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Van de redactie
Op de voorkant van het vorige nummer zagen we een mooie luchtfoto. Deze
keer hebben we weer een speciale foto op de cover. Voor het eerst in onze
ges hiede is krijgt Si terklaas podiu i t Skieppesturtsje.
Na ee
ooie zo er zitte
e eer druk i het i terprogra
a et
allemaal activiteiten in en rondom het dorp. Activiteiten die elke keer weer
vóór en dóór Tjerkwerders worden georganiseerd. Voor mij maakt hier actief
aan meedoen het leven in het dorp plezierig. Genoeg reden om ook mijn
steentje bij te drage . Va daar dat ik u dit a de reda tie ag s hrij e .
Deze editie staat weer bol van nieuwtjes, wetenswaardigheden en
o t ikkeli ge . Zoals ieu e dorps e o ers, de ope i g a de ooiste
weg van Fryslân en het concert van Eensgezindheid met Eric Vloeimans.
Ook deze keer hope

ij dat jullie eer

oge ge iete

a de sturt .

Groet namens de redactie,
Jan Witteveen

Wa krijt de Skieppesturt 2017?
Mail jo favoryt foar 15 desimber nei:
itskieppesturtsje@gmail.com
By de redaksjeleden ynleverje kin fansels ek.

Vrijwillige bijdragen
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN;
T. Stremler-Stegenga; A. Dam eo.; H. Veenendaal CJ.; D. Bakker-de Jong;
J. Reitsma eo.
Namens de redactie, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Bijdrage ku e o erge aakt orde
et er eldi g Bijdrage it
Skieppesturtsje e het jaar aar het etrekki g op heeft.
Bankrelatie ABN/AMRO bank Bolsward.
Rekening; NL34ABNA0847668398
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Nieuws van stichting It Waltahûs
Het nieuwe winterseizoen zijn we met een frisse start begonnen, op 9
september hebben een aantal vrijwilligers met het bestuur it Waltahûs eens
extra onderhanden genomen van binnen en van buiten. Kleine klusje werden
uitgevoerd en er werd gepoetst en geschrobd enz. normaal gebeurd dit in
april mei maar door de drukte en vakanties werd dit uitgesteld maar dus niet
afgesteld.
De info avond voor vrijwilligers is gehouden op 29 sept hier word het reilen
en zeilen van het dorpshuis toegelicht en hier is ook altijd weer belangstelling
voor. Een punt van aandacht blijft het aantal schoonmakers deze groep is niet
zo groot en dus worden zij noodgedwongen vaak ingeroosterd. Mocht u eens
wat tijd over hebben om b.v. eens een ochtend in de maand even te helpen
zou dat zeer gewenst zijn. Natuurlijk ook actueel zijn de verbouw plannen die
hier uitgelicht werden. De architect heeft de plannen uitgewerkt en vielen in
goede aarde. Inmiddels zijn de tekeningen naar de welstand commissie
gestuurd. Dus dat is afwachten maar de financiële plaatje moet eerst ook
rond zijn voor er een spijker geslagen word. Word vervolgd. Het winter
seizoen is inmiddels weer lekker bezig. Elke avond is er weer drukte en
gezelligheid in it Waltahûs met als klap op de vuurpijl de danslessen op
vrijdagavond. Een tiental paren hebben zich aangemeld en krijgen les van
Teake e Ja et Rijp a e
it ko t der op oa
zegge ze aar het is
harstikke leuk.
Wat ook weer een succes was, was de Grote quizavond op 28 oktober voor
verenigingen. In totaal hadden 13 verenigingen zich opgegeven met elk 4
perso e . Er are
rage ro de
et oa. Foto s, puzzels, uziek,
geschiedenis, taal, dieren geluiden en een proeverij. In dit geval bier. Drie
soorten, er is altijd veel discussie
over het bier zei Douwe maar, maar
weinigen
konden
het
goede
antwoord geven. Uiteindelijk kreeg
De IIsklup (zie foto) de meeste
punten gevolgd door de kerkenraad
en een gedeelde derde plaats was
voor de Fitnessende vrouwen en de
Oranje vereniging.
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Motortoerclub Tjerkwerd
17
’t Skieppesturtsje july
7
Op zondag 16 juli verzamelde een groep van 12 motorrijders zich bij het
Waltahus. Het weerbericht gaf aan dat er tot 11 uur een kleine kans op
motregen was wat Henk vd Z verhinderde om mee te gaan. Toen ie zag dat hij
de e ige afhaker zou zij e E ert B ook ee gi g is ie s el z
otor gaa
ophalen en konden we dus vertrekken.
Er was een leuke route door Andries S. uitgezet. Net na vertrek begon het
inderdaad wat te regenen dus het mooie slingerweggetje bij Burgwerd moest
voorzichtig genomen worden, toen via Boazum binnendoor naar Reduzum
aar A dries z offroad ku ste og e e ilde late zie . Daar a ia
Wergea/Warten richting Eastermar waar we op a pi g t Wit ee ee
bakje koffie met gebakje hebben genomen. Na een 2e bakkie weer in de
kleren en weer verder richting Kootstertille en langs de vaart naar provincie
Groningen. Bij Briltil richting Haren/Eelde en langs Zuidlaren naar Drenthe.
De lunch hebben we gehad in Schipborg in eettent de Liefde van De
Drentsche Aa. Het zat heerlijk daar buiten aan het water de Aa maar moesten
toch maar weer verder.
De route ging naar Oosterwolde, Gorredijk, Aldeboarn, en viaAkkrum richting
Sneek. Bij IJlst nog een laatste benzine stop en toen binnendoor over het
mooie weggetje bij Pykezijl richting Tjerkwerd waar we om 17 uur weer bij
het Waltahus aankwamen.
Hier werd nog even nagepraat en toen op huis aan om de motor weer te
poetsen. Langs deze weg hartelijke bedankt Gert en Andries voor de
organisatie en volgend jaar maar weer!

t Skieppesturtsje | desi

er

5

Jubileumnummer
Zoals u eet estaat t Skieppesturtsje
inmiddels 40 jaar. Ter ere van deze
gelegenheid hebben wij begin dit jaar dan
ook een jubileumnummer uitgebracht. Nu
hebben wij nog behoorlijk wat van deze
exemplaren op vooraad dus als u
interesse heeft voor een glossy kunt u
contact opnemen met één van de
redactieleden. Of stuur een mailtje naar
itskieppesturtsje@gmail.com

Menno Galama wint 115de Freulepartij in Wommels
Op woensdag 9 augustus 2017 won het Bolswarder partuur in Wommels de
115de editie van de Freulepartij, dé belangrijkste jongenspartij van het jaar.
Het drietal Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen en Menno Galama stond in de finale
tegenover het partuur uit Exmorra: Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra en
Jelmer Dijkstra. Met een eindstand van 5-3 6-6 versloeg het Bolswarder
partuur de jongens uit Exmorra. Het Bolswarder partuur werd naast de
huldigi g i Bols ard ook door K.F. De T a Doarpe feestelijk gehuldigd op t
Skieppefjild in Tjerkwerd.
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K.F. de Twa Doarpen, Kaatsseizoen 2017
K.F. De Twa Doarpen kijkt terug op een geslaagd
kaatsseizoen, en wat was het fantastisch dat voor aanvang
van het seizoen een mooie luifel en een terras voor het
kaatshokje gerealiseerd kon worden. De luifel is tijdens het
seizoen al een aantal keren zeer handig gebleken!
De eerste partij van 2017 werd in de winter gekaatst. In Workum werd een
zaalkaatspartij georganiseerd voor de jeugd, samen met kaatsverenigingen De
Pripper uit Workum en Trije yn ien uit Gaast/Ferwoude. Er werd gekaatst in
twee leeftijdscategorien. Bij de oudste categorie ging er een krans mee naar
Tjerkwerd, voor Janita de Jong.
Op 7 mei was het tijd voor de eerste senioren partij; Het pearkekeatsen. Er
stonden 12 pearkes op de lijst die streden voor de vleesprijzen, gesponsord
door It Waltahûs. Bloeicentrum Burghgraef sponsorde de kransen en de
bloemen. Marco had extra zijn best gedaan op de kransen en mocht het
resultaat zelf thuis aa de uur ha ge . Sa e
et zij
aat Gatske de
Jong werd hij de dagwinnaar. De tweede prijs ging naar Ilse Galema en
Klaasjan Haytema. In de verliezersronde was het duo Sjoukje Stuiver en
Michiel de Jong de beste.Tweede werden Anna Ydema en Bert Jan
Ouderkerken.
Op 27 en 28 mei werd door K.F. De Twa Doarpen een keatswiekein
georganiseerd, waarvoor ook de leden van kaatsverenigingen De Cannegieter
uit Balk, De Pripper uit Workum, Trije yn Ien uit Gaast Ferwoude en De Seare
Hân uit Wolsum waren uitgenodigd. De jeugd kaatste op zaterdag en sponsor
was Priore Accountants en Raadgevers uit Workum. Op zondag kaatsten de
se iore . Spo sor as Jelle s Boubedriuw uit Greonterp. Uitslagen:
Jongste jeugd:
1. Wietze Zeinstra en Jelmer Kuipers
Tussengroep:
Winnaarsronde:
1. Oane Tjalma en Liam Kramer
2. AnneFrouk Poelstra en Lineke Schakel

Verliezersronde:
Rinke Schram en Janita de Jong
Michel Hendriks en Willem Poelstra

Senioren:
A-klasse:
1. Bert Jan Ouderkerken, Auke Walsma
en Ype Bote Bonnema.
2. Klaas Jan Haytema, Fabian Noordhuis en Jelle Brandsma.
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B-klasse:
Winnaarsronde:
1. Sjoerd Bouma, Seakle Zijsling
en Hotske Burghgraef
2. Rein Bakker, Robin Bijlsma
en Ekerina Bootsma

Verliezersronde:
1. Pietsje de Boer, Michiel de Jong
en Erna Harkema
2. Jan Hessel de Groot, Gyanne Hiemstra
en Akkelys Hiemstra.

18 juni was het alweer tijd voor de eerste zachteballen partij van dit seizoen,
het kaatsen voor iedereen. Haarsma uit Tjerkwerd sponsorde deze partij.
Uitslag van deze partij was als volgt
Winnaarsronde:
1. Seakle Witteveen, Ruurdje Dijkstra
en Willem Schakel
2. Sven Bijlsma, Femke Boonstra
en Amarins Wilts
3. Robin Bijlsma, Bouwe Enne Feenstra
en Liam Kramer

Verliezersronde:
1. Jan Hessel de Groot, Hotze Sikkes en Eva Kramer
2. Hotske Burghgraef, Reiny Haytema
en Teake Tilstra.

Op zondag 23 juli 2017 werd er een ledenpartij voor senioren en een
ledenpartij voor de jeugd georganiseerd. Sponsor van de jeugdpartij was
Ro ald Z art Auto s.
Jongste Jeugd:
1. Wessel Folkertsma en Jonathan de Boer
2. Iris Ebbendorf en Willem Schakel
Senioren:
Winnaarsronde:
1. Seakle Witteveen, Robin Bijlsma
en Jentsje van der Stap
2. Jan Hessel de Groot, Michiel de Jong
en Atty Gietema
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Tussengroep:
1. Janita de Jong en Lucas Bijlsma
2. Oane Tjalma en Eva Kramer

Verliezersronde:
1. Sjoerd Bouma, Pietsje de Boer
en Hotske Burghgraef
2. Ids Walsma, Jan Postma
en Ekerina Bootsma
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Na een korte zomerpauze werd de volgende partij weer georganiseerd op 2
septe er. O erdag o ht de jeugd het tege elkaar op e e e s a o ds
was het de beurt aan de senioren. De jeugdpartij werd gesponsord door de
Rabobank en het na htkaatse dat s a o ds plaats o d had als spo sor
Installatiebedrijf FRT. Voorafgaand aan het nachtkaatsen werd nog de
huldiging georganiseerd van het winnende freulepartuur. Uitslagen:
Jongste jeugd:
1. Wessel Folkertsma en Ilse Poelstra.
2. Hinke Bouma en Jorn Ouderkerken.
Tussengroep:
Winnaarsronde:
Verliezersronde:
1. Anne Galema en Sybrich Boersma
1. Annafrouk Poelstra en Daphne Bijlsma
2. Bouwe Enne Feenstra en Hylke van der Meer 2. Hotze Sikkes en Sigrid Schakel.
Senioren:
Winnaarsronde:
Verliezersronde:
1. Jelle Cnossen, Wiebren Poelstra
1. Ids Walsma, Cor van Zuiden en Atty Gietema.
en Seakle Zijsling.
2. Menno Galama, Michiel de Jong en Ilse Galema.
2. Seakle Witteveen, Johan Ouderkerken
en Reiny Haytema.
3. Rein Bakker, Hidde Lemstra en Ekerina Bootsma.

Op zaterdagmiddag 16 september werd voor de tweede keer het straatkaatsen
georganiseerd op de straten van de Sylroede. Anne Bakker Tuinaanleg en Bestrating
was sponsor. Deze partij was voor senioren en jeugdleden vanaf klas 1 van het
voortgezet onderwijs. Uitslagen:
Winnaarsronde:
1. Ype Bote Bonnema, Johan Ouderkerken
en Bouwe Enne Feenstra.
2. Auke Walsma, Wiebren de Jong
en Sybrich Boersma.
3. Ids Waldma, Jan Postma
en Ekerina Bootsma.

Verliezersronde:
1. Klaas-Jan Haytema, Seakle Zijsling
en Jildert Boersma.
2. Roel Hekkema, Durk Walsma
en Agatha Witteveen.

En zo komen we aan het einde van weer een prachtig kaatsseizoen. Het seizoen werd
afgesloten met de prijsuitreiking van het competitiekaatsen, dat het hele seizoen
plaatsvond op de donderdagavond en dinsdagavond voor de jeugd.
e
De 1 prijs en wisselbekers gingen naar:
Heren:
Dames:
Tussengroep:
Jongste jeugd:

Thomas Burghgraef
Ekerina Bootsma
Anne Galama
Wessel Folkertsma
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Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.
HEROPENING HEMDYK
Va sle htste eg aar

ooiste eg

Op vrijdagmiddag 6 oktober was het zo ver, de officiële opening van de
Hemdyk de mooiste weg van Fryslân. Dorpsbelangen Tjerkwerd, Blauwhuis en
Dedgum hadden met alle aanwonenden een uitnodiging gekregen om dit
gedenkwaardige moment mee te maken.
Een trotse wethouder Durk Stoker deed het openingswoord. Hierin vertelde
hij dat ze 30 jaar geleden bij een eerdere opknapbeurt er vanuit gingen dat
weg destijds weer 50 jaar mee kon. Niet wetende dat het verkeer steeds
zwaarder en frequenter zou worden en daardoor vernieuwing veel sneller
nodig was.
We werden met paard en wagen vanaf het erf van de fam. Gietema de
Hemdyk op gereden zoals dat vroeger ook ging. Vervolgens gingen we terug
achter een zware tractor met aanhangen om op deze manier het verschil te

symboliseren. Hiermee was de opening officieel.
ONTSLUITINGSWEG DYKSICHT
Vanuit het Dorpsbelang hebben wij regelmatig contact met de gemeente over
de staat van de bouw- ontsluitingsweg naar het nieuwbouwplan Dyksicht toe.
Wanneer alle werkzaamheden volgens de planning kunnen worden
uitgevoerd, dan wordt deze weg in november/december dit jaar geasfalteerd.
Wel is de planning afhankelijk van de weersomstandigheden.
10
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LEDENVERGADERING 2017
Onze jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op vrijdagavond 1 december.
Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda.
Contact:

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

Stokâlde Himdyk fan soarchdossier nei gloednij
fisitekaartsje
Wat leit er der pra hti h hi e, de Hi dyk dy’t as i kro kelli t it paad fa
de himmen bylâns de âlde Middelsee folget. Heech boppe de fjilden, wat it
útsicht befoarderet.
It hat wol oars west. Yn 2015 waard de dyk troch lêzers van de Ljouwerter
Kra te
troppe ta sle htste eg a Friesla d e dat joe h gauris
gefaarlike sitewaasjes. Op it gemeentehûs wie de dyk jierrenlang in
soar hdossier. Dat hie ek alles te krije
ei de histoaryske earde dy t de
ferbi i g tuske Tsjerk ert e Blauh s hat: it is i
oaie lâ skipsr te dy t
wurdearre wurdt troch toeristen, motorriders, fytsers en eigners fan
oldtimers. Mar der is ek swier lânbouferkear en frachtweinen moatte op de
boerebedriuwen komme kinne. En dat koe de dyk eins net ha, hoe
goedbedoeld de opknapbeurten fan de lêste tsientallen jierren ek wiene. Der
moast yngripend wurk fan makke wurde mei ynachtnimmen fan de
esker i gsrigels d r t sa kultuerhistoarysk o u e t etlik rjo ht op
hat.
Dat bestjutte in operaasje dy t ferli e jier eg
ei as doel folslei e
rekonstruksje. Freed 6 oktober waard dat ôfsletten mei in beskieding
iepe i g fa de dyk. Beskiede heid dy t past y sa projekt. Wethâlder Durk
Stoker wist by oanfang dat it net in maklik kerwei wurde soe. Der siet in
protte tarhâldend asfalt yn de âlde dyk en dat moast der allegear út. De
fundearring frege om in resolute yngreep: fersterking, want oars krige men
we ritselde as by foarige wurksumheden, en fernijing fan nutsfoarsjennings.
Dêr moast i
ije laa h asfalt oerhi e e y e er e kaa i stripe
er eto dy t it ride oer de dyk feiliger eitsje oat. Foar it ea h liket de
dyk, dy t op hi sels al et tige reed is, s eller sadat auto o iliste su er
t Skieppesturtsje | desi er
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twongen wurde om stadiger te riden, benammen by passaazjes. Dêr wurkje
ek de ferheechde krusings oan mei. Feilichheid stiet boppe gefaar, dat is it
útgongspunt.
Mei it realisearje fa dizze ije dyk hat de ge ee te y set op it rede
perspektyf . D r y urdt te ei tgie fa it sje
ei kâ sen om de
libbensomjouwing te ferbetterjen. De Himdyk is dêr in foarbyld fan. Der leine
ar heologyske e kultuerhistoaryske earde d r t ei soar h ei o gie
urde oast. Tagelyk ie der de fraa h hoe t sa
o u i tale dyk foar de
(oanwenjende) gebrûkers feilich en goed ynrjochte wurde koe en wat
finansjeel ferstannich wêze soe. Het wurk moast net útfierd wurde fanút
f ste y slite patroa e ,
ar lâ s de ei fa it sa ea de asset
a age e t . It is i foar fa
derhâlds a age e t d r t k aliteit,
miljeu e eilige s y i oar gripe, prosesse dy t y opti alisaasje rjo hti g
jouwe oan it doel fan it projekt. Neffens de wethâlder binne net de kosten
d r y liede d, ar it rede perspektyf. Sykje ei kâ sje , ea de er dat.
Wy ha der troch dy syktocht yn elk gefal in weardige dyk foar weromkrigen
dy t krekt as y âlde tide rjo ht do ht oa it ferli e d r t er tro h kro kelet
as de reade tried yn in skiednisboek.
Gerben D. Wijnja
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Nijs fan Eensgezindheid
Startactiviteit
Op woensdagmiddag 6 september hadden we onze startactiviteit voor het
korps e jeugdkorps. We erza elde
: uur ij t Waltah s. Hier o d de
eerste activiteit een soort speurtocht plaats. Daarna gingen we allemaal
richting de boerderij van Evert waar we het spel verder speelden. Even na
zesse
as het tijd heerlijke pizza s te ete . O
:
uur ei digde de
startactiviteit en volgde de repetitie van het korps.
Eensgezindheid dolgelukkig met Vloeimans
Op zaterdag 11 november was dan na een intensieve voorbereiding
Vloei a s-dag i Tjerk erd. Cultuurliefhe ers i hart e iere A e de
Vries en Marja Verzijlberg gaven de Tjerkwerders en fanfare Eensgezindheid
een muzikaal optreden met Eric Vloeimans cadeau.
Klokslag één uur arriveerde de wereld vermaarde trompettist in het Waltahús
waar hij door de organisatie hartelijk werd ontvangen met koffie en Friese
oranjekoek! Rond half twee kwamen de deelnemers binnen en van twee tot
vier uur is er onder leiding van Eric hard gewerkt. Eric vertelde veel over de
manier van samenspelen, het maken van een mooi geluid en vooral het
musiceren vanuit het hart. Dit ging uiteraard gepaard met talloze mooie
voorbeelden.
De stukken Lex en Harry Bo werden op de lessenaar gezet en met elkaar
i gestudeerd zodat het s a o ds tijdens het concert uitgevoerd kon worden.
Lex werd zelfs in een zeven stemmige setting gespeeld. Een combo bestaand
uit Peter Wagenaar (piano), Easger Aukema (basgitaar) en Aiden Bouma
(drums) ondersteunde het geheel. Aan het eind van de workshop werd elke
deel e er errast
et ee heus ertifi aat a deel a e e dit
ondertekend door de meester zelf. Jong en oud genoot van deze inspirerende
middag!
Eensgezindheid startte om half vijf met de laatste voorbereidingen in de
Gasthuiskerk te Bolsward, waar ook het concert plaats vond. De stukken die
samen met Eric gespeeld werden kwamen op de lessenaar waarbij de humor
van de trompettist het korps in een ontspannen en enthousiaste sfeer bracht.
De korpsleden hadden veel bewondering voor deze ongelofelijke goede
muzikant!
s A o ds speelde Ee sgezi dheid oor ee olle kerk haar progra
a. Veel
Tjerkwerders en muziekliefhebbers kwamen luisteren, een pracht gebaar aan
t Skieppesturtsje | desi
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deze jeugdige club! De stukken werden aangekondigd door Tsjamme
Wiersma, ook oud lid van Eensgezindheid. Er werd een prachtig programma
gespeeld met veel afwisseling zowel in stukken als in bezetting. Ook het
mooie orgel van de Gasthuiskerk werd benut in een improvisatie tussen
Vloeimans en begeleider Peter Wagenaar.
Eric Vloeimans liet met verve al zijn kunsten horen, onvoorstelbaar wat je
met de trompet kunt doen! Belangrijke boodschap van Vloeimans was het
doel om alle luisteraars aan het eind van de avond met een gelukkig gevoel
aar huis te late gaa …
Het uzikale erhaal a het oek I de a a de ri g erd ertolkt e de
eige da es Gala a, Y o e e Fe ke soleerde als e hte sterre i de
eke de elodie Tell Hi . Na de pauze olgde er ee de o stratie a de
workshop waarbij Vloeimans het voor elkaar kreeg om het publiek mee te
laten wuiven.
Ee sgezi dheid as i haar ele e t e liftte
et Eri Vloei a s ee i
haar spel! Na het bedanken van de medewerkers volgde Blackbird als toegift.
Hier werd heerlijk meegezongen waardoor iedereen en met name de leden
van Eensgezindheid als gelukkige mensen naar huis gingen. Alles viel op zijn
plek en we kunnen terugkijken op een fantastische onvergetelijke ervaring!
Op de Agenda
-Kerstochtend, 25 december
-Kerkdienst, 25 december (zie oproep verderop in deze Skieppesturt!)
-Egerlander apres-ski concert, 17 februari
-Femuza festival, 7 april
I doarp

ei i korps hat krekt dat, at i doarp s

der korps et hat!

www.fanfare-eengezindheid.nl of folgje ús op Facebook!

Collectes
De collecte voor de Kankerbestrijding KWF heeft in
Tjerkwerd en Dedgum €
, opge ra ht.
Alle collectanten en gevers, hartelijk dank.
Trijntje Stremler
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Fotocollage Workshop Eric Vloeimans

t Skieppesturtsje | desi

er

15

Fotocollage Concert Eensgezindheid met Eric
Vloeimans
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Fotocollage Sinterklaas in Tjerkwerd
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Sinterklaas in Tjerkwerd
Dit jaar konden de kinderen op de website het Sinterklaasjournaal van
Tjerkwerd volgen of Sint op tijd in Tjerkwerd zou komen.
Sinterklaas had een probleem: De pieten hadden Amerigo laten ontsnappen
en konden hem niet meer vinden. Ze hadden allerlei manieren bedacht om
toch aan een schimmel te komen: een bruin paard wit verven, een schimmel
op marktplaats kopen en die betalen met pepernoten. Maar gelukkig kwam
boer Bakker uit Arkum met een aanwijzing dat hij de schimmel in zijn land
gezien had en dat hij een rood lintje had gevonden. Zou dat van Amerigo zijn?
In een bomvol Waltahûs zagen de kinderen alle afleveringen van het
Sinterklaasjournaal met natuurlijk de ontknoping: Amerigo werd uiteindelijk
gevonden in de stal van boerin Kuiper, daar was hij aan komen lopen en hij
miste inderdaad een rood lintje.
Zo kwam het dat Sinterklaas samen met zijn
pieten op zaterdag 25 november op zijn trouwe
viervoeter Amerigo naar Tjerkwerd kwam. Hij
werd binnen gehaald door de vele opgeluchte,
enthousiaste kinderen en natuurlijk door
Eensgezindheid.
In het Waltahuis mochten een aantal kinderen
naar voren komen. Detmer Bonnema had hele
verhalen tegen Sinterklaas. Daarna was het de
beurt aan Bente Ouderkerken die samen met
haar rie di e Hester e Le a Si terklaas
kapoe tje zo g. Ook Lotte e Jeffrey Bai ts
mochten bij de Sint komen. Lotte had een paar
weken geleden haar been gebroken en mocht bij
Sinterklaas op schoot zitten. Ze kreeg van
Sinterklaas en de pieten een handtekening op
haar gips. Riemer Teppema vertegenwoordigde
tot slot heel groep 5, stoer hoor!
Klaas Boersma werd door Sinterklaas ook nog in het zonnetje gezet, hij neemt
dit jaar afscheid van de Oranje Vereniging en kreeg een mooie fotocollage van
zijn tijd in de OV.
Natuurlijk gingen alle kinderen met een cadeautje van Sinterklaas naar huis
Ora je ere igi g Tjerk erd Mei i oar ie .
t Skieppesturtsje | desi
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Nieuws van Cbs de Reinbôge, afscheid juf Douwtsje
Op vrijdag 13 oktober hebben (oud)leerlingen, ollega s e ouders a C s de
Reinbôge afscheid genomen van juf Douwtsje. De dag bestond uit
verschillende activiteiten zoals Halloweenhapjes maken, glas bewerken,
springen op het springkussen, schminken en natuurlijk het afscheidsfeestje
zelf. Juf Douwtsje en haar man Anne werden opgehaald vanaf de brug met
een echte pick-up e o der egeleidi g a de leerli ge , ollega s e ouders
naar de school begeleid. Op school moest ook juf Douwtsje eerst een mooie
jurk aan, daarna was er een lied van de leerlinge
et de ollega s.
Vervolgens was er een optreden van de troubadour Jan Nota die iedereen in
vervoering bracht. Benthe, Hester en Lena zorgden voor een spetterend
optreden en de middag werd afgesloten door het optreden van de MR/OR.
Daarna was er tijd voor iedereen om juf Douwtsje de hand te schudden,
afscheid te nemen maar natuurlijk ook tijd voor een hapje en een drankje.
Juf Dou tsje is et alle ooie adeaus a ee ete tje
weer veilig thuisgebracht.

et haar ollega s

Voor iedereen die benieuwd is naar de nieuwe werkplek van juf Douwtsje? Je
kunt haar vinden op SBO de Sûdwester in Sneek.
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Sjonge mei kryst
Beste ynwenners fan Tsjerkwert,
Ha jim dat ek wol ris?
Dat je skrikke fan je eigen sjong talint at je ûnder de douche steane?
Of dat je genite fa i sjo ge de uor a die t y de t oa it urk
is? Eltsenien hâld fan sjongen op hokker wize dan ek: lekker mei de
radio ei raze of at eurië y je sels.
Op earste krystdei sil de fanfare Eensgezindheid sa as gebrûklik de
tsjerketsjinst begeliede. Nei it grandiose konsert mei Eric Vloeimans bin
se wer op syk nei in nije útdaging en jawol, we sil dizze kear mei syn
allen sjonge! Arjen Steur, Tsjerkwerter om útens hat foarich jier in
pra htige e urki g akke fa de I gelske Carol All Bells i Paradise
fan John Rutter.Der sitte fansels in oantal hele goeie sjongers by it
korps mar we kin ek wol wat steun brûke.
Dus ti k je fa der ha ik ol o ht oa ko da de ko
e de
ike op e oa sdeitej
ei it Waltah s e sjo g dizze oaie kryst
meldij mei ús mei!
We repetere dit stik op ús feste repetysje jûn (woansdei) nei de pauze
fan 21.00-21.45 oere.
Wat soe it leuk weze om dit mei in moaie klup Tsjerkwerters te dwaan,
wes wolkom!
Mei in hertlike groetnis , bestjoer leden en diriginte Eensgezindheid
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Even voorstellen
Singel 13
Myn namme is Ilse de Boer, ik wenje sûnt de simmer
by Durk Walsma yn op de Singel 13. Hjir foar ha ik 9
jier yn Ljouwert wenne, mar oarspronklik kom ik fan
Easterein.
Ik ha myn wurk yn Hearrenfean by Smilde Foods op
de logistyke ôfdieling.
As jim mear witte wolle freegje it gewoan. Oant sjen.
Ilse en Durk

Waltawei 4
Hallo dorpsgenoten,
Ik ben Nadia den Hollander, ik ben al vaker in het
dorp gesignaleerd maar woon sinds de week van het
dorpsfeest officieel in Tjerkwerd.
Ik woon samen met Pier Jan Zijsling op de Waltaweg
nummer 4. En natuurlijk ons huisgenootje Baloo
(hondje) die al snel op eigen voetjes het dorp heeft
verkend.
Ik ben werkzaam bij de Noeste Hoeve in Witmarsum
bij Pieter en Tiety Okkema. Ik ben altijd zeer actief in
de paardensport en heb hiermee van mijn hobby
mijn werk kunnen maken.
We wonen met veel plezier in Tjerkwerd!
Groetjes,
Pier Jan en Nadia

Bedankt
Wy wolle eltsenien betankje dy't oan ús tocht hat, nei it ferstjerren fan ûs
mem en beppe Sietske Feenstra - Wiersma.
Akke, Joop, Jan, Lieske en bern
22
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Nieuwe website tsjerkwert.nl
In het vorige Skieppesturtsje konden wij het al vol trots aankondigen,
tsjerkwert.nl zou worden vernieuwd! ZWF Ontwerp uit Bolsward heeft voor
ons een nieuwe website gemaakt die in november is opgeleverd. Tijdens de
dorpsbelangvergadering hebben wij de nieuwe website gepresenteerd! De
website is toegankelijker gemaakt voor mobiele apparaten zoals smartphones
en tablets. Daarnaast heeft Mulders Archief nu eindelijk de mooie
prominente plek gekregen die het verdient.
Alle artikelen van de oude websites zijn overgenomen naar de nieuwe

Impressie nieuwe website

website.
Dit is geautomatiseerd gegaan waardoor we hier en daar nog wat
aanpassingen moeten doen zodat alle artikelen goed staan. De verschillende
categorieën zullen we opnieuw bij langs gaan. Alle artikelen met de vele
foto s gaa e
oor
ekijke . Dit is ee tijdro e de klus e ille e
heel precies doen. Om deze reden kan het dan ook nog wel een tijdje duren
voordat alles honderd procent goed wordt weergegeven.
Heb je bijdragen voor de website?
Stuur deze dan naar websitetsjerkwert@gmail.com
www.tsjerkwert.nl Vóór en dóór het dorp!
Like ons op Facebook
t Skieppesturtsje | desi er
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Iisklup Tsjerkwert rekkenet op foarsizzingen Piet
Iisklup Tsjerkwert is optimistysk oer in iisperioade kommende winter. It
estjoer rekke et op de foarsizzi ge fa waar a Piet Paulus a, dy’t seit
dat der yn de winter fan 2017-2018 minstens ien echte iisperioade komt mei
trochsettende kjeld.
It soe prachtich wêze! Want dan kin we in ferfolch jaan oan de pear iisdagen
fan ein jannewaris en begjin febrewaris 2017. Doe hiene we in prachtig
winterke, wêrtroch we nei in pear winters sûnder iis eindlik wêr ris ride koene
op de iisbaan. It winterke wie wol sa tin dat we as iisklup mei belied omgean
moasten mei it iis. Dat betsjutte op guon tiden de baan oerdei allinne
iepenstelle foar de jeugd en allinne jûns ek foar de folwoeksenen. Dat belied
soarge der foar dat we in oantal prachtige ridersdagen biede koene oan
elkenien, wylst op oare plakken iisbanen al wêr ticht giene omdat it iis kapot
trape wie.

As iisklup sjogge we werom op in knap jier. It jier begûn wat hektysk omdat ús
foarsitter, Ids Schukken, de hammer del lei. It akkordearre oer guon saken net
rjocht mei oare bestjoersleden wêrop Ids besleat dat it better wie om der mei
te stopjen. Wy as bestjoer betreurje de gong fan saken en ha him betanke
foar syn grutte en altyd tige entûsjaste ynset foar de iisklup.
Takomst iisbaan
Yn jannewaris ha we in gesprek hân mei de gemeente Súdwest-Fryslân oer de
takomst fan de iisbaan. Yn dit gesprek binne beliedsadviseur sport Andries de
Jong en butensportbehearder Gosse de Vries fan de gemeente dúdlik: de
gemeente hat – konfoarm har nije belied - sûnt 2014 gjin bemuoienis mear
mei iisbanen. Se ha Iisklup Tsjerkwert begjin 2016 noch in lêste bydrage jun
fa
euro foar it op oarder eitsje fa de ettertafier. That s it.
t Skieppesturtsje | desi er
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Op dit stuit is de grûn fan Ule Haarsma. De grûn giet oer nei de gemeente
Súdwest-Fryslân op it momint dat alle boukavels ferkocht bin. De gemeente is
dan wêr eigener, mar docht niks mei de grûn. Beide mannen dogge de
tasizzing dat Iisklup Tsjerkwert yn de nije situaasje de rjochten kriget op de
iisbaangrûn. Konkreet betsjut dit dat Iisklup Tsjerkwert fanôf dan ek simmers
it gebrûksrjocht hat fan de iisbaan.
Ride op Thialf
Yn jannewaris en febrewaris binne we trije kear te riden west nei Thialf. Dat
wie wat ús betreft in grut sukses. Elke snein in soad dielname, benammen ek
in soad jeugd. En dat is foaral ek de reden wêrom we dit organiseare. Tank ek
oan Windkracht 10, dy dit ynisjatyf finansjeel stipe hat. By it útbliuwen fan
winter wolle we dit jier wêr sokssawat organiseare.

Parodialoop
Op snein 30 april 2017 ha we as Iisklup Tsjerkwert foar de tredde kear op rige
de Parodialoop hâlden. Mei 80 dielnimmers oan de loop hiene we in
rekorddielname, wylst de Kids Run mei 28 dielnimmers ek tige goed besocht
wie. Yn 2018 gean we we de 25e edysje fan de Parodialoop belibjen. We
hoppje der wêr in moai spektakel fan te meitsjen.
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Kontribúsje
Op de jierfergadering fan 10 novimber ha we yn it Waltahûs mei in dikke 20
leden boppesteande saken besprutsen. Op dizze fergadering is ek mei
unanime stimmen it foarstel oannommen om de opset fan de kontribúsje fan
Iisklup Tsjerkwert wat te feroarjen. Oant no ta wie it sa dat alle húshâldens
mei bern oant 16 jier 5 euro per jier betellen. Foar elk bern fan 16 jier en
âlder moast er 5 euro bybetelle wolle. It bestjoer fûn it tyd foar in ienfâldiger
systeem en stelt foar om de jierkontribúsje per húshâlden op 5 euro te hâlden
foar húshâldens sûnder bern. Foar alle húshâldens mei bern wurdt de
kontribúsje 10 euro. Dêr wurdt net mear sjoen nei leeftiden fan de bern. Dit
betsjut dat húshâldens mei âldere bern wat minder kontribuusje betelje en
húshâldens mei jongere bern wat mear. Op dizze wize tinke we dat der wat
mear balâns komt yn de ferhâlding hichte kontribúsje/gebrûk iisbaan. De
leden binne it dêr mei iens en stimden unanym foar.
Nije bestjoersleden
Ta beslút kinne we melde dat we bliid bin mei de komst fan Heleen Wilts en
Gert Folkertsma as nije bestsjoersleden fan de iisklup. Boukje Bouma ferlit it
bestjoer nei fjouwer jier. Altyd warber, dêr is har noait wat tefolle. Tige tank
Boukje foar dyn ynset. It bestjoer fan IIsklup Tsjerkwert bestiet no út Sietske
van der Meulen, Nynke van der Meer, Heleen Wilts, Gert Folkertsma, Anne
Bakker (foarsitter), Pier Jan Zijsling (penningmaster) en Jelle Feenstra
(skriuwer).
Wat ús oangiet: op nei de min 20 graden!

Earetribune iisklup Tsjerkwert
t Skieppesturtsje | desi
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Kleurplaat
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Koken met Riemkje
Sinds de klok een uur terug gezet is en het weer vroeg donker is, krijg je weer
behoefte aan de winterkost. Onderstaande is bij ons thuis een favoriete
stamppot, daarom wou ik jullie dit recept niet onthouden.

BOERENKOOLSTAMPPOT MET CHORIZO
Ingrediënten voor 4 personen


800 gram aardappelen



500 gram boerenkool, fijngesneden



1 runderbouillon blokje



250 gram chorizoworst



1 ui



250 gram rundergehakt



3 eetlepels gehakte oude kaas



Peper

BEREIDING
Schil de aardappelen en kook ze gaar. Kook de boerenkool in water met
daarbij het bouillonblokje 15 minuten.
Snijd de chorizo in stukken en bak dit in een droge koekenpan aan. Snipper de
ui. Haal de chorizo uit de pan en houd dit apart. Bak de ui en het gehakt in het
bakvocht van de chorizo.
Giet de aardappelen af en voeg hier een beetje van het kookvocht van de
boerenkool bij zodat de stamppot straks smeuïg wordt. Stamp de
aardappelen fijn en breng op smaak met peper. Giet de rest van de
boerenkool af en roer dit door de aardappelen. Roer de blokjes chorizo het
ui-gehaktmengsel en de kaas door de stamppot.
Eet smakelijk
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Winterjûn yn Tsjerkwert
Freed 15 desimber wurdt der in gesellige winterjûn organisearre
yn Tsjerkwert. Fan 17:00 oant 20:00 is der op in protte plakken yn it doarp
wat te belibjen.
Ferskate minsken hawwe harren hjirfoar al opjûn. Wolsto ek mei
dwaan, dan kinsto dy opjaan foar 1 desimber bij Fokko Rollema,
Sietske Nieboer, Jaap van Lingen of fia ús mailadres:
winteravondintjerkwerd@gmail.com
Wennest bûten it doarp en wolsto ek wat dwaan, dan kinne wy
mooglik in geskikt (oerdekt) plakje regelje yn it doarp.
Wy freegje de bewenners fan it doarp harren strjitte sfearfol yn
te rjochtsjen. De strjitteferljochting litte wy op 'e nachtstân brâne.
Bring Tsjerkwert yn winterske sfearen!
Ek liket it ús aardich dat de dielnimmers sa folle mooglik
y Di ke s styl ferklaaid gea .
Besikers kinne by Haarsma BV harren auto delsette.
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Snypsnaren
Mei de hjerststoar krige Ette S. de hurde y y e
holle. Om foar te kommen dat syn dakplaten fan it
dowehok waaiden siet hy mei de dowen op it dak,
sjalalalie sjalalala…
Ek it grie e kleed op t dakje fa Bert M. ie net tsjin de wyn opwoeksen. No
sit der in moai blau kleedtsje op. Wy hoopje dat der 27 april yn ferbân mei
keningsdei in oranje kleed op lizze mei.
Tho as H. koe ei i
oaie jû stappe et y e hûs ko
e. De skuuf siet op
e doar. Mem belje mar dy naam net op. Dan mar yn de smederij yn de boat
sliepe. Op de doarbel drukke koe ek net want stel jo dochs ris foar dat mem
wekker wurdt…
Epie W. go g ei har skoa do hters Sietske e Elske ei de foarstelli g Elk
Si e s oer Tjerkje fa de Klieu . Doe t sy op de ero reis y e auto stapte
paste de kaai et y it ko taktslot. It die like da t Epie e de e hte auto
eigner tagelyk op it knopke drukt hienen.
Roa B. is i jo gfei t ei e hte dû s o es . Dit ha e y al faak sje
kinnen my ús doarpsfeesten. Ek wilens it ôfskie fan juf Douwtsje wie it Roan
dy t de dû sflier te fi e ist. Topper!
Ilse G. waard 18 jier, genôch reden om op stap te gean. Nei it stappen
rommele Ilse wat yn de CV kast om. CV of WC in lyts ferskil, sa wie it dat Ilse út
de kast kaa …
Fokko R. siet by de kapper, ek Edith B. wie fan de partij. Nei hearren en sizzen
waard dat wol echt tiid om't sels Roelof der jild foar oer hie om de knipbeurt
te beteljen.
Stifti g t Waltahûs orga isearre er i grutte klupk is foar alle ferie i gs y
it doarp. Dat de lede fa e 60+ soos ee dagje ouder urde ie te erke .
Hinke T. frege freonlik rekkening te hâlden mei de âlderdom. De kwismaster
moast de nûmers fan de fragen dúdlik opneame.
Sjoerd B. stie û derde rûs doe t sy keu stge it hi û tglipte… Op e grû
e
idst a.. Tsjokke tsji sla h o koe hy et ei dû sles ta.. Doe t hja Jelle Z,
de barman fregen as stand-in mei te dwaan stie hy wol mei de mûle fol
tosken!
’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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Voor al uw engergiezuinige verlichting en
installatieaanleg kijk voor meer info:
www.spaarlampen.eu 0625146668

Kopij foar it nije nûmer graach foar
1 maart nei:
itskieppesturtsje@gmail.com

