


 

Nieuw in ons assortiment:  

 

Biologische legkorrel en biologische gemengd 

graan. Biologisch kippenvoer bestaat uit grond-

stoffen van biologische herkomst, geteeld zonder 

gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen,  

genetische modificatie en chemische bewerkin-

gen. 
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’t Skieppesturtsje is de doarpskrante fan 
Tsjerkwert en omkriten. Dizze krante 
wurdt hûs oan hûs besoarge troch de 
redaksje. 
De krante kin bestean troch frijwillige 
bijdragen fan de lêzers. 
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Van de redactie 
 
Beste lezer,  
 
Voor u ligt weer het eerste Skieppesturtsje van 2012. 
Het is dit jaar een jubileumjaar,  waarvan u in de volgende uitgaven meer zult 
merken. 
Terugkijkend op het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd.  
Feestelijke en creatieve dingen hebben plaatsgevonden en zijn we verblijd 
met de geboorte van een tal nieuwe Tjerkwerdertjes.  
 Daarnaast  hebben we ook  van een  aantal (oud) inwoners afscheid  moeten 
nemen.   
Nu de vrieskou ons heeft bereikt hopen we natuurlijk dat we dit jaar weer 
een paar “streekjes” kunnen zetten. En dat natuurlijk  de tocht der tochten 
weer eens door ons mooie dorpje komt.  
 
Kortom  we hopen dat het dit jaar weer van de activiteiten mag bruisen, 
zodat er weer genoeg schrijfvoer voor het Skieppesturtsje zal zijn. 
 
Veel leesplezier, 
De redactie. 
 

 
Vrijwillige bijdragen 
 
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
Mevr. Stremler-Stegenga; Fam. C.J. Nieboer; Fam. A. Draaisma, Mts. Galama-
v.d. Meer;   Fam. Gaastra; Mevr. A. de Haan Bolsward; Fam. W. Poelstra 
Dedgum; Fam. O. S. Postma;  Fam. R. Steur; Fam. F. Gietema Koudum; Mevr 
U. Bakker-van Rijs; Fam. D. Wijngaarden;  E. Postma en  J. Dijkstra Bolsward; 
Fam. B.R. Bakker; Reitsma en Reitsma ’s Gravenhage;   Fam. S. Breeuwsma;  J. 
Kroontje e.o ; T. Twijnstra e.o Hellendoorn; R. dan der Wal Dedgum;  Fam. 
Harkema;  C. A. van de Loo Brussel België; R. Zijsling-Twynstra Bolsward; Fam. 
J. Falkena.                                                           
 
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; 84.76.68.398 
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Nieuws van stichting It Waltahûs 
 
Hier weer even een stukje van het bestuur van It Waltahûs. Allereerst de 
beste wensen voor 2012 toegewenst namens de Stichting! 
Het wordt een beetje een traditie maar dan wel een nare; wederom een 
inbraak in het Waltahûs. Gelukkig weinig ontvreemd maar wel weer schade 
aan 2 ramen waarvan het glas vervangen moest worden. 
 
Een korte terugblik van wat er dit seizoen tot nu toe georganiseerd is: 
In de herfstvakantie draaide er een film voor de kinderen welke goed bezocht 
is. S’ avonds een ladies night (heren waren trouwens wel welkom en 
aanwezig..) met de film van de Gooische Vrouwen. Dit alles georganiseerd 
door enkele dames uit het dorp en zulke initiatieven kunnen we zeker 
waarderen. 
29 oktober was de aftrap van het seizoen met het duo Klûn en Knoffelhakke. 
Deze goed bezochte avond was een succes, de beide mannen deden het erg 
leuk en wisten het publiek er goed bij te betrekken. Nadien ook nog erg 
gezellig kortom een geslaagde avond. 
 
Op 26 november wederom een volle bak. Dit keer nml de grote kwisavond. 
Teams bestaande uit (bestuurs)leden van alle clubs van Tjerkwerd streden 
tegen elkaar. We waren in eerste instantie benieuwd hoe iedereen dit zou 
ontvangen en of er wel wat opgave zou komen maar uiteindelijk met 14! 
teams is het een groot succes geworden. De vragen liepen uiteen van het 
aanvullen van sinterklaas liedjes, woordhusselen, meerkeuze vragen over 
diverse onderwerpen tot foto’s raden van objecten in Tjerkwerd wat toch 
nog erg lastig bleek te zijn. Ondanks dat iedere groep z’n uiterste best heeft 
gedaan had uiteindelijk de IJsclub de meeste goede antwoorden . Op de 2e 
plaats is de Kaatsclub geëindigd en de Oranjevereniging werd 3e. Wij als 
bestuur vonden het zelf ook erg leuk om te organiseren dus wat ons betreft 
krijgt dit een vervolg. 
 
De kerststukjes zijn dit jaar op 9 december gemaakt. Ook dit jaar weer in 
eigen beheer opgezet. Thea had een heel mooi voorbeeld gemaakt, 
georganiseerd en voorbereid waarvoor nogmaals onze hartelijke dank! 
 
Andere jaarlijks terugkerende zaken zoals 60+ soos en kerst klaverjas hadden 
we ook weer rondom de Kerstdagen. 
Op de donderdag voor Kerst was de schoolmusical Scrooge in het Waltahûs. 
Deze keer opgevoerd door de ouders. Het was zo vol dat er zelfs enkele 
mensen moesten staan. Ondanks dat de hoofdrolspeler Sjoerd met z’n been 
omhoog moest spelen was deze avond een groot succes. 
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Vrijdag 23 december hadden we Disco Silver ingehuurd. De opkomst viel niet 
tegen en met een leuk ploegje hebben we de start van de kerstvakantie 
gevierd. 
 
Op 31 december konden de carbidschieters en toeschouwers ’s middags 
terecht in het Waltahûs voor oliebollen en bier en ’s avonds op verzoek iets 
eerder geopend tot in de kleine uurtjes. 
Zaterdag 7 januari was het een erg gezellige en geslaagde Nieuwjaarsbal met 
leuke muziek van de 4B’s. Naast de Skieppesturt uitreiking was er ook de 
bestuurswisseling: Wieger heeft ons verlaten en Douwe Wijngaarden komt 
onze club versterken. 
Een echte Tjerkwerder eruit en ook weer een echte erin. Douwe, hartelijk 
welkom we denken dat dit je op het lijf is geschreven en Wieger, heel erg 
bedankt voor alles wat je in al die jaren voor het Waltahûs gedaan hebt!! 
 
Van Pieter Hielkema hebben we de vraag gekregen of hij een avond voor 
muziekbandjes mag organiseren. Zulke initiatieven juichen wij natuurlijk van 
harte toe en dit zal op 11 februari gaan gebeuren. Bedoeling is dat er een 
drietal bandjes gaan spelen en nadien een DJ zal draaien. Iedereen, jeugd 
maar ook ouderen, zijn welkom op deze Skiepperock avond. 
  
De jaarlijkse vrijwilligers avond zal op 3 maart gehouden worden. Over het 
thema zijn we nog aan het brainstormen dus suggesties zijn van harte 
welkom. 
 
Verder nieuws over deze activiteiten kunt u zoals altijd tezijnertijd op de 
M.A.T. lezen. 
 
In ieder geval veel plezier en gezellige avonden toegewenst namens het 
bestuur..!!! 
 
 

 
Wa bringt dit teplak? 
 
Yn de âldjiersnacht is der wat tôge mei in taffeltsje mei dêrop in betonskaal, 
wat fûgeltsjes en in lantearntsje. Dit stie nijjiersmoarn by ús foar yn ‘e tún 
mar yn ferbân mei de stoarm ha wy it in plakje wat mear yn ‘e lijte jûn. Wa’t 
dit mist kin skilje mei 0515-579348. Gerben D. Wijnja 
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De Skieppesturt fan ‘t jier 2011 
 
Skieppesturt fan’t jier is net samar in útfining fan in pear minsken dy’t as 
redaksje yn 1977 ta de konklúzje kamen dat it winsklik is om 
doarpsbewenners ris yn it sintsje te setten. Tsien jier lyn, witte jo it noch, 
kaam de Euro en it jubileumnûmer fan ’t Skieppesturtsje. Foar ien kear 
belâne ús doarpskrante, it wie maaie 1994,  yn A4-formaat, opfallend tusken 
al dy oare nûmers. Mar doe wie it ek it hûndertste nûmer . Us doarpskrante 
bestiet dit jier 35 jier. En wy binne ek wer 72 nûmers fierder. 35 en 172 binne 
gjin moaie rûne getallen om der in jubileum omhinne te fieren. Mar wy fine 
wol dat ús nijsblêd der yn al dy jierren op foarút gien is. Dat klinkt wat nuver. 
Krekt as wiene dy oare nûmers dan minder, hie de redaksje it yn dy jierren 
minder dien. Neat is minder wier. Wy binne mei ús tiid meigien, ha kleur op 
‘e wangen (lês omslach) krigen en kinne sa út en troch ek yn it hert fan it blêd 
yn full-colour ferskine. Dat mei tank oan de lêzers en oare stipers saas de 
advertertearders. En eins wolle wy noch wol mear, mar wy moatte al wat op 
‘e sinten (pardon Euro’s) passe dat sadwaande.  
 
Gjin feestje dus? Gjin sprake fan. Wy hâlde de tradysje heech en wize op ‘e nij 
in Skieppesturt fan ’t jier oan. En op ‘e nij is dat yn doarpshûs It Waltahûs dat 
net mear wei te tinken is út ús mienskip. Wat de Skieppesturt oanbelanget: 
de alderearste kear waard dy hjir net útrikt mar dêrnei wie it hjir “the place 
to be”.  
 
Hawar, in nagelnije Skieppesturt dus dit jier foar alle fertsjinsten út it ferline 
mei de klam op it ôfrûne jier. Ommers foar dat jier wurdt ús romrofte jierpriis 
takend ek al witte wy dat der in mear brede ynset oan foarôf gien is. Troch it 
wurk (mar dat telt net mei yn it gewicht fan de nominaasje), mar foaral troch 
bestjoerlike bydragen en ûnderfinings dy’t fan wearde wiene foar it 
wolwêzen fan in doarp as Tsjerkwert. 
 
Dy kwaliteiten moatte dan socht wurde by de wurksumheden foar de 
Oranjeferiening dêr’t dizze nije Skieppesturt jierrenlang diel fan útmakke hat. 
De oandroegen ideeën wiene kear op kear in boppeslach en it doarp die der 
har foardiel mei. 
 
Jout dit al dúdlikens? Foarút in nije hint. It is in man en yn dy hoedanichheit 
hie er alle jierren benammen by de bern in protte oansjen. Krekt ja. 
Sinteklaas.  
 
Tel dêr de jierrenlange bydragen foar de redaksje fan ’t Skieppsturtsje by op 
en it sil sa stadichoan wol dúdlik wurde.  
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Mar dochs is der ien aktiviteit dy’t derút springt en dy’t te krijen hat mei it 
ôfrûne jier 2011. Wy tinke dan benammen oan it opfieren fan de 
doarpsmusical Us Mem Ria. Om dit grutte spektakel mooglik te meitsjen wie 
der in binende krêft nedich, ien dy’t skriuwe koe, begeliede en útfiere. Ien 
dy’t mei stânfêstens de gong der yn hold, dy’t fan stimulearjen en motifaasje 
wist, dy’t it oersicht hold en by de útfiering midden tusken it folk achter de 
knoppen siet, net opfallend, mar wol ûnmisber. It wie tige op syn plak dat hy 
nei ôfrin fan dat topspektakel in daverjend applaus krige foar wat der 
prestearre wie. Wat ús oanbelanget mei dat no op ‘e nij dien wurde. En dan 
net allinne dat applaus, want miskien is dizze takenning wol de 
oanrekommandaasje om op ‘e nij ris mei sa’n boppeslach te kommem. It soe 
ús wol oanstean.  
 
Dêrom minsken, in grut applaus foar nimmen minder as Henk van der Zee. 

 
Syktocht nei in sturt….. 
 
De redaksje wie der dit jier samar út wa at De Sturt  krije moast. Mar om De 
Sturt dan yn it Waltahus te krijen…dat keale efkes swierder….. 
De sneontejûns om 19.00 oere kamen wy der efter dat net ien de famylje in 
tipt hie dat Henk de jûns al yn it Waltahûs komme moest …..in misferstân by 
de redaksje.  
Doe’t Anneke skille mei de fam. Van der Zee krige sy te hearen dat Henk en 
Stella net fan doel wiene om jûns yn it Waltahûs te kommen. Neffens dochter 
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Tessa wiene se lekker te iten nei restaurant Onder de Linden yn Snits en 
soene se dernei nei de bioskoop. It koe wol 12 oere wurde foar dat se thûs 
kamen……oeps. 
Sûnder nekke, om de sturt omhinne te hingjen, hat san útrikking net folle om 
‘e hakken, dus 
dan mar op siik: skilje nei it restaurant: “nee, se binne hjir net, wy binne oan 
it ferbouwen en hawwe gjin gasten….”. Dan mar alle ythuzen skilje: by de 
Walrus hat de ober it hiele restaurant troch west, mar der siet net in setsje by 
dat foldie oan de beskriuwing….. 
Undertusken sloech de panyk ta……Wêr binne die minsken? 
Anneke skille mei Riemkje; dy wie yn Snits en sette de syktocht persoanlik 
fierder.  
Alle restaurants yn it sintrum fan Snits waarden troch har besocht, selts de 
Sinees waard net oerslein, al wisten wy wol dat dat net Henk syn ding is, mar 
je witte mar nea.  
Mar ek der nul op it rekest. 
Dan mar nei de bioskoop; ja, de famylje hie yndie in film besprutsen, dus 
Riemkje liet in boadskip efter en de meiwurker fan de bioskoop soe it 
trochjaan. 
Dochs woe Riemkje gjin belies jaan, der wiene noch in pear restaurants wer 
at Henk en Stella wêze koene en ja! By nummer 10 wie it raak! Dêr siten se, 
noflik oan in miel! 
Riemkje wie sa bliid as wat en Henk en Stella wiene fernuve dat Riemkje der 
op iens wie;  
“oh, do hjir ek? Wat leuk! Kom der gesellig by, wolst ek wat drinke?” wie hun 
reaksje! 
Best oanbean fûn Riemkje, mar der kaam se net foar fansels….. 
Nei’t Riemkje wat bekaam wie hat se harren op ‘e hichte brocht fan wat eins 
de reden fan har besite wie en Henk die net gau stil is wie it doe wol. Fan san 
berjocht moat je efkes bekomme, mar hy fielde him sear fereard. Fan skrik is 
it neigesetsje der doe by bleaun….. 
 
Sa koe it dus wêze dat Henk en Stella dochs noch op tiid yn  it Waltahus 
wiene. En foar it earst yn de skiednis wist de sturt dus dat hy de sturt krije 
soe. Oeral moat in earste kear foar wêze en wy wiene al lang bliid dat wy him 
fûn hiene! 
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Gymvereniging Parrega 
 

 
Omdat wij ook leden uit Tjerkwerd hebben, even een stukje van 
gymnastiekver. Parrega. 
We zijn dit jaar van start gegaan met onze nieuwe juf, juf Jettie de Jong uit 
Workum. We hebben inmiddels zowel bij gym, als bij turnen mooie groepen. 
Nieuwe leden blijven gedurende het seizoen van harte welkom! 
 
Omdat we er financieel dit jaar minder voorstaan, zijn we extra blij dat we 
zijn ingeloot voor de Poiesz-jeugdsponsoractie. Wij krijgen in de vestiging 
van Workum een eigen “Gymvereniging Parrega - buis”.  
Hierin kunnen de klanten van Poiesz, in de maanden februari en maart, de 
muntjes doen die ze bij de boodschappen krijgen. 
U kunt onze vereniging steunen door de muntjes in onze buis in Workum te 
doen, of de muntjes uit andere vestigingen van Poiesz (bv Bolsward) te 
verzamelen en ze aan één van de kinderen mee te geven of even bij iemand 
van het bestuur 
in de bus te gooien (voor Tjerkwerd is dat bij Joke de Jong, Sylroede 37). 
Voor ieder gespaard muntje krijgt de vereniging een bepaald bedrag. 
De week van 20 t/m 25 februari is onze speciale week . Deze week zullen de 
kinderen ook demonstraties geven in de winkel in Workum.  
 
Verder staan er dit jaar de bondswedstrijden voor de jongens en de meisjes 
op het programma en ook het Wûnseradieltoernooi. Kortom we gaan een 
drukke, 
maar mooie tijd tegemoet. 
We danken jullie alvast voor de gespaarde clubmuntjes! 
 
Het bestuur van Gymnastiekvereniging Parrega 
 
 
 
 

Collectes 
 
De collecte van de nierstichting in Dedgum heeft € 90.50 opgebracht 
Daarvoor hartelijk dank,  
B.H. Bruinsma. Dedgum. 
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Valentijnspuzzel 
 
Welke zin over de liefde staat hier ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplossing: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………  
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Koken met Riemkje  
 
Beste lezers, alweer een jaar voorbij….de allerbeste wensen voor 2012 en 
veel gezondheid voor jullie allemaal. 
We hebben de afgelopen maand al het goede weer genoten, toch wil ik voor 
dit nieuwe jaar een lekker toetje (of voor bij de koffie) laten zien, die erg 
makkelijk te maken is. Ook voor de kinderen is dit een leuk recept waarmee 
ze jullie kunnen verrassen. 
. 
Geniet ervan!!  
Groet Riemkje 
 
Schoenlapperstaart  
 
Ingrediënten voor 4 personen 
1 kilo moesappels,  
1 rol beschuit,  
3 eieren 
50 gram boter,                               
100 gram suiker,  
2 theelepels kaneel,  
1 theelepel gemberpoeder,  
snufje kruidnagelpoeder,  
125 gram rozijnen 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 175 C.  
Schil de appel, snijd ze in stukjes en kook ze in een pan met een bodempje 
water tot een stevige moes.  
Verkruimel de beschuiten, splits de eieren en klop de eiwitten in een vetvrije 
kom stijf totdat deze pieken vormt.  
Vet een lage taartvorm met een doorsnede van 24 centimeter in.  
Roer achtereenvolgens de beschuiten, de boter, suiker, kaneel, 
gemberpoeder, kruidnagelpoeder, rozijnen en eidooiers door de appelmoes. 
Spatel de eiwitten er luchtig door en doe het mengsel direct in de taartvorm. 
Strijk de bovenkant glad.  
Bak de schoenlapperstaart in het midden van de oven in ongeveer 50 tot 60 
minuten gaar en goed bruin. Laat de taart afkoelen en bestrooi de bovenkant 
royaal met poedersuiker. 
Heerlijk met een bolletje ijs en slagroom.    
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Kerstviering Tjerkwerd 
 
 
Dit jaar hebben we ook weer een kerstviering 
gehad, het was een groot succes. Als eerste werd 
het in de kerk gevierd, je werd naar binnen 
gezongen door het kinderkoor, waar de meisjes 
van groep 6,7,8 in zongen en dropjes gaven.  Bij de 
kerkdienst deed elke groep een stukje, groep 1/2 
zongen prachtige liedjes, groep 3/4 lazen en 
zongen verhaaltjes, uit groep 5/6 las Herke Wilts 
een gebed, en groep 7/8 zorgde voor het 
kerstverhaal, ,met zelf gemaakte foto’s. Na de 
kerstviering in de kerk gingen de meesten naar het 
Waltahûs, daar werd de musical SCROOGE 
opgevoerd door ouders ,broers en zussen van de 
kinderen van school. Het koor die bij de kerk stond 
zong ook mee met de musical. Het was een leuke 
musical, met humor. Daarna werd iedereen 
bedankt, een geslaagde kerstviering dus! 
 
Jildou Speerstra en Ilse Galema 
 
Namens het team willen wij ook via deze weg  iedereen BEDANKEN  die heeft 
meegewerkt aan deze zeer geslaagde kerstviering en musical SCROOGE! Het 
was fantastisch! 
 
N.b. In school hangt een bestellijst voor de dvd van de musical SCROOGE 
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Nieuws van "Eensgezindheid" 

  
Op moment van schrijven hebben we net de kerstdagen en oud en nieuw 
weer achter de rug. 
Het korps was actief tijdens eerste kerstdag, 's-ochtends al heel vroeg ging er 
een groep van zo'n elf leden door het dorp om daarna weer aan te schuiven 
bij Joop en Akke voor een fantastisch ontbijt: dank hiervoor! 
Hierna hebben we de kerkdienst begeleid, altijd mooi om te doen. 
Verder zijn we als korps gestart met het project "blazing.nu", een project wat 
kinderen laat kennis maken met de fanfaremuziek. 
Dit project doen we samen met Bolsward, Schraard, Blauwhuis en Ferwoude. 
In Tjerkwerd zijn de kinderen van groep vier en vijf gestart met muziekles op 
een blaasinstrument onder leiding van Arjen Steur en Andries Kramer, elke 
dinsdagmiddag onder schooltijd. 
Verder zijn er diverse activiteiten in het kader van dit project: de 
startactiviteit vond 26 november jl. plaats inhet waltahuis waar "Action-
driver"uit Dokkum een heuse kinderdisco verzorgde. 
Zo'n 95 kinderen uit de genoemde dorpen kwamen hier op af: een groot 
succes!! 
Op 18 december hebben de kinderen uit het project meegedaan met het 
jaarlijkse kerstconcert in Blauwhuis. 
Samen met het gezamenlijke jeugdorkest hebben de kinderen al een toon 
meegespeeld en ook nog gezongen, het was fantastisch om te zien dat zoveel 
kinderen/jeugd met muziek bezig was!! 
In het komende jaar zullen nog meer activiteiten plaatsvinden in het kader 
van "blazing.nu". 
Dan tot slot nog even aandacht voor het volgende: ons jubileumconcert! 
We bestaan dit jaar 90 jaar en willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan: er 
is dus een jubileumconcert gepland op zaterdag 10 maart 2012. 
Dit bijzondere concert wordt gegeven in samenwerking met Rients Gratema 
dus dit beloofd heel speciaal te worden: komt allen en zegt het voort!! 
  
Dit was het eerst weer wat betreft "Eensgezindheid", wij wensen u een 
gezond en muzikaal jaar toe!! 
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E.H.B.O. 
 
Dat veel klussers niet altijd veilig 
werken, bleek vrijdag 23 september 
jl. toen 35 E.H.B.O’ ers bij 
Aannemersbedrijf Van Zuiden b.v. 
arriveerden voor de startavond van 
hun winterprogramma. 
Het was daar een waar slagveld! 
Overal lagen en zaten gewonde 
mensen, kermend, schreeuwend of 
in stilte lijdend. De  hulpverleners 
werden in groepjes van twee bij de 
slachtoffers langs gestuurd om een 
diagnose te stellen en daarna hulp 
te verlenen.  
De verwondingen waren divers. Zo 
was er een meneer met 
hoogtevrees die niet meer van de 
ladder durfde, iemand met een 
spijker door de voet, Sjoerd 
Breeuwsma die van de trap op de betonnen vloer was gevallen (en dat ook 
luid en duidelijk liet horen) , een persoon die een bijtende vloeistof in de 
ogen had gekregen, een hand in een cirkelzaag, een gapende hoofdwond 
enz., kortom oefenstof genoeg! 
De gewonden werden gespeeld door drie mensen van de Lotusvereniging 
Sneek en 19 vrijwillige slachtoffers uit het dorp.  
Toen alle E.H.B.O.’ers klaar waren met hun opdrachten, nam Hinke Twijnstra 
het woord. Zij bedankte Biny van Zuiden voor de gastvrijheid en 
overhandigde haar een leuke attentie. Ook was er een woord van dank voor 
de lotussen en vrijwilligers, zij konden gaan douchen en de cursisten gingen 
naar It Waltahûs voor de nabespreking. 
Het was weer een leerzame avond geweest. 
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Geboren 
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Even voorstellen 
 

Hallo dorpsgenoten,  

Wij, Johan en Wiana wonen nu al een paar maanden met veel plezier in 

Tjerkwerd. 

Beide werken we bij het nieuwe Van der Valk Hotel in Sneek. 

Johan 28  jaar als restaurantmanager en Wianda 27 jaar als receptioniste. 

Daarnaast zult u ons zo nu en dan horen blazen. Van jongs af aan zijn we 

actief in de blaasmuziek. 

Johan heeft in verschillende fanfares fanatiek trombone gespeeld. Wianda is 

nog steeds actief en speelt euphonium bij Brassband Euphonia uit wolvega. 

In verband met onze onregelmatige werktijden 

is het moeilijk om nu echt voor een vereniging te gaan. 

omdat we beide een onregelmatig leven leiden, vinden we het heerlijk om in 

Tjerkwerd te wonen, de rust, maar toch dichtbij de plaatsen Bolsward en 

Sneek. Wianda komt van oorsprong uit Wolvega en Johan uit Beesterzwaag. 

Wij hopen nog een aantal mooie jaren in Tjerkwerd te wonen. 

  

Heel graag tot ziens. 

 
 

 
 
 
Sinds 22 oktober wonen wij op de van Panhuysweg nr 2, voorheen de 

boerderij van Johannes en Sietske, waarvan we op 15 september eigenaar  

zijn geworden. 

Na 5 weken klussen en verven  waren we zo ver dat we onze droomplek 

konden betrekken, en Nijland waar we 13 jaar hadden gewoond konden 

verlaten. 

Het  bevalt ons hier super en we hebben de eerste stormen doorstaan, 

alleen staat er een boom minder. 

Leo werkt bij de A.N.W.B.  als wegenwacht en heeft  als hobby’s klussen en 

oude brommers restaureren. 

Hiltsje werkt als interieur verzorgster en heeft als hobby’s creatief bezig zijn, 

lezen en tuinieren. 
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Rianne is 17 en zit op de Friese poort in Sneek en werkt daarnaast bij de Sting 

(kledingwinkel ) in Sneek, en heeft als hobby’s winkelen en alles wat met 

mode te maken heeft. 

Jelle is 14 en zit op het A.O.C. in Sneek en is  gek van paarden. 

We hebben het hier super naar onze zin, en iedereen kan hier zijn hobby’s 

uitvoeren. 

Nu de dagen weer wat langer worden komen we elkaar vast wel eens tegen, 

en anders zouden we zeggen kom gerust eens kijken en een kopje koffie 

drinken. 

 

Groeten Leo, Hiltsje, Rianne en Jelle van der Weide. 

 
 
Daniëlle Kraft, Singel 14 
 
Ze komt en ze gaat, zo eens in de tien dagen, meestal met hond, soms met 
man, dochter, vriendin of zus. Wie is ze, die nieuwe bewoonster van de Singel 
nr 14? Laat ik me aan u voorstellen.  
De feiten: ik ben Daniëlle (Kraft), ik ben een 50-plusser, freelance journalist  
en kom uit Haarlem. Ik ben al 40 jaar samen met Jan, samen hebben we drie 
kinderen: Juri (23), Laura (22) en Aafke (19). Juri woont niet meer thuis, 
Laura, die autistisch en verstandelijk gehandicapt is, woont in een 
gezinsvervangend tehuis, en Aafke woont nog gewoon thuis. En dan is er 
natuurlijk de hond, mijn maatje: Joy, een oude golden retriever. Ze heeft al 
kennisgemaakt met de dierenarts hier. 
 
Bijzondere band 
Sinds september jl. woon ik af en toe in 
Tjerkwerd. Met het Friese land heb ik altijd een 
bijzondere band gevoeld. Misschien zijn het de 
Friese genen van mijn overgrootouders, geen 
idee. Hier fulltime wonen is, hoe graag ik het 
ook zou willen, geen optie, omdat het gezin in 
Haarlem wil blijven en ook omdat mijn werk 
vooral in de Randstad ligt. Het huisje aan de 
Singel 14 is de ideale oplossing; ik huur het 
zolang het nog niet is verkocht. Mooier kan ik 
het hier niet krijgen: het huisje is klein, maar groot genoeg, ik heb het 
mooiste uitzicht van de wereld, inclusief vogels in de achtertuin, en fijne 
buren, zo weet ik intussen. Ik ben ongelofelijk blij met dit huisje, een oase 
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van rust, waar ik veel lees, veel schrijf en veel naar buiten kijk. Blij ook dat ik 
in Tjerkwerd terecht ben gekomen, waar ik meteen een welkom gevoel had. 
Nu maar hopen dat er nog een dik pak sneeuw valt, dat moet prachtig zijn. 
Nou ja, de lente is hier vast óók prachtig! En dan de zomer! Kortom: ik hoop 
hier nog lang te blijven. 
 
 
 
 

 
Nieuws uit Zweden  
 
Het is nu iets meer dan een jaar geleden dat wij een 
telefoontje uit Zweden kregen met de vraag of we niet voor 
een muziekschool in Åtvidaberg wilden komen werken. 
Daarmee kregen wij een unieke kans om een jaar in 
Zweden te wonen en werken. Een kans om eens wat 
anders te doen, te leren en kennis te maken met de 
Zweedse cultuur. Dat telefoontje kwam niet zomaar uit de 
lucht vallen natuurlijk… 

Al een aantal jaren kwamen wij in Zweden tijdens de zomervakantie en 
voelden we ons daar erg thuis. Een prachtige natuur, volop ruimte en een 
heerlijk klimaat. Omdat muziek een internationale taal is waren contacten in 
die wereld snel gelegd. Terwijl in Nederland de bezuinigingen op 
muziekgebied je om de oren vliegen, werd Edith gevraagd om bij een zweeds 
professioneel saxofoonkwartet te spelen. Toen wij het aanbod kregen om 
allebei een jaar te komen werken aan een muziekschool, hoefden we niet 
heel lang na te denken. 

Nu zitten we hier dus, inmiddels bijna een half jaar. Het werk wat wij voor de 
muziekschool doen bestaat hoofdzakelijk uit het proberen uit te breiden van 
de muziekschool. We gaan veel bij de scholen langs, geven demonstraties en 
concertjes en doen een wekelijks project op één van de scholen. Roelof heeft 
trombone- en trompetleerlingen en dirigeert bij het korps van Åtvidaberg, 
daarnaast geeft hij nog muziektheorie en gehoortraining op het gymnasium. 
Edith geeft saxofoon-, klarinet- en blokfluitlessen. We hebben net plannen 
gemaakt voor de tweede helft van ons “jaartje Zweden”, waarin we een 
orkest gaan opbouwen.  
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Wiebe, Abe, Marijke en Doutsen hebben het erg naar hun zin hier. Het is een 
groot avontuur voor hen en natuurlijk niet zomaar iets. In het begin was het 
best spannend om naar school te gaan, tussen allemaal kinderen die ze niet 
konden verstaan. Maar ze hebben het enorm getroffen met de scholen. Het 
Zweeds leren ze erg snel en daarbij krijgen ze alle hulp die ze maar nodig 
hebben, van de leerkrachten én van de kinderen! We wonen hier aan de rand 
van het stadje, zodat we zo het bos in kunnen lopen. Vlakbij is ook een groot 
meer, waar we in de zomer veel gezwommen hebben. Daar genieten we erg 
van! Het is erg verhelderend om eens in een totaal andere omgeving te zitten 
en mee te doen in een andere cultuur. 

We willen graag iedereen hartelijk bedanken voor alle kaartjes, brieven, 
mails, telefoontjes en alle andere vormen van belangstelling en interesse. Dat 
doet ons heel veel!  

Wij wensen iedereen een goed begin van 2012 en tot ziens! 

Roelof & Edith Bakker 
Wiebe, Abe, Makke Marij & Doutsen 
 

 
Groetnis uit Koudum 
 
Yn 1977 kwamen wy, Jehannes, Sytske en lytse Marijke Dykstra fanut 
Staveren op ‘e Fan Panhuyswei 2 te wenjen. 
Wy ha hjir dus 34 jier wenne Mei folle tefredenheid. Us bern Sjoukje en 
Minke binne hjir geboren en ha hjir op skoalle sitten. Jehannes buorke hjir en 
Sytske hat hjir oan e peuterseal en oan skoalle stien. 
Us bern binne yntusken útflein nei Grins, Koudum en Utert en wy binne yn 
sept.tegeare ferhuze nei Koudum. Wy wenje hjir op in wenpleatske en 
Jehannes hat 4 hynders en 5 skiep meinommen en ús pleats ha wy ferkocht 
oan Leo en Hiltsje, Rianne en Jelle. Wy winskje ek harren folle lok ta yn 
Tsjerkwert. 
Beste minsken út Tsjerkwert, wy tinke noch faak oan jim, sa as op 
krystmoarn, diz kear wurden wy net wekker fan: Stille Nacht, troch it korps. 
Spitich. 
 
Allegear de groetnis út Koudum en wolkom by Jehannes en Sytske Dykstra, 
Molebuert 8 yn Koudum 
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Bedankt 
 
Heel  veel dank! 
Aan allen die aan mij hebben gedacht in de vorm van een bezoek, kaarten, 
fruit, e.d. Ook namens Wiepie wil ik een ieder hartelijk dankzeggen voor de 
aandacht. 
Na zo'n ingrijpende gebeurtenis heeft het ons beiden heel goed gedaan. 
Enig herstel zal nog veel tijd vergen, maar gelukkig gaan we de goeie kant op. 
Nogmaals heel veel dank,  
 
Albert Feenstra 
 

Tige tank 
 
Wy wolle elkenien tank sizze foar de blommen, kaarten en oare wizen fan 
belangstelling toanen yn ferbân mei it siik wêzen fan ús soan Jelmer. Hy hat 
no trije chemokueren hân en der folgje noch njoggen.  
It hat ús goed dien te fernimmen dat der oan jin tocht wurdt. 
 
Iefke en Gerben D. Wijnja 
 
Gastouder beschikbaar 
 
Beste Dorpsgenoten/ lezers, 
 
Via deze weg wil ik jullie graag informeren over mijn beschikbaarheid als 
GASTOUDER. Ik ben flexibel inzetbaar en pas met liefde en plezier op. 
Onze woning is zeer geschikt voor opvang. We beschikken over een ruime, 
gezellige speelkamer en onze tuin is kindvriendelijk ingericht. 
Ik richt mij vooral op opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Ik voldoe als gastouder aan de kwaliteitseisen van de overheid, waardoor u 
als ouder ook recht heeft op kinderopvangtoeslag. Ik ben aangesloten bij het 
gastouderbureau van Sisa (voorheen stichting kinderopvang Zuidwest 
Friesland) www.sisa.nu 
Voor meer informatie, kom gerust langs. 
Telefoon: 0515 426307 
e- mail: wiegerenevelien@home.nl 
 
met vriendelijke groet, Evelien Bakker  
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Buurtzorg Bolsward 
 
Welkom bij Buurtzorg Bolsward e.o 
Een frisse kijk op thuiszorg. 
Per 1 september 2011 bieden wij u verpleging en verzorging , 
ondersteunende begeleiding en overbruggingszorg in een klein team, 
uitgevoerd door hoogopgeleide medewerkers. 
Wij helpen u bijvoorbeeld met wassen,aan- en uitkleden, klaarzetten en 
geven van medicijnen. Wij verrichten handelingen op verzoek van uw arts of 
specialist zoals: insuline spuiten, verzorgen van wonden, geven van injecties 
of bestrijden van pijn. Belangrijk is dat u zelf kan beslissen wat nodig is en 
wat bij u past. 
In overleg met u vragen wij een indicatie aan voor de hulp die u nodig hebt  
en streven ernaar dat u zoveel mogelijk hulp krijgt van dezelfde 
Buurtzorgmedewerkers 
Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. 
 
Jeltje Hoekman, Tineke Ankersmit, Tjitske Kootstra, Aukje van der Wal en 
Ingrid Jonkhout. 
Buurtzorg Bolsward e.o 06-23280922 
www.buurtzorgnederland.com 
 
  

http://www.buurtzorgnederland.com/
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Bent u klaar voor de winter? 
 
Weet u het nog? Vorige winter? Aanhoudende sneeuw en gladheid zorgden 
voor chaotische toestanden. Het weer hebben wij niet in de hand, maar we 
kunnen ons er wel op voorbereiden. De gemeente heeft zich de afgelopen 
periode voorbereid op mogelijke gladheid.  
 
Wij meten 24 uur per dag! 
Komende winter gaan we werken met een nieuw gladheidsmeetsysteem. 
Hierbij leveren  meetpunten langs de weg voortdurend informatie over 
wegdektemperatuur, conditie van de weg (droog, nat, of zout), neerslag en 
temperatuur onder het wegdek. Onze gladheidscoördinatoren lezen deze 
meetpunten uit en ondernemen bij dreigende gladheid actie. Meteo Consult 
adviseert ons en geeft eventuele gladheidswaarschuwingen door. Meteo 
Consult kan ook op afstand de meetpunten uitlezen. Zo kunnen wij 
nauwkeuriger bepalen of, waar, wanneer en hoeveel er gestrooid moet 
worden. Hiermee verbetert de veiligheid op de weg en tegelijk besparen we 
op strooikosten. 
 
We strooien niet alle wegen, weet waar gestrooid wordt! 
De hoofdroutes en ontsluitingswegen, voor zowel auto, fiets als bus, worden 
direct gestrooid en zo mogelijk al voor het glad wordt. Daarna strooien we de 
binnensteden, grote parkeerplaatsen, industrieterreinen en fietsroutes 
(welke niet al zijn gestrooid als hoofdfietsroute) als hier hinder is van 
gladheid. Woonwijken, recreatieve fietspaden en overige wegen strooien we 
niet. Op deze wegen komt vaak weinig verkeer. Omdat het zout niet goed 
wordt ingereden gaat het effect van het strooien verloren. Daarbij komt dat 
het strooien van alle wegen erg kostbaar is. Daarom kiest de gemeente 
ervoor zich vooral te richten op de gladheidbestrijding op de doorgaande en 
veelgebruikte routes om de doorstroming en bereikbaarheid in onze 
gemeente zo goed mogelijk te houden.    
 
Voorbereid op pad 
De meeste mensen bereiden zich goed voor op de winter, ze hebben 
winterbanden of  speciale kleding. Maar u kunt meer doen om veilig op pad 
te gaan. Op onze website kunt u zien welke wegen gestrooid worden. Zo kunt 
u bekijken of alle wegen van uw route naar het werk of naar school gestrooid 
worden. We raden alle weggebruikers aan om zoveel mogelijk de wegen te 
gebruiken die onder de strooiroute vallen.  
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Zelf uw stoep schoonhouden 
Stoepen worden niet door de gemeente gestrooid. Wij vragen onze inwoners 
om zelf de stoep voor en naar hun woning begaanbaar te houden. Denkt u er 
op tijd aan om sneeuwschuivers en strooizout te halen? Bij aanhoudende 
sneeuw en gladheid is hier soms moeilijk aan te komen. Helpt u ook uw 
oudere of gehandicapte buren het pad naar hun woning schoon te houden?  
 
Bedankt voor uw hulp! 
Ondanks onze inzet om de gladheid goed te bestrijden, kunnen we niet 
overal tegelijk zijn. Maar met een beetje hulp van u kunnen onze 
strooiploegen hun werk efficiënter en dus sneller doen. Wat kunt u doen? 
• Uw auto van de openbare weg halen, zodat de gemeentelijke strooiwagens 
ruim baan hebben. 
• Gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel zelf aanpakken. 
• Verkeersinformatie op radio, televisie en internet in de gaten houden; de 
media waarschuwen u ruim van tevoren voor gladheid. 
• De strooiroutes volgen en geen ‘binnendoor’ wegen nemen.  
 
 
Ga naar www.gemeentesudwestfryslan.nl om te kijken welke wegen op uw 

 zoek op gladheid. U ziet dan een kaartje 
waarin u kunt inzoomen op uw dorp, stad of route. Als de weg groen of rood 
gemaakt is, wordt er in uw straat/ op uw route gestrooid. De groene route is 
de fietspadenroute, de rode geeft de route voor gemotoriseerd verkeer aan. 
De wegen die niet gemarkeerd zijn, horen niet tot de strooiroute.  
U kunt de strooiroutes ook inzien op onze gemeenteloketten. Voor meer 
informatie; bel het Gemeenteloket 0515-489000. 
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Nieuws van de Stichting VPTZ Zuidwest Friesland….. 
 
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland biedt 
sinds 1992 hulp en ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun 
leven. Dat doet zij bij mensen thuis, maar sinds 2000 ook in de hospice in 
Sneek. De hospice in Sneek is de 1e hospice in Friesland geweest en 
momenteel  gehuisvest in het Dr. Wumkeshûs.  Het biedt plaats aan 3 gasten. 
Na al die jaren is de locatie te klein geworden en heeft te weinig ruimte om 
onze gasten nog een goed onderkomen te bieden. Het bestuur is daarom op 
zoek gegaan naar een zelfstandige huisvesting voor de hospice: een locatie in 
een woonwijk met een eigen voordeur en een grote tuin die geschikt 
gemaakt kan worden voor onze gasten.  
Wij prijzen ons zeer gelukkig met de aankoop van de school waarin een 
kinderopvang was ondergebracht. Het gebouw ligt aan de Westhemstraat in 
Sneek. Dit gebouw voldoet aan al onze wensen. Er is veel ruimte om mooie 
gastenkamers te maken en rondom is ruimte voor een grote tuin. Het 
gebouw zal echter aangepast moeten worden aan de eisen van een hospice.  
Er worden vier gastenkamers gerealiseerd met eigen sanitair, een huiskamer, 
keuken, logeerkamer, stilteruimte, ruimtes voor de vrijwilligers en 
coördinatoren en genoeg berging. Als het gebouw klaar is zal het de 
uitstraling krijgen van een mooie bungalow, waar mensen op een waardige 
manier afscheid kunnen nemen van hun leven. De verwachting is dat de 
verbouw een aantal maanden gaat duren en dat in het voorjaar 2012 de 
nieuwe huisvesting klaar zal zijn.  
Om de verbouwing en de inrichting te kunnen realiseren is er veel geld nodig. 
Als vrijwilligersorganisatie zijn wij daarvoor o.a. afhankelijk van gulle gevers, 
van  gemeenten, maatschappelijke organisaties, fondsen en sponsors, maar 
ook van particulieren. 
 
Via dit bericht willen wij uw aandacht daarvoor vragen. Wilt u de VPTZ 
steunen en helpen om voor de inwoners in Zuidwest Friesland een hospice te 
realiseren waar mensen op een goede manier afscheid kunnen nemen  van 
het leven? Dat kan door een eenmalige gift te storten op rekening nummer 
66.83.54.747 van de Stichting  Vrienden van de VPTZ of door donateur te 
worden van de stichting. De organisatie  heeft een ANBI verklaring waardoor 
u belastingvrij kunt schenken. 
Wilt u meer informatie over het werk van de VPTZ Zuidwest Friesland dan 
kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de VPTZ tel.: 0515-
436040 of via e-mail: info@vptz-zwf.nl 
Bestuur, coördinatoren en vrijwilligers van de VPTZ Zuidwest Friesland 
danken u bij voorbaat en hopen op voldoende middelen om onze wens uit te 
laten komen.  
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Snypsnaren    
 
-Doede krige de skrik fan syn libben: de nije 
keuken wie ôflevere mar wat hie Epie no dien? In 
appelgriene keuken besteld? Hoe krige se dat yn 
‘e harses? It soe dochs magnolia-wyt wurde? 
Doede seach der sels ek al grien fan en frege help fan Betty. Dy wie der gau 
út: “Der sit noch beskermfolie om de kastkes Doede!” 
 

-De kastkes wiene dus wol wyt, mar de fia internet bestelde rolgerdinen 
wiene wol grien, ek dat wie net hielendal de bedoeling mar fuort mar, dy 
hingje al! 
 
-By de Zijslings seagen de mannen dizze Kryst ek mal: Thea hie foar de 
feroaring de krystbeam op in oar plak delsetten. Tsja, en dan binne de 
mannen der hielendal ôf fansels! 
 
-Nee dan Wiebren alias Bob de Bouwer. Hy wennet noch net op Dyksicht mar 
hat al in krystbeam yn syn hûs stean, en wat foar ien! De hiele buert hat der 
fan genietsje kinnen: bling bling bling. 
 
-It bliuwt moai: it korps op krystmoarn troch de buorren. Yn alle stilte kin 
men harkje nei in krystferske…..of nei wat oars; Jan W. paste it repertoire wat 
oan en smiet “Lang zal ze leven” der mar efkes trochhinne….nou ja. 
 
-Miskien die hy dat wol om de famylje Galema noch wekker te krijen. Mem 
Mireille soe de wekker sette, mei de klam op: soe! Tja, dan wurd it him net 
fansels. Theo ûntbruts sadwaande by dit unike barren op de iere krystmoarn. 
 
-Ek Fokko soe de wekker sette omdat Jaap in lytse operaasje ûndergean 
moast. Sa’n sjirurch hat in strakke planning en dan kin men net te let komme. 
Lokkich hat hy Jaap noch holpen al is de ôfwurking wat minder goed slagge, 
mar dat sit dochs ûnder de klean dus dêr sjogge wy neat fan. 
 
-It krystfeest fan skoalle is eltse kear wer in ferrassing: twa jier lyn in protte 
snie, ferline jier gjin krystmiel, dizze kear Sjoerd mei in stikkene foet…..Mar 
hy hat him der trochhinne slein: geweldich! 
 
-By Arkum binne se dwaande mei in opgraving, de modder dy´t frij komt 
wurdt wer brukt troch de schoonheidspesjaliste Nynke, dat is nochris 
recycling! 
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-Ek Alex docht oan op ‘e nij brûken: restjes ferve wurde brûkt foar de neiltsjes 
fan dochter Lieke: “Mijn vader kan heel goed make-uppe!” Je binne skilder of  
je binne it net! 
 
-De famylje Lemstra is ek útwreide:  troch de hurde wyn is de skutting 
fuortwaaid, sadwaande  is harren tún no twa kear sa grut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kopij  fan it nije nûmer graach foar 5 maaie 2012 nei 

mjryedema@hetnet.nl 



Verwen je voeten, welkom bij de pedicure 

 

Luister naar uw voeten, pijnlijke voeten zijn niet  

normaal, verdring de pijn aan uw voeten dus niet…  

maar doe er wat aan!  

Voor een afspraak kunt u contact opne-
men met: 

  

Richtje Hiemstra–Boersma 

Van Panhuysweg 6 

8765 LH Tjerkwerd 



Familie of bedrijfsuitje? 

Ga dan naar Us Heit in Bolsward! 

Voor familie- of bedrijfsuitjes kunt u uitstekend terecht bij de 

Friese Bierbrouwerij aan de Snekerstraat 43 in Bolsward. Een 

sfeervolle locatie met volop mogelijkheden. Wij kunnen een 

rondleiding door de brouwerij geven in combinatie met een 

koffietafel of koud/warm buffet. Meer informatie hierover kunt u 

vinden op onze website www.bierbrouwerij-usheit.nl of bel met 

0515-577449. 

 


