


Er is niets leuker dan een speelse, alerte en actieve hond. Een hond die er bovendien 

gezond uitziet en een glanzende vacht heeft. Dit soort zaken laat zien dat uw hond in 

allerlei opzichten goed gezond is. De juiste voeding maakt het gemakkelijker om dit te 

bereiken. Daarom adviseren wij DOGGAR HONDENVOER van GARVO 

 

DOGGAR KROKANT   10 kg € 14,75 

DOGGAR HE    10 kg € 20,95 

DOGGAR PUPPY    10 kg € 22,60 

DOGGAR VLEESBROK MET RIJST 10 kg €  19,25 
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Wa krijt de Skieppesturt 2015? 
 

Mail jo favoryt foar 15 desimber nei: 

itskieppesturtsje@gmail.com 

By de redaksjeleden ynleverje kin fansels 

ek. 

 

Van de redactie 

Beste lezer. 
 
Daar is hij weer it Skieppesturtsje.  
Wederom een hele dikke en dat is best prettig nu het al vroeg donker wordt. 
Deze keer met een extra bijlage: De schoenmakersdochter van Tjerkwerd. 
Maar er kan natuurlijk altijd nog meer bij. Dus als u leuke weetjes hebt  dan 
horen wij dat ook graag.  
 
Verder willen we u vragen alvast na te denken wie de Skieppesturt  moet 
hebben. Laat het ons weten via de mail. 
Rest ons  alleen nog u veel leesplezier te wensen. 
 
De redactie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdragen 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
Mw D. Bakker-de Jong, Mw. Stremler-Stegenga, Mw. Talsma-Abma en S.K. 
Bakker e.o 
 

Namens de redactie, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

Bijdragen kunnen overgemaakt worden met vermelding “Bijdrage it 
Skieppesturtsje” en het jaar waar het betrekking op heeft. 
Bankrelatie ABN/AMRO bank Bolsward. Rekening;  NL34ABNA0847668398 

  

mailto:itskieppesturtsje@gmail.com
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Nieuws van stichting It Waltahûs 

De dagen worden korter en de avonden weer langer. Voor ons als Stichting 
het moment om de draad weer op te pakken en aan de slag te gaan met het 
nieuwe seizoen. 
De eerste echte activiteiten hebben alweer plaatsgevonden en een aantal 
verenigingen zijn ook alweer gestart. 
 
Op 25 september was de aftrap met de Info avond van de stichting met het 
karakter van een jaarvergadering. Vorig jaar hadden we deze avond voor het 
eerst georganiseerd en gezien de reacties besloten om dit een terugkerend 
karakter te geven. 
Doel is om openheid van zaken te geven en we graag horen wat er bij de 
mensen leeft en waar behoefte aan is. Er kwamen een twintigtal mensen op 
af, Gert opende de vergadering en gaf Jasper het woord die de notulen van 
de vorige keer voorlas. 
Hierna nam Gert het weer over en hij kwam direct met mooie mededeling; 
door onderhandeling met leverancier en doordat we een goed jaar hebben 
gehad kan de prijs van de bierflesjes naar 1,50 euro. Dit werd met applaus 
ontvangen. Aansluitend kwam een vraag uit de zaal of op dinsdag avond nu 
de tap weer kon gebruikt worden? Reden hiervoor was niet de prijs echter 
het feit dat we meerdere keren een half leeg fust weg moesten doen; kleiner 
fust ook geen optie omdat deze verhoudingsgewijs veel te duur zijn. 
Gert wilde nog niet teveel vooruit lopen op financieel verslag maar gaf aan 
dat we afgelopen jaar wat minder aan onderhoud kwijt zijn geweest. Wel 
hebben we een potje noodgedwongen gereserveerd voor een eventuele 
boete voor controle op drank aan 18min. Ondanks dat we dit controleren en 
niet schenken aan 18minners constateren we toch regelmatig dat er jeugd 
met een biertje rondloopt die dit niet zouden mogen hebben. Bij een controle 
zijn wij als Waltahûs verantwoordelijk en krijgen een boete en bij meerdere 
overtredingen kunnen we de vergunning kwijt raken daarom uitdrukkelijke 
oproep om deze regel te volgen! 
Afgelopen jaar was het Waltahûs een aantal keer gesloten ivm een 
begrafenis. Hier en daar kwam wel eens de opmerking of we toch niet van de 
regel van ‘gesloten totdat de overledene is begraven of gecremeerd’ konden 
afwijken. Wij als bestuur (destijds besloten obv meerderheid van 
verenigingen) hebben het standpunt dat we aan deze regel vast houden. 
 
Een andere regel welke nog wel af en toe wordt overtreden is het meenemen 
van eigen eten en drinken. Gert legt uit dat we dit liever niet hebben, prima is 
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om bij een verjaardag ofzo een traktatie mee te nemen maar verder is alles te 
bestellen bij ons dus graag hier aan houden. 
Van het afgelopen dorpsfeest kunnen we melden dat qua financiën we op 
een dikke 100 euro verlies komen. Dat is jammer omdat dorpsfeest meestal 
wel winst opleverde. Reactie uit zaal dat prijs van glas bier wel erg goedkoop 
is (1,50) meeste feesten betaal je al snel 2 euro of meer, mooi dat het hier zo 
goedkoop is maar een iets hogere prijs zal niemand moeite mee hebben, 
liever dit dan een andere optie  nml evenementen bier is (is niet te drinken..). 
Komend dorpsfeest zullen we dus prijs maar wat verhogen. 
 
Daarna kwam Gert met een ander belangrijk punt; we zijn van doel om 
komend jaar de sanitair hoek beneden te verbouwen, is nu maar wat een oud 
en suterig boeltje. Wij als bestuur zijn nog wat zoekende hoe en wat, wellicht 
moet je de hele boel overhoop halen en alles opnieuw indelen echter zit vast 
aan de ruimtes (berging/ rookhok etc.) Wellicht is er iemand die met ons mee 
wil denken? Ook hebben we vrijwilligers voor de verbouw nodig dus geef je 
op bij 1 van de bestuursleden!!. Reactie uit zaal om de verbouwing wellicht 
wat groter te trekken en het gevelaanzicht hierin ook mee te nemen want dit 
kan ook wel opknapbeurt gebruiken. Dit is inderdaad zo en hebben we ook al 
over nagedacht echter wordt wel een erg groot en ingrijpend project. 
De barafscheiding/ grote gordijn is opgehangen en ook sinds deze zomer de 
shutters en recent de  foto op de muur samen met de lambrisering, is nu een 
mooi en smoek hoekje. Nu alleen de onderkant van de bar nog opnieuw in de 
lak. Als iemand zich hiervoor geroepen voelt mag ie zich melden. In de 
rondvraag biedt iemand zich hier voor aan. 
 
Verder zijn we bezig met Wifi en dit zal binnen enkele weken aanwezig zijn. 
Een ander punt is de maquette van het Waltaslot in de vensterbank, deze valt 
bijna uit elkaar, wellicht wil iemand deze renoveren? Anders zal ie komende 
tijd verder aftakelen en moeten we deze maar verwijderen. 
Van het bestuur zijn er 3 mensen die de cursus Sociale Hygiëne hebben 
gehaald, zij zullen worden aangemeld als verantwoordelijk persoon zodat de 
personen, die nu al jaren hiervoor op papier staan, worden afgemeld 
Hierna is de beurt aan Afke om het financieel verslag te behandelen, ze heeft 
een overzicht van heel 2014 en van 2015 tot augustus waarbij wel de 
opbrengst van dorpsfeest maar nog niet alle kosten hiervan zijn meegenomen 
en dus een vertekend beeld geeft. Ze licht eea toe en beantwoordt de vragen 
oa wat de post Greenchoice is (is stroom en gas leverancier). 
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De huishoudelijk mededelingen wil Anneke wel doen echter ze heeft niet 
zoveel te melden. Ze is erg blij met het feit dat iedereen toch bereid is om z’n 
vrije tijd als vrijwilliger aan ons te schenken. Wel hebben we te maken met 
een afnemend aantal vrijwilligers dus dat betekent dat degenen die over 
blijven vaker gevraagd worden, vooral de dinsdagavond ploeg is klein, 
opmerking uit zaal dat bij nood een kaarter wel wil meehelpen voor en na het 
kaarten dus ook weer opgelost. 
 
Daarna is het Jasper z’n beurt om de activiteiten voor komend seizoen te 
presenteren. Op 3 oktober kwam de band Steaming het Waltahûs op z’n kop 
zetten. In de herfstvakantie zal op vrijdagmiddag een film voor de kinderen 
vertoond worden en ’s avonds een film voor de jeugd en ouderen. 
24 oktober gaan we over op de wintertijd en dan wordt De Nacht van de 
Nacht georganiseerd. Landelijk staat deze nacht in het teken van aandacht 
voor de donkerte en de lichtvervuiling. Vanuit de kerk/college van diakenen is 
het idee opgevat om een avond/nachtwandeling te gaan houden. De start en 
finish zal in het Waltahûs zijn, het inschrijfgeld zal volledig ten gunste gaan 
van Vluchtelingenwerk in Bolsward. 
 
Begin november (6 of 13november) willen Jaap en Germ wel weer de 
soosavond organiseren. Leuke en gezellige spelletjesavond met gezelligheid 
voor jong en oud; met tafelvoetbal, tafeltennis en darten voor de jeugd. Op 
21 november de grote kwisavond waar alle verenigingen het weer tegen 
elkaar gaan opnemen. Het maken van de  kerststukjes staat voor 11 
december gepland.  
Op zaterdag 2 januari het altijd gezellige nieuwjaarsbal met live muziek. De 
playback show zal eind januari worden gehouden, wordt waarschijnlijk 30ste 
maar definitieve datum volgt nog. Tot slot, voor alle vrijwilligers is er begin 
maart weer de vrijwilligers avond, als er nog suggesties zijn voor een thema 
horen we deze graag. 
Buiten deze toch wel min of meer vaste zaken willen we ook graag nog wel 
andere dingen organiseren zoals bijv. een bandje, iets met cultuur of toneel, 
een avond voor de jeugd. Vraag is echter waar is behoefte aan? Zo een 
danscursus wat zijn? Is een paar jaar geleden een opgave formulier voor 
opgehangen echter toen weinig reactie. Opmerking uit zaal dat een cursus 
wellicht teveel is maar een paar keer een avond zou dit mogelijk zijn? 
Voor de jeugd blijft het lastig, wellicht als er binnenkort wifi is dat jeugd wil 
komen? 
Jasper geeft aan nogmaals aan dat we open staan voor ideeën en suggesties. 
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Na dit punt komt de rondvraag; is het een idee om een enquête te maken 
zodat mensen aan kunnen geven wat ze leuk vinden en wat te organiseren? 
Hier zullen we naar kijken. 
De prijzen zijn prima sommige zijn zelfs erg laag zoals een wijntje, kan er ook 
Spa blauw komen? Antwoord is dat geregeld gaat worden. 
De kaatsclub heeft na vorige info avond een en ander intern besproken. Het 
koekje verhaal was niet bij iedereen bekend en merendeel wil graag 
vasthouden aan de dinsdag als kaartavond. Antwoord is dat we als bestuur 
dan ook het probleem zouden hebben met jaarvergaderingen op de vrijdag 
dus voorlopig zou maar lekker laten. 
Vraag of het stembureau ook naar school kan ivm oefenavond Korps? Is niet 
mogelijk omdat stembureau hele dag is en verkassen naar boven kan ook niet 
ivm toegankelijkheid. 
Een vraag was hoe de schoonmaakdag dit jaar ging? Antwoord is prima, 
waren veel verenigingen die mensen hadden gestuurd (ongeveer 12 
personen). 
Is het een idee om een bandje te doen op een avond als er al iets is bijv. een 
jaarvergadering? We weten nml uit recent verleden dat het lastig is om de 
mensen hier naar toe te krijgen terwijl bij jaarvergadering meestal aardig 
opkomst is. We zullen hier eens naar kijken. 
Als laatste de vraag of de nieuwe flesjes prijs vanavond al ingaat. Antwoord is 
ja. 
 
Gert bedankt iedereen voor z’n komst en deelt mee dat de eerste consumptie 
voor rekening Waltahûs is. Om 21.25 wordt de vergadering gesloten. 
 
Een heel verhaal maar nu is voor iedereen weer duidelijk wat er zoal speelt en 
waar we ons mee bezig houden . 
De exacte details voor al onze activiteiten hoort U en kunt U tzt op de M.A.T 
lezen. 
 
Wij als stichting hopen weer op een gezellig seizoen en jullie snel en vaak te 
kunnen verwelkomen 
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Eensgezindheid foar it earst oer de grins. 

Op 27 juny hat ús korps mei dyn oan in konkours yn Rastede (8 km boppe 
Oldenburg) te Dútslan. Hjir wurde al 60 jier de Rastede Music Tage holden. En 
wij ha der ek al jierren oer praat om der ris hinne te gean. No wie it einliks 
safier en ek it korps Nij Libben fan Koudum hie der sa oer tocht. We ha beide 
deselde dirigente, Jeannette Valkema en sa koene we moai mei elkoar yn ien 
grutte bus op nei Dútslan. Dit waar nog wol efkes stâle want foar ien nacht 
moast der hiel wat mei, ynstrumenten sliepsekken, luchtbedden, uniformen, 
klean en iten dus de bus siet oan de harsens ta fol mar hy koe it lûke. 

Nei dat we us ynstalearre  hiene yn de skoalle wer we oernachtsje soene ha 
we earst it festifal terrein besocht wert de show bands hun kunsten 
beoefenden. Hjir priuwden we de sfear fan dit festifal ien de sted wert we 
ferskillende korpsen tsjin kamen al of net muciserend. Tsjin fiiven makken we 
us klear foar it concert konkours yn de sporthal in megahal mei mar in bietsje 
publyk mar in soad Friezen. Nei Koudum wie it us beurt. We foelen dizze kear 
net yn de prizen, de konkurentie wie ûs wat te grut. Mar it gie dizze kear ek 
benammen om it mei dwaan dus op nei de pizzeria en wer nei it festifal 
terrein wert prachtige shows jûn waarden troch showbands út alle hoeken 
fan de wrâld wat ofslutten waart mei grut fjoerwurk. Mar it feest wie noch 
net dien dat gie noch lang troch yn de tinte mei alle nationaliteiten. En 
uteinlik ha we ús matras wer opsocht en de measten hawwe even slipt en 
kamen steunend en kreunend de oare moarns wer bij sûp en stud. Nei it 
gesamelik moarnsbrochje fansels wer nei it terein geniete fan us kollega’s en 
in grutte barbeque en ut einlik wer werom nei de bus en sa kamen we in oere 
as fiif wer oan yn Tsjerkwert mei in butelanse erfaring. 

Nei de fakansje binne we fuort wer los gien foar it doarpsfeest want dat wie 
koart dei en der stie wer hiel wat op it program. Gedeeltelik wie dit foar de 
fakansje ek al yn studeerd mar de puntsjes moasten fansels noch wol even op 
de i foar de Vrienden fan Tsjerkwert live. Mar it resultaat mocht der wêse, 
wat in feest en positive reaksjes op dit evenement mei de band 4ward, 
Tsjamme Wiersma en tal fan artiesten ut us doarp. 

En no...alwer drok, mei de tarieding op us concert op 14 novimber yn it 
Waltahûs we sille dan optrede mei âld leden en 
musikanten werd we in instrument troch de doar 
skood hawwe en werd ek al drok op repeteerd 
wurd, dus lid jim ferrasse en kom op 14 novimber 
nei it Waltahus.  
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Fitness foar Froulju 
 
We zijn een clubje met jongere en oudere dames,er zijn op dit 
moment 12 leden maar er kunnen er nog wel wat bij. 
Wat doen wij zoal: Warming up (op muziek) 

Rek en strek oefeningen 
Grondoefeningen 
Ontspanningsoefeningen 

  
We zijn elke maandagavond vanaf 5 oktober 19.30/20.30 in het Waltahuis 
wie wil komen kijken is van harte welkom. 
  
Je kunt ook contact opnemen met 
Hinke Brandsma tel.0515 579747 
Jeanet Volbeda tel.0515 572450 
 

Nieuws van C.B.S. de Reinbôge  

Oproep 
Tijdens het laatste dorpsfeest zijn er helaas vernielingen geweest op het 
schoolplein. Het schoolplein is ook na schooltijd open dus is voor ons niet 
altijd alles zichtbaar. Vandaar deze oproep aan alle inwoners van Tjerkwerd! 
Wilt u met ons er voor zorgen dat vernielingen op het schoolplein worden 
voorkomen? Of als u dit ziet, neem dan contact met ons op dan kunnen wij 
verder actie ondernemen. 
 
Te koop 
Op de zolder van onze school staan oude schoolstoeltjes en -
bankjes, die we niet meer gebruiken. Voor degene die ze 
graag zou willen zien en eventueel zou willen kopen kan 
contact opnemen met ons. 
 
 Namens het team van cbs de Reinbôge 
J.Cats, Directeur 
directie@reinboge.nl 
 

mailto:directie@reinboge.nl
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Stichting Windkracht 10 

Aangezien de jaarvergadering van Dorpsbelang binnenkort weer voor de deur 
staat, , willen wij gegadigden voor een bijdrage uitnodigen om een aanvrage 
in te dienen.  De aanvragen verwachten wij uiterlijk woensdag 11 november 
2015 bij onze voorzitter, Jelle Zijsling, Baburen 2 of bij ondergetekende op de 
Sylroede 13 of via ons mailadres: windkracht10tjerkwerd@gmail.com. 
 
Aanvragen moeten voorzien zijn van een duidelijke motivering en begroting 
cq faktuur. Zie ook onze informatie op de website van Tsjerkwert onder 
“Verenigingen” en “Stichting Windkracht Tien”. 
 
Zoals we reeds eerder gemeld hebben, doen de aanvragen, welke vorige 
jaren niet gehonoreerd zijn, niet weer mee. Alleen nieuw ingediende 
aanvragen doen mee. 
 
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang zullen wij de gehonoreerde 
aanvragen bekend maken. 
 
Voor de goede orde delen wij nog mee, dat de zonne-panelen-aktie nog 
steeds van  toepassing is. Onze bijdrage is € 250,- en het tot op heden 
uitgekeerde bedrag bedraagt €  5.875,- ( 24 deeln.). 
 
Namens het bestuur  
Stichting Windkracht Tien Tjerkwerd 
Jos Falkena 
 

Lytse bieb hinget oan it Waltahus! 
 
Misskien hawwe jim it al sjoen of misskien 
hawwe jim der sels al gebrûk fan makke: de 
boekekast oan de muorre fan it  
Waltahûs!  
Mar foar dyjinge dy’t it noch net witte: foar 
eltsenien sitte der boeken yn de kast, at je der 
in boek út helje is it moai at je der ek wer ien 
foar wêrom lizze. It besparret jo in reiske nei 
de stêd en sa ha wy mei syn allen de kommende winter moai wat lêsfoer! 
 In soad wille dermei.  

      Anneke F. 

mailto:windkracht10tjerkwerd@gmail.com
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Jong geleerd…  oud gedaan… 

’t Was op het dorpsfeest. Thea Zijsling benaderde mij met de vraag of ik er 
wat voor voelde om met het korps mee te spelen tijdens de uitvoering van 14 
november.  Ze waren oud leden aan het ronselen en ze wist dat ik ooit ook bij 
het korps had gespeeld.  Met een paar biertjes op ben je wat overmoedig 
misschien, dus ik zei ‘ ja… maar… er is misschien wel een probleempje…  ik 
heb 38 jaar niet gespeeld’. ‘Dat maakt niet uit’ zei Thea. ‘Het  is net zo iets als 
zwemmen, als je het eenmaal kunt, verleer je het nooit weer.  

Automatisch gingen mijn gedachten natuurlijk terug in de tijd. Ik was een jaar 
of tien toen ik naar het korps mocht. Erica Schakel ging ook mee en Minke 
Bakker zat er ook op. Marten van der Wal bracht het instrument, een Alt, op 
zijn brommertje bij mij thuis en leerde mij de eerste vingergrepen en hoe je 
er geluid uit moest krijgen. Dat viel nog niet mee. Je moest niet blazen legde 
hij uit, maar spugen, liefst zonder spuug, anders kwijl je zo die toeter vol. Mijn 
moeder had er al snel genoeg van.. ‘ga maar naar buiten met dat ding, het is 
mooi weer’.  Daar op de regenput gezeten deed ik mijn eerste pogingen. De 
koeien van Walsma, die in het weiland liepen, achter ons huis op 
Eemswoude, sprongen van schrik als een dolle in het rond.. staart in de lucht! 
Later, toen ze aan het geluid gewend waren, stonden ze allemaal 
nieuwsgierig op een rij naar mij te kijken..  

Ik  ging op muziekles en dan komt de dag dat je met het grote korps mee mag 
spelen. Tjonge jonge, dat was me wat. Jelte Speerstra haalde mij iedere 
maandag avond op. We pikte dan op Baburen Minke Bakker op en we werden 
ook weer netjes thuis gebracht. Marten van der Wal bekommerde zich daar 
ter plekke om ons. Ik zat naast hem , en volgens mij zat Minke aan zijn andere 
zijde, maar dat weet ik niet meer zeker.  Ik kon niet zo goed maat houden en 
om mij daar bij te helpen, tikte hij met zijn voet op mijn voet.  Nu zou hij 
misschien aangeklaagd worden voor ongewenste intimiteiten met een 
minderjarige, toen niet.  Van bijbedoelingen was  geen sprake en het hielp 
zeker,  maar de maat houden was niet het enige probleem.. in het begin 
verdwaalde ik steeds in die muziek stukken.. ik oefende thuis driftig, maar 
wanneer ik dan dacht dat ik het onder de knie had, bakte ik er op de avond 
zelf helemaal niets van.. het ging allemaal veel te snel… veel sneller dan ik kon 
bijhouden.. maar dan was mijn buurman er weer  die mij met zijn vinger wees 
waar we waren gebleven en wanneer ik geluk had, kon ik dan een paar maten 
meespelen.  

Langzaam ging het beter… kon ik het stuk helemaal mee spelen. Kreeg ik er 
ook werkelijk plezier in en genoot ik wanneer het mooi klonk.  Mijn buurman 
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had ik als begeleider steeds minder nodig maar hij liet zich nog niet zo 
gemakkelijk uit die rol zetten. Dat leverde wel eens irritaties op. Ik was 
inmiddels een puber en dan zet je je af tegen iedereen die je goed bedoeld de 
weg wil wijzen. 

Toen ik een jaar of vijftien  was, kreeg ik een beetje verkering met Bauke die 
bij mij op school zat. Bauke speelde schuiftrombone en wist toen al zeker dat 
hij de muziek in zou gaan, hij wilde dirigent worden. Dat is hem gelukt 
overigens.  Hij leerde mij ooit, tijdens een schoolreisje, hoe je een driekwarts- 
en een vierkwarts maat moet slaan als dirigent. Ik ben het nooit meer 
vergeten, hoewel ik in mijn leven weinig aan deze vaardigheid heb gehad tot 
nu toe. Zijn zus zat bij mij op het korps,  en ik hoopte via haar een beetje 
indruk te kunnen maken op hem.. dus ik speelde me het apezuur. Ik geloof 
niet dat het geholpen heeft, want de verkering raakte uit. Hij was drukker 
met de muziek dan met mij, ja.. dat heb je met die bevlogen types. 

 Toen ik voor mijn studie naar Nijmegen verhuisde, leverde ik mijn instrument 
in en als aandenken kreeg ik van Fokke Gietema een oud exemplaar mee. Die 
heeft jaren lang met droogbloemen er in,  aan de muur gehangen.  

Ik heb 38 jaar niet gespeeld en heb dus nu sinds kort weer een instrument in 
huis. Ik kan u verzekeren, het is níet net als zwemmen.. je verleert het wel 
degelijk. Maar spelen zal ik die 14de november, ook al is het maar één  
nummer!  

Carolien Roodvoets 
 

Ús moaie wrâld 

Sa tegearre op in paad rjochting Santiago de Compostela hawwe jo it wol oan 
tiid. Wol oan tiid efkes goed om jo hinne te sjen. Wol oan tiid om ris efkes 
goed nei te tinken. En wol oan tiid om ferskillende ûnderwerpen en saken te 
bepraten. Logyskerwiis doche jo dat dan ek!   

Der rinne jo dan en jo sjoche hoe moai as de dingen makke binne of yninoar 
sitte. Fan de skitterende bouwsels boppe op in hege berchrêch oant de 
eamelder (mier) dy't oer de picknicktafel rint wer oan jo kofje drinke. Hoe ha 
se die toer besteande út swiere blokken der boppe op ‘e berch fan 500 meter 
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bouwe kint. En dan san bjusterbaarlik útsicht der fanôf die toer.  Dat lytse 
bistje kinne hearre, sjen en it hat sels in hertsje, hoe is dat lytse libben dochs 
mochelik. Wat is in eamelder in bysûnder bist. 

Mar as jo rinne sjoche jo fansels ek minder moaie dingen. In soad rotsoai yn ‘e 
foarm fan glês, papier en plastic lâns de dyken en yn 'e bermen. Grutte 
yndusty gebieten mei stjonkende o sa nedige fabryken. Minsken moasten 
harren rotsoai op dat stuit kwiit. Fabryken binne nedig om’t wy in protte guod 
nedich hawwe. Die fabryken der kinne wy as yndividu net san soad oan 
dwaan. Dat plastic en oare rotsoai dat is in hiel oar ferhaal.  

De Hollander Boyan Slat hat in masjine ûntwikkele wêrmei plastic út de 
oseaan fiske wurd. Mar wy moatte eins foarkomme dat it plastic yn de oseaan 
terjochte komt. Sa hiene wy it der oer en wy hiene it foarnimmen eltse dei in 
stikje rotsoai op te pakken en in de ôffalbak te goaien. As wy of better noch 
eltsenien dit dwaan soe dan romme it moai op. Mar jo witte wol ‘as is 
verbrande turf’! Dus sa as mei in protte goeie foarnimmens slagge dit net 
eltse dei. Ek no’t wy wer thús binne falt it ôf om it foarnimmen te 
realisearjen.  

Wat wy dwaan kinne is ús in bytsje bewust wêse fan gefolgen dy’t  it ôffal 
efter litte yn de natuer hat foar Ús moaie wrâld. No’t wy wer thús binne 
besykje wy dan ek om in bietsje bewuster om te gean mei dit soart saken. It 
sil grif net hielendal slagje mar wêr wy it wol oer iens binne is dat wy ús bêst 
der wol dwaan kinne. In bytsje sunich wêse mei it guod wat wy ta ús 
beskikking  hawwe en soarch drage foar de natuer troch ús ôffal net op 
strjitte as yn ‘e berm te smiten ‘om’t wy it kwyt moatte’. 

Sa sjoche jo mar, ûnderweis ha jo tiid om ris goed om jo hinne te sjen. Wol 
tiid om ris efkes goed nei te tinken. Jo hawwe tiid om ûnderwerpen en saken 
te bepraten. Dat hawwe jo op pelgrimaazje. Mar wêr wy ús ferhaal mei begûn 
binne wolle wy ek wer mei einigje. It is net te beskriuwen sa moai as de wrâld 
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mei al syn fasetten is.  As jo no oer it strân lâns de Atlantyske Oseaan rinne of 
midden troch it bosk oer in glysterich berchpaad.  It is Ús moaie wrâld en wy 
sille him ek moai hâlde moate.  

In pelgrimaazje is foar elts wa’t twa fuotten en de tiid hat wat ús betreft in 
oanrieder. Yn ús ferhaaltsje hawwe wy no ien gespreksûnderwerp ta ljochte. 
Mar ûnderweis belibje jo fansels in hiel soad mear. Jo meie dit wol fan ús 
oannimme hoefolle kilometers jo ek op in dei meitsje, it is nea itselde en it 
ferfeelt ek nea. Eltse dei is ien grut aventoer en it is altyd wer in ferassing  wêr 
jo terjochte komme. 

Liket jo dat no ek wat en wolle jo der wol ris wat mear fan witte dan binne jo 
altyd wolkom! 

Groetnis fan twa peregrino’s Joop Nota en Jan Witteveen 

Jo meie rêstich ús belevenissen nei lêse op http://jan-joop-te-
voet.reislogger.nl/  

elibje de Nacht fan de Nacht yn en om Tsjerkwert, 10km kuierje foar it goede 

doel, mei ûnderweis Koek-en-zopie en mear! 

 

Nacht v/d nacht wandeltocht 

De folsleine ynlis is foar Needhelp 
Flechtlingen en Voedselbank Bolsward 

Start is yn it Waltahûs tusken 19.00 en 
19.30 oere, bern o/m 12 jier ûnder 
begelieding fan in folwoeksenen, de 
finish is ek yn it Waltahûs 

Net stinne, derhinne, en nim famylje 
en freonen mei! 

Opjaan en ynformaasje: nachtvdnachttjerkwerd@gmail.com of 06-19714911 

Ynlis: € 5,00 pp, bern o/m 12 jier: € 2,50 

  

http://jan-joop-te-voet.reislogger.nl/
http://jan-joop-te-voet.reislogger.nl/
mailto:nachtvdnachttjerkwerd@gmail.com
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Dorpsfeest De Vrienden Van Tsjerkwert LIVE 
 
Tjerkwerder talenten laten van zich zien en horen tijdens een 
zonnig dorpsfeest.  
 
Vrijdagochtend, rond de klok van negen, klinkt de ratel door de straten. 
Sjoerd Bouma, die dit weekend weer onze dorpsomroeper was, roept de 
mensen uit hun huizen en nodigt ze uit om naar het Skiepefjild te komen. 
Eenmaal op het veld worden alle mensen welkom geheten door de OV 
Meienoar ien. Na een bak koffie en een lekkere koek gaat het kaatsen voor de 
volwassenen van start. 12 parturen konden strijden voor de krans. Het was 
mooi kaatsweer en er werd dan ook vanaf het eerste moment fel gestreden. 
Om half elf gaan ook de volleyballers en jeu de boules los. Onder leiding van 
Jos Valkena werd de jeu de boule in goeie banen geleid. De kinderen konden 
nu van start met het knutselen van muziekinstrumenten. Wat werden er 
mooie instrumenten gemaakt, wat je al niet van kosteloos materiaal kunt 
maken. Het was een feestelijk gezicht hoe iedereen bezig was. Maar er werd 
niet alleen door de kinderen geknutseld. Voor de volwassenen was er 
bloemschikken in de feesttent. Met behulp van Akke Nota werden er mooie 
banjo’s gemaakt. Het volleybal werd gewonnen door de Drummers bestaande 
uit Bouwe Speerstra, Harm Postma, Rianne Hiemstra en Femke Galama ten 
nadele van de Strijkers, Yde Schakel, Pier Jan Zijsling, Siebren Hiemstra en 
Jildou Speerstra. Bij de Jeu de Boules ging de eerste prijs naar Sjoerd 
Breeuwsma en Hylke Feenstra. 
 
Na het eten ging ook het kaatsen voor de jeugd van start. Er waren 12 partuur 
van 2 spelers en ook de kinderen deden goed hun best om dit jaar met de 
krans thuis te kunnen komen. Om twee uur ging er een muzikale 
fotospeurtocht door het dorp. voor jong en oud was er de mogelijkheid om 
mee te doen en de muzikale vragen op te lossen. De meeste vragen waren 
gebaseerd op dorpsbewoners die om wat voor reden iets met muziek 
hebben. Door het mooie weer was was het goed toeven op het veld en 
werden de kaatsers, jong en oud, aangemoedigd. De finales tijdens deze 
mooie dag waren spannend en eindigden bijna allemaal met 5 earsten gelijk. 
uiteindelijk wisten Sven Bijlsma, Klaas Jan Haytema en Djurre Zijsling net te 
winnen van Jelle Brandsma, Sjoerd Bouma en Lisanne Burghgraef. Bij de 
kinderen werd in de finale gewonnen door het partuur van Jimte Draaisma en 
Sibrich Boersma. Zij wonnen van Lucas Bijlsma en Naomi Feenstra. De derde 
prijs ging naar het partuur van Bouwe Enne Feenstra en Lysbet Speerstra.  
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’s Avonds was er in de tent het KnotsGekke Muziekspel. Van iedere buurt 
moesten drie afgevaardigden de strijd tegen elkaar opnemen. Bij het 
onderdeel ‘raad de plaat’ moest na het horen van het intro (op gitaar 
gespeeld) opgeschreven worden welk lied het was. Het tweede onderdeel 
waren 2 muziek vragen en een liedje af zingen. Bij onderdeel drie kreeg één 
van de teamleden een envelop met daarin een naam. De andere 
teamgenoten moesten vragen stellen die met Ja en Nee moesten worden 
beantwoord. Het laatste onderdeel was het uitbeelden van een dans. Zo 
konden we kijken naar o.a. De kabouterdans, de Moonwalk en Gang Nam 
Style. Het werd een groot succes! Na afloop konden de voetjes van de vloer in 
een helaas niet al te drukke tent met de band Van Geeft M. 
 
Nog iets bewolkt en een beetje fris was het toen de eerste mensen en leden 
van muziekkorps ‘Eensgezindheid’ bij het Waltahuis aan kwamen. De 
kinderen hadden de muziekinstrumenten mee die ze een dag eerder gemaakt 
hadden tijdens de knutsel. Zo had het korps er ineens heel wat leden erbij! 
Om half tien gaf Sjoerd Bouma, die weer in stijl gekleed was, het startsein 
voor de optocht. Op het veld aangekomen was er eerst weer tijd voor koffie 
en thee. de tap bleef nog even dicht al zou dit niet lang meer duren. Na het 
welkomswoord van de voorzitter konden we met z’n allen naar de haven aan 
de Waltaweg waar we het eerste spel van de dag, het valt in het waterspel, 
zouden starten. Het was de bedoeling dat er acht kratten bier van de ene 
kant van de haven naar de andere kant van de haven werden gebracht. Er 
moesten twee van de vier teamleden in het ijskoude water, één op een 
trekverband en de vierde persoon stond aan de kant om de kratten bier in de 
hoepel te stapelen. De mensen die het water in moesten waren meteen 
wakker. Het water had een gevoelstemperatuur van -10 graden en het was 
nog een hele opgave om de trekverband zo snel mogelijk heen en weer door 
de haven te duwen. Het werd een hilarisch spel. 

Om twaalf uur was er patat voor de kinderen van de basisschool en een 
halfuurtje later konden ook de volwassenen aanschuiven voor een lekkere 
pastamaaltijd. Het smaakte weer heerlijk. Ondertussen was het alweer echt 
kortbroeken weer want de zon deed goed z’n best om een steentje bij te 
dragen. Voor de middag stonden er nog twee spellen op het programma 
voordat het muziekspektakel ‘ De Vrienden Van Tsjerkwert LIVE’ van start zou 
gaan. Op naar de top, het was de bedoeling om een opblaasbare toren te 
beklimmen en zo snel mogelijk blokje aan de top te brengen. Onder luid 
gejuich van het publiek werd er hard gerend en geklommen. Het laatste spel 
van de dag was het notencircuit. Ringsteken langs een parcour van 
muziekinstrumenten. Zittend in een kruiwagen zo snel mogelijk er bij langs 
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om ringen te verzamelen. Het was een gezellige drukte op het veld. Tijdens de 
spellen werd ondertussen hard gewerkt om de tent aan te kleden voor de 
avond. Dus toen het bijna vijf uur was kwam het publiek over de rode loper in 
een mooi aangeklede tent. 
 
Al maanden lang werd er geoefend voor deze avond. Een 15-tal Tsjerkwerters 
speelden samen met de Band 4Ward, Tsjamme Wiersma en afgevaardigden 
van het korps een programma van goed twee uren. In een goed gevulde tent 
startte het hele korps met een aantal liederen. Hierna kwamen, na een 
aankondiging van Betty Jellema die presenteerde, de andere talenten één 
voor één op de bühne om hun lied en één dans te brengen. Al na het eerste 
liedje zat de stemming er goed in en viel men van de ene in de andere 
verbazing. Waar een klein dorp groot in kan zijn! Na dit muzikale feest kon er 
onder het genot van een drankje nog gedanst en gefeest worden want de 
band 4Ward was nog lang niet uitgespeeld. We kijken terug op een prachtig 
mooi dorpsfeest met een afsluiter die nog lang in onze gedachten zal blijven 
hangen. 
 
Voor foto’s check de middenpagina!! 
 
Uitslagen Volleybal 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen Jeu de Boules  
 
 
 
 
 
 
Uitslag KnotsGekke Muziekspel 
1e Waltawei 
2e Dyksicht, Himdyk, Jonkerhuizen, Arkum en Dedgum 
3e Sylroede 
Alle andere buurten hadden 15 pnt en waren dus gedeeld vierde. 

1e pr 
De Drummers 
Bouwe Speerstra 
Harm Postma 
Rianne Hiemstra 
Femke Galama 

2e pr 
De Strijkers 
Yde Schakel 
Pier Jan Zijsling 
Siebren Hiemstra 
Jildou Speerstra 

1e pr 
Sjoerd Breeuwsma 
Hylke Feenstra 

2e pr 
Tetsje Breeuwsma 
Alie Poelstra 
Hylke Feenstra 

3e pr 
Ids Schukken 
Trientsje Stremler 
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Uitslagen Spelletjes 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen Kaatsen 
Volwassenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen kaatsen Jeugd 
 
 
 
 
 
 
 

  

1e pr 
Arber 
Mark 
Robin 
Rob 

2e pr 
Yde  
Aggie 
Freerkje 
Roel 

3e pr 
Gert 
Douwe 
Freerk 
Jasper 

1e pr winnaars 
Sven Bijlsma 
Klaas Jan Haytema 
Djurre Zijsling 

3e pr winnaars 
Ype Bote Bonnema 
Rowanne Terpstra 
Reiny Haytema 

2e pr winnaars 
Jelle Brandsma 
Sjoerd Bouma 
Lisanne Burghgraef 

1e pr win 
Jimte Draaisma 
Sibrich Boersma 

2e pr verl. 
Wiebren Poelstra 
Sjoerd Wijngaarden 
Jensje van der Stap 

1e pr verl. 
Klaas Sjoerd Koopmans 
Hotske Burghgraef 
Seakle Zijsling 

2e pr. win 
Lucas Bijlsma 
Naomi Feenstra 

1e pr verl. 
Janita de Jong 
Willem Poelstra 

2e pr verl 
Hotze Sikkes 
Liam Kramer 

3. pr win  
Bouwe Enne Feenstra 
Lysbet Speerstra 
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Fotoimpressie Dorpsfeest 2015 
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Fotoimpressie Vrienden van Tsjerkwert LIVE 
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’t Skieppesturtsje oktober 2015 24 

Fotoimpressie burendag Sylroede/Dyksicht 
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Burendag Sylroede/Dyksicht succes! 

Zoals ieder jaar organiseerde het buurtcomité van de Sylroede/ Dyksicht te 
Tjerkwerd  zaterdag 26 september weer Burendag. Deze keer een gezellige 
actieve middag voor jong en oud. 

Op het programma stond een “op-pimp” beurt voor het  parkje ; onkruid 
wieden, winterbloeiers planten , herstraten bij de Jeu des Boules baan en het 
opknappen van de picknick tafel.  Daarnaast was er gelegenheid om samen te 
voetballen en volleyballen met het speciaal voor de buurt aangeschafte 
goaltjes en volleybalnet.  De middag werd  zoals altijd afgesloten met een 
gezamenlijke barbecue.  Deze burendag werd mede mogelijk gemaakt door 
het Oranjefonds en Douwe Egberts. 

 

Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.  
 
Hierbij een korte update van de stand van zaken aangaande een aantal van 
onze speerpunten en overige aan de orde zijnde 
zaken. 
 

GROOT ONDERHOUD HEMDYK  
De afgelopen periode is er door de gemeente 
aanvullend historisch- cultuur onderzoek gedaan en 
is er een verkeerstelling gehouden. 25 augustus is er een vervolg overleg 
geweest samen met de gemeente en de dorpsbelangen van Tjerwerd, 
Blauwhuis en Dedgum. Hierbij zijn de onderzoeken toegelicht.  
 
Op 29 en 30 september zijn er een inloopavonden geweest in Tjerkwerd en 
Blauwhuis. Aanwonenden waren door gemeente schriftelijk uitgenodigd. 
Voorlopige planning is om in het komende voorjaar te  kunnen starten met de 
uitvoering. 
 
Het ontwerp 
In het ontwerp dat bij de inloopbijeenkomsten gepresenteerd is gaat uit van 
één profiel voor de hele Hemdijk: een asfaltrijbaan van 3,5 meter breed met 
aan weerszijden betonnen doorgroeistenen van 40 cm breed en met om de 
ca. 200 meter een passeerstrook (zoveel mogelijk om en om). De splitsingen 
worden als verhoogd plateau in rood asfalt uitgevoerd. 
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Voor wat betreft de beplanting is de gedachte om de haag- en 
struikbegroeiing te verwijderen en de aanwezige bomen zoveel mogelijk te 
handhaven. Wel zal het nodige onderhoud aan de bomen gepleegd moeten 
worden. Minder vitale bomen of bomen die gevaar op kunnen leveren (bijv. 
i.v.m. schade aan de wortels door de werkzaamheden) worden mogelijk 
gekapt. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het niet wenselijk nieuwe bomen 
te planten. 
Waarom breedte weg 3,5 meter i.p.v. 4 meter; 
Een breedte van 3,5 meter is voldoende om fietsers en personenauto’s (op 
aangepaste snelheid) elkaar te laten passeren. Bij een bredere weg gaat de 
snelheid van het gemotoriseerde verkeer omhoog, waardoor het met name 
voor fietsers, bromfietsers etc. juist onveiliger wordt. Daarnaast gaat een 
bredere weg ten koste van het functioneren van de passeerstroken. Men zal 
dan ook tussen de passeerstroken proberen elkaar te passeren, en dat is wat 
we juist willen voorkomen i.v.m. onveilige situaties en schade aan de bermen. 

WONINGBOUW, AANKLEDING DYKSICHT EN VERBETERING OPENBARE RUIMTE 
Wij zijn nog steeds op zoek naar kansen en mogelijkheden, samen met 
gemeente, investeerders en corporaties om invulling te geven aan de nog 
lege bouwkavels. 
Op dit moment onderzoeken wij het project in Wons wat mogelijk ook  
interessant is voor Tjerkwerd. 
Het  gaat hier om betaalbare woningen en geschikt voor alle generaties. 
Binnen kort hebben we een overleg met de dorpscoöperatie in Wons 
hierover. 
 
Maandag 5 oktober zullen wij gezamenlijk met de gemeente  
(wegbeheerder, rayonbeheerder groen en onze dorpen coördinator) een 
rondje door het dorp maken om de ruimtelijke kwaliteit rondom de 
nieuwbouw en de rest van het dorp gezamenlijk te schouwen. Doel is om 
gezamenlijk tot verbeteringen en kwaliteitsimpulsen te komen. 
 
Er is de afgelopen periode een nieuwe site voor de grondverkopen binnen 
onze gemeente gelanceerd: www.woneninsudwestfryslan.nl 

 

CULTUUR 
Deze werkgroep is inmiddels in volle gang met voorbereidingen van diverse 
en verassende initiatieven. Tijdens de komende ledenvergadering zal hier 
e.e.a. verder over worden toegelicht. 
 
 



’t Skieppesturtsje oktober 2015 27 

JEUGD 12+ 
We zijn bezig om vervolg initiatieven en mogelijkheden te bespreken met 
Stichting Waltahûs voor nieuwe ideeën specifiek voor deze doelgroep. Te 
denken valt o.a. aan (locale) live muziek / DJ etc. De uiteindelijke invulling zal 
wel vanuit de jeugd zelf moeten komen. 

 

INZET COMPENSATIEGELDEN VOOR HET DORP VANUIT ST. WINDKRACHT 10 
Er is vanuit alle partijen behoefte om na te denken over een andere manier 
waaraan het geld binnen St. WK10 (via een langere termijn visie) besteed kan 
worden. Gezamenlijk wordt o.a. onderzocht welke investeringsinstructies in 
bijvoorbeeld (bestaande) huurwoningen mogelijk- en haalbaar zijn. 
Woningcorporatie Elkien zal hierbij ook gevraagd worden naar onze 
mogelijkheden. 
 
Dorpsbelang heeft ideeën voor het realiseren en plaatsen van een of twee 
informatieborden. De offerte en ontwerp hiervan wordt eerst neergelegd bij 
St. WK10 voor verzoek financiële dekking. Hierna willen we het ontwerp ook 
aan jullie voorleggen. 
  
Onze jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op vrijdagavond 27 
november. Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda. 

 
Contact: 
U kunt contact opnemen met vereniging Dorpsbelang via ons                        e-
mailadres: dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com 
Nadere informatie over ons vindt u ook via de website; 
www. tsjerkwert.nl 

 
Het bestuur. 
 

Werkgroep Cultuur Tjerkwerd. 

Vanuit dorpsbelang is de Werkgroep Cultuur Tjerkwerd opgericht. 

Hierin zitten: Anne de Vries, Koos Stel, Roelof Bakker, Titia Hylkema, Sietske 
Nieboer en namens dorpsbelang Fokko Rollema. 

Het is de bedoeling per jaar een aantal activiteiten te organiseren vanuit 
verschillende invalshoeken van kunst en cultuur. Veel ideeën zijn de revue 
gepasseerd en voor komend winterseizoen staat het volgende op het 
programma; 

mailto:dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
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Op 18 december zouden we graag weer een “Winteravond” willen 
organiseren. Binnenkort hopen we u er meer over te kunnen vertellen/laten 
weten. 

Op 21 februari willen we in de kerk een film-avond/middag houden, onder de 
naam Youtubewerd, met als thema “Schrikkeljaar in April” . Het is dan de 
bedoeling dat er filmpjes te  zien zijn die door eigen inwoners gemaakt zijn. 
De filmpjes zullen beoordeeld worden door een deskundige jury. Denk er 
alvast over na. Jong en oud mag meedoen. 

In het voorjaar zouden we een aantal kleine huiskamerconcerten willen 
organiseren. 

Wij hopen op veel belangstelling. 

 

 

Website Tsjerkwert 
Beste Skieppesturten, 
Zoals u allen wel bekend is de nieuwe website van Tjerkwerd aan het begin 
van 2015 online gegaan. Het resultaat van een lang voortraject waaraan 
menigeen zijn/haar bijdrage heeft geleverd. Het doel was – en is – een 
website voor en door het dorp! Op dit moment zijn er al diverse 
verenigingen, bedrijven en dorpsgenoten die een ‘stukje’ voor de site hebben 
geschreven. Kijk vooral eens op www.tsjerkwert.nl. 
 
Voor verenigingen en bedrijven is een vermelding op de website (onder de 
kopjes  Verenigingen en Bedrijfsleven) aantrekkelijk, omdat zij hierdoor meer 
bekendheid krijgen. Maar daar hoeft het niet bij te blijven; verenigingen en 
bedrijven kunnen op de website ook nieuws en informatie geven, over 
evenementen en acties bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor individuele 
dorpsgenoten. Heeft u nieuws, iets geks meegemaakt of bijzondere foto’s, 
geef ze door voor op de website. Zo blijft de site actueel en daardoor 
interessant en leuk om regelmatig te bezoeken. En een website die 
regelmatig nieuws heeft en goed wordt bezocht, zorgt ook voor meer 
bekendheid van al het reilen en zeilen in Tsjerkwert.  
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Als werkgroep Website Tsjerkwert steken we veel tijd in de kwaliteit van de 
website. Dat doen we graag, maar het ‘vullen’ van de site kunnen we niet 
alleen. Daar hebben we u bij nodig. Daarom deze oproep voor u en jij,  als 
persoon, bedrijf of vereniging: help mee om van www.tsjerkwert.nl een 
succes te maken. Zodat het echt een website vóór en dóór het dorp wordt. 
Niets op de website staat vast, we zouden daarom de inbreng uit het dorp erg 
waarderen. U kunt ook documenten toevoegen, zoals reglementen, 
formulieren of verslagen.  
De agenda op de website is gekoppeld aan de M.A.T., zodat alle verenigingen 
bij het plannen van hun activiteiten in de agenda van www.tsjerkwert.nl 
kunnen participeren. Heeft u een datum, geef deze dan meteen door, zodat 
uw activiteit tijdig kan worden meegenomen in de jaarplanning.  
 
U kunt uw bijdragen voor de website (tekst, foto’s, documenten) mailen naar: 
websitetsjerkwert@gmail.com. Uw tekst of foto kunt u ook afgeven bij een 
van de werkgroep leden.  
 
Met vriendelijke groet,  
werkgroep Website Tsjerkwert.nl (Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.) 
Jos Falkena, Ans Valkering, Jan Witteveen, Danielle Kraft en Jan Kroontje 
Door ons te ‘liken’ op Facebook: https://www.facebook.com/tsjerkwert.nl 
blijft u ook op de hoogte van het Tsjerkwerter nieuws! 

 
Werkgroep Zorg… 
 
In de werkgroep zorg zitten: Anita Hekkema, Epy Wijngaarden, Betty Jellema, 
Marja Verzijlberg en namens dorpsbelang Fokko Rollema. 
 
We zijn in het voorjaar een aantal keren bij elkaar geweest en op 12 mei was 
er  een informatieavond  in het Waltahûs. 
We zijn tot de conclusie gekomen dat we weinig kunnen doen in onze kleine 
dorpsgemeenschap. De meeste mensen redden zich prima met  mantel-  en 
thuiszorg. 
Toch willen we proberen het e.e.a  op te zetten of te organiseren.  U wordt 
via de MAT op de hoogte gehouden.    
Mocht u nog vragen of suggesties hebben dan kunt u ons altijd aanspreken. 

  

mailto:websitetsjerkwert@gmail.com
https://www.facebook.com/tsjerkwert.nl
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Dorpstroubadoer Jan Nota brengt debuut cd uit: Blinder! 

Op 23 augustus j.l. werd in Pingjum het Frysktalige debuutalbum ‘Blinder!’ 
van de Tjerkwerder troubadour Jan Nota gepresenteerd. 
 
Troubadour Jan Nota is in de weide omgeving wel bekend als troubadour op 
feestjes en partijen. Wat veel mensen misschien nog niet weten is dat deze 
34 jarige zanger ook actief is in het schrijven van liedjes, met voorkeur voor 
het Frysk. Zo staan er op het debuutalbum 12 Friestalige liederen waarvan 
één lied in het stadsfries. De meeste liedjes gaan over hedendaagse dingen 
met een humoristische opvatting. Noem bijvoorbeeld het lied BMY dat gaat 
over de voordelen van overgewicht of Skarrelwiet, deze in de buitenlucht 
geteelde wiet is natuurlijk veel beter dan dat spul uit de shop. Ook is er een 
lied over een Eskimo die de Noordpool ontvlucht doordat het ijs wegsmelt. 
Deze Eskimo komt terecht in het Friese Schaard maar hij is er niet echt 
welkom. Dit terwijl Schraard in het lied als zeer multi culti wordt omschreven 
(totdat de ijsberen die Nanoek zijn gevolgd alle mensen uit het dorp hebben 
opgevreten…). 
 
Toch staan er ook een paar liederen op waar geen humor in terug te vinden 
is. Liedjes die geschreven zijn uit eigen belevingen en ervaringen en waar 
emotie een grote rol speelt.  
 
Gitaren, banjo’s en mandolines worden ondersteund met strijkers en blazers 
waardoor de liedjes allemaal hun eigen karakter krijgen. Dit bespeelt Nota 
niet allemaal zelf en hij heeft dan ook een reeks gastmuzikanten over de vloer 
gehad. Hoofdverantwoordelijke hierin is Johan Keus. Deze in Balk wonende 
gitarist is verantwoordelijk voor veel partijen en arrangementen. Maar er 
deden nog meer mee. Zo speelt Jan Hoekstra (Nijhúzum) basgitaar en neemt 
Jannie Brandsma (Parrega) een aantal zangpartijen voor haar rekening. 
Verder spelen Hubert Heeringa (viool en sopraan sax), Jeroen Blumers 
(drums), Carel van Leeuwen (cello) en George Pancras (trompet) mee.  
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Schrijver, theatermaker en tekenaar/schilder Paul van Dijk uit Workum is 
verantwoordelijk voor de cd cover. De opdracht die Paul kreeg was een 
tekening te maken waarbij allemaal elementen uit de liedjes werden 
verwerkt. De voorkeur van Paul ging uit naar een schilderij: ‘dan kinst sa moai 
mei kleuren wurkje en ik hie der wol in bield by’. Na een avond samen te 
hebben gezeten was de opdracht voor Van Dijk duidelijk. Onder een kleine 
tijdsdruk moest er hard worden gewerkt  en op de vooravond van de 
geplande vakantie kon de troubadour het kunstwerk ophalen.  

Tijdens de presentatie stond er een schildersezel met een groot kleed er over 
op een zonovergoten podium. Na een speech over de totstandkoming van de 
cd werd ook Paul uitgenodigd om samen met Jan het doek aan de 120 
toeschouwers te onthullen. Na een groot applaus startte Jan Nota met band 
om de liedjes live ten gehore te brengen. Het enthousiasme spatte eraf! Na 
afloop was er live muziek van Jack Bottleneck en Johan Keus zodat Nota de 
intussen gestarte cd verkoop kon ondersteunen met een signeersessie. 
 
Door de mooie locatie, het zonnige weer en de mooie muziek werd het een 
hele mooie middag. 
 
De cd Blinder! is te bestellen voor 15 euro (excl. verzendkosten) 
via info@jannota.nl 

  

mailto:info@jannota.nl
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Jaarlijks uitstapje van de soos 

We vertrokken om 11uur met auto's vanaf de brug in Tjerkwerd. We reden 
een toeristische route door Parrega naar Workum en het Heidenschap op 
naar de Galamadammen. Op de  "Kuilart" genoten we van een heerlijk diner 
in het "Schippershûs'' daarna stapten we op de ''Klifrak'' voor een mooie 
vaartocht. Via  de Morra  en het Johan Friso kanaal voeren we naar Stavoren. 
Tijdens de vaart genoten van koffie/thee met een stukje oranjekoek. Om half 
6 waren we weer in Tjerkwerd en we hebben een leuke dag met mooi weer 
gehad. 

 

Programma 60+ soos  2015-2016 

11 nov Sietske Nijdam uit Bolsward gaat met ons van”mond tot kont”. 

16 dec Kerstviering en broodmaaltijd. Aanvang 15.30 

13 jan Griet vd Wal uit Mantgum komt met trekzak en meezingliedjes. 

10 feb Marja Verzijlberg uit Tjerkwerd neemt ons mee naar Ghana. 

9 mrt Roelie Woudwijk uit Opeinde vertelt over haar werk als 
beeldhouwster. 

13 apr   Spelmiddag met zeskamp. 
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Familieberichten 

Geboren 
                                           
 

Tankber en bliid binne wy mei de berte fan 

JILDAU SANNE 

6 juli 2015 
 
Jurjen, Margriet en Diederik Koehorn-Ybema 
Sylroede 20 ,8765 Lw Tjerkwerd 
 Jurjen 06-46788858  Margriet 06-27124904 

 

                                             
 

De wrâld is der foar dei 
en mei dei in stikje moaier. 

BRAM 

9 augustus 2015 
 
Rein & Richt Bakker 
Sylroede 19 ,8765 LV Tsjerkwert 
Rein 06- 29584838   Richt 06-22254939 

 
 

                                             
 

Wy binne tankber en tige bliid mei                                       
ús jonkje en bruorke 

 JIMTE FOKKE 

4 septimber 2015 

Freerk & Aukje Kootstra-Veldmans 
Yldau Geertje 
Dyksicht 4, 8765 LX Tsjerkwert 
 0515-785102 

                                           

JILDAU 

JIMTE 

BRAM 
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Mei de, leaf famke,lyts en sûn is foar ús in nij aventoer begûn. 
Wy sizze wol tûzen kear opnij wat binne wy wiis mei dei! 

SOPHIE 

23 september 2015 
 
Sjors Witteveen en Marjanna de Jager 
Baburen 1, 8765 LS Tjerkwerd 
                06 10250537 

                                         

Getrouwd 

6 oktober 2015 
Sjoerd Bouma en Boukje Zijlstra 
Sylroede  
8765 LV Tjerkwerd 

 

                                         

Even voorstellen (1) 
Hallo allemaal, voor de mensen die ons 
nog niet kennen.. Wij zijn Seakle Zijsling 
en Ekerina Bootsma. Sinds half augustus 
wonen wij op Kerkstraat 11A in 
Tjerkwerd. We zijn hiervoor ruim 9 
maanden aan het klussen geweest. We 
hebben het huis van top tot teen 
verbouwd en ook is er een mooie 
aanbouw aan de waterkant van het huis 
gekomen.  

Ik, Seakle, ben 25 jaar en afkomstig uit Tjerkwerd. Ik heb de pleats op 
Baburen ingeruild voor de Kerkstraat. Wel ben ik nog iedere dag te vinden op 
de boerderij, waar ik samen met mijn ouders en broer het melkveebedrijf 
run. Ik, Ekerina, ben 23 jaar, kom uit Makkum en ben sinds een halfjaar 
afgestudeerd aan de studie Small Business & Retail Management. Na mijn 
studie ben ik aan de slag gegaan bij Aegon Verzekeringen in Leeuwarden. Hier 
werk ik op kantoor.  

Wij wonen nu al met veel plezier in de Kerkstraat en hopen hier nog een 
leuke tijd te beleven. Groetjes Seakle en Ekerina 

SOPHIE 
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Even voorstellen (2) 

Sinds 19 december 2014 zijn wij trotse eigenaar van de baburen 11, en vanaf 
20 februari de nieuwe bewoners van Tjerkwerd! Wij wonen hier met z’n 
vijven, Ette en Lize -  Antke(16), Liesbeth(14) en Hotze(11) Sikkes. 

 
Hier voor woonden we in Sneek in de wijk Duinterpen. Omdat we een 
vrijstaand huis zochten en Ette graag zijn hobby (duiven)  wou uitbreiden zijn 
wij verhuisd naar Tjerkwerd. We hadden het huis een paar jaar eerder al op 
het internet gezien maar er toen niet verder over nagedacht. Totdat het in de 
zomer van 2014 er weer op werd gezet, afspraak gemaakt en toen hebben we 
het huis met z’n vijven bekeken. Twee dagen later nog een keer en toen die 
dag meteen gekocht (niet officieel). Toch moest het idee wel even wennen, 
van een stad naar een dorp?! 
Maar tot de dag van vandaag geen seconden spijt gehad! 
 
Gezellig dorpje leuke buurt en een mooie plek om te wonen! 
Wij zeggen “Tjerkwerd, the place to be”  
 
Familie Sikkes- de Boer 
Baburen 11 

 
 

Even voorstellen (3) 

Dag dorpsgenoten! 

Langs deze weg willen we ons even voorstellen. 
Wij zijn de familie Kramer – McHugh en zijn 
sinds eind juli op de Waltaweg 21 komen 
wonen (in het huis van de fam. Tiesma).  
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Ons gezin bestaat uit: Maria, Wim en de kinderen Eva, Liam, Tys en Elsa. 

Maria (44) werkt als docent Engels op het Marne College. Wim (47) werkt als 
onderwijsassistent op basisschool het Mozaïek in Drachten. Eva (12) zit in klas 
1 van het Marne College. Liam (10) en Tys (4) zitten beide op basisschool de 
Reinbôge  in de groepen 8 en 1  . Elsa (2) bezoekt 2 dagdelen It Pjuttehonk. 

Voor onze verhuizing hebben we 9 jaar in Drachten gewoond en daarvoor in 
Sneek, dus van een stad en een groot dorp naar een klein dorp. En dat 
hebben we gemerkt ook. Al tijdens het klussen hebben we met veel mensen 
uit het dorp kennisgemaakt en dat voelde als een warm welkom. Bovendien 
konden we ook meteen meemaken (een feesttent in de achtertuin) hoe men 
hier het dorpsfeest viert.  

Voor onze kinderen is wonen in een dorp nieuw (en erg leuk!), maar wij als 
ouders hebben in onze jeugd dit al mogen ervaren. Maria, geboren in Londen, 
heeft een deel van haar jeugd op het platteland van Ierland doorgebracht. 
Wim is hikke en tein op Draeisterhuzen, even buiten Nijesyl (Oosthem). 

Tenslotte hopen wij hier met veel plezier te mogen wonen. 

Oan’t sjen!  

Collectes  
 
De collecte foar it Prinses Beatrix Spierfonds hat dizze keer yn 
Tsjerkwert it bedrag fan 142,62 Euro opbrocht. Hjirfoar tige tank! 

Mellina Huitema 
 
 
De collecte voor het KWF kankerbestijding heeft in Tjerkwerd € 
409,97 en in Dedgum €102,50 opgebracht. 
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt! 

Trijntje Stremler 

 

Gratis openhaardhout 

Gratis af te halen openhaardhout 
Voor informatie neem contact op met S. Hiemstra 
Van Panhuysweg 4 Tjerkwerd  572713 
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In memoriam ús leave mem/beppe Uilkje Bakker- van Rijs 
 

“It is goed sa”   
 

Maar wat zullen we haar missen. Mem, de vaste rots in 
ons gezin. De lijm tussen alle uitersten die het leven 
ieder bracht. Ze was er voor ieder van ons op een haar 
zo kenmerkende manier. Wijsheid, aandacht en 
onvoorwaardelijke liefde waren voor haar zo 
vanzelfsprekend in haar leven. Een luisterend oor voor 
een ieder die om haar hulp en steun vroeg. Wat zijn 
velen haar deur binnen gegaan en gesterkt weer 
huiswaarts gekeerd.  
 

Mem heeft diepe liefde gekend en gegeven. In het boerengezin van pake en 
beppe groeide ze op. Mem was de sterke meid die graag samen met pake de 
koeien molk en dan ook nog mee hielp in het huishouden. Ze was strijdbaar. 
Als mooie jonge meid fietste ze  op houten banden rond met onder haar jurk 
het verzetskrantje en ging ze toen een koe niet goed kon kalveren midden in 
de nacht de veearts halen en trotseerde ze de bezetters. Pake had hulp nodig 
en dus ging mem op pad. 
 
Rond haar 17e heeft ze heit leren kennen o.a. via de jongerenvereniging. Heit, 
haar grootste en diepste liefde. Een prachtig mooi stel trouwde en kreeg 10 
kinderen waarvan kleine Johannes slechts een dag heeft geleefd. Hij was 
altijd in ons midden en werd nooit vergeten. Samen runden ze de boerderij. 
Eerst in het Heidenschap, toen Workum en later in Tjerkwerd op beaboaren 
waar we allemaal als kinderen hebben gewoond. Gelukkig niet allemaal 
tegelijk want het was een hok vol kinderen. Mem in het voorhuis en de 
financiën. Heit de dieren en het land. Mem de wat zwaarmoedige vrouw en 
heit de lichtere van het stel. Een mooie balans die toen heit bijna 55 was, ruw 
door zijn overlijden werd doorbroken. Ze hebben samen ruim 30 jaar van hun 
diepe liefde genoten. Ze leefden voor de kinderen en de maatschappij om 
hen heen. Warm, betrokken en in een vast geloof. Mem heeft het na het 
overlijden van heit erg zwaar gehad.  
 
Ruim 30 jaar heeft ze aan het kerkplein gewoond. Een eigen plek met de kerk 
als basis zo nabij. Ze heeft door haar betrokkenheid met een ieder in het 
dorp, Tjerkwerd mooier gemaakt. Het korps op kerstochtend, voor warm 
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drinken en broodjes bij haar thuis ontvangen, vond mem prachtig en een eer. 
Ze wist van haar kinderen hoe koud het zo vroeg op kerstochtend kon zijn.  
 
Gaande weg ging haar gezondheid achteruit. Thuiszorg kwam al ruim 9 jaar 
over de vloer, beginnend met kousen aantrekken en dat werd in de loop der 
jaren steeds meer.  
Met alle kinderen werd het contact nog sterker want mem kon niet alles 
meer zelf. Elk kind had een eigen aparte taak, de een intensiever dan de 
ander. Maar iedereen deed aan haar wens mee: mem thuis laten wonen op 
haar vertrouwde plekje. 
 
Gelukkig hield ze tot op het einde zelf de regie en was elk moment daar een 
feestje, altijd met koek of borrelhapje. “It is swier”, zei ze regelmatig, maar 
daarna kwamen de vragen naar de ander: hoe is het?, hoe gaat het op het 
werk?, hoe is het met….? Dat is niet meer, dat is voorbij. Mem wilde als het 
zover was, thuis sterven. Dat hebben we met elkaar kunnen doen. Een 
intense mooie tijd met mem, op 12 juni is in het bijzijn van haar kinderen 
rustig bij ons weggegaan, terug naar haar grote liefde. 
 
Het “Hoe is het…?, klinkt van Ús mem, jullie buurvrouw en dorpsgenoot niet 
meer.  
 
Wij als kinderen willen een heel groot DANKJEWEL uitspreken naar het dorp 
Tjerkwerd. It omtinken wie geweldig!  
Zonder de buren en andere dorpsbewoners hadden we mem haar wens 
misschien wel niet eens kunnen volbrengen. 
Ook hierin laat Tjerkwerd zien waar een klein dorp groot in kan zijn! 
Het voelde ook echt dat het dorp mee rouwde. Het was voor ons gevoel stil in 
het dorp. 
“It Waltahûs dicht” draagt daar ook in bij, door na de uitvaart koffie te 
drinken in it waltahûs en daarmee de deur weer te openen voelde helemaal 
oké. In een andere context is het soms vervelend maar als nabestaande was 
het wel heel waardevol. 
   
Nogmaals dankjewel voor wat jullie voor mem hebben betekend. 
Uit naam van de familie een hartelijke groet. 
 
Foekje Bakker 
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Bedankt! 

Lieve bewoners van Tjerkwerd en omstreken, 
 
We willen jullie bedanken voor de fijne tijd in Tjerkwerd waar jullie ook zeker 
een aandeel  in hebben. 
Alex als geborene Tjerkwerder ging eind december 1997 samenwonen met 
Elma op Sylroede 3. 

Een grote verhuizing (dus niet) vooral voor Alex, een deur verder! We zijn 
daar begonnen met weinig spullen en het huis was veel te groot voor ons 
twee! Met de tijd vulde ons huis steeds meer en ook zeker met babygeluk! In 
December 2002 werden we de trotse ouders van Jimte, thuis geboren, een 
echte Tjerkwerder! In Augustus 2004 kon ons geluk weer niet op, een dochter 
Marit, tijdens dorpsfeest geboren, een echte Tjerkwerdse. Het huis vulde 
mooi, we waren zelfs toe aan een verbouwing ivm gezinsuitbreiding. In 
januari 2006 werd onze Lieke geboren, ook thuis geboren, een echte 
Tjerkwerdse! 

De kamers waren mooi gevuld en de basisschool periode begon voor ons in 
Tjerkwerd. Na vele mooie jaren, ook voor de kinderen waarin ze heerlijk 
konden spelen en genieten van de dorpsfeesten, ijsbaan en alle andere 
Tjerkwerd specialiteiten reden we steeds meer als taxichauffeur naar 
Bolsward, voornamelijk voor de sporten. In augustus 2011 werd ons gezin 
compleet met de geboorte van Tieme! In het ziekenhuis geboren en toch wel 
anders, geen echte Tjerkwerder. We waren toe aan een nieuwe fase.  

Een huis uitzoeken wat we samen bewust gingen meemaken en praktischer 
voor ons en zo hadden we ons vizier op Bolsward. Inmiddels zijn we druk aan 
het verbouwen op ons nieuwe stekkie in Bolsward op de Snekerstraat 41. 
Kom gerust eens om het hoekje kijken! 

Bedankt lieve mensen, allerliefste duizendpoot buurvrouw, oma en opa, 
buurkinderen, buurmannen en buurvrouwen, vrienden, leerkrachten en 
dorpsgenoten we zullen jullie missen, maar Bolsward is dichtbij en we blijven 
vanaf de zijlijn zeker meegenieten van Tjerkwerd! 
 
Groetjes Alex en Elma, Jimte, Marit, Lieke en Tieme Draaisma 
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Koken met Riemkje 
Appeltaart in een glaasje  
NAGERECHT – 40 MINUTEN – 4 A 6 
STUKS ** 
 
Ingrediënten  
500 ml volle melk 
125 ml slagroom 
100 gr suiker 
35 gr maïzena 
1 stokje vanille 
1 eidooier 
2 appeltjes 
1 theelepel kaneel 
75 gr Mariakoekjes (of andere soort koek) 
klontje boter 
3 eetlepels rozijnen 
  
Materialen 
6 kleine of 4 middelgrote glaasjes of potjes 
Garde 
  
Bereiding 
Doe 350 ml melk en de slagroom in een pannetje en verwarm zodat het 
zachtjes begint te koken. Schraap het vanillestokje uit en voeg het stokje en 
merg toe aan het roommengsel. Roer ondertussen de maïzena, suiker en de 
resterende 150 ml melk in een kom door elkaar met een garde zodat er geen 
klontjes meer in zitten en de suiker is opgelost. Klop ook de eidooier er door.  
 
Voeg het mengsel met ei en maïzena toe aan de melk in het pannetje. Breng 
al roerende met een garde aan de kook. De vanilleroom begint nu in te 
dikken. Zet het vuur uit en laat het mengsel wat afkoelen. Verwijder het 
klokhuis van de appel en snijd de appel in stukjes. Verhit een beetje boter in 
een pan en bak de stukjes appel met kaneel 3 minuutjes en zet het vuur uit. 
Schep de rozijnen door de stukjes appel. 
  
Verkruimel de koekjes en verdeel over de bodem van glaasjes. Klop de 
vanilleroom kort even door en verdeel over de koekkruimels (de room hoeft 
niet helemaal afgekoeld te zijn). Schep de stukjes appel en rozijnen over het 
toetje. Je kunt het toetje direct serveren (als de room nog een beetje warm is 
net als een appeltaart die net uit de oven komt) maar ook eerst in de koelkast 
zetten. De volgende dag is het toetje ook nog lekker! 
  
Tip: ook lekker met een toef slagroom! 

http://www.leukerecepten.nl/recepten/1203-appeltaart-in-een-glaasje
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Herfstkleurplaat 
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Snypsnaren 

It doarpsfeest hat wer weest. De lunch wie wer lekker mar der wie noch wol 
wat oer. Fuortsmite is skande en Lieske koe dat wol brûke foar har barchjes, 
dy meie soks wol. Dus alles yn fan die grutte swarte sekken en oan de kant 
mei it spul. Tadat Lieske it ynlade soe, wêr bin dy sekken no wer bleaun? Tja, 
dan moat je Klaas B. net opromje litte, swarte sekken heare yn e kontener, dat 
de barchjes koene fluitsje nei harren lekkere miel. 
 
Der binne ek minsken dy sykje wer fan alles út de kontener. Baukje koe it net 
oansjen dat in pear blompotten fuort smiten waarden en sy hat se dan ek wer 
út de kontener klaud. Sa stiene der no twa hiele, mar dan ek echt hiele, grutte 
blompotten by har neist de doar, gewoan foar de leuk? Of is dit in net te 
missen hint foar Sjoerd dat hy blommen mei nimme moat? Mar dy sil wol 
tinke: wy binne no troud, dus ik fyn it wol bêst! Noch lokwinske der mei 
trouwens! 
 
Ek lokwinske foar al dy oare minsken dy’t wat te fieren hiene. Op ferskate wize 
koe men sjen dat der ien jierdei wie. In Sarah of in Abraham yn ‘e tún en sels 
in hiele grutte advertinsje yn ‘e krante, leuk! 
 
Dizze tiid moatte je wat goed mei it spul om gean. Sa kinne guon saken dus 
best wer opnij of better brûkt wurde. Sa giet der al praat dat Ids en Joke 
harren hûs mar foar flechtlingen beskikber stelle moatte. Sy binne der ommers 
doch hast net. En at se wer wêrom komme dan kinne dy minsken wol yn ‘e 
kamper. Wer in probleem oplost! 
 
At Henk v.d.Z. syn probleem oplosse wol dan moat hy miskyn efkes nei Hans A.  
Hy song in prachtich nûmer mei it feest mar koe healwei de tekst net mear 
lêze. Of hie hy de triennen noch yn de eagen fan it prachtige optreden fan syn 
dochter Tessa?  Want Blauhûs dy hat Jehannes, mar wy hawwe Tessa. It 
wurdt hast tiid dat in hiele bus fol skieppesturten har nei The Voice ta bringt! 
 
Mar wy ha noch mear fan die toppers yn it doarp! Ule H. hat dizzze simmer 
mei syn hynders wêr hiel wat prizen yn de wacht sleept! Janita waard yn it 
foarjier tredde by it FK turnje! En Yvonne G. die mei oan Liet en sy waarden 
twadde! Allegear super prestaasjes! Miskyn binne der no wol minsken dy’t net 
neamd wurde, dat is dan net my sin, mar gewoan omdat wy net alles witte. 
Witte jo it wol, lit it us dan witte! 
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Boppesteande minsken nimme harren hobby hiel serieus. De brêgewipper 
docht dat ek mei syn berop. Hy wie benaud dat hy op de dei fan de Eneco-tour 
net op tiid by syn brêge wêze koe omdat de dyk ôfsletten wie. Hy hat him doe 
de jûns mar yn it hokje dellein, sa wie hy moarns yn elts gefal op tiid te plak. 
Hart foar de saak! 
 
Yn it Waltahûs wie ek in gast mar dan ien dy’t dêr eins net hearde te wezen. 
No ris net in ynbrekker gelokkich, mar in flearmus. Hy hat der in pear dagen 
om flein en hat doe frijwillich it pand wer ferlitten. No mar hoopje dat it him 
net goed befallen is, oars komt der straks ek in kamera yn de nok fan it 
Waltahûs te hingjen, dat moatte wy mar net wolle….. 
 
Wat Michiel de J. sr. ek net woe mar wat wol barde wie dat hy de auto by 
Anne de V. parkearde. Dêr wie op sich niks mis mei, mar doe hy der krekt oan 
de kofje siet hearden sy in grutte knal. Oeps, de hânrem stie der net op en no 
stie de auto by it hok op. It hok stikken en de hiele sydkant fan de auto wie 
grien. Dit jout wêr in hiele nije diminsje an it begrip “it griene riden”, mar it sil 
de bedoeling wol net wêze. 
 
Grien is it no noch wol mar de hjerstkleuren komme al wêr foar it ljocht. Noch 
efkes genietsje fan dizze prachtiche dagen foar dat wy nei de winter gean. Der 
kinne je tsjin op sjen mar betink dan:  
 
 
         
 A.F. 
 

’t Skieppesturtsje is de doarpskrante fan Tsjerkwert en omkriten. 
Dizze krante wurdt hûs oan hûs besoarge troch de redaksje. 

De krante kin bestean troch frijwillige bijdragen fan de lêzers. 



Verwen je voeten, welkom bij de pedicure 

 

Luister naar uw voeten, pijnlijke voeten zijn niet  

normaal, verdring de pijn aan uw voeten dus niet…  

maar doe er wat aan!  

Voor een afspraak kunt u contact op-
nemen met: 

  

Richtje Hiemstra–Boersma 

Van Panhuysweg 6 

8765 LH Tjerkwerd 

copy 

Kopij foar it nije nûmer graach 

foar 29 jannewaris nei: 

itskieppesturtsje@gmail.com 
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