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Fan de redaksje… 

Hjirby de Skieppesturt fan de simmer fan 2016. Wie it foarjier noch kâld en 
wiet, op dit stuit kinne wy genietsje fan it moaie waar. Wy hoopje dat dat 
noch in skoft sa trochset fansels, want de kommende tiid binne der ek wer tal 
fan aktiviteiten dêr’t wy dat moaie waar ek by brûke kinne. En de fakânsje 
komt der oan. Ek dan sjogge wy graach it sintsje skinen. 

Wat net trochset binne myn aktiviteiten foar de Skieppesturt. Wy ferhúzje en 
sa komt der nei mear as tsien jier in ein oan myn redaksje-karriêre. Benam-
men de snypsnaren kamen út myn pinne. Begûn it noch mei it neamen fan al-
linnich de letters fan de persoan yn kwestje, op fersyk waard de namme 
dochs mar hielendal neamd, omdat minsken der op oansjoen waarden dy’t 
der neat mei te krijen hienen. Bytiden gie it sa fier, dat men my wol wat fer-
telle woe, mar dan earst betocht: “Is de Skieppesturt al út? Oars kom ik by de 
snypsnaren!” Of der waard perfoarst by sein: “Ik fertel dy dit wol, mar ik wol 
it net wer werom lêze!” En soks moat ek kinne fansels. 
De oare kant wie dan wer dat guon krekt wer seinen dat sy, at De Sturt der 
wer wie, as earste de snypsnaren liezen, tige nijsgjirrich nei alle nuvere site-
waasjes dêr’t doarspbewenners yn bedarre wiene. 
Mar fanôf no moatte jim it sûnder dwaan, ek dizze útjefte hat gjin snypsna-
ren, dat dan kinne jim der fêst wat oan wenne….Mar wa wit en wol it nije re-
daksjelid it stokje oernimme en foar no bliuwt der genôch te lêzen oer, want 
it is wer in lekkere folle Sturt mei in ferskaat oan ferhalen. 
Wy ha der wer wat moais fan makke en dat wol ik jim ek graach mei jaan:  
Meitsje der wat moais fan!! 
 
Groetnis Anneke F. 
 

Vrijwillige bijdragen 

C.G. Bouman; Y.B. Bonnema eo; K. Talsma-Abma; J.K. Dijkstra eo;                  
D. Poelstra cj; S. Postma eo;  M.J. Bruinsma-Tensen; R. Steur eo; MTS Hui-
tema-Rosier; C. Postma-Heeres eo;  E. Huisman-Stellingwerf; O.J. Postma; I. 
vd Gaast-Wiersma; A. Feenstra eo; E.P.S. Miedema eo;  A. de Jong;  J. Van 
der Stap eo. 
Namens de redactie, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

Bijdragen kunnen overgemaakt worden met vermelding “Bijdrage it Skiep-
pesturtsje” en het jaar waar het betrekking op heeft. 

Bankrelatie ABN/AMRO bank Bolsward.    Rekening;  NL34ABNA0847668398 
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Nieuws van stichting It Waltahûs 

Hier weer even een stukje van het bestuur van It Waltahûs. Nog een paar 
vaste activiteiten en dan is het seizoen alweer goeddeels ten einde en zijn we 
onderhand alweer bezig met de zaken te regelen voor het Dorpsfeest. 
  
Hierbij een korte terugblik wat er vanaf maart nog de revue is gepasseerd: 
 
Op 18 maart hebben Germ en Jaap weer een soos avond georganiseerd com-
pleet met draaiend rad en andere leuke spelletjes. Opkomst had wel wat be-
ter gekund maar was wel weer een erg gezellige avond dus ook komend sei-
zoen moeten we dit er maar in houden. 
De vrijwilligersavond begint ondertussen een beetje de afsluiter van seizoen 
te worden en vond plaats op 9 april. Dit jaar hadden we gekozen voor een 
beach party. Er was een halve kuub zand het Waltahûs in gekruid en verder 
mooi versierd met strand spullen. Onder het genot van een drankje en saté 
stokjes en andere hapjes kon iedereen lekker relaxen. De temperatuur was 
zomers en voor degene die zich hier niet op gekleed hadden was het zelfs 
zweten geblazen waardoor het nodige vocht genuttigd werd. Het werd dus 
laat maar wel gezellig. 
 
Op Koningsdag was het weer helaas spelbreker waardoor voor een alterna-
tief programma in het Waltahûs was gekozen. De BBQ ging wel gewoon door 
‘s avonds en was ook nu weer uitstekend verzorgd door de Oranjevereniging. 
Op 30 april zijn weer een flink aantal vrijwilligers bezig geweest op de grote 
klus en schoonmaak ochtend. Via de diverse verenigingen waren mensen be-
naderd voor deze himmelochtend en dankzij al hun inzet gaat het Waltahûs 
weer helemaal schoon en opgeknapt de zomer in. 
Een dag later, op 1 mei was er weer de Parodialoop. Voor de 2e achtereen-
volgende keer georganiseerd en ook dit jaar schitterend (loop) weer met een 
prima opkomst. De organisatie was perfect geregeld en ook nadien bleven 
best nog wel veel mensen nazitten. 
Op 22 mei was het pearke keatsen op het sportveld, de prijsuitreiking vond 
nadien plaats in het Waltahûs 
 
Een hele fijne zomer toegewenst namens het bestuur en hopelijk tot ziens op 
de vrijdagavond en anders in het nieuwe seizoen. Hiervoor geldt nog steeds 
dat ideeën en suggestiesvan harte welkom zijn..!!! 
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Nieuws van oranjevereniging Mei Inoar Ien 
 

Koningsdag  27 april 2016, 
Omdat de weersvoorspelling voor Koningsdag niet was waar we op gehoopt 
hadden, heeft  het bestuur van de Oranjevereniging de dinsdagavond voor 
Koningsdag in een  ingelaste vergadering besloten om het  aangekondigde 
programma te gaan aanpassen op het natte en koude weer. 
Er werd  gekozen om alle aangekondigde buitenspelen af te  lassen en een 
aangepast programma aan te bieden voor alle leden.  
In overleg met de stichting hebben we in het Waltahûs allerlei spellen kunnen 
doen zoals oudhollandse spelletjes voor de volwassenen en voor de jeugd 
was er een film te zien. 
Voor de jongste kinderen was er in de bovenzaal o.a. cakes  versieren, een 
wedstrijd wasgoed ophangen en spekjes happen. 
De kinderdisco was wederom een groot succes, mede doordat Femke Lem-
stra met een  vriendin  de jeugd het goede voorbeeld gaven. 
De kleurwedstrijd had als gevolg een feestelijke slinger van vlaggetjes die in 
de grote zaal is opgehangen.  De winnaars waren Jelle en Rixt Miedema, Pe-
tra Bekema en Lineke Schakel. 
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 werd er patat gebakken en ranja geser-
veerd. 
Vanaf 19.30 begon de BBQ en was er een draaiend rad waar leuke prijsjes 
mee gewonnen kon worden.  
Al met al kijken we terug op een geslaagde en gezellige Koningsdag met een 
mooie opkomst van leden, en daar doen we het met zijn allen natuurlijk 
(graag) voor. 
 
Bestuur Oranjevereniging Mei Inoar Ien.  
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Swingende Parodialoop op zonovergoten zondag 

Een swingend loopfeest zondagmiddag in Tjerkwerd. De 23e Parodialoop 
was met zon en muziek overgoten. Ewold Kooistra uit Makkum won bij de 
mannen, Ylona Kruis uit Ysbrechtum pakte de titel bij de vrouwen. 

Louter blije gezichten na afloop van de 23e Parodialoop bij het bestuur van de 
organiserende IJsclub Tsjerkwert. Geweldig weer en een prachtige wedstrijd 
zorgden voor een uitermate geslaagde 23e editie. Om half drie klonk op de 
brug in Tjerkwerd het startschot voor het 7,4 kilometer lange rondje Tjerk-
werd – Parrega – Dedgum – Tjerkwerd. De in totaal 51 lopers knokten zich 
stuk voor stuk helemaal leeg voor een snelle tijd. 

Bij de mannen maakten Ewold Kooistra uit Makkum en Marco van Meerveld 
uit Sneek er een prachtige strijd van. Samen met Ylona Kruis uit Ysbrechtum 
namen ze vrijwel van meet af aan de regie van de wedstrijd in handen. Ylona 
moest de mannen in Parrega laten gaan. Beide lopers gaven elkaar tot aan de 
finish geen duimbreed toe.  

In de lange eindsprint op de Waltaweg toonde Kooistra zich de rapste. Hij 
won in een tijd van 28 minuten en 41 seconden, Van Meerveld werd tweede 
op 8 seconden. Herman Westerhuis uit Tzum was met 30.25 de nummer drie. 
Met een tijd van 29.37 pakte Ylona Kruis de titel bij de dames. Ze was daar-
mee ruim vier-en-een-halve minuut sneller dan de nummer 2, Marije Stei-
genga uit Wons. Hinke Goemaat uit Idsegahuizum werd derde met een tijd 
van 35.12.  

Junioren 

Met een speaker bij start en finish en een razende reporter, compleet met 
cabrio en chauffeur in de koers, bleef het publiek in Tjerkwerd op de hoogte 
van het wedstrijdverloop. Bij de jongens van 12 tot en met 16 jaar was Jimte 
Draaisma in een tijd van 33.10 net als vorig jaar de snelste. Lucas Bijlsma uit 
Tjerkwerd werd tweede in 43.27.  

Bij de meisjes van 12 tot en met 16 jaar was Marrit Speerstra uit Tjerkwerd 
de snelste in een tijd van 38.57. Naomi Feenstra uit Dedgum pakte de tweede 
plaats in 40.43. De derde plaats was voor Femke Galema. Ze liep een tijd van 
46.41.  

De wisselbekers voor de snelste Tjerkwerders bij de volwassenen gingen naar 
Bertus Rinse Bakker (37.15) bij de heren en Hotske Burghgraef (43.45) bij de 
dames. 
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Kidsrun 

Voorafgaand aan de Parodialoop werd een Kids-Run gehouden met in totaal 
30 deelnemers. In de leeftijdscategorie 10 tot en met 12 jaar (1,3 kilometer) 
won Noa de Boer uit Exmorra. In de leeftijdscategorie 10 tot en met 12 jaar 
(2,6 kilometer) werd haar zusje Yara de Boer uit Exmorra winnaar. 

De organisatie ziet terug op een prachtige middag, waar in en rond dorpshuis 
It Waltahûs de muziek en het bier na afloop nog rijkelijk vloeiden. 

 
Vrolijke én gespannen gezichten bij de start van de 23e Parodialoop op zondag 1 mei in Tjerkwerd. 

 
Ewold Kooistra uit Makkum en Marco van Meerveld uit Sneek maakten er een prachtige strijd van. In de 

eindsprint op de Waltaweg toonde Kooistra zich de rapste. 
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De uitslagen 
Parodialoop 7,4 kilometer 
Heren 

1. Ewold Kooistra (Makkum)  28.41 

2. Marco van Meerveld (Sneek)  28.49 

3. Herman Westerhuis (Tzum)  30.25 

Dames 
1. Ylona Kruis (Ysbrechtum)  29.37 

2. Marije Steigenga (Wons)  34.13 

3. Hinke Goemaat (Idsegahuizum)  35.12 

Jongens 12 tm 16 jaar 
1. Jimte Draaisma (Bolsward)  33.10 

2. Lucas Bijlsma (Tjerkwerd)  43.27 

Meisjes 12 tm 16 jaar 
1. Marrit Speerstra (Tjerkwerd)  38.57 

2. Naomi Feenstra (Dedgum)  40.43 

3. Femke Galema (Tjerkwerd)  46.41 

Kidsrun 7 tm 9 jaar 1,3 kilometer 
1. Noa de Boer (Exmorra)    5.44 

2. Wessel Folkertsma (Tjerkwerd)   5.45 

3. Jytte Spek (Barendrecht)    6.43 

Kidsrun 10 tm 12 jaar, 2,6 kilometer 
1. Yara de Boer (Exmorra)     9.23 

2. Kees Bekema (Bolsward)  10.08 

3. Bouwe Enne Feenstra (Dedgum) 10.12 

 

Collecte 
De actie voor het Longfonds in het kader van de landelijke inzameling in de 
week van 23-28 mei heeft in Tjerkwerd een bedrag opgebracht van € 245,-  

Tetje Boukje en Nellie bedankt voor jullie inzet,en een      
ieder die door een financiele bijdrage deze collecte heeft 
doen slagen 

Namens het Longfonds bedankt 
Doetie Bakker 
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KAATSNIEUWS 

Zoals de meesten inmiddels wel hebben gemerkt, is het 

kaatsseizoen alweer in volle gang. Graag willen we u en 

jou op de hoogte brengen van wat (op het moment van 

schrijven) is geweest en wat we nog op de planning heb-

ben staan. 

 

Partijen 

De eerste partij van het veldseizoen is alweer achter de rug; het pearkekeat-

sen. It Waltahûs sponsorde de prijzen en de kransen en bloemen werden 

aangeboden door bloeicentrum Burghgraef uit Balk. Dit jaar kende het pear-

kekeatsen een verrassende winnaar. Jan Hessel de Groot en Sigrid de Boer 

wisten al hun wedstrijden te winnen en gingen daarom met de kransen naar 

huis. Tweede plek was voor Thomas Huitema en Kirsten Bijlsma en gedeeld 

derde werden  Sjoerd Wijngaarden en Sietske vd Meulen en Wiebren de Jong 

en Pietsje de Boer.  

In de verliezersronde waren de winnaars Bert Jan Ouderkerken en Anna 

Yedema. Tweede werden Ype Bote Bonnema en Lisette Kootstra. 

 

Op 11 en 12 juni staan de volgende partijen op het programma. 11 juni, om 

12:00u kaatst de jeugd. Deze partij wordt gesponsord door de Rabobank.  

12 juni, om 11.00u kaatsen de senioren. Deze partij wordt mogelijk gemaakt 

door de sponsoring van aannemings- en timmerbedrijf Ouderkerken.   

Jarenlang kaatsten we in dit weekend samen met de leden van KV ‘De Seare 

Hân’ uit Wolsum. Dit jaar hebben we daarnaast ook de leden van KV de Prip-

per uit Workum, KV ‘Trije Yn Ien’uit Gaast Ferwoude en KV ‘Cannegieter’ uit 

Balk uitgenodigd.  

De jeugd zal kaatsen in twee leeftijdscategorieën en bij de senioren hopen 

we te kaatsen in een A, B en damesklasse.  

We zijn erg benieuwd naar het aantal deelnemers dat op deze partij af komt. 

We hopen natuurlijk op een groot succes dat voor herhaling vatbaar zal zijn. 
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Zondag 3 juli halen we de zachte ballen weer uit het hok voor het jaarlijkse 

‘kaatsen voor iedereen’.  Iedereen (vanaf groep 5 van de basisschool) is uitge-

nodigd om mee te doen met deze partij om kennis te maken met het kaat-

sen. Gietema Fourage is de sponsor. De partij start om 11.00u. 

 

Op 17 juli staat een ‘normale’ ledenpartij op het programma. Om 11:00 uur 

start een partij voor de senioren, gesponsord door Klusservice Gemini. Twee 

uurtjes gaat de partij voor de jeugd van start, gesponsord door Dierenartsen-

praktijk Bolsward. 

 

28 Augustus sluiten we de zomervakantie weer bijzonder af, met het Familie-

kaatsen. Dit jaar met een familiesponsor; de Fam. De Groot. Het familiekaat-

sen staat altijd garant voor een gezellige sportieve dag en we hopen natuur-

lijk ook weer op veel familieparturen! 

 

Normaal gesproken zouden we het partij-seizoen dan afsluiten, maar dit jaar 

gaan we voor het eerst in september nog een partij verkaatsen. Op veler ver-

zoek gaan we 17 september straatkaatsen. Hoogstwaarschijnlijk zullen we 

daarvoor gebruik gaan maken van de Sylroede. Natuurlijk krijgen alle aan-

wonenden te zijner tijd nog nader bericht over de invulling van deze dag. 

Troubadour Jan Nota zal deze partij sponsoren. 

Op vrijdag 16 september houden we onze jaarlijkse ledenvergadering en tij-

dens die vergadering zullen we de parturen gaan loten voor het straatkaat-

sen!  

We zijn erg benieuwd of we ook van deze partij een nieuwe traditie kunnen 

gaan maken!  

 

Training en competitie 

Ook de trainingen en competitie zijn alweer in volle gang. Op dinsdag trainen 

de jeugdleden van groep 3 van de basisschool t/m klas 2 van het voortgezet 

onderwijs. Zij zijn ingedeeld in 3 verschillende leeftijdscategorieën.  

3 en 4 traint spelenderwijs en heeft nog geen competitie.  

Groep 5, 6 en 7 traint en speelt de competitie op dinsdag.  

Groep 8 t/m klas 2 traint op dinsdag en speelt competitie op donderdag. 
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Ook voor senioren is er trainen op dinsdag. Deze training was eigenlijk be-

dacht voor dames, maar inmiddels heeft zich ook een man aangesloten. De 

trainingen zijn een erg leuke manier om de kaatstechniek beter onder de knie 

te krijgen en daarbij zijn de mannen natuurlijk ook van harte welkom!! 

Naast de dinsdag is ook op donderdag het sportveld gevuld met kaatsvolk. 

Dan wordt de competitie verkaatst van de jeugd van groep 8 t/m klas 2, de 

senioren dames en de senioren heren.  

 

Jeugdcommissie 

We zijn al een paar jaar bezig om het jeugdkaatsen in Tjerkwerd Aantrekkelij-

ker te maken, oa door trainers op te leiden en de leeftijdscategorieën anders 

in te delen. Dit jaar hebben we weer een stapje gezet door het oprichten van 

een jeugdcommissie. We hebben Ype Bote Bonnema, Roel Hekkema en Richt 

Bakker bereid gevonden om in deze commissie plaats te nemen en daar zijn 

we erg blij mee!. Zo hopen we meer energie in de jeugd te kunnen steken, 

meer kaatstalent naar boven te halen en vooral het kaatsplezier nog meer te 

stimuleren! 

 

Pelote 

Voor het derde jaar op rij hebben we een team ingeschreven voor het Pelote-

toernooi in Easterlittens. Pelote is een vorm van kaatsen die vooral in België  

veel wordt gedaan. Een aantal opvallende verschillen met het kaatsen zoals 

wij dat kennen, is dat pelote wordt gespeeld met een team van 5 man, het 

perk is nogal wat groter, de bal is groter en het veld kleiner. Het toernooi 

wordt gespeeld over een aantal avonden op het dorpsplein van easterlittens. 

Op dit moment weten we nog niet wanneer wij zijn ingedeeld. Zodra we 

meer weten zullen we dit bekend maken via www.tsjerkwert.nl, social media 

en een aanplakbiljet op het kaatshokje. De heren zijn al fanatiek in training, 

samen met de teams van Reahûs en Hartwerd. Het zou leuk zijn als er ook dit 

jaar weer veel fans komen kijken! 

 

Rest mij nog iedereen een prachtige zomer toe te wensen. We hopen u en 

jou snel terug te zien als kaatser of supporter op het sportveld! 

 

Gr. Jetske Dijkstra, secretaris.  
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Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.  

Hierbij een korte update van de stand van zaken aangaande een aantal van 
onze speerpunten en overige aan de orde zijnde zaken. 
 
PROVINCIE TREKT 3 MILJOEN UIT VOOR TRAJECT N359 BOLSWARD – 
WORKUM 
In april kwam de Provincie met het volgende bericht naar buiten. 
 
De provincie stelt 30 miljoen euro extra beschikbaar voor veiligere wegen in 
Fryslân. Meer dan zeventig wegen en kruispunten worden aangepakt, voor 
de onveiligste categorie komt 19 miljoen vrij. Zo komen er betere markerin-
gen en stevigere bermen. 
Eerder gaf de ANWB al aan dat er voor de verkeersveiligheid in Fryslân 90 
miljoen op tafel moest komen. De provincie heeft in samenwerking met de 
Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de gemeenten de knelpunten sa-
mengesteld. 
Voorbeelden van weggedeeltes die veiliger zullen worden gemaakt, zijn de 
trajecten Sondel - Lemmer, Dongjum - Tzummarum en het traject Bolsward - 
Workum op de Sudergoawei. 
Stagnatie aantal ongelukken 
Het doel is om uiteindelijk minder ongelukken op de Friese wegen te krijgen. 
Nadat het aantal verkeersslachtoffers de laatste jaren sterk is gedaald, stag-
neerde die daling de laatste tijd. 
 
In de lijst met aan te pakken knelpunten is voor het traject Bolsward-Wor-
kum bijna 3 miljoen vrij gemaakt. 
Onderstaande knooppunten en maatregelen staan hier in vermeld: 
- N359 Bolsward - Workum  
Aanpassen markering conform Duurzaam   Veilig (verbreding noodzakelijk)  
- N359 afslag Eemswoude 
T-aansluiting met midden geleider  
- N359 afslag Tjerkwerd 
Wensbeeld rotonde/ovonde  
- N359 afslag Parrega-Noord  
Wensbeeld rotonde/ovonde 
 - N359 afslag Parrega-Zuid  
Saneren of volwaardig voorrangskruispunt (of T-aansluiting)  
- N359 Agrarische uitritten Bolsward-Parrega  
Parallelstructuur uitbreiden of beter beveiligen  
- N359 kruispunt Marnezijl Bolsward  
In aanvulling op bestaand project. 
 
Zodra er meer nieuws is te melden laten wij u dit z.s.m. weten. 
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WERKGROEP ZORG EN LEEFBAARHEID 
In maart hebben we meegedaan aan de Nationale Pannenkoeken dag,  die 
werd gesponsord door Koopmans Meelfabriek. 

De kinderen van cbs “de Reinbôge” bakten pannenkoeken met spek, rozijnen, 
kaas, appel etc. Dat was smullen geblazen voor de aanwezige 60-plussers! 

Hoewel iedereen uit de doelgroep persoonlijk was benaderd, waren er maar 
acht gasten aanwezig. De oproep op de MAT om zich aan te melden voor een 
cultuur- of andere activiteit, scoorde nul reacties. 

We zijn als werkgroep tot de conclusie gekomen,  dat er weinig tot geen 
animo is onder de “ouderen” voor de  aangeboden activiteiten, of om deze 
bij te wonen. Dit is op zich niet erg.  De werkgroep is immers in het leven ge-
roepen door Dorpsbelang om e.e.a. te inventariseren. 

De indruk is, dat er geen vergeten, eenzame of hulpbehoevende ouderen zijn 
in ons dorp. Er is dan ook besloten om de werkzaamheden van de  werkgroep 
op een laag pitje te zetten en alleen nog de jaarlijkse Nationale Pannenkoe-
ken dag  te organiseren. 

Mocht u van mening zijn dat er toch iemand zorg of andere aandacht nodig 
heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met de WMO coördinator Thea Hui-
tema. 

 
WERKGROEP CULTUUR 
Hier even wat nieuws van de werkgroep. 
Titia Hylkema heeft de groep verlaten vanwege drukte met andere bestuur-
lijke functies. Voor haar in de plek gekomen is Maria Mc Hugh.  
Ook gaf Wim Kramer te kennen wel in de werkgroep te willen, zodat we hier-
mee weer op volle sterkte zijn. 
 
In maart is er op 2 plekken een huiskamer concert gegeven. 
Beide locaties werden goed bezocht en na afloop was het nog even gezellig 
napraten in de kerk onder het genot van een hapje en een drankje. 

De eerstvolgende activiteit  is Tsjerkepaad.  
De kerk is dan open op: 9 juli/ 16 juli/ 23 juli / 30 juli / 6 augustus/ 12 augus-
tus en 10 september (open monumentendag) 
Van 13.00 uur tot 17.00 uur. Er zal o.a. wat info zijn over de grafstenen in en 
buiten de kerk. 
Ook is de recentelijk opgegraven grafsteen van Sibrandus Winsemius uit 1854 
te bewonderen. 
Er kan op 16 juli en 6 augustus een organist langs komen die op het orgel mag 
spelen. Of  hier al aanvragen voor zijn is op dit moment nog niet bekend. 
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Verder is Wieger de Jong bezig om oud Tjerkwerd in kaart te brengen. 
De bedoeling is behoud/faceliften oude kern en bepaalde gebouwen/wonin-
gen te voorzien van bordjes waarop de historie wordt vermeld, zodat er voor 
passanten en fietsers ook e.e.a. te zien en te lezen is. 
 
Contact: 
 

 dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com 
www.tsjerkwerd.nl/dorpsbelang 

 
Het bestuur.  
 

 
 
Stichting Fitness Foar Froulju 
 
Oprichting 
De fitness club is opgericht door Hinke Brandsma en Jeanet Volbeda op 1   
oktober 2001 
 
Waarom er is al een ouderen groep maar er was geen groep voor wat jongere 
dames deze dames wilden niet naar Bollsward omdat ze niet alles konden en 
volhouden. 
 
Wat doen we zoal: Warming up (op muziek) 

Rek en strek oefeningen 
Grondoefeningen 
Ontspanningsoefeningen 

Materialen: 

Matjes/gewichten/stepbankjes/ballen/tennisrackets/ 
springtouw/hoepels/pittenzakjes/volleybalnet/Dynaband enz. 
 

Ledenaantal 2016 11 leden 

Onze leidster is op dit moment Stefhanie Zijlstra uit Bolsward 

Waar en wanneer: op maandagavond van 19.30/20.30 in het Waltahuis 

U kunt zich opgeven of informatie krijgen bij: 
Hinke Brandsma tel.0515 579747 
Jeanet Volbeda tel.0515 572450 

mailto:dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
http://www.tsjerkwerd.nl/dorpsbelang
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"De vrijheid omarmd" 
 

 Onder grote belangstelling vanuit het dorp ,maar ook van familieleden van 
gevallenen welke in Tjerkwerd middels het in 2014 geplaatste monument 
worden herdacht, genodigden, ook dit jaar  de dodenherdenking als ceremo-
nie in Tjerkwerd .De kinderen van de basisschool "de Reinbôge" hebben het 
monument geadopteerd, zij worden door middel van een lespakket voorbe-
reid op de herdenking, waarin zij een groot aandeel hebben in de uitvoering 
van de herdenking Tijdens "Himmeldei" is het monument en de omgeving 
schoongemaakt.  
De kinderen schreven gedichten, drie van hen droegen hun gedicht voor tij-
dens de herdenking.  

In de stoet ,vanaf basisschool de "Reinbôge", vooraf gegaan door muziekver-
eniging "Eensgezindheid" naar het monument , droegen de kinderen de kran-
sen en bloemstukken. Na de krans- bloemstuk legging vanuit de Gemeente, 
namens familie van gevallenen, de basisschool, het 4 mei comité, aanwezigen 
en Kunstrijk Tjerkwerd volgden de sprekers. 

De ceremoniemeester namens de Gemeente , Anne Galama, Amarins Wilts 
en Anna Tiesma met hun zelf geschreven gedicht en de heer Gerard Voogd, 
Hoofdagent Politie Noord Nederland met een indrukwekkende toespraak 

Het korps speelde Koralen en net voor de 8 klokslagen blies Yvonne Galama 
de "Taptoe". Na twee minuten stilte volgde "Het Wilhelmus". 

Na een woord van dank en besef van de noodzaak tot herdenken liepen de 
aanwezigen in stoet terug richting de "Reinbôge", alwaar voor genodigden 
van "ver" een kopje koffie werd geschonken. 

 "De vredesgedachte kan niet vaak genoeg omarmd worden." ( citaat Gerben D 

Wijnja) 

Rest ons een woord van dank uit te spreken voor alle aanwezigen en betrok-
kenen maar bovenal de kinderen, welke deze herdenking mogelijk hebben 
gemaakt! 

Middels de giften kunnen wij de herdenking in stand houden, ook hiervoor 
heel hartelijk bedankt! 

Namens het " 4 mei Comité Tjerkwerd"; Foekje Bakker, Mireille Galema, 
Evert Bakker, Joke de Jong, Geertje Feenstra, Anita Hekkema, voorzitter 

NB Boeken Opdat wij niet vergeten; over de oorlogsslachtoffers uit Tjerk-
werd, geschreven door Gerben D Wijnja zijn te verkrijgen via de comité-leden 
à 10,- euro per stuk. 

De opbrengst komt geheel ten goede van het in stand houden van de herden-
king(en). 
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Fotoimpressie Dodenherdenking 
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Fotoimpressie Kidsrun 
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Fotoimpressie Parodialoop  
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Fotoimpressie Slachtemarathon: de toppers fan Tsjerkwert  
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Nijs fan Eensgezindheid 

 
Het korps van Tjerkwerd heeft een drukke periode achter de rug. Het begin 
van het jaar stond in het teken van de voorbereidingen op het ONFK in 
Drachten. Deze kampioenschappen stonden op 8 april gepland en Tjerkwerd 
wilde goed voor de dag komen. 
 
Op woendag 20 januari was er jaarvergadering. De meeste leden waren aan-
wezig en na het verplichte werk werd er gezellig na-verhaald. 
 
Op 20 en 21 februari was er een studieweekend in 'De Ploats' in Blokzijl. Daar 
werd er vrolijk en noestig geoefend op het stuk 'Homage', en dat een heel 
weekend lang. Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning en vertier. De col-
lega dirigenten van Jeanette, te weten Thom Zigterman en Marten Miedema, 
kwamen ook langs voor extra inspiratie. We hebben ons prima vermaakt. 
 
Zaterdag 12 maart was het korpsenfes-
tival van Femuza in Nijland. Een mooie 
uitvoering van Eensgezindheid. De Har-
monie Sneek bleek aan het eind van de 
dag de winnaar. Zij mogen het gala con-
cert op 18 juni mede invullen. 
 
Op zondag 3 april was er een try-out in 
Joure. Als laatste voorbereiding op het 
ONFK.  
 
Op 8 april was het dan zover, het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap. 
Tjerkwerd komt uit in de 4e divisie. De tegenstanders waren: 
Looft den Heer – Boornbergum, Crescendo - Elst Utrecht, CMV De Bazuin – 
Lutjegast, Euphonia – Bakhuizen, Harmonie – Akkrum, De Lofstem – Sumar, 
CMV Prins Hendrik – Scheemda, CMV Excelsior – Bruchterveld, Heide Echo – 
Knegsel. 
Tjerkwerd lootte als 6e en werd uiteindelijk 8e met een puike 81.83 punten. 
Voor ons gevoel hadden we wat hoger mogen eindigen, maar een 'blinde' 
jury beslist. Een kleine teleurstelling, maar we zijn tevreden met de prestatie 
van ons eigen dorps-korps. 
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Op 27 april was de jaarlijks Koningsmars door het dorp gepland, maar door 
het slechte weer liep het even anders. 
De dodenherdenking op 4 mei verliep zoals gepland en het mooie weer 
zorgde voor een gedenkwaardige avond. 
 
Op 4 juni was de 4-jaarlijks Slachtemarathon. Een groot loop- en wandeleve-
nement over de oude Slachtedijk. Eensgezindheid had samen met het korps 
van Koudum en Wyckel het idee opgepakt om een gezamenlijk optreden, als 
Blier(r)e Blazers, te verzorgen langs de route. De organisatie had de locatie 
Gerbrandy State aan de Yndyk aangewezen. Het werd een prachtige avond. 
Van even voor zeven tot na negenen werd er door een kleine 80 muzikanten 
een feestsfeer gemaakt die menig wandelaar opbeurde voor het laatste stuk 
naar Reard. Prachtig!  

 
Agenda 
8 juli: afsluiting seizoen, optreden op de Merke in Workum, aan-

vang 16:30 uur 
31 augustus: start nieuwe seizoen 
24 september: rommelmarkt bij Ule Haarsma 
18 december: kerstconcert met koor Majim uit Koudum 
 
Voor de rommelmarkt vragen wij alle inwoners van Tjerkwerd en Dedgum 
om hun beste 'rommel' aan te bieden. De spullen worden gehaald op donder-
dag 22 september 'bûten ut' en vrijdag 23 september in Tjerkwerd (dorp).  
Graag de spullen klaar zetten (buiten), want anders wordt het voor ons 
nachtwerk. 
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Studieweekend en galaconcert met "de Toansetters". 

Vrijdag 10 juni was het zover: het studieweekend met "de Toansetters". 
Om 18.30 verzamelen bij "it Waltahûs", met heel veel bagage want het in-
strument ging ook mee natuurlijk! 
 
De reis ging naar Sanfirden, een prachtige locatie aan de Oudegaaster Brek-
ken.Daar aangekomen natuurlijk eerst alles verkennen en de bedden oppom-
pen, we sliepen allemaal in dezelfde loods. Ondertussen vroegen een hele-
boel al of ze mochten zwemmen, maar er moest eerst nog gegeten worden. 
De barbecue kwam aan met hamburgers en saté stokjes, heerlijk!! 

Hierna kwam Jeanette al voor de eerste repetitie, 
er moest ook gemusiceerd worden. Dit duurde tot 
22 uur en daarna was het tijd voor spannende 
"Moordspel". In groepjes van twee moest er een 
moord opgelost worden in de schemer van Sanfir-
den best spannend.. 
De spanning werd nog opgevoerd door een on-
verwacht bezoek van twee wel hele vreemde gas-

ten... Het waren vissers vrouwen met hele enge maskers op, brrrr dit vonden 
sommigen wel heel eng...Gelukkig gingen de maskers al snel af en het bleken 
Jeanette en Martje te zijn, wat een goeie grap! 

Ondertussen was het kampvuur aan en konden we met elkaar nog gezellig 
even zitten. De eerste jeugd wou al gaan slapen maar kwam later ook alweer 
terug.. Om 1 uur afgesloten en lekker in de "rust". 
In de nacht veel geluiden gehoord van de koeien, de haan, en niet te verge-
ten alle zwaluwen in de loods. 

8 uur stond het ontbijt weer klaar, en Almer de dirigent kwam rond 9 uur. 
Alweer repeteren, nu dus onder leiding van Almer. 
Tussendoor nog koffie met oranjekoek ter ere van de verjaardag van Sigrid. 
Rond 11 uur de laatste noten gespeeld en kon iedereen moe maar voldaan 
weer naar huis. 
 
We kunnen terugkijken op een heel gezellig en muzikaal weekend voor de 
jeugdleden, dit is zeker voor herhaling vatbaar!!  
 
Zaterdag 18 juni was het eindelijk zover. De Toansetters uit Tjerkwerd en 
Femke Galama mochten optreden tijdens het Galaconcert van Femuza (Fede-
ratie van Muziek en Zang in de gemeente Sudwest Fryslân) in het Theater van 
Sneek samen met de winnaars van de competitieve festivals en solistencon-
coursen van dit seizoen. 

De Toansetters dankten hun deelname na een 2e plaats tijdens het festival 
voor jeugdorkesten in januari van dit jaar. Het jeugdkorps van Grouw werd 
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daar eerste maar zij behoren niet tot de gemeente SWF, vandaar dat de To-
ansetters de eer hadden om op het Galaconcert te spelen. Femke Galama 
had op alt saxofoon zaterdag 16 februari het 47e solistenconcours met maar 
liefst 95 punten gewonnen. 

De avond werd gepreseteerd door Jeanette Valkema (dirigente van “Eensge-
zindheid” ). De Toansetters beten, o.l.v. Almer Zijlstra, het spits af met een 6-
tal nummers waarvan 4 nummers uit een arrangement van Jacob de Haan 
“Around the world” kwamen. Dit deden ze met verve! Na hen kwamen 2 ko-
ren: “het Willekoar” uit Heeg en “de Martens Cantorij”uit Scharnegoutum.  

 

Na de pauze kwam Femke Galama in actie met 
een subliem optreden. Ze speelde het nummer 
“Pequena Czarda” onder begeleiding van Ma-
riette Hornsveld op piano. Ze kreeg dan ook een 
staande ovatie van het publiek! Wat een talent. 
Als laatste was er een optreden van “de Harmo-
nie” uit Sneek onder leiding van Andries Kramer. 
Femke Galama speelde als solist mee met het 
stuk “Nuits Blanches”. Bijzonder detail: Andries 
geeft veel van de kinderen van “de Toansetters” 
muziekles!  

De avond werd afgesloten met een gezamenlijk 
optreden van alle deelnemers van het nummer 
Adiemus. 
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Beabuorster Mole kreeg bijzonder bezoek 

Het was 6 mei 2016. De Beabuorster Mole stond fier te draaien op een krach-
tige oostenwind, de zeilen vol op het hekwerk. Het witte huisje met haar 
oude, oranje dakpannen stak samen met de wiekendrager strak af tegen de 
smetteloos blauwe lucht. Het was schitterend weer en de molen maalde dat 
het een lieve lust was. Schuimend bruiste het water door de útskoat. De 
beide molenaars Henk Kuipers en Jentje van der Stap genoten, maar waren 
ook in spannende afwachting van enkele bezoekers. Hoeveel konden ze ver-
wachten? Henk haalde z’n schouders op en Jentje wist het al evenmin. Maar 
het zou wel bijzonder bezoek zijn. 

Laten we teruggaan in de tijd. bijna 110 jaar geleden! In 1907 werd uit maar 
liefst 33 sollicitanten Earde Bijlsma benoemd als molenaar van de Beabuor-
ster Mole. Een drietal jaar daarvoor hadden de molen en het woninkje nog 
een verfbeurt gehad. Paulus Schuil, van de schilderswinkel op het Aldhiem in 
Tjerwerd, had dat uitgevoerd voor de som van f 88,60. Bijlsma kwam dan ook 
in een voor die tijd goed onderhouden woninkje te wonen, voorzien van bed-
steden en een onbeschoten zolder waar ook geslapen kon worden, zij het dat 
weer en wind door de pannen vrij spel hadden en de warmte van de turf- en 
houtkachel daar tijdens herfststormen en winterse kou ver te zoeken was. 
Die hield slechts het kleine woonkamertje overdag op temperatuur en daar-
van profiteerden alleen degenen die hier in een bedstee de nacht doorbrach-
ten, de slaapstee die was aangebracht tegen de muur op de westzijde van het 
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huisje. Het kamertje bood uitzicht op de molen, op het zuiden en  westen. 
Daar vandaan kwamen de meeste buien en vanuit de kamer was het luxe om, 
uit de wind en in de warmte, het weer gade te slaan. Wat een verschil met de 
boerenmolens, de muontsen en spinnekoppen, die het zonder woning moes-
ten doen en waar slechts het acht- of vierkant van de molen voor enige be-
schutting zorgde. Enige, want het tochtte er als een kreng. Nee, dan de Be-
abuorster Mole. Earde Bijlsma was in zijn nopjes met deze benoeming. Hij 
was getrouwd met Jesina van Velzen. Ze kregen vijf zonen: Johannes, Frits, 
Feike, Auke en Sjoerd. De laatste drie bleven Friesland niet trouw toen ze vol-
wassen waren. Ze zochten hun heil in de VS. Johannes was later betrokken bij 
de aanleg van de Afsluitdijk en Frits heeft zijn hele leven in Bolsward ge-
woond. 

Het oude verhaal dat de wereld over ging 

Met de aanstelling van Bijlsma kreeg het polderbestuur meer zekerheid, want 
deze molenaar was een vertrouwd vakman. Klachten over hem zijn niet be-
kend. Toch markeert een bijzonder voorval de geschiedenis van deze mole-
naar. Het was de molenaars van het Waterschap Exmorra verboden om die-
ren op het erf te houden. Op de Exmoarstermole, van hetzelfde waterschap, 
had de molenaar te horen gekregen dat hij op de molen geen varkens meer 
mocht mesten. Bijlsma vreesde dat hij zijn mollenhondje, een stabij, ook van 
de hand zou moeten doen. Maar hij kon Bijke niet missen en hij kreeg toe-
stemming het hondje te houden. Het kefte altijd als de molen te hard begon 
te draaien. Als de molenaar dan in z’n stoel voor het raam een middagdutje 
deed, schrok hij van dat gekef meteen wakker. Bijke waarschuwde perfect. 
Maar op een dag ging het mis. De molenaar deed weer een “knipperke” en 
bij het ontwaken tolden de wieken als een dolle in het rond. Geschrokken 
vroeg Earde zich af waarom Bijke hem niet had gewekt. Hij snelde naar de 
molen, zette hem stil en kwam vervolgens tot de vreselijke ontdekking dat 
het hondje door de wieken was gegrepen en tientallen meters verderop in 
het weiland terecht was gekomen, dood. De liefde van de molenaar voor het 
hondje kreeg zo een wreed einde.  

Nazaten van Earde Bijlsma 

Het was net twee uur geweest toen het verwachte bezoek zich over het 
smalle bruggetje door het weiland naar de molen begaf. Jentje had ervoor 
gezorgd dat er door het gras een begaanbaar pad gemaaid was. Ron Kran-
cher, Sunny Bijlsma, Gerrit Bijlsma, Rein Visser en Hitty Bijlsma stelden zich 
voor als nazaten van Earde Bijlsma. Natuurlijk wilden zij de molen bekijken en 
niet te vergeten het huisje waarin hun overgrootvader als molenaar had ge-
woond. Het voelde als thuiskomen, terug naar de roots, waarbij twee perso-
nen zowaar uit Thailand waren gekomen. En ze kenden blijkbaar allemaal de 
oude foto die zo nadrukkelijk in het kamertje staat te pronken. Een groep 
mannen, slatters in een sloot, geflankeerd door twee oude spinnekopmolens. 
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“Kijk, dit is 
nou Earde,” 
zei Hitty en ze 
wees de man 
in het midden 
aan. Verrast 
keken de 
beide mole-
naars elkaar 
aan: dát wis-
ten ze niet. Al 
die tijd dat ze 
hier in het ka-
mertje hun 
sterke verhalen aan het uitwisselen waren, keek hij vanaf de historische foto 
de beide vrijwillige molenaars aan. “Het voelt zo bijzonder hè”, liet Hitty en-
thousiast weten. “Hier liggen de voetstappen van onze voorouders. Ze moes-
ten eens weten.”  
Er is nog een herinnering aan Earde Bijlsma zichtbaar in de molen. Daar staat 
met potlood een door hem geschreven mededeling: “Wegens de droogte 
1921 konden wij 4 januari nog bij de molen door de opvaart lopen”.  Bijlsma 
bleef tot 1926 molenaar op de Beabuorster Mole. Negentien jaar had hij 
vangtouw en kruirad in handen gehad, geheel naar tevredenheid van het be-
stuur en de ingelanden. Met een goed gevoel ging het gezelschap terug naar 
huis. T.z.t. komen ze graag terug. “Want het zijn toch je roots hè!”   
                                                                                                 Gerben D. Wijnja 
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Hinke Twijnstra en Akke Gietema:  30 jier Kader! 

Nei twa winterskoften leerd te hawwen, 
ha Hinke en Akke op 23 april 1986 eksa-
men dien yn Ljouwert, en binne doe 
slagge foar Kaderynstruktrise. 

Se binne yn it seisoen ’86 – ’87 útein set 
mei lesjaan. Yn it seisoen ’87 – ’88 wie der 
wer in nije kursus EHBO, die’t Hinke jûn 
hat.  Der wiene 15 kursisten, ien hjekke 
healwei âf en twa diene gjin eksamen. Op 
10-2-1988 diene 12 eksamen en slaggen 
allegearre. Dizze jûn spile Akke foar 
slachtoffer. 

Op de ledengearkomste fan 14 febrewaris 
1989 wie Akke 25 jier bij de EHBO. Hja krige doe de dr. C.B.Tilanuis jr. draag-
penning. 

Jim hawwe yn die 30 jier al hiel wat jûnen fuort west nei ferskate ferienings. 
Foar ús binne jim ek altyd yn it spier: oefenjûnen yn ‘e ligboks, bûthús, tim-
merskuorre of in   “rondje om de kerk”. Prachtig! Jim hawwe in protte tarie-
dings foar dizze jûnen, mar jim dogge it mar! It is wol ris spitig, dat der dan 
net sa folle leden komme. 

Op de jiergearkomste fan 30 maart 1995 wie Hinke 25 jier bij de EHBO en 
krige ek de dr. C.B.Tilanus jr. draagpenning. 

Wij as EHBO feriening binne bliid mei ús twa kaders. It binne no al trije! Wat 
in weelde! 

Hinke jout ek al ± 34 jier jeugd-EHBO hjir yn Tsjerkwert oan skoalle en Akke 
nimt dan de eksamens âf. Ek is Akke jierren yn ’t spier west foar it Reade 
Krús. 

Doe’t jimme 20 jier kader wiene, krigen jimme in sulveren medalje en in 
spjeldsje. Yn 2009 hat Hinke meiholpen om it foar mekoar te krijen, dat der 
yn Tsjerkwert in AED kaam. 

Ek binne der yn 2008, 2009 en 2012 nije kursussen joen, wertroch wij no in 
bloeiende feriening binne. 

Yn 2010 al 40 jier bij de EHBO. Wèr kaam Tsjitske Muurling fan distrikt Frys-
lân. Doe krigen jimme de grutte sulveren medalje. En op deselde jûn binne 
jim Erelid wurden fan de EHBO feriening Tsjerkwert. 
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Op 29 april 2011 ‘fergadering’ op it stedhûs fan Snits. Mar doe’t jim yn de 
boppeseal kamen sieten der allegearre family en krigen jimme de ûnderskie-
ding: Lid yn de Orde fan Oranje Nassau. Dertroch mochten jimme meisitte 
oan it Heamiel yn Bolsert en binne jim nei Den Haag west op Prinsjesdag! 

En no dus 30 jier kader! District Fryslân hie no gjin dekoraasjes meer, mar 
wij wolle der ál bij stilstean! Wij hawwe al wat foar jim en wolle jim tige be-
danke foar alles wat jim foar ús EHBO feriening dien ha!  

Wij winskje jim nog folle sûne jierren en EHBO-plezier ta!  

 

Hjirbij ek nog even in meidieling fan húshâldlike aard: 

Der hat yn febrewaris in bestjoerswikseling plak foun. 

Hinke Twijnstra hat neidat se 30 jier foarsitter west hat, it 
bestjoer ferlitten. Agatha Miedema hat de funktie fan 
foarsitter no oernaam en Wanda Bakker is yn it bestjoer 
kaam 

Bestjoer en leden EHBO Tsjerkwert 
 

 
Nieuws van de kaartclub 
Het seizoen is voorbij, we hebben dit jaar leuk en gezellig gekaart (23 keer). 
Mede dankzij de biljarters hebben we steeds weinig stilzitters , dit maakt het 
klaverjassen natuurlijk weer wat leuker.  

De competitie was dit jaar tot het einde toe erg spannend. 
Hierbij is de eindstand geworden : 

1. Jouke Hettinga   4813 
2. Anno Galama  4803 
3. Fokko Rollema  4765 

We beginnen weer op de eerste dinsdag van oktober, dus 4 oktober zien we 
iedereen weer. 

Natuurlijk kunnen we nieuwe leden gebruiken, dus heb je zin om te klaverjas-
sen kom gewoon langs op de dinsdagavonden in het Waltahus. 
We beginnen om 20:00 uur.  

Tot 4 oktober, 
 
Klaverjasclub Tjerkwerd 
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Ut ús âlde printekabinet 

Nei oanlieding fan de âlde foto’s yn it foarige nûmer kaam der in reaksje fan 
Feike Mulder.  

“De persoon op de tweede foto is Hendrikje Postma - Lycklama á 
Nijeholt, geboren op 25-03-1904 te Hartwerd en overleden op  
09-05-1979 te Bolsward. Ze was getrouwd met  Siek Postma (M)  
(* 03-02-1875 te Tjerkwerd + 04-09-1961 te Tjerkwerd)  Zij was 
de moeder van Okke Sieks Postma en woonde op Waltawei 57.” 
De huidige bewoners zijn Andrea en Klaas Boersma.  

Op de tredde foto koe Feike ek de minsken be-
neame: “Fokke Gietema op de wagen, en zijn 
arbeider Herre van der Meer naast de wagen. 
De jongen op de wagen kan ik niet goed zien 
(foto te klein en onscherp) maar zou Harm 
Oostenveld kunnen zijn. Herre was de broer van 
Thea Gietema.” 

Aldus Feike Mulder. Ynformaasje fan frou Grytsje Steur wiist yn deselde 
rjochting. It wie har beppe. 

De foto fan it doarpsgesicht brocht gjin nije ynischten. Gjinien koe hjir spitich 
genôch wat fan Tsjerkwert yn werom fine. 

Hjirby in nije âlde foto fanút de loft makke. De lokaasje Tsjerkwert kin net 
misse. It lit it gebiet om de tsjerke hinne sjen. De foto docht faaks tinken oan 
âlde tiden. Reaksjes 
binne fansels tige 
wolkom. Wy beskikke 
net oer de orizjinele 
fotokaart sadat wy 
gjin útfergrutting fan 
in part meitsje kinne. 
Mocht ien dy foto 
wol ha dan liene wy 
him graach foar it 
meitsjen fan in scan. 
It sil ús nij dwaan.
   

Gerben D. Wijnja 
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Oproep van de website Tsjerkwert…….. 
Wij zijn al een poosje bezig de website van Tjerkwerd te optimaliseren. Hier-
voor hebben wij o.a. alle verenigingen, het bedrijfsleven en dorpsgenoten be-
naderd om een bijdrage te leveren. Helaas missen wij nog een aantal organi-
saties. Door hun afwezigheid op de website kunnen wij natuurlijk geen mooi, 
compleet beeld geven van alles wat er in ons mooie dorp is en gebeurt.  

Mocht het zelf niet lukken om op een 
of andere wijze een bijdrage te leve-
ren, schroom dan niet een van ons te 
benaderen voor hulp. Of kijk eens op 
de website, naar voorbeelden van 
reeds aanwezige bijdragen: 
www.tsjerkwert.nl 

 

Gelukkig worden wel regelmatig de activiteiten in het dorp op onze website 
geplaatst. Ook voor de activiteiten-agenda is onze website een mooie aanvul-
ling op de MAT.  

Graag zien wij jullie reacties tegemoet op ons mailadres: 

websitetsjerkwert@gmail.com. 

Werkgroep Website Tsjerkwert  
Jan Witteveen, Jan Kroontje, Ans Valkering, Danielle Kraft en Jos Falkena 

  

http://www.tsjerkwert.nl/
mailto:websitetsjerkwert@gmail.com
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Nieuws van Cbs de Reinbôge Tjerkwerd 

In het schooljaar 2016- 2017 starten we op de Reinbôge met een continu-
rooster. Dit houdt in dat de leerlingen vanaf 8.30 uur- 14.30 uur op school 
zullen zijn. Ze eten dan samen met de leerkracht op school en gaan niet meer 
naar huis tussen de middag. De woensdagmiddag blijft wel voor alle leer-
lingen een vrije middag en vrijdagmiddag is vrij voor de jongste leerlingen.  
 
Op dit moment zijn we samen met de ouders in gesprek met “Thuis bij Thea” 
om te kijken of er behoefte is aan een buitenschoolse opvang. Voor meer in-
formatie hierover kunt u naar www.thuisbijthea.nl  
 
Klaploop 
“Wat een boel geld” 
hoorden we Anneke 
Witteveen zeggen van 
de Trijntje Beimers 
Stichting. “Hier kunnen 
we wel 2 koeien voor 
kopen!” De klaploop 
van gister heeft              
€ 1119,69 opgeleverd. 
Super!  
 
 
Alle leerlingen van de Reinbôge hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk 
geld op te halen. En ……dat is gelukt. Top! 
 
 
 
Schoolbord gratis af te halen op de 
Waltaweg 29.  
Heeft u belangstelling? Kom gerust 
langs maar neem dan eerst even 
contact op met 0515579813 of mail 
naar directie@reinboge.nl  
 
 
 
 
  

http://www.thuisbijthea.nl/
mailto:directie@reinboge.nl
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 Koken met Riemkje 
 
Beste lezers, de afgelopen weken hebben we al heerlijk weer gehad, waar-
door we veel buiten gegeten hebben. Deze salade is een absolute aanrader. 
Geniet van de (hoop ik) lange zomeravonden.  

Pastasalade met mayo-dressing. 

 150 g penne 

 350 g groene asperges 

 3 el olijfolie 

 2 avocado's 

 280 g kalkoenfilet à la minute 

 250 g tuinerwten 

 25 g bieslook 

 1 citroen 

 2 el mayonaise 

 2 el water 
 

1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Giet af. 

2. Verwijder ondertussen de houtachtige onderkant van de asperges en halveer 
ze. Besprenkel met 1 el olie. Verhit de grillpan zonder olie of boter en gril de 
asperges 4 min. Keer regelmatig. 

3. Snijd ondertussen de avocado's overlangs doormidden en verwijder de pit. 
Schep met een lepel het vruchtvlees eruit en snijd in plakken van 1 cm dik. 
Besprenkel met 1 el olie en gril 2 min. Keer halverwege. 

4. Besprenkel de kalkoenfilet met de rest van de olie en breng op smaak met 
peper en zout. Gril de filet 5 min., keer halverwege. 

5. Doe ondertussen de tuinerwten in een kom en giet er kokend water over. 
Laat 1 min. staan en giet af. 

6. Snijd de bieslook fijn. Rasp de gele schil van de citroen en pers de helft van de 
vrucht uit. Snijd de rest in parten. Meng de bieslook, het citroenrasp, 2 el -
sap, de mayonaise en het water tot een dressing.  

7. Schep de pasta, asperges en dressing voorzichtig door elkaar en verdeel de 
gegrilde kalkoen en avocado erover. Serveer met de citroenparten erbij. 
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Zomer kleurplaat   
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Zoek de 6 verschillen 
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