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Beste Skieppesturtten: 

Sint is ferdwûn, en de winter is begûn 
Wy hoopje dat jim allegear in moai feest fierd ha 
no binne wy oan de tsjustere dagen foar Kryst ta. 
Wat is it moai, reedride op natoeriis. 
'n protte fan ûs doarpsbewenners binne dan ek tige wiis of net wiis 
De skeelers yn 't fet, de redens der ut 
Krystdagen, it feest fan it ljocht, 
Wy hoopje dat eltsenien dat wurd brocht. 
In libjend krystferhaal, dizze kear, 
prachtich, dit soart ideeën, fan sokken mear. 
Nei de krystdagen rint it jier oan 'e ein 
wês foarsichtich mei fjoerwurk, wy hoopje op restich waar, gjin rein. 
'n oaljekoek heart der ek wol by 
hearlik, en sa gesellich de bern ek lekker frij. 
Nijjiersbal stiet ek al gau foar de doar, 
en dan sjonge wy wer as koar. 
Wa si! dat sturtsje dit jier k.rije? 
Sil it jimme ek benije? 
Dan mar komme nei it Waltahûs, op 4 jannewaris 
dèr komt it ut, en no ta beslut 
Nye ynwenners fan Tsjerkwert, fiele jimrne jim hjir al thus? 
Foar jimme jildt ek; tige wolkom yn us doarp 
en kom ek nei it Waltahûs ! 
Wy winskje eltsenien in sûn en lokkich nijjier, 
bliuw geande en yn't spier. 

De rekdaksje. 



BERICHTEN VAN DORPSHUIS "IT WALT AHUS' 

. 
Het afgelopen jaar is wat betreft It Waltahûs weer omgevlogen. Er 
hebben verschillende activiteiten plaats gevonden en ook het 
verenigingsleven was volop aanwezig. 
Mede door de grote inzet van de vrijwilligers voor It Waltahûs 
kunnen we terugzien op een goed jaar. Graag zouden we willen dat 
we het aankomende jaar zo door kunnen draaien, maar het probleem 
is dat wij steeds vaker een beroep moeten doen op dezelfde 
vrijwilligers. 
Ook de lijsten van de bardienst en de huishoudelijke dienst kunnen 
we bijna niet rond krijgen. We doen dan ook een dringend verzoek 
aan mensen uit het dorp e.o. die er iets voor voelen om zich in te 
zetten voor het dorpshuis zich te melden bij Nellie Walsma tel: 
572618 of bij een van de andere bestuursleden. 
Dan graag uw aandacht voor het volgende: er zijn mensen die de zaal 
willen huren maar dit vergeten te reserveren. U kunt nagaan dat dit 
voor de nodige problemen kan zorgen als de zaal al verhuurd is en 
het bestuur nergens van af weet. Om teleurstellingen te voorkomen 
altijd vroegtijdig It Waltahûs reserveren via Joke Schukken. 
Dan is er oudejaarsnacht om 01.00 uur de gelegenheid om met elkaar 
een glas te heffen op het jaar 2003. Voor deze avond zoeken wij nog 
een vrijwilliger, als u er wat voor voelt meld dit dan even. 

Activiteiten voor december: 
13-12 Jaarvergadering Dorpsbelang 
18-12 Kerstviering 60+ soos 
20-12 Dames en Heren sociëteit kerst bingo 
21-12 Wandeling op weg naar de stal 
2 7-12 Prijs klaverjassen 
31-12 Gelegenheid om een glas te heffen op het nieuwe jaar 



Januari: 
04-0 l Nieuwjaarsbal met uitreiking van de Skieppesturt om 21.30 
22-0 l Verkiezingen leden van de Tweede Kamer 

Namens het Stichting bestuur van It Waltahûs wensen we u allen hele 
prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe. 

IINIJS FAN IT KORPS 'EENSGEZINDHEID' Il 
Hjir in berjocht fan it korps, de lêste kear dit jier. In bysûnder jier foar 
it korps. 
Sa wie der it konkoers yn Hoogezand wêr 't wy in earste priis mei 
promoasje behelle hawwe. Fierders ha wy 23 novimber k. l. ûs 
jubyleum fiert. 80 jier Eensgezindheid! 
We ha in tige slagge jûn hän tegearre mei de band" Sebeare". Der 
hiene noch wol wat minsken by kinnen yn it Waltahûs, mar foar us 
wie it goed slagge. 
Op dizze jûn koenen wy Thea Gietema - van der Meer lokwinskje . 
Sy is mar leafst 55 jier by us korps: .geweldich! 
F oar dit jier ha we noch twa muzikale sak en op it program, beide yn 
it ramt fan Kryst. 
Sa geane wy 21 desimber meiinoar op syk nei de stal. 
En fansels dogge wy ek mei oan de feestlike kryst-nachttsjinst op 24 
desimber, de jûns om 21.30 oere yn 'e tsjerke. 

Ót namme fan it bestjoer, us diriginte en de leden winskje ik jo 
noflike krystdagen en in sûn en muzikaal nijjier . 

Aly Schakel. 
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OALLERElJNY MEI REVU GRUT SUKSES 

29 oktober, in pear dagen nei de reüny. Noch hieltiten geane de 
gedachten wer efkes werom nei foarige wike; wat in prachtige dagen 
ha wy hän. 
Earst de musical yn it Waltahûs, wy hawwe us de bûsen utskuord, 
wat in akteartalint en foaral wat in improfisaasje-talint. 
Dêrnei de tongersdei, de bern en learkrêften, älders en oare 
belangstellenden hawwe it geweldich troffen. It wie prachtich waar, 
sadat alle aktiviteiten moai troch gean koene. 
En doe freed 25 oktober: fanöf healwei 2 streamde de Haarsma-hal 
fol mei reünisten, sa'n minsken yn ferskate leeftiden, fan äld nei jong, 
allegearre blide minsken. 
Nei de kofje setten in soad minsken of nei skoalle of it Waltahûs, 
foaral yn skoalle die bliken dat it tige gesellich wie. 
Fanêf 5 oere spile de boerekapel yn 'e loads, wertroch it der wer hiel 
gesellich yn kaam. Boerekapel, fanöf dit plak noch us hertlike tank 
foar jimme bydrage, it wie hartstikke leuk. 
By it iten stagnearre it wol wat, mar eltsenien hat wol sêd krigen, tink 
ik. 
Ja, en doe de revu, aUegear ferhûzje nei de oare loads, wer 't alles 
klear stie. It wie moai fol, eltsenien koe in goed plakje krije en der 
koene de spilers einlik foar it publyk spylje, foar it earst. 
It rûn as ' t spoar, miskien is der wol ris wat mis gien, mar der hat it 
publyk gjin erch yn hän. Ek hjir jildt wer: wat in talint hat der dochs 
op skoalle sitten of sit der noch op. 
It hat foar de meiwurkers oan de revu behoarlik ófsjen west, mar it 
hat de mouite mear as wurdich west. 
Dat de sfear goed wie docht ek bliken ut it feit dat de grutte loads nei 
öfrin fan de revu wer goed fol wie. Orkest Bonnefooi hat us der noch 
fermakke oant yn 'e lytse oerkes. Al mei al in tige slagge reüny feest. 

S. 



Frans Mulder -Harich 
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Wat we hjir ek noch efkes sizze wolle is dat de oare deis ek wer hiel 
wat minsken klear stiene om us te helpen mei oprornjen, tige tank 
dêrfoar, it skeelde in slok op in borrel. En wy wolle noch in pear 
minsken betankje, dy 't wy dy dei forjitten binne nammentlik Durk en 
Eduard hawwe der foar soarge dat eltsenien in moai parkearplakje 
krige, de fam. J. Bakker (Dedzjum} dy 't foar de pony soarge ha en 
hjirby ek noch de minsken fan it Waltahus noch in kear, want dat is 
ek allegear frijwilligerswurk 
lt wie hartstikke yn 'e oarder, betanke. 
Nei sa ·n l ½ jier slute wy it hjir mei of, wy hawwe it mei nocht dien 

De reüny-komrnisje 

P.S. As jimme noch in video-bän bestelle wolle nim dan kontakt op 
mei ien fan us. 
Der binne noch programma- en reünyboekjes: dy lizze by Tsjallie 
Gietema, as jimme se hawwe wolle kinne jim dêr terjochte. 
Frans Mulder hat de foto's noch op syn website. Welle jimme se sjen 
en/of bestelle dan kin dat fia www.fotografiefransmulder.nl 



"Op weg naar de stal. ..... " 
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te gaan naar de stal 
Een tocht voor jong en oud, voor iedereen die zich met Tjerkwerd 
verbonden voelt. 

Zaterdag 21 december om 19. 00 uur. 

Een wandeltocht door het dorp. 
In kleine groepjes zal er een route door het dorp gelopen worden. 
Vanuit school zal de tocht gelopen worden. 
De route gaat door het hele dorp. Te beginnen bij de Sylroede, een 
kleinstukje door het parkje, weer terug naar de Sylroede, Waltaweg 

. en een rondje om de kerk. Het eindpunt is het Waltahuis. 
De route zal verlicht worden d.m.v. potjes en lantaarntjes met 
waxinelichtjes. Omdat het voor ons onmogelijk is om alles zelf te 
versieren willen wij u vragen om uw "eigen stukje" van de route te 
versieren. (zie ook verderop in dit stuk.) 

Tijdens deze tocht zal het kerstverhaal verteld worden door 
vertellers. Ook komt u op uw weg de herders, engelen en de wijzen 
tegen. Zij gaan samen met ons op weg naar de stal. 
Het korps, het kerkkoor en leerlingen van de muziekschool zullen ons 
muzikaal meenemen op reis. 
We gaan op zoek naar de stal ...... 

De straatverlichting zal worden verduisterd, zodat het effect van de 
kaarsjes optimaal zal zijn. Op enkele plaatsen zullen vuurkorven 
branden. Bij deze vuurkorven staan vrijwilligers om er voor te zorgen 
dat er geen ongelukken gebeuren met het vuur. 
Bij de toegangswegen zullen de weggebruikers worden gevraagd of ze 
om willen rijden en als dat niet mogelijk is of ze stapvoets door het 
dorp kunnen rijden. 

Zaterdagavond 21 december om 19. 00 uur. 



(Na afloop zal er voor iedereen warme chocolademelk, koffie of thee zijn in het 
Waltahuis.} 

Om het geheei zo sfeervol mogelijk te maken willen wij u het 
volgende vragen: 
• Wilt u in uw woning op 21 december de lichten, op kerstversiering 

na, uit doen? 
• Wilt u vanaf 's avonds 18.45 potjes met waxinelichtjes buiten 
zetten? (Andere lantaarntjes mogen ook.) 

• Als u niet thuis bent zou u dan uw buren wîtien vragen het voor u 
waar te nemen? 

• Bent u moeilijk ter been, maar wilt u toch graag meegaan met 
ons? Bel ons even!! 

• Heeft u geen potjes? (Bel gerust, wij hebben er zo'n 500.) 

Voor eventuele vragen kunt u ons bellen 
Riemkje 579706 of Ellen 579808. 

Natuurlijk zijn er aan deze tocht kosten verbonden. We zijn heel erg blij dat de 
stichting "Windkracht 10" ons heeft willen steunen met 200 euro!! 
Maar daarmee is nog niet alles betaald, daarom zal er in het Waltahuis een bus 
staan waar u uv: vrijwillige bijdr!lge in kunt doen. 

Meelopen aan de tocht is voor eigen risico. 

s 
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Een paar weken geleden kwam Sinterklaas en zijn pieten een bezoek 
brengen aan Tjerkwerd. Om 11 . 00 uur arriveerde Sinterklaas op een 
Fries paard. Zijn oude vertrouwde Amerigo had een klein ongelukje 
gehad op een dak en moest een paar dagen rust houden, vandaar dit 
keer een zwart paard, zo vertelde Sinterklaas. 
In It Waltahûs konden de kinderen hun tekeningen aanbieden en 
eventueel een liedje zingen. Een aantal kinderen mocht bij Sinterklaas 
komen. Het geheel werd muzikaal omlijst door het korps 
"Eensgezindheid". Na een klein uurtje vertrok de Sint weer; hij had 
het immers razend druk. Sinterklaas beloofde dat hij in elk geval 
volgend jaar weer een bezoek zal brengen aan Tjerkwerd. 

OPROEP 



STCONCERT "CON AMORE MUSICA" 

Op zondag 22 december zal het vocaal ensemble "Con Amore 
Musica" o.l.v. Jan Blanksma jr. een kerstconcert verzorgen in de 
Ned. Herv. St. Petruskerk in Tjerkwerd. 
Vele bekende en minder bekende kerstliederen en carols zullen deze 
avond ten gehore worden gebracht. Verteller Hans Claus uit 
Oosterend zal enkel kerstverhalen vertellen, die passen bij de sfeer en 
de intimiteit van dit concert. Verder werken aan dit concert mee de 
organist Simon Schoon en dwarsfluitiste Petricia Strikwerda. 
De aanvang is 20.00 uur en de entree bedraagt 5 euro. 

ERKERSTFEEST TJERKWERD 

Dit jaar het kinderkerstfeest in een ander jasje. Het is haast weer 
kerstfeest, en dat willen wij met onze kinderen vieren. 
Deze keer is het wat anders dan de voorgaande jaren. Zoals wij dat 
altijd 1 c kerstdag vierden, doen wij dat nu op 2.l_december mee met 
"Op weg naar de stal". Hier hebben jullie al het een en ander over 
gehoord. 
Dit leek ons een leuk idee. 
Alle kinderen van Tjerkwerd e.o. vanaf 2 jaar t/m groep 8 worden 
hierbij uitgenodigd. 
Jullie krijgen dan ook weer een kerstboekje aangeboden door de 
Herv. Kerk te Tjerkwerd. 
Maar zoals u misschien zult begrijpen is dit feest niet alleen voor de 
kinderen maar voor iedereen! Het begint om 7 uur 's avonds bij de 
school. Zie verdere informatie hierna. Gaan jullie allemaal mee" op 
weg naar de stal'?? Tot ziens. 

Kinderkerstfeestcommissie. 



CHT UIT DENEMARKEN 

Tjerkwerders, een paar woorden uit het hoge noorden. Allereerst 
bedankt voor de grote opkomst bij onze afscheidsreceptie en 
uiteraard bedankt voor de vele cadeaus. Het was geweldig. 

Op het moment dat wij hiermee beginnen te schrijven zitten we een 
paar weken in Denemarken en zijn we inmiddels vele breekhouten en 
kapotte V-snaren verder in onze pogingen hier de boel goed op een 
rij te krijgen. 

In de eerste week van november hebben wij hier zelfs nog gras 
ingekuild. Aan de boeren en het land hier in de omgeving gezien, 
gebeurt dit hier wel vaker om deze tijd van het jaar. Dus hebben we 
nadat we, met behulp van het woordenboek, het weerbericht hadden 
ontcijfert ook maar een. loonwerker opgebeld. Dit was meteen een 
goede gelegenheid om een gedeelte van de hier verzamelde 
werktuigen ( oud ijzer) uit te proberen. 
Dit was nog geen onverdeeld succes (inmiddels hebben wij ook al 
contact opgenomen met de plaatselijke trekker dealers). 

Het is natuurlijk niet allemaal ellende hier, de meeste gebouwen en 
machines functioneren naar behoren. Het is ook al duidelijk 
geworden dat de fout niet altijd bij het aanwezige materiaal ligt maar 
soms ook bij de (ondeskundige) gebruiker. Probeer zelf maar eens uit 
te proberen hoe een graanpletter en een silo werken. 

Wat de paarden betreft, deze trekken hier veel bekijks. Er. zitten hier 
in de streek vooral pony's ( fjorden, shetlanders, etc.) en een paar 
lichte rijpaarden. De stalling voor de paarden is momenteel een beetje 
behelpen maar het ligt al in de planning om volgend voorjaar een 

l '2.. 



aantal nieuwe boxen te bouwen. Dit kan pas volgend voorjaar want 
er moet eerst nog het een en ander ver- en herbouwd worden. 

In deze weken hebben wij al veel visite gehad, niet alleen van Denen 
maar ook van Nederlanders (vooral Friezen) die hier in de buurt 
wonen en even kennis komen maken. 

Volgens de meerderheid, hebben wij hier zelfs voor Deense begrippen 
een spectaculair uitzicht. Dus ik zou zeggen: kom eens kijken om dat 
te controleren, de koffie en Deense broodjes staan (altijd) klaar. 

Wiebe en Johan Huitema 
Klofthojvej 22 
Sonderlade 
9670 Logstor 
Denemarken 
Tel/fax: (0045) 98681516 
mailadres: wwwSonderladegaard@mail.dk of 

www.WJ.Huitema@mail.dk 

---~ 



ANKJES 

Hallo dorpsgenoten, 

Goedbedoelde 'hints' bleken overbodig, want vanaf het begin van 
mijn rugproblemen in september j .l. ben ik overstelpt met bezoekjes, · 
presentjes, tientallen kaarten en telefoontjes. Bij deze wil ik dan ook 
iedereen hartelijk bedanken voor hun medeleven. 

Stand van zaken: 
Inmiddels is bekend dat ik geholpen kan worden 
in de Alphakliniek te München en ligt mijn aanvraag 
voor de vergoeding bij de ziektekostenvezekeraar. In tegenstelling tot 
eerdere toezeggingen heb ik hierover nog geen uitsluitsel ontvangen 
maar hoop ik nog dit jaar te kunnen afreizen naar München, zodat ik 
begin januari 2003 weer de 100 meter horden kan lopen of .... in 
ieder geval aanwezig kan zijn op ons Nieuwjaarsbal. 

Verder wens ik, en de overige leden van ons gezin, iedereen prettige 
Kerstdagen en een gelukkig 2003. 

Groeten Baukje Kootstra 

14. 



Bêste minsken 

Hertlik tank foar alle lokwinsken dy 'tik op myn fiifennjoggenste 
jierdei krigen ha. En no't ik yn Huylckenstein bin is 't alwer allegear 
moaie kaarten. It is geweldich. Begjin takom jier kom ik te wenjen yn 
it Menniste Skil. 

Oan jimme allegearre noflike krystdagen, in goed ûtein en folle lok en 
seine yn 't nije jier. 

Sytske de Jong 

Il KOLLEKTES Il 
Nationale Kollekte Verstandelijk Gehandicapten 

De kollekte dy holden waard yn de wike fan 23 - 28 sept 2002 yn 
Tsjerkwert en Dedzjum en omkriten hat it moaie bedrach fan € 
273,56 opbrocht. 

Tige tank dêrfoar. 
Agatha Witteveen-Altenburg 
Rens Bakker 

IS, 



Brandwonden Stichting bedankt gevers en collectanten 
Voor de steun in de strijd tegen littekens! 

In de week van 6 t/m 12 oktober 2002 gingen in heel Nederland meer 
dan 55.000 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€ 178,62 opgehaald. 
De opbrengsten van de collecte stellen de Brandwonden Stichting in 
staat om haar belangrijke werk voort te zetten. 

Dankzij de collecte kan de Stichting vele activiteiten organiseren. 
Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Ned. 
Brandwonden Stichting de collectanten en gulle gevers in Tjerkwerd 
voor het mooie bedrag dat bijeen werd gebracht voor de strijd tegen 
de littekens. 

VRIJWil,LIGE BIJDRAGEN 

De vrijwillige bijdragen zijn binnen gekomen van: 
A. van Lingen, Singel; P. Burghgraef, Jousterp; J. Wiersma, Parrega; 
D.C. Talsma, Sneek; J. de Jong - Visser, Sylroede; A. de Haan, 
Bolsward; A. de Jong, Kollum; P. Zysling, Bolsward; D. v.d. Wal, 
Dedgum; D. v.d. Gaast, Dedgum; P. Ottenbros, Haarlem; B.R. 
Bakker, Dedgum. 
Hartelijk dank voor jullie giften. 

Redaksje Skieppesturtsje 



ijDORPSBELANG TJERKWERD E.O. Il 

Jaarverslag van 1 december 2001 t/m 13 december 2002 

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 zijn op de jaarvergadering van 30 november 200 I 
Boukje Kootstra vraagt of Tjerkwerd ook op de digitale snelweg 
geplaatst kan worden. Boukje wil hier wel aan meewerken. Dit 
onderwerp wordt nog nader uitgewerkt. 
Jan Witteveen vraagt ofDorpsbelang ook contact heeft opgenomen 
met de gemeente over de caravan die enige tijd terug in het parkje 
geparkeerd was en nu een plaatsje heeft gekregen bij Bouwbedrijf 
Van Zuiden op het terrein. De gemeente heeft geen beleid over het 
plaatsen en toewijzen van een plaats voor dergelijke caravans. Cor 
van Zuiden zegt dat de caravan bij hen op het terrein mag staan 
zolang dit maar niet tot overlast lijdt. 
Bert Miedema zegt dat de steiger nog steeds niet vervangen is door 
een nieuwe. De steiger is inmiddels vernieuwd. 
Hester Arends meldt dat haar vorige woonplaats, Midlum, dezelfde 
onderwerpen behandeld zijn zoals die in Tjerkwerd nu gerealiseerd 
zouden moeten worden. Van deze ervaring kan gebruik worden 
gemaakt en zij zal er voor zorgen dat Dorpsbelang een kopie van de 
plannen zal krijgen. Dit is inmiddels niet meer aan de orde. 

Verder zijn de volgende onderwerpen in het jaar 2002 aan de orde 
gekomen: 



De dorpsvisie: er is afgelopen jaar weer veel energie gestoken in de 
uitwerking van de onderwerpen welke verwoord zijn in de dorpsvisie. 
Het is vaak veel uitzoekwerk om de juiste subsidieverstrekkers te 
vinden. 

Op 13 juli is er een wandeltocht georganiseerd met aansluitend een 
barbecue. Dit was een groot succes en zonder meer voor herhaling 
vatbaar. 

Op 24 augustus 2002 heeft de opening plaatsgevonden van het drie 
weken durende Vleermuizenproject. Een bijzonder project met 
belangstelling van zowel mensen uit als buiten het dorp. Ook de 
media hebben ruim aandacht geschonken aan het Vleermuizenproject. 

Op 30 september 2002 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen 
Dorpsbelang en burgemeester en wethouders van de gemeente. De 
volgende onderwerpen zijn tijdens deze bijeenkomst besproken: 
• Voortdurende klachten W altaweg 
• Sportveld 
• Trekdyk 
• Hemdyk 
• Bestemmingsplan 
• Ald Dyk 
• 60 kilometerzone buitengebied 

De heer Karel Helder zal tijdens de jaarvergadering nadere 
mededelingen doen over de voortgang van deze onderwerpen. 

Op 22 oktober 2002 is in Parrega een bijeenkomst geweest over de 
voortgang van onder andere de plannen met betrekking tot een tunnel 

\~. 



voor Tjerkwerd. Provinciale Staten zal dit onderwerp in maart 2003 
behandelen. 

Van 23 oktober tot en met 25 oktober 2002 hebben festiviteiten 
plaatsgevonden met betrekking tot het honderd jarig bestaan van de 
school Tjerkwerd. De musical in het Waltahûs en de revue in de 
hallen van Haarsma waren echte hoogtepunten om niet te vergeten. 

Wij gaan er van 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. 

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

Notulen van de ledenvergadering welke werd gehouden op 
vrijdag 13 december 2002 in het Waltahûs. 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet 28 leden welkom. Een 
speciaal woord van welkom voor Karel Helder, wethouder van de 
gemeente Wûnseradiel, en mevrouw Baukje van der Valk- Siderius, 
gemeenteraadslid CDA en de her Sjoerd Kooistra, secretaris van de 
fractie CDA. 
Mededelingen. 
Geen mededelingen. 



Notulen van de jaarvergadering die werd gehouden op vrijdag 30 
november 2001 en jaarverslag 2002. Beide worden goedgekeurd. 

Verslag penningmeester. 
Het saldo per 13 december 2002 bedraagt€ 979,59. De 
kascommissie bestaande uit Jelle Zijsling en Riemkje Lemstra 
keurden het jaaroverzicht goed. Jelle Zijsling zal opgevolgd worden 
door Y eb Witteveen. 

Stand van zaken/informatie Windkracht 10 
Johannes Dijkstra zegt, dat de weg nog lang te gaan is met 
betrekking tot vervanging van de bestaande molens door nieuwe. Het 
krijgt inmiddels meer gestalte maar blijft een tijdrovende klus. 

Windkracht 10 keert uit aan: 
• Sportveld commissie 
• Muziekkorps 
• Op weg naar de stal 
• Jaap van Lingen 
• Soos 
• Pjuttehonk 

€400 
€ 250 
€200 
€ 100 
€ 25 
€ 25 

Tot slot meldt Lolle Hylkema dat met betrekking tot de totale 
realisatie van de vervanging ongeveer vijf jaar uitgetrokken moet 
worden. De artikel 19 procedure laat niet toe om tussentijds te 
veranderen van merk en type turbine. Er is nog geen tijdlimiet met 
betrekking tot de toekenning van de bedragen. De afgevaardigden 
van de diverse verenigingen bedankten Windkracht l O voor de 
toegekende bijdrage. 
Pauze 



Bestuursverkiezing 
Wieko Hekkema is aftreden en niet herkiesbaar. De voorzitter 
bedankt Wieko voor zijn inzet tijdens de afgelopen jaren. Bertus 
Walsma en Jelle Feenstra worden herkozen voor een periode van vier 
jaar. Daarnaast heet zij Andries Steegstra welkom in het bestuur. 

Stand van zaken Dorpsvisie 
Anneke Feenstra geeft weer wat er het afgelopen jaar is 
gerealiseerd. Dit is onder andere: vleermuizenproject, wandeltocht, 
asfaltering Trekdyk, nieuw brugdek. Ook in het jaar 2003 zullen weer 
een aantal onderwerpen uit de dorpsvisie nader uitgewerkt worden. 
Ook de ontwikkeling van het bestemmingsplan komt aan de orde. Nu 
de gebroeders Huitema zijn vertrokken, biedt dit misschien 
mogelijkheden voor een nieuw bestemmingsplan. In het verleden was 
de ontwikkeling van een bestemmingsplan nabij de ijsbaan het meest 
voor de hand liggend. Het woonplan Wûnseradiel geeft aan dat 
tussen 2005 en 2010 nog 13 woningen gebouwd mogen worden. De 
voorzitter roept de inwoners van Tjerkwerd op om na te denken waar 
en hoe een en ander tot stand kan komen. Daarbij dient de dorpsvisie 
als uitgangspunt. De inwoners kunnen tot 15 januari 2003 ideeën 
indienen bij het bestuur van Dorpsbelang. 
Anne de Vries geeft aan dat als gevolg van het Vleermuizenproject 
het plan is om een informatiepaneel bij de kerk te plaatsen. Hier 
zullen foto's en teksten rondom vleermuizen te zien en te lezen zijn. 

Gjettje Dijkstra geeft aan dat er inmiddels tekeningen gemaakt zijn 
met betrekking tot de groenvoorziening in het dorp. Het plan is om 
het dorp een fleuriger aanblik te geven. De aanwezige leden kunnen 
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een indruk krijgen hoe het een en ander met planten, struiken e.d. 
ingericht gaat worden. Voor het onderhoud zal een beroep worden 
gedaan op de zelfwerkzaamheid van de inwoners. Ook de inrichting 
van het parkje met de speeltoestellen wordt besproken. Ook het 
aanpassen en uitbreiden van de bestrating is opgenomen in het plan. 

Jelle Feenstra meldt dat de plannen voor een bajonetkruising met 
tunnel voor Tjerkwerd in maart 2003 op de agenda staan bij 
Provinciale Staten. 
Karel Helder geeft aan dat de gemeente Wûnseradiel vooralsnog geen 
financiële bijdrage verstrekt voor plannen van de Provincie. De leden 
vinden, dat de gemeente enerzijds wel vergunningen verstrekt met 
betrekking tot uitbreiding van bedrijven waardoor het verkeer 
toeneemt en de verkeersveiligheid afneemt en anderzijds als gevolg 

· van de verleende vergunningen niet mee wil betalen om de 
verkeersveiligheid te bevorderen. Ook het fietspad langs het Van 
Panhyuskanaal komt ter sprake. Volgens Karel Helder geeft dit de 
meeste kans van slagen wanneer het wordt aangemeld via een 
LEADER traject. Dit in het kader van extra subsidie. 

Bertus Walsma geeft aan dat er in 2003 zeker weer een wandel- of 
fietstocht wordt gehouden. Daarnaast zal het sportveld opgeknapt 
moeten worden. Er is bij de gemeente een verzoek ingediend om 
tijdelijk een kantoorunit te plaatsen op het sportveld. Dit ter 
vervanging van de bestaande keet. 

De gemeente Wûnseradiel over actuele zaken in Tjerkwerd: 
Karel Helder geeft in het kort weer hoe de financiële besteding is in 
de gemeente Wûnseradiel. 90 a 95% van de uitgaven ligt vast. 
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Daarnaast blijft er nog een bescheiden ruimte over om alle 27 dorpen 
evenredig te kunnen bedienen. Dit blijft een strijd om het ieder naar 
de zin te maken. Ook het dualisme biedt de burger meer 
mogelijkheden tot inspraak in de plannen. 
Met betrekking tot het ontwikkelen van een locatie voor het 
bestemmingsplan wijst Karel Helder op het volgende: ervaring leert 
dat je alle betrokken inwoners er bij moet betrekken en 
overeenstemming kunt , bereiken over de plannen. Dit voorkomt in de 
toekomst het aantal bezwaarschriften. Het voortraject is van 
onschatbare waarde in deze. De vergadering geeft aan dat de te 
bouwen woningen wel betaalbaar moeten blijven voor de huidige 
inwoners. Dit zal van een aantal factoren afhankelijk zijn. Dure 
ontsluitingen zullen ongetwijfeld lijden tot hogere prijzen aldus 
Helder. 

Voor de problemen van de Waltaweg zijn nog geen oplossingen voor 
handen. Met de renovatie in 2000 is er een nieuwe onderlaag 
aangebracht. Onlangs zijn nieuwe metingen verricht en de gegevens 
zullen eerst geanalyseerd moeten worden. Misschien komt er wel één 
oplossing naar voren: asfalt! 
De gemeente is hier geen voorstander van gezien het beeld bepalende 
karakter en daarnaast zal het bijdragen aan een hogere snelheid. Karel 
Helder zegt dat hij binnen een week antwoord kan geven wanneer het 
resultaat bekend is! 

Voor het sportveld heeft het onderzoek van NOC/NSF onvoldoende 
informatie opgeleverd. De Grondmij heeft een nieuw onderzoek 
gedaan naar alle sportvelden in de gemeente Wûnseradiel. De 
gegevens voor Tjerkwerd luiden: vlakheid-slecht; ontwatering - zeer 
slecht ; samenstelling toplaag - slecht; verdichting - middelmatig en 
grasbestand - slecht. Eind januari 2003 moet dit onderwerp in de 
commissie grondgebied behandeld worden. Medio januari zal 



Dorpsbelang uitsluitsel kunnen krijgen in de prioriteitenlijst wanneer 
het sportveld gerenoveerd zal worden aldus Helder. 

Over het groenplan zegt Helder dat dit plan gerealiseerd kan worden 
met subsidie van Landschapsbeheer Friesland. 

In het kader van Duurzaam Veilig: de gemeenteraad is nog verdeeld 
over de invoering van een 60 - kilometerzone in Wûnseradiel. Met de 
betrekking tot de verkeersveiligheid zou uitvoering op korte termijn 
een goede zaak zijn! Dit zal begin 2003 weer aan de orde komen. 

Karel helder zegt dat de Trekdyk inmiddels geasfalteerd is en ziet er 
weer goed uit. Dit biedt fietsers en wandelaars weer mogelijkheden. 
De vergadering vindt het vreemd dat precies tot de gemeentegrens 
van Bolsward geasfalteerd is. Normaal is bij grens overschrijdende 
projecten altijd overleg aldus Helder. Hij zegt toe dit uit te zoeken. 

De Hemdyk blijft een punt van zorg aldus Helder. De Hemdyk geniet 
een zogenaamde monumentale waarde. De vergadering meldt dat het 
rijpad over de as van de weg moet lopen en dat de bermen dan 
gebruikt kunnen worden om de weg breder te maken. Helder zegt dat 
er door Openbare werken diverse keren gekeken is en dat de 
constructie niet toereikend is om hier echt uit te breiden. Ook de 
bermen is een punt van zorg. In 2004-2005 zal de Hemdyk voor 
groot onderhoud in aanmerking komen. De vergadering geeft aan dat 
het eerste stuk Ald Dyk ook meegenomen 

moet worden voor onderhoud. Met de ruilverkaveling is dit gedeelte 
niet opgehoogd. Helder zegt toe dat dit sowieso uitgevoerd gaat 
worden met het groot onderhoud van de Hemdyk. 



Ook de brug komt ter sprake, De laatste strippen rubber zijn 
aangebracht en de brug is inmiddels voor 100% gereed aldus Karel 
Helder. 

Rondvraag 
Johannes Dijkstra vraagt of de bermen van de Trekdyk inmiddels al 
ingezaaid zijn. De bermen zouden indertijd een milieu bepalend 
karakter krijgen. Vooralsnog blijft het bij gras. 
Andries Steegstra stelt het hondenpoep probleem aan de orde. Het 
bestuur spreekt de bezitters aan op hun eigen verantwoordelijkheid in 
deze om de rommel op te ruimen! 

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. 
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Fan ut it Polderhûske 
Nei de besite fan in achttal dosinten ut ûnder oaren Hongarije -Dûtslän 
en Letlän, dy't troch it Lijudger College ut Drachten by de mole kamen 
op 3 novimber, wie de oanrin foar dit jier sa goed as foarby. 
De grutte ûnderháldsbeurt oan de mole fan dizze simmer hat de saak wer 
aardich opknapt, mar ja as de mole net draait lûkt it faaks minder 
besikers. 
Doe't de mole wer draaide, wiene der minsken ut Afrika dy't fregen wat 
der mei al dat wetter dat ut de mole kaam dien waard!! 
Ja fansels, as jo wend binne om in pear hûndert meter mei in krûk wetter 
op de holle te rinnen, is sa'n fraach wol te begripen. 

Sa wie der in echtpear ut Dutslän werfan de man fier oer syn gewicht 
wie. Doe't ik fertelde by it planetarium dat de moanne oan it wetter op 
de ierde lûkt en dat dêrtroch eb en floed ûntstiet frege de frou mei in 
knypeagje nei har man as dy oanlûkingskrêft ( of gravitatie ) ek ynfloed 
op it gewicht fan in minske hie. Ik wist der gjin andert op mar it makket 
jin al nijsgjirrich. Yn Boalsert yn de biblioteek wie der neat oer te finen. 
Mar se koene der wol foar soargje dat ik in boek ut in oare biblioteek 
krige. En jawol hear. 
Der stie yn dat ûnder ynfloed fan de moanne it gemiddelde gewicht fan 
in minske fan 75 kilo 0,003 gram lichter wurdt. In skrale treast foar 
minsken mei oergewicht ,mar ja alle bytsjes helpe fansels . 

De bûtenlänske besikers binne der yn I997 mei begûn om neist harren 
namme ek de flage fan harren län yn te kleurjen, in doaske kleuren leit 
der foar klear. 
By telling docht bliken dat yn de lêste .5 jier minsken fan 38 frjemde 
nasjonaliteiten de Beabuorster mole besochr hawwe. 
Mûnders Pier en Kees. 



!IFERHÛZJE Il 
Tweintich jier buorlju, no net mear. 
Buorfrou Sytske de Jong is nei Boalsert gien. Se wennet no tydlik yn 
Huylckenstein op keamer 113. Nei de jierwikseling yn jannewaris is 
it de bedoeling dat se nei It Menniste Ski! giet te wenjen. 
Wy sille har hjir op it buertsje misse. AJtyd tige meilibjend mei 
eltsenien. 
In kaartsje, in tillefoantsje, wat fruit se stie altyd klear. 
Buorfrou hat hjir hiel wat belibbe yn Tsjerkwert yn dy 95 jier, se kin 
der ek tige moai oer fertelle. Wolle jo noch wat fan froeger witte, dan 
gau op besite gean soe ik sizze en jo komme fêst wizer thus. 
De tillefoan is har grutte freon as je net sa flot mear rinne kinne dan 
kin jo dochs noch de hiele wräld berikke. 
Buorfrou it giet jo goed yn Boalsert. 

Gjettje Dijkstra 

OP 'EKAART 

As wy us skieppesturt -doarpke noch es op 'e kaart ha wolle dan 
moat dat nei myn begryp mei de earste de beste " 11 Steden-tocht " 
de Bolserter olybollen die miene dat harren stêd op de helte leit, mar 
it is in bytsje oars. Ik haw it in kear uttréde mar de helte is Tjerkwert, 
50 meter foar de brêge by Aldert en Jantine foar de ruten. 
In spandoek oer de baan liket my wol wat, mei 

En ûnder de brêge troch as it kopke wer om heech komt en de 
hannen op de rech yn lyts formaat, skean op 'e baan mei 

Okke Postma 
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Il BURGERLIJKE STAND Il 

Dolb/i_i .en 9"lc,kki9 zijn wi_i ,.,et d.e 9ebo~"·te 
van o-vz e .zoon en b•·o~di~ . . 

LIACC\S 

Hij i:; ::,eboee" op 26 hove..,bee 2002 

éeic en r\nita 
Sven, Robin en Ki,sten Bijl,;ma 

5}'/eoede 31 
8765 L'v\J Tjeekwe,J 

Dolblij zijn wij met de geboorte 
van onze dochter en zusje 

Femke Elise 

Femke is geboren op 10 november 2002 
is 51 cm lang en weegt 3400 gram 

Anno, Gea, Yvonne en Menno Calama 
Rytseterp 2 
8765 PC Tjerkwerd 
tel: 0515-577414 
Wij rusten tussen 13.00 en 15.00 uur. 

Een wonder is het telkens weer 
een nieuw leven, zo gaaf en teer. 



Il VOOR u GELEZEN 

• Heel wat praatjes hebben, maar d'r komt niks uit de handen. 
• Je hebt denkers, doeners en opstrijkers. 
• Vorst in september zacht in december. 
• 't Boetekleed wordt heel weinig gedragen. 
• Je kunt beter door de kastelein bediend worden, dan door de 

pastoor. 
• De weelde van vandaag is de behoefte van morgen. 
• Waar volk is is nering, zei de mosselman en hij reed zijn 

kruiwagen de kerk binnen. 
• De middelbare leeftijd wordt een feit, wanneer men er achter komt 

dat de kaarsjes op de verjaardagstaart duurder zijn dan de taart 
zelf. 

• Als wij mannen trouwden met de vrouwen die we verdienen zou 
het er niet best voor ons op staan. 

• Oorlog lijkt zo oud als de mensheid, maar vrede is een moderne 
uitvinding. 

• 'n Bakkersoven is nooit koud. 
• Niks in het leven blijft zoals het is. 
• 't Is te laat om zuinig te worden als de beurs leeg is. 



Sinteklaas kaam dit fier op in lease-hynder oan yn us doarp. Siet der eins wol 
APK op? In wike letter fierde us nasjonale cîldman nammentlik syn jierdei op 
skoalle yn in rolstoel . . 
Foar de twadde kear cfü fier waard mei dfoere mfitapparatuer de 
ferkearssituaasfe op de Waltawei bestudeard. Dit kear hie de gemeente in 
goede reden foar it opûnthdld. lt technysk personiel is lngelsktalich en moat 
fansels eatst op ynboargeringskursusr 

Tachtich fier en dêrom grut feest foar it Korps. Wie de eotste helte fan de jûn 
muzikaal goed te ferstean, mei de band Sabeare wie benammen de twadde 
helte oeral ek goed te hearren! 

De gemeente Boalsert wol graach mei Wûnseradiel gearwurkje, utsein it 
ûnderhcîld oan de fytspaden. 

Haarsma bo. wie yn oktober eefkes de muzyktimpel Ahoy ... 

De direkteur fan CBO Wûnseradiel sloech de plank goed mis doe 't er op it 
reünie{ eest orakelde oer kwaliteitskaarten yn 't ûnáerwiis ensfh. In giele kaart 
foar him. 

Rieneke Speerstra en Jan Blanksma on Broadway? 
Dan Arjen Steur en Folkert Hofstra yn 'ldols'. 

Ek Jan Nota hie in glansrol as pake Rimpeldinkie. Mei ien oandwaanlik wurà 
krige er de seal plat. 'Akke ... 1 ' 

Richtsje Hiemstra hat in nije, mar ek pynlike hobby. Op in nifeljûn knipte se 
net yn in stik buordpapier, mar in stik fan har finger. 

Hat Rob Dijkstra no de krystman of in ierdmantsje yn de tun? 



Hawwe wy Nederlanners yn trochsneed 152 kear seks yn 't jier? 
Wa binne eins ûnderfrege? Fansels, mannen! 

Ueue Christiaansen fan Ymswolde meant yn amper in pear tellen it gers. Foor 
alle dudlikheid; it 'Hi9hland9ames'- stikje is sa'n twa by twa meter. 

Pjotr Geefen knoffelt mei fyts en al yn 't wetter, nei't hy de post ut de 
brieuebus helle. Pjotr dweil, de fyts yn 'e drek, mar de post bliuw boppe 
wetted 

De brêge hat in f ace-li~ krigen en sjocht der wer as nij ut, ut sein in pear lytse 
groeden. Ferjitten? 

Jan Blanksma hat in oanf mach yntsjinne by de gemeente mei it f ersyk de 
iisbaan de helte grutter te meitsjen. Hy kin net sa goed mea!" troch de bocht! 

Sit Laurens fan de Sylroede net boppe yn 'e mêst, dan hinget er wol yn 't 
topke fan de Krystbeam! 

22 jannewaris, ferkiezingsdei! Mar like wichtich wurdt sneon 4 
jannewaris. Nijjiersbal mei de utrikking fan de Skieppesturt 2002 
om healwei tsienen. lt wurdt fêst in nqflike jûn. 
Jo / jimme komme dochs ek? 

Kopij graach foar 31 maart. 
Noflilte Knjstt,a5rn! 




