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doarpskrante fan tsjerkwert e.o.

24-e jrg. Nûmer 2, juny 2000

't Skieppesturtsje is de doarpskrante fan
Tsjerkwert en om.kriten. Dizze krante
wurdt hûs oan hûs besoarge troch de
redaksje of oare frijwilligers. De krante
kin bestean troch frijwillige bydragen fan
de lêzers,
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doarpskrante fan tsjerkwert e.o.

Trudy Witteveen
Beabuorren 1 (til.0515-572549)
Joop Nota
Waltawei 39 (til. 0515-579499)
Gerben Wijnja
Waltawei 53 (til. 0515-579348)
Henk van der Zee
Waltawei 31 (til. 0515-579768)

Albert van Lingen Jr., Wergea

Untwerp omslach:
Bankrelaasje:
Rabobank Boalsert
gironûrner fan de bank: 85.68.29
Rekkeningnûrner: 3087 .56. 300

Typewurk:
Gjettje Dijkstra-Van der Veen,
Gerben Wijnja

Bydragen kinne oermak.ke wurde mei
fennelding fan
"bydrage 't Skieppesturtsje" en it jier
dêr't it betrekking op hat.

, Stinsiiwurk:
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Henk van der Zee
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Voorwoord v~ de!,edactie
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Doordat er maar weinig kopij binnen gekomen was, verschijnt dit nummer van 't
Skieppesturtsje ongeveer een maand later dan was gepland. Dit even voor
degenen die al eerder uitkeken naar onze dorpskrant.
Maar er ligt dan nu ook weer een goed gevuld nummer voor u met
berichtgeving van verschillende activiteiten die geweest zijn en die nog moeten
komen.
En dat zijn er nog heel wat. daar zijn we allemaal druk mee bezig. Bijna iedere
bewoner van onze dorpen is wel op de een of andere manier betrokken bij het
Simmer 2000 gebeuren om dit grote unieke feest te doen slagen. Drie dagen
feest en dat niet alleen gevierd met eigen dorpsgenoten maar ook met veel oud
dorpsgenoten zowel uit Tjerkwerd als Dedgum. Dat vergt veel organisatietalent
en heeft alleen kans van slagen als iedereen er achter staat en meedoet en helpt.
Ook is er een aardig aantal dorpsgenoten die de Slachternarathon willen
wandelen. Een marathon van 42 km. over de slachten van Easterbierrum naar
Raerd. Ook dit wordt een uniek feestelijk gebeuren en kan met mooi weer een
prachtige dag worden. Heel verstandig is het dat er goed van tevoren getraind
wordt. Wil men er een mooie dag aan overhouden. train dan vooral op de
laatste 15 km want 42 km is echt niet voor de poes.
Wees niet bang voor een blaar, maar heb je een blaar laat hem dan direct
behandelen. Als je tijdens het trainen merkt dat steeds dezelfde plekken
blaargevoelig zijn. tape ze dan van tevoren in met sporttape. Neem voor
onderweg compeedpleisters mee. Deze pleisters gebruik je wanneer zich tijdens
het lopen een blaar ontwikkelt. Plak dan de pleister erop. Wacht niet tot de
blaar er zit. maar wees de blaar voor. Goede schoenen en sokken zijn natuurlijk
heel belangrijk. Daar kom je heel gauw achter tijdens het trainen. Wanneer je
geen speciale loopsokken (deze zijn naadloos) bezit draag dan de sokken
binnenstebuiten. de stik.naden kunnen blaren veroorzaken. Loop nieuwe
schoenen goed in.
De voetzool hoort soepel te zijn, heel goed is het om de voetzool soepel te
houden met een goede voetcréme. Zelf gebruik ik altijd GEHWOL 'dizze krem
'geth' wol goed'. Nog even een tip (er zijn er natuurlijk nog veel meer): blijf
goed Jopen. Jezelf verhouden tijdens het lopen geeft na verloop v~ tijd overal
pijn.

Dit waren zo maar even wat tips. misschien horen -z,e niet direct thuis in een
voorwoord, maar omdat ondertekende van dit voorwoord wat uit-eigen
ervaring spreekt is het wel leuk om deze dingen even te vermelden.
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Nog even wat andere dorpsaangelegenheden
Tjerkwerd-lijkt voorlopig te zijn volgebouwd. Op de laatste kavel grond staat
nu het huis van Onno en Alisa Ebbendorf met hun zoontje. We wensen hen en
alle andere nieuwkomers die in en om Tjerkwerd en Dedgum zijn komen wonen
veel geluk en leefplezier toe. Misschien willen jullie jezelf eens voorstellen door
een stukje te schrijven in 't Skieppesturtsje. dit wordt altijd zeer op prijs gesteld.
Er zit aardig wat schaatstalent in Tjerkwerd. Niet alleen kom je hun namen
tegen bij de uitslagen, maar zelfs mooie foto's met de behaalde prijzen prijken
op de sportpagina van de courant en gaven aan dat er goed was gepresteerd.
Heel veel succes met jullie schaatscarrière.
20 mei j. 1. konden de jongeren van Tjerkwerd en omgeving in het Waltahûs
genieten van de bands Pledged en Soksawat. Dit is even het vermelden waard,
want in beide bands spelen jongeren uit Tjerkwerd mee. Na verluidt, bleek dat
het een geslaagde avond was geweest. Er werd veel gedanst.
Misschien zijn de uitslagen van de schoolexamens nog niet bekend als deze
Skieppesturt uitkomt. Potentieel geslaagden alvast van harte! Degenen die het
niet mochten halen veel sterkte toegewenst en moed houden misschien lukt het
een volgende keer wel.
Ook de jeugd die afscheid nemen van de basisschool wensen we een goede tijd
toe in het voortgezet onderwijs. Vooral de eerste weken zal het even wennen
zijn, maar daarna lukt het vast.
De afgelopen weken hebben we al veel prachtige zomerse dagen gehad, maar op
deze zondagmiddag van 28 mei, nu ik dit voorwoord schrijf: raast er een storm
over ons land. Laten we hopen op mooie zomerdagen tijdens al de festiviteiten
rond Simrner 2000. Ook natuurlijk voor al die mensen die straks willen genieten
van een welverdiende vakantie.
Ik wil dit voorwoord niet afsluiten zonder de dorpsbewoners die ziek zijn,
waaronder ook ons redactielid Trudy Witteveen, of die met andere
moeilijkheden of zorgen te doen hebben, wat het dan ook mag zijn veel sterkte,
kracht en een goed herstel toe wensen.
Verder wens ik u allen veel leesplezier.
joop nota

Samenvatting presentatie- en discussiebijeenkomst over de resultaten van de enquête
op vrijdag 14.april 2000
Na het welkomstwoord van Anneke Feenstra en de heren Jenze Fokkema en Klaas Hallema
van de Ferien1ng Lytse Doarpen (FLD) te hebben voorgesteld, houdt Anne de Vries een
presentatie over de resultaten van de enquête. De presentatie wordt ondersteund door een
prachtige diaserie, welke betrekking heeft op de diverse onderwerpen uit de enquête. Anne
de Vries zegt dat het bestuur van dorpsbelang bewust geen keuze heeft gemaakt welke
onderwerpen het eerst moeten worden aangepakt. Het is een zaak voor alle dorpsbewoners
en die beslissen tenslotte wat er moet gebeuren. Enkele opmerkingen over de enquête uit de
zaal: • diverse keren is het erg duidelijk dat het eigen belang prevaleert boven het
dorpsbelang: zijn eventuele plannen getoetst op financiële haalbaarheid en is er inspraak bij
de inrichting van de plannen."
Na de presentatie van Anne worden de aanwezigen door Jenze Fokkema in zes groepjes
verdeeld. De opzet van deze groepjes is om te discussiëren over de toegewezen
onderwerpen. Deze onderwerpen zijn:
• hoofdstuk 3; Voorzieningen
• hoofdstuk 4; Wonen
• hoofdstuk 5; Verkeer
• hoofdstuk 6; Bereikbaarheid/vervoer
• hoofdstuk 7; Vrije tijd
• hoofdstuk B; Gemeenschapszin/overige
Na een goede discussie in de groepen zijn onderstaande onderwerpen uit de diverse
hoofdstukken door de groepen nader- uitgewerkt. Hierbij moet de waarom-vraag steeds
terugkeren en toegelicht worden! Tijdens de discussie zijn de uitwerkingen op papier gezet
en elke groep heeft door middel van een presentator uit dezelfde groep een toelichting
gegeven voor de aanwezigen.
De presentatie vanuit de groep "voorzieningen" wordt gegeven door Ids Schukken. Deze
groep heeft gekozen voor het volgende:
Onderwerp/idee voor
uitwerkinQ
Sportveld
Parkeren:
• structureel
- incidenteel

Waarom

Opmerldngen

• voor jong en oud
• multifunctioneel
• tranendal
• gevaart,ik

• geen e<>mbrnatie met ~sbaan
- wel combineren met jeu de bouleslbaslletbal
• insteellhavens opslag
• insteel<havens naast lam. R. Bakker
• insteel<havens Waltaweg in combinatie met
walbeschoeiing

De presentatie vanuit de groep "wonen" wordt gegeven door
heeft gekozen voor het volgende :
Onderwerp/idee voor
uitwerking
Verxeerssnuaues N3591
Waltaweg
SylroedeNentweg/Rondweg
Sportveld

Ule Haarsma. Deze groep

Waarom

Opmerl<ingen

• verkeersved,ghe!d

• N359 ba1onetslu1ting kru,s,ng en tunnel
• rondweg

• nu vaal< niet te gebruiken

~ egatiseren en draineren

.

De presentatie vanuit de groep "verkeer" wordt gegeven door Johannes Dijkstra. Deze
groep heeft gekozen voor het volgende :
Onderwerp/idee voor
uitwerking
Kruising Provinciale weg N3S9
Parkerenlbestraltng.
· WattawegMlallahus

j Opmerkingen

Waarom

1
• verkeersve,l,ghe!d bevorderen
- slech te

bestrating/lrotto1rs

- goede kans om de aanleg van een tunnel naar
voren te halen. Fiets- en cuttuurroute./recrea1ie
- op naar de Provmoate weg panc.eervakken met
scheve opstelling Dit ook oo de Waltaweg .
• instellen patk.ee rvertxxt Wahahlls
1

De presentatie vanuit de groep "bereikbaarheid/vervoer" wordt gegeven door Anneke
Feenstra. Deze groep heeft gekozen voor het volgende :
Onderwerp/idee voor
uitwerking
Verbeteren Hemdijk

Rondweg

.

Fietspad Bolsward (Trekvaart)

Waarom

Opmerkingen

• bevo,deren ve~,gheid
• berm op gelijke hoogte met
de weg en verllarden, gebroken

• niet de weg breder maken. i,vant dan wor<n er
te
hard gereden

pum

• ontlasten Waltaweg TJl!rl<Werd
• veiligheid

• bij brug rechtdoor (Singel) of
Ymswoude > Hemdijk. van achter dorp in

• ns,co om in het water te fietsen

• nieuwe toplaag
• breder maken
• plaatsen hondenpoepcontairn,r

De presentatie vanuit de groep "vrije tijd" wordt gegeven door Sietse Gietema. Deze groep
heeft gekozen voor het volgende :
.
Onderwerp/idee voor
uitwerking
Sportveld/pari<je Sylroede

Wandel- en fietspaden
• Tieri<werd > Exmorra
>Wolsum
> Panega

Waarom

Opmerkingen

• om er meer gebruik van te
maken.
• om een wandelroute
• veiligheid speelplaats voor
kinderen + school

• sportveld/ pari<je doornstruiken verwijderen.
• Sportveld egaliseren.
• pad er om heen
• stuk verharden. naast de 5Chool en
speeltoestellen plaatsen
• ontsluiting pari<ie > nieuwbouw Sylroede
• goed aanleggen en ondemouden

" gemeten van de natuur 1n ejgen
omgeving
- voor de reaeanten

De presentatie vanuit de groep "gemeenschapszin/overige" wordt gegeven door Ada Stel.
Deze groep heeft gekozen voor het volgende :
Onderwerp/idee voor
uitwerking
Organiseren van gezamenhJk
project:

Waarom

Opmerkingen

• saamhongheidsgevoel

Wandel- en fietstochten

• saamhorigheidsgevoel, v00<al
voor het hele gezin

• speettuin~e in pari<ie Sylroede
• spartveld verbeteren
• wandelpad om sportveld
• ontsluitino pari<je > nieuwbouW Svlroede
• herstel oude fietspad (zie 31)

organiseren
Waltahûs in de zomer ope n

• leven in de brovwe rij

(zaterdag) voor recreanten,
passanten en dorpsbeworn,rs
Leugenbank verplaatsen

• spekken van de kas
• staat op een gevaarlijke plaats

• zie ook punt 1, vraag 31

Na de presentaties wordt door de heer Jenze Fokkema de volgende conclusie getrokken.
Elke keer komen de volgende zaken naar voren:

•

•

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

De heer Fokkema zegt dat de mog elijke oplossingen/ideeên nu vertaald moeten worden in
een visie. Tevens zal daarbij onderzocht moeten worden of de verbeteringen gesubsidieerd
kunnen worden, hetz1J via de gemeente en/of andere subsidieverstrekkers Ervaring van
andere dorpen is dat 90% van de plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.

s.

Anne de·Vries zegt dat op redelijke termijn met de diverse werkgroepen gestart kan gaan
worden. Dit zal dorpsbelang echter niet alleen kunnen en er zal een beroep worden gedaan
op de dorpbewoners om zich in te zetten voor de werkgroepen. De groepen kunnen
eventueel ook ondersteund worden door het FLD. Ule Haarsma meldt zich voor de
werkgroep "verkeerscirculatie/verkeersveiligheid". Johannes Dijkstra zegt dat hij namens
IMndkracht 10 de oplossingen voor de parkeerproblematiek financieel kan ondersteunen en
is tevens bereid om in de werkgroep "parkeren· mee te denken aan oplossingen. Wieger de
Jong en Riemkje Lemstra melden zich aan voor de werkgroep "sportveld/parkje Sylroede".
Na Simmer 2000 is ook Bettie Jellema hiervoor beschikbaar. Jaap van Lingen is bereid, na
de activiteiten rondom Simmer 2000, om in de werkgroep 'Waltahûs/leuke dingen" plaats te
nemen.
Aangezien er meer mensen vanuit het dorp moeten komen, doet het dorpsbelang hierbij een
oproep aan een ieder om zich aan te melden. U kunt dit doen bij de bestuursleden van
dorpsbelang:
- Anneke Feenstra
- Wieko Hekkema
- Anna Gietema
- Gjettje Dijkstra
- Bertus Walsma
- Anne de Vries
- Jelle Feenstra

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

Bolswarderweg 1/A
Sylroede 16
Hemdijk 1
Waltaweg 7
Eemswouder1aan 5
Singel 10
Jousterperweg 6

Tel: 57 73 70
Tel: 57 98 98
Tel: 57 91 56
Tel: 57 97 73
Tel: 57 2618
Tel: 57 94 80
Tel: 57 96 26

Anneke Feenstra zegt dat ondanks de wat matige opkomst , 38 mensen inclusief bestuur, de
aanwezigen zeer enthousiast meegedacht hebben. Tevens bedankt zij Jenze Fokkema en
Klaas Hallema voor de ondersteuning.
Bestuur dorpsbelang Tjerkwerd e.o.

Byläns de trekfeart
Bydragen oer mioskeo en dingen fan Tsjerkwert en omkriten
troch Gerben Wijnja

Pier Zijsling ferwachtet Simmer-2000-gasten
As dizze simmer it folk fan fierren wer delstrykt yn it älde Fryske lán
dan is Pier Zijsling der wat hun oanbelanget klear foar. Al oan ·e ein
fan ferline jier h.ie er in grut boerd makke mei dêrop twa lieuwen
njonken in mànsk boerd mei dêrop de tekst·

2000 JIER STRIJD TSJIN IT WE1TER.
"As dit boerd straks aan ·e dyk stiet sil it grifminsken lûke," sa tinkt
de äld-boer dy't jierren lyn als help-mûnder bysprong orn't älde
Koopmans it allinne net mear dwaan koe. Dênnei is tagelyk de leafde
foar de mûne yn al syn gradaasjes beme.

b.

Utfiner
Pier Zijsling is eins in soarte fan utfiner. Salang er op 'e mûne tahäldt, hat er him
dwaande holden mei it better ynrjochtsjen fan ic molehüske. Stadichoan koe
sprutsen wurde fan in mini-museum en mannichien hat al de gelikenis ûtsprutsen
mei it Planetarium fan Frjentsjer. In pear wiken lyn hat er it rinwurk noch wer
neisjoen, tegearre mei frijwillich mûnder Cees Posthuma fan Wommels. No kin er
mei syn oanwiisstok de stannen fan ierde, sinne en moanne wer ferdudlikje.

"En it moaie is dat ik dat yn in pear sekonden dwaan kin wylst men
dêr yn Frjentsjer op wachtsje moat foar il einlik.s safier is". laket Zijsling dy't
mar wat wiis is mei alle drokte dy't op him takomme sil. Hy hat neat leaver.

Film
Der hat yn 'e êfrûne moannen ek hiel wat filmfolk op 'e rnûne west. Yn it ramt
fan it 25 jierrich bestean fan it Gild Fryske Mounders wurdt der in film makke oer
de wetterbehearsking yn Fryslän en krekt yn de mûne fan Beabuorren fine de
filmers in protte dat harren tige noasket. F ansels is de mûne op himsels in pracht
fan in eksimplaar, mar boppe alles hat de eksposysje oer de striid tsjin it wetter de
filmers ek folslein yn 'e besnijing krigen.
Wy moatte mar öfwachtsje wat it opsmyt, want der komme fansels mear mûnen
yn foar saas de spinnekoppen fan Boalsert, Hartwert en De Hiernert. En net te
ferjitten de krekt restaurearre Aylvapoldermûne tusken Burchwert en Wommels
dy't it oantink:en bewarje moat oan de àldst reglemintearre polder fan Fryslän, de
Tjaerdt van Aylvapolder dy't 3 juny offisjeel yn gebrûk nommen wurde sil troch
minister Annemarie Jorritsma.

Boek
lt lei al in skoft. yn us bedoeling om oer de Beabuorstermole in boekje te
skriuwen. Der wie in protte materiaal samle en wat àlde foto's
de neilittenskip
fan frou Koopmans, us taskikt troch notaris Detmar fan Boalsert, wiene omearre
foar dit doel. Y n it ramt fan Simmer 2000 like it us in goed ding om toeristen en
Simmer 2000 gongers in boekje oer de skiednis fan de mûne ferkeapje te kinnen.

ut

?.

Dat sadwaande setten wy ûs oan it skriuwen. De tiid wie krap, mar sa't it no liket
sil it slagje. De printkladden binne neisjoen en de printer is uteinsetten mei it
printsjen fan it boekje. Dêrnei moat it noch ynbûn wurde. Oer sa'n fjouwer wiken
sil it klear wêze. En dat is dan krekt op 'e tiid.
Wy kinne no al fertelle dat it 40 siden telt. Der binne 33 foto's yn opnommen
wêrûnder hiele álde. Fansels ek de nedige plaatsjes fan de ófrûne jierren en dêrop
binne noch de elektrisiteitspeallen en de bok te bewûnderjen dy't meikoarten
fuorthelle wurde siUe om't de liedingen allegear no sa nedich ûnder de grûn
moatte. Wer in oanslach op de oanklaaiing fan in histoarysk stikje län. Y n 193 8
wie it nije ljocht hjir oanlein foar f 114,60. It wurk waard utfierd troch Klaas
Schukk.en ut Tsjerkwert. Wy troffen Ulke Wiersma fan de terppleats yn 'e stêd:
·'Jk wie suver boas doe 't ik it seach. Dat wie dochs net nedich. Hjirmei
is opnij in stikje skiednis ferdwûn," spruts er fol spyt. Oan 'e oare kant is it wol sa
dat de boer der no mei it meanen net mear omhinne hoecht te gûcheljen.
Mar mei it boekje

"De Babuurstermolen bij Tjerkwerd,
het verhaal over de bemalingsgescbiedenis, de molenhistorie en de huidige
functie van deze bijzondere wiekendrager in het Friese polderlandschap"
ha wy in stikje skiednis fêstlein foar al dyjingen dy't niget hawwe oan sokk.e
histoaryske monuminten as wynm ûnen.
It sfearfolle omslach is utfierd yn kleur. De priis komt op tsien gûne it stik en dat
is eksklusyf ferstjoeren. Mar it kin fansels op de mole kocht wurde yn en nei de
Simmer 2000 aktiviteiten.
De helte fan de oplaach fan 1000 eksimplaren is reservearre troch Stichting De
Fryske Mole dy't it ek utjout. De stichting hat it boekje as kado oanbean oan it
jubilearjende Gild Fryske Mounders dy't it har leden 'tasjoert by it ferskinen fan it
hûndertste nûrner fan har moleblêd De Utskoat yn desimber oansteande. De
opbringst fan it boekje komt ten goede oan it ûnderháld fan it molehuske.
Foar bestelling of reservearing kin men kontakt oprumrne mei Pier Zijsling,
Gysbert Japicxleane l 9 te Boalsert (tel 0515-6765).
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Muziek uitvoering
Eensgezindheid groot succes
TJERKWERD - Het bleek een
juiste beslissing om de jaarlijkse uitvoering op Koninginnedag te houden. Dat de monarchie in Tjerkwerd nog niet opgeheven kan worden werd ook
meteen duidelijk toen het korps
de avond met het Wilhelmus
opende. Het talrijke publiek
zong uit volle borst mee.
Na deze opening begroette de
voorzitster een ieder en gaf het
roer weer in handen van de dirigent. Deze nam het publiek mee
naar Spanje voor een pasodoble.
De uit klei opgetrokken muzikanten bleken beslist over
Spaans temperament te beschikken. wat hun vanzelfsprekend.
door de dirigent was ingegeven
. als ook de Singaporaanse sfeer
van de Singapura suite. Ook de
mars King's Glory lied het publiek niet onberoerd, maar de
blokfluit leerlingen kregen de
zaal helemaal plat met het blokfluit concert. gearrangeerd en
vanzelf gedirigeerd door Nynke
Dijkstra. Onder begeleiding van
het korps speelden zij de sterren
van de hemel. Het talent van de

jeugdkorpsleden deed een ieder
weer verbazen door het niveau
waarop ze speelden. Na de
pauze kwam het korps onder
luid gejoel op in wildwest kledij,
waar de muziek ook op was aangepast (of anders om). Onder andere Moment voor Morricone en
de Tennessee dance waar op gelijndanced werd.
Wie regelmatig een concert van
Eensgezindheid bezoekt weet
dat er ook altijd een primeur te
beleven is bij dit korps. Zo was
er deze keer een gezamenlijk optreden met de populaire Bolswarder band 4WARD, een groot
succes. Jammer dat" er geen live
opnames gemaakt zijn, een gemiste kans. Het succes was
mede te danken aan de lichtshow verzorgt door technicus
Marten Hylkema. Hiernci sloot
het korps het concert bijna vanzelfsprekend swingend af met
een Tribute to Elvis en het van
Louis Armstrong bekende Hello
Dolly. De sfeer zat er goed in en
de geroutineerde muzikanten
van 4WARD hielden dit nog lang
vast tot ver in de kleine uurtjes.
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Normaal gesproken zit het seizoen voor een korps er bijna alweer op. Maar voor ons
is het nog even stevig door repeteren. Vanzelfsprekend voor het grote
muziekspektakel tijdens de Simmer 2000 festiviteiten maar ook voor de
Slachteroute. Ook inwoners van Tjerkwerd en Dedgum zullen op 8 juli a.s. deze
tocht lopen. Ons korps zal, naast nog ruim 40 andere muziekkorpsen, langs de route
zitten spelen om zo de deelnemers muzikaal te ondersteunen. Om de kilometer is een
korps opgesteld; onze plek is vlakbij de nieuwe brug bij Wommels Wie weet zien
wij u op 8 juli als deelnemer of supporter!
29 April hielden wij onze jaarlijkse uitvoering in een bomvol Waltahûs.

Een groot succes waarover u kunt lezen in het artikel van het Bolswards
Nieuwsblad.
Na deze uitvoering wachtte ons nog een zeer aangename verrassing.
Van de heer Yde Schakel uit Allingawier ontving ons korps het geweldige
bedrag van f 1.000,00 ! !
fantastisch dat een oud-inwoner van Tjerkwerd ons op deze manier steunt.
Namens het korps,
Akky Haytema.

Programma Simmer 2000
Bij deze presenteren wij het definitieve programma van de Simmer-reünie
in Tjerkwerd en Dedgum.
Vrijdag 14 juli
8.30 uur:
Histo-futuristische optocht van versierde wagens waarin mogelijke'
gebeurtenissen uit de periode van 1930 tot en met 2030 worden uitgebeeld. De
optocht start in Dedgum. De volgende dag start de optocht opnieuw om 8.30
uur, dan tijdens het aansluitende dorpsfeest.
\ó.

10.00 uur:

Opening van Simmerfeest door oud-Tjerkwerder Hylke Speerstra, auteur van
het boek It wrede paradys.
Optreden van Anneke Douma in de feesttent. Gratis koffie met oranjekoek
voor alle bezoekers.
vanaf 13.00 uur:

Optocht oude tractoren over een traject van 7,4 kilometer (Parrega, Tjerkwerd
Arkum, Dedgum). Start om 14.00 uur. Bij mooi weer vanaf 15.00 uur diverse
trekker- en machinedemonstraties op het evenemententerrein in Dedgum.
Bootdienst tussen Tjerkwerd en Dedgum via de Trekvaurt
Demonstratie van Fleurop in Dedgum vanaf 15.00 uur: James in amazonezit
doen kunstjes op en met paarden.
Expositie van oude foto's van Tjerkwerd en zijn inwoners in It Waltahûs. Het
terras is open.
Expositie van oude foto's van Dedgum en zijn inwoners in de loods van Durk
en Ineke van der Gaast, Buren 5 in Dedgum. Terras met ~ratis koffie en thee en
verkoop van frisdranken.
Diverse gebouwen in Tjerkwerd en Dedgum, zoals kerk, Babuurster molen
met expositie, dorpshuis en school, zijn open en te bezichtigen.
Diverse kemûsattracties op het feestterrein.
Grote braderie met demonstraties van oude ambachten. kindervrijmarkt en
optredens van het jankfoddekoor Tûzen Triennen en de Boalserter Skotsploech.
Bezoekers kunnen voor 35 gulden per persoon een rond. lucht per helikogt~r
maken vanaf het sportveld. Per vlucht 2 passagiers.
Tussen Tjerkwerd en Dedgum pendelt een 'paardentram' Laat u vervoeren!
Diverse kennisattracties op het feestterrein.

18.30 uur:

In Tjerkwerd nostalgische ringrijderij (met paarden) dwMS door het dorp.

\1•

21.00 uur:
Groot muziekspektakel met medewerking van q1,!.z).d. k~ ,:;.1, ! t,.'.t::-g ..·;:11h!:,·: u.
een gelegenheidskoor met tal van oud-Tjerkwerders en oud-Dedgummers in de
gelederen en de Waltahouseband. Deze band bestaat uit muzikanten van diverse
popgroepen en komt speciaal bijeen voor de reünie
1

23.00 uur:
Vuurwerkspektakel.
Na afloop praten, dansen, drinken en feesten in de tent met optreden van de
Waltahouseband.
Alle mensen die een band hebben met Tjerkwerd-Dedgum zijn van harte
welkom. De entree tot alle evenementen- uitgezonderd een vlucht met de
helikopter - is gratis' Aanmelden voorafgaand aan de reünie is niet nodig
Voor meer informatie en eventueel opgave namen reünisten(= niet verplicht;
wel leuk om te weten).
Commissie Simmer 2000 Tjerkwerd-Dedgum,
per adres:
Jelle Feenstra
Jousterperweg 6
8765 PD Tjerkwerd
Telefoon: 0515-579626
Fax: 0513-623253
· e-mail: tjerkwerd2000@noordoost.nl
homepage: hnp:.':'uo.to tierl.:\:~rc

\1...
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It Pjuttehonk

1

Zaterdag 20 mei organiseerde "It Pjuttehonk" een kindermarkt.
Vanaf 10.00 uur kon iedereen rondsnuffelen in tweedehands kleding, speelgoed e.d..
Maar ook nieuwe kleding, boeken van het "Fryske Boek", houten speelgoed was er
te koop. Ook Unicef en de wereldwinkel stonden er met een stand.
En dan waren er nog allerlei spelletjes te doen zoals; raden naar de naam van een
beer, raden hoeveel knikkers er in een pot zaten, blokgooien en sjoelen.
Alle kinderen konden worden opgesminkt. De naam van de beer was Paddington;
geraden door Lara Elzinga uit Bolsward.
De pot met knikkers werd gewonnen door Esmé Baarda uit Tjerkwerd.
De opbrengst van de markt is ruim F. 500,00
Ondanks het frisse weer en de stevige buien was er toch veel belangstelling en was
het een gezellige dag.
In week 24: 13 t/m 17 juni komen wij weer bij u langs voor de jaarlijkse
donateursbijdrage.

Parodialoop

1

Negerman en Zeinstra delen zegen in 15° Parodialoop
met weinig Tjerkwerders.
Enk Negerman (Bolsward) en Jeroen Zeinstra (Witmarsum) finishten op
zondagmiddag 16 april gezamenlijk als eerste in de 15• Parodia-trimloop (7,4 km)
te Tjerkwerd. Eerstgenoemde loper dreigt zo langzamerhand uit te groeien tot de
meest sociale atleet van Fryslän. Negerman begint er namelijk een gewoonte van te
maken om de zege in een loop te delen. Was Gerrit Kramer recentelijk in andere
lopen zijn mede-winnaar, ditmaal mocht Jeroen Zeinstra delen in de overwinning. De

\ 4.

twee lopers zetten een tijd van 26.06 minuten op de klokken. De recordtijd van
Gerrit Kramer, 24.15 min. ( gelopen in I 998), bleef zodoende overeind.

De Parodialoop trok op zondag 16 april een kleine zestig deelnemers, die in het
eerste rechte stuk naar Parrega een harde wind moesten trotseren. Gelukkig scheen
de zon, zodat de temperaturen redelijk aangenaam waren. De winnaar van de
Parodialoop 1999, Matthijs lusthof uit Sneek, kon het niet bolwerken tegen
Negerman en Zeinstra en moest het duo al redelijk snel in de koers laten gaan.
Lusthof eindigde uiteindelijk als derde in 28.16. Germ Hilverda uit Bolsward
(28.16), Skuzumer Aise Bouma (29. l 0) en Bolswarder Willem Radelaar (29 .23)
kwamen daarna binnen. Snelste vrouw werd Margje Abma uit Tjerkgaast in 34.53
minuten. Bij de jeugd tot en met 16 jaar heerste de familie Nauta uit Bolsward.
Peter Nauta won bij de jongens in 28.59, zus Marieke Nauta bij de meisjes in 35.34
(parcoursrecord). Titelverdediger Jelte Steur moest bij de jeugd helaas verstek laten
gaan vanwege een blessure.
De wisselbeker voor de snelste Tjerkwerders in de loop gingen naar Jacob Hofstra
(senioren, 33.20), Welmoed Schakel (dames, 38.45 min), Seackle Witteveen
(jongens, 35.27) en Rian van Buren (39.27, meisjes). Andere plaatselijke cracks die
de loop volbrachten waren ondermeer Jolt van Buren, Ids Walsma, Evert Bakker,
Lybrich Schakel, Jan Witteveen junior en Aggie Walsma. Jammer, dat er relatief
weinig Tjerkwerders meededen aan de Parodialoop. Zo deed er uit de
leeftijdscategorie 25 jaar - 34 jaar zelfs geen enkele dorpeling mee. Is dit de
zogenaamde "luie generatie"? Opvallend in de 15e editie was het goede presteren van
enkele oud-Tjerkwerders: Hette Bakker, Broer Feenstra, Sjoerd Bakker en Meinze
Bakker zetten acceptabele eindtijden op de klokken.
Het massaal opgekomen publiek in Tjerkwerd kon het verloop in de koers prachtig
volgen, omdat reporter Bert Miedema via een mobile telefoon telkens verslag deed
aan de centrale presentator Jelle Feenstra. Laatstgenoemde ving ook alle deelnemers
na de finish op voor een kort commentaar op de loop. Daarbij kwam Erik Negerman
tot de onthulling dat hij de Slachtemaraton louter meedoet als "haas" voor Gerrit
Kramer en bij Wommels zal uitstappen.
De organisatoren van de Parodialoop, Meinze Bakker, Jaap van Lingen en Broer
Feenstra reikten na afloop de prijzen uit in It Waltahûs. Opvallend aspect in de loop:
De jongste deelnemer was 9 jaar ( de dappere Jan Witteveen uit Tjerkwerd), de
oudste was 77 jaar (de taaie Harlinger Wybren Visser). Hierbij wil de organisatie
alle vrijwilligers bedanken die de loop weer tot een succes maakten: Bert Miedema,
Jelle Feenstra, het barpersoneel, Jelle Brandsma, Bettie Jellema, Gerben Dijkstra,
Johan Huitema, Durk Bakker e.a. Thanks!
Volgend jaar april wacht de l 6e Parodialoop. In het najaar staat eerst de ronde van
Reahûs gepland. Meedoen aan die gezellige loop, zou ik zeggen.
\'S.

Uitslag 15c Parodialoop (7,4 km):
Senioren:

j.

1. Erik Negerman (Bolsward)
Jeroen Zeinstra (Witmarsum)
3. Matthijs Lusthof (Sneek)
4. Germ Hilverda (Bolsward)
5. Aise Bouma (Skuzum)
6. Willem Radelaar (Bolsward)
7. Samme Steenstra (Joure)
8. Hette Bakker (Lippenhuizen)
9. Jan Jellema (IJlst)
10 Fimrne Hilverda (Bolsward)
11 Cor van der Sluis (Franeker)
12. Jan Lettinga (Terschelling)
13. Simon Jellema (Sneek)
14. Broer Feenstra (Dronrijp)
15. Andries de Vries (Makkum)
16. Haye Postma (Reahûs)
17. Silvan Vijver (Assen)
18. Jacob Hofstra
J 9. Peter Zijlstra (Workum)
20. Theo Wester (H.indeloopen)
21. Johan Kramer (Bolsward)
22. Jolt van Buren
23. Jan-Germ Strikwerda (Burgw.)
24. Sjoerd Bakker (Goutum)
25. Margje Abma (Tjerkgaast)
26. Henk Hilverda (Bolsward)
27. Reimer Strikwerda (Burgwerd)
28. Rennie Jellema (Sneek)
29. Johanna de Vries (Oudega W)
30. Ids Walsma
31 . Meinze Bakker (Reahûs)
3 2. Evert Bakker
33. Johan Bonekamp (Oosthem)
34. Welmoed Schakel
35. Lybrich Schakel
36. Klaas Duits (Sneek)

26.06
26.06
27.31
28.16
29.10
29.23
30.02
30.08
30.25
30.27
31.12
3 I .52
32.22
32.23
32.53
33.08
33.18
33.20
33.30
33.31
33.47
34.01
34.10
34.54
34.56
35.21
35.21
35.51
35.55
36.49
37.38
37.44
37.53
38.45
39.27
39.32

16.

min.

(l e Tjerkwerder)

(l e vrouw)
·

(snelste vrouw Tjerkwerd)

3 7.
38.
39.
40.
41.

Meindert Roosjen (Leeuwarden)
Jisca Bocrsma (Harlingen)
Tom Wiersma sr. (Bolsward)
Jan Vijver (Bolsward)
Berend Schrcuder (Zweeloo)

42. Douwe Pitstra (Leeuwarden)
43. Jan Idsinga (Bolsward)
44. Wybren Visser (Harlingen)

41 .5 7
43.54
44.28
44.28
45.54
47.29
48. l 0
56.22

Jeugd-Jongens t/m 16 jaar:

1. Peter Nauta (Bolsward)
2. Seacle Witteveen
3. Sjoerd Bakker (Dedgum)
4. Auke Walsma
5. Age Gietema (Dedgum)
6. Gerard Ree
7. Yme Gieterna (Dedgum)
8. Brand Volbeda
9. Jan Witteveen

28.59
35.27
35.29
37.08
37.31
46.36
47.11
52.20
53.41

{1 e

Tjerkwerder)

Meisjes:

l. Marieke Nauta (Bolsward)
2. Rian van Buren

35.34

3. Marrit Schakel
4. Aggie Walsma

40.11
44.56

3 9 .27 ( 1 e Tjerkwerder)

***********************
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Biljertferieoing HTS

Het seizoen 1999/2000 voor de biljartvereniging H.T.S. is weer voorbij.
Na diverse spannende wedstrijden en vele gezellige avonden { met de collega's van
de kaartclub) is uiteindelijk nummer één en kampioen geworden de onverslaanbare
Johan Huitema. Hij bleef de nummer twee Sjoerd Gaastra nipt voor die in
vergelijking met vorig jaar één plaatsje opschoof, dus dat belooft wat voor het
komende seizoen. Vorig seizoen slecht gepresteerd en dit seizoen terug richting top
drie en dus als derde geëindigd Haye Huitema. De vierde plaats is voor Gosse
Hofstra, die een stapje terug doet want hij won vorig seizoen de tweede plaats. En
vijfde plaats werd veroverd door Hille Schakel, wat een komplete verrassing mag
worden genoemd.
Daarnaast is er ook nog gebiljart voor de dorpencompetitie. Het dorp Gaast had te
kennen gegeven het seizoen niet mee te doen. Hiervoor in de plaats is Hichtum
gekomen. Helaas ZÎjn wij net tweede geworden achter Exmorra. Parrega tekende
voor de derde plaats, Ferwoude vierde en Hichtum is het eerste seizoen rustig
begonnen met een vijfde plaats.
Nu eerst een mooie zomer en vakantie en dan beginnen wij in september wel weer
met een nieuw seizoen vol goede moed.
Biljartvereniging H.T.S.

Klaverjassen,
s

l

Klaverjas-seizoen 1999-2000
Dinsdag 11 april jl., was de laatste klaverjasavond van dit seizoen. Het was weer een
gezellige kaartwinter, alleen willen we graag wat meer leden hebben. Als je graag
wilt kaarten, maar niet iedere dinsdagavond kunt, probeer dan iemand te vinden die
met datzelfde probleem zit en vorm een maatschap. Ook zijn reserves welkom.
Mensen die niet lid kunnen of willen worden, maar in geval van nood wel eens in
willen vallen. We doen nu vaak een beroep op de biljarters. Zij helpen ons uit de
brand, maar zij komen in eerste instantie natuurlijk om te biljarten

Wil je meedoen , geef je op dan op bij Riekje Dijkstra of Riet Bruinsma. Zij vormen
het nieuwe bestuur, nadat Maurits en Betty erm ee zijn gestopt. Maurits is sinds
mensenh eugenis voorzitter en wil graag als "gewoon" lid verder, evenals Betty die
zeven jaar lang de kas heeft beheerd. Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes en

nieuwe leden. Voor het geld hoef je het trouwens niet te laten. Het lidmaatschap
bedraagt tl. 50.00 per jaar, wat neerkomt op plm fl 2,00 per avond, dus daar hoeft
het niet om over te gaan.
Wat waren we in oktober blij met ons nieuwe lid, Fokko Rollema!
Minder leuk was (voor ons) dat hij er gelijk met de beker vandoor ging en allee
"oudgedienden" het nakijken gaf.
Voordeel is, dat bij in ieder geval nog een jaar moet blijven om ZÏJI1 beker te
verdedigen.
Uitslagen seizoen 1999-2000
Naam:

gemiddeld

1 . Fokko Rollema
2. Mts . de Jong
3. Jelle Twijnstra
4. Jaap van Lingen
5. Jouke Hettinga
6. Bert Miedema
7. Maurits Ydema
8. Wieger de Jong
9. Yde Schakel
10. Bertus Walsma
11 . Breeuwsma/Galama
12. Riet Bruinsma
13. Jacob Hofst.ra
14. Rob Dijkstra
15. Mts,. Dijkstra
16. Jelle Zijsling
17. Betty Jellema
18. Jitte Huitema

4830
4798
4750
4729
4714
4638
4628
4615.

4612
4611
4605
4602

4597
4596
4571
4552

4486
4457

Niet vermeld in de lijst is Sonja Huitema. Door zwangerschapsproblemen heeft ze
helaas teveel moeten missen. Volgend jaar beter Sonja'
We wensen alle leden een voorspoedige zomerstop, in het bijzonder Broer Dijkstra.
Vanaf deze plaats van harte beterschap en een goed herstel!
De begindatum van het nieuwe seizoen zal op de M.A.T. verschijnen .
...

Oranjevereniging=
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Bevnjdingsdag.

J

Vrijdag 5 mei bevrijdingsdag. Deze dag vierden we feest in plaats van
Koninginnedag. De weergoden waren ons goedgezind. Een stralende zon, verklede
kinderen en een met ballonnen versierd korps vormden het startsein van een
prachtige dag. Op het sportveld aangekomen speelde het korps het "Wilhelmus" en
mochten de kinderen eindelijk hun ballonnen omhoog laten gaan. Tot nu toe is er nog
geen kaartje teruggekomen, dus we vrezen dat ze in zee terecht zijn gekomen, maar
we blijven natuurlijk hopen dat er nog een paar terug gestuurd worden
Na de koffie gingen we van start met het traditionele volleyballen en kaatsen.
De kinderen konden zich uitleven bij de spelletjes. Er werd op alle fronten weer
sportief strijd geleverd. Voor de iets oudere jongeren was er Jeu de Boules. Helaas
ging er iets mis met de spelregels, maar gelukkig kwam Lutske Schakel (als
geroepen) nog even langs gekrukt en kon er alsnog een balletje worden gegooid.
Jammer dat er weinig deelname was, volgens welingelichte bronnen slechts vijf man
(vrouw). Volgende keer beter'
's Middags werden de kinderspelletjes herhaald, maar dan aangepast voor ouderen.
De opkomst was goed, maar ook hier liet de oudere jeugd het afweten. Gelukkig
heeft Hylke Feenstra de eer nog gered door zich als eerste op te geven en aan alle
onderdelen mee te doen. Bij het laatste onderdeel (het eiergooien) had hij zelfs een
speciale outfit aangetrokken en maakte als volleerd eiervanger gebruik van de
aaisykerspet. Petje af
Na de spelletjes hebben we nog een tijdje kunnen genieten van het mooie weer, om
ons daarna klaar te maken voor de avond. De kinderen vierden feest met de
discotheek van (voorheen Fokko) Marten Hielkema. Salvatore probeerde de horde
in toom te houden met stoelendans, limbo etc ..
Ondertussen maakte de band Special Treatment de zaal in gereedheid voor hun
optreden. in het begin was de muziek tamelijk luid, dit kwam ook omdat de zaal nog
vrij leeg was, dan klinkt het luider dan met een volle zaal. Al met al heeft iedereen
zich wel kunnen vermaken en kunnen we terugzien op een geslaagde dag" mede
dankzij de catering van de Stichting, het korps Eensgezindheid, de E.H.B.O. ( die
gelukkig niet nodig was), de "spelletjesmoeders", de geluidsinstallatie van Rein
Galama ( nu heeft Betty haar stem nog) en niet te vergeten het mooie weer.
Bij de kinderspelletjes waren drie prijzen te verdelen en ik moertot mijn schande
bekennen dat ik de lijst met uitslagen kwijt ben, dus ik kan de prijswinnaars niet bij
naam noemen, sorry. Wel zijn de prijzen uitgereikt en bovendien kregen alle kinderen
en hulpmoeders een mooi vaantje als aandenken.
Bij de spelletjes 's middag was er een gratis entree voor 's avonds te verdienen. De
ploeg bestaande uit Riekje Dijkstra, Hinke Adema, Jaap van Lingen·en Yde Schakel
ging hier met de eer strijken.
·1.,C)
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Uitslagen kaatsen:
1" verliezersronde:

Jelle Brandsma
Freerk Kootstra
Dies Volbeda

2c prijs

Steef Haarsma
Gerrit Schukken
Bert Jan Ouderkerken

1 ~ prijs

Pieter Westra
Peter Adema
Seakle Witteveen

Uitslagen volleybal:

2e prijs team 3

Anneke de Boer
Marije Wijnja
Johannes Dijkstra
Jelte Steur
Ronald Baarda
Jacob Hofstra

1" prijs team 4

Alie Schakel
Welmoed Schakel
Christiaan de Boer
Tonny Witteveen
Jaap van Lingen
Sjoerd Bakker

L.l.

Slotmiddag van de c!ub

1

Slotmiddag Club.
Woensdag 26 april hadden we de slotmiddag van de club. Voor Paulus en mij was
het de allerlaatste keer januner genoeg. Toen vroeg Iefke of wij ook een stukje in 't
Skieppesturtsje wilden schrijven. Ik zei dat is wel goed.
We hebben een keer in de twee weken club. Voor groep 6,7,8 om half 2 tot haJf 3
en groep 3,4,5 van kwart voor drie tot kwart voor 4.
Ik ben er bijna altijd wel geweest, omdat we altijd leuke dingen maakten en ik hou
wel van knutselen. We komen binnen in het Waltahûs, dan betalen we en daarna
zoeken we een plekje op. Iedere week neemt iemand het clubboek mee naar huis en
moet er dan wat over die clubmiddag in schrijven en dan de volgende keer weer
meenemen. Dan krijgt iemand anders het weer mee naar buis.
Aan het begin vertelt één van de leiders een verhaal daarna legt één van de andere
leiders uit wat we gaan maken. Dan na een halfuur krijgen we limonade en mogen
we het verder afmaken. Als we het niet afkrijgen gaan we er de eerstvolgende keer
mee verder. We hebben al vele leuke dingen gemaakt. Maar nu ga ik na de
zomervakantie naar de grote school . En dan moet ik van club af en dat vind ik heel
jammer. Ik wil de clubleiding: Joop, Aggie, Hinke, Anneke, Marjan, Iefke hel erg
bedanken voor de leuke en gezellige jaren.

1.."l..

Even voorstellen

)

Hallo, wij zijn de nieuwe bewoners van Waltaweg 49 en we heten Sipko, Sjoukje,
Johannes en Anna van der Vries.
Sipko is 42 jaar en reklame- medewerker bij Poiesz Supermarkten b.v. in Sneek.
Sjoukje is 41 jaar en adviseur bij Reaal Uitvaartverzekering. Zij bezoekt de klanten
thuis om te vertellen wat er bij een uitva art allemaal speelt, en vooral wat het kost.
Johannes is 16 jaar en doet examen V.B.O. Bouw.
Daarna wil hij toch meer de computer- kant uit. Zijn hobby's zijn voetbal en
computeren.
Anna is 15 jaar en zit in klas 3 van het A.O.C. in Sneek.. Zij is een dierenliefhebster
en haar hobby is paardrijden. Op het ogenblik zijn we druk bezig het huis in te
richten naar onze eigen smaak.
Ondanks dat we in de rommel zitten, hebben we het erg naar ons zin. Een lekker
ruim huis en voor Sipko een grote knutselruimte, waar binnenkort zijn oldtimer komt
te staan. Een Reoault uit 1957.
Er gaat veel vrije tijd in ons huis zitten, maar men kan altijd een beroep op ons doen.
Nee heb je en ja kun je krijgen nietwaar"
Groeten van Sipko, Sjoukje, Johannes en Anna.

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

Wij zijn Onna, Alice en Harmen Ebbendorf, we zijn sinds half mei komen wonen
op Sylroede 41. Onna is geboren en getogen Bol.swarder en is postbode van beroep
en werkt rondom Bolsward.
~.
Alice is geboren en getogen in Dedgum en werkt parttime als verpleegkun dige in
Sneek"
En Harmen wordt in september 4 jaar en gaat dan hier naar school toe.
Verder hebben we onze ex-kater Jeljer meegenomen.
We hebben nog geen voordeurbel dus kom maar achterom, want we zijn meestal wel
thuis.
Onna, Alice en Harmen.

-u.

DE HALSBANDEI 2000

ZATERDAG 10 JUNI WORDT IN PINGJUM VOOR DE 24 STE: KEER DE
ZOGENAAMDE "HALSBANDEI "GEHOUDEN.
DOOR DE JAREN HEEN IS /JlT PAARDENGEBEUREN ZO LANGZAMERHAND UITGEGROEID TOT
VAN DE TOONAANGEVENDE CONCOURSEN IN HET NOORDEN J!AN HET LAND. DE DAG STAAT
GEHEEL IN HET TEKEN VAN HET PAARD.
OOK RJ.JVERENJGING "DE HALSBÄNRUTERS"BESIAATDAN 24 .JAAR..
DE RUITERS EN AMAZONES HOUDEN DAN JJUN JAARLIJKSE CLUBDAG. MET DRESSUUR- EN
SP!UNGIVEDSTRJJDEN EN SHOWS.
DAARNAAST KOMEN DE TUIGPAARDEN NAAR PINGJUM.
ER WORDEN JO RUBRIEKEN VERREDEN. MET DEELNAME VAN LEDEN
VAN DE TUIGPAARDEN-VERENIGINGEN TAVENO EN SERT.
OOK DE FRIESE PAARDEN ZJ.JN PRESENT, VOORGESTELD DOOR LEDEN
1:4.N DE VER .. HET FRIESE TUIGPAARD
'S AVONDS IS l!.-"'R DAN NOG DE TRADITIONELE RINGRIJDERIJ MET
MEDEWERKING VAN MUZJERTER. "DE HARMONIE".

WANNEER U l'ÄN PAARDJ:."N HOUDT EN VAN GEZELUGHHD KOAf DAN
NAAR PINGJUM.
NOTEER ALVAST DE DATUM: ZATERDAG JO JUNI AANVANG 08.30 UUR.
MET VRIENDELIJKE GROETEN
DE RINGRIJDERIJ COMMISSIE
BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK.
PIETr HOFSTRA-KNOL
ARUMERWEG 76
9748 AE lf.7TMARSUM
TEL 0517-531599

1.Li.
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Bydragen

1

Vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van :
B. Huitema, Jousterperweg; M. Huitema, Jousterperweg: B. Burghgraef,
Nieuwmarkt; S. Gietema, Hemdijk; D. Poelstra, Dedgum ; Mw. J. Hylkema,
Parrega; J. van Lingen en B. JeUema, Waltaweg.
Hartelijk dank allemaal!

[

Bedankjes

1

Beste mensen,
Bij deze wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele
kaarten, de bloemen en het fruit.
Het is geweldig hoe goed er om mij en mijn vrouw en de kinderen
1s gedacht de afgelopen periode.
Ook al de bezoekjes hebben ons heel goed gedaan.
Er moet voorlopig nog veel geduld bij maar het gaat de goede kant op.
Mede namens Wiepie en de kinderen
groet ik u,
Albert F eenstra
Dedgum.

*******************************************
Hierbij willen wij iedereen bedank en voor alle kaarten en kado · s
die we gekregen hebben na de geboorte van onze dochter Ilse.
Theo & Mireillc Galema - Y edema

1-5.

Opbringst kollektes

1

JAARLUKSE COLLECTE UNICEF 6 TIM 11 MAART 2000
Kinderen hebben recht op o.a. veilig drinkwater. Ziekten als gevolg van vervuild
water en een gebrekkige hygiëne vormen de belangrijkste oorzaken van kindersterfte.

In veel ontwikkelingslanden helpt UNICEF met de aanleg van voorzieningen voor
veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen op het platteland. Dorpsbewoners
worden geholpen met de aanleg Vi\R pompen, drinkwaterreservoirs en bij de bouw
van latrines.
Door uw gift aan de jaarlijkse UNICEF collecte in de gemeente Wûnseradiel kunnen
bijv. gezondheidsposten in een ontwikkelingsland beschikken over draagbare
koelboxen voor vaccins.
Namens alle kinderen die door lJN1CEF geholpen worden, zeggen wij u alvast
HARTELUK DANK voor uw bijdrage.

In Tjerkwerd is dit jaar f. 231, 25 opgehaald.

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

OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL REUMAFONDS 2000
De aktie voor het Nationaal Reumafonds in het kader van de landelijke inzameling in
de week van 19 tot en met 25 maart jl. heeft in Tjerkwerd / Dedgum een bedrag
opgebracht van f. 443,35.

liet bestuur richt zijn welgemeende dank tot de leden van het plaatselijk comité, tot
de collectanten en tot een ieder die door een financiële ondersteuning tot het
welslagen van de collecte heeft bijgedragen.
Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op Giro
423 ofbanknwnmer 35.76.74.812 ten name van het Nationaal Reurnafonds
Amsterdam.
Anneke de Boer.

-=
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Snypsnaren

=

Snypsnarrn
]t Sylroede-Zûûû-komitee wie yn konklaaf oer de ferskatefestivitetten en yn 't
bysûnder de optochtswein. Om 't hja de jierren 2000-2030 tabedeeld krige
hienen. maast der fansels futuristyske ideeën spuit wurde. Anita Hekkema
docht alti ten graach in duif yn ·r sckje en rop fan · ... en kunnen we dan niet
iets maken met planeten zoals Urbanus of zoiets ... · (gjin planeet. maar in
ferneamd Belgyske klucht) No btnne der wol mear minsken dy 't linke dat us
Sûderbuorren net fan dizze wráld binne, mar dat giet my persoanlik krekt
wat te fier.
Betty Jelle ma wie okkerdeis (hast) fermist. Sy wie op 'erin (?) en oefene foar
de Slachtemaraton Doe 't sy earne by Oudega-W. omheistere, miende se dat
it Drylst wie. Sa 'n mobyltsje is dan in ûtkomst. 'Jaap, wisto wêr ik bin. der is
hjir allegear wetter om my hinne? · Wa nimf Betty by it hantsje op de
Slachtedyk?
De nije keatsferiening is no al in grut sukses. Mear as wit-ik-hoefolle
partoeren spane tiisdeitejûns op it sportffild om. In soad entûsjasme en wille.
In boppeslach dus!
Wyn ofgjin lryl'Z, de barbecue koe net ójblaast wurde. Dat de leden fan de
skoalkommisje, it personiel, oanhang en bysûndere gasten makken harren
okkerdeis op foar in stoarmich ytfeest. Gasmasker tsjin de reek, sûdwester
op ensfh Mar nee, niks derfan hear. De Nieboers hienen harren skuorre
sfearfol ynromme. Eltsenien sief droech, gjin sigen en Jekker smûk.
Tillefonearje kost in pear sinten, mar soms ha Jo noch net iens yn petear
west en binne Jo al hûnderten gûne kwyt. Dat is wannear 't Jo in gee-esemmetje keapje. of -en dat is folie slimmer-, dat sa 'n ding weirekket. Sa
rûgele it mobyltsje fan Haye Hui tema him ta de bûse ut doe 'ter wat oan 't
omprutsen wie by de baat. Dregje fansels, mar nee, de tillefoan kaam net
boppe wette r. Haye hie it smoar yn, der siefferdikke ek noch sa 'n tweintich
gûne 'beltegoed' op. Der komt no in geheimsinnich rinkeljend lûd ut de
trekfeart wei ....

\.

De fuotbaljende bern fan Tsjerkwert/Dedzjum binne toppers/ Foto ·s steane
hast wykliks yn 'e Boalserter. De doarpskompetysje fan de wat áldere
jongerein (of is it de jongere äldereinr} hie dit jier in mindere start. Yn de
iepeningswedstriid tsjin Skettens waard de Tjerkwerter p/oech likernäch
bûtenspul set. Uts/ach: 7-0! Moaie sifers. dat wol, mar se stean krekt
ferkeard!
Lyts beukerpraat! Bart Hekkema sei yn de klasse tsjin Tessa: 'Mijn vader is
op cursus en hij slaapt vannacht niet thuis ... ·. wêrop sy andere, 'Mijn vader
slaapt ook op kussens, maar die is wel thuis ... ! '
Oer effisjinsje en ûs gemeente. Twa kear wyks wurdt it fjild troch in baas fan
in meanmasine koartskeard. Marit óffal bliuwt withoelang op it parkearplak
lizzen. Doch soks no yn ien kear. Dan hoege Jo ek net twa kear te riden ....
Achttsjin skoalbern ut de boppebou diene mei aan it twadde jierlikse
bernesjongfestival yn de Lawei fan Drachten. Se songen it liet
heit is op
'e rin. · De earste betjutting si! Jo dûdlik wêze, de twadde makket datJo krekt
noch wat hurder ûtein sette. Dat hie oars ek in aardige show west!

·us

Yn 'das boot' (de roeiskou fan de Waltawei) fan Bert Miedema in grauwe
kikkert. Hy smiet (oh bistefreon) it earme beestje mei in grutte slinger op 'e
wäl. Klaske wist it griene projekltyl te ûntwiken. Gjettsje krekt net/
Jo krije stadichoan respektJaar sa 'n sjongbaas. Jan 8/anksma leart yn
rekordtempo it Simmer 2000-koar talfanferskes aan. En dat hast allegear
ffcuwerstimmichl Al nei twa kear oefenjen kin ik alle fjouwer ût myn holle.
mar dan wol trochinoar. Knap hè!
In machtfeest tawinske op de 13' aan 't de 15' ......
0 ja. fansels ek in goede fakánsje.
Snypsnaren en kopij graachfoar 1 septimber

1.8.
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