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1 Foanvurd fan de redaksje 1 
Wy sille dit jier etkes oereidzje 
om der straks in ein oan te breidzjen. 
Nijjiersbal, de sturt nei Simmer 2000 ta 
dy hiene it fertsjinne, is 't net sa. 
Doe in play-back-show, it wie in pracht 
'n protte minsken hiene it goed yn 'e macht. 
Yn febrewaris bestie it iisklubbestjoer 125 jier, 
dat joech in leuk feestje, ja 't is echt wier. 
Pyamabal, wat in wille meielkoar, 
dûnsje, house en sjonge as in koar. 
Doe kaam der skaad oer ûs län, 
mei 4~ MKZ krisis rûn der in soad ut 'e hän. 
Sadwaande kaam de Himdykrintocht pas op de l e 
fan de hjerstmoanne, en Tsjerkwerter feest 
tagelyk Onder-de tsjerkehoanne. 
De rommelmerke wie op in sneon, 
in grutte opbringst, 't korps as in freon. 
Op 14 oktober de ûtstelde Parodialoop, 
in waanne dei, en sûnder dope 
doe smakke it pilske tige bêst, 
joech dat by guon ek noch lêst? 
Sinteklaas kaam efter St. Marten oan, 
wat in snoep en presintsjes, it wie wer skoan. 
Sa ri.nt it jier op 'e ein, 
Sleep äldjiersjfin net te folie mei fyts en wein. 
Earst mar in noflike kryst en äldjiersjOn, 
Liesbeth seit, sûp mar raak, lekker sûn. 
Wy sjogge jim allegear op it nijjiersbal, 
dan binne jim nèt min 
wa sil de sturt krije, tinke jim? 

Oant sjen op 5 jannewaris '02 



I Berjochten fan Doarsbelaag 1 
Jaarverslag van 1 december 2000 t/m 30 november 2001 

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

Vragen die gesteld zijn op de jaarvergadering van 
1 december 2000 
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 
geïnformeerd bij de Provincie om bij de bushalte meer 
carpoolplaatsen te krijgen. Op dit moment is daar geen 
geld voor. 
Thea Zijsling vraagt wanneer er begonnen wordt met de 
oversteken van de N359. Dit is inmiddels gerealiseerd. 
Agatha Witteveen zegt dat ondanks de nieuwe bestrating 
het geluid van het voorbijgaande verkeer nog niet gedempt 
is en dat d~ 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 
al te lange termijn worden begonnen met de aanleg van 
erftoegangspoorten. Dit in kader van een 30 kilometer 
zone. Als het verkeer langzamer gaat rijden zal ook de 
overlast minder worden. Verder zal de gemeente 
onderzoeken waar nu de trillingsoverlast vandaan komt. 
Gosse Hofstra meldt dat de opslag onlangs geasfalteerd is, 
maar dat er nu soms gevaarlijke situaties zich voordoen in 

~- 



verband met park.eren. Er is namelijk geen blokkerin g 
richting Trekvaart . · 
De varkensru ggetjes .zijn inmiddels aangebracht. 
Pier Burghgraef wil graag ook openbare verlichting bij de 
afslag Jousterp . De gemeente zal identieke situaties gaan 
beoordelen op haalbaarheid. . 

Verder zijn er de volgende onderwerpen in het jaar 2001 
aan de orde gekomen: 
De dotpsvisie: Er is door verschillende vrijwilligers hard 
gewerkt aan de totstandkoming van de dorpsvisie. Op 30 
maart 2001 is deze visie officieel aangeboden aan de 
burgemeester van Wûnseradiel, de heer Piersma. 
Een uitstekend resultaat. 
Bestrating Waltaweg: Nog steeds zijn er klachten over de 
herstratingswerkzaamheden welke zijn uitgevoerd in 
november 2000. Dorpsbelang heeft de gemeente nogmaals 
op hun verantwoordelijkheden gewezen, welke is 
ondersteund door een handtekeningenlijst van de bewoners 
van de Waltaweg. 
Er zijn inmiddels diverse oplossingen bedacht, maar de 
klachten blijven. 

In 2001 is er door de gemeente een rondgang door het dorp 
geweest en men ziet tot betrekking tot de groenvoorziening 
wel mogelijkheden voor struikjes, planten en meer variatie 
in de beplanting en meer kleur. Hier zal éen groenplan 
voor worden gemaakt. 

Op 7 juli 2001 is er naar aanleiding van de dorpsvisie een 
fietstocht georganiseerd. Diegene die hebben gefietst 
hebben ervaren dat de.molenroutes de moeite waarde 
waren. Dit zal een vervolg krijgen. 
Op 6 oktober 2001 stond er een fietstocht gepland waarbij 
burgemeester & wethouders en leden van de gemeenteraad 



uitgenodigd waren. Deze tocht had tot doel om de 
onderwerpen/knelpunten vanuit de dorpsvisie ook , 
daadwerkelijk te kunnen laten zien. Helaas is de tocht niet 
doorgegaan en zal nu plaatsvinden in 2002. 

Op 17 oktober 2001 heeft er een gesprek plaatsgevonden 
tussen Dorpsbelang en burgemeester en wethouders van de 
gemeente. De volgende onderwerpen zijn tijdens deze 
bijeenkomst besproken: 
Klachten Waltaweg: Dorpsbelang en een afgevaardiging 
van de Waltaweg hebben nogmaals de problemen naar 
aanleiding van de herstratingswerkzaamh eden naar voren 
gebracht. Het gevoel heerst van tevoren dat de gemeente 
de klachten niet serieus zou behandelen. De gemeente 
heeft aan een aantal oplossingen gewerkt, maar tot nu toe 
blijven de klachten. Er zal nu onderzoek worden verricht 
of er iets mis is met de onderlaag. De Waltaweg blijft een 
overlegpunt. · 
Spee ltoestellen: er is inmiddels een plan uitgewerkt om 
speeltoestellen te plaatsen in het parkje. Wil men subsidie 
uit LEADER dan moet men alle plannen binnen één 
project indienen. Degemeente kan eenmalig een subsidie 
van f. 5000,- beschikbaar stellen voor speeltoestellen. 
Dorpencoördinator: De huidige gemeentevoorlichter, Jan 
Leistra, is benoemd als dorpencoördinator. 
Het is dan in ieder geval duidelijk wie aanspreekpunt is 
voor de gemeente. 
Sportveld: Dorpsbelang heeft nogmaals de slechte toestand 
van het sportveld besproken. Volgens B& W staat het 
opknappen gepland in 2003. In november 2001 zal er door 
NOC/NSF een taxatie van de onderhoudstoestand worden 
gehouden, waarbij ook het sportveld in Tjerkwerd 
getaxeerd zal worden. Afhankelijk van deze taxatie zal het 
sportveld op een andere plaats komen op de planningslijst. 
Het resultaat zal begin 2002 bekend worden gemaakt. 
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Trekdyk: De slechte toestan d van de Trekdyk is besproken 
en volgens de inspec tie van de gemeente was de toestand 
redelijk. Dorpsbelang heeft nogmaals de opmerkin g 
gemaakt dat de Trekdyk slecht is te noemen en dat er 
steeds minder gebruik van wordt gemaakt. Kare l Helder 
zal dit bespreken met Open bare Werken. . - 
Hemdyk: Ook hier is de toestand op een aantal plaatsen 
slecht te noemen. Ondanks onderhoud levert dit weinig 
effect op. In verband met de monumentale waarde zijn de 
mogelijke oplossingen beperkt. Dorpsbelang heeft 
gevraagd om in ieder geval de gaten in de bochten goed op 
te vullen. 
Inrichting 30 kilometer zone: De 30 kilometer zone zal in 
2002 gerealiseerd worden. Over de inrichting zal met 
dorpsbelang overlegd worden. 
Tunnel provincialeweg: De tunnel onder de provinciale 
weg staat voor de periode 2005-2012 op het schema. 
Volgens B& W is hierover overleg geweest met de 
provincie en daaruit blijkt dat de provincie wil dat de 
gemeenten mee betalen. Dit vergemakkelijkt een snelle 
uitvoering. 
Op 29 oktober 2001 is het bestuur van Dorpsbelang door 
Jos Falkena en Lolle Hylkema geïnformeerd over de 
plannen om de huidige vijf molens te vervangen door vier 
nieuwe met een grotere capaciteit. 
De molens zullen meer opbrengen en ook de uitkering aan 
Windkracht 10 zal hoger worden. 

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 Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 

I 
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Notulen van de ledenvergadering welke werd gehouden op 
vrijdag 30 november 2001 in het Waltahüs 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet 38 leden 
welkom. · 

Mededelingen 
De voorzitter meldt dat onlangs de heer H. Kooyenga is 
overleden en wenst zijn vrouw en verdere familie veel 
sterkte toe. . 
Bestuurslid Bertus W alsma is afwezig. 

Notulen van de jaarvergadering die werd gehouden op 
vrijdag 1 december 2000 en jaarverslag 2001. Deze 
worden beide goedgekeurd. 

Verslag penningmeester 
Het saldo per 30 november 2001 bedraagt f. 3494,05. De 
kascommissie bestaand uit Jelle Zijsling en Boukje 
Kootstra keurden het jaaroverzicht goed. 'Boukje Kootstra 
zal opgevolgd worden door Riemkje Lemstra. 

Stand van zaken ·windkracht l O 
Johannes Dijkstra zegt, als het doorgaat de bestaande 
molens vervangen worden door zes nieuwe molens. Deze 
molens zullen groter en hoger worder en toch visueel 
aantrekkelijker, omdat de molens verder van elkaar worden 
geplaatst en tevens langzamer draaien. 
De capaciteit gaat per molen omhoog van 600 kilowatt 
naar 1,3 megawatt en er zal een investering worden gedaan 
van ±J- 15.000.000,- 



Windkracht 10 keert uit aan : 
- Kaatsvereniging 
- It W altahûs 

- Reünie School 
- Oranjeverening 
-EHBO 
- Dorpsbelang 

f. 150,00 
f.1000,00 verlichting 
podium 
f. 250,00 
f. 250,00 nieuwe vlaggen 
f. 150,00 
f. 500,00 plaatsen van 
speeltoestellen 

Tot slot meldt Johannes Dijkstra dat ondanks de 
inzendingen voor een bijdrage het soms moeilijk is een 
keuze te maken wie hoeveel geld toegewezen krijgt. Hij 
ziet in het vervolg graag een onderbouwing en een 
begroting van de kosten bij de aanvraag. 

Pauze 

Stand van zaken dorpsvisie 
Anne de Vries geeft in het kort weer wat er tot. nu toe is 
gedaan en .zegt dat ieder bestuurslid verantwoordelijk is 
voor zijn onderwerpen en geeft de 
desbetreffende bestuursleden het woord. 
Groendag/parkje/speeltoestellea/jeu de boulesbaan 
door Gjettje Dijkstra: Er is overleg gaande met de 
gemeente om het dorp qua groenvoorziening een beter 
aanzicht te geven. Tevens zal een groenplan worden 
gemaakt. De speeltoestellen zijn in overleg met de 
peuterspeelzaal uitgezocht en de keuze is gevallen op een 
trein, een wip en een rovershol. Ook een jeu de boulesbaan 
zou een plaats moeten krijgen in het parkje. Wil men 
subsidie uit LEADER dan zullen alle plannen binnen één · 
project ingediend moeten worden. 
Dit geeft de meeste kans van slagen. 



Wandel- en fietstochten/vleermub:en project, 
opknappen Schuk.kenpad etc. door Anne de Vries: 
De bedoeling is om één keer per jaar een fiets of 
wandeltocht te houden. De Trekdyk is in slechte staat en er 
wordt steeds minder gebruik van gemaakt. Er zal 
onderhoud aan gepleegd moeten worden. Volgens 
inspectie van de gemeente is de Trekdyk redelijk tot goed 
te noemen. Wethouder Karel Helder ui binnen de 
gemeente navraag doen en zal een terugkoppeling geven 
aan Dorpsbelang. Het vleermuizenproject zal naar alle 
waarschijnlijkheid zijn beslag moeten krijgen in 2002 en 
eventueel samenvallen met de reünie van de school. 
Het opknappen van het Schukkenpad, aanpak Ald dyk 
Fiskersbuorren heeft minder prioriteit. 
Renoveren sportveld/aanleg basket- en voUeybalveld/ 
kleed- en bergruimte door Wieko Hekkema: 
Tijdens de bespreking met burgemeester en wethouders op 
17 oktober jl. is nogmaals de slechte toestand van het 
sportveld aangegeven. Volgens B&W staat het opknappen 
gepland in 2003. In november 2001 zal er door NOC/NSF 
een taxatie van de onderhoudstoestand worden gehouden. 
Afhankelijk van deze taxatie ui het sportveld op een 
andere plaats komen op de planningslijst. Dorpsbelang 
heeft diverse keren aangegeven dat het geduld van het dorp 
zwaar op de proef wordt gesteld en dat er in het najaar van 
2002 eigenlijk begonnen moet worden met renovatie. Er 
wordt vorgesteld om een aparte commissie op te richten 
om harder tegen het beleid in te gaan. Dit gebeurt nu ook 
al. Tevens wordt er gesproken over een ludieke actie om 
schapen op het sportveldd te zetten om de plannen kracht 
bij te zetten. Om subsidieaanvragen te kunnen doen zijn 
bij U. Haarsma en Bouwbedrijf C. van Zuiden offertes 
aangevraagd voor zowel renoveren sportveld, aanleg 
basket- en volleybalveld en een kleed en bergruimte. De 
gemeente heeft gezegd dat de renovatie van het sportveld 
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te zijner tijd aanbesteed zal worden. Als alles gerenoveerd 
is, komt tevens weer een wandelpad om het veld ter 
sprake. 
Sportcommissie/sportdag door Anneke Feenstra in 
verband met afwezigheid Bertus Walsma: 
De commissie beheert het sportveld. Dat wil zeggen, deze 
regelt en plant het gebruik ervan. Tevens houdt de 
commissie toezicht op de staat van onderhoud van het 
veld. Ook organiseert zij 1 x per jaar een sportdag. 
Dorpsbelang blijft verantwoordelijk voor het veld. De 
commissie bestaat uit Bertus Walsma, Sjoerd Bouma, 
Gerben Dijkstra en Jaap van Lingen. 
Parkeren Singel/WaltabOs/ker~ carpoolstroo~ 
fietstunnel etc. door Jelle Feenstra: 
Om extra parkeergelegenheid te generen op de Singel is tot 
nu toe niet haalbaar. Met betrekking tot de tunnel onder de 
N359 heeft de gemeente gezegd niet mee te betalen aan 
Provinciale projecten.Dit vergemakkelijkt geen snelle 
uitvoering. In Parrega ml naar alle waarschijnlijkheid in 
2005 een tunnel gerealiseerd worden omdat daar meer 
ongelukken hebben plaats gevonden. Tevens zal een brief 
naar de Provincie worden gestuurd met ondersteunend 
fotomateriaal voor aanleg van een carpoolstrook bij de, 
N359. Ook zal er weer gesproken gaan worden over een 
fietspad langs het Van Panhuyskanaal. 
Ook een rondweg om het dorp ml te zijner tijd concreet 
gemaakt moeten worden. 
Walbeschoeiing door Anneke Feenstra: 
De walbeschoeiing is gemeentelijk eigendom en tevens 
vefl\Ptwoordelijk voor het onderhoud Afgelopen half jaar 
heeft ingenieursbureau Oranjewoud een inventarisatie 
gemaakt met betrekking tot de onderhoudstoestand van de 
walbeschoeiingen. De daarop volgende procedure voor het 
onderhoud, in welke volgorde en tegen welke kosten, 
wordt binnenkort door de gemeente gestart. F eriening 
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Lytse Doarpen is bezig welke wegen bewandeld moeten 
worden om aanlegplaatsen te maken en het geheel 
aantrekkelijker te maken voor recreati e. 
Vert,etering Hemdyk en Arkumerleane door Anna 
Gietema: 
Veranderingen aanbrengen aan de Hemdyk als gevolg van 
de dorpsvisie is volgens de gemeente niet toegestaan. 
De Hemdyk geniet een zogenaamde monumentale waarde. 
Er wordt opgemerkt dat de gemeente zo spoedig mogelijk 
de gaten moet opvullen, Er ontstaan zo langzamerhand 
levensgevaarlijke situaties. Dorpsbelang zal de gemeente 
benaderen. Tevens zal gevraagd worden naar reflecterende 
paaltjes. 

Bestuursverkiezing 
Na een periode van vier jaar zijn Anne de Vries en Wieko 
Hekkema aftreden en herkiesbaar. Anne en Wieko worden 
herkozen voor een periode van vier jaar. 

Binnenscheepvaart 
De heer Johannes Hobma vertelt het een en ander over de 
werkzaamheden en het leven van de binnenscheepvaart. 
Een bijzonder boeiend verhaal 
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Rondvraag 
Tnady Witteveen, Betty Jellema, Sjoerd Bouma, Yde 
Schakel en Anneke Feenstra bedanken namens bun 
vereniging Windkracht 10 voor de toewijzing van subsidie. 
Boukje Kooutra vraagt of Tjerkwerd ook op de digitale 
snelweg geplaats kan worden. Boukje wil bier wel aan 
meewerken. Het bestuur vindt het een goed idee en zal bier 
binnenkort actie op ondernemen. 
Jan Witteveen vraagt of Dorpsbelang ook contact heeft 
opgenomen met de gemeente over de caravan die enige tijd 
terug in het pukje geparkeerd was en nu een plaatsje heeft 
gekregen bij Bouwbedrijf van Zuiden op hetterrein. 
Dorpsbelang heeft indertijd contact opgenomen met de 
gemeente met betrekking tot de stalling in het parkje 
omdat de plannen met het parkje een andere bestemming 
zal krijgen. Hier past plaatsing van een caravan niet in. De 
gemeente heeft geen beleid over het plaatsen en toewijzen 
van een plaats voor dergelijke caravans. Cor van Zuiden 
zegt dat de caravan bij hun op het terrein mag staan zolang 
dit maar niet tot overlast leidt. 
Bert Miedema zegt dat de steiger nog steeds niet is 
vervangen door een nieuwe. Er zal weer contact worden 
opgenomen met de gemeente. Tevens meldt B~ Miedema 
dat bij graag een geluidsscherm geplaats wil hebben op de 
Waltaweg. Dit als gevolg van de geluidsoverlast van het 
vele verkeer. Dorpsbelang heeft de gemeente nogmaals op 
hun verantwoordelijkheid in deze gewezen en de gemeente 
onderzoekt wat de oorzaak voor de overlast is. ' 
Jeanet V ol.beda zegt dat de fietstocht, welke werd 
gehouden op 7 juli jl., voor haar en vele anderen een groot 
succes was en dat er zeker mee moet worden doorgegaan. 
Hester Arends meldt dat in haar vorige woonplaats, 
Midlum, dezelfde onderwerpen behandeld zijn mals die in 
Tjerkwerd nu gerealiseerd zouden moeten worden. Van 
deze ervaring kan gebruik worden gemaakt en zij zal er 
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voor zorgen dat Dorpsbelang een kopie van de plannen 7.81 
krijgen . . 
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. 

lonnjevereniging 1 
Sinterklaas op skeelers in Tjerkwerd 

Sinterklaas kwam zaterdagochtend 24 nov. in Tjerkwerd 
en wel op een heel bijzondere manier. Hij had zijn paard 
Amerigo een dagje vrijaf gegeven. Sinterldaas had zijn 
skeelers aangetrokken en was zo naar Tjerkwerd gekomen. 
Bijna ging het mis; hij had een behoorlijke vaart en zou 
recht door naar Bolsward, maar gelukkig hoorde hij de 
kinderen roepen en kwam hij toch nog in Tjerkwerd 
terecht. Hij werd ontvangen door een menigte enthousiaste 
kinderen en het korps van Tjerkwerd. 
Binnengekomen in het "Waltahûs" vertelde Sinterklaas 
waarom hij op skeelers was gekomen. De fysiotherapeut 
had hem nl. verteld dat Sinterklaas wat meer aan beweging 
moest doen, om zo zijn oude en stramme spieren wat 
soepel te houden. Zodoende. Een aantal kinderen mocht bij 
Sinterklaas komen om iets te vertellen of een liedje te 
zingen. Na afloop kregen de kinderen allemaal een 
cadeautje. 
We zijn heel erg benieuwd op wat voor manier bij volgend 
jaar Tjerkwerd bezoekt. 

K.T.H.P. 



1 Nijs fan korps "EENSGEZINDHÉID" 1 
Op dit momint binne wy ,noch drok dwaande mei de 
tarieding foar.it advintskonsert op 9 desimber tegearre mei 
it tsjerkekoar, 
As jo dit lêze bat it konsert al plak fûn, we hoopje dat it in 
moaie en tige slagge konsert west bat. · 
Fjierder sille wy ûs meiwurking ferliene by de 
tsjerketsjinst op earste krystdei. . · 
Dat wie sa 'n bytsje it programma oan It' ein fán. dit jier, lt 
nije jier begjinne wy wer hiel drok te repertearjen yn 
ferbän mei it konlcours wer 't wy 16 maart 2002 hinne 
sille. 
Dizze kear sille we hielendal nei Hoogezand ta. 
Sa 't no liket sil der yn febrewaris in 'try-out' plak fine 
tegearre mei it korps fan Tsjom. 
De jierlikse ûtfiering sil yn april plak fine, der letter mear 
oer. 

Nei oanlieding fan de rommmelmerke kinne we noch 
fermelde dat in diel fan it jild al besteed is yn de foarm fan 
in nije tenor-saxofoan. 
Moai dat dit kin-nei sa 'n bêste opbringst fan de 
rommelmerke. 

Ta beslût it bestjoer en de leden fan Eensgezindheid 
winskje jo noflike krystdagen en in lokkich nijjier . 

Oantsjen! 
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1 Kinderkentfeest van Tjerkwerd 1 
Ook dit'j~ zal er het kinderkerstfeest gevierd worden. 
Alle peuters vanaf 2 jaar en de kinderen van de 
basisschool, en de buurtschappen die bij Tjerkwerd horen, 
worden allemaal persoonlijk uitgen~gd ~a~~ijk 
worden de vaders. moeders. broers, zussen. dorpsgenoten 
enz. ook verwacht ·. , · 
Met ellcaar kerstfeest vieren, dat is toch een prachtig 
gebeuren. 
Bij de uitgang is er gelegenheid om een bijdnme. te geven voor de onkosten. De kindéren krijgen ailemaàl ~n 
kerstboek. .. • ·· 
Het kinderkerstfeest zal plaatsvinden 9P de 1 e kerstdag in 
de Ned. Herv. Kerk te Tjerkwerd 's avonds om 7 uur. 
Wij hebben er weer zin in jullie/u toch ook? 
Tot ziens. 
De kinderlcerstfeestcommissie. 

1 Reconl-deelaame au 1~ editie Parodia-loop 1 
Sneker Freark Kaspenma wint 
hardloop-klassieker Tjerkwerd 

Frearlc Kaspersma uit Sneek heeft op zondagmiddag 14 
oktober de zestiende editie van de Parodialoop in · 
Tjerkwerd gewonnen. hij legde de wedstrijd af in een 
persoonlijk record van 26.36 minuten. Dé sensatie van de 
loop was echter junior Peter Nauta uit Bolsward, Meteen 
vanaf de start nam hij brutaal 'de koppositie in handen. 
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Kaspersma móest vervolgens alle moeite doen om Nauta 
te schterhalen en vervolgens een gaatje te slaan met zijn 
jonge concurrent K.aspersma ging zo met de overwinning 
aan de baal. Nauta werd keurig tweede in 26.59 minuten en 
won de juniorenklasse. Matthijs Lusthof, winnaar van de 
Parodialoop in 1999, kwam als derde over de meet in 
27 .55 minuten. 

Bij dë vrouwen prolongeerde Margje Abma uit Tjerkgaast 
haar titel in een tijd van 35.05 minuten. De Bolswardsc 
Marieke Nauta was net als vorig jaar de snelste juniore: zij 
liet 37.27 minuten klokken. Dan was er dit jaar voor het 
eerst ook en beker voor de snelste veteraan (60 jur en 
ouder). Douwe Pitstra uit Leeuwarden glunderde van trots, 
dat hij dc7.e prijs in ontvangst mocht nemen . Zijn eindtijd 
bedroeg 46.58 minuten. 
De { eerder in april door de MKZ-crisis uitgestelde) l 6e 
Parodialoop vond plaats onder schitterende 
weersomstandi gheden. Het herfstzonnetje scheen volop en 
er stond nauwelijks wind. V cel lopers klaagden achteraf 
dat het bijna te benauwd was om te hardlopen. In 
Tjerkwerd verscheen een recordaantal van ruim zeventig 
deelnemers aan de start. Het vele bcJanpelleode publiek 
d(at naar de dorpsbrug·was toe gekomen, kon het verloop 
vim de gehele wedstrijd prima volgen dankzij een live 
verslag uit de koers, ver:rorgd door reporter Jaap van 
Lingen (met dank aan chauffeur~. Wijngaarden ) en 
centrale presentator Jelle Feeostra. · 
Net als vorigjaar waren er ook ditmaal weer prijzen voor 
de snelste Tjerkwerders , Jacob _Hofstra (senioren), Seakle 
Witteveen (jongens), Welmoed Schakel (dames) en Aggic 
Walsma (meisjes) sleepten dc7J: titels in de wacht. Na het 
hardlopen reikten de drie organisatoren van de Parodialoop 
(Meinze Bakker, Broer Feenstta en Jaap van Lingen) alle 
prij7.ffl uit in het dorpshuis. Daarna volgde er een prachtig 
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optreden van de band Soks so wat. Twee prima 
~ vormden het boegbeeld van deze groep. 
Tjerkwerder Folkert Hofstra bespeelt de toetsen. Zijn 
dorpsgenoot Jelte Steur stal de show met enkele 
fimtastische saxofoon-solo's. 
Ooit maakte Jelte furore als hardloper, nu blinkt hij uit op 
het muzidq,odimn! Mede dankzij de vele vrijwilligers die 
meehielpen, werd de 16e ParodiaJoop een groot succes. 
Hierbij willen we Jelle Feenstra, Doede Wijngaarden, 
Agatha Witteveen, Fokko Rollema, Johan Huitana, Jelle 
Brandsma, Gerben Dijkstra, de twee EHBO-mensen en alle 
andere vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun enorme 
inzet. De volgende editie van de Parodialoop vindt in april 
2002 plaats. 

Uitslagen 1 ~ Parodialoop. 
- 

Senioren: 
1. Fremk Kaspersma, Sneek 26.36 minuten 
2. Matthijs Lusthof: Sneek 27.55 min. 
3. Harry Jorritsma, Sneek 28.12 
4. Samme Steenstra, Joure 28.52 
5. Aise Bouma, Kimswerd 29.08 
6. Sjoerd Boskma, Bolsward 29.15 
7. · SiimnJellema, Sneek 30.41 
8. Rinze Bootsma, Bolsward 30.43 
9. Arie Terluin, Jome 3 L02 
10. Jaap Ypma, Greonterp . 31.06 
11. Murk Postma, Nijland 31.15 
12. Tony Ferwerda, Bolsward 31.20 
13. Jan v/d Zweep, Sneek 31.27 
14. Peter~ Workum 31.49 
15. Andries Koenen, Heeg 31.50 
16. ~ ~ Gaast 32.03 
17. Folkert JeDesma, Heidenskip 32.24 · 
18. Rein Terwiseba, Roodhuis 32.29 
19. Ate Ahenburg, Roodhuis 32.42 
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20. Tjomme de Haan, Hemelum 32.43 
21. Klaas Kalsbee k, Schameg . 32.58 
22. Wnn Jansen, Sneek 33.08 
23. Dikkie v/d Werf: Bolsward 33.08 
24. Henk Nauta, Bolsward 33.i9 
25. Johan Leeverink, Bolsward 33.27 
26. Theo Wester, Hindeloopen 33.39 
27. Jacob Hofstra, Tjerkwerd 34.07 
28. Age Bangma, Bolsward 34.26 
29. E4dY Sterenborg, Bolsward ,34;29 
30. Johan Bone.kamp,. Westhem 34.40 
31. Broer Feenstra, Dronrijp 3453 
32. K1aas Salverda, Wrtmarsum. 35.09 
33. Reûner Strikwerda, Burgw 35.22 

· 34. Jan Gerben S~ Burg35.22 
35. Teun v/d Mey, Franeker . 35.59 
36. Symen v/d Velde, Waaxens 36.17 
37. Bonte de Boer, Westhem 36.20 
38. Karel Engelen, Bozum 37.02 
39. Rennie Jellema, Sneek 37.19 
40. Ferry Foekema, Makkwn 37.33 
41. Evert Bakker, Tjerkwerd 38.11 
42. Jan Hofstra, Franeker 40.09 
43. Pier Spijksma, Schettens 40AO 
44. Meindert Roosjen, Leeuwar. 40.57 
45. Age Walta, Workum 42.26 
46. Douwe Pitstra, Leeuwarden 46.58 (Ic prijs klasse 60-plussers) 
47. Thomas Wte1sma, Bolsward 47.23 
48. Sietse Koopmans, Wtjtgaard 54.52 
49. Berend Schreuder, Zweeloo 56.20 
50. Jan Joma, Harlingen 56.54 
51. EpheOs Jonitsma, Waaxens 1.00.00 

Dames 
1. Margje Abma, Tjerkgaast 35.05 
2. Welmoed Schakel, Groningen 38.28 
3. Ria Leeverink, Bolsward 39.11 
4. Christina de Haan, Bolsward 39.58 
5. Geesje Brugmen, Sneek 40.48 
6. TJSCa Broersma, Kimswerd 45.52 
7. Liesbeth Reyeng~ Scharsterbrug 46.24 
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Jongens t/m 16 jaar: 
1. Peter Nauta, Bolsward 26.59 
2. Sealde Witteveen, Tjerkwerd 31.55 
3. Frederik Nau~ Bolsward 34.l7 
4. Age Gietema, Dedgum 35.54 
5. Auke WaJsma, Tjerkwerd 36.17 

. 6. Tiemen Steur, Tjerkwerd 36.40 
7. Gerard Ree, Tjerkwerd 39.22 
8. Pier Jan Zijsling, Tjerkwerd 43.18 
9. Paulus Wttteveen, Tjerkwerd 45.26 
10. Jan Wtttev~ Tjerkwerd 49.44 
Yme Gietema, Dedgum (uitgevallen) 

Meisjes t/m 16 jaar: 
l. Marieke Nauta, Bolsward 
2. Aggie Walsma, Tjerkwerd 
3. Marrit Schakel, Tjerkwerd 
4. Renee Ree, Tjerkwerd 

37.27 
38.34 
42.08 
55.58 

1 Berjocbten fan it WaltabOs 1 
Hallo Tjerkwerders. 

De laatste dagen tildcen snel weg en dan ..... de Euro, ja we 
kunnen er niet onderuit., hij komt. Ook de stichting heeft 
hierover nagedacht hoe wij deze overgang moeten 
aanpakken. 
Het volgende is er uit gekomen. Op nieuwjaarsmorgen kan 
men nog gewoon met guldens betalen ( 1 januari) en 
!:!: 2 januari ALLEEN nog maar met euro's eventueel 
kunnen er munten gekocht worden en er kan met munten 
betaald worden. 

Door alle drukte die december meegeeft hebben we 
besloten het in deze maand wat rustig te houden. Maar 



vanaf januari gaan we weer gewoon verder met onze 
activiteiten van het winterse izoen . 

Agenda 
Maand activiteit datum 

januari Nieuwjaarsbal 5 
Soos 18 

februari Soos 15 
Play back show 23 

Maart Soos 15 

April Vrijwilligersavond ?? 

Verder wensen wij iedereen prettige feestdagen toe 

Stichting Doarpshûs it Waltahûs. 

1 Kerkkoor Tjerkwenl-Dedgum 1 
Zondag 9 december jl. hadden wij in de Ned. Herv. Kerk te 
Tjerkwerd een "Winteravondconcert' samen met het korps 
"Eensgezindheid". 
Het was een uer geslaagd gebeuren, 
Wiepie Feenstra vertelde het verhaal en koor en korps 
zongen en speelden tussen de teksten door. 
Het korps speelde onder meer; Eine kleine 
Weihnachtsmusik arr. Jan de Haan, Contrasto Grosso en 
The Shining Star. 
Het koor zong de kerstcantate "Eeuwenlang verwacht" van 
Tim van der Weide. 
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Samen sloten we af met het spelen en zingen van Stille 
Nacht 
Alle toehoorders hartelijk dank voor uw belangstelling en 
bijdrage aan, de onkosten en alle medewerlcers hartelijk 
dank voor jullie/uw inzet, 

Als koor willen wij iedereen fijne kerstdagen en een goed, 
gezond en zingend 2002 toewensen. 

1 Voor u gelezen 1 
Tevreden zijn is een grote gunst 
Tevreden lijken 'n grote kunst 
Tevreden worden 'n groot geluk 
Tevreden blijven een meesterstuk 

Jeuk betekent beterschap 

Gewoon hou je 't langst vol 

Er is niet zoiets als een onvermijdelijke oorlog 
Wanneer er oorlog komt, zal het zijn doordat de menselijke. 
wijsheid gefaald heeft. 

Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten. 
toen ik nog geld had. 

Alle lofsangen hawwe in ein. 

Verschans u in tevredenheid, want dat is een onneembare 
vesting. 



Des te minder als je van elkaar moet,des te langer de 
vriendschap duurt. 

Eet het met touwtjes en haakjes, als het niet smaakt, kun je 
het terug halen. 

Schelden is gebrek aan woorden. 

Men moet alle paden bewandeld hebben om tot eenvoud te 
komen. 

Een vriendelijk gezicht brengt overal licht. 

Je moet de dag wel nemen zoals hij komt. 

Wie 't met het hoofd niet red, moet het met de handen 
doen. 

Werk is er over 100 jaar nog! 

Vaak kun je niet veel meer als ja, amen en dank je wel 
zeggen. 

D'r zijn mensen die hebben hun hele leven tegenwind. 

Dik wezen is niet zo erg als dikdoen. 
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Het Kerstfeest van Sipke Skipke 
door Gerben D. Wijaja 

Donker steekt 'het sillaoaet vaa de stad zich af tegen een dreigende 
decemberlacltt. De koa va11 eea gare aoonlooster trekt door de straten en 
stegen en houdt iedereen bianea die niet baiten hoeft te zijn. Wanneef de 
Martini die middac vier bronzen klanken over de stad laat klinken, -legt 
schipper De Vreze zijn s~Csje "Immer Moed" au bij het Workamer 
Veerhuis. Het is rustig op het Kruiswater. Het ijskoude water klotst venijnig 
tegen de rompea vu de afgemeerde scllepeL Over de Stoombootbde sjokt 
eea broodveater met z'n handkar, terwijl in de lawte vu de hlli7.ea op ltet 
Kleiuud eakele sjoawerlai bijeen staan. Het zijn werklozen en stak voor 
stak hopen ze vandaag nog een klasje te kannen doen. Maar bij de 
Zudsterpoort is geen enkel vrachtscheepje ia aantocht dat nog gelost moet 
worden voor de avond valt. Ea van de "Immer Moed" boeven ze ook niks te 
verwachten. Ze kennen De Vreze wel: die mu lut de turfboeren haa karren 
voorrijden. Die ftdden ziclt er dan wel mee. Nee, het blijft koukleumen. 

In het oosten begint de lucht zwart te kleuren. "Su ut sneeuwen gaan?" zegt een 
van de kerels, terwijl hij de kraag van z'n jas diep over z'n oren trekt. De mannen 
knikken. 't Gaat winter worden. Er hangt sneeuw in de lucht. En een aanhoudende 
noordooster 7.81 de scheepvaart spoedig onmogelijk maken. Dan hoeven er geen 
schepen meer gelost te worden en zijn de inkomsten wel heel erg mager. Als 
baanveger kunnen m op het ijs nog wat proberen te verdienen. Met die gedachte 
gaan ze hoofdschuddend naar huis. En over twee dagen is het nog wel kerstfeest 
De winterwind blaast zijn gure adem over de stad. Terwijl de eerste sneeuwvlokken 
meegeblazen worden gaat de lantaarnopsteker door de straten. Zwaar gebukt onder 
z'n ladder sjouwt hij van de ene lantaarn naar de andere en :zorgt :zo voor wat licht 
in de duisternis. In de buizen en winkels zijn de olielampen inmiddels· ook 
aangestoken. En achter de vettige raampjes van het roetje van de "Immer Moed" 
heeft vrouw De Vre'ZJJ voor wat licht gezorgd. Met z'n drieën zitten ze aan een 
tafeltje: de schipper met z'n vrouw en Sipke. Ze eten uit een pan met aardappelen 
die op het kacheltje staat. Dat gebeurt zwijgend. De Vreze is geen man van veel 
woorden. Behalve .... als hij dronken is. Een dikke grijze rooksliert walmt uit het 
kachelpijpje. Nog even en de nacht valt. In het skûtsje is het licht al gedoofd en het 
schippersgezin heeft de kooi opgezocht. Boven de stad galmt opnieuw de klok 
vanuit de stoere zadeldaktoren. Op straat ligt al een behoorlijk pak sneeuw en ook 
de daken liggen bedekt onder een witte deken. 

1..3. 



In alle vroegte loopt een jongetje over het Grootzand, Hij is slordig gekleed. De 
broek die hij draagt is veel te wijd en wordt met een stuk touw bijeen gehouden. In 
z'n jas gapen grote gaten op de ellebogen en z'n klompen zijn tot op de draad 
versleten. Zijn veel te grote pet hangt ruim over z'n oren. Onder de klep blikken 
twee holle ogen angstig de wereld in. Stevig vastgeklemd in z'n koude knuisten 
draagt hij een houten kistje met zich mee. Daarin bevindt zich een grote schat. Het 
is alles wat hij heeft. Al z'n problemen kan hij kwijt aan dat kistje. Of eigenlijk aan 
de inhoud daarvan. Achter een d~urtje van kippengaas zitten namelijk twee 
mannotjes die hij vertroetelt. Bij veel woningen belt hij aan en vraagt de mensen 
die opendoen of u zijn marmotjes voor een paar centen willen zien. Het jongetje 
heet Sipke. In de stad kennen u hem beter als 'Sipke Skipke', het 
schippersjongetje dat overal als zwerver erop uitgestuurd wordt om wat geld 
binnen te halen. Want betalen zal hij. Sipk.e is tien jaar geleden als baby te 
vondeling gelegd en vrouw De Vreze heeft zich toen over het tere wezentje 
ontfermd. Haar man vond alles best als het kleine kereltje later maar dubbel en 
dwars z'n geld terug ging verdienen. En daarom moet Sipk.e nu schooien 1net z'n 
mannotjes. Vaak wordt hij afgesnauwd en wordt de· deur voor z'n ogen 
dichtgesmeten. Maar hij moet volhouden, want 's avonds moet hij minstens twee 
kwartjes afdragen. Zo niet. dan kost hem dat zeker een pak slaag en verdwijnt bij 
met een rammelende maag in z'n kooi. 

Hoe Sipke zich vandaag ook inspant, aan hoeveel deurbellen hij ook trekt, hoe 
smekend hij ook vraagt of de beste mensen zijn marmotten willen zien, wanneer hij 
in de loop van de middag op z'n klompjes door de Kerkstraat glijdt. hongerig en 
vooral ook moe, heeft hij nog geen kwartje bijelkaar geschooid. Wanneer hij een 
kwartier later via de gladde plank op het skûtsje stapt, treft Sipke het slecht. Z'n 
vader is dronken en wanneer Sipke slechts wat losse centen op &afel kan uittellen, 
volgt er een woede-uitbarsting. Met een harde schop onder z'n achterwerk staat hij 
even ·fater weer buiten in de kou. "'t Is Kerstavond. Ga maar bij de kerk staan", 
schreeuwt vader vanaf het besneeuwde skûtsje. Zonder geld hoeft Sipke niet terug 
te keren: Dan is er geen eten en geen onderdak .. Hulpeloos schoffelt Sipke z'n· 
klompen door de sneeuw. Waar moet hij heen? Naar de kerk. bij de hoge stoere 
toren? 
Moedeloos gaat hiJ af op het klokgebeier. Er zijn meer mensen op pad. Tot zijn 
vreugde ontmoet Sipke een oude bekende. Pibe Prikje, de magere deugniet die voor . 
niemand uit de weg gaat en overal ~n oplossing voor heeft. Menigèen vertrouwt" 
Pibe niet, maar hij heeft een goed hart. "Als ik het niet dacht. Daar heb je Si)Jke. 
Lang niet gezien. Maar wat is er aan de hand'! Je kijkt zo verdrietig. Wat? De hele · 
dag nog geen eten gehad? En nu moet je nog gaan schooien bij de kerk? Ben je 
gek. Je gaat mooi met mij mee. Ik lig met mijn scheepje aan de Turjkode ". Zo 
gezegd, zo gedaan. Sipke gaat met Pibe naar de Turfkade. Tussen de vele grote 
turfschepen ligt een klein aakje. Wanneer het vuur in het kleine potkacheltje 



oplaait, is het al spoedig lekker warm in het vertrekje. Uitgebreid vertellen ze 
elkaars belevenissen . Meewarig schudt Pibe z'n boofd wanneer hij hoort hoe 
Sipkes vader te 'keer is gegaan . Na het eten kan Sipke bij Pibe in het roetje blijven 
slapen. 

De volgende ochtend wordt Sipke wakker wanneer een heerlijke geur van wanne 
pap in het roetje hangt. Buiten is Pibe bezig met het sneeuwvrij maken van het 
gangpad en de loopplank. Wanneer hij binnen komt, huivert hij van de kou. De 
roitjes van het aakje zijn bevroren. Het heeft die nacht niet alleen flink gesneeuwd, 
maar de vorst heeft ook van zich laten spreken. Op de vaart ligt al ijs. Weliswaar 
van één nacht en dus nog niet sterk genoeg om mensen te dragen, maar over enige 
dagen zal het ijs omgetoverd zijn in een vloer waarop een bont gekrioel van 
schaatsers vertier zal zoeken. "Nu heb ik reuze zin in een warm bord pap". Met die 
woonlen begroet Pibe de net wakker geworden Sipke. Het is alsof Sipke nog nooit 
zo lekker heeft gegeten als op die kerstmorgen. Als ze de pan leeg hebben, komt 
Pibe met een verrassende mededeling: "Je kunt 11D11111rlijk niet langer bij mij 
blijven. maar ik zal je een adres geven waar ze je verder willen helpen. Dan lam je 
daarna weer met een gen,st hart naar de "Immer Moed" teruggaan". 

Na een paar uurtjes bijgepraat te hebben, sjokt Sipke weer door de stad met z'n 
kistje met marmotjes. Nu belt hij echter niet overal aan. Nee, rechtstreeks loopt bij 
naar het grote herenhuis aan de Marktstraat dat op het briefje staat dat Pibe hem 
gegeven heeft. Met een fikse ruk trekt hij aan de bel. Na even wachten komt een 
dienstmeisje bij de deur. Wanneer zij het hopeloze kereltje daar temidden van 
neerdwarrelende sneeuwvlokken ziet staan, laat ze hem gauw binnen komen. Hij 
volgt haar door de lange kille gang. Helemaal achteraan is een deur die naar de 
keuken leidt. Daar mag hij zitten en na een ogenblik staat er zowaar een bord met 
dampende aardappels voor hem. Er ligt zelfs een stuk vlees naast. Wanneer Sipke 
wil beginnen met eten, neemt het dienstmeisje hem de vort uit banden en vraagt of 
hij niet eerst moet bidden. Verlegen kijkt hij het meisje aan en vraagt wat dat 
eigenlijk is. 'h schrikt wanneer 7.e hoort dat de jongen nog nooit van God heeft 
gehoord en van de Here Jezus. h laat hem de handen vouwen en baar nazeggen: 
"Here zegen deze spijs. om Jezus wil . Amen". Terwijl Sipke eet, vertelt het meisje 
hem alles over de Here Jezus die werd geboren in een stal omdat voor hem geen 
plaats was in de herberg. Ineens gaat er een belletje. "Ojee, ik vergeet helemaal dat 
ik bij meneer en mevrouw moet opdienen". En weg rent 7.e. Dan wit Sipkes oog op 
een beurs met geld. Dan komt er een boos plan bij hem op. Als bij die beurs 
stiekem zou meenemen, dan kan hij rustig terug gaan naar z'n schip. Dan zal zijn 
vader ook niet meer boos zijn en kunnen ze misschien wel maanden vooruit. 
Voorzichtig staat hij op van z'n stoel. Hij sluipt naar de kast waarin de beurs zo 
uitnodigend voor het grijpen ligt. Z'n hart klopt wild, z'n band trilt. In een 
<>ogwenk. grissen z'n kleine banden de beurs weg. Net als bij weer achter de tafel 
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zit, komt het dienstme isje terug in de keuken. "Meneer en mevrouw waren boos, 
maar toen ik ze vertelde van jou, toen was het niet erg meer gelukkig". Opgelucht 
gaat ze op een stoel zitten. Sipke zegt vervolgens dat hij maar weer opstapt. maar 
dat gaat zomaar niet. Het meisje wil dat hij eerst God pat danken voor het lekkere 
maal dat hij beeft gehad. Ze zegt ook dat hij altijd maar op God moet vertrouwen 
en wanneer hij het eens moeilijk heeft God om hulp mag vragen. Wanneer ze hem 
uitlaat geeft ze hem nog een briefje mee. "Dat moet je dan maar goed lezen", roept 
ze hem na. Sipke rent weg door de sneeuw. Het dienstmeisje schudt haar hoofd 
wanneer ze de grote deur weer sluit. 

Het gelukkige gevoel van de grote rijkdom in z'n broekzak is van korte tijd. Z'n 
'vader' zal vast en zeker blij zijn met de goed gevulde beurs, maar ineens komen de 
woorden van dat meisje weer terug. Heeft zij niet gezegd dat God alles ziet? Heeft 
zij niet voor hem gebeden en God gevraagd hem te willen helpen. En dan dat 
briefje in z'n broekzak. Onstuimig gaat z'n hart te keer. Hij weet dat hij heeft 
gezondigd. Hij kijkt naar de sneeuwvlokken die in wilde cadans om hem heen 
dwarrelen. Ineens staat zijn besluit vast. Hij keert zich om en brengt de gestolen 
beurs terug. Maar het dienstmeisje zal vast heel erg boos zijn. Eigenlijk durft hij 
haar niet onder ogen te komen. Terug bij het hoge herenhuis legt hij de beurs 
beschaamd op de stoep. Voorzichtig trekt hij driemaal aan de bel en rent daarna 
weg. Juist wanneer hij om de hoek van het Marldplein verdwijnt, gaat de deur open 
en raapt de dienstmeid met een blijde verbazing de beurs op van de besneeuwde 
stoep. 
Sipk.e gaat op weg naar de "Immer Moed". Die naam is nu ook van toepassing op 
hem. Bang is hij niet meer. Laat hij maar op z'n falie krijgen. Pibe ~je zei 
immers ook al dat je daar mooie eeltplekken van krijgt: Wanneer Sipke de 
Stoombootkade nadert vouwt hij zijn handen en vraagt God of hiJ het weer goed 
met hem wil maken en of hij ook zijn vader en moeder wil helpen. Met-opgeheven 
hoofd stapt Sipke over de loopplank het schip op. Zijn vader kijkt hem alleen maar 
aan zonder boos te worden. Moeder zegt blij te zi}n dat hij er weer is. En morgen 
zullen ze op het ijs een koek-en-zopie neerzetten. Dan kunnen u geld verdienen 
met de verkoop van warme chocolademelk. 

~- 



. 1 Opbringst kollektes 1 
Brandwonden Stichting bedankt gevers eo collectanten 
voor uw steun in de strijd tegen littekens! 

In de week van 7 t/m 13 oktober 2001 gingen In-heel 
Nederland meer ~ 50.000 collectanten de straat op om 
geld bijeen te brengen voor de Nederlandse Brandwonden 
Stichting. Ook in Tjerkwerd gingen collectanten langs de 
deuren. En niet zonder succces! 
Gezamenlijk werd er een bedrag van f. ·404;95 opgehaald 
De opbrengsten van de collecte stellen de Brandwonden 
Stichting in staat om haar belangrijke werk voort te zetten. 

Brandwonden zijn een van de meest ernstige 
verwondingen die een mens kan overkomen. Naast pijn en 
de langdurige behandeling zijn het vooral de ontsierende 
littekens die het leven van brandwondenslachtoffers 
moeilijk maken. 
Al meer dan 30 jaar trekt de Brandwonden Stichting zich 
het lot van deze mensen aan helpt door middel van 
onderzoek, het verbeteren van de behandeling, het geven 
van nazorg en preventie van brandwonden. 

Zonder de collecte zou de Stichting al deze activiteiten niet 
kunnen organiseren. Mede namens de plaatselijke 
co11ecteorganisator dankt de Nederlandse Brandwonden 
Stichting de collectanten en gulle gevers in Tjerkwerd voor 
het mooie bedrag dat bijeen werdgebracht voor de strijd 
tegen littekens. 



IBydragen 1 
De vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van: 

W. Meinsma, van Panhuysweg; E. Huisman-Stellingwerf, 
Kerkstraat; U. Bakker-van Rijs, Kerkstraat; . M.S. 
Ydema, Bolsward; J.P. Zysling, Baburen; .. 
B.R. Bakker, Dedgum; Tols~a-Abma, Sneek; 
D.v.d: Gaast, Dedgum; J.R. Huitema, Bolswarderweg; 
S.Postma, Arkum; Ade Haan, Bolsward; B.Bakker, 
Waltaweg; R. Bakker, Singel; S.J:Iéeres,Gaast_ 
(Eemswoude); J. Wiersma, Parrega; J. Dijkstra, van 

· Panhuysweg; C. Dekker, Sylroede; J\... Jorritsma-de Jong, 
Waltaweg. · · ·· · 

Heel hartelijk dank voor jullie bijdragen. 

1 
Voor de grote belangstelling en het hartelijk medeleven na 
het onverwachts overlijden van onze innig geliefde zoon , 
lieve en zorgzame broer, zwager en oom · - 

JAN WILLEM SIMON VAN DER ENDT 

zeggen wij u hartelijk dank. 

Het medeleven, persoonlijk of schriftelijk, was voor ons 
een grote troost én zal voor ons steeds een dankbare 
herinnering blijven. 

Hoogmade: 
S. van der Endt 



J.m. van der Endt-Kamm eraad 

Alphen aan den Rijn: 
Wim-Johan van der Endt 
Inge van der Endt-Schmidt 

Alphen aan den Rijn: 
Linda Henzen-van der Endt 
Jan Henzen 
Sanne, Johan en Tim 

*····································· Hertlik tank 
foar alle lokwinsken 
mei myn 94 ste jierdei. 

Mei groetnisse 
Sytske de Jong 

Boargelike stin 
berjocbten f oar dtzze rubryk graach skriftlik oan de 
redaksje 

Ferstoam: De hear Haye Kooyenga op 6 novimber 

Troud: Marten v.d.Wal en 
Annie v.d.Wal- v.d. Schuit 
op 22 november 50 jier 

Bertus en Riet Bruinsma 
ut Dedzjum op 3 desimber 25 jier 

Rients en Anneke van Buren 
op 10 desimber 25 jier 



Winterpret 
BOBSLEE EN MOONBOOTS SNEEUWSPORT IJSBREKER 
BONTMUTS NOREN SNEEUWTAPIJT IJSCWB 
BIJT ROND.ETIJD SPORT IJSHOCKEY 
CHAMONIX SHAWL VEST IJSPEGEL 
GLETSJER SKI WAK IJSVRIJ 
GUUR SKIPISTE WATERIG IJSZEILEN 
HUIVERING SNEEUWMAN WINTERSLAAP 
IGLO SNEEUWPOP WITTE. KERST 
KRUIEN SNEEUWRUIMEN IJSBAAN 

De overgebleven letters vormen nog een woord . 
... w-·-·------------ 

N s N X y G L E G E p s y T s w y 

A E s I s T N N 0 R E N T s T I s 
A E N N z K y I s u w s G E u N V 

B s E 0 E R B B R N R L A V M T R 

s N E M I u Ft w u i:.· E N s <.• 1' E y J.;. 0 

y E u A L I L y K T V E K L N R s 
R E w H E E E E s 0 y I u N 0 s T 

E u p C N N T J r H p s u 'w B L 0 L, 

K w 0 G K T E G E I 0 L C H M A 0 

E s p A I R T V s E C C w L H A B ! 

R p w w T w A T E R I G K A u p N 

B 0 B s L E E E N G u u R E H B 0 . 
s H 0 N D E T y D T R 0 .P s V s 0 . 

1 

y T I K s T y p A T w U E E l·J S M 1 

.. -·-···· . -·-····-·--·-···········--·-· _:J i.-~··-·--------·---~---------·-···~ --···. ---·~·-- --·-·-··· - ··-· ------·· 

·30. 



Snypsnaren 

Speurtocht nei in tas! Edith Bakker hie de gedachten der net hielendal by doe 't 
se okkerdeis mèi de auto op paad soe en se de hdntas op il dak fan de auto 
fergeat. Nei in skoftke krige se yn de gaten dat de tas kwyt wie en dêmei wie it 
de beurt oan Roelof om op ûndersyk te gean, want de tas wie fansels foetsie! 
Mçu;_, wat in gelok; ien fan de skoalbern hie Edith riden sjoen mei de tas noch op 
de auto en in oor hie eefkes letter dizze op 'e dykfûn. Jen tillefoantsje en de 
saak wie utiten! ' 

Sinteklaas kaam dit jier op skeelers! Dat dizze man, heech op jierren, soks 
oandoart is wol hiel bysûnder. En hy hie de gong der goed yn. It burd 
wapperde bast oer de miter hinne. Lokktch mitere Klaas net om, al wie it 
skeelerjen wol in hiel gemieter! 

Boargermaster Piersma en wethálder Helder krigen Pieter Storms fan il 
programma :'br.ee/tijzer' op besite. 'Bretalen hawwe de heale wrdld', wurdt .. 
wol sein en Storms die syn namme dan ek wer ear oan. De "K'.)'11 derop en 
derûnder, eefkes driigje mei 'zal ik eens aan je sik trekken' (tsjin Helder 
fansels) en hawar, yn in koart skoft krige er dien wêr 't de Surcher dlden trije 
jier mei dwaande west hienen. Knap en tryst tagelyk! 

Mei in sympatyk gebear fan de van Zuklen 's hat de jongerein harren honk fûn. 
lt wie noch in hiele operaasje om il gefaarte byldns de feart te pleatsen, mar il 
kin no mar oangean. 

Fan guon minsken ûntfange wy de bydragen al yn euro's. Tsjerkwert liket 
Euroryp te wêzen. 

De munten binne apart en artistylc, dochs us Beatrix 'ziet wel een heleboel 
sten-etjes ! ' 

Stella hannelt yllegaa/ yn pitbu/1/cnynen. Har earme heit soe in Hollander/re 
eejlres aaie, mar de wylde mot jleach him 0011 en biet him fûl yn de noas. Mei it 
bloed hast yn 'e sokken rekke er by dokter. Dy woe it earst net /eauwe fansels. 
Mar Stel/a's heit kin gjin knyn mear sjen! (allinich ite, sa sei er) 



Favoryt Jelte Steur wie net by de Parodialoop. Fanwege alle drolcte koe er him 
net goed tareide. Studearje yn Delft en de ferkearing yn Leiden! Do makkest 
ommers al genóch kilometers Jelte! 

Tea dûkte mei muzykkoffer en al yn de stroken op il skoalplein. It wie al wat 
tsjuster, mar se wie ek wat dwyl fan 't blazen. 

Gefaarlike kaprioalen waarden op il dak fan de tsjerke ûthelle troch Maurix 
laaidekkersbedriuw. En 'M'.Y mar linke dat il de pyten wienenl 

Riet en Bert Bruinsma hienen grut/eest, dat Jaap, Jelle, Germ, Yde en oaren 
woenen wol eefkes slokjedrinke en soenen mei de bus fan tsien foar achten. 
Jaap soe reis/ieder wêze. Mar al wat kaam, gjin bus fansels. (hja hienen net 
reserveard) Dus mei de taksy, mar dat duorre ek nochal in skoft, Dat it wie host 
kertier oer njoggenen doe 't se yn Dedzjum wienen. Yn dy tiid hiene hja il ek 
krûpende dwaan kinnen! 

Nettsjinsteande it hou/ik/an kroonprins Willem en syn Maxima kin de 
älvestêdentocht trochgean. No, da's in hiele gerêststelling! Si/ il dan fan 't 
winter heve? 

Lit de winter no mar komme, set de man en hy hie twa turven en in houtsje! 

5 jannewaris, nijjiersbal! Jo komme dochs 
ek en wa krijt de Skieppesturt?? 

Nije kopij graacb foar moandei 11 maart! 
By Tea Huitema offia skieppesturt@post.com 






