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Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo
opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel (
2mm). De kuikens eten dit graag en nemen het voer snel op. Bij Garvo
opfokmeel en opfokkorrel ligt de nadruk niet speciaal op de groei van alleen
vlees, maar op de ontwikkeling van het gehele dier.
Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo
opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel (
2mm). De kuikens eten dit graag en nemen het voer snel op. Bij Garvo
opfokmeel en opfokkorrel ligt de nadruk niet speciaal op de groei van alleen
vlees, maar op de ontwikkeling van het gehele dier.
Ons Garvo kippenvoer assortiment:
Opfokkorrel
20 kg € 13,90
Opfokmeel
20 kg € 13,80
Jongehennenkorrel
20 kg € 14,80
Legkorrel
20 kg € 10,30
Legmeel
20 kg € 10,65
Gemengd graan
20 kg € 9,75
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’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.
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Van de redactie
Beste lezer.
Met deze eerste Skieppesturt in 2015 hopen we u weer veel leesplezier te
geven. Zoals gewoonlijk een verslag van de Skieppesturt winnaar welke op
het nieuwjaarsbal bekend werd gemaakt.
Ook is er een oproep om namen te achterhalen van personen op een oude
schoolfoto. En uiteraard nog veel meer.
Kortom weer genoeg leesvoer!
De redactie.

Vrijwillige bijdragen
Fam. Hekkema-Kliffen; Mw. A. de Haan; Mw.K. Talsma-Abma; J.S. Reitsma
e.o.; H. Terpstrae.o.; Dhr. B.R. Bakker; Dhr. U.B.Wiersma; Mw. E. HuismanStellingwerf; R. Steur e.o.; Y.W. Schakel e.o.; C.A. van der Loo
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

JAARVERGADERING EHBO
Vrijdag 13 Maart 20.00 uur in het Waltahuis
Spreker Dhr. Klaas Rinkema
Onderwerp: Ambulance met een glimlach
Iedereen is van harte welkom!
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Skieppesturt 2014 foar in bysûnder jier
By it útrikken fan de Skieppesturt op sneon 3 jannewaris waard
ûndersteande nijjierstaspraak holden mei oanslutend it bekend meitsjen
fan wa’t de Skieppesturt krigen hat.

Oersjoch fan 2014
Folle lok en seine yn 2015, mei nije foarnimmens, nije plannen, en dat yn in
wrâld dy’t ferhurdet. Wy witte fan de soargen dy’t ek Tsjerkwert net mei rêst
litten hawwe. Soms wie dat pynlik en die it sear. Soms wie der fertriet om
sykte of oare spanningen. Mar tusken dy tsjustere bedriuwen troch wiene der
ek ljochtpuntsjes, om fan te genietsjen, om mei inoar wille te hawwen, om …
ja sis it mar.
Unk en fertier
Wy ha as redaksje tasjoen op al dat ûnk en fertier. En foaral de positive
aktiviteiten ha ús wakker goed dien. Wat in prachtige projekten krigen yn
2014 stâl. Dêr soe grif in Skieppesturt út wei komme kinne. “Der binne sa’n
soad minsken dy’t samar wat foar mekoar dogge. En dêr draait it eins ek om
by de Skieppesturt,” skreau Anneke Feenstra ommers al yn ’t lêste nûmer fan
‘t Skieppesturtsje.
Oarlochsmonumint
Wat te tinken fan it projekt om it oarlochsmonumint hinne. In lytse kommisje
hat alles taret om te kommen ta realisaasje fan in plan dat al suver tsien jier
bestie. As dat gjin foarbyld fan stoef oanhâlden is dan wit ik it net mear. Der
kaam in boek oer út, der waard in monument ûntbleate en it tilde hjir
ynienen op fan de pommeranten. Soe dizze kommisje de sturt ha moatte, dan
binne Hylke Feenstra, Folkert Schukken en Hylke Speerstra de mannen. Mar
hja koene net sûnder de yngripende en profesjonele help fan Klaas
Groeneveld út Makkum. Hy miskien? Hy hat hjirfoar bulten wurk ferset.
Kunstrijk Tjerkwerd
Yn deselde tiid soarge Kunstrijk Tjerkwerd foar opsjen en in grut tal projekten.
De tsjerke wie wer prachtich ynrjochte mei nij wurk fan ús eigen keunstners
en wat ús ferbaasde dat wie, dat der wer safolle nij folk meidie, út it doarp
sels en ek fan âld-Tsjerkwerters om utens. Der wie wynkeunst bûtendoar en
yn ‘e tinte draaiden moaie âlde films. Reden om dy kommisje op ‘e nij út te
roppen ta Skieppesturt? Sy ha der mear as genôch wurk foar dien. Mar
fjouwer jier lyn giene hja ek mei de priis nei hûs. Yn it ferline barde dat wol
faker: twa kear de heechste eare fan ‘t dorp en dan waard der sels noch
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sinspile op in tredde kear. Of wie it dochs better ien fan de keunstners apart
te nominearjen, bygelyks de 101-jierrige frou De Rijke út Boalsert dy’t
foarhinne yn Tsjerkwert wenne? It soe wol bysûnder wêze, in kâns dy’t wy
net wer krije tink ik. Of miskien dochs in eigen Skieppesturt yn de persoan fan
Akke Nota dy’t mei har kreative aktiviteiten yn ‘t eardere tsjerkje ús doarp op
in eigen wize op ‘e kaart set?
Iepenloftspul Meagere Marijke
En dan wie der dat prachtige iepenloftspul. Ek dêr wie in kommisje foar yn
tou en dy hie wakker oan it kreawearjen west om der wat moais, wat
útsûnderlik nijs foar Tsjerkwert fan te meitsjen. Wy ha der wiidweidich oer
berjochte yn ús foarich nûmer. Mar ek hjir jildt wer dat dit net ta stân komme
koe sûnder oaren sa as de kreative ynbring fan de skriuwer, master Henk van
der Zee en syn rezjy-assistente Joke Schukken. En de technyske help kaam fan
bûtenút. Soks smakket nei mear en de ûnderskieding fan Skieppsturt kin
sûnder mis in oantrún wêze ta mear.
Stichting De Fryske Molen en har Beabuorstermole
It kwartet meitsje wy fol mei de geweldige restauraasje fan de
Beabuorstermole. Yn Stichting De Fryske Mole hat dizze stoere weitser fan it
Beabuorster fjild in poerbêste eigner fûn, neidat it Wetterskip de poldermole
fan ‘e hân die, in eigner dy’t dizze mole suver as har eachappel beskôget, der
grutsk op is en de weromgong dan ek mei drôvens oanseach. Mar der kaam
subsydzje los en troch der sels noch in moaie smite jild by te lizzen, koe it
molemonumint wer opkreaze wurde en sa is dat tagelyk ek wer klear foar de
funksje dêr’t er foar boud is. It bestjoer fan dizze molestichting, dy’t dit jier al
wer 45 jier yn’t spier is foar it behâld fan mûnen, wennet lykwols net yn
Tsjerkwert, mar oare plakken geane mei it takennen fan de heechste doarpsof stedsear ek wol bûten harren bewennersgrinzen at der fan bûtenút
ymponearjende aktiviteiten bydrage oan it wolwêzen of oansjen fan harren
eigen krite.
Nije webside
In hânfol prachtige projekten wurdt folmakke mei de realisaasje fan de nije
webside fan Tsjerkwert, dit nei in lang foartrajekt. En op ‘e nij is der dan wer
in kommisje dy’t dêr noed foar stie. Krekt yn it nije jier waard it oankundige
op facebook en om’t elkenien dêr hast wol mei te krijen hat waard de site
daliks al goed besocht mei tank oan de wurkgroepleden Jos Falkena, Ans
Witteveen en Jan Witteveen. Sûnder it wurk fan Feike Mulder, soan fan ús
ferstoarne doarpsarchivaris Gerrit Mulder dy’t de sturt alris krigen hat, hie dy
side nea de weelderige rykdom hân dy’t er foar no en foar de takomst hâlden
’t Skieppesturtsje febrewaris 2015

7

bliuwt. In Skieppesturtkâns foar Feike út Gorredyk, dy’t al safolle oan it papier
en de digitale ynhâld fan de side tabetroud hat?
Sportive hichtepunten
Ek op sportyf mêd waard Tsjerkwert op ‘e kaart set. It sportfjild krige in
pracht fan in eigen gebou wat realisearre wurde koe troch de ynset fan in
grut tal frijwilligers en bydragen út de mienskip. Alwer in kânshawwer dus. En
Ule Haarsma brocht mei syn hynders wer lannelike eare nei ús doarp oan ‘e
Trekfeart. En dan wie dêr ynienen reedrydster Aggie Walsma dy’t de
renomearre Sjoerd Huisman Bokaal mei nei hûs nimme mocht. Sy soarge foar
de earste kear yn har reedriderskarrière foar in earste priis op it heechste
nivo. En at wy Aggie leauwe meie, bliuwt it hjir net by. Mar ja, sy wennet net
mear op Ymswâlde hè, mar yn Boalsert.
Konklúzje
Dêrmei is tagelyk in bysûndere konklúzje te lûken: in protte nammen dy’t ik
neamde ha fan alles foar it doarp dien, mar wenje hjir net mear of ha hjir sels
hielendal nea wenne. Sa kaam der fan bûten folop omtinken foar Tsjerkwert.
Omdat ús doarp dat wurdich is, om’t der kreative ideeën libje dy’t
oansprekke, om’t der weardefolle monuminten binne dy’t net allinne wy
koesterje. Miskien moatte wy ús belied wat dit oanbelanget dochs nochris
oanpasse. Mar leaver sjogge wy dat de ynset foar Tsjerkwert fan eigen
minsken komt dy’t hjir no wenje en op tal fan aktiviteiten ek op inoar
oanwezen binne. Dêrmei wolle wy it wichtige omtinken dat wy fan bûtenút
krigen ha lykwols net lytsachtsje want soks jout wol foldwaning. In oare
konklúzje is dat der folop sprake is fan kommisjes dy’t saken mei inoar
oanpakke.
Minsken belûke yn ‘e mienskip sil ek foar dit jier in útdaging bliuwe om dy
mienskip oerein te hâlden. Mei passy der foar inoar wêze moat foarop stean,
foar help en stipe. Dan kin 2015 in respektfol en poerbêst jier wurde.
Gerben D. Wijnja

In nagelnije Skieppesturt
Hat dit noed stean foar it doarp dan ek in nagelnije Skieppesturt oplevere?
Dêr wie it folk en de redaksje op dy tredde jannewaris dochs ek foaral foar
kommen. In stikmannich ynwenners hie sels pinne of snoadfoan, pc of laptop
oppakt om ien te nominearjen. En wat stie dêr faak deselde namme op foar
alle aksje dy’t dizze persoan by de ein hie yn har striid tsjin de nije
wynmoleplannen. En dan bedoele wy dus in lid fan ús redaksjeteam, mar dy
‘fliger’ (draak) gie net op omdat it takennen fan ús Skieppesturt meastentiids
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gjin eigen redaksjeleden oanbelanget, al die it Anneke Feenstra tige goed dy
stipe út it doarp te ûnderfinen.
Mar der wie noch in frouspersoan dy’t yn ús eagen altyd yn ‘t spier is foar tal
fan ferienings en it wolwêzen fan it doarp en dêrby mei alle respekt seit wat
se op har lever hat. Rjocht foar de raap, mar earlik, kritysk en saakkundich.
Mei dy wurden ha wy har ynset gearfette. Op har frijwilligerswurklist steane:
It Pjutteboartersplak, de MR fan de skoalle, de GMR fan de oerkoepeljende
organisaasje fan basiskoallen yn ‘e eardere gemeente Wûnseradiel, de
Oranjeferiening, frijwillichster by it Waltahûs, kommisjelid fan de
buertferiening Sylroede Dyksicht en sûnt dit jier yn de 4 maaie kommisje. It is
de frou dy’t fan alles wie en dat noch is en der grif ek net sûnder kin: Anita
Hekkema. Sy koe der net by, hie neat troch hân en wie suver wat
emoasjoneel. Mar o, wat die it har goed en wat ha wy neidetiid smaaklik
gearsitten, mei de bern derby. Dat dy
tafallich dy jûns fan de party wienen,
hie har net oan it tinken set. En mei
inoar hie de famylje swijd yn alle talen.
Nei ús gearsit sette se ta op ‘e
mikrofoan om elkenien te betankjen. De
seal krige in drankje oanbean fan har en
dêrnei bleau it noch lang gesellich yn it
doarpshûs mei in posityf praat oer de
earfolle ûnderskieding. Anita hat it
fertsjinne. 2015 kin ek op har ynset wer
rekkenje. Itdoarp Tsjerkwert mei har
der tankber foar wêze en dêr draacht de
Skieppesturt mei oarkonde as erkenning
en wurdearring oan by.
Gerben D. Wijnja

Van Panhuysbrug dicht: pontje voor fietsers
De Van Panhuysbrug
bij Tjerkwerd was
zaterdag 1 november
afgesloten voor al het
verkeer. Auto's
moesten omrijden.
Voor fietsers en
wandelaars was er
een pontje (zie foto).
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Nijs fan Eensgezindheid
Hjerstkonsert 1 novimber 2014
Op 1 novimber ferline jier fûn yn ‘t Waltahûs een hjerstkonsert plak. Yn
gearwurking mei de Koudumer band 2Stroke waard der in moai programma
del setten. Bekende stikken waarden útfierd lykas ‘Don’t cry for me
Argentina’, ‘I’m so Excited’ en ‘The Preacher’. It jeugdorkest de Toansetters
spile in noatsje mei en nei de tiid koe eltsenien mei muzyk van 2Stroke
gesellich neigenietsje. It korps stie ûnder lieding fan Roelof Bakker en it
jeugdorkest ûnder lieding fan Almer Zijlstra.
Krystkonsert 21 desimber 2014
Yn ‘e Sint Petrustsjerke te Tsjerkwert organissearre Eensgezindheid op 21
desimber in krystkonsert. Oan dit konsert waard meiwurking ferliend troch it
dûbeldkwartet Sadwaande fan De Lemmer. Dit wie een groep fan acht
mannen te sjongen ûnder begelieding fan in akkordeon. Der waarden fansels
allegearre krystferskes ‘ten gehore gebracht’ en ek song it dûbbeldkwartet
mei it korps in oantal stikken mei. Wy as korps wiene tige optein dat ús
Jeanette wer opknapt wie fan in operaasje en ús wilens it krystkonsert wer
dirigere koe.
Krystmoarn
Op krystmoarn ha wy mei in selekt selskip op de iere moarn trocht it doarp
west om eltsenien moaie krystferskes hearre te litten. Nei ôfrin wiene wy wer
wolkom by Joop en Akke yn ‘t tsjerkje foar in lekker krystbrochje.
Nettsjinsteande dat Akke de wike derfoar ûngelokkich fan de trep fallen wie,
koe mei wat help fan buorlju dit brochje trochgean. Grandioas!
Spylje in fleurich noatsje mei!
Hawwe jo/hasto yn it ferline wolris in ynstrumint bespile? En jokket it wolris?
Dan binne jo/bisto by dizze fan herte útnoege om in moai noatsje mei ús mei
te spyljen! Wy binne tige optein mei ús jeugdleden mar ek âldere leden binne
by ús fan herte wolkom! Ynteresse, nim kontakt op mei ien fan de
bestjoersleden. www.fanfare-eensgezindheid.nl
Op de Aginda
-Try-out – Gouden Spyker festival, 21 maart.
-Koningsdag, 27 april.
-Deadebetinking, 4 maaie.
-Gouden Spyker Festival, 9 maaie.
-Rastede Dútslan, 27 en 28 juni.
‘’In doarp mei in korps hat krekt dat, wat in doarp sûnder korps net hat!’’
www.fanfare-eengezindheid.nl of folgje ús op Twitter en Facebook!
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Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.
Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. is het jaar begonnen met 3 nieuwe
bestuursleden. Na het aftreden van Rob, Betty en Bouwe zijn Anneke
Speerstra, Joke de Jong en Bertus-Rinse Bakker toegetreden tot dorpsbelang.
Het komende jaar gaan we aan de slag met de volgende speerpunten:
- Hemdyk en parallelweg Bolswarderweg
- Samenwerking/overleg WK10
- Zorg en leefbaarheid
- Woningbouw in Tjerkwerd
- Duurzaamheid en energie
- Jeugdactiviteiten
Voor een gezamenlijke aanpak van de Hemdyk wordt overleg gevoerd met de
omliggende dorpen Blauwhuis en Dedgum.
Regelmatig wordt op de ledenvergadering van dorpsbelang gevraagd om
"kleine" zaken bij de gemeente te melden. In veel gevallen gaat het hierbij om
het netjes houden en de veiligheid van de openbare ruimte.
Ziet u iets wat stuk is of iets wat opgeruimd moet worden? Meld het bij de
gemeente Súdwest-Fryslân. Dit kan via:
- de website van de gemeente - www.sudwestfryslan.nl /iets te melden
- de gemeente app (súdwest-fryslân)
- bellen met 0515 - 48 90 00 (algemene nummer)
Dorpsbelang Tjerkwerd vergadert elke eerste maandag van de maand. De
volgende vergadering is 2 maart. Nadere informatie vind u ook op de website
www.tsjerkwert.nl.
Bestuur Dorpsbelang Tjerwerd e.o.

St. Windkracht Tien
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang op 21 nov. 2014 hebben
wij een overzicht van de gehonoreerde aanvragen gegeven. Hierbij
willen wij de niet aanwezige dorps-bewoners ook nog informeren.
Gedurende het jaar 2014 is er een lagere produktie ( 24.000.000 kWh )
geweest dan in het jaar 2013 ( 26.880.000 kWh ). In de loop van het
jaar 2015 vervalt de subsidie op de levering van stroom voor de 6 in
het jaar 2008 geplaatste molens.
’t Skieppesturtsje febrewaris 2015
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De onderstaande aanvragen zijn door ons in 2014 gehonoreerd:
School – pannaveld op schoolplein
€. 911,Eensgezindheid – aanschaf tbv instrumenten etc.
3.722,EHBO – aanschaf EHBO rugtassen
150,Fitness – aanschaf ballen
150,Kerkeraad – bijdrage kinderkerstfeest
250,Kaatsver. – shirts/broekjes jeu de pelote partuur
225,Commissie 4 mei – vlaggemast tbv monument
250,Oranjever – garantstelling tbv koningsdag/dorpsfeest
Oranjever – Prikkabel led verlichting
150,Soos 60+ - bijdrage middag
150,Ysclub – aanschaf sneeuwschuiver
1.200,Zonnepanelen – 2 keer
500,Singel – bijdrage open lucht spel
1.233,Website Tjerkwerd
770,Dorpsbelang – verlichting voetpad sportveld
2.510,Dorpsbelang – zonnepanelen kleedruimte sportveld
2.500,-------------Totaal
€. 14.671,Sinds 1998 hebben wij € 131.000,- uitgekeerd, o.a. aan Eensgezindheid
€ 18.000,-, Kaatsver./kleedruimte € 20.000,-, Pjuttehonk € 11.500,-, Speeltuin
€ 15.000,-, Waltahûs € 15.000,-, Oranjever. € 5.500,- , Babuurstermôle
€ 6.000,-, energie-akties € 10.000,- en diversen 30.000,-.
Onze actie voor de aanschaf van zonnepanelen is nog steeds van kracht. Een
aan-vraag met een kopie-faktuur van de aanschaf van deze panelen kunt u
het gehele jaar indienen bij Jos Falkena, Sylroede 13, Tjerkwerd of eventueel
via ons mail-adres : windkracht10tjerkwerd@gmail.com.
Het bestuur.

Website Tjerkwerd

Beste inwoners van Tjerkwerd,
Aan het begin van dit nieuwe jaar is de nieuwe website van Tjerkwerd online
gegaan: www.tsjerkwert.nl. De komst van de website is het resultaat van een
heel lang voortraject; wij zijn dan ook blij de website nu aan u te kunnen
tonen en hopen dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.
De website wil een toevoeging zijn voor de dorpsgemeenschap: vóór en dóór
het dorp!
Alle verenigingen, bedrijven, personen, stichtingen, besturen en andere
betrokkenen in en om Tjerkwerd wordt gevraagd bijdragen te leveren. Zo
12
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kunnen we met elkaar de inhoud van de website verzorgen en actueel
houden. Een ieder is dus uitgenodigd om de website te bekijken,
verbeterpunten door te geven, te promoten en bijdragen te leveren! We
geven op de nieuwe website speciale aandacht aan Tjerkwerds historie, in de
vorm van ‘Mulder’s Archief’. In 2005 hebben Feike Mulder en Gerrit Mulder
de website tsjerkwert.nl opgericht. Hun grote verzameling foto's, verhalen en
bijzonderheden krijgt op deze wijze een eervolle plek op het wereldwijde
web.
Wat vragen we van u? Bent u lid van een vereniging of eigenaar van een
bedrijf, dan zouden wij graag een bijdrage in de vorm van een tekst,
eventueel met foto, voor op de website ontvangen. U kunt hier op de website
voorbeelden van vinden (‘Verenigingen’/’Bedrijfsleven’). Daarnaast willen wij
graag wekelijks nieuwtjes op de startpagina plaatsen. Heeft u nieuws, stuur
het ons, het liefst met een foto. Twijfel niet om in te sturen, ook als u niet zo
goed bent in spelling. Wij kijken er tevoren nog even naar.
Ook voor de vaste rubrieken op de website, zoals ‘Dorpsbelang’,
‘Voorzieningen’ en ‘Agenda’ en ‘Tjerkwerd’ hopen we bijdragen van u te
krijgen. Niets op de website staat vast en we zouden daarom de inbreng uit
het dorp erg waarderen. Het is mogelijk documenten toe te voegen met
bijvoorbeeld reglementen, formulieren of extra informatie. Dit kan in
meerdere bestandsformaten; voor de mogelijkheden kunt u contact
opnemen met de werkgroep ‘Website’. De agenda op de website wordt
gekoppeld aan de M.A.T., zodat alle verenigingen bij het plannen van
activiteiten in de agenda van tsjerkwert.nl kunnen participeren. Hierbij is het
dus van belang dat u, wanneer u een datum heeft, deze meteen doorgeeft,
zodat deze meegenomen wordt in een jaarplanning. Voor bijdragen in de
agenda kunt u ook contact met de werkgroep opnemen.
Ook de dorpskrant 't Skieppesturtsje wordt op de website geplaatst, zodat
ook mensen buiten Tjerkwerd, die de ‘sturt’ niet ontvangen deze digitaal
kunnen lezen. Het ligt in de bedoeling ook voorgaande edities op de website
te zetten.
U kunt uw bijdragen voor de website sturen naar:
websitetsjerkwert@gmail.com
Met vriendelijke groet, namens het dorpsbelang Tjerkwerd e.o., de
werkgroep website tsjerkwert.nl,
Jos Falkena, Ans Valkering, Jan Witteveen, Danielle Kraft en Jan Kroontje
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Nijs fan de Iisklup.
Nei moai wat iisjierren ha wy it ôfrûne seizoen “13/’14 in rêstich
jier hân foar de iisklup. Mei de berjochten no fan in waarmtegolf yn desimber
sjocht it er ek net nei út om de redens út it fet te heljen. Mar wa wit.
Mei in winter sûnder iis giet de iisklup mei har leden nei Thialf ta om dêr de
redens ûnder te binen. Yn’e foarjiersfakânsje ha wy mei 37 leden, lyts en grut
nei ‘t Hearrenfean west. Dêr ha wy moai riden en it wie in tige slagge moarn.
De iisklup hat ek in twaddehâns snieskower oanskaft mei finansjele stipe fan
“Windkracht 10”.
Op 28 novimber 2014 ha wy ús jiergearkomste holden. Hjir wie in moaie
opkomst. Nei 8 jier ynset foar de iisklup ha wy ôfskie nommen fan Evert
Bakker en ha wey Ids Schukken wolkom hjitten.
Yn’e jiergearkomste ha wy it ek hân oer it lidmaatskip fan de KNSB. Troch ien
fan de leden is op in foarige gearkomst frege nei it doel/nut fan it lidmaatskip
fan de KNSB. Foar in lytse iisklup binne it grutte kostenposten. It bedrach giet
neffens it tal leden per iisklup. Wy binne no mear as € 190,- kwyt. De KNSB
stiet fier fan de natoeriisklups ôf en is mear rjochte op it langebaanriden,
marathonriden, ensfh. Yn dy tiid dat wy as iisklup dêr mei dwaande wiene, ha
wy in skriuwen fan de Bûn fan Iisklups Gewest Fryslân krigen. Sy wolle in nije
ferieniging oprjochtsje. Dizze nije ferieniging wol mear foar de iisklups
betsjutte. Doe mei de jiergearkomste wie noch net alles dúdlik. Dat woene we
yn’t Skieppesturtjse efkes taljochtsje. Twa besjoersleden ha nei in
ynformaasjedei west en der is no mear dúdlikens. Dizze nije ferieniging kin ús
û.o. it folgjende biede:
 Sy kinne de iisklups advys en stipe jaan oer allerhande saken
(wedstriden, simmeraktiviteiten,oanlis natoeriisbanen, problemen
mei de ferhierder, gemeente ensfh)
 Mei koarting westriden besykje.
 In winter gjin iis dan mei de leden nei Thialf of de Elfstedenhal om in
leuke dei te organisearjen.
 De kosten binne foar alle ferienigingen € 125,-.
 Fersekering foar oansprakelikheid fan minsken en materiaal.
 De Buma/Stemra rjochten sitte hjir ek by yn.
 De nije ferieniging is lid fan de KNSB, sadat wy automatysk/sydlings
ek lid binne fan de KNSB.
Wy as bestjoer fiele mear foar dizze nije feriening en sy kinne ek mear foar ús
betsjutte. No kinne wy net fan de KNSB lid bliuwe en fan de nije feriening.
Wy wolle dan ek graach it lidmaatskip fan de KNSB ditjier opsizze en it
kommende jier lid wurden fan de nije ferieniging. Binne jo it as lid fan Iisklup
Tsjerkwert net iens mei dit beslút dan kinne jo nei de iisklup maile:
iiskluptsjerkwert@hotmail.nl of jo kinne skilje til. 0515-579596.
14
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Graach jo reaksje foar 30 april 2015.
Yn’e omfraach wie de fraach om de Parodialoop hjir wer ris te organisearjen.
Dit punt sil de iisklup de kommende tiid útwurkje.
Nei de jiergearkomst ha Aggie Walsma en Peter Nauta it wurd hân. Sy holden
in presintaasje oer it marathonriden. Mei in soad enthûsiasme ha se hjir oer
ferteld. Wy ha foto’s sjoen en ek noch in moai filmke fan Aggie mei har earste
oerwinning by it A peleton yn Hoorn. Tige tank foar jimme bydrage.
Tongersdei 15 jannewaris 2015 ha wy as bestjoer byelkoar west om as iisklup
mei help fan buurtsportcoach Aggie Walsma en Jaap van Lingen, ien fan de
inisjatyfnimmers en organisatoaren fan de Parodialoop, te sjen om de
Parodialoop wer nij libben yn te blazen. Sa’t it no liket sil de loop plak fine op
snein 3 maaie. Dizze datum is noch ûnder foarbehâld. Ek is it idee oppere om
foar de Parodialoop in Kidsrun foar de Tsjerkwerter basisskoallebern te
organisearjen. Ek is der praten oer in hurddraafclinic. Hjir wurdt de
kommende tiid allegear hurd oan wurke en jimme wurde op’e hichte hâlden
fia de M.A.T.
Sneon 17 jannewaris binne wy mei sa’n 23 entûsjaste leden nei’t Thialf
Stadion ôfreizge. Nei de presintaasje fan Aggie en Peter wie eltsenien no wol
nijsgjirrich om in marathon wedstryd yn it echt te sjen. Wy wiene dêr by de
14e lannelike KPN marathon cup. Earst wiene de Topdivisie Dames oan’e start
dêr’t wy ús pleatslike favoryt Aggie Walsma oanmoedigen. Der wie in moai
spandoek makke, de Tsjerkwerter flagge wie mei, Sjoerd yn fol ornaat, mar it
mocht net bate. Aggie hat poer bêst riden, mar spitich gjin poadium plak.
Hjirnei kamen de 1e divisie Heren oan’e beurt mei de grutte kanonnen. Hjir
wie Jorrit Bergsma de grutte winner.
En as ôfslúting fan de jûn kamen de Topdivisie Heren oan’e start. It wie moai
om te sjen hoe’t de froulju en mannen sa alderferskuorrende hurd oer it iis
fleagen. Nei in jûn reedriden sjen wolle we sels ek graach ride, dus lit Kening
Winter no mar komme!
Iisklup Tsjerkwert

Aggie Walsma heel blij met eerste marathonzege
HOORN – Aggie Walsma won zaterdag de eerste Sjoerd Huisman Bokaal in
Hoorn. Het was haar eerste marathonzege. (uit het BN van 24-11-2014)
De als buurtsportcoach voor de gemeente Sudwest Fryslan werkende Walsma
kwam solo aan nadat ze in de finale met Iris van der Stelt en Anneke
Peters uit het peloton was ontsnapt. Van der Stelt legde beslag op de tweede
plaats, Mariska Huisman won de sprint van het peloton dat net op de streep
Peters bijhaalde.
’t Skieppesturtsje febrewaris 2015
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Walsma was donderdag nog vierde geworden in Dronten toen ze ook
meeging in de juiste ontsnapping. In Hoorn profiteerde ze optimaal van een
net stilvallend peloton om snel een voorsprong te pakken in de beslissende
fase van de wedstrijd. Het peloton schoot niet snel genoeg meer in gang om
het drietal te achterhalen. Met het ingaan van de laatste ronde had Walsma
de kop gepakt om daarmee snel haar medevluchters te lossen.
Solo kwam de verbouwereerde in Tjerkwerd
geboren Bolswardse juichend over de streep.
Vorige week gaf ze in het Bolswards
Nieuwsblad al aan dat ze sprongen maakt, maar
verwachtte ze nog niet op korte termijn een
top-3 klassering. Met de zege in Hoorn
verbaasde ze iedereen en vooral zichzelf. ,,Pas
fyftich meter foar de streek duorde ik de
hannen omheech te dwaan. Ik wit net wat ik
allegear die, mar ik wie sa bliid.”

Nieuws van Oranjevereniging “Mei Inoar Ien”
Inmiddels heeft de Jaarvergadering van de Oranjevereniging Mei Inoar Ien
plaatsgevonden. Het bestuur kijkt tevreden terug op het jaar 2014.De
aktiviteiten zijn zeer geslaagd geweest, de eerste Koningsdag, het dorpsfeest
met het thema "Expeditie Tjerkwerd" en de intocht van Sinterklaas met zijn
Pieten.
Verslagen van de feestelijkheden hebben jullie kunnen lezen ofwel in " Het
Bolswards Nieuwsblad", op de site van "het Bolswards Nieuwsblad", de site
van Tsjerkwert of in de "Skieppesturt".
Door persoonlijke omstandigheden van bestuursleden heeft het bestuur van
Mei Inaor Ien, ook het afgelopen jaar heel wenselijk hulp van vrijwilligers/
oud bestuursleden gehad bij het organiseren van bovengenoemde
activiteiten. Waarvoor dank!
Er heeft een bestuurswissel plaatsgevonden, Anita Hekkema verlaat de OV na
6 jaar, Mireille Galema neemt "het stokje over"!
Ook dit jaar zullen we weer een mooi programma neerzetten, te beginnen
bij Koningsdag; Maandag 27 april. U kunt verwachten dat wij twee weken
daarvoor de contributie voor de Oranje vereniging innen.
Het dorpsfeest is dit jaar 28 en 29 Augustus en op 30 augustus wordt
afgesloten met een tentdienst. Het thema van het dorpsfeest is

"Vrienden van Tsjerkwert Live!" zie oproep!!
De Intocht van Sinterklaas en Pieten zal 21 november zijn. Zie ook de
aankondigingen "Op de MAT".
16
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Het bestuur van Mei Inoar Ien heeft er zin in en hoopt op
enthousiaste deelname van iedereen!
Namens het bestuur,
Anita Hekkema

Oproep Vrienden van Tjerkwerd LIVE!
Je houdt van muziek en je vrienden zeggen dat je best wel talent
hebt. Maar de stap naar ‘de Voice’ of ‘Holland got talent’ is
er net één te ver. Dan is dit je kans!
Voor het komende dorpsfeest (28 en 29 augustus) organiseren de
Oranjeverenging en Eensgezindheid een muziekspektakel in de
feesttent met live muziek: de Vrienden van Tsjerkwert Live.
Ondersteuning van de optredens door een live band en blazers.
Trek je stoute schoenen aan en grijp die kans.
Opgave voor 20 maart via
vriendenvantjerkwerdlive2015@gmail.com

’t Skieppesturtsje febrewaris 2015
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4 mei 2015 Dodenherdenking Tjerkwerd
Zoals u allen bekend is na een aantal jaren voorbereiding door
een paar initiatiefnemers een monument geplaatst op het
kerkhof te Tjerkwerd. We hebben het monument afgelopen jaar
op 4 mei onthuld. Het monument is geadopteerd door leerlingen
van de Reinbôge. Zij hebben een groot aandeel in de
voorbereidingen en hebben een rol tijdens de herdenking.






Het herdenkingscomité bestaat uit de volgende personen;
Mireille Galema namens de ouderraad van basisschool de Reinbôge
Evert Bakker namens de kerk
Foekje Bakker namens het korps
Anita Hekkema namens de Oranjevereniging
Joke de Jong namens Dorpsbelang

Er is ondertussen een draaiboek gemaakt en de voorbereidingen zijn al in gang
gezet. Voor het eerst zullen we dit jaar de dodenherdenking tegelijk vieren met
het de rest van Nederland.
We hopen u allen te mogen begroeten op 4 mei om 20.00 uur bij ons
monument. Voor verdere informatie houd” op de M.A.T. “ in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Namens het comité.

“De Toansetters “ treden op bij jeugdkorpsfestival
Zaterdag 24 januari ging het jeugdorkest "de Toansetters" richting
Oppenhuizen voor het jeugdkorpsfestival.
Ons jeugdorkest staat sinds de zomer onder leiding van Almer Zijlstra uit
Arum. We bestaan uit elf leden en voor deze gelegenheid speelde Bouwe
Speerstra op bas en Aly Schakel deed mee op tenorsaxofoon.
Om 19 uur begon het festival. Ons optreden begon om 20 uur, voor een hele
volle zaal! We speelden het stuk "Durkle bandrydge suite"dit bestond uit
meerdere delen.
Als presentatie was er een verhaallijn bedacht en de typetjes die in het stuk
voorkwamen werden gespeeld door enkele leden. Al met al heel geslaagd!
Ondanks dat we het kleinste en jongste orkest waren was het een super leuk
optreden.
Iedereen kan er met veel plezier op terug kijken en wat fantastisch om voor
zoveel publiek te mogen spelen! Voor foto’s kijk in het midden van deze Sturt.
’t Skieppesturtsje febrewaris 2015
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De HUT fan Tsjerkwert in HEA!
Yn Tsjerkwert stiet in machtich moaie beamhutte en dy is makke troch de
bern út it doarp. Se wurkje der alle dagen mei har allen oan. Hout sykje,
spikerje en slepe. Om it jild foar nije planken of spikers byinoar te krijen,
leverje se lege flessen yn. It is hurd bealgjen, mar de timmermanlju en -froulju
fan Tsjerkwert binne supergrutsk...
http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/hea-fan-13-novimber-2014-1820
Sjoch foar foto’s fierderop in dizze doarpskrante!

Oprop

Wa wit de nammen fan de bern op dizze âlde skoalfoto? Der misse noch wat
nammen. Hylke Speerstra soe it graach witte wolle.
Wy sjogge bern fan de 5e en 6 e klasse fan de kristlike skoalle yn 1947 mei yn
'e midden master Sjoerd Hibma. En middenfoar Hylke Speerstra tusken syn
beide maten Folkert Schukken (links) en Hein Gietema yn..
Reaksjes oan de redaksje wurde trochstjoerd naar Hylke. Wy hope yn it
kommende nûmer de nammen bringe te kinnen en faaks dat der ek noch wol
moaie oantinkens boppekomme. Dy binne fansels ek wolkom.
De redaksje
20
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Fotoimpressie Skieppesturt 2014
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Fotoimpressie “de Hut” in Hea!
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Fotoimpressie De Toansetters tijdens het jeugdkorpsfestival
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Fotoimpressie Playbackshow 2015
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Nieuws van stichting It Waltahûs
Net als altijd hier weer even een stukje van het bestuur van It Waltahûs.
Een korte terugblik van wat er dit seizoen tot nu toe georganiseerd is:
In de herfstvakantie hadden we weer de gebruikelijke filmmiddag voor de
kinderen en filmavond voor de volwassenen. De filmkeuze is altijd wat lastig;
moet 1 zijn die nog niet iedereen heeft gezien maar moet ook wel iedereen
aanspreken. De keus voor de kinderen leek wat te moeilijk zijn maar die voor
de volwassenen (Pompeii) werd wel leuk gevonden. Nadien werd nog gezellig
nagepraat en geborreld
Op vrijdag 24 oktober hadden we weer de grote kwisavond. Vorig jaar was dit
wederom een groot succes dus toen besloten om ook dit jaar de strijd tussen
de verenigingen aan te gaan.
Er hadden zich maar liefst 15 teams! van (bestuurs)leden van de
clubs/verenigingen opgegeven om te strijden wie de meeste kennis bezit.
We hadden weer flink wat vragen bedacht in diverse categorieën en bleken
ook deze keer soms best pittig te zijn. Er was ook weer een proeverij bij, deze
keer moesten er likeurtjes geproefd en geraden worden.
De Kaatsclub doet bijna elk jaar mee voor de prijzen en ook dit jaar stonden
ze in de pauze bovenaan met de meeste punten, na de break zetten de
Fitness Froulju een eindsprint in en bleken op het eind exact de zelfde punten
als de Kaatsclub de hebben. Ook de 2e plek was een gedeelde plek van de
EHBO samen met de MR/OR. Nadien werd nog lang nagepraat over de vragen
en de antwoorden onder het genot van een borrel, kortom het was weer een
leuke avond.

V.l.n.r.:Fitness foar Froujlju : Stella vd Zee, Hinke Brandsma , Jantsje vd Stap, Ans
Valkering, Kaatsclub: Jetske Dijkstra, Sjoerd Bouma, Seakle Witteveen en Bert-Jan
Oudekerken (kaatsvereniging
’t Skieppesturtsje febrewaris 2015
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De dames en heren sociëteit willen we proberen een vast karakter te geven
en werd door Germ en Jaap op 7 november georganiseerd. Er waren zo’n 35
mensen en hebben gezellig spelletjes gedaan, wat gedronken en gekletst.
Toen afgesproken om dit seizoen dit nog een keer te houden dus op 20
februari ook weer een gezellige soosavond.
21 november was er Dorpsbelang vergadering met een grote opkomst. Na de
vergadering kon iedereen wel een drankje gebruiken en werd nog nagezeten,
de dag erna was er de Sinterklaasintocht met hulp van de Wegenwacht.
Op 26 november hield de IIsclub hun jaarvergaderingen waar zo’n 35 mensen
naar het verhaal van onze lokale schaatscrack konden luisteren
De kerststukjes zijn dit jaar op 12 december gemaakt, het clubje was niet zo
groot maar zijn weer zeer creatief bezig geweest met begeleiding van Thea,
nog bedankt hiervoor!.
De rond Kerst terugkerende zaken zoals 60+ soos en kerst klaverjas ontbraken
natuurlijk ook dit jaar niet.
Op 31 december waren de doffe knallen van onze carbidschieters weer in de
wijde omtrek te horen en konden ze nadien samen met de toeschouwers
weer terecht in het Waltahûs voor oliebollen en een drankje. Vanaf 1 uur was
ie weer open en ging door tot in de kleine uurtjes.
Zaterdag 3 januari kon iedereen elkaar weer een goed Nieuwjaar wensen op
het Nieuwjaarsbal. Muziek werd verzorgd door Marcel Kramer en tussendoor
werd de Skieppesturt uitgereikt aan Anita als dank voor haar jarenlange inzet
in de diverse verenigingen. Ook dit jaar geen bestuurswisseling van de
stichting want Afke heeft aangegeven nog een periode door te willen gaan.
Onze centjes zijn dus de komende tijd nog onder haar beheer.
De playbackshow werd een weekje eerder gehouden en viel nog net in
januari. Ook dit jaar liepen de opgaves niet echt storm maar uiteindelijk
hadden we 11 acts.
Bij de kinderen was maar 1 aanmelding; Hinke, Lieke en Iris stonden een
stevig potje te rocken met het nummer Wat nou!? van Hit! Hopelijk volgend
jaar weer wat meer opgave in deze categorie.
Bij de jeugd waren 7 aanmeldingen. De 3de prijs was voor de Tien Kleine
Tuinkabouters uitgevoerd door de meiden Tara, Anne-Rigt, Marly, Eline,
Sanne, Elke, Naomi, Janita, Lineke en Anne. Ze hadden zich erg leuk uitgedost
en telkens viel er 1 bij weg.
Op de 2de plek eindigde Janita met het lied Let it go uit de film Frozen. Naast
goed playbacken kan ze ook goed dansen met hierbij mooie turnoefeningen
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De eerste prijs was voor de meiden die alle ook al in andere act mee gedaan
hadden. Met hun drieën traden Sanne, Eline en Marly op als O‘G3NE met het
nummer Magic.
Bij de volwassenen was het met 3 deelnemende teams altijd prijs. Demis
Roussos was herboren en vertolkt door Sjoerd. Als achtergrondkoor deed de
rest van de familie Bouma en de familie Ebbendorf mee en mochten allemaal
de eer van de 3de prijs meenemen.
De 2de prijs was voor Abba met Mama Mia. Op laatste moment besloten Aly,
Yde, Ida en Gert mee te doen, wat we natuurlijk erg waarderen!
De eerste prijs en ook wisselbeker was voor de Monkeys met het nummer
The Lazy Song van Bruno Mars. Lui waren de dames zeker niet geweest, er
was veel werk gemaakt van het playbacken en de uitdossing, Bruno leek
sprekend en ook aan de apen was veel aandacht besteed; wie zaten er achter
die maskers verstopt?
Het publiek mocht ook stemmen en met overduidelijke meerderheid werd
voor Stefan gekozen, hij mocht het nummer The Nights van Avicii nog een
keer doen.
Na de prijsuitreiking werden de juryleden Atso en Ieteke bedankt dmv
bloemetje en ook Anneke kreeg er een voor de presentatie.
Dit jaar hadden we een andere discoshow, Fullsound uit Bolsward. Zij hebben
prima de playback muziek verzorgd en nadien nog gedraaid terwijl iedereen
aan het kletsen en drinken was.
Kortom het was weer een geslaagde avond!!
De jaarlijkse vrijwilligers avond zal op 7 maart gehouden worden. Het zal een
Apres ski avond worden compleet met worst en broodjes. We gaan het
Waltahûs omtoveren in een echte skihut en hier hoort natuurlijk ook een
bijpassend output bij dus dit kan alvast in gang gezet worden.
Op 28 maart organiseren we een Hollandse avond met maar liefst 3 live
artiesten. Radiostation Gewoonfm zal deze avond voor ons verzorgen en
zorgt voor de artiesten en muziek. Het beloofd een erg gezellige avond te
worden dus houd deze avond vrij en kom langs!
Verder nieuws over deze activiteiten kunt u zoals altijd binnenkort op de
M.A.T. lezen.
In ieder geval veel plezier en gezellige avonden toegewenst namens het
bestuur.!!!
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It ljipaaisykjen is foarearst dien
De liderkes bloeiden hjir mids jannewaris al wylst wiete snieflokken harren
om de klokjes dwarreljen. It wie woansdei 14 jannewaris en de Raad van
State hie in wichtige útspraak dien oer it ljipaaisykjen. Dit waard dien yn it
berop dat de Faunabeskerming oantekene tsjin it aaisykjen. Dit barde
neidat der yn de rûnten fan boargemasters al wat geharrewar ûntstie oer it
oannimmen fan it earste aai. Gerard van Klaveren, earste boarger fan
Weststellingwerf, hie oanjûn dat de finer fan it earste aai yn ‘e gemeente
syn doar foarby gean koe. Hy is de earste boargemaster dy’t iepenlik sei dat
er der neat mei te krijen ha woe. In stoarm fan reaksjes brocht dat los.
In drege opjefte
Sander de Rouwe fan Boalsert, listlûker foar it CDA by de Steateferkiezings,
liet al rillegau witte dat er dat earste aai út dy gemeente wol ha woe. Mar de
Raad van State hie doe noch net sprutsen. Woansdei 14 jannewaris lykwols,
sieten kloften Fryske aaisikers fol spanning te wachtsjen op it histoaryske
beslút. Krusiaal wie de fraach oft mei de achterútgong fan de ljippen it
ferantwurde is alle jierren goed fiiftûzen aaien te sykjen. De Raad van State lei
it baltsje wer by de Provinsje. Dy moat dúdlik meitsje by hokker stân fan de
ljip noch sprake is fan ‘gunstige staat van instandhouding’. Dat hâldt yn dat
der ûndersocht wurde moat hoe goed of hoe min it der no werklik foar stiet.
Oant seis wiken nei dizze útspraak mei der net aaisocht wurde. Pas nei dy seis
wiken, wy binne dan ein febrewaris, sil de bestjoersrjochter in nij beslút
nimme. Dat falt yn ‘e tiid dat der oars folop socht waard en it earste aai op
kommendewei wie. Hawar, mannich aaisiker is bot kjel wurden fan wat der
by de Raad van State sein is oer it aaisykjen. Sels tink ik dat it dien is mei de
tradysje en dêrmei foar in part ek mei de neisoarch. Dy komt hjirtroch faai te
stean, hoewol de wiere natoermannen fan it fjild fansels graach dy taak
fuortsette sille. Mar dat binne der grif minder as eartiids. It earste aai sil troch
it oanhâldende mylde waar wol betiid lein wurde, mar noch net fûn wêze.
Wurdt in tradysje om sjippe holpen?
Mei dizze útspraak ûntstiet in sitewaasje dy’t it finen fan it earste aai faai
makket. Stel dat oannimlik makke wurde kin dat de stân fan de ljippen der sa
goed foar stiet dat it sykjen gjin probleem is. Dan sil it faaks wer tastien wurde
foar in tige koarte tiid. En dan sil ek it finen gjin sport mear wêze. Us
nommele pommeranten fan it fjild witte sekuer wer’t de aaien lizze. Dat ha se
as in natoerlike eigenskip meikrigen. It is in soarte fan firus dat alle jierren yn
febrewaris wer opdûkt, wetjouwing of net. Dy rinne der dan daliks op ôf en
skilje harren fynst troch. De tillefoan sil readgleon stean. Mar stel dat it nei
bestudearring fan tsjûke rapporten ferbean wurdt. Dan binne de rapen gear
yn aaisikerslân. Dan kin der nearne mear in earste aai oanbean wurde, net by
de Kommissaris fan de Kening, net by boargemasters en ek net by ’t
Skieppesturtsje. Dan is de tradysje om sjippe holpen en skiednis wurden. Dan
moatte wy ús behelpen mei ferhalen út de boeken.
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Boekenijs oer it ljipaaisykjen
“De dommen en de polityk korrekten hawwe úteinlings de saak wûn. De RvS
jout de provinsje in ûnmooglike opdracht. De positive bydrage fan de
kombinaasje aaisykje/ ferplichte neisoarch oan de stân fan de greidefûgels en
dus ek de ljippen falt net te bewizen, net yn in moanne, net yn 10 jier. Dat is
wat oars as oannimlik meitsje (dat kin wol), mar de RvS hat de feilige wei
keazen, wol him net baarne.” Dat skreau Pieter Breuker my. Hy is frisist (âldlearare-oplieder en as dosint taalfeardigens en sosjolinguistyk ferbûn oan de
Ryksuniversiteit yn Grins) en boppedat as sporthistoarikus en publisist bekend
fan boeken oer benammen it keatsen en sûnt 2012 ek oer it aaisykjen. Yn
2012 ferskynde fan him it boek “Kostlijke koopwaar. De handel in Friese
kievitseieren 1850 – 1900”. En dit jier stiet der wer in boek fan him op
priemmen: LJIP EN AAI YN HERT EN HOLLE. Op 6 maart 2015, by de
jiergearkomste fan it BFVW, ferskynt dit boek. It giet net yn op de diskusje
foar of tsjin, mar befettet inkelde tsientallen literêre teksten (foaral
gedichten) yn it Frysk en sil grif ek minsken berikke dy’t har oars net sa gau ta
it lêzen fan Frysk sette. Tagelyk komt der in útstalling oer de ljip en it
aaisykjen yn it Lânboumuseum te Earnewâld. De ljip en it aaisykjen hawwe al
ieuwenlang harren plak yn de Fryske mienskip, se reitsje it moed fan de
Friezen. Dat gefoel stiet sintraal yn dit boek. Wat lûkt de aaisikers maitiids it
fjild yn? “Dat is folle mear as it finen fan in aike. It is ek dy prachtige ljip sels,
droktemakker, aai-oppasser, loftakrobaat by útstek, it is syn ferrifeljend
gedrach, it is it opgean yn de maitiid, it ûndergean fan it nije libben. Der is sa
folle moais om oer ljip en aai te fertellen en dêrneist ek om lêze en sjen te
litten,” neffens Breuker. Konkrete keunstuteringen - fan 1270 oant
hjoeddedei ta - oer it ûnderwerp krije royaal har gerak, yn de foarm fan faak
noch net earder publisearre gedichten, (sterke) ferhalen, tekeningen,
skilderijen ensafh. Fernijend is ek it haadstik oer it aaisykjen as sport. It
aaisykjen wurdt dêrby besjoen yn it bredere ramt fan oare Fryske sporten en
fan sport yn it algemien. Der sit yn it aaisykjen in sterk elemint fan
kompetysje, dat, al hoe wichtich ek, om folle mear giet as om it finen fan it
earste aai. Dêrby hawwe de tsientallen aaisikersploegen (sûnt 1887) in
foarname rol spile. Yn de ôfrûne jierren ha wy as redaksje fan ‘t
Skieppesturtsje dy tradysje yn eare holden. Mei it takennen fan in
wikselbeker en in petear mei de finer yn ús doarpsblêd. Dy ferhalen binne op
himsels suver al in stikje skiednis wurden en troch de belutsenen wurde de
artikelen mei soarch bewarre. It soe samar kinne dat dizze bydrage de lêste
wurdt yn in rige oer it aaisykjen. Dan kinne de leafhawwers bygelyks noch
terjochte by “Ljip en aai yn hert en holle” fan Pieter Breuker. Dêr sit ek noch
in pleatslik tintsje oan: Bernhard Algra fan de Waltawei leveret in bydrage oer
in bysûndere, âlde kwaai dy’t er ea fûn hat en dy’t foar it boek beskreaun en
fotografearre is. (144 siden; full colour; ynbûn; in útjefte fan Wijdemeer).
Gerben D. Wijnja
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Aaifol Trinitas belibbe nijste boek fan Hylke Speerstra
Op klompen troch de Dessa –
Yndiëgongers op ‘e praatstoel
Lang om let kamen se op de praatstoel, de
Indiëgongers dy’t sa lang swijd hiene, mar
dy’t op oantrunen fan Hylke Speerstra
harren ferhaal diene. Yndringende
ferhalen dy’t se mar amper ferwurke
hiene, dy’t har skeind hiene en dy’t dochs
noch ferteld waarden. Hylke Speerstra hie
it der smoardrok mei, want it wie in “race
tsjin de klok”. De mannen wiene stik foar
stik op jierren en droegen geheimen mei
harren mei. Wat hja yn de dessa belibben
wie suver mei gjin pinne te beskriuwen,
mar Hylke doarde it oan, fielde it as in
ropping om dy skiednis fêst te lizzen
foardat it te let wie. It wie in pinne dy’t Hylke paste as gjin oar en wat wie de
risping oerweldigjend, yndrukwekkend.
De reüny fan Trinitas
Yndrukwekkend wie it sûnder mear ek op dy tritichste oktober yn ‘t
Hearrenfean. Yn de grutte tsjerkeseal fan Trinitas skoden se stadichoan nei
binnen: famylje, freonen, goekunde, kollega’s, âld-skippers, reedriders,
fiskers, minsken út eardere boeken, Tsjerkwerters en fansels de
haadpersoanen dy’t yn it boek portrettearre wiene. Om harren draaide it.
Hoewel Hylke Hylke net wêze soe at er net in byrol foar himsels opeaske hie.
It soe miskien wol syn lêste grutte boek wêze en dat moast fierd wurde. En
hoe. In programma fol optredens joech de boekpresintaasje in alluere fan
komsa.
Op ‘e foarste rige sieten se,
de mannen fan de
‘politionele acties’, sa’t it yn
de skiednisboeken namme
krigen hie. Achttjin mei
inoar, it selsskip wie folslein.
Ien út It Hearrenfean, de
oaren út de Súdwesthoeke.
,,Op myn leeftyd wurdt it tiid
foar ‘nederigheid’,’’ sa sei
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Hylke. Hy joech ta dat de Ynjegongers ferhalen fertelden dy’t er sels net
betinke kinnen hie. Hy sitearde ‘Jochem fan Heech’ dy’t op in stuit sei: ‘Sa’t de
oarloch der is, sa is de leafde der ek’, in útspraak Obe Postma weardich
neffens de produktive skriuwer dy’t ta beslút mei ynmoed sei ‘Jim bliuwe ús
jonges, want wy ha jim heard’.
Mannen fan 87 jier en âlder sieten dêr foaroan, fochten soms tsjin de
emoasjes dy’t de sprekkers en optredens losmakken. De deaden foelen
eartiids oan beide kanten: der waard fûl sjitten. Der wie drank en musyk:
Waltzing Matilda. Dat liet waard troch Gerrit Breteler songen, sa geef en
yngripend dat it oan de gesichten fan de mannen op de foarste rige ôf te
lêzen wie. Hylke Speerstra nundere sêft mei. Dêrnei brochten Freark Smink en
Joop Wittermans it bisarre tropenaventoer yn in foarpriuwke fan it teaterstik
“De feteranen” op it toaniel. De seal wie mûsstil, de beide mannen spilen ús
feteranen fan de dessa fan eartiids mei safolle fjoer dat de spanning te fielen
wie. Wat sil der him by de haadpersoanen op de foarste rige fan binnen wat
ôfspile ha. Ofslutend song Gerrit Breteler in liet oer de ferswijde oarloch.
Hylke is der altyd op ‘e tiid by om syn haadpersoanen op te spoaren en te
ûnderfreegjen. Net as plysjeman, mar as belutsen romanskriuwer dy’t út is op
ferhalen dy’t der ta dogge. Heechlearaar psychology Douwe Draaisma frege
him as ynlieder en skôger fan Hylke syn omfangrike skriuwersproduksje ôf
wêrom minsken harren ferhaal lang om let dochs noch fertelle. It is lykwols
net om’t men âlder wurdt, mar earder in rjocht dwaan oan jins behoefte om
rjocht te dwaan oan jins eigen libben en it ferline, sa dosearde hy. It wiene
oare tiden en gjin tiden fan heech oplaaiende emoasjes. De lêzer moat it sels
ûnderfine. De ferhalen binne net fleurich, earder dreech, mar o sa
meislepend yndrukwekkend, ferhalen ek fan minsken út ús omkriten. It begjin
fan it boek hat in heech Tsjerkwertgehalte, dat it wie net foar neat dat der
party Tsjerkwerters yn ‘e seal sieten.
Ta beslút fan de
presintaasje krige de
absolute nestor yn it
selsskip fan
ferhalenfertellers,
Jochem Hoornveld út
Heech, hast 101 jier
âld, it earste boek út
hannen fan Hylke
Speerstra. Hylke syn
pakesizzer krige it oare
eksemplaar.
It boek is in útjefte fan
Bornmeer. Foar € 25,is it te keap yn ‘e
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boekhannel. It telt 352 siden en is kreas ynbûn.
It teaterstik Feteranen wurdt fanôf 19 maart op ferskate plakken yn Fryslân
op ‘e planken brocht. 16 april bygelyks yn it Marne Theater yn Boalsert
(kaartferkeap yn it Gysbert Japicxhûs) en 1 maaie yn Theater Sneek yn Snits.
Gerben D. Wijnja

Hardrijderijen in Friesland
een monumentaal boek van Ron
Couwenhoven
Hardrijderijen in Friesland – Volksvermaak op het
ijs 1800 – 1900 is een standaardwerk over het
kortebaanschaatsen in Friesland in de
negentiende eeuw. In het boek beschrijft
journalist Ron Couwenhoven alle aspecten die het
hardrijden op de schaats in Friesland zo populair
maakten.
Uitvoerig worden kampioenen als Adam Ruurds
de Boer (Akkrum en Deersum), beter bekend
als De Hurdrider, en zijn nazaten, Atze Geerts Atsma en Freerk Huistra
(beiden uit Terzool), Freerk Tuininga ( Sijbrandahuis), de familie Annema
(Akkerwoude), Harmen Roelofs Knobbe (Oudega, Wymbr.), Rinke van der
Zee (Workum), Klaas Hanje (Akkrum), Lutske Wester (Earnewald), Joukje
Postma (Midlum), familie Kingma (Grouw), familie Van den Berg
(Rijperkerk), Pieter Bruinsma (Sneek) en tal van anderen beschreven. Voor
het eerst wordt een zeer uitvoerige biografie van Ulbe van Dijk (Gauw)
gepubliceerd. Hij was met 99 prijzen en premies de meest succesvolle
kortebaanrijder ooit. Totaal zijn ongeveer 300 beschrijvingen van
hardrijders/hardrijdsters in het boek opgenomen. Van hen zijn niet alleen
hun activiteiten op het hardrijdersijs nagegaan, maar ook de verdere
levensloop, waardoor Hardrijderijen in Friesland ook een genealogisch
document van belang is.
Daarnaast zijn er beschrijvingen van hardrijderijen op zee,
jeugdwedstrijden, spekrijderijen, volledige analyses met uitslagen van de
vrouwenrijderij in Leeuwarden 1805 en hardrijderijen in Sneek (1809 en
1838) en hun deelnemers, boeven op het ijs, de strijd tegen het zgn. parten
(verdelen der prijzen), de opkomst van de langebaanwedstrijden en de
schandalen waar dat mee gepaard ging.
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Dit standaardwerk telt 496 pagina’s en 300 illustraties en wordt uitgegeven
op groot formaat (38 x 24 cm).De presentatie van het boek vond woensdag
8 oktober plaats in het Het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen,
waarbij de eerste exemplaren werden uitgereikt aan Olympisch
schaatskampioen Jorrit Bergsma, nazaat van de familie Kingma, en de
nazaten van kampioenen als Okke van den Berg (Rijperkerk), Wybe de Vries
(Oenkerk, Molenend) en Ulbe van Dijk (Gauw).

De bruorren Hylke en Bonne Speerstra op ‘e tekst
Mei it útkommen fan it
monumintale boek Hardrijderijen in
Friesland - Volksvermaak op het ijs
1800 - 1900 koe it net oars as dat
der nije ferhalen opdûke soene over
Friezen en it iis. Foaral fansels fan
neibesteanden. Ron Couwenhoven,
auteur fan it boek, stjoerde ús it
ferhaal oer Hylke Speerstra, eartiids
haadredakteur fan de Ljouwerter
Krante en hikke en tein op
Iemswâlde.

De bekende Friese schrijver Hylke Speerstra is een rechtstreeks afstammeling
van Hantje Jans Speerstra, de schaatskampioen die van 1820 tot 1830 tot de
beste Friese hardrijders behoorde. Hantje was – zoals Hylke dat wel eens
uitdrukte – de ‘pake fan syn pake’ (de grootvader van zijn grootvader). Hylke
was zelf trouwens ook een goed schaatsenrijder, hoewel geen kampioen. Hij
was actief in de winter van 1963 en startte toen ook in de Elfstedentocht. Als
eerste stempelde hij af in Sneek, maar in Sloten was de moordende tocht
voor hem afgelopen omdat hij teveel last ondervond van
hoornvliesbevriezing.
Hantje Jans werd op 1 januari 1789 geboren in Gauw, maar dan wel in de
buurtschap Speers (het gehucht ligt niet ver van Gauw). In het Fries zal in die
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dagen – voor de achternamen werden ingevoerd – ongetwijfeld zijn
gesproken over: Hantsje Jans fan Spears Hantje Jans uit Speers). Later werd
het dus Hantje Jans Speerstra.
Pas in onze tijd kreeg die buurtschap zijn bekende witte (met blauwe letters)
naambord. Aanvankelijk in de gemeente
Boarnsterhim met Friestalige benamingen, dus
Spears. Nu ligt die buurtschap in de gemeente
Súdwest-Fryslân.
naambord van de zeer kleine buurtschap
Daar kwam Hantje Jans ter wereld.
Op meerdere plaatsen in zijn boeken kom je
verwijzingen naar zijn afstamming tegen. Dat geldt
in de eerste plaats voor zijn boek Simmerlân. Dat is
een bundel met 27 verhalen die hij aanvankelijk als
journalistieke impressies in de Leeuwarder Courant
publiceerde, toen hij in de zomers van 1994 en
1995 door Friesland wandelde. Die impressies
werden – uitgebreid en verwerkt – in 1996 als boek
uitgegeven. Eén van die verhalen heet In dauwiete
moarn yn Spears (Een ochtend – nat van de dauw –
in Spears). Tijdens die wandeling ontdekt Speerstra
dat de aloude familieboerderij er niet meer was. Hij
mijmert dan even over Hantsje Jans: ‘Hy hat myn
famylje erflik belêste mei it reedriden’ (Hij heeft
mijn familie erfelijk belast met het schaatsen).
Zijn bekende boek De Kâlde Erfenis dat eerst in het Nederlands verscheen
(De koude erfenis) – in een overigens minder
uitgebreide versie – begint in hoofdstuk 1 met het
verhaal over zijn grootvader Bartle Bouwes
Speerstra die op hoge leeftijd de mensen op de
boerderij elke ijswinter uitdaagt elkaar op de
schaats te bekampen. ‘Die oude rentenierboer
mocht dan een kleinzoon zijn van de grote ijsheld
Hantsje Jans van Speers, en hij mocht overlopen
van schaatsbloed, hij was nu niet meer dan een
grijze rentenierboer.’
En nog een citaat (het slot van hoofdstuk 15 uit de
Ned. editie): ‘Later die middag waagde ik me in het
oosten en schaatste door de Legeaën. Daar lag het
gehucht Speers, waar mijn oer-oerpake Hantsje
Jansz. zich naar vernoemde. Het was de
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napoleontische tijd. Nieuwe heren, nieuwe wetten. Maar de nieuwe
naamgeving zal wel tegen oer-oerpakes zin zijn opgelegd. Voortaan kon je
niet meteen horen uit welke ‘laag’ je kwam en uit welk nest.’
Niet alleen Hylke trad in de voetsporen van zijn voorvaderen, ook zijn broer
Bonne deed dat. Die werd op 28 december 1961 Fries kampioen langebaan
bij de jongens B. In de afgelopen winter heeft de nu 71-jarige Bonne
Speerstra ook een boek gepubliceerd: Oer Twa Brêgen. Dat boek is vooral
gewijd aan zijn beroep (veekoopman), maar in het hoofdstuk Leare en sporte
komt ook het schaatsen aan de orde. Als jongen keek hij hoog op tegen zijn
oudere broer, die op een dag laat thuiskwam met een lepelrekje in zijn hand:
hij had bij een langebaan-afvalwedstrijd de 7e prijs gewonnen en vertelde
trots wie hij er allemaal afgereden had. Bonne deed op zijn twaalfde voor het
eerst mee aan een hardrijderij in Bolsward voor paren (tot en met 12 jaar).
Met zijn ‘pipermuntsjeredens’ (schaatsen met knopjes zo groot als een
pepermuntje) aan het stuur fietste hij erheen. Samen met Baukje Miedema
won hij de eerste prijs: een paar Friese doorlopers van Nooitgedagt uit IJlst.
‘Mei de pipermuntsjes oan de iene kant en de nije doorlopers oan de oare
kant fan it stjoer kaam ik thús’'.’ Prachtig is de volgende zin (die ik maar even
vertaal): ‘Wat Hylke niet kon, kon ik nu wel. Ik kon in één woord zeggen wie ik
er afgereden had: allemaal.’ Bonne voelde zich ineens ook een hardrijder.

OPROEP FIETSDINER
In het najaar willen Mireille Galema en ik een fietsdiner organiseren in
Tjerkwerd. Maar wat houdt dit in? Het is de bedoeling dat je je samen met
iemand opgeeft, je man/vrouw, vriend/vriendin, buurman/buurvrouw, enz
enz. en dat je het leuk vindt om te koken voor anderen en natuurlijk nog
belangrijker, het leuk vindt om bij andere mensen aan tafel te schuiven en te
genieten van andermans kookkunsten. Na elk gerecht stap je weer op de
fiets om naar het volgende adres te gaan.
Er wordt die avond een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht gemaakt. En
je eet in groepjes van 6 personen en het wisselt per maaltijd bij/ met wie je
aan tafel zit. Jullie moeten zelf (met degene waarmee jij je opgegeven hebt)
ook een maaltijd maken, welke van de 3 gerechten dat wordt hoor je ruim
van tevoren.
We willen eerst inventariseren of hier animo voor is, voor we dit op touw
zetten. En daarom vragen we of jullie willen mailen naar het volgende adres:
itskieppesturtsje@gmail.com en door willen geven of jullie hier belangstelling
voor hebben. Je hoeft je nog niet op te geven, dat kan tzt wel als er een
uitnodiging komt.
We wachten graag jullie reacties af.
Groet Mireille Galema en Riemkje Swart.
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Familieberichten
Overleden
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Bedankt
Beste dorpsgenoten,
Langs deze weg wil ik u,mede namens mijn kinderen, allen danken voor het
medeleven dat ik zowel in het ziekenhuis, in Bloemkamp als thuis heb mogen
ervaren. Ik ben blij en dankbaar thuis te mogen zijn met alle steun van zoveel
naasten om mij heen.
Een hartelijke groet,
U. Bakker-van Rijs
………………………………………………………………………………………………………………………..
Leave minsken, hjirbei wol ik graach eltsenien hertlik tank sizze foar de
kaarten, blommen en foaral leave wurden wêrmei jimme my (en Jaap)
ta stipe west hawwe. Tige tank hjirfoar!
Betty Jellema
………………………………………………………………………………………………………………………..
Hierbij willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de
inzamelingsactie op 9 november in de St. Petruskerk. Er zijn heel veel
goederen gebracht, voedsel, maar ook speelgoed, waar de voedselbank heel
blij mee is! “In protte guod út 2 lytse doarpen”
De collecte voor Noodhulp in Syrië en Irak heeft 250 euro opgebracht, een
prachtig bedrag!
Onder het genot van een hapje en een drankje was het een gezellig
samenzijn, nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!
Yde, Evert, Joke
Diaconie PKN-gemeente Tjerkwerd/Dedgum
………………………………………………………………………………………………………………………..
Onderweg lopend, met hele! gezin en lieve buurtjes naar het Waltahûs, voor
het nieuwjaarsbal en de uitreiking van de "Skieppesturt", noemen we opties
betreft het krijgen van de Skieppesturt....
Als de redaktiecommissie in vol ornaat klaarstaat en de speech van Gerben
Wijnja begint, zit ik klaar met het foto toestel en kijk eens om mij heen.... Er
zijn vele dorpelingen aanwezig waarvan ik denk; Jij / jullie verdient(en) 'm!
Volledig overdonderd en totaal niet een moment aan gedacht, ben ìk vereerd
met de Skieppesturt!

’t Skieppesturtsje febrewaris 2015

37

Ik ben er trots op! Ik hoop nog jaren actief mee te werken aan alle activiteiten
om een dorp zoals ûs Tsjerkwert leefbaar te houden. Samen met de mensen,
die nu niet in de schijnwerpers staan, maar ook een grote inzet hebben in ons
dorp!
Sûnder dizze frywillige înzet kin Tsjerkwert nèt!
Dank jullie wel!
Anita Hekkema
………………………………………………………………………………………………………………………..

Graag willen we iedereen die afgelopen december een kerstboom bij ons
heeft gekocht heel erg bedanken. De verkoop heeft in totaal ongeveer
€1400.- opgebracht voor stichting Mano a Mano, hulp aan de Dominicaanse
Republiek.
Al 27 jaar verkopen wij kerstbomen voor projecten in de Dominicaanse
Republiek. We hebben een grote vaste klantenkring opgebouwd en sinds wij
in hier in het dorp zijn komen wonen zijn daar ook vele Tjerkwerders
bijgekomen.
Helaas hebben mijn ouders besloten te stoppen met de verkoop van de
kerstbomen aan huis. Tegen de extreem lage prijzen van bijvoorbeeld
bouwmarkten kunnen wij niet concurreren. De opbrengst loopt hierdoor
steeds verder terug, terwijl het wel een actie is die heel veel tijd en energie
kost.
Wel gaan we nog door met de verkoop van de grote bomen op bestelling,
voor bedrijven en instellingen!!!
Iedereen die ons in de afgelopen jaren heeft gesteund willen we heel hartelijk
bedanken!
Al met al heeft de kerstbomenverkoop in die 27 jaar ruim €80.000,opgebracht. Een mooi bedrag! Het is volledig gebruikt voor de bouw van
scholen, de bouw van klinieken en de aanleg van waterleiding voor de arme
mensen in de Dominicaanse Republiek.
Natuurlijk gaat het werk van World Servants en Mano a
Mano (de organisaties achter de projecten) gewoon door.
Neem gerust contact met ons op als u/jij hier meer over wilt
weten! Meer informatie is ook te vinden om de sites
www.worldservants.nl en www.manoamanodomrep.nl
Groeten van Ype Bote en Jetske
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Koken met Riemkje
Beste lezers,
Terwijl ik dit aan het typen ben, vriest het en schijnt het zonnetje, prachtig
winterweer, waar een heerlijke kop soep goed bij zal smaken. Dit keer heb ik
voor een vegetarische variant gekozen, maar je zou er eventueel zelf gerookt
spek of salami in hele kleine blokjes aan toe kunnen voegen. Veel kookplezier
en lekker eten.

VENKELSOEP MET GEGRILDE PORTOBELLO.
Ingrediënten voor 4 personen










6 eetlepels olijfolie
1 eetlepel balsamicoazijn
2 teentjes knoflook (fijngehakt)
1 eetlepel gedroogde Italiaanse keukenkruiden
2 x 2 portobello (paddestoelen)
3 venkelknollen
50 g risottorijst
1 liter kruidenbouillon (van tablet)
1-2 eetlepels olijfolie extra vierge met truffelaroma (flesje a 250 ml)

Bereiden
Roer in een kom 4 eetlepels olijfolie met de azijn, de helft van de knoflook en
een eetlepel Italiaanse kruiden tot een marinade. Snijd de portobello's in
dunne plakken en schep ze door de marinade. Laat ze ten minste 1 uur staan
en zet ze tot gebruik afgedekt in de koelkast. Snijd de venkelknollen in kleine
blokjes en hak het groen fijn. Verwarm 2 eetlepels olie in een grote soeppan
en fruit de venkel met de rest van de knoflook op laag vuur in 5-8 minuten
glazig. Schep de rijst en de rest van de Italiaanse kruiden door de venkel en
bak deze 1 minuut mee tot de rijstkorrels glanzen. Voeg de bouillon en het
venkelgroen toe en kook het geheel in 20 minuten zachtjes gaar. Pureer de
soep met de staafmixer (of in de keukenmachine) tot een gladde soep.
Verwarm de grillpan en rooster de plakken portobello (in gedeelten) in 2-3
minuten bruin. Schep de soep in diepe borden en leg een stapeltje
portobelloplakjes in het midden. Druppel wat truffelolie in de soep en breng
op smaak met zout en (versgemalen) peper.
’t Skieppesturtsje febrewaris 2015
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Snypsnaren
It ljipaai sykjen is dit jier dien, spitigernôch
foar in soad minsken. Ek foar Jaap, dochs
hat hy frij nommen en hy giet ek it lân yn,
mar no mei syn metaaldetektor. It lân leit
al moai oer de kop troch alle mûzen dus
dat wurdt in makje. En at hy wat fynt dan
mei hy it noch hâlde ek en hy hoecht ek net te sms-en, better!
Dy nijmoadrichheid lyk as dat sms-en en appen is ek wol wat. Der soene je
bygelyks moai fan yn ‘e war reitsje. Sa ek Bouwe, die siet mei de laptop op
skoat en begûn oer it skerm hinne te feien. De famylje seach him nuver oan,
wat mankearde him? Mar hy wie in bytsje yn de war, hy miende dat hy ynstee
fan in feech-tillefoan ek in feech-laptop hie.
Doede is noch wat fan de âlde tiid, die tinkt selts noch om de smokers. Foar
syn jierdei woe hy harren terwille wêze en syn hok soe smokersplak wurde.
Der moasten noch wol wat naden ticht en dêrfoar hawwe je tsjinwurdich pur.
Hy hie noch twa heale bussen stean en besocht dêrfan wer ien hele te
meitsjen. Dit slagge net hielendal. Ynstee fan tichte naden hie hy no twa
amers en in kontener fol mei skûm.
It is somtiden dus wat behelpen, mar faaks komt der ek samar wer in
oplossing. Sa siet op in sneintemoarn it tsjerkefolk te wachtsjen op de dûmny,
mar die kaam net. Gjin need, sei Joop, dan nim ik it wol oer! Sa sein, sa dien,
ek wer klear! Al duorre it in inkeling wol wat te lang, dus dy is ôfset, mar we
libje yn in frij lân dus dat moat kinne.
Op wer in oare sneintemoarn siet is tsjerkfolk te wachtsjen en doe wie der
gjin organist. Gjin need, sei Edith, dan doch ik it wol! Ik ha my fertelle litten
dat der doe niet ien jierder fuort gien is, dus dat hat goed klonken. Foar de
leafhawwer jout sy ynkoarten ek in konsert, mar dan net op it oargel mar op
de saxofoon. Datum folget noch mar dan witte jim it fêst.
Wat net fêst siet, en dan bedoel ik yn de sin fan los, wie de fersiering by de
fiver fan Gerben D. Sa koe it barre dat sy op in dei thûs kamen en de fersiering
fuort wie. Nei efkes socht te hawwen seagen sy it swerk al driuwen. As eins
net, want alles lei op de boaiem! Der wiene lytse fandaaltsjes oan de gong
weest en die ha doe fan Gjettje efkes in preekje krigen.
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De buert is trouwens bang dat sy ynkoarten in pear oare lytse mantsjes kwyt
binne. De broerkes Bakker meie graach yn de klep fan de kleankontainer
boartsje. Mar wat at de klep tich falt! Dan hawwe sy yn Afrika gjin nije klean
mar samar in lyts blond broerke der by! Dat moat mar net.
At alles goed giet dan moat Sjoerd B. trouwens ynkoarten ek oare klean ha.
Die is fan doel 30 kilo ôf te fallen en dan de 11-stêdetocht te steppen, toe
mar! Hege ynset, sukses. Asto lâns Tsjerkwert komst dan steane wy bij de
hoeke en nimme der ien op dy!
Mar wol foarsichtich graach want der binne hjir de lêste tiid al genoch brike
ûngemakken. Skieppesturten kinne skynber net hiel goed trep rinne. Akke
kaam fan boppe nei beneden mar dan wol troch alle treden oer te slaan, sy
hat de nekke nuver skansearre. Soks barde ek mei Anne B., mar die helle dan
wer de holle iepen. En Doede, oars altiid rêstich, wie no hastich en miende
noch wat tiid yn te heljen troch de leste tree oer te slaan. Die hat no lest fan
de rêch.
Agatha M. seach it tink al oankommen en sette har foet yn it foar mar yn it
gips. Rare boel: allegear betterskip tawinske! En tink der in bytsje om: om jim
sels, mar ek om elkoar.
A.F.

Kleurplaat
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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 opnemen met:
Richtje Hiemstra–Boersma
Van Panhuysweg 6
8765 LH Tjerkwerd
Telefoon: 0515-577013
Mobiel:
06-23211674
Email:
richtjehiemstra@live.nl
Nu met aantekening diabetische voet, reumatische voet en
schimmeldiagnostiek.

Kopij foar it nije nûmer graach

foar 27 maaie 2015 nei:
itskieppesturtsje@gmail.com
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