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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 €16,60,- 
PUPPYBROK    10 kg €23,45,- 
DOGGAR VLEESBROK MET RIJST 10 kg €21,30,- 
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Fan de redaksje 
 
Beste lezers,  
 
Voor u ligt alweer de najaarseditie van It Skieppesturtsje, aan de kleuren, 
temperatuur, de bladeren die van de bomen beginnen te vallen, eerder 
donker, merken we dat de herfst in aantocht is. De kachel mag binnenkort 
weer aan.  
 
Er hebben in Tjerkwerd weer vele activiteiten plaats gevonden de afgelopen 
maanden, waaronder een mooi en gezellig dorpsfeest, de foto’s vindt u terug 
in deze editie.  
 
Op de voorkant van onze dorpskrant, staat een prachtige foto van een uil, die 
hier in het dorp te vinden is, als ik in de vroege ochtend de honden uit laat 
vliegen ze altijd over ons heen. De ouders met hun jongen, een 
indrukwekkend schouwspel.  Karin Harkema heeft deze prachtige foto 
gemaakt, welke we mogen gebruiken voor deze uitgave, waarvoor Dank. 
 
Graag zouden we voor de volgende uitgave van it Skieppesturtsje in 2020 een 
winterfoto ontvangen van een dorpsgenoot/lezer die een mooie foto van ons 
dorp of van een activiteit die plaats heeft gevonden, zodat deze op de 
voorkant geplaatst kan worden, graag een staande foto op A5 formaat. 
 
Op zaterdag 4 januari 2020 is het jaarlijkse Nieuwjaarsbal in It Waltahûs, met 
daarbij de uitreiking Skieppesturt 2019. Denkt u dat iemand deze dubbel en 
dwars verdiend heeft, dan horen we dit graag van u via de mail. 
 
Wens ik u voor nu veel leesplezier. 
 
Groet Riemkje de Groot-Swart 
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Frijwilliche bydragen 

 
 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
 
Mw A. Buma-Feenstra; Fam S.K. Bakker eo; Mw T. Stremler-Stegenga; Fam. S 
Rijke eo; Fam. Koehoorn eo; H. Veenendaal CJ; Fam. T. Wiersma eo. 
 

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.  
 

Rekeningnummer  NL34 ABNA 084 7668 398 t.n.v. R. Swart 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

’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. 
 

Jo bydrage is fan herte wolkom! 
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Sportfjildkommisje / Behearskommisje 
 
Op 30 augustus jl. hienen we de jierlikse barbecue op it sportfjild. De 
ynkomsten fan dizze barbecue binne bedoeld foar de kosten fan wetter, 
elektrisiteit en ûnderhâld fan 'e klaaikeamer/kantine. 
 
Miskien krekt sa leuk om it ûntstean fan 'e sportfjildkommisje te ûnthâlden. Ik 
wit de krekte datum net mear, mar de start wie wierskynlik yn 2002. It idee 
kaam fan Doarpsbelang om elk jier wat te organisearjen op it sportfjild en dat 
te dwaan troch in aparte kommisje. Dizze kommisje soe dan moatte bestean 
út minsken út ferienings út Tsjerkwert. It waard de sportfjlidkommisje neamd 
en bestie út Bertus Walsma (Doarpsbelang), Jaap van Lingen (Iisklup), Gerben 
Dijkstra (Skoalbestjoer) en Sjoerd Bouma (Keatsklup). 
 
De keuze foel foarôf op in barbecue mei in kuiertocht, elkenien koe 
meidwaan. De earste fjouwer jier wiene de kuiertochten nei alle rjochtingen, 
Jonkershûzen, Ymswâlde, Rytsjeterp en Boalserterdyk. Letter wiene der mear 
kuiers, mar ek in Jeu-de-Pelote-demonstraasje, in fytstocht, in 
follybaltoernoai dy't troch de rein net trochgie. De lêste jierren is it gewoan 
allinnich de barbecue. Mei de start yn 2002 gie it derom “lyk om” te spyljen. 
Op it momint wie d'r in “boukeet” op it sportfjild wêryn alle te brûken 
materialen op it sportfjild waarden opslein. Op in stuit wie it folslein rot en 
waard stadichoan ôfbrutsen troch de jongerein. Om dit op te romjen kaam de 
sportfjildkommisje mei it idee om in "Himmeldei" te organisearjen. Alle 
rotsoai waard nei it parkearplak efter de skoalle brocht. De opbringst wie grut 
om't de Gemeente Wûnseradiel trije frachtweinen rommel ophelje moast. De 
materialen waarden doe foar in perioade opslein yn it hok fan Huitema wêr't 
no Sietse en Doeti Bakker wenje. 
 
Bertus Walsma ferliet Doarpsbelang en Rob Dijkstra waard tafoege oan de 
sportfjildkommisje as syn ferfanger. De oare leden woene de ynbring fan 
Bertus net misse, dat hy bleau en de sportfjildkommisje bestie no út fiif 
minsken. As iennichste doarp yn Wûnseradiel hiene wy gjin klaaikeamer / 
kantine op it sportfjild. Rob kaam doe mei it idee om hjir in "directie-keet" 
foar te brûken. Hy hie ien oer by syn wurkjouwer en woe dat ding kwytreitsje. 
Dat is regele en wy hawwe hjir in protte jierren plezier fan hân. De ynstek fan 
'e barbecue feroare lykwols. De kosten fan wetter en elektrisiteit moasten ek 
betelle wurde, dat der moast wat oerbliuwe fan de opbringst barbecue. 
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Ik tink dat it altyd goed gien is, hoewol der soms in jier oerslein is. De 
"directie-keet" is  ferfongen troch nijbou. De sportfjildkommisje hjit no ek wol 
de behearskommisje. De kommisjeleden fanôf it "earste oere" binne no 
allegear ferfongen. 
 
Wy hawwe der in prachtige klaaikeamer/kantine op it sportfjild en de 
barbecue bliuwt needsaaklik om de kosten te foltôgjen. Dat elkenien is takom 
jier wolkom by de barbecue om it bestean hjir fan te stypjen. 
 
De hjoeddeistige kommisje bestiet no út: Jan Witteveen Sr. (Doarpsbelang), 
Jan de Groot en Jaap Visser (Oranje Feriening), Bert Jan Ouderkerken 
(Keatsclub), Durk Walsma (Stichting It Waltahûs)  Douwe Wijngaarden (bliuwt 
noch efkes oan). 
 
Gerben Dijkstra 
 
 

Het Fotolokaal schot in de roos voor Arthur en Ank 
Door Gerben D. Wijnja 
 

Dat Tjerkwerd iets heeft met kunst en cultuur 
is in het verleden meermalen met succes 
aangetoond. En nog steeds weten de 
plaatselijke kunstenaars Gerrit Wijngaarden 
en Anne de Vries kunstliefhebbers naar hun 
ateliers te trekken en zijn anderen meer in 
stilte bezig met hun passie om wat moois te 
creëren, met name voor zichzelf. Met het 
vertrek van Koos en Ada Stel was er in het 
creatieve dorpshart een pracht van een 
ruimte beschikbaar om die wederom door een 
kunstenaar te laten bewonen, zo mogelijk 
met behoud van de expositieruimte. Het was 
de vraag of dat zou lukken. 

 
De Rotterdammers Arthur Wilschut en Ank Vos sprongen in de ontstane 
leemte en zorgden voor de gewenste continuïteit in het vanouds bekende 
expositielokaal Artisjok. De beelden en schilderijen van weleer maakten 
plaats voor fotografie en sculpturen. We maakten een praatje met de 
enthousiaste, nieuwe dorpsbewoners. 
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Fotogalerie 
Alvorens we aan de keukentafel plaatsnemen voor een nadere kennismaking 
lopen we eerst een rondje door de fotogalerie. Arthur heeft ons bij de wijd 
openstaande deur begroet en wijst trots op de eigen vlag die fier wappert in 
de warme zomerwind. Ja, zo’n eigen vlag heeft wel wat. Het tekent de 
ambitie die Arthur koestert: samen met Ank wil hij wat moois neerzetten als 
opvolger van het al even mooie Artisjok. Hij vond gedreven kunstenaars, 
fotografen, die hun werk aan het publiek wilden tonen. Fotografen die allen 
een geheel eigen stijl hebben ontwikkeld in het vastleggen van beeld. Geert 
Lemmers is sterk in het mengen van fictie en non-fictie en combineert dat 
met allerlei verrassende effecten, terwijl Felix Quaedvlieg uitmunt in zwart-
witfotografie. Daar tussendoor zijn heel smaakvol tal van sculpturen geplaatst 
die Tanja van Abbema vormgaf uit natuurlijke vondsten zoals wrakhout en 
verroeste, ijzeren voorwerpen die ooit een ander doel dienden. 
Indrukwekkend zijn de portretten van Martin Hogeboom, variërend van een 
whiskystoker tot een karakteristieke, verkoper van oude auto’s die je zo ziet 
wegrijden in een Amerikaanse westernscene. Schitterend zijn ook de 
fotomontages van Marieke de Greef die de zogenaamde “whistle-art’ 
introduceerde. Ze geeft een foto extra dimensies door meerdere foto’s in één 
object samen te voegen, waardoor in haar ogen “het perfecte plaatje” 
ontstaat. Arthur heeft ook eigen werk opgehangen. Hij vertelde gefascineerd 
te zijn door lege doelen en vuurtorens. Van het eerste thema hangen twee 
werken van hem in de expositie.   
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Tweetal onder de indruk van rust, ruimte en vrijheid 
Dan roept Ank dat de thee klaar is. We schuiven aan bij de lange tafel in de 
keuken. Dat is de ruimte om gedachten te ventileren, te brainstormen en in 
alle rust bij te komen van de hectiek van de Randstad. Allebei zijn ze 
afkomstig uit Rotterdam. Daar heeft Ank zich als Achterhoekse helemaal 
gesetteld. Ze werkt in het basisonderwijs als zelfstandig dramadocent. Haar 
oosterse tongval heeft iets vriendelijks, zachtmoedigs, waarbij ze haar humor 
niet in de Maasstad heeft achtergelaten. 
 
”Ik kom uit het oosten des lands hè, net als de Wijzen uit het Oosten breng ik 
de wijsheid naar Tjerkwerd,” grapt ze. Arthur heeft een volstrekt andere 
achtergrond. De 48-jarige fotohobbyist is sinds 2000 jurist. Drie jaar later 
stichtte hij een zelfstandig adviesbureau en vertegenwoordigt sindsdien het 
bestuursorgaan van de overheid op het gebied van rechtspositie en 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Een paar jaar geleden ontstond de wens om naast het werk wat creatiefs te 
gaan doen. Via een loopbaantraject kwam de fotografie naar voren. En zo 
ging hij op zoek naar een geschikte locatie voor een heuse fotogalerie. 
Opmerkelijk is het dat hij daarvoor letterlijk heel Friesland heeft doorkruist. 
Van Tijnje naar Ferwerd, van Pingjum naar Engwierum en van Beetsterzwaag 
naar Parrega. In die laatste plaatst werd hij tijdens de “Open huizen dag” 
attent gemaakt op de leegstaande galerie Artisjok in het naburige dorp.  
 
Arthur: “Ik was meteen onder de indruk, maar er waren meer kapers op de 
kust. Ik had twee jaar gezocht en dit was het.” Zonder dat Ank het gezien had, 
deed Arthur een bod. Er was haast geboden, vandaar.  
 
“Een week later kwam ik het pand pas bekijken,” interrumpeert Ank. Even 
hebben de twee verrassend oogcontact. “Dat zouden we niet vertellen,” lacht 
Arthur. Maar het verhaal is te mooi om achterwege te laten.  
 
Gemoedelijk en vriendelijk 
Zowel Arthur als Ank karakteriseren het dorp als gemoedelijk en vriendelijk. 
“We hadden voorheen een heel ander beeld van de Friezen. Stug, maar daar 
merk je he-le-maal niks van,” aldus Ank. Mensen in de buurt stonden meteen 
klaar om te helpen en zelfs mee te denken. “Die behulpzaamheid en 
vriendelijkheid kwam heel prettig over.” “Het is hier ook minder gehaast,’ vult 
Arthur aan.  
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En dat op een kleine twee uur van de Maasstad waar de hectiek van het 
stadse leven zo nadrukkelijk aanwezig is. Eenmaal over de Afsluitdijk voelen 
zij de vrijheid, de zee die altijd anders van kleur lijkt te zijn, de wolkenpartijen 
die komen aanzeilen. Het wonen en leven in het dorp bevalt het tweetal in 
alle opzichten heel goed. De opening van hun galerie vond ook plaats in zo’n 
ontspannen sfeer. Vrienden, familie en mensen uit de buurt waren 
uitgenodigd en dat voelde heel goed. Men prees de opzet en velen lieten 
weten het fijn te vinden dat er weer een mooie bestemming aan het pand is 
gegeven. In de loop van september gaat de galerie gedurende het 
winterhalfjaar dicht. Daarna komen er weer nieuwe werken om te 
bewonderen. “Het pand heeft zat mogelijkheden. We gaan erover 
nadenken,” aldus de beide nieuwkomers in het dorp. Dat zij in zo’n prettige 
gemoedelijkheid terecht zijn gekomen sterkt hun intentie om met hun 
invulling ook iets voor het dorp te betekenen. Wij wensen Arthur en Ank 
daarbij veel gezondheid, plezier en succes. 
 
 

Duo Bauke en Campbell live in kerk van Dedzjum 
 
Op Zondag 13 oktober 2019 van 15.30 uur tot 17.30 uur. Bauke van der 
Woude & Campbell Forbes, muziek om naar te luisteren.  Entree 10 euro 
inclusief ontvangst met koffie/thee. U kunt dan meteen een kijkje nemen in 
de prachtig gerestaureerde kerk van Dedzjum. Deze is ook voor andere 
doeleinden geschikt gemaakt, waaronder een vergaderruimte en een B&B . 
Voor meer info: zie www.dedzjum.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Marchje Andringa 

http://www.dedzjum.nl/
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Verhalen in Beabuorstermole 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdagavond 15 november is het Verhalenavond. Van 19.00 tot 22.00 uur 
ontmoet heel Friesland elkaar in winterwarme sfeer om verhalen te vertellen 
en te beluisteren. Verhalen in huiskamers, musea, cafés, overheidsgebouwen, 
bij scholen, bedrijven èn in het Polderhúske bij de Beabuorstermole van 
Tjerkwerd. Verhalenavond is het vervolg op 2018verhalen en wordt 
georganiseerd door Stichting Pier21 en de Museumfederatie Fryslân. Het 
evenement is onderdeel van het LF2028 programma. Op de website 
https://verhalenavond.nl/ worden alle verhalen en vertellocaties verzameld. 
Daar kunt u op de landkaart alle verhalen in uw omgeving raadplegen zodat u 
gericht op pad kunt gaan. Naar welke verhalen gaat u luisteren op 15 
november?  
 

We ontmoeten u in ieder geval graag in het polderhúske bij de 
Beabuorstermole. Bij voldoende wind zal de molen die avond ook malen, 
terwijl Gerben D. Wijnja elk half uur enkele verhalen gaat voorlezen uit een 
nieuwe bundel molenverhalen die in 2020 gaat verschijnen.  
 

De molenaars Jentje van der Stap en Sjoerd de Roos 
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Burgemeester op bezoek in Tjerkwerd 
 
Op woensdagmorgen 18 september kwam onze burgemeester Jannewietske 
de Vries op bezoek in Tjerkwerd. Zij werd vergezeld door dorpencoördinator 
Maaike van de Logt. Na een kennismaking onder het genot van een kopje 
koffie bij Fokko vroeg de burgemeester waar we trots op zijn in Tjerkwerd. 
Wij vinden de openheid, de vele actieve verenigingen in het dorp, de ligging, 
het wonen aan de vaart en dichtbij voorzieningen prettig. 
 
Na de koffie hebben we een rondwandeling door het dorp gemaakt. In de 
kerk keek de burgemeester met veel belangstelling naar het interieur en in 
het bijzonder naar het grafmonument. Vervolgens brachten we een bezoek 
aan 't Waltahûs waar de burgemeester de nieuwbouwplannen onder ogen 
kreeg. Via het sportveld langs de kleedruimte ging het gezelschap door naar 
de basisschool. Voor de kinderen deed de burgemeester haar 
burgemeestersketting om. Deze ketting bevat verschillende figuren zoals een 
'ûleboerd' en een zeilboot. Ze bracht een bezoek aan verschillende klassen en 
vertelde de oudste kinderen over haar ketting. Al met al was een uurtje veel 
te kort maar hebben we kennis kunnen maken met een zeer geïnteresseerde 
burgemeester en was het een geslaagd bezoek. 
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Van de Reinbôge 
 
 

 
 
 
Vanaf nu schrijven wij, van de Reinbôge, een stukje in de dorpskrant. Deze 
keer is het van groep 1 en 2. De kleutergroepen. Onze groep bestaat uit 12 
leerlingen en in oktober komt er nog eentje bij. Op maandag, dinsdag en 
woensdag is Juf Yke op school en donderdag en vrijdag juf Anneke. 
 
Na de vakantie zijn wij met de hele school  gestart  met het thema water. 
Water in de sloten, rivieren, zeeën en oceanen. De zeeën en oceanen konden 
we vinden op de wereldbol. Juf Yke is nog met de kinderen door het dorp 
geweest en heeft van alles bekeken wat met water te maken heeft.  
 
De regen komt uit de wolken en valt op de grond. Er ontstaan plassen en het 
gaat de grond in of verdampt. Via de putten gaat het water de riolering in. In 
het speellokaal hebben de kinderen,  met buizen, de riolering gemaakt. 
 

 
 
 
 
Via de water-
leiding komt 
het water 
ons huis en 
de school 
binnen. 
 
 
 
 

                Jimte                       Jeffrey                            Sophie                          Jildau 
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Water komt uit de kraan en de douche. 
 

                              
 
 
We hebben waterflessen gekregen van Mirthe van de GGD.  
Zij vertelde ons dat water drinken heel gezond is. 
 

 
Jorrit in het bad 

                      Marrit             Yldau 
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   Onze riolering 

 
In water leven heel veel dieren, zoals vissen, krabben, kwallen, kikkers, krokodillen. 

 
 
 
Wij hebben, samen met groep 3 en 4, een 
bezoekje gebracht aan het Fries 
Scheepvaart museum in Sneek. Daar werd 
ons verteld over de Waddenzee en de 
Noordzee en alles wat daarin leeft.  
 
 
 
Wij hebben bootjes gemaakt die we in de 
vijver van het museum mochten laten 
varen. En het lukte. 
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De kinderen van groep 5,6,7 en 8 gingen suppen in de Tjerkwerder vaart. 
 

 
 
In oktober starten we met het thema van de Kinderboekenweek: Op  reis. In 
november werken we met de hele school over “Verkeer”. Daar zult u de 
volgende keer meer van horen.   
 

Namens het team, Juf Anneke en juf Yke 
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Iepen dei Haarsma Groep 
 
Nei mear as 40 jier het Ule Haarsma syn bedriuw  oerdien oan syn soan 
Tjeerd.  Dat wie oanlieding om de saak yn grûn- en wetterbou op in iepen dei 
oan it folk te toanen. In yndrukwekkend weinpark pronke yn prachtich 
sinneskynwaar. Wy winskje Tjeerd alle súkses. 
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Dorpsfeest 2019  
 
Vrijdag 12 juli 
Traditiegetrouw hing de vlag in de mast in de toren van de kerk, met dit jaar 
een wel heel bijzondere toevoeging wat menigeen zal zijn opgevallen; de 
schooltas van Michiel de Jong omdat hij was geslaagd voor MBO-4 Bouw. Om 
9.15 ging het korps vanaf it Waltahûs van start richting sportveld, op het 
sportveld aangekomen opende Mireille Galema het feest en na het spelen 
van het Wilhelmus door het korps was het dorpsfeest 2019 officieel geopend. 
Om 9.45 werd er begonnen met Heel Tjerkwerd bakt, en waren maar liefst 14 
creaties aangeleverd door deelnemers. Het geheel werd gepresenteerd door 
de broer van Herman den Blijker, nl.: Yde den Blijker! 
 
Ondertussen werden alle baksels deskundig beoordeeld door de jury; Anna 
Hemmes en Bertina Luimstra. De uitslag werd als volgt; eerste prijs 
basisschool: Hester Folkertsma en Lena Tiesma. Groep 8 voortgezet 
onderwijs: Hinke Bouma. Volwassenen: Henni Kleinow. Na de wedstrijd 
mocht iedereen die in de tent aanwezig was onder het genot van een kopje 
koffie/thee/fris al het gemaakte lekkers gaan proeven, al met al was dit een 
lekkere en geslaagde wedstrijd! 
 
Om 10.30 werd er begonnen met het kaatsen (gesponsord door Windkracht 
10), Jeu de boules onder leiding van Lutske Schakel en bloemschikken in de 
tent onder leiding van Akke Nota, waar ook dit jaar weer door de deelnemers 
de meest creatieve bloemstukken werden gemaakt! Ook werd er 10.30 met 
de kinderspelletjes begonnen wat voor de schoolgaande jeugd veel vertier 
gaf! De jeugd kreeg een korfbal-clinic gesponsord en begeleid door 
korfbalvereniging  Westergo uit Bolsward. ’s Middags om 13.30 was er een 
fiets speurtocht uitgezet die door en om het dorp kon worden gefietst. De 
opkomst van deelnemers was groot en ook dit werd een succesvol onderdeel 
in het programma van het dorpsfeest! ’s Avonds om 20.30 werd er in de 
feesttent begonnen met het avondprogramma. 
 
De buurten hadden als opdracht gekregen om in een sketch van max. 10 min. 
Een spreekwoord uit te beelden. Er werd beoordeeld door de jury op: 
originaliteit, de aankleding van het geheel en de duidelijkheid van de 
uitbeelding.  Wat een uiteenlopende en bijzondere sketches werden er ten 
tonele gebracht, iedere buurt heeft wederom erg z’n best gedaan. Op de 
eerste plaats eindigde Ymswâlde, op de tweede plaats Syroede en de derde 
plaats ging naar Arkum,Dedgum, Hemdyk,Dyksicht.  
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De muzikale bijdrage kwam ook dit jaar weer van De Suskes, die de 
feeststemming er wederom goed in wisten te maken! ...en het bleef nog lang 
gezellig die avond! 
 
Zaterdag 13 juli 
Vanaf 10.00 was er koffiedrinken op het sportveld en om 10.30 werd er 
begonnen met de spellen op het veld waar in teamverband aan mee gedaan 
kon worden. Het Boter Kaas en Eierenspel werd in een parcours afgelegd en 
was een groot succes!Koning Keizer Admiraal was ook een onderdeel en na 
de Hollandse lunch (gehaktbal, aardappelpuree en worteltjes/doperwten en 
appelmoes) in de tent werd er om 13.45 verder gegaan met Mens erger je 
niet! Dit was ook alweer een hilarisch parcours wat door de teams moest 
worden afgelegd. Tot slot het spel Water naar de zee dragen!   
 
Vanaf 17.00 begon het matinee met als artiest Joop Obama. Als ludieke actie 
werden er met aangepaste bladblazers waarop wc rollen waren bevestigd de 
tent in geblazen! ( beter dan de tent vol stro! ) We kunnen met z’n allen weer 
terugkijken op een geslaagd dorpsfeest! 
 
Oranjevereniging Tjerkwerd “Mei inoar ien” 
 
Om alvast in de agenda te zetten:  
Intocht Sinterklaas 23 november 
Jaarvergadering 17 januari 20.30 uur 
Bevrijdingsfeest 18 april 
Dorpsfeest 2020 4 en 5 september 
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Fotoympresje Viswedstrijd  
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Fotoympresje doarpsfeest 2019 
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Fotoympresje K.F. De Twa Doarpen 
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K.F. De Twa Doarpen 
 
Dit jaar hebben we als kaatsvereniging meegedaan aan de Poeisz Jeugd 
Sponsor Actie. We hebben een pracht bedrag van 985 euro opgehaald. Het 
bedrag kon verdubbeld worden als wij als vereniging het bedrag besteden bij 
Textielstra.nl aan kleding- of sportmaterialen. We hebben dit jaar een 
jubileumjaar, 20 jaar bestaat de kaatsvereniging officieel. Dit wilden we graag 
met de jeugd vieren en ze een mooi t-shirt cadeau geven. Op de slotavond 
van het seizoen dinsdag 3 september hebben ze het t-shirt in ontvangst 
mogen nemen en zijn ze allemaal op foto gezet. Nieuw op het programma 
van K.F. De Twa Doarpen dit jaar was het gekostumeerd pearke keatsen. Elk 
pearke had zichzelf opgegeven met een bepaald thema en was prachtig 
verkleed in dit thema. Dit zorgde voor een kleurrijk geheel op ’t Skieppefjild 
 
. 

Website Tsjerkwert.nl 
 
Zoals inmiddels algemeen bekend is er op www.tsjerkwert.nl heel veel 
informatie over ons dorp te vinden. Natuurlijk lees je meteen over 
actualiteiten en nieuws uit het dorp en de omgeving. Daarbij staat er op de 
website heel veel  informatie over Tjerkwerd.  
 
Ook de vaste en maandelijkse activiteiten hebben een 
digitaal plekje. Activiteiten verderop in het jaar 
kunnen alvast doorgeven worden zodat anderen hier 
met het inplannen van activiteiten rekening mee 
kunnen houden. Alle bedrijven en verenigingen in het 
dorp hebben de mogelijkheid een eigen pagina in te 
richten.  Op de website kun je ook alle 
Skieppesturtsjes die sinds 1977 zijn verschenen 
bekijken en downloaden. En dan hebben we op de 
site natuurlijk ook nog het prachtige Mulder’s archief, 
waarin je uren de weg kwijt kunt raken. 
 
Houd ons op de hoogte! 
Heb je iets wat je graag op de website kwijt wilt of wil je op een andere 
manier iets voor de website betekenen? Laat het ons svp weten! Mail naar 
websitetsjerkwert@gmail.com. 
 

mailto:websitetsjerkwert@gmail.com
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Dorpsgenoten 
 
Per “toeval” kwamen we er achter dat ons lijfblad nog geen melding heeft 
kunnen maken van ons vertrek uit TJERKWERD naar JOURE.  
Mea Culpa, Mea Maxima Culpa! 
 
Toch is er alle reden om nog even stil te staan bij de fantastische tijd die we 
hebben beleefd  aan de Kerkstraat 19. Met dagelijks leven, cursussen, atelier 
en galerie is de boerderij voor ons een geweldige woon- en werkplaats  
geweest.  In de ruim 34 jaar dat we in Tjerkwerd hebben gewoond hebben we 
met veel mede-dorpsbewoners contacten gehad, soms oppervlakkig, soms 
met meer betrokkenheid. Het is goed geweest. Maar zoals het spreekwoord 
zegt “aan al het goede komt een eind” hebben we de periode Tjerkwerd 
afgesloten en zijn we verhuisd naar JOURE. Een volgend hoofdstuk met 
andere mogelijkheden en een nieuw avontuur. 
 
En Tjerkwerd?  Af en toe zijn we nog te vinden aan de Kerkstraat 19 A, waar 
we het atelier hebben aangehouden. Abonnementen en andere 
verplichtingen willen we bij dezen echter opzeggen, maar een band blijft! 
  
Koos en Ada Stel 
 
 

Even voorstellen Waltaweg 7 
 
Hallo Tjerkwerd! Wij zijn Rinke en Shannon 
van der Veen en wonen sinds 4 juni op de 
Waltaweg 7. Rinke is geboren en getogen in 
Koudum en Shannon in Amsterdam. We zijn 
verhuisd vanuit Purmerend naar Friesland 
omdat we verliefd werden op dit huis door 
het karakter, de rust en het uitzicht. We zijn 
beide werkzaam in de financiële sector. 
Onze hobby's zijn reizen, musea bezoeken 
en festivals, daarnaast heeft Rinke een grote 
passie voor muziek en speelt gitaar. 
Shannon houdt van kunst en cultuur. We 
genieten enorm van dit mooie plekje en zijn 
blij dat we hier zijn komen wonen.   
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Even voorstellen Singel 9 
 
Hallo allemaal,  
 
Wij zijn Foeke en Antje Middendorp wij hebben 3 zoons Joop Bauke en Taco 
een schoondochter Mandy en 2 kleinkinderen Dean 6 jaar en Lindsey 5 jaar. 
Wij komen uit Sneek en wonen nu op de Singel 9 sinds 1 augustus 2019. Ik 
werk in de GGZ de Parlevinker te Harlingen als verzorgende, Foeke is al met 
pensioen. Ik heb vele hobby’s zoals wandelen, fietsen, creatief bezig zijn en 
varen. Foeke heeft als hobby met de boot bezig zijn en varen. 
 
Wij waren al bekend met Tjerkwerd omdat Taco hier voor een paar jaar terug 
is komen wonen, we vinden het hier heerlijk wonen, lekker rustig en niet de 
drukte van de stad.   
 
Vriendelijke groet Foeke en Antje  Middendorp. 

 
Nijs fan “it Waltahûs” 
 
Nei in rêstige simmer begjint de drokte yn “it Waltahûs”wer ta te nimmen en 
dat is fansels ek de bedoeling. En we binne der wer klear foar. Sa haw we 
sneon 7 septimber mei in ploegje entûsjaste frijwilligers de “saak” wer 
winterklear makke troch bûtenom te himmeljen. Keuken en bar krigen in 
ekstra beurt, mankeminten oan de WC binne ferholpen, de berging is 
opromme en ek it fergader lokaaltsje.  
 
De measte ferieningen binne alwer los en yn oktober begjint it klaverjassen 
en biljerten ek wer, wat betsjut dat der alle dagen wer wat te belibjen is yn ús 
doarpshûs. Ek organisearret de stichting wer in oantal jûnen dit winterskoft sa 
is der freedtejûn 11 oktober wer in ynfo jûn foar frijwilligers ferienings en 
doarpsgenoaten omtrint it “reilen en zeilen” fan it Waltahûs. 
 
Op 23 novimber hâlde we wer ús grutte kwisjûn foar ferieningen. Op 4 
Jannewaris is it gebrûklike nijjiersbal. 15 Febrewaris ha we de Playbackshow 
pland mar we steane ek iepen foar oare ideeën. 14 maart hâlde we wer in jûn 
foar ús frijwilligers en 4 april komt de Fryske kroech kwis. Sa is der dus wer 
genôch te dwaan foar besikers en frijwilligers en hoopje we op wer in noflik 
winterskoft. Hâld de MAT yn de gaten!!! 
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Op zoek naar verbondenheid met de hele wereld 
 

Een gesprek met Marja Verzijlberg 
 

“Dingen doen die boven ieders verwachting uitgaan” 
 

Het eind van de schoolvakantie is in zicht. Ik 
zit met Anne de Vries in zijn fraai aangelegde 
tuin aan de koffie en het wachten is op 
Marja, zijn vrouw. De bouwvak is voorbij en 
dat ervaar je niet in de rust van zo’n tuin vol 
fruitbomen en terrassen, maar wel op de 
weg. De drukte is terug: vrachtverkeer en 
thuiskomende vakantievierders maken 
duidelijk dat we weer in een andere drive 
komen. As je boven de 67 bent, of soms ook 
al eerder, hoef je je daar niet druk om te 
maken. Maar wat als je 72 wordt en de spirit 
in je lijf en geest je voortstuwt in de vaart 
van zinvolle uitdagingen waar je vol van zit, 
die je voortdurend alert houden en je de 
voldoening geven waar je naar streeft? 
Samen, met gepassioneerde collega’s, om 
mensen in armoedige gebieden te helpen 

zich uit het moeras van de gevolgen van een verwoestende rebellenoorlog te 
trekken. Zo’n persoon is Marja Verzijlberg met wie we terugblikken op haar 
missie in Uganda. Fris als een hoentje arriveert ze even later na een uurtje te 
hebben gezwommen met haar vriendin en oud-Skieppesturt Coby Hofstra, 
een traditie van al 40 jaar. Het zijn vaste activiteiten waar ze tijd voor inruimt. 
Een goede gewoonte, want anders stroomt de agenda weer vol met andere 
zaken. Tussen al die drukten door vond ze gelukkig nog tijd voor ons gesprek. 
 

“Naar een hoger plan tillen” 
 
Ze komt aanzeulen met een zware tas vol fotoboeken. Het zijn de neerslagen 
van jarenlang reizen naar ontwikkelingsgebieden waar ze met haar kennis en 
ervaring mensen probeert te helpen, zodat ze zichzelf verder kunnen 
ontwikkelen. Terwijl de zon uitbundig schijnt en een zacht briesje voor 
verkoeling zorgt, fluiten de vogels hun zomerzang en fladderen vlinders en 
insecten vrolijk rond. Maar mijn oog wordt toch met name getrokken naar 
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Marja haar laatste fotoboek dat zo fraai door Anne is samengesteld en 
opgemaakt. We zien Marja in een heel andere wereld, ver van hier, in een 
warm Afrikaans land waar nog niet zo lang geleden rebellen elkaar jarenlang 
het leven zuur maakten. Het fotoboek roept een aantal kernwoorden op: 
betrokkenheid, stralend, verrassend, integrerend en bovenal gedrevenheid. 
 
Als oud-PABO- en NHL-docent onderwijskunde en pedagogiek is Marja in 
2016 in Uganda als senior-expert aan een project begonnen dat haar hart 
heeft gestolen. Het programma behelst de uitzending van managers die de 
plaatselijke bevolking bijstaan mogelijkheden in kaart te brengen en dat 
vervolgens begeleiden. Marja spreekt van ‘Netwerken, verbindingen leggen 
en gesprekken aangaan om zo te bouwen aan duurzame bedrijven. Je gaat op 
missie hè en in de afgelopen jaren hebben we daar toch al heel veel bereikt. 
Een school heeft materiaal kunnen aanschaffen voor nieuwe leslokalen en 
een ict-ruimte, een keuken wordt inmiddels gerealiseerd, een put werd 
geslagen voor noodzakelijk water en er kwam elektriciteit en t.z.t. worden er 
nog slaapzalen bij gebouwd.” 
 

“Een bijzondere menselijke ervaring” 
 
Samen met George Okello, directeur van 
de PABO in Lira, is Marja met haar doel 
gestart: het onderwijs naar een hoger 
plan tillen. Het werd een tienpuntenplan 
voor onderwijs en faciliteiten waarvan 
zij de projectbegeleiding in handen 
kreeg. Het bleef niet bij een adviserende 
rol zoals bij haar vorige project in Ghana. 
Toen werd een plan geschreven op basis 

van een paar weken observeren. Inmiddels is ze al zeven keer geruime tijd in 
Uganda geweest, op de locatie zelf om de mensen bij te staan in de te nemen 
stappen. Marja: “Het succes wierp haar vruchten ook al af in de omgeving 
waar opeens elektriciteit in de huizen en gebouwen kwam, een zandweg 
werd geasfalteerd en de burgemeester met tact werd opgenomen in de 
stichting School for Youth. Marja vertelt ook dat ze in dit deel van het land 
niet in het mooiste gedeelte zit: het zuiden moet prachtig zijn en dat wil ze 
graag nog eens met eigen ogen zien. Maar het project oogt als een 
bijzondere, menselijke ervaring. “Het is de verbinding die je voelt,” aldus onze 
energieke Skieppesturt die in ieder geval nog twee keer terugkeert in Uganda 
om het project af te ronden. 
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Gedrevenheid 
 
En dan? Marja ’s gedrevenheid lijkt grenzeloos. “Dit soort werk zou ik altijd al 
hebben willen doen. Ik voel me een wereldburger, maar koester ook het 
dorpse. Noem het de verbondenheid met de wereld vanuit een rustige, 
prettige dorpsgemeenschap. Ik heb vertrouwen in Afrika en wil graag de 
dingen doen die boven ieders verwachting uitgaan. Dat geeft voldoening.” 
 
En dat vindt ze inmiddels ook al weer volop in haar bestuursfunctie binnen de 
nieuwe stichting Schools for Youth wat resulteerde in diverse kleine bedrijfjes 
waarin jongeren kansen kregen zich te onttrekken aan een uitzichtloos 
bestaan. Zij krijgen renteloze leningen om te starten en worden met scholing 
begeleid. Het gevolg is dat je ze van de straat haalt, zelfstandigheid 
bevordert, vakkennis aanbrengt en de kans dat ze in de criminaliteit terecht 
komen wordt erdoor verkleind.” 
 
Studenten uit o.a. Den Helder, Zoetermeer en Zwolle begeleidt ze op hun weg 
naar het vinden van oplossingen waar Afrika om zit te schreeuwen. Ze doen 
dat samen met Marja vanuit de Stichting Worldschool die staat voor 
betekenisvol leren. Onderzoeksvragen vinden hun weg naar 
profielwerkstukschrijvers. Groepen studenten schrijven zich in voor een 
bepaald probleemproject en gaan vervolgens aan de slag. 
 

 
Elk bezoek aan Oeganda resulteerde in een fraai boekwerk vol foto’s. 

Zo is Marja bij het begin van het studiejaar alweer volop betrokken bij een 
van de onderzoeksvragen op het gebied van voedsel en hygiëne, gezondheid 
in relatie met voeding, maar ook los daarvan. Dat moet resulteren in een 
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kookboek dat aansluit bij de kansen en behoeften van het Afrikaanse 
binnenland. Studenten enthousiasmeren, adviseren en helpen met haar 
jarenlange ervaring. Als een bezige bij is ze actief binnen de SfY die dankbaar 
gebruik maakt van haar deskundigheid en passie om ook deze uitdaging weer 
te laten slagen. We wensen haar daarbij alle succes.   
 
      Gerben D. Wijnja 
 
 

Informatieavond aanpak N359 
 
Provincie Fryslân is beheerder van de N359, de provinciale weg tussen 
Bolsward en Workum. De huidige weginrichting voldoet helaas niet aan de 
richtlijnen die passen bij een weg met een snelheid van 100 kilometer per 
uur. Om die reden wil de provincie de weg aanpakken en wordt de weg 
verbreed naar acht meter, wordt de herkenbare groene as-streep geplaatst 
die kenmerken is voor een 100 kilometerweg. Ook krijgen de kruispunten een 
veiligere inrichting.  
 

 
 
In het najaar van 2019 wordt gestart met de werkzaamheden tussen Workum 
en de Van Panhuysbrug en de aanpak van de kruispunten bij Parrega. In 2020 
is de provincie voornemens om te starten met de werkzaamheden van het 
deel tussen Tjerkwerd en Bolsward. In het voorjaar van 2019 zijn er al diverse 
gesprekken geweest met de dorps-/ en plaatselijke belangenbehartigers. Om 
te weten welke werkzaamheden in 2020 uitgevoerd moeten worden, willen 
provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân graag samen met u als 
bewoner en gebruiker, een verdiepingsslag maken om tot een plan te komen.  
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Daarom nodigt de provincie u van harte uit voor een informatieavond. Tijdens 
deze informatie wil de provincie de reden van de aanpak van de weg 
uitleggen en met u in gesprek gaan over oplossingen die passen bij de functie 
van de weg. 
 
Datum  Maandagavond 7 oktober 2019 
Tijd  19.30 - 21.30 uur 
Locatie  Dorpshuis ’t Waltahûs 
  Kade 2, Tjerkwerd 
 
In verband met de zaalgrootte en voorbereidingen vragen wij u zich online 
aan te melden via http://bit.ly/tjerkwerd. Heeft u geen beschikking tot 
internet of e-mail, dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij het Klanten 
Contact Centrum van provincie Fryslân via telefoonnummer 058 - 292 5925.  
 
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de heer Vries, via het 
telefoonnummer 058 - 292 5945 of via e-mail: hendrik.vries@fryslan.frl. 
 
 

Tsjerkepaad 2019 
 
Ek dit jier diene we wer mei oan Tsjerkepaad. De tsjerke wie 6 kear iepen 
fanôf 20 july eltse  sneon te middei 13.00 oant 17.00 oere. We hiene Anne de 
Vries frege as hy ek eksposearje woe dizze kear . It tema wie ek  ‘Kerk en 
Kunst”. Anne woe dat wol en hy hat de tsjerke tige moai ynrjochte mei syn 
keunstwurken. Ja, it wie echt de muoite wurdich om efkes te sjen.  Ek alle 
frijwilligers diene wer fol enthousiasme mei oan  om ien en oare te fertellen. 
Derfoar ek tige tank. It wie sa dat se harren dizze kear net hoegden te 
ferfelen; it rūn stoarm. We hawwe dizze dagen mei ek noch de iepen 
monuminte dei wol 301 minsken in de Petrustsjerke ferwolkomje kinnen. 
 
Wat in opkomst en wat in protte moaie reaksjes op Anne syn wurk en ūs 
moaie tsjerke. Wy wolle dan ek as kommisje Anne tige tank sizze foar syn 
ynbring en alle frijwilligers foar har ynset. Hawwe jo no ek saken dy’t  jo 
wolris sjen litte wolle; oar ier is der wer tsjerkepaad dus je kinne altyd de 
kommisje freegje as jo der dan eksposearje meie.  
 
De Tsjerkepaad kommisje Epie, Fokko, Yde en Gjettje 
 
 

http://bit.ly/tjerkwerd
mailto:hendrik.vries@fryslan.frl
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Burendag van Buurtvereniging “Rûn om ‘e toer” 
  
Eigenlijk is het officieel burendag op 28 september, maar wij van Kerkstraat, 
Singel en Kade hebben hem alvast gevierd op de 21ste. En het was weer 
reuzegezellig!  

 
We hebben aardig wat wisseling gehad wat bewoners betreft en dit is dan 
tevens een mooie gelegenheid om elkaar (opnieuw) te leren kennen. Van het 
Oranjefonds kregen we subsidie om iets leuks te organiseren en deze keer 
hebben we gekozen voor de activiteit “Pimp je paal!”  
 
In het dorp hebben de meesten vast wel onze lichtpalen gezien, die in het 
donker eigenlijk mooier waren dan bij daglicht. Hier hebben we geprobeerd 
verandering in te brengen en volgens ons is dat goed geslaagd! Onder het 
genot van koffie/thee en gebak en vrolijk geklets, knutselden de buurtjes er 
vrolijk op los. In het kader van de duurzaamheid hebben we voor iedereen 
een aantal led-lampen besteld, zodat de laatste gloeilampen in de palen 
vervangen konden worden.  
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Toen iedereen klaar was, werd het eten gebracht en 
hebben we heerlijk gegeten met elkaar. We hebben 
het enorm getroffen met het weer, het was een 
prachtige nazomerdag. Dat het al weer wat vroeger 
kouder wordt, merkten we niet door onze 
terraskacheltjes en voor het donker… tja, de gepimpte 
palen deden hun werk goed! Tegen kersttijd zullen we 
de palen eens goed te kijk zetten bij onze huizen en 
maak dan vooral het rondje “om ‘e toer’ maar eens. 
Dit keer is er met daglicht ook wat te zien! 
 
Namens de bewoners van Kerkstraat, Singel, Kade,  
 
Edith Bakker 
 
 

Jaarlijkse motorrit MC Tjerkwerd 
 
Op zondag 15 september gingen 13 motorrijders uit Tjerkwerd er weer een 
prachtige tocht van maken. Van tevoren had een ieder de route kunnen 
bekijken, die gemaakt was door Andries en Gert en dan weet je gewoon dat 
het een prachtige rit gaat worden. Dat kun je wel aan deze twee heren 
toevertrouwen. Om 9.00 uur verzamelen bij het Waltahûs en kwart over 
negen werden de motoren gestart. Eerst tanken in Bolsward en vervolgens 
via Hartwerd, Burgwerd naar Witmarsum. Vanuit Witmarsum richting  
Makkum , vlak voor de brug van Makkum kreeg de motor van Sipke kuren en  
moest toen  eerst weer even huiswaarts .  De rest vervolgde de rit richting 
Zurich en Harlingen naar Franeker. Toen de eerste stop in Hitzum, bij Nauta’s 
Botenverhuur & Thee- en Koffieschenkerij. Een prachtige plek aan de Arumer 
Feart waar een ieder genoot van een lekker kopje koffie/ thee met 
eigengemaakte appeltaart en voorzien van verse slagroom. De vrouw des 
huizes meldde dat de appeltaart was gemaakt met whiskey er in. 
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Na genoten te hebben van dit alles werd de reis weer voortgezet. Je kon 
duidelijk merken dat de whiskey zijn werk deed en de coureurs van de TT 
zouden jaloers zijn geweest! Richting Wommels, Easterein naar 
Scharnegoutum waar Sipke weer aansloot bij de club. Het bleek een kapotte 
bougie die roet in het eten had gegooid. De rit ging verder naar Irnsum en 
Grou en tenslotte langs het water via Pean richting Aldeboarn naar Tijnje 
waar we bij Café-Restaurant Overwijk zijn gestopt voor de lunch. Een ieder 
genoot van zijn uitsmijter, kroketten brood of stokbrood. 

 

 
   
Na enige tijd begon het weer te kriebelen en werden de motoren weer 
gestart. Onderweg toch wel veel bekijks wanneer er 13 motoren langskomen 
en met ieder zijn eigen geluid. De omgeving werd mooier en mooier en de 
weggetjes waren mooi uitgezocht. Langs gigantische huizen gereden en door 
prachtige natuur met soms  koeien en schapen op de weg.  
 

Van Gorredijk richting de Kuinre waar het noodlot toesloeg. Roel zijn voorwiel 
begon te slingeren en had twee keuzes, onderuit op het asfalt of het maisveld 
in met 70 km/h. Het werd het laatste. Na twintig meter in het maisveld klapte 
het voorwiel dubbel en vloog Roel van de motor hard op de grond. Kon op 
eigen kracht uit het maisveld kruipen maar had behoorlijk veel pijn. Na een 
tijdje gezeten te hebben gingen Wieko en Roel huiswaarts. De rest heeft de 
reis voortgezet met aardig de schrik in de benen. Via Lemmer naar Balk, Heeg, 
IJlst en tenslotte nog een drankje in De Freonskip in Blauwhuis. Om kwart 
over vijf waren de meesten weer in Tjerkwerd en konden we terugzien op 
een prachtige dag .  
 

Op het moment van schrijven van dit stukje ging het met Roel wel weer 
aardig. Na zondag enige tijd in het ziekenhuis op de SEH te hebben 
doorgebracht lijkt hij het er met kneuzingen goed te hebben af gebracht. 
 

De kerels van MC Tjerkwerd 
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Koken met Riemkje 
 
Dit jaar hebben onze krulhazelaars weer veel hazelnoten aan de boom, elke 
dag haal ik handen vol uit de tuin. Hier onder een beschrijving over 
hazelnoten. En ik zal ook een heerlijk recept hierbij plaatsen. Veel bakplezier! 
 
Hazelnoten zijn zeer voedzaam en worden al eeuwenlang gegeten. De noten 
werden in vroeger tijden op schepen zelfs tegen scheurbeuk gebruikt. Ze zijn 
rijk aan vetten en eiwitten. Na het drogen hebben ze een heerlijk aromatische 
smaak gekregen. Bewaar de noten niet naast sterk geurende levensmiddelen, 
want daar kunnen de noten naar gaan smaken. Hazelnoten kunt u natuurlijk 
kraken en direct uit de dop eten maar ze zijn ook heel goed te verwerken in 
koekjes, taarten, graanschotels, salades en geroerbakte groenteschotels. De 
smaak van hazelnoten wordt fijner en sterker als ze eerst geroosterd worden 
of in gebak in de oven meegebakken worden. Hazelnoten roosteren: Doe de 
gedopte en eventueel gehakte noten in een droge koekenpan of een andere 
pan met dikke bodem. Zet de pan op een middelhoog vuur en roer met een 
houten spatel de noten om en om totdat ze heerlijk geuren en goudbruin zijn 
geroosterd. Deze methode kunt u ook gebruiken om graanvlokken te 
roosteren en muesli te maken.      
    
Havermout-gember-hazelnootkoekjes 
 
Verslavend lekker, deze koekjes met havermout en gember! Je maakt ze in 
een handomdraai, helaas zijn ze nog sneller op... 
 
Ingrediënten: 
 
50 gram suiker 
100 gram boter 
50 gram volkoren bloem 
100 gram havervlokken 
1 blokje Gember 
rasp van sinaasappel 
50 gram hazelnoten 
1 snuf zout 
 
Verwarm de oven voor op 175 graden. 
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Bereidingswijze: 
 
• Klopt de suiker en boter romig. 
• Was de sinaasappel. 
• Schil de gember. 
• Rasp de gember en sinaasappelschil en voeg toe. 
• Voeg de bloem en havermout toe en spatel het erdoor. 
• Hak de hazelnoten grof en voeg met een snufje zout toe. 
• Kneed het deeg, maak er kleine balletjes van en druk ze op een met 

bakpapier beklede bakplaat iets plat. 
• Bak in circa 17 minuten goudbruin en gaar. 
• Laat iets afkoelen. 
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Kollektes 
 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in 
Tjerkwerd en Dedgum in september €464,51,- 
opgebracht.  
 

Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt. 
 

Tryntsje Stremler 
 
 

Skuorreferkeap 
 

Wurkgroep Kultuer Tsjerkwert wol op sneontemiddei 30 novimber in 
skuorreferkeap yn Tsjerkwert organisearje. 
 

Dit hâld yn dat elk mei dwaan kin. Je hoege net beslist brûkt spul te 
ferkeapjen. Iten, keunst of iepen atelier mei ek. Der komt in (berne)merke yn 
it Waltahûs foar dielnimmers bûten Tsjerkwert. 
 

Mochten jimme noch romte beskikber hawwe dan heare wy dat ek graach 
It is fan 14.00 oant 17.00 oere. Neiere ynfo folget. Ynskriuwe graach foar 14 
oktober fia cultuur.tjerkwerd@gmail.com.  
 
 

11 stedenkunstwerk Fyftjin en Fierder 
 

De ontwikkelingen rond het kunstwerk “fyftjin en fierder” zijn zeer positief. 
Alle neuzen staan dezelfde kant op en de vergunningen worden komende 
maand aangevraagd. Het is de bedoeling dat dorpsbelang eigenaar wordt van 
het kunstwerk voor de eerstkomende 10 jaar. Hiervoor wordt geld 
gereserveerd voor onderhoud en WA verzekering. 
 

De kosten voor het hele project wordt geraamd op € 70.000,00,-. De 
kunstenaar zal daarvoor volgend voorjaar onder de rubriek ‘erfgoed’ op 
www.voordekunst.nl een crowdfunding starten. Voor de silhouetten zullen 
Tjerkwerders model komen te staan. 
 

Namens dorpsbelang en werkgroep cultuur, 
Fokko Rollema 

mailto:cultuur.tjerkwerd@gmail.com
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Berne 
 

 

    *11 july 2019 
 

 

Fardau Baukje 
Kootstra 

 
     Freerk & Aukje Kootstra-Veldmans 
     Yldau Geertje en Jimte Fokke 
*14 augustus 2019 
 

 

Elif Asena 
Yigit 

 
Marcelle en Remzi Yigit 

 
 

Stoarn 
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Kleurplaat 
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Snypsnaren 
 
Thea Z. en Hotske B. soene tegearre de Alvestêdetocht fytse. Hotske hie in 
aardich plan. Moaie shirts bestelle fia in bekend Sjinees bedriuw. Foar 28 euro 
twa shirts, wat wolle jo noch mear? Om’t er wat faasje yn sitte moast kaam 
der nochris 28 euro besoarchkosten oerhinne. It kaam op ‘e tiid mar ferrek 
der siet mar ien shirt yn de ferpakking. Foar Thea hie’t de lingte fan in nâle 
truike. Foar Hotske wie it krap, mar sûnder te waskjen passe it krekt. Rap 
noch in eksimplaar bestelle. Wer 28 euro en 28 euro besoarchkosten. It shirt 
kaam krekt op tiid oan en de dames wiene 84 euro earmer…  
 
Nei de stikjes by it doarpsfeest fertelde B(r)oer Sikke T. de saneamde ‘Terese 
de Vries’ (Riemkje de G.) dat hy syn boerinne al keazen hie mar dat sy ek wol 
in hiele moaie stim hat. 
 
De jeugd gie mei parren bylâns de doarren. Sa neamde ‘bak’parren. 50 sint 
foar tsien stiks. It wie gjin jild. By it alderlikhûs fan Roan B. oankommen sei 
Roan: ‘hjir hoechst net oan te beljen, heit lest allinnich parren út in pot, mem 
fynt se net lekker en ik krij der ‘diarree’ fan… 
 
Nei it pearkekeatsen wie der priisútrikking yn ’t Waltahûs. It kaam der blykber 
wilens it keatsen aardich op oan. By Wiebren de J. giene de eachjes 
nammentlik hieltiden in stikje tichter. Mar it sit wierskynlik yn de famylje 
want ek by Michiel de J. gie it ljocht út… 
 
Och ja foar Michiel de J. wie it al de twadde jûn op rige dat hy mei de holle op 
‘e bar de binnenkant fan syn eagen beseach…  
 
Sjoerd B. giet hieltiden fierder mei syn aktearkarrière. Marianne 50 euro... 
Neffens Fokko R. mei it ek echt net mear kostje.  
 
Carolien R. sei noch sa tsjin har Gerrit ‘niet onkruidspuiten met harde wind’. 
Mar it gie fan geeftum, sa stode it ek oer de bannen fan ‘e auto. Mei as 
resultaat dat hja sjen kinne wêr’t Gerrit en Carolien rieden hawwe. 
 
De multi kulturele maatskippij is yn Tsjerkwert op syn bêst. Der fytst 
nammentlik in Japansk jonkje troch it doarp. Eltsenien fan it stik: Wa’t docht 
dy Japanner yn Tsjerkwert? Neifraach leart ús dat hy by Jaap en Karin H. yn ‘e 
hûs is en yn Boalsert nei skoalle giet.  
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Theo G. hie in nije lêsbril kocht. Doe’t hy him opsette krige hy it idee da’t syn 
eagen wol hiel hurd efterút gongen wienen. Die bliken dat it glês der net yn 
siet.  
 
Johan W. wie syn bril kwyt, da’s noch minder. Hielendal as jo op fakânsje 
binne yn Eastenryk. Mar gelokkich koe de reservebril mei de post opstjoerd 
wurde. 
 
Wiebren de J. hie de krystbeam al jierren stean. Sjoukje de J. wie sa leaf om 
dat ding op te romjen. No Wiebren fansels ‘not amused’. Doe’t er ôfkuolle wy 
sei er: ‘hy wie ek wol wat yn’t ferfal… 
 
Michiel de J., ja der is hy wer, wie slagge foar boukunde. De flagge út fansels, 
sei Joke. Dêr hie Michiel gjin sin oan. Doe’t mem der oan fêst hold tocht der 
dan doch ik it ek goed. Sa hong der mei it doarpsfeest ek in tas oan de flagge 
op ‘e tsjerketoer. 
 
Detmer B. is natuerlik ús wiere held. Wat in stjêr, hy song mei it feest de 
stjerren fan de himel! 
 

 
 
Singel 8-A 
8765 LL Tjerkwerd 
06-42545492 
 
www.coensloft.nl  
 
www.natuur 
                 huisje.nl 
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Voor al uw engergiezuinige verlichting en  

installatieaanleg kijk voor meer info: 

www.spaarlampen.eu 0625146668 

Kopijdatum foar it nije nûmer 

stiet ‘’Op ’e Mat’’!  

itskieppesturtsje@gmail.com  
 

http://www.spaarlampen.eu/
mailto:itskieppesturtsje@gmail.com


 


