
„Excelsior", Geheelonth. koor. 
„De Harmonie". 
hGeheelonthouderskoor". 
„Crescendo". 
„T. 0. G." 
„Harmonie". 
„Herleving". 
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4-6. 	16. „Harmonie", Irnsum. 
17. „Euterpe", Akkrum. 

18. „Harmonie", Noordwolde. 
19. „Us sjongen", Heeren veen. 

20. „Eendracht", Marssum. 

21. „Doopsgezind Zangkoor", Franeker. 
22. „Wáldklank", Giekerk. 
23. „Ons Genoegen", L. Vrouwen Parochie. 
24. „Zanglust", Tijnje. 

25. „Zanglust & Vriendschap", Tjummarum. 
26. „Helje op !", Koudum. 

27. „Het onthouderskoor", Leeuwarden. 
28. „Herleving", Scherpenzeel.  

11 

WOLKOMSTLIET 
oan meiwirkers en tahearders op it Sjongersfeest to Grou. 

(30 Juni 1912.) 

It SjongersboUn bie frjeonlik noege : 
„Kom, Friezen, kom to Grou by-ien !" 
Dér het ek Grou syn stim by foege 
En oan 't forsiik waerd wol foldien. 
Wéz wolkom, elk, dy't át 'e fjirte 
Hjir kaem, ef ek fen tichteby 
En dfibeld wolkom mei' se hjitte, 
Dy't selde doel bi-eagje as wy. 

„Né, Fryslán sjongt net", wier it sizzen ; 
Hwet al to follen praetten 't net 
Unnedich, dr tsjin yn to lizzen, 
It antwird ommers jowt sa'n dei. 
As, hwa't dat mienden, komme en hearre, 
It jinge 'r hjoed to hearren is, 
Den wirdt er efternei forklearre : 
„Wy wiernen fier de planke mis !". 

Nou bliid, den stimmich klinke ás sangen, 
Dy't wjerklank fine yn mennich hert . . . . 
It feest, dér't wy sa nel forlangen, 
Untháldt yen ek yn lessen net: 
„Lear d' ien fen d' oare !" wol it sizze. 
Dy rie wirdt folge en, jier op jier, 
Bringe s It Boun in dei as dizze, 
Om 't learen earst, den om 't plezier! 

GROU, Juni 1912. 	 C. W, 
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Samenzang van alle Koren. 
Leider: JAN NIEUWENHUIS. 

DOKTER EELTSJE-SANKJE. 

Rálje, rálje, wetterweagen, 
Rálje en brás om 't álde Grou! 

Myriaden foar ds eagen, 
Fleagen, stouwen om ás Grou. 

Bálje, rálje ás foarby ! 
Hirde Friezen bliuwe wy ! 	(twaris.) 

Rálje, polskje, Fryske weagen, 
Rálje, walje om 't álde Grou! 

Bras en wiggelje aide weagen, 
Kroanje d' lde, roune trou! 

Rálje, wadje, aide Grou, 
Byld fen echte Fryske trou. (twaris) 

Heit en mem binn' hjir biditsen. 
Berntsjes, twiichjes fen myn hert. 

Suchten binne hjir forbritsen, 
Dy 't myn God allinne heart. 

Hiel myn libben fleach foarby, 
Alde, trouwe Grou, by dy. 	(twaris.) 

OP 'S LEVENS ZEE. 
M. PRAETORIUS. 

Op 's levens wijde stroomen 
Zwerft 't zwakke menschenkind 

Ver van de veil'ge stroomen 
Ten spel van weer en wind. 
En of hij werkt en waakt, 

Geen hulp, geen licht in 't donker, 
Het zwarte leed genaakt. 

Gaat dan in woeste vlagen 
Het liefste van hem heen, 

Toch na veel donk're dagen 
Van smartelijk geween, 
Hoort hij zoo innig zacht 

Een stem, die tot hem fluistert 
Van nieuwe, frissche kracht. 

Het is de stem, die fluistert: 
„De hand flink aan h-et roer", 

En of het stormt en duistert, 
Waar 't lot u henenvoer', 
Mits gij steeds werkt en waakt, 

De liefde met u meevaart, 
De kunst der vreugd genaakt. 
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HET KERKJE. 	 „Ilarmonie", Noordwolde. 

Directeur : ST. MOLENWIJK. 

• MIJN VADERLAND. 

DAN. DE LANGE. 

Mijn Nederland, mijn vaderland, 
Geen plekje op deez' aard, . 

Snoert mij met hechter vaster band, Is mij zoo dier, zoo waard. 
Schoon zijt ge in 't fiere woud, waar 't zonlicht d' eiken kruin 

[ornhult me koest'rend goud. 
Schoon zijt ge in de bruine hei, waar 't vroolijk schaapje stoeit, 
Schoon in de weeldrig groene wei, waar 't koetje vredig loeit. 
Schoon, schoon in den rijken waterstroom, die door de velden gaat. 
Schoon in den oeverstroom, waar 't blauwe bloempje staat. 
Schoon, schoon in de woeste trotsche zee, die aan uw grenzen 

[knaagt, 
Maar ook uw schepen naar de ree der vreemde landen draagt. 
Maar schooner zijt ge in .'t groote werk, door 't voorgeslacht 

[gewrocht, 
Toen 't in de vrijheid moedig sterk, toen 'tin do vrijheid , 

[moedig sterk, de zege kloek bevocht. 
Zij gaven alles, goed en bloed, voor vrijheid en voor licht! 
Ook ik wil 't mijne doen vol moed; ik ken mijn taak, mijn plicht. 
Mijn Nederland, mijn vaderland, o dierbaar plekje mijn!) bis.  
Nooit maak ik uwen naam te schud. 'k Wil u tot eere zijn t) 
Nooit maak ik, nooit uwen, uwen naam te schand, 

• 'k Wil u tot eere zijn! 

JOZEF GEISBACH. 

Ginds staat een vriend'lijk kerkje, 
Belommerd door het groen; 

Omringd door terpje en perkje, 
Door heester en plantsoen. 

Zijn oude grijze toren 
Een standbeeld van 't verleén, 

Gaat zijne spitse boren 
Schier door de wolken heen; 

Hij gaat zijn spitse boren 
Schier door de wolken heen r, 

Wanneer de klokken klinken 
Den wijden omtrek door, 

Mengt ook zijn' klok haar' stemme, 
Zoo diep en vol; in 't koor. 

Gaat, zegt zij, vol verlangen, 
0 mensch, naar 't godshuis heen; 

Zend opwaarts daar uw zangen, 
Uw dank- en smeekgebeen ; 
Zend opwaarts daar uw zangen, 

Uw dank- en smeekgebeen ! 
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,,Us sjongen", Heerenveen. 

Directeur: D. WARTENA. 

• MOEDERKE ALLEEN.' 

Wie zal er ons kindeke douwen? 
En doet het zijn moederke niet? 
Wie zal er zijn dekentjes vouwen 
Dat 't schaarsch door een hollekens ziet? 

Kleine, kleine, moederke-alleen, 
Douw, douw, douw dericieine, 
Kleine, kleine, moederke-alleen, 
Kan van uw wiegske niet scheen. 

Wie zal naar ons kindeke kijken, 
Dien bleuzenden stouten kapoen? 
Wie zal er zijn hemdekens strijken, 
Zijn haarken in krullekes doen? 

Kleine, kleine, moederke-alleen, 
Douw, douw, douw dericreine, 
Kleine, kleine, moederke-alleen, 
Kan van uw wiegske niet scheen! 

Wie zal voor ons kindeke derven 
Heur laatste kreumelke brood 7 
Wie zou er, wie zou er voor sterven, 
En lachen op kind en op dood? 

Kleine, kleine, moederke-alleen, 
Douw, douw, douw derideine, 
Kleine, kleine, moederke-alleen, 
kan van uw wiegske niet scheen. 

38 	. 

EEN NIEUW LIED VAN EEN MEISJE EN 
EEN SCHIPPER. 

H. J. DEN HERTOG. 

't Was ochtend; een meisje ging vvandlen aan 't strand; 
Een bootje, dat vlagde, lei ree; 

En straks was de vriend'lijke schipper ter hand, 
Die sprak: „Schoon kind! wilt gij mee? 
't Is het rechte getij om te varen, 
Nu de morgenzon glanst op de baren. 
Grijp moed, schoon kind, en vaar mee." (bis) 

Het meisje, met blosjes op voorhoofd en wang, 
Stond peinzend aan 't runni van de zee; 

Daar klonk uit den hoogen een toovergezang ; 
Daar murmelde 't zacht langs de ree: 
„Ga varen, lief kind 1 ga varen! 
De morgenzon glanst op de baren: 
Gij voert het geluk met u meé 1" (bis) 

Maar tranen bedauwden een moederlijk oog: 
Het scheiden, het missen doet wee! 

En troostend begon weer de zang van omhoog, 
En blijder herhaalde de ree: 
„Laat varen 't Jong paar! laat varen! 
Gelijk van gemoed en van jaren, 
Doorkruist het een veilige zee. (bis) 

Wat deed nu het meisje? Het waagde de kans; 
En luid riep de schipper: „Hoezee !" 

De golfjes, ze droegen, met vroolijken dans, 
Hun bootje van d' effene ree. 
Blijf varen, Jong Paar! 'blijf varen, 
Gewiegd op de hupplende baren, 
In 't zonliCht van voorspoed en vree 1 (bis) 
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„Zanglust en Vriendschap", Tjummarum. 	 JA, DE LENTE IS WEER GEKOMEN. 

Directeur: G. DE JONG. 

EEN SCHIP IN NOOD. 

Ziet, hoe de wolken den afgrond omhullen, 
Hoort, hoort, hoort hoe de storm van het Noord, 

De storm van het Noord 
Zweepend de baren doet schuimen en brullen. 
Groote God! een kreet, een schot! 
Wakkere mannen, de spieren gespannen, 
Spoedt u ter redding, ijlt naar de boot: 

Een schip in nood! 

Spoedt U ten strijd met de woedende baren, 
Hoort, hoort, hoort het gejammer aan boord, 

't Gejammer aan boord; 
Grijpt naar de riemen, trotseert de gevaren! 
Hooger macht versterk' uw kracht! 
Wakkere mannen, de spieren gespannen, 
Spoedt u ten strijd, al dreigt ook de dood: 

Een schip in nood! 

Ja, de Lente is weer gekomen, 
'k Heb der voogl'en zang vernomen,! 
't Vroolijk koor wil ook niet zwijgen. 

Ook mijn lied, ook mijn lied zal opwaarts stijgen. 
Pol/ca: „Lachende hemel, bloeiende rozen, 

Heldere luchten, liefdevol kozen, 
Hupplend vogels zingen hun wijs: 

Overal, overal paradijs. 

Na des winters ruwe dagen, 
Na der stormen wilde vlagen, 
Komt de Lente ieder jaar, 
't Nieuwe leven is weer daar, 

Lente is weer daar! 

Ik wil hooren al die toonen, 
Zien, o Lente, al he't schoone, 
Bij de bloemen wil ik zijn .... 
'k Zing met alle vogelijn ! 

0, wie zou bet schoon niet roemen, 
Lieve Lente, met uw bloemen, 
Met uw kleur en, geur zoo zoet, 
Schoone Lente, wees gegroet !" 

Ja, de Lente is weer gekomen, 
'k Heb der voog'len zang vernomen! 
't Vroolijk koor wil ook niet zwijgen. 
Ook mijn lied zal opwaarts stijgen, 

Opwaarts stijgen! 
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„Helje op", Koudum. 

Directeur: JAN NIEUWENHUIS. 

TANTE KLAPPEI. 

RICHARD HOL. 

     

ALS DE AVOND DAALT. 

J. PAARDEICOPER. 

Als de avond daalt op stad en land, 
De nacht zijn vleug'len spreidt, 

Is 't weer de tijd van stille rust, 
Door d' arbeid reeds verbeid. 

Dan wordt het duister om ons heen, 
Maar met ondoof b're pracht 

Zien tintelend 
De sterren neer 

En fluistren : „God houdt wacht !" 

Dan zoekt de nijv're door den slaap 
Tot nieuwen arbeid lust, 

Hij legt zich vredig; hij vertrouwt 
Gods zorg ook in zijn rust. 

Als de avond daalt, dale in 't gemoed 
Een diep gevoel van vrée. 

Heil ieder, die 	, 
Dan danken kan 

In hart'lijke avondbée. 

En als de laatste avond daalt, 
Breng' hij ook rust ons aan. 

Bij 't scheiden klinke ons zachtkens toe: 
„Uw werk was goed gedaan." 

Al de grapjes bij de buren, 
Ieder heim'lijk vrijend paar, 
Wat er schuilt in ieders muren, 
Tante -weet het op een haar: 
Onder 't zegel van de roos 
Babbelt ze met Trijn en Koos. 

Tante, tante, wees voorzichtig: 
Zie, er weten, wijd en zijd, 
Dat gij zelve, niet te schichtig 
Waart, in lang verleden tijd: 
't Luchtig zegel van de roos 
Dekt niet altijd de oude doos. 

Tante, laat dat booze kallen! 
Liever niets verteld — dan kwaad. 
Buurvrouw, 't slimste nog van allen, 
Babbelt enkel om 't legaat; 
Doe, voor 't zegel van de roos, 
Liever 't deksel op de doos. 
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„Het Onthouderskoor", Leeuwarden. 
	 BETHLEHEM. 

Directeur: K. MOLENAAR. 
	 W. TAUBERT. 

ONTHOUDERSLIED. 

A. UBERLÉE. 

0, heerlijk lied, wat klinkt gij schoon, 
Hoe stout, hoe moedig ruischt uw toon 
Van stad tot dorp, langs veld en wei, 
Gij maakt ons jong, gij maakt ons blij, 
En 't hart klopt sneller in 't gemoed, 
Vol levenslust en strijdensmoed ! 

In vreugd' en smart, 
Verkwikt gij 't hart, 

0, fier onthouderslied I (bis). 

0, heerlijk lied, wees gij de tolk, 
Van wat geleden wordt door 't volk; 
Waar nog de liefde hulp'loos schreit, 
De ster der hoop geen lichtglans spreidt. 
0, — word' ook daar uw rein accoord, 
't Verlossingslied, — een tooverwoord ! 

In zorg en druk 
Brengt gij geluk 

0, fier onthouderslied ! (bis). 

Gelijk het bruischen van de zee, 
Voert nu de wind uw zangen mee. 
Geen berg, geen stroom, die u nog keert, 
't Is 't lied van 't volk dat opmarcheert! 
En d' echo draagt uw klanken voort; 
De dag breekt aan, de morgen gloort! 

Na 't strijden lang: 
„Verwinningszang", 

0 fier onthouderslied ! (bis),  

Bij Bethlehem waren eens herders te nacht, 
Die trouw hunne kudden bewaarden; 

Daar zagen zij 't wolkruim in glanzende pracht, 
En Eng'len daalden ter aarden. 

Der hemelsche scharen juichende stem 
Klonk luide in het rond bij Bethlehem: 

Eere zij God in den hoogen ! 

En de Engel Godsspreekt tot der herderen schaar: 
De Heiland is heden geboren ! 

Juicht vroolijk o menschen, weest innig verblijd: 
Ten heil heeft God U verkoren. 

Gij allen dan, brengt met vroolijk gemoed, 
Te Bethlehem aan dat kind uw groet. 

Vrede, ja vree zij op aarde! 

Het kindje in de kribbe, dat Jezus heet, 
Zal hemelschen zegen ons schenken. 

Die nacht is 't en 't heilige Christusfeest, 
Dat .wij hier juichend gedenken. 

Kind Jezus, hoe zijt gij zoo naamloos. goed! 
Wij brengen IJ dankbaar onzen, 

Gij bracht ons de vreugd des hemels! 
Eere zij God in den hoogen ! 
Vrede, vrede op deze aarde ! 
In menschen- een welbehagen. 

J 
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TARIEF der Ververschingen. 
(Op het feestterrein.) 

10 cent. 
10 	» 
15 	„ 
10 	7/ 

10 77 

15 21 

10 	27.. 

15 	11 

15 	17 * 

15 	12 

10 	„ 
10 	„ 
25 
10 
15 	71 

10 en 25 
10 en 25 

25 72 

Vertrek der treinen van 

Richting Leeuwarden: 

	

's nam. 4,05 	7,57 

Aansluitingen te Leeuwarden: 

naar _Harlingen: 	4.32 	8 47 

	

n 	Groningen : 	5.20 	8.38 

	

„ 	Sneek : 	5.23 	8.58 

	

. „ 	Dok/cum : 	5.17 	8.40 

Grouw. 

11,18 

11.45 

Een kop KOFFIE 	  
22 	„ 	THEE 	  
12 	17 	CACAO 	  
n glas MELK 	  
/7 	11 	LAGER BIER 	 
11 	„ 	PILSNER BIER 	 
7I BROODJE MET KAAS 	 
21 	. 	71 	 „ 	VLEESCH 	 

Twee EIEREN 	  
Een kogelfleschje LIMONADE 	 

1) 	12 	 SPUITWATER 
,) 	glas MADERA (klein) 	 

)1 	„ 	(groot) 	 
11 	11 	KWAST 	  
1) 	GRENADINE 	 
77 	11 	SEIERRY 	  
7) 	12 	PORT 	  
72 	11 	VICTORIAWATER 	 

Richting Heerenveen : 

	

's nam. 	3,46 	9,15 

Aansluitingen te Heerenveen: 

	

tram naar Drachten: 	4.30 	10.10 
„ 	Joure : 	4.25 	10.10 
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