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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.
Jo bydrage is fan herte wolkom!
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Van de redactie
We hopen dat jullie hebben genoten van ons mooie glossy Jubileumnummer.
Hulde aan Gerben die hier heel veel tijd ingestoken heeft en er een prachtig
nummer van gemaakt heeft. Maar nu ligt de oude vertrouwde Skieppesturt
weer voor jullie. Die wat mij betreft ook elke keer weer zeer geslaagd is. Wij
leveren aan en Mireille zorgt altijd voor de indeling en het in elkaar knutselen
van ons boekje.
Inmiddels is de zomer in ons land en hebben we al heerlijk kunnen genieten
van prachtige zonnige dagen. We wensen jullie nog vele dagen met zon,
buiten zitten en alles wat de zomer zo lekker maakt en veel leesplezier!
Groet Riemkje de Groot, namens de redactie.
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Vrijwillige bijdragen
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN;
Y.B. Bonnema eo; A. de Jong; C.G. Bouman; H. Speerstra eo; C.A. van der
Loo; S. CJ Miedema; Y.P. Witteveen eo; S. CJ. Gietema; S.K. Bakker 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. Rekening; NL34 ABNA 084 7668 398.

Nieuws van stichting It Waltahûs
April en mei waren drukke maanden waar vaak een beroep op de vrijwilligers
werd gedaan. Door deze drukte hebben wij besloten om onze schoonmaak en
klus dag naar zaterdag 9 september te schuiven. Hopelijk zijn er dan weer
voldoende mensen bereid het dorpshuis winterklaar te krijgen want met
elkaar kunnen we heel wat. Helaas word onze ploeg schoonmakers wel wat
klein, waardoor zij steeds vaker ingepland worden. Mocht u tijd hebben om
een keer per maand op woensdag of zaterdag een paar uur even gezellig met
zijn tweeën te poetsen dan zou dat fantastisch zijn.
Het bestuur is met Sietske Nieboer, opvolger van Janneke Postma, weer
compleet. Sietske doet de planning van vrijwilligers. Douwe Wijngaarden is na
het afscheid van Gert Folkertsma voorzitter geworden. Bij Boukje Bouma kunt
u terecht om te reserveren. Freerk Kootstra en Seakle Zijsling doen de inkoop
en techniek. Afke Smit blijft penningmeester en Evert Bakker mag schrijven.
Komend winter seizoen kunt u leren dansen of het weer eens ophalen. Het is
nog niet helemaal bekend maar we proberen dit op de vrijdag of zondagavond te plannen. Tien lessen van Foxtrot tot Rock and Roll onder leiding van
Teake en Jeanet Rijpma. Hou de M.A.T. in de gaten en er komt ook een brief
bij de deur als het helemaal rond is.
Verbouw van ‘t Waltahûs, de plannen worden gesmeed door onze
bouwcommissie die alle wensen vanuit het dorp hier in verwerkt hebben. Dit
word nu door een architect uitgewerkt en dan kan het naar de gemeente.
Meer nieuws hierover kunt u waarschijnlijk horen op 29 september wanneer
we onze infoavond voor gebruikers en vrijwilligers houden en waar wij u
hierbij ook van harte uitnodigen.
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Koningsdag 2017
Natuurlijk werd de 50ste verjaardag van de Koning
ook in Tjerkwerd groots gevierd! Het
Koningsdagprogramma stond van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat bomvol activiteiten voor
jong en oud! De dag begon met een feestelijke
optocht verzorgd door Korps Eensgezindheid. Na
het ten gehore brengen van het Wilhelmus en een
gezamenlijke kop koffie, gingen de kaatsers los!
Aan het einde van de ochtend was het tijd voor de
jacht op de vossen.
’s Middags gingen ook de jeugdkaatsers de strijd met elkaar aan. Voor de
kinderen tot en met groep 5 werd er een spellencircuit uitgezet met natuurlijk
‘Kroontje prik’, ‘koekhappen’ en de ‘vlaggenrace’. Ook de volleyballers en de
Jeu des Boulers waren fanatiek in hun balspel. Deze sportieve dag werd
afgesloten met een fantastische kinderdisco en ’s avonds kon een ieder
genieten van een heerlijke barbecue! Het bleef lang gezellig in Tjerkwerd…!
Prijswinnaars:
Kaatsen Volwassenen:
1. Klaas- Jan Haytema, Robin Bijlsma en Hotze Sikkes.
2. Thomas Burghgraef, Freerkje Hoeke en Atty Gietema.
Kaatsen Jeugd:
1. Bouwe Enne Feenstra en Teake Jelle Teppema.
2. Wessel Folkertsma en Sibrich Boersma.
Volleybal:
1.Jelle Feenstra, Agatha Witteveen en Jan Witteveen (jr.).
2. Yde Schakel, Femke Galama en Jan Witteveen (sr.).
Jeu de Boules:
1. Andrea Boersma en Jentsje van de Stap.
2. Tetsje Breeuwsma en Tryntsje Stremler.
3. Sjoerd Breeuwsma en Jan de Groot.

’t Skieppesturtsje july 2017

4

Nijs fan Eensgezindheid
25 Maart wie it dan safier, it jubileumkonsert! Eensgezindheid 95 jier! Der
kaam in soad publyk op ús jirdei ôf. Dit wie tige slagge, wat in feest! Wij
sjogge werom op in hiele moaie, muzikale en geselliche jûn! In moanne letter
giene wy krekt as oare jierren troch it doarp op Keningsdei en op 4 maaie
ferlienden wy ús gearwurking oan de Deadebetinking.
Festival Skiermûntseach
Op freedtejûn 9 juny spilen wy it musykstik wer at we de lêtste pear wiken
oan wurke hienen op it OMF-festival op Skiermûntseach. Nei dat we ús
ynstalleare hiene op ‘e kamping en de bami achter de kjizzen hiene giene we
nei it doarp om ús op te meitsjen foar ús optreden. Wy ha geweldich spile en
wiene nei ofrin hiel grutsk! Lyk nei ús optreden krigen we it oantal punten fan
‘e sjuery te hearren. ‘Mar’ 82,5 punt, foar ús gefoel te min. It eigen gefoel oer
it optreden wie super. Wy moasten wachtsje oant de oare deis om oan it ein
fan de middei te hearen wat ús oantal punten yn ús divisje wurch wie.
Nei dat we werom kamen op de kamping wie it tiid foar in hapke en in
drankje. Nei in koarte nacht hiene we 8 oere it moarnsbrochje. We waarden
om 9:45 yn de koepel yn it doarp ferwachte om der noch wat feestmuzyk
hearre te litten. We spilen ûnder oare Viva Hollandia, Radar Love en Brabant.
De sfear siet der wer goed yn!
Om 12 oere spile de militêre Johan Willem Friso kapel yn it doarp. Wat in
moaie stikken spilen se! De rest fan de middei wiene we frij dus elts gie syn
eigen gong. Om 16:30 sieten we op de boat werom nei hûs. Foardat we it
wisten stiene we wer op fêste wâl. Flak foar we thús wiene kaam de útslach
binnen.... We ha it 3e plak helle!! Sa koene wy it wiekein doch echt mei in
goed gefoel ôfslute. We ha gjin beker (dy wie allinne foar it 1e en 2e plak),
mar we bin net minder tefreden! Minsken wat ha wy toch in machtig moai
korps! Sa meiinoar, jong en âld! Der kinne we allegear grutsk op wêze!!
‘’In doarp mei in korps hat krekt dat, wat in doarp sûnder korps net hat!’’
www.fanfare-eensgezindheid.nl of folgje ús op Facebook!
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Eensgezindheid speelt met Eric Vloeimans
Het duurt nog even maar Op zaterdag 11 november is het zover, fanfare
Eensgezindheid uit Tjerkwerd speelt met trompettist Eric Vloeimans. Het
Tjerkwerder echtpaar Anne de Vries en Marja Verzijlberg nodigde Vloeimans
uit om samen met Eensgezindheid een concert te geven.
In de middag verzorgt Vloeimans een workshop voor de
jeugd van Tjerkwerd en omringende korpsen.
Tjerkwerders kunnen het concert gratis
bezoeken. Meer informatie volgt!

"Geef vrijheid door", dodenherdenking 4 mei
Onder grote belangstelling vanuit het dorp, van familieleden van gevallenen
en van anderen die op wat voor manier dan ook door de oorlog aan het dorp
zijn verbonden, werd voor de vierde keer in Tjerkwerd de dodenherdenking
gehouden, bij het in 2014 opgerichte monument. Zo werd het ondanks de
kou een indrukwekkende herdenking.
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De kinderen van basisschool "de Reinbôge", die het monument hebben
geadopteerd, hadden een belangrijke rol. Op school zijn ze bezig geweest met
het onderwerp "Vrijheid" en ze hebben ervoor gezorgd dat het monument er
weer keurig uitzag.
In de stoet vanaf de basisschool naar het kerkhof, voorafgegaan door het
muziekkorps "Eensgezindheid", droegen de kinderen de kransen en
bloemstukken. Bij het monument werden kransen en bloemen gelegd
namens de gemeente, familie van gevallenen, de basisschool en het 4meicomité en door andere aanwezigen.
Namens de gemeente Súdwest-Fryslân werd vervolgens gesproken door
raadslid Pieter de Vries. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van het
persoonlijke verhaal en het doorgeven daarvan. Iris Ebbendorf las een gedicht
van Doutsen Bakker en samen met Sigrid Schakel las Iris nog het gedicht
"Vrij". Daarna was het woord aan Gerard Voogd, hoofdagent van politie, die
een treffende toespraak hield.
Na het spelen van een aantal koralen door het korps blies Sjoukje de Jong
kort voor acht uur het signaal Taptoe. De twee minuten stilte die daarop
volgden werden beëindigd met het Wilhelmus. Na een dankwoord van de
ceremoniemeester liepen de aanwezigen achter het korps aan weer terug
naar de basisschool, waar voor degenen die van buiten het dorp kwamen nog
een kopje koffie klaarstond.
Graag spreken wij onze dank uit aan alle aanwezigen en betrokkenen, maar
vooral ook aan de kinderen, die deze herdenking mogelijk hebben gemaakt.
Hartelijk dank ook voor alle giften in de collectebus, de opbrengst bedroeg
maar liefst € 118,80! Daarnaast zijn er enkele boeken verkocht. Dit stelt ons in
staat de herdenking in Tjerkwerd in stand te houden. Heel hartelijk bedankt!
4-meicomité Tjerkwerd: Foekje Bakker, Geertje Bakker, Joke de Jong, Mireille
Galema, Anita Hekkema en Heleen Wilts
Exemplaren van het boek Opdat wij niet vergeten, geschreven door Gerben D.
Wijnja, zijn nog steeds te verkrijgen bij de comitéleden voor 10 euro per stuk.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de herdenking.
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De voorgelezen gedichten:
Tweede Wereldoorlog door Doutsen Bakker
De mensen waren bang,
want de Duitsers hadden hun in bedwang.
Het was lawaai op straat,
soms hoorde je een granaat.
Er waren ook doden,
waaronder de joden.
Maar toen waren ze vrij,
en dat maakte iedereen blij.
Vandaag herdenken we de mensen die zijn overleden,
of die hebben gestreden.

Vrij! (een lied van Jeroen Schipper, speciaal gemaakt voor basisscholen)
Ik droomde vannacht dat in onze klas
Iedereen precies hetzelfde was
Allemaal kopietjes van elkaar
Dezelfde schoenen, dezelfde jas
Dezelfde trui en dezelfde tas
Zelfs hetzelfde hoofd met hetzelfde haar
Refrein:
Toen ik door de wekker wakker werd besefte ik pas:
Ik ben vrij om te leven zoals ik leef
Vrij om te doen wat ik doe
Vrij om te geloven in wat ik geloof
Ik ben vrij om te houden van wie ik houd
Vrij om te zijn wie ik ben
Ik, jij, hij, zij, wij zijn vrij!
Ik droomde vannacht dat in onze klas
Denken ten strengste verboden was
Enkel wat de meester zei was waar
En als je een keertje je mening gaf
Kreeg je meteen een gemene straf
Want dat werd gezien als een gevaar.
’t Skieppesturtsje july 2017
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refrein
Ik droomde vannacht dat in onze klas
Iedereen een beetje anders was
Allemaal verschillend van elkaar
Toen ik door de wekker wakker werd was het waar!
Ik ben vrij om te leven zoals ik leef
Vrij om te doen wat ik doe
Vrij om te geloven in wat ik geloof
Ik ben vrij om te houden van wie ik houd
Vrij om te zijn wie ik ben
Ik, jij, hij, zij, wij...
Vrij!

TJERKWERD TE KIJK
13 t/m 28 mei 2017
Veertien dagen lang stond TJERKWERD TE KIJK.
Wat zagen we allemaal?
Kijkdozen in woningen, school, kerkje en Waltahûs. Op zo'n 48 adressen in
het dorp. In iedere straat was wel wat te zien. In kleine dozen, vaak met een
erg waardevolle inhoud, zoals een geboortelepel, of een ontroerend verhaal
over klompvoetjes. In raamgrote dozen met een interessante vogelverzameling, met erfstukken, of materiaal over de eigen familie. In een
schuur/garage met zelf gemaakte meubels van pallethout, of andere
creatieve produkten.
In de kerk presentaties van beeldend werk, plakboeken, brieven en filmpjes.
De wanden vol met schilderijen, tekeningen, foto's en etsen met als
onderwerp Tjerkwerd en omgeving. Er was veel ingebracht. Ook vanuit de
útbuorren. Het werd een evenwichtige tentoonstelling, met een sfeervolle
verlichting. Bezoekers bladerden steeds geïnteresseerd in de vele plakboeken
van Hinke Brandsma en lazen aandachtig de aangrijpende brieven uit
oorlogstijd van Freerk Schakel.
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Rond het kerkhof waren op 3 verschillende plekken kastjes geplaatst met
daarin informatie over enkele graven en grafcultuur, opgesteld door Koos
Stel. Overigens, die kastjes met inhoud staan er nog steeds.
Schaftketen ('inkijkdozen') met gedichten. In de schaftkeet (van Van Zuiden)
in het park toonde Koos Stel humoristische dierenverzen. Aan Dyksicht stond
de keet (ijsclub) met gedichten van (oud)leerlingen van de Reinbôge en van
Jouke Hylkema.

Uitkijkdozen. Even buiten het dorp kregen bezoekers onverwachte
vergezichten vanuit een opvallend rood huisje met luikjes op de Trekdyk en
door een soort verrekijkerdoos op de Âld Dyk. Bij mooi weer waren door deze
'verrekijkers' 5 kerktorens te ontwaren. De beide 'uitkijkdozen' laten we nog
even op hun plek staan.
Ballonvaart. Tjerkwerd van boven. Op 20 mei konden Tjerkwerders mee met
een luchtballon. De vaart leverde fantastisch mooie bovenaanzichten op van
Tjerkwerd, Eemswoude, Bolsward, Burgwerd en de Slachtedyk. Goed
zichtbaar waren Friese meren, IJsselmeer, Sneek en zelfs Leeuwarden. Het
eindpunt was een weiland bij Tzum. De zon was toen al onder.
Wandelroutes rond ons dorp. Voor de liefhebbers was een drietal
wandelroutes beschikbaar. Al lopend kreeg men een heel andere kijk op
Tjerkwerd.
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Voor TJERKWERD TE KIJK hebben veel dorpsbewoners zich ingezet. Bij de
opbouw, het toezicht in de kerk, het leveren van werk voor de kerk, maar
vooral bij de realisatie van de kijkdozen thuis. Er is veel tijd in gestoken. Daar
willen we iedereen nog voor bedanken. Er is flink wat aandacht geschonken
aan ons project door media. Een middag was eigenlijk te kort om alles te
bekijken. Het initiatief voor TJERKWERD TE KIJK was al in 2015 genomen door
Werkgroep Cultuur Tjerkwerd waarvan Fokko Rollema de voorzitter is. De
leden zijn Maria Mchugh, Sietske Nieboer, Wim Kramer, Roelof Bakker en
Anne de Vries. Ada en Koos Stel en Anne namen in eerste instantie het
voortouw, maar er was steeds een nauwe samenwerking met de Werkgroep.
Organisatoren TJERKWERD TE KIJK

Noord-Hollanders winnen 24e Parodialoop
Onder perfecte weersomstandigheden heeft Jeroen Lute uit Zuid-Scharwoude
zondag de 24e editie van de Parodialoop in Tjerkwerd gewonnen. De loper uit
Noord-Holland legde het 7,4 kilometer lange rondje Tjerkwerd-ParregaDedgum-Arkum-Tjerkwerd af in een tijd van 28 minuten en 24 seconden.

Een stevig windje en volop zon - maar met 17 graden niet te warm - zorgden
voor fraaie loopomstandigheden. In het eerste deel van de race was Lute in
een tweestrijd gewikkeld met de Bolswarder crack Gerrit Kramer. Die moest
hem uiteindelijk laten gaan. Kramer pakte de tweede plaats in 29 minuten
precies, gevolgd door een andere Bolswarder, Lieuwe Palstra. Hij noteerde
een tijd van 29.54.
11

’t Skieppesturtsje july 2017

Bij de dames was het Eline Lute-Kuin uit Zuid-Scharwoude die won in een tijd
van 32.34. Zo werd de Parodialoop een klein echtelijk Noord-Hollands feestje,
met dus ook bij de dames een Lute als snelste. De tweede plaats was voor
Hella Yntema uit Bolsward in 33.48. Bernardien de Vries uit Parrega werd
derde in 36.17.
Bij de jongens tot en met 16 jaar won Jimte Draaisma uit Bolsward de beker.
Hij realiseerde een tijd van 34 minuten. Tweede werd Jesse 35.52. De derde
plaats was voor Bouwe Enne Feenstra in 38.52. Bij de meisjes tot en met 16
jaar won Naomi Feenstra in 38.52. Tweede werd Eline Miedema in 41.32,
gevolgd door Tara Boomkamp in 43.12. De wisselbeker voor de snelste
Tjerkwerder ging bij de heren naar Seakle Witteveen. Bij de dames was deze
voor Naomi Feenstra.
Voorafgaand aan de Parodialoop was er in het dorp een Kidsrun met in totaal
28 deelnemers. In de leeftijdscategorie 7 tot en met 9 jaar won Jiri Heppener
uit Bolsward. In de leeftijdscategorie van 10 tot en met 12 jaar was Marilyn
Mulder uit Hichtum de snelste.
Jubileum in 2018
De organiserende Iisklup Tsjerkwert kijkt terug op een zeer geslaagde zondag.
Met 80 deelnemers was sprake van een recorddeelname. De wedstrijd staat
sinds 2015 weer jaarlijks op de loopkalender. In 2018 viert de Parodialoop
een jubileum: dan is de 25e editie van de loop.
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Uitslagen Parodialoop
Heren 17+
Naam
Jeroen Lute
Gerrit Kramer
Lieuwe Palstra

Tijd
28.24
29.00
29.54

Melle Plat
Herman
Westerhuis
Bauke Draijer

30.23
30.34

Murk Postma
Wiebe Palstra
Symen vd Velde
Bauke Jansen
Cor De Hoop
André Siesling

33.08
33.11
33.22
33.38
33.38
33.48

Wilco Tijmes
Seakle Witteveen
Age Bangma
Hendrie van der
Werf
Broer Feenstra
Cor van Sluis
Jolt van Buren
Johan Bekema

33.48
34.00
34.35
34.44

Gert-Jan Jorna
Frank Visser

36.38
37.24

Peter Terpstra
Steur
Steef Haarsma

37.38
37.48
37.55

Freark
Kaspersma
RJ Beintema
Dickky vd Werf
Marius den Otter
Jan Schaafsma
Djurre Zijsling
Bertus Rinse
Bakker
Marc van Gelder

38.20
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32.02

34.50
35.06
35.52
36.38

39.01
39.26
40.10
40.45
41.02
41.22

Dames 17+
Naam
Eline Lute-Kuin
Hella
Bernardien de
Vries
Hester Groenveld
Lucia van der Bijl

Tijd
32.24
33.48
36.17
36.38
37.55

Marja van der
Werf- Zoer
Anneke Steinfort
Hinke Ouderkerken
Chantal Valkema
Geertje Bakker
Renate Veenings
Nynke van der
Meer
Richt Bakker
Mariëlle Scheltinga
Heleen Wilts
Tine Nieboer

37.55

Jongens t/m 16
Naam
Jimte Draaisma
Jesse Boomkamp
Bouwe Feenstra
Kees Bekema
Hylke van der
Meer

Tijd
34.00
35.52
38.52
43.25
43.48

40.45
41.52
42.00
42.36
42.46
42.46

Meisjes t/m 16
Naam
Naomi Feenstra
Eline Miedema
Femke galama
Tara Boomkamp

Tijd
38.52
41.32
42.48
43.12

42.46
43.14
43.25
43.33

Lineke Schakel
Anne Galama
Marit Draaisma
Sjoukje de Jong

43.25
43.48
46.02
46.25

Annelies de Jong
Elske Brandsma
Sietske Yska
Freerkje HoekeWalsma
Jacobien
Hotske BurghgraefHaagsma
Atty Gietema
Wanda Bakker
Elske van der
Meulen
Sietske vd Meulen

43.39
43.48
43.50
44.23

Marly Steegstra
Sanne Galema

46.41
48.25

Ekerina Bootsma
Aly Schakel
Thea Zijsling
Bea Haagsma
Renske Molenwijk

50.10
51.30
51.30
52.24
53.56

44.23
44.23
45.42
46.53
50.04
50.10

46.07

’t Skieppesturtsje july 2017

EHBO TJERKWERD
Op drie maart hield de EHBO vereniging haar jaarvergadering als afsluiting
van het seizoen 2016-2017. In het vorige Skieppesturtsje werd al vermeld dat
Akke de Haan 40 jaar EHBO’er is en dat zij hiervoor is gehuldigd. Akke
Gietema heeft laten weten dat ze na 31 jaar lesgeven stopt als instructeur bij
onze verenging. Dit is voor de EHBO in ons dorp natuurlijk erg jammer, maar
we respecteren haar besluit. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en
enthousiasme tijdens deze periode van lesgeven. Ze overhandigt bloemen en
een blad cadeaubon. Akke blijft als erelid verbonden aan onze vereniging. Ze
heeft in al die jaren vaak jeugd EHBO examens afgenomen en is actief
geweest als bestuurslid binnen het Rode Kruis: afdeling Wûnseradiel. Dit alles
werd in 2011 bekroont met een Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Na afloop van de vergadering gingen we nog even door want de EHBO viert
dit jaar haar 60 jarig jubileum. De bovenzaal van het Waltahuis was daarom
versierd en ingericht met een kleine foto tentoonstelling, over de vereniging
door de jaren heen. Ook had Agatha Miedema een powerpoint presentatie
gemaakt over de afgelopen 60 jaar EHBO. Deze mijlpaal hebben we met de
leden gevierd onder het genot van een hapje en een drankje. Ook kregen we
bezoek van oud EHBO’er Jeltje de Boer ???. Zij liet nog maar eens zien hoe
het verbinden van slachtoffers in vroeger tijden ging en wist te vertellen, dat
er in de loop van de jaren veel is veranderd binnen de EHBO. Alle leden
krijgen een EHBO tasje met inhoud als herinnering aan 60 jaar EHBO.
Gjettje Dijkstra heeft het bestuur verlaten en Jan Witteveen neemt haar
plaats in als penningmeester.

Het bestuur
Agatha Miedema (voorzitter)
Jantje van der Stap (secretaris)
Jan Witteveen (penningmeester)
Hinke Brandsma
Wanda Bakker
Email: ehbo.tjerkwerd@gmail.com
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Doutsje Bakker in de Leeuwarder Courant

Bij wie opgroeit op de boerderij zit het trekkerrijden er vaak al heel vroeg in.
Doutsje Bakker (83) uit het buurtschap Arkum (bij Dedgum en Tjerkwerd)
bewijst dat je het daarna ook niet weer snel veleert. Maar dan moet je het
natuurlijk wel blijven doen. ‘It hea is wer te plak yn Arkum!’, meldt de familie.
‘Doutsje rydt op ‘e trekker mei gemak sadat har jongens mar lade kinne.’

15
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De Kampioenen fan it doarpsfeest 2017

Dorpsfeest 2017 “It Wylde Westen”
Vrijdag 7 juli rond kwart over negen ging het korps door het dorp, het begin
van het dorpsfeest 2017! Achter het korps was een optocht van verklede
cowboy´s en indianen, hier was ook nog een prijs mee te verdienen! De
prijzen gingen naar: Rianne Wijngaarden, Jesse Wijngaarden & Lena Tiesma.
Op het sportveld aangekomen opende Mireille Galama het feest dat dit jaar
als thema ´het wilde westen`had. Vervolgens konden vanaf 10 uur de kaatsers
los en vanaf 10.30 de volleyballers, de kinderspelletjes en niet te vergeten de
dames van het bloemschikken onder leiding van Akke Nota.
De jeugd vanaf groep 5 kon om 12.30 starten met hun kaatswedstrijd. Vanaf
14 uur konden de kinderen knutselen, een groot succes! Ook het jeu de
boules ging los onder leiding van Lutske Schakel.
De senioren kaatsten nog lang door, maar uiteindelijk was er maar 1 winnaar.
De prijzen van het kaatsen werden dit jaar gesponsord door Windkracht 10.
De volwassenen gingen naar huis met prachtige pakketen uit het wilde
westen, terwijl er voor de jeugd medailles waren.
Om 20 uur was de tent weer open en kon iedereen genieten van elke buurt
die een stukje deed op het podium. Van te voren had elke buurt een aantal
woorden gekregen die te maken hadden met het wilde westen en een woord
wat er niks mee te maken had. Hier heeft elke buurt een stukje of een lied op
gemaakt. Wat een creativiteit , geweldig hoe iedereen er dan weer wat moois
van maakt! Hierna ging het feest door tot in de kleine uurtjes met `de Suskes`.
Met de stukjes waren drie prijzen te winnen:
1e prijs Baburen, Bolswarderweg, Rytseterp en Jousterp
2e prijs Arkum, Dedgum, Hemdyk en Dyksicht
3e prijs Sylroede
Zaterdag vanaf 10 uur was de tent weer open voor de koffie, langzaam kwam
het weer op gang mede omdat menigeen het nogal laat had gemaakt de
avond ervoor... Vanaf half 11 was de start van de spellen, hier hadden zich
zestien teams voor opgegeven. Het eerste spel was het hengelen van
hoefijzers. Het tweede spel was met een stokpaard ringen oprapen en daarna
om de cactus heen gooien. Na deze twee spellen was het tijd voor de patat
voor de jeugd en even later voor de lunch voor alle anderen.
20
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14 uur gingen we weer verder met de spellen, eerst bierpul schuiven met veel
watergevechten en tot slot een soort stormbaan. De spellen zijn gewonnen
door het team van Ilse, Aron, Sanne en Lineke. Ondertussen had de drive in
show opgebouwd en kon er gedanst worden, dit kwam echter wat laat op
gang door het mooie weer. Uiteindelijk, na weer een paar pakken stro in de
tent, werd het nog een knalfeest. En zo eindigde het dorpsfeest van
Tjerkwerd, we kunnen terugkijken op een geweldig feest met prachtig weer
en heel veel gezelligheid! Onze dank gaat uit naar de sponsoren Windkracht
10 en Hawar IT en stichting het Waltahuis voor de samenwerking!
Uitslagen Dorpsfeest
Kaatsen volwassenen
Winnaarsronde
1e plaats: Bert Jan Ouderkerken, Freerk Kootstra & Paulus Witteveen
2e plaats: Roel Hekkema, Lisanne Burggraeff & Robin Bijlsma
3e plaats: Ype Bote Bonnema, Theo Galema & Ekerine Bootsma
Verliezersronde
1e plaats: Wiebren Poelstra, Anno Galama & Sigrid de Boer
2e plaats: Auke Walsma, Seakle Zijsling & Kirsten Bijlsma
3e plaats: Jan Hessel de Groot, Jan Postma & Djurre Zijsling
Kaatsen jeugd
Winnaarsronde
1e plaats: Bouwe Feenstra & Jonathan de Boer
2e plaats: Willem Poelstra & Teake Tilstra
3e plaats: Wessel Folkertsma & Margje de Vries
Verliezersronde
1e plaats: Amarins Wilts & Teake Jelle Teppema
2e plaats: Hylke van der Meer & Hessel Tiesma
VOLLEYBAL
1e prijs: Jelle Feenstra, Sietske Wijngaarden, Harm Postma & Femke Galama
2e prijs: Evert Bakker, Jelle Zijsling, Femke Lemstra & Naomi Feenstra
JEU DE BOULES
1e plaats: George Volbeda & Dirkje Poelstra
2e plaats: Gerda van Scheltinga & Jeanette Volbeda
3e plaats: André van Scheltinga & Alie Poelstra
Het dorpsfeest is volgend jaar op 13 en 14 juli!
’t Skieppesturtsje july 2017
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Bysûndere molebesite foar de mûnders fan de
Beabuorster mole

Op in moaie maaiemiddei kaam in selskip froulju it paadsje troch it lân del,
by de feart lâns nei de Beabuorstermole ta. Hja kamen alhiel út Bakkefean,
mar ien fan harren, Janny van der Veen-Wouda, hie de ploech hjirhinne
noege. It wie dit jier krekt 60 jier lyn dat sy hjir by beppe Jantje en pake
Albert van der Berg yn ‘e simmerfakânsje útfanhûs wie.
Dat wie in grut feest: “Thús hiene wy eins gjin útsicht, allinne mar beammen
en boskjeboel, mar hjir wie it sicht fier en fielde men jin folle minder
opsletten.” Pake en beppe fûnen it prachtich, mar at de mole draaide, dat
barde ek yn ‘e simmertiid blykber wol yn in reinige rite, dan wie it bûtendoar
fierstente gefaarlik. De molepôle wie ferbean gebiet. Dan moast Janny yn ‘e
hûs bliuwe of te
boartsjen
by
de
famkes fan Roodvoets
dy’t fuortby wennen
yn it arbeidershúske
dat der no noch stiet,
flakby de pleats fan
frijwillich
mûnder
Jentje van der Stap.
22
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Janny wit noch dat pake 300 gûne fertsjinne (sa’n € 135,-) yn ’t jier. Dêrfoar
moast er de mole betsjinje en de sleatten hekkelje. It wenjen yn it
molenhúske wie frij. Op it hiem hie pake in túntsje dêr’t er wat jirpels
ferboude. Pake wurke fierder as boerearbeider by Bootsma op ‘e pleats. (no
maneezje Maurix) At de mole mealle moast wie er frij fan melken en sa.
Mealle mei de mole wie ek faak nachtwurk. Yn ‘e mole hinget in buordsje mei
de tekst: “Het malen bij nacht heeft de duivel bedacht.” Mei oare wurden, dit
koe de mûnder misse as pine yn ‘e mûle. Sliep krige er net, want ek oerdeis
kaam it der op oan: de mole op ‘e wyn hâlde, it kroasrek skjin hâlde, seilen
foarlizze en swichte, hieltyd de loften skôgje om it waar yn te skatten, it gie
de hiele dei troch. De middeis nei iten die er in tukje. Syn dochter Foke, tante
fan Janny en jongste suster fan har mem) stie dan foar de glêzen de wjukken
te tellen. At it te hurd gie moast se har heit wekker meitsje. Dy waard dêrmei
fansels wreed fersteurd yn syn hazzesliepke.
Beskriuwing fan de molewent
Fan ‘e dyk ôf rûn in smel, smoarch paadsje by de feart lâns nei de mole ta. At
it reinde moasten de bern op klompen troch de drek nei it smelle brechje. Dêr
kamen de skuon pas oan. Fanút it doarp kaam der winkelfolk oan ‘e doar.
Feike Jorritsma mei de bôlekoer fan bakker De Jong en Kikstra fan de Vivo. It
wiene aardige minske, neffens Janny, dy’t noch wit fan it smûke winkeltsje yn
‘e buorren.
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Yn dy tiid wie it hûs noch net wyt pleistere. It hie deselde gieltsjes as dy’t de
mole hat. Dat pleisterwurk is letter oanbrocht om fochttrochslach yn ‘e
healstiensmuorren te kearen. Njonken de went stie in houten hokje, in soarte
fan klompehokje. Dêrneist, bûtenom stie it húske. Oan ‘e sleat wie in bienstap
dêr’t Janny har beppe de potten en pannen omspielde.
Ast’ yn it klompehokje troch de doar kaamst, wiest yn it lytsje keukentsje mei
in wetterput njonken it stiennen oanrjocht dat der no noch sit. Der stiene wat
stellen mei pitroalje. Letter kaam der Butagaz. Dy put is no trouwens achter it
molewentsje. Links is no ek in iepen romte, mar eartiids wie der in houten
wandsje mei in kapstok en twa doarren. Ien doar joech tagong ta in lyts
keammerke dêr’t krekt in pear stuollen om in taffeltsje stean koene. In kachel
wie der net. Hjir sieten se allinne simmerdeis. Acher de oare doar stuts in
trepke steil omheech nei boppen ta. Dan kaamst op ‘e souder ûnder in
panstrutsen dak. Dat betsjut datst sa troch de kieren fan de pannen nei bûten
sjen koest. Dêr wie sliepromte. Dat it dêr winterdeis kâld waard sil dúdlik
wêze: de snie wiske sa ûnder de pannen troch en bern dy’t dêr leine te
sliepen fûnen de moarns de snie op ‘e tekkens.
Troch in oare doar kaamst yn ‘e grutte keamer, no ynrjochte mei in
histoaryske samling oer de skiednis fan de striid tsjin it wetter yn Fryslân.
Tsjin de westkant wie ea in bedstee, links yn ‘e hoeke mei twa kasten
dernjonken. Yn ‘e rjochter hoeke in kleankast, mei dêrûnder in kelderke dêr’t
ûnder oaren de jirpels bewarre waarden. Dêr tusken yn wie in djippe kast
dêr’t de boadskippen en sa bedarren.Der wie in koalekachel mei dêrboppe in
skoarstienmantel. Yn ‘e hjerst kaam dy oan en by’t maitiid gie er wer út.

Janny lit in foto sjen fan in moaie ûnderskieding dy’t har pake krigen hie fan
De Hollandsche Molen. Dat barde yn 1959 yn it Grand Hotel Krasnapolsky yn
Amsterdam “als blijk van waardering voor het gebruiken van den wind als
drijfkracht en het in stand houden van den Oud-Hollandschen Windmolen, die
Nederland groot heeft gemaakt en thans nog eerbied afdwingt, met hoopvolle
verwachtingen voor de toekomst”.
24
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Janny har pake wie yn 1965 ferstoarn,
beppe in pear moanne earder. Hy wie
krekt 66 jier. It útfanhúzjen wie dien.
Der kaam in nije mûnder, it paadsje
waard dêrnei ferbettere mei skulpen
en it brechje feroare ek. Mar it like dat
it mei de mûne sels op har ein rûn. Hja
hie it dreech om mei ien roede de
skroef yn beweging te krijen. Yn
septimber fan it jier dêrfoar wie der in
houten roede knapt, ûnder it meallen
by suver wynstil waar! Skoften hat er
sa draaid.
En der waard in opfolger socht dy’t dit bysûndere fak noch útoefenje woe en
koe. Dat waard Wiebe Koopmans, in timmerman fan 56 jier út Hartwert. Hy
soe it noch lang folhâlde om it wetterskip mei wynkrêft te tsjinjen.
Werom nei hjoeddedei
It wie prachtich waar en de groep hat folop geniete fan de mole, de sfear yn it
molewentsje en de natoer om de mole hinne mei it readbûnte fee fan boer
Klaas Galama yn it lân. By it ôfsetten koe Janny der noch net oer út: “Dy
fiergesichten hè, sa wûndermoai.” En doe setten se ôf, op nei de bosken dêr’t
de beammen rûzje en it sicht nea fierder is as de beamwâl yn ‘e fierte.
Gerben D. Wijnja
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Nieuws van Cbs de Reinbôge
Al weer een schooljaar dat op zijn eind loopt. Al weer een groep 8 die de
basisschool verlaat en naar het voortgezet onderwijs vertrekt.
Traditiegetrouw gaat dit afscheid gepaard met een afscheidsdiner van groep
8 en de leerkrachten, de musical door groep 6, 7 en 8 en een afscheids
”borrel” voor groep 8.
Misschien is het u ontgaan maar “”onze”” juf Henrieke vertrekt. Wij zullen
haar missen en ik denk, weet eigenlijk wel zeker, de ouders en kinderen ook.
Daarom wordt er een spetterend afscheid voorbereid op donderdagmiddag
20 juli. Als u haar de hand wilt schudden kunt u dat doen vanaf 15.30 uur bij
ons op school.
Dit schooljaar zijn we gestart met het continurooster. Dit houdt in dat de
leerlingen tussen de middag niet meer naar huis gaan om te eten maar dat ze
lunchen op school. De meeste ouders, leerlingen en het team van de
Reinbôge hebben aangegeven hier tevreden mee te zijn.
Een van de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs is talentontwikkeling.
Hier besteden wij binnen ons lesprogramma ook aandacht aan. Ik wil graag
van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen. Welke pake,
beppe, oom, tante, vader of moeder bezit talenten die hij/ zij graag op
vrijdagmiddag aan onze leerlingen wil overbrengen? U kunt hiervoor contact
opnemen met directie@reinboge.nl of even langskomen.
De geslaagden van groep 7/8 voor het verkeersexamen 2017. Met Daphne
Bijlsma, Tess Feenstra, Iris Ebbendorf, Doutsen Bakker, Bouwe Feenstra,
Arwin Koster, Wessel Folkertsma, Amarins Wilts en Sigrid Schakel.

Met vriendelijke groet,
namens het team van
Cbs de Reinbôge,
J. Cats
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Familieberichten
Geboren
                     
Faak joegen wy mem har búk in tút
en fregen: wannear komst der no ris út?
No ist einlings sa fier meist mei ús
boartsje echt wier!
Wy hawwe der in broerke by
en binne tige wiis mei dy!
WYBRAND
Herke Nota
22 mei 2017
Jan en Lieske
Marije en Jilke
Nesserlaan 4a, 8749 TC Pingjum
06-48255020  06-51779551
                     

Kerkstraat 6
Dag allemaal!
Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn Gerry en Christina. Gerry is geboren
en getogen in het groene en mooie Ierland en een echte muziekliefhebber.
Op een muziekfestival in Austin, Texas, in 2001, ontmoette hij Christina. Gerry
woonde en werkte toen in Amsterdam. Christina groeide op in de Fryske
wâlden, maar is laatste 20 jaar vooral een Frysk om útens. Alweer 7 jaar
geleden vertrokken wij vanuit Amsterdam de wereld rond en kwamen in het
meest zuidwestelijke puntje van Europa terecht: in het zuiden van Portugal.
Portugal is een wonderschoon en inspirerend land, met lieve mensen. Hier
runnen we momenteel namens de eigenaar een guesthouse en daar zijn we
behoorlijk druk mee! Jullie zullen ons voorlopig dan ook nog niet in Tjerkwerd
vinden, maar in de winter hopelijk wat vaker...We kijken er naar uit jullie te
ontmoeten in Tjerkwerd, of op z'n Fries, Tsjerkwert. Oant sjen!!
Een hartelijke groet van Gerry en Christina
’t Skieppesturtsje july 2017
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Collectes
De actie voor het Longfonds in het kader van de landelijke
inzameling in de week van 8 - 13 mei heeft in Tjerkwerd
een bedrag opgebracht van 235 euro.
Tetje, Boukje en Nellie bedankt voor jullie inzet en een ieder
die door een financiële bijdrage deze collecte heeft doen
slagen. Namens het Longfonds bedankt.
Doetie Bakker
Goede gevers,
De collecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 269,77
euro opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. De opbrengsten
hiervan worden gebruikt voor cultuur en natuurbehoud.
Korps Eensgezindheid en Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum e.o.,
krijgen als dank en steun aan de vereniging 50% van de
opbrengst. Daarom nogmaals onze hartelijke dank, we zullen
het bedrag goed besteden.
Leden korps en koor

No shit!
Het is niet de bedoeling dat er honden
op het sportveld en in het speeltuintje
worden uitgelaten en/of loslopen. Dus
ook niet vergezeld van spelende
kinderen. Ook in de rest van het dorp
vinden velen het fijn op hondenpoeploze grasvelden te spelen.
‘Onverhoopt toch ontlast..., ga ervan
uit dat het hoopje in een zakje past!’

28
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Een bijzondere ontmoeting bij de dodenherdenking
4 mei, een datum die in ons collectieve geheugen geprint is als een
onuitwisbaar gegeven. Maar goed ook, want de gedachte aan de strijd voor
onze vrijheid mag nooit verloren gaan. Die avond konden we als dorp weer
de dodenherdenking bijwonen bij het oorlogsmonument.
Rond 7 uur verzamelden dorpsgenoten en genodigden van ver zich op het
schoolplein om vervolgens achter het korps Eensgezindheid aan naar de kerk
te lopen waar bij het oorlogsmonument de herdenking plaats vond. Jonge
lammetjes in het weiland langs de trekvaart begeleidden de stoet met luid
gemekker. Zo anders dan vorig jaar toen het prachtig voorjaarsweer was en
het vogelconcert indrukwekkend klonk. Nu trok een gure noordoostenwind
om de kerk. Die maakte het voor het gevoel nog indringender.
En wat is het dan bijzonder als je na afloop tijdens de nazit nieuwe verhalen
hoort die het waard zijn om te onthouden. Een ontmoeting die blijkbaar door
toevalligheden "van boven" geregisseerd moest worden. Verhalen, een
thema dat zo oud is als de mensheid. We zijn dat nog steeds niet vergeten en
brengen dat gelukkig nog altijd in praktijk. Mondelinge overlevering van mens
tot mens. "Opdat wij niet vergeten".
Die avond stond een familie op het plein. Voor ons volstrekt onbekenden,
maar bij navraag bleek dat de mevrouw haar vader hier ondergedoken heeft
gezeten. Het was op dezelfde boerderij waarop een van de slachtoffers te
betreuren viel. En dat haar vader als 10-jarig jongetje heeft gezien hoe de
Joodse jongen Justin Gerstner op zijn vlucht voor de Duitse soldaten dood
geschoten werd.

Op de foto Justin
bij zijn schuilhut.
Foto uit het boek
“Opdat wij niet
vergeten”.
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De familie kwam uit Abcoude, maar vertoefde in Beetsterzwaag waar ze op
vakantie waren. Enig gegoogle bracht hen op die vierde mei naar de
dodenherdenking in ons dorp. 4 mei is in hun familie al sinds de oorlog een
niet meer weg te denken dag. “Eigenlijk is het jaar in jaar uit een heel
verdrietige dag,” aldus Gaby Schrijver-Dreese. Haar vader Luuk Dreese en
haar oma Esther Dreese-Slap wisten de oorlog te overleven, maar opa Aby
Dreese werd in Auschwitz slachtoffer van het concentratiekamp. “Zonder de
hulp van de familie op de boerderij van Buwalda was ik er nooit geweest, en
onze vier zoons, twee dochters en ons kleinkind ook niet,” stelt ze met een
brok in haar keel.

Links: Luuk Dreese,
enkele jaren voor
zijn overlijden (ca.
1997). Rechts een
foto van EstherDreese -Slap zoals
zij er rondom de
oorlog heeft uit
gezien. (foto’s fam.
Schrijver-Dreese)

Maar het boek “Opdat wij niet vergeten” wordt als een waar geschenk mee
naar huis genomen. “Daar liggen mijn roots in beschreven,” stelt ze met
voldoening vast. Het was een kippenvelmoment. Het was Bertus (Lambertus)
Lugtmeier uit Heerenveen, een man die erg actief was in het verzet, die
samen met zijn vrouw Trijntje Lugtmeier-Wiersma regelde dat de joodse
familie bij Buwalda werd onderbracht. Het bijzondere is dat diezelfde Bertus
in 1985 als getuige optrad bij het huwelijk tussen Gaby Dreese en Mischa
Schrijver.
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Enkele dagen later kregen we van Mischa Schrijver een bericht via de mail.
“Tot onze grote verrassing en genoegen zagen wij op bladzijde 16 een briefje
van ( en met het overduidelijke handschrift van) mijn schoonvader Luuk
Dreese waarin Justin Gerstner wordt herdacht. Wij wisten niet van het
bestaan van dit briefje maar dit moet zijn geweest ter gelegenheid van een
synagoge-dienst waarin mijn schoonvader zoals dat heet werd opgeroepen
voor de torahlezing. Daarbij is dan een gebed gezegd voor Justin Gerstner. Het
lot van Justin Gerstner heeft mijn schoonvader, als ooggetuige van zijn
arrestatie en mishandeling en uiteindelijk moord, dagelijks met zich mee
gedragen, tot zijn overlijden in 2001. Mooi dat dit document een plaats heeft
gekregen in het boek.”
Gerben D. Wijnja

Website Tsjerkwert
Tsjerkwert.nl wordt vernieuwd! De website wordt toegankelijker gemaakt
voor mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Daarnaast krijgt
Mulders Archief nu eindelijk de mooie en waardige plek die het verdient. De
website bestaat technisch gezien nu uit twee onderdelen die worden
samengevoegd tot één nieuw geheel. Vlak na deze zomer hopen we het
resultaat aan jullie te kunnen tonen!
Heb je bijdragen voor de website? Activiteiten die op de agenda kunnen?
Stuur deze dan naar websitetsjerkwert@gmail.com

www.tsjerkwert.nl Vóór en dóór het dorp!

Like ons op Facebook
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Koken met Riemkje
Beste lezers,
In de maand Mei hebben we al verschillende malen de barbecue aangehad!
Het was heerlijk weer. Hierbij kan deze onderstaande salade gemaakt
worden, ook is dit een heerlijke lunch voor als je geen zin hebt om uitgebreid
te koken. Of om mee te nemen tijdens een picknick, maar dan moet de kip
eerst afkoelen en apart van de sla meegenomen worden. Heel veel
kookplezier en een fantastische zonnige zomer toegewenst!
Groet Riemkje

Maaltijdsalade Kip
Ingrediënten:
- 2 kipfilets
- 2 tomaten
- komkommer
- 2 gemengde sla
- 1 ui

- 2 hardgekookte eieren
- Thousand isle dressing
- Sweet chilisaus
- wok olie
- kipkruiden met paprika

Bereidingswijze:
- Kook de eieren ongeveer 4 tot 6 min.
- Snij de kipfilets in stukjes & doe er de kipkruiden op.
- Doe in een wokpan wat wokolie en bak hierin de kip gaar.
- Voeg bij de kip de sweet chilisaus toe.
- Ondertussen de ui, tomaten en komkommer in stukjes snijden.
- Doe de sla in een slakom, voeg thousand isle dressing toe en doe daarna de
ui, tomaten en komkommer toe.
- Als de eieren gekookt zijn pel je de eieren en snij je ze door de helft.
- Voeg de eieren toe bij de ui, tomaten en komkommer.
- Leg hier op de kip met de sweetchili saus (uit de wok).
Serveertips:
- Je kunt ook mais, olijven, stukje ananas, stukje perzik bij de sla toevoegen.
- Bij de kip smaakt cashewnootjes erg lekker (niet meebakken).
- Als toevoeging kunt u ciabatta afbakken, in stukjes snijden en met
roomboter eten.
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Beabuorstermole krijt nije roeden
De Beabuorstermole stiet foarearst stil. Tiisdeitejûn 20 juny is op in
gearkomst fan De Fryske Mole yn it Monumintehûs fan Ljouwert besletten
om de mûnen mei saneamde “deelbare roeden” oan it keatling te lizzen en
der foarearst net mei te draaien. De Beabuorstermole hat ek sokke roeden.
Sa’n tsien jier lyn waarden dizze roeden as eksperimint oanbrocht op in
Fryske poldermole by Burdaard. Dat foldie skoan sadat der gau mear folgen.
Sa’n mûne hie net twa trochgeane roeden mar fjouwer losse wjukken dy’t
mei bouten oan elkoar ferankere waarden. Moderne wynturbines ha dat ek,
lykas de wjukken fan fleanmasinen. Dochs gie it dit jier yn it suden fan ús lân
mis mei twa grutte mûnen dy’t roeden ha fan sawat 30 meter. Der bruts in
bout en dy mûnen waarden daliks stil setten. De Beabuorster hat om en de
by 20 meter flecht. Om slimmer ûngemak foar te kommen is no besletten alle
mûnen mei dizze roeden, dus ek ús mûne by Tsjerkwert, eigendom fan De
Fryske Mole, net mear draaie te litten.
Yn Fryslân giet it om fjouwer
mûnen fan De Fryske Mole,
en in pear fan oare eigners.
Alle belutsen eigners en
mûnders ha ienriedich dit
beslút nommen, neidat de
Rykstsjinst foar Kultureel
Erfguod (RCE) en De
Hollandsche Molen earder al
in negatyf adfys útbrochten.
Dit yn ferbân mei mooglik
gefaar
en
fanút
fersekeringstechnysk
eachpunt. Posityf yn it hiele
ferhaal is de tasizzing fan de
minister om de folsleine
kosten te fergoedzjen. De
mole en de mûnders moatte
dus geduld ha.

Yn ‘e beide roeden kinst sjen hoe’t de
beide einen oan elkoar ferbûn binne
mei fjouwer rigen fol bouten. It skynt
dochs net sterk genôch te wêzen.
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Kleurplaat
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Snypsnaren
Klaas B. hie in djoere nije pet krigen fan syn Andrea. 1e Pinksterdei by de
ynkomst fan de stepalvestêden draaide de pet mei de sinne mei oant Klaas
him troch de sinne net mear fine koe…
Boukje B. gie tegearre mei Klaas B. op ‘e fyts út Boalsert wei. Doe ynienen wie
Boukje fourt… Op ‘e kop, krekt net yn ‘e trekfeart, dat wie in mazzeltsje!
Doe’t Boukje B. thús kaam hie Sjoerd minder lok, Boukje wie de kaai ferjitten
dus Sjoerd moast ek út de stêd wei komme.
Dan de lêste fan ’t Pinkster-rychje… Joop N. woe noch net net nei hûs ta. Mei
Bert-Jan O. gie hy efkes de Prins yn. Op de weromwei ferlern sy elkoar út it
each. By de brêge fan Ymswâlde kaam Joop net mear by de bulte op. Boem!
Au! Sear skouder! No mar hoopje dat de feestgongers fôlgjend jier oer de
paralleldyk nei hûs ta gean.
Willem S. wûn foar it earst yn syn liben in earste priis mei it keatsen. It earste
wat er tsjin syn heit Yde sei wie: Mei ik yn ‘e trekfeart?
Freerk en Aukje wenje no tydlik mei de bern yn it húske op Dyksterhûs, de kat
Gurbe is wol gauw ris yn ‘e war mei de strjitnamme. Hy komt nammentlik
regelmjittich buerten op Dyksicht. Fan hearren en sizzen giet hy kreas troch de
fytstunnel…
Rinze B. fan Fjildhúzen fytste de fytsalvestêden foar de 50ste kear! Lokwinske!
De skoalbern fan ‘e Reinbôge wiene nei it ‘dolphinarium’. Op de weromwei
giene sy oer Parregea en Dedzjum. Allegearre boppe yn de dûbeldekker. Sa
kamen hja lâns de nije nudistekemping en einige it skoallereiske yn in
hichtepunt…
Eensgezindheid gie nei Skiermûntseach. Evert B., Jan W., Jantsje en Jentsje
mei elkoar yn in tentsje… Prachtich is it net?
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Voor al uw engergiezuinige verlichting en
installatieaanleg kijk voor meer info:
www.spaarlampen.eu 0625146668

Kopij foar it nije nûmer graach foar
30 septimber nei:
itskieppesturtsje@gmail.com

