Beste stempelaars en andere hulptroepen
We kijken terug op een prachtige afsluiting van de Millenniumloop. Met een hele groep mensen uit
de Sudwesthoek hebben we iets moois neergezet. Het bijzondere was dat we nauwelijks materialen
nodig hadden maar vooral met menskracht een lint vormden van de route. We hadden een bijzonder
dank moment voor jullie bedacht tijdens het aanbieden van de cheques maar dit viel letterlijk in het
water. Daarom willen wij hierbij aangeven hoe belangrijk jullie zijn geweest.
De route nogmaals langs.

Het eerste jaar startten wij in Abbega en daar zijn wij dit jaar zo ongeveer geëindigd. De cirkel was
rond. Na het eerste jaar heeft ieder jaar bode Hinke Jansen van de gemeente Wymbritseradiel en
later Sudwest-Fryslan de wekker op half zes gezet en de deuren van het gemeentehuis voor ons
geopend. Uiteraard was de route ieder jaar verschillend. Dit jaar was de eerste stop bij basisschool
de Vuurvlinder. Stempelaar Juf Sjoukje Koetje heeft al jaren deze school mee op sleeptouw genomen
in de Millenniumloop. De stempelbordjes zijn ook door haar in elkaar geknutseld. In Hommerts is de
stempelpost bemand door de familie Wiersma. Eddy moet dan racen want hij verzorgt ook al jaren
het geluid bij de start. De familie Wiersma heeft uiteraard dan de
partytent allang klaar staan in Hommerts. In Heeg worden we
opgewacht door de familie Gijsen voor hun groentezaak De
Cranberry. Schoonmoeder Geertje Cnossen-Boschma zorgt voor de
muziek op trekzak. Een mailtje van Jacob had als inhoud: jullie zijn
druk genoeg met de loop, wij regelen het wel in Heeg. Dan op naar
Oudega, de stempelpost die geen enkel jaar is overgeslagen: alle
jaren verzorgd door Ruurd Abma en zijn vrouw. Ruurd is maatschappelijk
betrokken en sporter in hart en nieren. Alle jaren waren we van harte welkom.
“Set it kistje mar achter hus, dan komt it wol goed”. Het Brekkenpad willen we
natuurlijk niet missen en dat brengt ons in
Workum. De loopgroep Workum staat garant
voor de stempelpost en is onderdeel van de
gezellige sfeer in het historische centrum van Workum. Het korps
blaast en steeds was het een prachtige
entourage. Dan naar Gaast, ondertussen
een markante stempelpost van de
Millenniumloop met de drumband van Makkum op de zeedijk en Arianne
Wagt bij de stempelpost. De toiletten bereik je via een fraaie
dorpswandeling in het dorpshuis. Gaast in volle glorie…
In Parrega stempelen we bij de pastorie, al jaren verzorgd door Korien
Groeneveld. Het korps in de garage van de familie en toiletten in het café . Bouke Dooper uit
Blauwhuis heeft wel eens opgebeld waarom er in dat betreffende jaar geen stempelpost in
Blauwhuis was, dat kon toch eigenlijk niet. Dus zodoende mocht
ook Blauwhuis met Bouke en Karen Dooper de Kruijf niet
ontbreken in deze laatste editie.
In Nijland was het goed toeven in het centrum. Café en korps
maakten het plaatje compleet, terwijl Lysbeth Veenstra de
stempels zette. Burgwerd hebben we de laatste jaren met

genoegen opgenomen in de route. Elk jaar stempelt Karin Mulder en dit dit jaar liet ze geen verstek
gaan ook al was ze jarig. Edith Wierstra was ook altijd al van de partij en zorgde ervoor dat alles in
orde kwam. Parkeren is krap in Burgwerd, maar ook dat werd opgelost. In Wommels hebben we
collega sporters op de weg die aan de triatlon van Wommels meedoen. Samen met de familie van
Ingrid Weijer en door de goede contacten met de triatlon loopt het gesmeerd in Wommels. Korte
lijntjes met de kaatsclub en Euphonia, een dorp met grote saamhorigheid. Grietje Bouma heeft
namens Dorpsbelang Easterein de stempelpost bemand, dit jaar bij de firma Van der Eems op het erf.
Grietje heeft atleten opgevangen die uitgestapt waren en bezemwagen bestuurders aan de soep
gezet. In Reahus begonnen we in de eerste jaren met Helga en Helga als stempelposten. De ene
Helga is altijd aanspreekpunt gebleven en het Café Altenburg een vaste pleisterplaats.
Dorpsbelangers Ate en Douwe waren dit jaar de stempelaars en die konden zich er ook prima mee
redden. Scharnegoutum is ook vanaf begin een zeer betrokken dorp. Gerrit Boorsma regelt het
allemaal wel. Zijn dochters stonden eerdere jaren te stempelen en dit jaar was dat buurmeisje,
Benthe. Vaste waarde is ook het dorp Goënga, lopen en stempelen kan tegelijk met een kaatspartij
allemaal georganiseerd worden. Franziska van der Tempel is onze steun hierin. Ook bij haar kunnen
we de spullen gewoon achterlaten en alles wordt geregeld. In
IJsbrechtum staat Richard Broersma vol enthousiasme voor ons
klaar. Het dorpshuis is open en er is altijd koffie. Het Brechtakkoord
is ook weer van de partij. Ze hebben ook wel eens ’s ochtends vroeg
gezongen, net uit hun bed. Dit jaar hadden ze de hele middag de
tijd. In Folsgare zit de immer goed gehumeurde Patricia c.s. de
lopers op te wachten. Patricia heeft in eerdere jaren haar dienstlijst
er van te voren op aangepast. De toiletten in de kerk waren altijd goed geregeld, meestal met
bijzondere begeleiding. Dan eindigt de route waar we ooit begonnen, in Abbega en Oosthem. Siepie
is een trouwe stempelaar geweest en in Oosthem kwamen we als
vanouds terug bij Jeltje van der Hem en Auke Bootsma. Jullie dachten
mee bv of er ook verkeersregelaars nodig zouden zijn, dan waren die
ook wel aanwezig. Bij de verzamelplaats was Siebe paraat, de mister
Horror die al zeer vele stempels heeft uitgedeeld in zijn leven.
Verder zijn onmisbaar tijdens de Millenniumloop: de mensen van de
EHBO. Gelukkig hebben ze nooit veel te doen gehad, maar dat ze er de hele dag waren, was super.
Ook Sietske en haar moeder, die de bezemwagen dit jaar voor ons bemensten, hebben een grote
bijdrage geleverd. Van 's ochtends vroeg alle stempelposten bij langs, in de gaten houden of de
laatste lopers inderdaad gepasseerd waren en meehelpen opruimen, is geen sinecure. Tot slot nog
de masseurs, die na afloop de stijve spieren van de lopers weer los maken.

Beste mensen, jullie zijn ons allemaal dierbaar geworden. In bovenstaand stukje hebben we namen
genoemd , maar we zijn niet volledig geweest dat zijn we ons bewust. Onze dank en waardering is
voor jullie allemaal. Er zijn vele blijken van waardering geuit over de Millenniumloop en die komen
jullie ook heel erg toe. Zonder jullie hulp was het niet mogelijk
geweest. Bijzonder was het om te ervaren hoe iedereen zich voor het
project van de lopers en het goede doel van The Hunger Project in
heeft willen zetten. Mienskipssin van de kleine dorpen. De opbrengst
mag er zijn, in morele zin en in financiële zin. In totaal heeft de loop
in al deze jaren € 940.000 opgeleverd. Heel veel dank!!!!!
Hartelijke groeten namens de gehele Millenniumloopcommissie, Rina en Janet

