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Beste mensen van Tjerkwerd en omgeving. 12 december 2000 

Het jaar 2000 loopt alweer ten einde. 
Het was een jaar vol activiteiten. 
Op 1 januari begonnen we met het nieuwjaarsbal en de aankondiging 
van de skieppesturt, te weten Joop Nota. 
Hij heeft zich in 1999 ingezet voor verschillende verenigingen in het 
dorp en voor de kerk. 
Een welverdiende skieppesturt dachten wij. 
Op 22 januari was er een gezellige avond voor alle vrijwilligers van 
het Waltahûs, als dank voor hun geweldige inzet het afgelopen jaar. 
5 februari trad de toneelclub uit Blauwhuis weer op. 
26 februari was er een Ierse avond met prachtige Ierse muziek. 
Op 10 maart was er een spelavond, waarvan de opbrengst ging naar 
de organisatie van Simmer 2000. 
24 maart had de jeugd van 12 tot 16 jaar een disco-avond. 
Op 1 april was er een blues-jûn met natuurlijk prachtige blues 
muziek. 
Op 14 april werd de enquête van dorpsbelang uitvoerig behandeld en 
hieruit zijn weer verschillende werkgroepjes ontstaan, die nog steeds 
actief zijn. 
16 april was de dag van de parodialoop. 
29 april was er een uitvoering van het korps, waarmee ze weer een 
prijs in de wacht sleepten. 
Op 5 mei vierden we koninginnedag en 5" mei in één keer. 
Onze dorpsband Pledget gaf op 20 mei een optreden. 
Op 13 - 14 en 15 juli was het geweldige Simmer 2000 feest met de 
verschillende activiteiten voor jong en oud. 
2 september organiseerde ons nieuwe kaatsbestuur een kaatsmiddag 
op het sportveld. 
3 november was er een gezamelijke kaartavond van de kaartclub 
i.o.m. het Waltahûs. 
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14 november de regio-avond van de peuterspeelzaal.. 
17 november aktie Roemenië Roept o.l.v. Sytske Dijkstra. 
18 november Pledget opnieuw. 
Op 20 november de jaarlijkse gemeenteavond. 
24 november Bingo met hééééé'l véééél prijzen. 
En op 25 november kwam de goede Sint voor de zoveelste keer in 
Tjerkwerd. 
De Kerst - broodmaaltijd op 134 november voor de soos in het 
W altahûs en de jaarlijkse vergaderingen van de verschillende 
vererugmgen. 
Zo vliegt een jaar voorbij en gaan we op naar 2001. 
We hopen dat u volgend jaar veel goeds te wachten staat. 
Zieken veel sterkte en beterschap voor nu en volgend jaar. 
En verder alle mensen die de Skieppesturt lezen, een gezellige kerst 
en een hele fijne jaarwisseling. 
Per l januari gaat Joop Nota, helaas, onze redaktie verlaten. 
Na+, 10 lange jaren. Joop bedankt voor je geweldige inzet. 
Gelukkig hebben we een nieuw redaktielid gevonden, nl. Liesbeth 
Galama. Welkom Liesbeth, hopelijk voel je je snel thuis in de ploeg. 

Namens de redaktie van It Skieppesturtsje 
Trudy Witteveen-Hettema. 
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Mededeling dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 

Op 19 september 2000 heeft de gemeente Wûnseradiel de dorpsbelangen 
aangeschreven dat zij bezig gaan met de totstandkoming van een 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (afgekort GWP). Het plan wordt in 
samenwerking met verkeerskundigburo Moes te Heerenveen samengesteld. 

In vervolg op eerdere planvorming worden alle wegen en vaarwegen in de 
gemeente geïnventariseerd. Vervolgens wordt een indeling gemaakt naar 
belangrijkheid voor de· gebruikers, ook wel aangeduid als categorisering. Bij 
de wegcategorisering laat de gemeente zich leiden door het project 
Duurzaam Veilig. In het GWP wil de gemeente haat visie op verkeer en de 
inrichting van wegen in samenhang met factoren zoals ontwikkeling, 
mobiliteit etc. in een plan samenvatten. De categorisering is het 
uitgangspunt bij het nemen van concrete maatregelen. Dorpsbelang 
Tjerkwerd heeft onderstaande punten ingediend: 

• zwaar verkeer op Waltaweg weren. 
• rondweg om het dorp. 
• brug Tjerkwerd verplaatsen naar einde dorp. 
• tunnel onder de weg Bolsward-Workum (N 359). deze ter hoogte van 

afslag Tjerkwerd. 
• meer verlichting op straat. 
• parkeren, dit levert in Tjerkwerd nogal wat problemen op: te weinig 

plaatsen bij het dorpshuis. Idee: maak parkeerplaatsen rechts en links 
voor de brug! Meer parkeerhavens Waltaweg, deze beter benutten door 
eventueel dwars parkeren. 

• walbeschoeiing Waltaweg is slecht. 
• ontsluiting Sylroede. 
• bushalte aan de Hemdijk. 
• plaatsen openbare verlichting aan de Hemdijk te Tjerkwerd met de 

huisnummers 3, 5 en 7. De reden hiervoor is: zeker bij slechte 
weersomstandigheden is de inrit vaak moeilijk te herkennên waardoor 
er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor de op dat moment 
aanwezige ~eggebruikers. 

• meer parkeerruimte Sylroede. 
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• plaatsen verkeersbord "spelende kinderen" ter hoogte van de 
Christelijke Basisschool "De Reinböge" te Tjerkwerd aan de Waltaweg. 
De bedoelde verkeersborden moeten weggebruikers attenderen op 
overstekende kinderen. 

• instellen van een 30--k ilometer zone voor de Walta-.yeg. 
• verbreding Hemdijk/aanpassen bermen. 
• Verkeersremmende maatregelen op de Waltaweg. 
• fietspad langs trekvaart richting Eemswoude opnieuw asfalteren. Is in 

slechte staat, zeer hobbelig! 
• kru ispunt ter hoogte van de brug is gevaarlijk. Van de brug naar de 

Singel en omgekeerd moet goed opgelet worden. Oplossing: plaatsen 
van een spiegel. 

• kruispunt Sylroede-Waltaweg is onoverzichtelijk. Oplossing: plaatsen 
spiegel! 

• oversteek provinciale weg blijft gevaarlijk. Het overzicht is men 
gemakkelijk kwijt: "er staan te veel verkeersborden op een dermate lage 
hoogte dat het uitzicht belemmerd wordt." 

• aan de Singel meer insteekparkeervakken. 
• Hemdijk 60-kilometer zone+ reflecterende paaltjes langs de weg. 

Daarnaast ligt de berm te laag ten opzichte van het asfalt. In het 
algemeen: de Hemdijk moet veiliger gemaakt worden voor met name 
schooljeugd. 

• afslagen Baburen, Rytseterp, Jousterp: andere, betere afslagen maken. 
• Arkumer1aan: ook daar is de berm ten opzichte van het asfalt te laag. 

• brug ter hoogte van Eemswoude met rondweg om Tjerkwerd of brug bij 
Haarsma of brug ter hoogte van Rytseterp. 

• aanleg fietspad Eemswoude-Wolsum, fietspad Tjerkwerd-Allingawier 
(langs het kanaal). 

• bushalte verplaatsen of belbus van Blauwhuis over Tjerkwerd laten 
rijden. 
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Mededeling dorpsbe lang ïjerkwerd e.o. 

Op 30 oktober 2000 heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden in het 
kader van de dorpsvisie. Hieronder treft u een samenvatting aan: 

Na het welkomstwoord van Anneke Feenstra en de heer Klaas Hallema van 
de Feriening Lytse Doarpen (FLD) te hebben voorgesteld, memoreert Anne 
de Vries nog even de resultaten van de presentatie- en 
discussiebijeenkomst van 14 april 2000. De volgende onderwerpen kwamen 
steeds weer naar voren: 

• parkeren 
• verkeerscirculatie/verkeersveiligheid 
• sportveld/parkje Sylroede 
• wandel- en fietspaden 
• Waltahûs/leuke dingen 

Anne de Vries zegt dat de mogelijke oplossingen/ideeën nu vertaald moeten 
worden in een visie. Tevens zal daarbij onderzocht moeten worden of de 
verbeteringen gesubsidieerd kunnen worden, hetzij via de gemeente en/of 
andere subsidieverstrekkers. 

Klaas HaHema{FLD} geeft een toelichting op varianten van verschillende 
dorpsvisies en heeft inmiddels beschikking/ervaring uit 40 à 50 dorpen met 
betrekking tot een toekomstvisie. De toekomstvisie is beslist geen standaard 
en zal voor elk dorp zijn eigen .specifleke karakter krijgen. De ideeën kunnen 
vertaald worden in een globaal plan en daarnaast zal het gemeentelijk 
beleid niet uit hetooç verloren mag worden. In de visie zullen allé voor- en 
nadelen van bepaalde zaken naar voren gebracht moeten worden. Andere 
ideeën zullen er ook in betrokken moeten worden. Deze zijn weer terug te 
vinden in de samenvatting uitkomsten enquête van maart 2000. De 
concept-visie zal kunnen worden voorgelegd aan de leden van dorpsbelang 
in een algemene vergadering. Dit om draagvlak onder de bevolking van 
Tjerkwerd e.o. te creëren ' 

Als de visie gereed is, kan daarna worden overgegaan tot het inrichten van 
projectgroepen die de plannen op detailniveau gaan uitwerken. 

Anne de Vries deelt een overzicht uit met betrekking tot een voorlopige 
indeling in hoofdstukken van de dorpsvisie. Deze hoofdstukken zijn: 

1. Inleiding 
2. Huidige, algemene, situatie en keuze van prioriteiten 
3. Verkeerssituaties en verkeersveiligheid 
4. Parkeren 
5. Sportveld en parkje Sylroede 
6. Bevorderen gemeenschapszin. Wandel- en fietspaden 
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Anne zegt dat de werkgroepen uit niet minder dan 3 personen mogen 
bestaan. De leden van de werkgroepen vinden dat de punten 3 en 4 
samengevoegd kunnen worden tot één punt voor nadere, uitwerking door 
één werkgroep. Daarnaast krijgen de werkgroepen : 
aandachtspunten/discussievragen. Dit is een leidraad voor het beschrijven 
van de prioriteitenideeën in een hoofdstuk voor de toekomstvisie. Tevens 
wordt een plan van aanpak en tijdpad uitgereikt. De planning is om op 18 
december 2000 een eerste tussenevaluatie te houden in het Waltahûs. 

De werkgroep voor verkeerssituaties/verkeersveiligheid en parkeren bestaat 
uit: Ule Haarsma, Johannes Dijkstra. Jelle Feenstra, Bertus Walsma, Ids 
Schukken, Anna Giet~nia en Aggie Ouderkerken. 

De werkgroep voor het sportveld en parkje Sylroede bestaat uit: Wieger de 
Jong, Riemkje Lemstra, Bettie Jellema, Gjettje Dijkstra, Jan Witteveen en 
Wieko Hekkema. 

De werkgroep bevorderen gemeenschapszin/wandel- en fietspaden bestaat 
uit: Jaap van Lingen, Marja Verzijlberg, Anneke Feenstra, Johan Huitema en 
Anne de Vries. 

Aan het eind van de avond zegt Klaas Hallema, mochten zich tijdens de 
komende tijd nog vragen voordoen dan kunnen deze altijd gesteld worden 
aan de Feriening Lytse Doarpen of aan gemeente. Deze vragen graag wel 
via dorpsbelang anders ontstaat er misschien een wildgroei van mensen die 
bellen en dat maakt het er niet overzichtelijker op. Anne meldt dat hij voor 
dorpsbelang contactpersoon is voor het FLD en dat Wieko Hekkema voor 
dorpsbelang contactpersoon is richting gemeente. 

Tevens wordt er gevraagd om na te denken over de titel voor de dorpsvisie. 

Anneke Feenstra bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit daarmee 
de vergadering. 
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Mededeling dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 

Op 9 november 2000 heeft er in het Waltahûs een presentatie 
plaatsgevonden van het voorlopige (concept) GWP. De samenvatting treft 
u hieronder aan: 

Aanwezig: K. Helder (wethouder gemeente Wûnseradiel) 
D.I. Visser (gemeente Wûnseradiel) 
H. Dam (gemeente Wûnseradiel) 
R. Moes (Moes Management Consultancy Heerenveen) 
Diverse vertegenwoordigers van dorpsbelangen 

Na het welkomstwoord van Karel Helder en de aanwezigen te hebben 
voorgesteld, geeft de heer R. Moes een presentatie met betrekking tot het 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GWP) Wûnseradiel. Voor het 
leveren van informatie in het kader van het GWP hebben diverse 
organisaties gereageerd: dorpsbelangen (15 x), maatschappelijke 
organisaties (5 x), particulieren (5 x). Betrokkenheid is er dus wel. 

De presentatie bestaat uit: 

• inventarisatie 
• categorisering 
• maatregelen (volgt in december) 

Inventarisatie, plannen: Nationaal Verkeer en Vervoer Plan, 
Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan, 
Plannen gemeente Wûnseradiel, 
Plannen buurgemeenten. 

Doelen: Verkeersveiligheid, 
Bereikbaarheid. 

Verkeersgegevens: 
' \ 

Verkeersintensiteiten >A7, N31, N359, 
Snelheidsmetingen, 
Ongevallen. 

Conclusie: Op de A7, N31 en N359 heeft een sterke groei plaatsgevonden 
qua verkeer. Meer groei dan gemiddeld. 
Er hebben sneldheidsmetingen plaatsgevonden op de Waltaweg: snelheden 
te hoog en het verkeer is hier ook enorm gegroeid! 
Het fietsverkeer langs de N31 en N359 leidt vaak tot gevaarlijke situaties. 

Recreatie- en beroepsvaart: 
- ondiepe vaarwegen, 
- geen of beperkte doorvaart. 



Categorisering: 
- duurzaam veilig 
- methodiek categorisering 

Het meeste verkeer gaat over de zogenaamde stroomwegen B (N359) en 
erftoeqangsweçen B (max 60 km/uur en fietsverkeer op de rijbaan). 
Aanvang en einde bebouwde kom is in een aantal ge-.:allen niet 
aangegeven. 
Uitgangspunt is om van alle dorpen in Wûnseradiel een 30 kilometer zone 
te maken. Het beg in en einde zullen voorzien worden van zogenaamde 30 
km/ uur poo rten. , 
Fietsvoorzieningen: er bestaan concrete plannen om langs het Van 
Panhuyskanaal een fietspad aan te leggen, 

Conclusie: - Duurzaam Veilig is leidraad bij het GWP, 
- N359 omvangrijk aantal oversteekproblemen, 
- Erftoegangswegen B worden 60 km/uur wegen, 
- Alle dorpen 30 km/uur zone 
- Komgrenzen 

Aanbevelingen: - oversteekproblemen N359 zal in overleg met Provincie 
Fryslän aangepakt moeten worden, 

- experimenteren met 60 km/uur wegen, 
- fietsverkeer onderverdelen in routes voor schooljeugd 

en in woon-werk verkeer. 

De heer T alsma van vervoersmaatschappij Noordned merkt op dat wanneer 
alle verkeersremmende maatregelen uitgevoerd zullen worden, dit wel eens 
ten koste kan gaan van de beschikbaarheid van het openbaar vervoer! De 
chauffeurs zullen dan langer onderweg zijn voor dezelfde rit. 

Ook de heer Bouwhuis van de Politie merkt het volgende op: de 
maatregelen die in het kader van het GWP uitgevoerd zullen worden 
moeten voor de Politie acceptabel, haalbaar en te handhaven zijn. De 
Politie zal advies uitbrengen op het uiteindelijke plan. 

Procedure: 
in december 2000/ januari 2001 conceptplan op hoofdlijnen naar 
commissie grondgebied , 

- medio februari 2001 plannen naar de dorpsbelangen, 
- gemeente zal procedure/inspraak publiceren in het Bolswards 

Nieuwsblad. 

De planuitwerking {details) zal worden besproken met de dorpsbelangen. 



Mededeling dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 

Hierbij treft u het jaarverslag aan van 27 november 1999 t/m 1 december 
2000 

Als eerste de bestuurssamenstelling: Anneke Feenstra (voorzitter). Wieko 
Hekkema (secretaris), Anna Gietema (penningmeester), Gjettje Dijkstra, 
Bertus Walsma, Anne de Vries en Jelle Feenstra. 

Vragen die gesteld ziin op de jaarvergadering van 26 november 1999' 
Ids Schukken vraagt of het Basketbal annex volleybalveld en Jeu .de Boules 
baan nog de aandacht heeft. Deze zullen meegenomen worden in de 
werkgroep Sportveld en parkje Sylroede. 

Postma en Kooyenga vragen of het vrachtverkeer over de Waltaweg een 
andere route kan kiezen. Bijvoorbeeld over Wolsum als het verkeer in 
Greonterp moet zijn. In de werkgroep Verkeerssitiuaties/Verkeersveiligheid 
en parkeren zal dit besproken worden. 

Rients van Buren zou mensen van de gemeente willen uitnodigen op de 
ledenavond om de reden dat zij dan gelijk antwoord kunnen geven. Ook ziet 
hij graag meer aanlegmogelijkheden (paaltjes) geplaatst voor passanten. 
Mensen van de gemeente uitnodigen vormt een probleem omdat zij ook niet 
direct overal een antwoord op kunnen geven. Meer aanlegmogelijkheden 
voor passanten zal meegenomen worden in de uitwerking van de enquête. 

Renske Bakker wil graag, als er weer een Elfstedentocht komt, een tijdelijk 
parkeerverbod op de Waltaweg zodat bewoners een vrij uitzicht hebben op 
de Trekvaart. Mocht er weer een Elfstedentocht komen dan zullen we op 
dat moment contact opnemen met de gemeente. 

\ 
Rients van Buren/ Ule Haarsma over de walbeschoeiing Waltaweg. Deze 
verkeert in slechte staat. Dit zal in het investeringsprogramma van de 
gemeente opgenomen worden. 

Verder zijn de volgende onderwerpen in het jaar 2000 aan de orde • 
gekomen: 
Woonplan Wûnseradiel: Op 23 februari 2000 is er door een afvaardiging 
van de gemeente Wûnseradiel te Schraard een toelichting gegeven op het 
Woonplan Wûnseradiel. Zoals uit het plan blijkt zal er in Tjerkwerd niet 
eerder gebouwd kunnen worden dan na 2004. Wij hebben de gemeente 
verzocht om de uitbreidingsplannen voor Tjerkwerd in heroverweging te 
nemen en dat uitbreiding eerder kan plaatsvinden. Wij blijven dit onderwerp 
nauwlettend volgen. 



Bestratinqsprogramma Wûnseradiel: Bij toeval heeft het bestuur van 
Oorpsbelang te horen gekregen dat er binnen niet afz ienbare tijd het bestek 
zal worden aanbesteed met betrekking tot het totale bestratingsprogramma 
Wûnseradiel en dat er na de bouwvak gestart zou kunnen worden met de 
werkzaamheden voor Tjerkwerd. Wij hebben de gemeente aangegeven dat 
er naar aanle!ding van de enquête een aantal ideeën/wensen naar voren 
zijn gekomen en die dan in een keer meegenomen zouden kunnen worden. 
De aanbesteding viel echter duurder uit dan de begroting en onze wensen 
konden niet gehonoreerd worden. Intussen ligt de bestrating voor zowel de 
Sylroede als de Waltaweg er weer keurig in. 

Woonplan Wûnseradiel: Op 24 februari 2000 is er door Oorpsbelang een 
reactie gestuurd op het woonpfan Wûnseradiel. Volgens wethouder 
Boersma is de gemeente nu bezig de reacties te verwerken en deze zullen 
in september of oktober in de commissie Grondgebied worden besproken. 

Verder heeft de gemeente gemeld dat het college van B&W een nota heeft 
opgesteld over het verfrysken van de plaatsnamen. Zoals u uit de media 
heeft kunnen vernemen kan het verfrysken van de plaatsnamen nog niet 
ingevoerd worden. Het college van B&W zal contact opnemen met de 
Oorpsbelangen om een breder draagvlak proberen te verkr ijgen. In de loop 
van 2000 of 2001 zal met het dorp gesproken worden over een 30 kilometer 
zone. Tevens is de slechte staat van de walbeschoeiing besproken. 

Enquête: In 2000 is er veel aandacht besteed aan het uitwerken van de 
ingezonden enquêtes. Op 14 april 2000 heeft er in het Waltahûs een 
presentatie- en discussiebijeenkomst plaatsgevonden over de resultaten 
van de enquête. Hier kwamen de volgende zaken naar voren: parkeren, 
verkeerscirculatie/verkeersveiligheid, sportveld/parkje Sylroede, wandel- en 
fietspaden, Waltahûs/leuke dingen. Deze onderwerpen zullen door de 
werkgroepen nader uitgewerkt worden. 

Op 3 juli 2000 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Dorpsbelang en 
burgemeester en wethouders van de gemeente. De volgende onderwerpen 
zijn tijdens deze bijeenkomst besproken: 
Enquête: Oorpsbelang heeft gemeld dat er in het voorjaar een verzoek is 
ingediend om voor subsidie in aanmerking te komen. In de voorjaarsnota 
heeft de gemeente Wûnseradiel f 11.000,00 gereserveerd. De politiek moet 
zich hierover nog uitspreken, maar men denkt aan een bedrag van f 750,00 
per dorp. 
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Op 12 juli 2000 wordt het boek "De Babuurstermolen bij Tjerkwerd· door . 
dorpsgenoot en molenkenner Gerben. 0. Wijnja overhandigd aan 
burgemeester Piersma. Het boe kje geeft antwoord op de vraag wat er zich 
in de afgelopen eeuwen in het veld van Baburen op waterstaatkundig 
gebied heeft afgespeeld: het vertelt het verhaal van 2000 jaar strijd tegen 
het water. 

Dan is het zover: 14 juli 2000, het grote reüniefeest Simmer 2000 . Een dag 
die in Tjerkwerd bol staat van de activiteiten dankzij enorme inspanningen 
van de organisatie. Nogmaals de complimenten. 

De gemeente Wûnseradiel werkt aan de totstandkoming van een 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. In vervolg op eerdere planvorming 
worden alle wegen en vaarwegen in de gemeente geïnventariseerd. 
Vervolgens wordt een indeling gemaakt naar belangrijkheid voor de 
gebruikers, ook wel aangeduid als categorisering. Dorpsbelang heeft 
middels een brief de wensen kenbaar gemaakt. 

Op 30 oktober 2000 is er na aanleiding van de uitkomsten van de enquête 
een start gemaakt met de werkgroepen. Er zijn 3 werkgroepen, te weten: 
verkeerssituaties/verkeersveiligheid en parkeren, sportveld en parkje 
Sylroede en gemeenschapszin/wandel- en fietspaden. 

Wij gaan ervan uit dat u zo weer op de hoogte bent over de gang van zaken 
van ons dorp Tjerkwerd. Dorpsbelang zal zich in ieder geval volgend jaar 
weer inzetten voor het dorp. 

W.K Hekkema 
secretaris Oorpsbelang Tjerkwerd e.o. 
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Hallo Tjerkwerders. 

Ja, het jaar is bijna weer voorbij en er is weer heel wat gebeurd. 
Zo hadden wij in oktober de vrijwilligers bijeenkomst wat zowel voor 
bestuur als vrijwilliger zeer nuttig. was, · 
Voorstellen die daar naar voren kwamen zijn al of zullen in de loop 
van de tijd, op enkele uitzonderingen na, uitgevoerd worden. 
Ook is er inmiddels een geluidsbegrenzer geïnstalleerd op de zaal 
installatie en zal er binnenkort een geluidsrapport komen met 
akoestische maatregelen om het W altahûs aan de huidige geluidseisen 
te laten voldoen, zodat wij ongestoord van ons dorpshuis gebruik 
kunnen maken. 
Om de kosten hiervoor in de hand te kunnen houden zullen wij in de 
loop van het volgende jaar daarom een beroep op u moeten doen om 
een en ander te realiseren. 
Wat de agenda betreft kunnen wij u het volgende mededelen: 
• 01 januari Waltahûs open v.a. 00.30 uur. 
• 06 januari Nieuwjaarsbal met de band "Hou het kort". 
• 13 januari Pyamabal 
• 27 januari Playbackshow 
• 10 maart Een avond voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar 
• 24 maart Thema avond met band 
• 7 april Vrijwilligersavond 

Verder willen wij alle inwoners goede feestdagen toewensen, en alle 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. 

Stichting Doarpshûs It Waltahûs. 
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Het masker valt, de mens blijft 

Wanneer je nooit meer een dwaas wilt zien, moet je beginnen 
je spiegel stuk te slaan. 

Iedereen hoort alleen datgene, wat hij begrijpt. 

Hoop en vrees zijn onafscheidelijk, er is geen vrees zonder 
hoop en geen hoop zonder vrees. 

Een optimist heeft net zoveel pech als een pessimist, maar 
wel meer lol. 

De oorzaak van de gekke koeienziekte is de gekke mensen 
ziekte. 

De beste toekomstprofeet is het verleden. 

God jout de fûgels de kost, mar hja moatte derom fleane. 

Setter de boat los, as de man. 

\ 

Tige tank foar alle lokwinskkaarten · dy 't ik mei 
myn 93 ste jierdei krigen ha. 

Hertlike groetnissen 
Sytske de Jong 
Waltawei 3 

Lokkich Nijjier tawinske! ! 
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Huisvuilinzameling tijdens de feestdagen 

De inzamelingen tijdens de kerstdagen 2000 en de jaarwisseling worden als volgt uitgevoerd: 

25 december Ie kerstdag wordt de grijze container geledigd op zaterdag 23 december. 
26 december 2e kerstdag wordt de grijze container geledigd op zaterdag JO december 
1 januari nieuwjaarsdag wordt de gi;oene container geledigd op zaterdag 6 januari. 

Het huisvuil wordt ingezameld door een wagen uitgerust met een robot. Om het inzamelen zo 
soepel mogelijk te laten verlopen hebben we enkele regels voor het aanbieden van de 
huisvuilcontainers: 
- plaats de containers naast elkaar en laat tussen elke container minimaal 50 centimeter ruimte 
- plaats de containers op niet meer dan 50 centimeter afstand van de stoeprand 
- de sticker op de container moet met de pijlrichting naar de straat staan 
- plaats de containers op een vlalcke ondergrond 
- plaats de containers zo dat er geen obstakels tussen de container en de weg zijn zoals bomen, 
struiken of geparkeerde auto's 
- biedt de container aan met een goed gesloten deksel 

Inzameling kerstbomen 

In opdracht van het gemeentebestuur van Wûnseradiel worden in de periode van dinsdag 02 
januari tot en met donderdag 04 januari 2001 de door de inwoners van Wûnseradiel aangeboden 
kerstbomen ingezameld door Fryslän Miljeu. 
De inzameling vindt plaats vanaf 's morgens 07.30 uur. 
De kerstbomen kunnen worden aangeboden op de plaats waar anders de container wordt 
aangeboden. 
De inzameling wordt uitgevoerd volgens de onderstaande route indeling. 
Dinsdag 02 januari 20001 : Maandag route. 
Woensdag OJ januari 2001 : Dinsdag en woensdag route. 
Donderdag 04 januari 2001 : Donderdag en vrijdag route. 

Verenigingen en anderszins worden in de gelegenheid gesteld om kerstbomen in te zamelen en 
deze ter verwerking aan te bieden op het reiningingscomplex te Malckum. Voor iedere ingezamelde 
kerstboom worden door de gemeente 50 cent betaald. 

Het reinigingscomplex is geopend iedere werkdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en tevens voor deze 
gelegenheid op zaterdagmorgen 06 januari van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Informatie over de inzameling door Fryslän Miljcu op telefoonnummer 0513-617694 van I I. 00 tot 
12.00 uur. 
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BOBSLEEEN MOONBOOTS SNEEUWSPOftT IJSBREKER 
BONTMUTS NOREN SNEEUWTAPIJT IJSCLUB 
BIJT RONDETIJD SPORT IJSHOCKEY 
CHAMONIX SHAWL VEST IJSPEGEL 
GLETSJER SKI WAK. IJSVRIJ 

' GUUR SKIPISTE WATERIG IJSZEILEN 
HUIVERING SNEEUWMAN ' WINTERSLAAP 
IGLO SNEEUWPOP WITTE KERST 

' KRUIEN SNEEUWRUIMEN IJSBAAN 
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Geef de plaat op je eigen manier kleur en lever hem vervolgens in 
bij T .ea Huitema, Zijlroede 17. Wie weet win jij een leuke prijs. 
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~ PUNTEN VAN AANDACHT 
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- Zo mogelijk het oud 
papier eerst achterin de container 
plaatsen / stapelen. 
Is de container vol of ligt er papier 
tegen de deuren aan, dan de deuren 
niet openen! U kunt het papier ook 
over de rand gooien. Lukt dit niet, 
dan graag even melden (school). 

- Geen plastics of hout in de container 
deponeren. 
A.u.b. niet na 20.00 uur het oud 

,,,, 
"""' #1' - 
I .. ,. 

B.v.d. H. van der Zee 

papier inleveren. 
- Spaar het milieu én 'ondergetekende 

een beetje. Neem bovenstaande regels 
in acht a.u.b! 

rJ. 



Mededeling dorpsbefang Tjerkwerd e.o. 

Notulen van de ledenvergadering welke werd gehouden op vrijdag 1 
december 2000 in het Waltahûs. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet 37 leden welkom. 

2. Mededelingen 
De voorzitter meldt, dat er 2 agendapunten opgevoerd worden. Deze 
zijn onder Sa: Fryske Plaknammen en onder 6a: Voetpad sportveld. 

3. Notulen van de jaarvergadering die werd gehouden op vrijdag 26 
november 1999 en jaarverslag 2000. Deze worden beide goedgekeurd. 

4. Verslag penningmeester 
Het saldo per 1 december 2000 bedraagt f 2288, 12. De kascommissie 
bestaand uit Rick Steur en Boukje Kootstra keurden het jaaroverzicht 
goed. Rick Steur zal opgevolgd worden door Jelle Zijsling. 

5. Stand van zaken Windkracht 1 O 
Volgens Johannes Dijkstra is het leveren van schone energie indertijd 
een belangrijke factor geweest om de windmolens in Tjerkwerd te 
plaatsen. Kolencentrales en kerncentrales dragen enerzijds bij aan 
het broeikaseffect en anderzijds als er iets mis gaat dit vaak enorme 
gevolgen heeft voor mens en natuur. Als alle dorpen in Friesland 
zouden overgaan tot het plaatsen van een windmolen dan zou heel 
Friesland onafhankelijk worden van andere leveranciers van 
elektriciteit. 
Windkracht 1 O keert uit aan: 
- $immer 2000 f 460,00 voor nog binnengekomen rekeningen. 
- Het Waltahûs f 1000,00 voor een geluidsisolatie rapport. 
- IJsclub f 250,00 voor het te houden jubileum. 
- Oranjevereniging f 150,00 
- Dorpsbelang f 1_50,00 voor een tegemoetkoming van de 

enquête. 

T at slot meldt Johannes Dijkstra dat het jaar 2000 in verhouding tot 
voorgaande jaren een goed jaar wordt qua opbrengst. De opbrengst zal 
± 7.000.000 kilowatt zijn. 



Sa. Fryske plaknammen 
Het college van B&W heeft een nota opgesteld over het verfrysken van 
de plaatsnamen. Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen kan het 
verfrysken van de plaatsnamen nog niet ingevoerd worden. Het college 
van 8& W zal contact opnemen met de Dorpsbelangen om een breder 
draagvlak proberen te verkrijgen. De gemeentelijke in deze zijn begroot 
op f 350.000,00. Als dit ingevoerd gaat worden dan zullen de 
plaatsnaamborden, bewegwijzering, wegenkaarten etc. allemaal 
aangepast moeten worden. 

De aanwezige leden vinden het jammer dat het onderwerp niet als 
agendapunt op de agenda is geplaatst. Dit zou naar alle 
waarschijnlijkheid meer mensen naar de vergadering hebben geleid en 
zou bijdragen aan een betere meningsvorming. Voor de aanwezige 
leden hoeft Dorpsbelang geen enquête te houden. Laat maar zoals het 
nu is. Op 30 november heeft er in Exmorra een federatiebijeenkomst 
van Oorpsbelangen plaatsgevonden over dit onderwerp en daar heeft 
de meerderheid zich uitgesproken om het verfrysken van de 
plaatsnamen niet te accepteren. 

6. Pauze 

6a. Voetpad sportveld 
Afgelopen week heeft Dorpsbelang van de gemeente bericht gekregen 
dat het voornemen is om een wandelpad op het sportveld aan te 
leggen. Het schelpenpad zou volgens de gemeente achter de huizen 
van de Waltaweg moeten komen. Dit is indertijd aangegeven bij het 
opmaken van de plannen in het kader van de ruilverkaveling 
Wûnseradiel-Zuid. Dit plan dateert van 1985. Tevens is nu ook weer uit 
de enquête naar voren gekomen dat de inwoners van Tjerkwerd graag 
een wandelpad over het sportveld willen hebben. 

De aanwezige leden maken de volgende opmsrkinqen: er zijn genoeg 
wandelpaden, er moet genoeg ruimte overblijven om sporten te kunnen 
beoefenen, er kan dan niet meer over de breedte van het sportveld 
gekaatst worden, als het achter de huizen van de Waltaweg komt dient 
men wel rekening te houden met de afwatering van de huizen, waarom 
schelpen en geen asfalt? Als er geen goede ondergrond aanwezig is 
wordt het pad binnen niet alle te lange tijd overwoekert door ookruic, 
komt het plan van het basket annex volleybalveld hierdoor niet in de 
verdrukking, in het kader van de privacy voor de bewoners van de 
Waltaweg graag het pad aan de andere kant, zou het geld ook 
gereserveerd kunnen worden voor de plannen van de werkgroep 
sportveld/parkje Sylroede? Dorpsbelang zal deze punten bespreken 
met de gemeente. 

'7..1:J. 



7. Stand van zaken enquête dorpsbelang 
Anne de Vries geeft in het kort weer wat er tot nu toe is gedaan naar 
aanleiding van de uitkomsten van de enquête. Op 14 april 2000 is er 
een presentatie- en discussiebijeenkomst geweest en heeft de 
volgende onderwerpen opgeleverd: parkeren, 
verkeerscirçulatie/verkeersveiligheid, sportveld'parkie Sylroede, 
wandel- en fietspaden en Waltahûs/leuke dingen. Deze onderwerpen 
zullen door de werkgroepen nader uitgewerkt worden en zullen 
vertaald moeten worden in de uiteindelijke dorpsvisie. Het ligt in de 
bedoeling om de dorpsvisie op 12 maart 2001 gereed te hebben. 
Daarna zal in projectgroepen gewerkt moeten worden aan de realisatie 
van de plannen. 

8. Bestuursverkiezing 
Na een periode van vier jaar is Anna Gietema aftredend en 
herkiesbaar. Anna wordt herkozen voor een periode van vier jaar. 

9. Rondvraag 
Johan Huitema zegt dat de parkeerplaatsen op de Waltaweg gebruikt 
worden door carpoolers. Is hier ook wat tegen te doen? Al hoe 
vervelend het ook is, het is en blijft een openbare weg. Er is door 
Dorpsbelang wel geïnform~rd bij de Provincie om bij de bushalte meer 
carpoolplaatsen te krijgen. Op dit moment is daar geen geld voor. Dit 
punt staat ook op de agenda bij de werkgroep 
verkeerssituaties/verkeersveilgheid en parkeren. 
Thea Zijsling vraagt wanneer er begonnen wordt met de oversteken 
van de N359. Als alles volgen plan verloopt is dit nog een kwestie van 
enkele weken. 
Agatha Witteveen zegt dat ondanks de nieuwe bestrating het geluid 
van het voorbijgaande verkeer nog niet gedempt is en dat de lampen 
aan het plafond nog steeds trillen als er verkeer voorbij gaat. Komt er 
ook nog een evaluatie met de gemeente? Er komt geen evaluatie met 
de gemeente maar wel zal binnen niet alle te lange termijn worden 
begonnen met de aanleg van erftoegangspoorten. Dit in het kader van 
een 30 kilometer zone. Als het verkeer langzamer gaat rijden zal ook 
de overlast minder worden. 

7.... \. 



Gosse Hofstra meldt dat de opslag onlangs geasfalteerd is, maar dat 
er nu soms gevaarlijke situaties zich voordoen in verband met 
parkeren. Er is namelijk geen blokkering richting Trekvaart. Er is 
inmiddels contact opgenomen met de gemeente over het aanbrengen 
van zogenaamde var1<ensbruggetjes. Wanneer het weer het toelaat 
zullen deze aangebracht worden. Oorpsbetang zal dit ook bewaken. 
Pier Burghgraef wil graag ook openbare verlichting bij de afslag 
Jousterp. De gemeente zal identieke situaties gaan beoordelen op 
haalbaarheid. 

10. Wer1<zaamheden Wetterskip Marne-Middelsee 
De heer P. Miedema vertelt het een en ander over de wer1<zaamheden 
van het Wetterskip Mame-Middelsee. 

11. De voorzitter bedankt een ieder voor de inbreng en wenst iedereen wel 
thuis en sluit daarmee de vergadering. 

W.K Hekkema 
secretaris dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 

Bii1ifffi.kt 111'"1 
Berjochten foar dizze rubryk graach skriftlik oan de redaksje 

Blij zijn wij met de geboorte 
van onze zoon 

Lars , Lars Anton 

Hij is geboren op 
19 oktober 2000 

om 01.55 uur en weegt 
3150 gram 

Jackeline de Jonq 
Gijs Mulder 

Kerlcstraat 2 
8765 LK Tjerl:werd 
Tel. 0515 579042 
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De afgelopen weken hebben verscheidene gezinnen die een nieuwe 
leerling aanmelden gehoord dat er een lange wachtlijst was en zodra 
er ruimte was, er een nieuwe leerling geplaatst kon worden. 
Dit stuitte menigeen tegen de borst, en er werd over gesproken, en 
dingen werden uit hun verband gerukt. Dus volgt hier een uitleg; 
De peuterochtend mag bij één gediplomeerde 'leidinggevende 
bezocht worden door hoogstends 14 peuters. Méér peuters zijn niet 
verzekerd en dat is dus niet verantwoord. Meerdere peuters bezoeken 
de peuterspeelzaal twee maal per week, zodat alle plaatsen vol· zaten. 
Om toch zoveel mogelijk tegemoet te komeri aan ieders wensen is er 
de volgende oplossing bedacht en geregeld. Voor peuters op de 
wachtlijst ( dit waren er 9) is er de woensdagochtend waarop ze naar 
de peuterspeelzaal kunnen. Voor deze ochtend is Y mkje Bakker uit 
Parrega, gediplomeerd KVN-ster, bereid gevonden leiding te geven. 
Op deze manier ontstaat er meer ruimte voor de dinsdag en 
vrijdagochtend om zo de deelnemende peuters de kans te geven om 
de extra ochtend naar school te gaan en voor de aankomende peuters 
om sneller naar school te gaan. · 

Nu wil dit natuurlijk niet zeggen dat er in de toekomst geen wachtlijst 
meer zal zijn. De derde ochtend is er in de eerste instantie alleen dit 
schooljaar. Zodra de nieuwe groep peuters gewend is wordt deze pas 
uitgebreid. De voorkeursochtend is afgeschaft om zo het 
doorstromen te bevorderen. 

We hopen jullie zo genoeg geïnformeerd te hebben. Zijn er nog 
vragen, bel gerust met onderstaande of iemand anders uit het bestuur. 

Vronie Folkersma tel: 579376 
secretaresse. 



Voorleesproject " Ga jij een verhaal vertellen?" 
f 

Een project voor peuters en kleuters. 

Taal speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. We 
gebruiken taal om een ander iets te vertellen, uit te leggen 
of te vragen. Bij het lezen van een gebruiksaanwijzing, of 
van een reisgids als we op vakantie gaan of het lezen van 
de bijsluiter bij medicijnen gebruiken we taal. Goede 
beheersing van taal is nodig om het later op school en in 
de maatschappij goed te doen. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen in groep drie beter en sneller leren lezen als ze 
als peuter en kleuter veel met taal in aanraking zijn 
geweest. 

Voorlezen 
Op peuterspeelzalen wordt regelmatig voorgelezen. Maar 
alleen in de groep voorlezen is niet voldoende, thuis zou 
het ook een vaste gewoonte moeten zijn. 
Lezen is leuk, maar voorlezen is leuker. Zeker als het om 
kleine kinderen gaat. Omdat ze zelf niet of nauwelijks 
kunnen lezen, hangen ze al gauw aan je lippen. 
Voorlezen ervaren ouders als een fijne manier om met 
hun kind verhalen te beleven en even met hun kind alleen 
te zijn. Daarnaast krijgt het kind een grotere 
woordenschat en leert het kind allerlei begrippen, normen 
en waarden 
Want de start die het kind op de basisschooi' maakt, 
wordt bepaald door de ervaringen die het als peuter en 
kleuter heeft opgedaan. De eerste zeven levensjaren zijn 
van groot belang voor de taalontwikkeling voor het kind. 



De gemeente Wûnseradiel start daarom in januari een 
project taalontwikkeling voor peuters en kleuters . . 
Voorleesproject 
De kern van het project" Ga jij een verhaal 
vertellen?"wordt gevormd door een serie van acht 
verhalen. Deze verhalen komen in een groeimap, die de 
ouders krijgen. De eerste keer zit er een verhaal in de 
map. In een bepaalde week lezen de ouders dit verhaal 
voor aan hun kind. Het verhaal wordt in dezelfde week 
ook voorgelezen op school of peuterspeelzaal. Daarna 
maken de kinderen allerlei werkjes over het verhaal. 
Twee weken daarna wordt weer een verhaal 
meegegeven. Zo wordt de map steeds voller. Het is erg 
belangrijk dat het verhaal thuis wordt voorgelezen, zodat 
er een wisselwerking ontstaat tussen school en thuis. 

Peuterspeelzaal en de basisschool voeren dit project 
gezamenlijk uit. De map met verhalen gaat na de 
peuterspeelzaal mee naar groep 1 van de basisschool. 
Daarnaast organiseren school en peuterspeelzaal in 
samenwerking met de bibliotheek Wûnseradiel 
activiteiten die aansluiten bij de verhalen. Gedacht wordt 
aan poppentheater, bezoek aan de bibliotheek, speciaal 
progranuna in de klas rond een prentenboek en 
uitnodigen van een schrijver illustrator. 
Alle peuterspeelzalen en basisscholen uit onze gemeente 
nemen aan het project deel. 

..... _ 



Burgemeester start project. r 
Woensdag 17 januari en donderdag 18 januari vindt de 
start plaats van het voorleesproject 
"Ga jij een verhaal vertellen?" Burgemeester Piersma zal 
op woensdag in Makkum en Parrega het startsein geven 
door het voorlezen van een prentenboek. De peuters en 
kleuters uit het zuidelijk gedeelte van onze gemeente 
krijgen dan hun groeimap. De opening wordt op een 
feestelijke wijze afgesloten. De start van het 
voorleesproject vindt in Makkum in de bibliotheek plaats 
om 9.00 uur en in Parrega om 10.00 uur in de Gearhing. 
De dag daarna donderdag 18 januari is de burgemeester 
in Witmarsum ~n Arum en ontvangen de kinderen uit de 
rest van de gemeente hun groeimap De feestelijke 
bijeenkomst vindt plaats inWitmarsum plaats in de 
kantine van het zwembad om 9.00 uur en in Arum in de 
sportzaal om 10.00 uur. . 
Ouders zijn daarbij van harte welkom. 

Noot voor de redactie: 
\ 

Voor meer informatie kunt u contact' opnemen met 

Francis Koornstra , Gemeente Wûnseradiel 
Tel.: 0517 - 533372 
E mail: fkoornstra@wunseradiel.nl 



Beste Tjerkwerders. 

Danzij het "Skieppesturtsje"blijven we nog altijd van' alle nieuws in 
Tjerkwerd op de hoogte. Je hoeft er geen internet voor. Wat we dus 
ook niet hebben. Het is alweer een tijdje geleden dat wij naar 
Denemarken zijn verhuisd. . 
We dachten dat het wel leuk zou zijn om eens iets van ons te laten 
horen. 
Voor ongeveer l½jaar geleden heeft Jan Nota bij ons stage gelopen. 
Hij zal ook wel het een en ander over ons hebben rondgespreid. 't 
Meeste zal wel niet op waarheid berust zijn. Maar om 't verhaal een 
beetje kort te honden; we zijn hier begonnen ('98) met 'n bindstal. 
Toen hebben we eerst 'ns wat quotum bijgekocht en daarna al gauw 
begonnen met plannen voor een ligboxstal. 
In het najaar van '99 konden we de ligbox en de melkput in gebruik 
nemen, en de koeien natuurlijk ook. 
Het voldoet ons tot nu toe prima. 
Per 1 jan. 2001 hebben we er nog een stuk land bijgekocht dat op 2 
km. afstand ligt. 
Tot nu toe hebben we hier 3 vrij natte zomers gehad, wat als 
voordeel heeft dat we bijna niet hoefden te beregenen en veel voer 
hebben gewonnen. 
Inmiddels zijn er ook al een aantal Tjerkwerders langs geweest. 
Sinds april dit jaar hebben we een ruime stacaravan op het erf Welke 
door familie, vrienden en kennissen al geregeld was volgeboekt. Dit 
voldoet van beide kanten zeer goed. 
Gelukkig hebben we hier ook wat vrienden en kennissen opgedaan, 
waardoor we toch geregeld van de pöle komen. 
En om alle investeringen die we gedaan hebben te financieren, speelt 
Anneke orgel in een kerkje hier in de buurt. 



Wij denken het meeste verteld te hebben, maar geïnteresseerden ZIJn 
van harte welkom!!!!! 

Hartelijke groeten, Venlig hilsen, 
Anneke og Wieberen 
Hojrisvej 15, Skivum 
9240 Nibe 
tel og fax: 0045-98666554 

STICHTING WINDKRACHT TIEN 
WYNPARKBEABUORRENBV 

Vrijdagavond 1 december jl. heeft onze voorzitter, dhr. Joh. Dijkstra, 
tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang nog een uiteenzetting 
gegeven omtrent de voordelen van duurzame energie. 
Dit naar aanleiding van de vele negatieve publicaties omtrent het 
plaatsen van windmolens. 
Verder kon hij mededelen, dat dit jaar door een goed windaanbod een 
hogere produktie te verwachten is dan in het jaar 1998. 

Tevens kon hij nog een aantal verenigingen een bijdrage uit de 
opbrengst van deze windmolens toezeggen, te,weten: 

Simmer 2000 
St. It Waltahûs 

IJsclub Tjerkwerd 

Oranjevereniging 

: f 460,- aanvulling tekort 
: f 1000,- bijdrage kosten 

geluidsonderzoekrapport 
: f 250,- bijdrage inzake 145 jr. 

bestaan 
: f 150,- bijdrage 

1..~. 



Dorpsbelang : f 150,- bijdrage 

Wijverzoeken de bovenstaande verenigingen aan Jos Falkena hun 
bankrekeningnummer te laten weten, zodat het bedrag eestdaags kan 
worden overgemaakt. 

Het bestuur. 
\ 

De collecte voor de Kankerbestrijding heeft in 
Tjerkwerd f 735,85 opgebracht. 
Dedgum f 152,75 
Parrega f 920,05 
Hieslum f 225,35 

Alle gevers hartelijk bedankt. 
Ook alle collectanten bedankt voor jullie vrijwillige inzet. 

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

Achte ynwenners fan Tsjerkwert - Dedzjum en alle omkriten. 

De Kollecte fan "Verstandelijk gehandicapten" hälden yn de wike fan 
25 -30 sept. j.l. hat it moaie bedrach fan f 501,40 opbrocht. 
Der foar ûs hertlike tank. 

In freonlike groet fan Agatha Witteveen en Rens Bakker. 



Brandwonden Stichting bedankt gevers en collectanten. 

In de week van 8 tot 14 oktober gingen in heel Nederland meer dan 
50.000 collectanten de straat op om geld bijeen te brengen voor de 
Nederlandse Brandwonden Stichting. 
Ook in Tjerkwerd gingen de collectanten langs de deuren. En niet 
zonder succes. Gezamenlijk werd er een bedrag van f. 334,40 
opgehaald. 

De opbrengsten van de collecte stellen de (ongesubsidieerde) 
Brandwonden Stichting in staat om haar belangrijke werk voort te 
zetten. Al bijna dertig jaar is de brandwonden Stichting actief op het 
terrein fan onderzoek, behandeling, hulpverlening en preventie van 
brandwonden. Brandwonden zijn één van de meest ernstige 
verwondingen die een mens kan overkomen. Naast de pijn en de 
langdurige behandeling (soms meer dan 20 operaties) zijn het vooral 
de ontsierende littekens die het leven van brandwondslachtoffers 
moeilijk maken. 

Vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van. : 
\ 

Fam. V.d. Wal, Buren, Dedgum; fam. Y. Schakel, Bolswarderweg; 
mw. M. de Haan-de Jong, it Uthof, Bolsward; mw. A. de Haan, 
Bolsward; fam. J. Feenstra, Jousterp; fam. W. de Jong, Sylroede; 
mw.A. Galama-Yprna, Bolsward; Th. en S. Wiersma, Bolsward; 
fam. 0. Postma, Bolsward; fam. L'Postma, Eemswoude; fam. Sj. 
Breeuwsma, v. Panhuysweg; fam. A. van Lingen, Singel: fam. J.W. 
Wiersma, Parrega; fam. J. Henzen, Alphen a.d. Rijn; fam. P Zysling, 



Bolsward; fam. Twijnstra-Terpstra, Eemswoude; J.S. Reitsma, 
's Gravenhage; fam. C. Dekker, Sylroede. 

Heel hartelijk dank allen. Met uw bijdragen kan lt Skieppesturtsje 
blijven bestaan. 

Boeken Reünie 1987 

Er zijn nog enkele boeken te koop van de 
Reünie van 1987. 
Deze zijn al te halen bij Gjettje Dijkstra, Waltawei 7 
tegen betaling van F. 10,- (tot 1 -2-2001) 

Doarpsbelang T sjerkwert. 

Rients, Doetie, Lutske en Pier Zijsling binne mei harren fjouweren 200 jier? 0 nee, 
de lêste wie yn oktober 50 jier troud! Dat by is al wat älder. Ek redaksjelid Joop is al 
wer 25 jier by Akke en wol graach (op syn minst) noch 25 jier. 
Fansels tige lokwinske alJegearre .... ! 

Joop stapt al op as redaksje lid fan it Skieppesturtsj e. 'Nou mut maar weer eens un 
ander, it het su wel mooi weest!,' sei Joop, en ba bat gelyk. Joop, tige tank foar alles 
wast' dien bast! Wy sille dyn ynbring en ynset misse! As nij redaksjelid ferwolkomme 
wy Liesbeth Galama. 

Fan bûter, brea en griene tsiis! Geke Bakker is mei 'lof' slagge foar har rydbewüs! 

Durk Breeuwsma is wer ticht by syn heit en mem komme te wenjen. Mem krijt der in 
waskoer by, mar it Weet my ta dat se dat net sa slim fine sil. 

~\. 



Anneke van Buren hie wat pech 
by it kangoohoppen op de 'weg' .. 
Fleach krekr te hurd en se foei ... 
Dêr gie se hinne, dat stikken de boel. 
Yn't sikehûs hat se in skoftlce west. 
mar se is no wer thás en fielt har bêst, 
It ankel is hast wer as nij en hielendal klear. 
mar Antsje kangoot fansels no net mear ... 

Op it wurk by Tea Huitema is it personiel ~f belutsen by de sinterklaasfiering. 
Sa playbackte Tea tegearre mei in kollega de Fryske nûrner ien groep Twares, Dat rûn 
as it spoar. Nei ófrin hie se dan ek in goed gefoel. Pynlik wie dat de neppiersing yn ·t 
wynbrau net goed los komme wee. Hie it mar sine unen. soks is ommers modem .... 

Om ende by 15 jier lyn waard der in fersyk yntsjinne by de gemeente foar de oanlis 
fan in rinpaad op it sportfjild De gemeente is okkerdeis akkoart gien en sil har 
meiwurking ferliene. No kinst sizze watst' wolst. mar de gemeente is goed fan 
memoarje .... 

Yn ·1 Hollänsk is it · van de regen in de drup komen'. Dan is it Frysk gans boartliker. 
Ynt wurdboek stiet: -In pisser vn't bêd fö.ortstjoere en in skiter yn't bèd weromkrije! 

Okke Postma soarget alle jierrcn derfoar dat de krystbeam yn ·1 Waltahûs komt te 
stean. Dat soe dit jier ek. Mar wylst Okke Postma alle jierren l meter 65 lang is. wie 
de beam dit kear groeit oan't sa'n 2 meter 65. Net de hifkjen fansels. 

De bêste keamer fan de fam. Van der Zee waard opknapt. Dêrom moast brille makke 
wurde fan in hûske yn de skoalle. Sa no en dan rûn dêrorn moams betiid in frommiske 
yn ·e pyjama op it skoalplein. 

It oerstekplak op de Sûdergoawei is in hiele ferbettering. Mar it bliuwt in gefaarlik: 
stikje dyk. No noch in ferkearsljocht miskien? 

Bert Miedema hat it doarpshert op it goede plak.. Hy en buorman Dijkstra setten 
ferline wik.e de sirnmer 2000 peallen op de Waltawei. dit kear as in gesellich stik 
krystferljochting Mar de hurde wyn skuorde de kapkcs der óf. Dat moarns iere betiid 
der waard my ferteld foar healwei seizen- toffele Bert mei izertriid en range de peallen 
byläns en bûn de kapkes fêst. 

Salang ûtsjoen nei itjier 2000 en .... roetssjj, dat wie it dan al wer ... .' 

6 jannewaris .... Niijiersbal! Mei om healwei 9 de ûtrilcking fan de Skieppesturtl 
Eltsenien tige wolkorn .. 

Nije kopij (it kin dit kear noch oe.i WaJtawei 39) graach foar l maart! 



Noflike krystdagen, 
Folie Jok en seine 
.Yn gooi 


