Niets is qua voeding voor uw knaagdier zo perfect als de oorspronkelijke natuurlijke omgeving. Daarom adviseren wij voer van GARVO
voor uw knaagdier. Diverse soorten bijv.:



cavia met rozenbottel



hamster en rat met dierlijk eiwit 800gr € 3,40



muis en degoe met groente

800gr € 3,40



konijn en dwergkonijn met prei

800gr € 3,40

800gr € 3,40
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Van de redactie
Beste dorpsgenoten.
Hier alweer het derde skieppesturtje van dit jaar. Laten we het maar de
herfsteditie noemen.
Ook nu weer zijn we blij met de met de ingeleverde stukken, wat bij velen
veel leesplezier zal geven.
Hiervoor is volop gebruik gemaakt van ons nieuwe mailadres.
Al met al wensen we u dan ook weer veel leesplezier.
De Skieppesturt redactie.

Vrijwillige bijdragen
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN;
Mw. K. Talsma-Abma te Sneek, Y.B. Bonnema e.o, T.P.J. Galama, H.
Veenendaal CJ te Renkum, Mw. D. Bakker-de Jong te Arkum, Mw. F. Brassem
te Heerenveen, Mw. T. Stremler-Stegenda, O.J. Postma CJ te Bolsward, Fam
B.H. Bruinsma te Dedgum, Mw. E. Huisman-Stellingwerf e.o.
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

Reis naar de stal.
Op donderdag 20 december wordt er in Tjerkwerd een
levend kerstspel georganiseerd, dit wordt een Reis naar
de stal, waarbij we het hele dorp door lopen en van alles tegen komen.
Noteer deze datum vast in uw agenda. Iedereen is welkom om deze tocht
mee te wandelen. De start is op het schoolplein, vanaf 19.00 uur.
Tot dan!
Team en ouderraad van CBS de Reinbôge.
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Nieuws van stichting It Waltahûs
De vakantie zit er weer op maar gelukkig hebben we nog een paar mooie
nazomer dagen. We zijn alweer druk bezig met het nieuwe seizoen en willen
alvast een tipje van de sluier oplichten over de activiteiten van het komende
seizoen.
De eerste activiteit heeft inmiddels al plaats gevonden nml op 8 september
het optreden van Foppe Mulder met de Un-till band, deze gezellige
muziekavond had helaas wel wat meer opkomst kunnen gebruiken. Dit zal
grotendeels door het feest in Dedgum en het mooie weer veroorzaakt zijn.
Desondanks toch een erg geslaagde avond met mooie luistermuziek.
Een aantal vaste activiteiten zijn ook alweer gestart zoals het koor, het korps
en EHBO en spoedig zullen alle andere reguliere activiteiten weer losbarsten
zoals de gym en de kaart en biljartavond etc.
Naast deze gebruikelijke zaken hebben we al een aantal activiteiten op het
programma staan, met datum dus deze kunnen alvast in de agenda
genoteerd worden:
26 oktober in herfstvakantie een kinderfilm om 15 uur en ’s avonds om 20.30
een film voor de volwassenen en nadien nog gezellig nazitten.
17 of 24 november Tjerkwerd’s Got Talent, we gaan weer op zoek naar
nieuwe talenten. We bieden het podium aan iedereen uit Tjerkwerd en
omgeving die denkt met zijn of haar talent het publiek te kunnen vermaken.
Dit mag solo maar ook in een groep. Niets is te gek, je mag zingen, rappen,
spelen, voordragen, goochelen etc, als het maar bijzonder is. Dit wordt net
als 2 jaar geleden een erg leuke avond dus schrijf alvast in je agenda en meld
je aan.
14 december kerststukjes maken
31 december Nieuwjaar inluiden in het Waltahûs.
8 januari Nieuwjaarsbal. We zijn nog bezig om hiervoor een leuke band vast
te leggen maar het belooft zeker weer een mooie avond te worden.
Eind januari de alom geprezen Play back show hoeft geen verdere uitleg
Eind februari begin maart voor de vrijwilligers de jaarlijkse Vrijwilligersavond.
Over het thema zijn we nog druk aan het nadenken.
Voor al deze activiteiten geldt dat verdere details hoort U en kunt U tzt op de
M.A.T lezen.
Wij als stichting hopen weer op een gezellig seizoen en jullie weten: zonder
jullie komst kunnen wij niets organiseren!
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Tsjerkepaad 2012
Dit jaar was het de 2e keer dat we meededen aan
Tsjerkepaad. De keuze voor de tentoonstelling viel dit jaar
op de meervleermuis.
Op vrijdag avond 20 juli was de opening voor dorpsgenoten, met als
gastspreker dhr. Zomerbruin.
Er kon op deze avond alvast een voorproefje op de tentoonstelling genomen
worden en bij de kerk en trekvaart konden we de vleermuizen met een
infraroodcamera volgen. Dit was een zeer gezellige en geslaagde avond.
Op zaterdagmiddag 21 juli was de kerk voor iedereen open.
De ochtend er voor waren Anne de Vries en Fokko Rollema bij Douwe
Heringa in de “utstjoering” geweest.
Anne vertelde honderd uit over de vleermuizen en Fokko vertelde e.e.a. over
de kerk en Tsjerkepaad. Dat Douwe dit best wel interessant vond bleek wel
uit het feit dat de heren dubbele zendtijd hadden gekregen.
Op zaterdag 1 september was er een trouwerij met ongeveer 125
genodigden uit Den Haag en dus moest de tentoonstelling er uit.
Ondanks dat dit natuurlijk het nodige werk met zich mee bracht was de nazit
hiervan erg gezellig, Mede door de lekkere rondo’s en kaasstengels van Hinke
T. en de verhalen van Doede W. en Hielke F.
Al met al zijn we 6 keer open geweest en kijken hier zeer tevreden op terug.
Bij deze willen we dan ook de bassisschool, alle vrijwilligers en met name
Anne de Vries, heel erg bedanken voor hun inzet.
De Tsjerkepaad commissie,
Gjettje, Epy, Yde en Fokko.

Dorpsbelang Tjerkwerd
Op vrijdag 28 september 2012 was het dan zover. De nieuwe dorpsvisie van
Tjerkwerd 2012-2024 werd gepresenteerd en het eerste exemplaar werd
door de jongste en de oudste leerling van De Reinbôge overhandigd aan Gea
Akkerman, wethouder van de gemeente Súdwest Fryslân.
Na een inleiding door de voorzitter van dorpsbelang Rob Dijkstra werden alle
mensen bedankt die een bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van
de visie. Hierna presenteerden alle groepen van de lagere school ‘hun’ visie
op het dorp. Dit leverde originele ideeën op, waarbij de jongsten van het
dorp zelfs oog hadden voor de bejaarden. Onbevangen en (nog) niet
’t Skieppesturtsje oktober 2012
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belemmerd door de waan van alle dag.
Mevrouw Akkerman was ook onder de indruk van de presentatie en de visie.
Zij deed de toezegging dat de gemeente de visie goed zal bestuderen en dat
de visie gebruikt zal worden bij de totstandkoming van toekomstig
gemeentebeleid.
Na het officiële gedeelte volgde een optreden van Jan Nota met het lied
‘Tsjerkwert’, het nummer dat werd uitgebracht voor het project Far Wol
Freon Wûnseradiel.
De middag werd afgesloten met koffie/limonade en gebak.
Inmiddels zijn de visies huis-aan-huis rondgebracht bij alle adressen in
Tjerkwerd. We kunnen trots zijn op deze visie en op ons dorp.
Het is u wellicht al opgevallen, er wordt nog niet gebouwd op het sportveld.
De realisatie van de kleedruimte wacht op een definitief akkoord. Dit akkoord
wordt gegeven als de financiën ‘rond’ zijn. Hiervoor zal binnenkort ook een
actie in het dorp worden opgestart. Over deze actie hoort u binnenkort meer.
Inmiddels is de Jeu de Boulesbaan voorzien van 2 zitbanken, uitgevoerd door
de Sylroede/Dyksicht in het kader van Burendag 2012.
Tot slot kunnen wij u melden dat de jaarvergadering van dorpsbelang
Tjerkwerd is op 23 november 20.00 uur in het Waltahûs.

Stichting Windkracht 10
Daar de jaarvergadering van Dorpsbelang voor 23 november 2012 gepland
staat,willen wij de gegadigden voor een bijdrage weer uitnodigen om een
aanvrage in te dienen. De aanvragen verwachten wij uiterlijk woensdag 14
november 2012 bij onze voorzitter, Jelle Zijsling, Baburen 2 of bij
ondergetekende op de Sylroede 13.
Zoals we reeds vaker gemeld hebben, doen de aanvragen, welke vorige jaren
niet gehonoreerd zijn, niet mee. Alleen nieuw ingediende aanvragen doen
mee.
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang zullen wij de gehonoreerde
aanvragen bekend maken.
Namens het bestuur Stichting Windkracht 10
Jos Falkena

6

’t Skieppesturtsje oktober 2012

Partuur Tolsma stunt en wint 159ste PC
FRANEKER - Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden hebben
woensdag voor een geweldige verrassing gezorgd door de 159ste PC op hun
naam te schrijven.In de finale
versloegen ze titelverdedigers GertAnne van der Bos, Taeke Triemstra
en Daniel Iseger, die geen schim
waren van de kaatsers die ze soms
kunnen zijn. Het werd 5-4 6-2.
Anema sloeg de bal op het
beslissende moment boven. Hij en
zijn maten waren uitzinnig van vreugde.De finale lag twintig minuten stil
wegens een blessurebehandeling voor Hendrik Tolsma, die na zijn terugkeer
(zijn benen waren volledig ingetapet) niet meer opsloeg. Het deerde de
winnaars uiteindelijk niet.Derde prijzen in Franeker waren er voor de
parturen van Martijn Olijnsma en Johan van der Meulen.Thomas van Zuiden
werd uitgeroepen tot koning van de PC
De ynwenners fan Tsjerkwert en de redaksje fan It skieppesturtsje
lokwinskje de PC winners en mei namme PC-kening Thomas van Zuiden mei
dizze bysundere oerwinning!
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De marflearmûs hat yn Tsjerkwert in kreamkeamer
fan komsa
It wie freedtejûn 20 july in nijsgjirrich gearkommen yn it Waltahûs. Op
útnoeging fan de Tsjerkepaadkommisje wiene in protte minsken ôfkommen
op in ynteressant programma dat as iepening tsjinne fan de útstalling oer de
ferneamde marflearmûs.
Tsien jier lyn wie Tjerkwert ek hielendal yn de ban fan dizze bysûndere
flearmûs dy’t huzet op ‘e souder fan de herfoarme tsjerke. It is sels de grutste
koloanje fan hiel Europa en krekt hjir yn it skieppsturtdoarp fine dizze bisten
de ideale kreamkeamer. Yn 2002 wie der yn it Waltahûs folop spul te besjen
dêr’t Anne de Vries as grutte motor foar fungearre. Hy siet doe ek yn it
bestjoer fan doarpsbelang en wie suver hielendal allinne ferantwurdlik foar
de hiele organisaasje.
Tsien jier letter sit Anne der noch fol fan. Dat hat laat ta it ophingjen fan
kamera’s dy’t mei ynfraread ljocht de tsjustere souder mei de hûnderten
marflearmûzen yn byld bringe. Dat is mei mooglik makke troch in subsydzje.
Eins is it in projekt fan de Friese Milieu Federatie mar it jout oan de
Tsjerkepaadgongers in ekstraatsje boppeop de tentoanstelling: de tsjerklike
skatten saas it bysûnder praalgrêf, it oargel, de preekstoel en de banken. Op
de webside www.friesemilieufederatie.nl en fansels op www.tsjerkwert.nl
binne bylden te sjen fan it heimsinnige libben op ‘e tsjerksouder dy’t as
kreamkeamer tsjinst docht en dat alle jierren wer. De marflearmûs is bêst
wol sinnich, mar hjir fynt er blykber it ideale klimaat om der hûnderten
kilometers foar te fleanen. It is net allinne it gebou, mar ek de omjouwing
dy’t folop fretten foar de bistjes opsmyt. Fan fersteuring is ek gjin sprake
want de romte is net foar besite iepen. Allinne de tellers komme ien kear yn
’t jier nei boppen. Dit jier levere dat mar leafst 400 marflearmûzen op, in
oantal om grutsk op te wêzen.
Werom nei de jûn dy’t troch Gjettje Dijkstra iepene waard mei it foarstellen
fan de sprekker Zomer Bruijn. Dy fertelde fol fjoer oer syn passy foar de
marflearmûs. Wat wit dy man der wat fan ôf en wat binne syn ferhalen
prachtich, soms smeuïch, dan wer fol ferwûndering. De seal harket mei nocht
nei dizze ynformaasje dy’t o sa begryplik oerbrocht wurdt sadat it foar
elkenien de muoite wurdich is. Der wurde filmbylden toand nei in skoft fan
rûnfreegjen dêr’t suver gjin ein oan kaam. Tsjonge wat llibbet it hjir, wat
wurde der folle en goede fragen steld en wat krije wy perfekte antwurden.
Yntusken is de sinne yn in reade gloede achter Beabuorren wei wurden en
falt stadich de nacht yn. En dat is ek it stuit dêr’t op wachte wurdt. Want de
8
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tentoanstelling yn de tsjerke wolle wy noch besjen en fansels wol elkenien
tsjoege wêze fan it útfleanen fan de flearmûzen. Mar earst de útstalling fan
alle moais oer de marflearmûs. Jierrenlang is der fan alles samle en dat hat
no in pracht plakje krigen. Wy skowe stadich by de ynformaasjepanielen del,
prate wat mei oaren, lêze de ynformaasje, bewûnderje de foto’s en steane
fersteld fan it kamerawurk dat it mooglik makket de bisten boppe op de
tsjerkesouder te besjen sûnder dat se steurd wurde. Foaral dat lêste draacht
by oan it súkses fan dizze bysûndere kreamkeamer. Mar as it stadichoan ek
tsjuster wurden is sette wy nei bûten ta. In batdetector registrearret it lûd
fan de flearmûzen, in lûd dat wy mei ús minsklik ear net waarnimme kinne.
Boppe ús hollen flitse de marflearmûzen ta it útfleangat ûnder it dak nei
bûten ta om op jacht te gean. De fleanrûte is troch Anne de Vries knap op in
fotopresintaasje werjûn dy’t yn de hal fan de tsjerke hinget. Yn in koart
skoftke tiid komt de hiele populaasje troch Tsjerkwert fleanen, benammen
oer it wetter fan de Trekfeart. Omdat de loft noch prachtich syn wjerskyn yn
it wetter spegelt kinst de flearmûzen yn rap tempo fleanen sjen, krekt boppe
de wetterspegel. Dochs in wûnder, dy flearmûzewrâld.
It wie in goed ding dat wy as doarp dizze iepening fan de eksposysje bywenje
koene. Nei ús kamen de toeristen en oare belangstellenden op de iepen
tsjerkedagen del om dit geheim fan de tsjerkesouder te belibjen.
Gerben D. Wijnja
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Zaterdag 8 september, “Fryske Mûnedei ” op de
Babuurster Molen.
Woensdags nog keurig het gras gemaaid en het meerdaagse weerbericht
geraadpleegd. Nou, daar werd ik niet enthousiast van. Het zou weliswaar
prachtig nazomerweer worden, maar met een zuchtje wind kracht 2 uit het
Zuidoosten. Wat is vissen zonder hengel, voetballen zonder bal en een molen
zonder wind? Collega Jos Hoogenboom had de molen al volledig in de pronk
staan, toen ik bij de Babuurster arriveerde. “Eerst maar koffie?” vroeg hij. Tja,
wat moest je anders. In de hoop dat de ashals erdoor zou opwarmen en de
reuzel dun zou worden duwden we het gevlucht enkele malen stevig rond,
maar zonder succes. Dus, toch eerst maar koffie. Na een uur waren we wel
bijgekletst en gingen wat “ûngetydzjen” oftewel wat onkruid verwijderen. En
toen maar wéér koffie….. Intussen zagen we ten westen van Bolsward de
Lonjé stevig draaien. Michiel de Ruyter (de molenaar van Lonjé GDW) had het
voor mekaar. Geen wonder met die Dekker-wieken natuurlijk, maar jaloers
op hem waren we wel. Er kwam een man het pad op naar de molen …. Een
bezoeker? Nee, een hengelaar.
Die zuidoostenwind, daar klopte ook niks van, want de wind, welke die
benaming overigens niet verdiende, kwam uit het zuidwesten en ruimde later
naar het westen. Vol goede moed verlegden we de kruiketting en draaiden
we maar weer eens aan de lier, in de hoop dat het tóch nog zou lukken.
We namen uitgebreid de tijd voor de lunch en keken onderwijl het pad langs
de vaart af in de hoop op bezoekers. Tegen half drie opperde Jos het idee om
maar in te pakken en weg te wezen. En zo geschiede het…..
Onderweg naar huis passeerde ik nog de Aylvapoldermolen van Pieter
Breeuwsma, waar de vlag slap aan de stok hing en de molen er als bevroren
bij stond. Even later kwam ik langs de Huinsermolen. Durk Posthumus had
schijnbaar de daags ervoor in
het weer gekeken en daarop waarschijnlijk besloten de boel maar op slot te
laten…..
We kijken nu uit naar de herfst, met z’n stevige werkwinden uit het
noordwesten die het hekwerk laten kraken en het water in beroering brengt.
M’n vroegere leermeester zou wel zeggen: “Die polder moet droog!” ’t Zal
best….. misschien lukt het de volgende keer.
Henk Kuipers (molenaar van de Babuurstermolen, samen met Jos
Hoogenboom)
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NIEUWS VAN DE KAATSVERENIGING
KF De Twa Doarpen, seizoen 2012
Het kaatsseizoen zit er weer op. Er werd getraind, er was de competitie en
natuurlijk waren er ook de partijen. Dit jaar stonden er 5 op het programma.
Op de zonnige zondag 20 mei trapten we af met het Pearkekeatsen.
12 pearkes hadden zich opgegeven voor deze partij. Zoals ieder jaar werd de
partij door stichting ‘it Waltahûs gesponsord. De kransen en de bloemen
werden aangeboden door bloeicentrum Burghgraef. Het was een mooie
kaatsdag waarbij de parturen goed aan elkaar gewaagd waren. Veel partijen
eindigden in 5-5!
De winst ging naar Ype Bote Bonnema en Jetske Dijkstra. In de finale wisten
zij met 5-5 6-6 te winnen van Klaas Sjoerd Koopmans en Anita Alma, die
hierdoor tweede werden. Derde werden Bert Jan Ouderkerken en Anna
Ydema. In de halve finale verloren ze nipt, met 5-5 6-2
In de verliezersronde ging de finale tussen Erna Harkema en Seakle
Witteveen en Sjoerd Bouma en Thea Zijsling. Ook hier werd het 5-5, Het
laatste eerst, en daarmee de winst, ging naar Seakle en Erna. Na de partij was
het heerlijk nazitten in het zonnetje op het terras van it waltahus, met de
muziek van Jan Nota
Traditiegetrouw was de tweede partij van het seizoen de gezamenlijke partij
met Wolsum. Dit jaar werd deze partij in Wolsum verkaatst.
Op vrijdag 8 juni kaatste de basisschooljeugd tegen elkaar in twee
leeftijdscategorieën: welpen en pupillen. Sponsor van deze twee
jeugdpartijen was Rock bij Rein.
Bij de pupillen telde de lijst 12 parturen. De beste kaatsers van de dag waren
Welmer de Boer en Berber Bonekamp. Tweede werden Harmen Burghgraef
en Fardau de Jong. Sigrid de Boer en Sjoukje de Jong werden derde.
In de verliezersronde waren Johannes Breeuwsma en Rianne de Jong de
besten. De tweede plek was voor Harm van der Meulen en Bouwe Overwijk;
Bij de welpen waren 8 parturen. Hier gingen de kransen naar Jildert Boersma
en Jesca Kroon. Ilse Marije Zijlstra en Janita de Jong werden tweede. In de
verliezersronde was de eerste plaats voor Femke Galama en Marjan van der
Zee. Annefrouk Poelstra en Sanne Galema werden tweede.
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Zondag 10 juni, was het de beurt aan de senioren. Jelle’s boubedriuw en idee
techniek waren nu de sponsors. De lijst telde 15 parturen en daarvan bleken
Ype Bote Bonnema, Sven Bijlsma en Minke Witteveen de sterksten. De
tweede prijs ging naar Peter Terpstra, Klaas Jan Haytema en Thomas Huitema
In de verliezersronde ging de winst naar Bauke Sieperda, Froukje Folkertsma
en Afke Rypma en de tweede prijs naar Ids Walsma en Freerkje Walsma
Zondag 24 juni hadden 24 parturen zich verzameld op het skiepefjild voor de
zachte ballen partij.
Het weer zat niet mee, het was bewolkt en regenachtig.
Helaas was er in het begin van de eerste omloop een rare blessure. Bote de
Boer verdraaide zijn been en liep daarbij een hele vervelende botbreuk op.
Hij moest met de ambulance van het veld gehaald worden. Dit was voor
iedereen een flinke domper en omdat de weersvoorspellingen voor de
middag steeds slechter werden, werd besloten de partij verder af te lassen en
een week later, op zaterdag opnieuw te beginnen.
Op zaterdag 30 juni kon iedereen die mee wou doen zich opgeven in de tent.
Ter plekke werd er door het bestuur geloot. Het resultaat was een lijst met
17 partuur. Het partuur dat geen enkele partij verloor was Seakle Witteveen,
Robin Bijlsma en Sanne Galema. Over de hele dag hadden zij maar 2 eersten
tegen gekregen en daarmee waren ze de terechte winnaars. Tweede werden
Rein Bakker, Hidde Lemstra en Jan Witteveen. De derde prijs was voor Sjoerd
Bouma, Ilse Galema en Femke Galama
In de verliezersronde ging de winst naar het jeugdige partuur Klaas Jan
Haytema, Marc de Boer en Jan Jochem de Boer. Tweede werden Jan Postma,
Anita Haarsma en Eline Miedema.
De derde prijs in de verliezerronde was voor Freerk Kootstra, Willem Poelstra
en Lucas Bijlsma. Voor alle winnaars waren er mooie
levensmiddelenpakketten, samengesteld door Haarsma, de sponsor. Ook had
Haarsma heel erg attent, nog een beteschaps pakket samengesteld voor Bote
de Boer. Een erg leuk gebaar!
De volgende partij van dit seizoen was een ledenpartij voor de senioren en
een ledenpartij voor de jeugd. Beide partijen werden verkaatst op zaterdag
21 juli en gesponsord door Klaas en Andrea Boersma Bij de jeugdpartij
stonden 8 partuur op de lijst. De spannendste partij werd in de eerste
omloop verkaatst, tussen Sigrid de Boer en Femke Galama en Ilse Galema en
Janita de Jong. De winst ging in deze partij naar Sigrid en Femke.
12
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Vervolgens stoomden Sigrid en Femke vrij gemakkelijk door naar de dagzege.
Zij konden ’s middags thuis weer een mooie krans aan de muur hangen.
Tweede werden Harmen Burghgraef en Marly Steegstra
In de verliezersronde waren Ilse en Janita heer en meester. Zij werden eerste.
De tweede plaats was voor Signy Steegstra en Jimte Draaisma.
Bij de senioren hadden zich genoeg mensen opgegeven om 10 partuur te
vormen. De parturen 9 en 10 bestonden elk uit twee personen, die in de
tweede omloop een staand nummer hadden en in de derde omloop een Amaat kregen bijgeloot.
Jan Nota en Anne Gietema waren zo’n tweetal. Zij kregen in de derde omloop
Ype Bote Bonnema erbij en wisten samen tot de finale door te dringen. Hun
tegenstanders waren Jelle Brandsma, Jan Hessel de Groot en Robin Bijlsma.
Het bleef lang erg lang erg spannend! Met 5-5 6-4 ging de winst naar Jan,
Anne en Ype Bote. Jelle, Jan Hessel en Robin werden tweede.
De derde prijs was voor Auke Walsma, Freerkje Walsma en Hidde Lemstra.
In de verliezersronde waren Anno Galama, Klaas Boersma en Lisanne
Burghgraef de sterksten.
Tweede werden Peter Terpstra, Roel Hekkema en Jan Witteveen.
Op 2 september was het alweer tijd voor de laatste partij van dit seizoen; Het
familiekaatsen.
Er waren 16 families die zich hadden opgegeven. Voor de winnaars waren er
leuke prijzen, samengesteld en gesponsord door Fouragehandel Gietema.
Naast een krans en een prijs, was er voor de winnaars bovendien nog de
mooie wisselbeker te verdienen.
Het was uiteindelijk het partuur ‘Terpstra’, met Peter Terpstra, Rowanne
Terpstra en Eric Westra, die alle partijen wist te winnen. Op de twee plek
eindigde het partuur ‘Haarsma’ met Anita Haarsma, Steef Haarsma en
Wiebren Poelstra. Gedeeld derde werd het partuur ‘Postma’ met Jan, Okke
Jan en Jacobien Postma en het partuur met de neven Seakle; Seakle
Witteveen, Seakle Zijsling en Seakle Altenburg. Om het helemaal compleet te
maken hadden ze ook nog pake Seakle meegenomen als coach!
In de verliezersronde was het de familie Bakker die 1e werd, met Anne, Rein
en Richtje Bakker.
Tweede werd het partuur Galama met Anno, Yvonne en Femke Galama.
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Naast de partijen werd er ook elke week getraind op het skiepefjild. Tot aan
de bouwvak was er trainen voor de dames en de kinderen van de basisschool.
De dames kregen trainen van Bert Jan Ouderkerken en Freerkje Walsma. Het
aantal deelnemers wisselde nogal wat per week. In totaal hebben ongeveer
15 dames en meisjes één of meerdere keren met de training mee gedaan.
De kinderen uit groep 3 en 4 kregen spelenderwijs kaatsles van Reiny
Haytema, Atty Gietema en Roel Hekkema.Dit was weer een grote groep van
zo’n 15 a 20 kinderen per keer.
Er werden spelletjes gedaan en er werd aandacht besteed aan het aanleren
van de juiste opslag en uitslag techniek. Ook leerden de kinderen hoe de
puntentelling in elkaar zit en de telegraaf werkt.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 kregen trainen van Ype Bote Bonnema en
Wiebren Poelstra. Anne Gietema was er elke week bij te helpen en Seakle
Witteveen hielp wanneer hij kon. Er waren ongeveer 30 kinderen die
meededen aan de trainingen.
Na de training was er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 competitiekaatsen.
Deze competitie ging door tot aan het einde van het seizoen. Dit jaar waren
werd er voor het eerst gebruik gemaakt van ouders en leden van KF de Twa
Doarpen, die per toerbeurt hielpen bij de competitie. zodat bij elk perk een
begeleider aanwezig was. Ook volgend jaar willen we weer een schema
maken om per toerbeurt te helpen. Lijkt het u/jou ook leuk om twee of drie
keer (vaker mag ook) te helpen bij de competitie, meld het dan even bij het
bestuur!
Een hoogtepunt dit jaar was de PC in Franeker, waar voor het eerst twee
Tjerkwerders aan meededen; Thomas en Peter van Zuiden. De meegereisde
Tjerkwerders werden getrakteerd op een prachtige kaatsdag. Thomas wist
met zijn maten Rene Anema en Hendrik Tolsma de PC te winnen, een
prestatie van formaat! Als klap op de vuurpijl werd Thomas ook nog tot
Koning benoemd. In Tjerkwerd gingen de vlaggen uit en vele dorpsgenoten
reisden dezelfde avond nog af naar het Oordje, waar het drietal werd
gehuldigd.
In Tjerkwerd werden de heren ook in het zonnetje gezet. Op dinsdag 28
augustus waren ze uitgenodigd bij de afsluiting van het kaatsseizoen voor de
jeugd. Daar deden ze samen  met de jeugd een aantal spelletjes. Het team
14
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van Rene was het sterkste en won het spellencircuit. Inmiddels hadden zich al
flink wat mensen op het skiepefjild verzameld voor de huldiging. Voorzitter
Sjoerd Bouma sprak een aantal lovend woorden en van onze kaatsvereniging
kregen de heren een fotocollage en een telegraaf, als herinnering aan hun
overwinning.Ook Betty Jellema zette de heren nog even in het zonnetje, met
een bloemetje namens het dorpsbelang. Thomas van Zuiden nam zelf het
woord ook nog even en bedankte alle inwoners van Tjerkwerd voor hun
aanmoediging en hun enthousiasme na de winst. Onder het genot van een
hapje en een drankje kon iedereen het winnende pc partuur nog even
feliciteren en natuurlijk de koningsbal bewonderen.
Een leuk einde van een, grotendeels geslaagd seizoen!
In de volgende skiepesturt kunnen jullie lezen wat de einduitslag van de
competitie is geworden.

EHBO
Halverwege maart begon in Tjerkwerd weer
een nieuwe cursus EHBO. Opnieuw een
grote groep mensen zijn deze cursus
gestart onder leiding van Hinke Twijnstra
en
Hinke Brandsma.
Het was zeer leerzaam en ook heel gezellig.
In
hoog tempo leerden wij iedere week weer iets nieuws. Omdat Evelien Bakker
ervoor leert om in de toekomst ook de EHBO-lessen te mogen geven, was
ook zij iedere les aanwezig om weer wat extra’s bij te leren. Maar ze leerde
ons ook dingen.
Op 25 mei mochten we examen doen in het Waltahûs in Tjerkwerd. De
zenuwen en de warme bovenzaal speelden vaak parten, maar gelukkig
hebben we ons er prima doorheen geslagen.
Negen leerlingen mogen binnenkort een diploma in de bus verwachten.
Gefeliciteerd!
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Programma 60+ soos
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Geboren
Geboren uit pure liefde voor elkaar.
Voor allebei die ene grote wens.
Lief, klein, mooi meisjewat zijn wij trots
Dat wij jouw papa en mama mogen zijn.
Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

Fajèn Zita
12 Juli 2012
Johan Schotanus en Wianda Dijksma
Kerkstraat 6
8765 LK Tjerkwerd.

Daan

Jouw wereldje is ons leven
en dat van ons is van jou.
Wij zullen alles voor je geven
Leef, ervaar, geniet en vertrouw
Daan is geboren op 21-08-2012
Radboud & Wieneke,
Waltaweg 51,
8765 LN Tjerkwerd.

Getrouwd
Van net een echt paar….
tot een net echtpaar!
Op 1 juni 2012 zijn wij getrouwd
Jan Kroontje & Alie Kroontje- van Roekel.

’t Skieppesturtsje oktober 2012

17

Haarsma Nederlands kampioen tweespan op CH Rijs
HARICH Ule Haarsma uit Tjerkwerd is zaterdag Nederlands kampioen
tweespannen tuigpaarden geworden op het CH Rijs. De rijder uit Tjerkwerd
verraste met de overwinning omdat hij niet met het vertrouwde span
Celebration en Zavanno voor de
dag kon komen. Celebration had
last van een blessure, waarop de
paardenliefhebber Tobias naast
Zavanno zette. Ook dit koppel
bleek van goud te zijn. In de
stromende regen toonde het
span een ongekende regelmaat
en souplesse. Dirk Jan Mekkes uit
Groningen werd tweede met
PrimeVal Wizzkid’s Gonda en
PrimeVal Vayacondios.

Haarsma neemt sportief revanche met super trio
Drogeham | Met het achtste kampioenslint van dit seizoen revancheerde Ule
Haarsma zich zaterdagmiddag in Drogeham. Een week nadat de paarden de
rijder en eigenaar in de steek lieten in het kampioenschap vierspannen, werd
alles op sportieve wijze rechtgezet met de nationale titel klavertje drie.
,,Foarige wike ha wy it grandioas ferprutst en no foel alles wer op syn plak”,
glunderde de kampioen uit Tjerkwerd.
Hoeveel keer Haarsma al kampioen werd met zijn meerspan, hij wist het zelf
niet meer. Het moeten er bijna tien zijn, wist de rijder die in Drogeham de
titel pakte met zijn super trio Celebration, Zavanno en Tobias voor de wagen.
Wy lokwinskje Ule Haarsma fan herte mei dizze prachtige prestaasjes!
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Motortocht

(door Henk van der Zee)

Het had heel wat voeten in aarde. De eerst
geplande tocht moest vanwege bar weer
worden uitgesteld. Nieuwe datum, zondag 3
juni. Na ruim een week van schitterend zomers
weer moesten we er opnieuw aan geloven. Het was net zo
fris en een stuk natter als op eerste kerstdag. Hoe kon Piet P. het bedenken!
En toch, acht stoere kerels pakten zich stevig en warm in en vertrokken vanaf
het Waltahûs deze ochtend, na enig oponthoud (Dries Koster wilde namelijk
de buien even afwachten), voor een polderdijkjestocht langs de kust van
Friesland richting het ‘Er gaat nog een heleboel boven Groningen!‘ Zelfs Gert
Folkertsma was, ondanks zijn vooringebeelde angst voor de nattigheid, van
de partij. Jasper vulde op werkelijk het allerlaatste moment nog even de
carter van z’n nogal gladbandige Suzuki bij en Jan Dijkstra stond helemaal in
de wachtmodus, omdat hij letterlijk op slippers eerst even kwam informeren
of de rit wel doorging. Met andere woorden, half tien werd een uurtje later.
Het moet worden gezegd, Henk zijn zwager, Jan Buitelaar, had een geweldig
leuke route op zijn Garmin navigatie uitgedacht, met pakweg een honderd
bochten elk kwartier. Via Makkum (Jawel Jasper, gas geven doe je niet in een
natte bocht) kropen we gestaag door de lichte regen omhoog. Bij Harlingen
was de ergste nattigheid voorbij en tuften we rustig richting Oudebildtdijk.
Het was met name Gert die, tijdens de eerste korte break, onaangenaam
verrast was vanwege alle schapenpoep op de bling, bling van zijn chopper.
We hebben de rest van de dag moeten aanhoren over al het poetswerk wat
hij zou moeten doen en dat de motor nog nimmer een spatje regen had
gezien enz. By the way, wat knalt dat ding lekker...
Bij de ‘Zwarte haan’ stond de koffie en gebak klaar en juist daar hield zomaar
de prachtige Ducati van Johan Wilts ermee op. Een draadje, nippeltje of relais
was volgens Andries de boosdoener, maar wijze raadgevingen, noch creatief
geduw, hielp Johan op zijn motor. De vrouw moest worden gebeld om hulp.
Helaas, pindakaas.
Na een 2e bakkie leut moesten we Johan en Heleen – en hij had juist zo’n zin
in Groningen – achterlaten en stuurden we onszelf langs de kleine en
spannende slingerdijkjes richting het Lauwersmeer. Op de motor is Andries
Steegstra een jonge vent in een big body. Met speels gemak bedient hij zijn
all roadster. Als het even kan dan neem ik de kortste bocht en... gras is ook
goed, zal hij hebben gedacht, maar (voor de gemoedsrust van echtgenote en
overige gezinsleden) er was geen sprake van onverantwoord gedrag. Bij
’t Skieppesturtsje oktober 2012
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restaurant Sterkenburg in Lauwersoog was het tijd voor een kibbeling,
lekkerbekje of broodje paling. Daar werd door een aantal mannen‘volop’
gebruik van gemaakt. Na een half uurtje of zo kwamen we aan in Leens en
bereikten we eindbestemming ‘Verhildersum’, een 14e eeuwse Borg. Henk
had ‘zonder verplichtingen’ een licht educatief doel voor ogen gehad, maar
het ‘ik bin net in man fan âlde gebouen’ was de mening van de meerderheid
en dus toogden we onszelf nogmaals richting een terrasje, wat Henk
overigens meer dan prima vond. Alleen Jasper trachtte nog enigszins
cultureel te doen en vond in de tuin een aantal plezante, ‘naakte’ beelden.
Het was inmiddels drie uur geweest en tijd om de route terug te nemen.
Langs Aduard, Zevenhuizen, Frieschepalen, Ureterp, Beetsterzwaag, Nij Beets
en Aldeboarn, reden we het ons zo bekende land weer in. Even voor half 6 en
met een zo’n 270 km op de teller stopten we in Bolsward voor het maken van
een aantal kiekjes. In een korte evaluatie bedachten we dat Dries het mooiste
kontje had van iedereen (van de motor welteverstaan, laat dat duidelijk zijn)
en dat de tocht, ondanks het aanhoudende grijze weer, ons allen zeer goed
had voldaan. Op naar een volgende!

11 November…..
Sint Maarten zult u denken. Klopt traditie getrouw gaan de kinderen dan bij
avondschemering langs de deur met een liedje en lampions om snoepgoed te
scoren. Door het tv programma God in de lage landen van Ernst Daniel Smit
werden wij geïnspireerd om op 11 november een inzamel Aktie te houden
voor de voedselbank. Want Sint Maarten is uiteindelijk de feestdag om te
delen.
Als u hieraan mee wilt werken kunt u uw voedsel of eventueel geld op
zondagmiddag tussen 17.00 en 19.00 uur brengen in de st. Petrus kerk.
Voor de gezelligheid zorgen wij voor koek en sopie en hopen natuurlijk op
een mooie opbrengst.
Een lijst met gewenste goederen word t.z.t. bezorgt via de MAT en het
kerkblad.
Vriendelijke groet,
de Diaconie Tjerkwerd - Dedgum
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In memoriam
“Voor u gelezen…………door Pieteke Dekker”
Jierrenlang koene jim yn de Skieppesturt de spreuken en
siswizen lêze welke frou Dekker foar ús ut socht. Op in
briefke krigen wy, yn in moai âlderwetsk hânskrift
skreaun, de ferskate spreuken oanlevere. At wy
fergaderden dan namen wy dizze altyd efkes troch en
dat sette ús faaks oan it tinken oer de deistiche saken
fan it libben. De lêste tiid moasten wy de spreuken misse
fanwege de ôfnimmende sûnens fan frou Dekker en op
moandei 1 oktober is sy yn de âldens fan 87 jier
ferstoarn.
Wy winskje de neibesteanden in soad sterkte ta.

Bedankt
Beste redactie en Tjerkwerders die mij nog kennen, ik wil jullie bedanken
voor het skieppesturtsje,heb erg genoten van alle verhalen.
Verheug me nu al op het volgende dorpskrantje,ik kom altijd een beetje thuis
als ik in jullie krantje lees!!!
Hartelijke groeten van een"oud dorpsgenoot" Wyke Veenendaal-Reidsma.
Tige tank
Op 26 juni wiene wy 25 jier trouwd.
Wy wolle eltsenien tank sizze, die’t dizze die oan us tocht hat.
Yn’e foarm fan felicitaties, kaarten, blommen en oare wizen fan
belangstelling.Mei troch jimme ha wy in moaie dei han.
Tige tank hjir foar.
Sietse en Anna Gietema – Wiersma

Oproep
Ik ben Julia Feenstra, woon in Tjerkwerd en ben 13 jaar. Bent u op zoek naar
een oppas in de avonduren? Dan wil ik bij deze graag mijn diensten
aanbieden.
U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 0630249854
’t Skieppesturtsje oktober 2012
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Koken met Riemkje
Beste lezers, het is momenteel erg populair om muffins te bakken, ik heb
voor jullie een recept, ook om deze cakejes te maken, maar dan de hartige
variant. Ik wens jullie veel plezier bij het bereiden hiervan en eet
smakelijk!
Broccoli Muffins
Ingrediënten












12 kleine broccoli roosjes (elk roosje moet met een beetje
spelings ruimte in
een vakje van het muffinblik passen)
275 g boter (zacht)
50 g suiker
4 eieren (maat L, op kamertemperatuur)
300 g bloem
1 tl bakpoeder
1 tl kurkuma
1/2 tl cayenne peper
1/2 tl zout
60 g geraspte cheddar kaas

Verwarm de oven voor op 180°C. En vet elk vakje van het muffinblik in met
de bakspray.
Breng een pan water aan de kook en blancheer de broccoli-roosjes
gedurende 3 minuten.
Giet de broccoli roosjes in het vergiet en spoel de roosjes af met koud water.
Droog elk roosjes goed af met keukenpapier en zet de roosjes even aan de
kant.
Mix de boter op een gemiddelde snelheid tot deze licht en romig is.
Voeg vervolgens een voor een de eieren toe. waarbij je het volgende ei pas
toevoegt als de vorige helemaal opgenomen is door de boter.
Roer in de andere kom het bloem, bakpoeder, zout, cayenne peper en
kurkuma door elkaar.
Schep de droge ingrediënten met de pollepel door de botermassa, 8 tot 10
keer door elkaar heen scheppen is meer dan genoeg, het beslag moet er nu
viezig uitzien!
Schep daarna met de spatel de geraspte kaas er nog luchtig doorheen.
Schep in elk vakje van het muffinblik een eetlepel beslag.
Tik vervolgens tegen de zijkant van het blik om er zo voor te zorgen dat het
beslag gelijkmatig over de bodem van het blik verdeeld wordt.
Zet daarna in elk vakje een broccoli roosjes rechtop in het laagje beslag.
26
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Verdeel de rest van het beslag gelijkmatig over de 12 vakjes, waarbij je het
beslag goed over de bovenzijde van de roosjes giet.
Bak de muffins ongeveer 20 tot 30 minuten tot ze mooi goudbruin van kleur
zijn.
Laat de muffins de eerste 10 minuten na het bakken afkoelen in het
muffinblik, daarna kun je ze verder laten afkoelen op het rooster.
Advies: Omdat je deze muffins dezelfde dag als dat je ze gebakken hebt,
moet opeten, is dit een erg lekker voorgerecht!

Verslag van de Reünie Dedgum.
Na maanden van voorbereiding is dan zaterdag 8 september aangebroken,
het feest kan beginnen. Zaterdagmiddag de eerste reünisten komen binnen
gelopen een prachtig gezicht. Een 200 personen hadden zich opgegeven voor
de reünie, een onverwacht hoog aantal. Hier had men niet opgerekend, maar
het bewijst maar weer eens wat Dedzjum nog voor een ieder betekend. Rond
half 3 was de tent al mooi vol en er werden zeer veel herinneringen
opgehaald.
Tsjallie Gietema deed de officiële opening, waarna een ieder door het dorp
kon gaan om alles te bezichtigen. Met name de foto’s in de kerk en tent
werden zeer gewaardeerd.
Verder waren er huizen opengesteld en tuinen, konden de reünisten in en uit
lopen, mede door het mooie weer was dit een groot succes. Rond de kerk en
dorpskern was het een komen en gaan van mensen, ook waren er nog gasten
die alleen ‘smiddags kwamen. Al met al een gezellige drukte.
Eendenkorven werden er gevlochten, trekker museum was open en ijsjes
werden verkocht.
Na een veel te korte middag werd een ieder opgetrommeld om aan te
schuiven aan het stamppot buffet. Na de maaltijd nam Albert Feenstra het
woord en vroeg de oprichters van het dorpsbelang naar voren te komen. Dit
waren Bertus Bruinsma, Klaas Haytema en Douwe Poelstra, zij werden even
in het zonnetje gezet en ontvingen een groot applaus. Ze kregen een
eendenkorf met bloemstuk er in, wat natuurlijk erg toepasselijk is voor de
Dedzjummer “einekourren”.
Toen was het de beurt aan het best bewaarde geheim van deze dag, wat ging
er gebeuren, wie kwamen er op het podium?? Het Dedzjumer Duo kwam aan
als twee z.z.p.ers in werkkleding en gingen op het podium de afgelopen jaren
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bij langs. Elk adres werd even genoemd en dit viel erg in de smaak. Afke en
Natasja Westra deden dit op hun eigen manier, met veel humor.
Nog steeds waren vele mensen aanwezig en werd de bar druk bezocht.
Als afsluiting hadden we DIE TWA geregeld en dat kon niet missen of de hele
dansvloer was bezet.
Eerder waren ze ook al in Dedzjum en ook nu weer deden ze het fantastisch,
ze waren zelfs over Dedzjum aan het twitterren. Wij zongen hun toe omdat
ze het 10- jarig jubileum de zondags mochten vieren.
Dan was er nog op zondag een tentdienst georganiseerd met weer de hulp
van dorpsbewoners en enkele reünisten. Het korps van Tjerkwerd verleende
ook haar medewerking en we kunnen terug zien op een goede dienst als
afsluiting van onze reünie.
Zonder alle vrijwilligers was het niet gelukt, vanaf deze kant nogmaals
bedankt.
Namens,
Dorpsbelang : Annie Bakker
Reünie commissie: Ineke van der Gaast.

Dorpsfeest Tjerkwerd Meets Afrika!
On het weekend van 13 en 14 juli 2012 heeft Tjerkwerd het jaarlijkse
dorpsfeest gevierd in de vorm van een zeskamp rondom het thema Afrika.
Vrijdag de 13e.. begon het feest na het koffiedrinken in de Feesttent met
kaatsen voor de jeugd en volwassen. Ook werd er volleybal gespeeld. Hoewel
de weergoden ons niet goed gezind waren, de regen viel met bakken uit de
lucht, waren er een flink aantal parturen. Er werd met veel enthousiasme
fanatiek gekaatst.
Uitslagen jeugd:
1e Prijs Ilse Galema en Sanne Galema. Ilse werd tevens
Koningin! (zie foto)
2e Prijs Sigrid de Boer en Marly Steegstra
1e prijs verliezersronde Lucas Bijlsma en Jildert Boersma
2e prijs verliezersronde Rianne Hiemstra en Sjoukje de Jong
Uitslagen volwassenen:
1e Prijs Bert-Jan Ouderkerken, Rein Bakker en Robin
Bijlsma. Bert-Jan Ouderkerken verdiende de Koningsprijs!
2e Prijs Ype Bote Bonnema, Thomas Huitema en Lisanne Burghgraef
28
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3e Prijs Klaas Sjoerd Koopmans, Hidde Lemstra en Riemer Haytema
3e Prijs Gooitzen Brandsma, Klaas Jan Haytema en Hotske Burghgraef
1e Prijs verliezersronde Seakle Witteveen, Rowanne Terpstra en Okke Jan
postma
2e Prijs verliezersronde Sjoerd Wijngaarden/ Wilco Palstra, Freerk Kootstra
en Atty Gietema
Uitslag Volleybal:
1e Prijs Team "Kikuyu's"; Anneke Feenstra, Agatha Witteveen, Bouwe
Speerstra, Sjoerd Binke Bouma, Pier Jan Zijsling en Jan Witteveen
In de Feesttent werd er door jong en oud
geknutseld, de jongsten maakten een
Afrikaans masker. Deze maskers sierden de
feesttent het hele weekend op!
Onder leiding van Agatha Miedema en Thea
Zijsling hebben de "ouderen" een bloemstuk
gemaakt met een Afrikaans tintje.
In het middagprogramma werd er Jeu de
Boules gespeeld.
Uitslagen:
1e Prijs Tryntsje Stremler en Tetsje
Breeuwsma
2e Prijs Albert van Lingen en Joop Nota
3e Prijs Japke Swart en Doutsje Bakker.
De jongste jeugd kon lekker droog in de feesttent met de voetjes van de vloer
tijdens de kinderdisco olv Jan Nota.
Aan het begin van de avond maakten de zes buurten van Tjerkwerd zich op
voor het eerste onderdeel van de zeskamp.
Elke buurt vertegenwoordigde een Afrikaans land, welke door het trekken
van een envelop toegewezen werd. Het ging om de landen: Kenia,
Madagaskar, Zuid-Afrika, Egypte,Marokko en de Ivoorkust De optocht karren
maakten olv het korps "Eensgezindheid" een ronde door het dorp. Een
kleurrijk, zeer creatief geheel!
Iedereen heeft weer zijn uiterste best gedaan, het was voor de juryleden dan
ook een hele opgave de punten te verdelen.
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Ymswoude vertegenwoordigde ZuidAfrika , hun kar liet de vrijlating van
Nelson Mandela zien(zie foto). Zij
wonnen de 1e Prijs met de optocht.
En het was droog!
Hierna moesten de buurten in de
vorm van een presentatie hun land
als tweede onderdeel van de
zeskamp vertegenwoordigen. Ook
hierin hebben de buurten laten zien waarin een klein dorp groot kan zijn!
De kennis betreft de eerder genoemde landen is voor velen flink opgevijzeld!
Hierna kon iedereen lekker feesten met het orkest "Butterfly"
Zaterdag moest men weer vroeg uit de veren, nog een keer met de prachtige
optocht karren door het dorp. Prachtig weer!
Iedereen weer lekker wakker om de zeskamp te vervolgen, immers nog vier
spellen te gaan;
Ren je rot naar de kookpot, Staartje trek.Hierna kon de jongste jeugd tussen
de middag een patatje eten. De jongsten hebben ook de hele dag rondjes in
de draaimolen mogen maken.
De "ouderen " genoten van een Afrikaanse warme maaltijd.
Genoeg energie om te vervolgen met Touwtrekken, het was een mooie
wedstrijd om te zien. Het laatste onderdeel van de zeskamp was een kennis
quiz over Afrika.
Uitslag Zeskamp:
1e Prijs Sylroede, zij vertegenwoordigden de Ivoorkust, zij
konden na 29 jaar de wisselbeker mee naar
naar huis nemen! (op de foto captain van de Sylroede
Heleen Wilts)
2e Prijs Ymswoude, zij vertegenwoordigden Zuid-Afrika
3e Prijs Waltaweg, zij vertegenwoordigden Madagaskar
Gelijk in punten aantal eindigden
Baburen/Rytsjeterp/Jousterp/Bolswarderweg, zij vertegenwoordigden Kenia,
Kade/Singel/Kerkstraat, zij vertegenwoordigden Marokko
Op de laatste plaats eindigden Dedgum/Arkum/Dyksicht/Jonkershuizen zij
vertegenwoordigden Egypte.
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Na gedane zeer sportieve , creatieve arbeid volgde het Matinee met Sipke de
Boer,een erg gezellige afsluiting van de dag, waar ook weer bleek dat vele
Tjerkwerders podium kwaliteiten bezitten!
Op zondag is het dorpsfeest afgesloten met een tentdienst.

Collectes
De actie voor het astmafonds in het kader van de landelijke
inzameling,in de week van 7 – 12 Mei,
heeft in Tjerkwerd een bedrag opgebracht van € 200.
Tetje, Akkie en Nellie bedankt voor jullie inzet,
en een ieder die voor een financiële bijdrage deze collecte
heeft doen slagen.
Namens het Astma fonds bedankt.
De collecte van het KWF heeft in Tjerkwerd
€ 403,27 en in Dedgum € 129,40 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt!
T. Stremler
De collecte foar it Prinses Beatrix Spier Fonds hat
dizze kear yn Tsjerkwert it mooie bedrag fan
172,90 Euro opbrocht. Alle minsken tige tank!
Mellina Huitema
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Michiel de Jong:
“Koster wêze, ik mocht it graach dwaan”

Oantinkens út it ferline fan in doarpskoster
(troch Gerben D. Wijnja)
Op 1 juli 2012 naam Michiel de Jong ôfskie as koster fan de St. Petrustsjerke
nei in tsjinstferbân fan likernôch 35 jier. Op in jûn yn septimber seagen wy
mei him werom op dat wurk. Ferhalen en ympresjes út in tiid dy’t men
hjoeddedei hast net mear yntinke kin.
Wy sitte by Michiel oan ‘e tafel, yn ‘e achterkeamer. De swietrook fan in
lekkere bak kofje fult de wenromte wylst bûtendoar de loft boppe
Beabuorren yn in griemmank fan read-oranje kleuren foar in machtich
skouspul soarget. Ik skôgje de wylde loften, mei de pleatsen en wynturbines
yn tsjustere kontoeren as oanklaaiers fan dit wide lânskip dat ieuwenlang de
striid oangean moast tsjin it wetter. Oan de oare kant de grutte dyk nei
Boalsert en Warkum mei it doarp Tsjerkwert as in lang lint bylâns de
Trekfeart. De toer fan de St. Petrustsjerke stekt der as in trouwe weitser
grutsk en spjochtich boppe út. De tsjerke, it fertroude godshûs dêr’t Michiel
safolle enerzjy yn stutsen hat, foar it folk, foar de tsjerke, foar it útsykjen fan
de histoarje. Want der is folop skiednis skreaun yn dit monumintale gebou.
Wat dat oanbelanget ferwize wy nei it boekje Kunstrijk Tjerkwerd dat as
Skieppesturt-special yn septimber 2010 ferskynde. Mei Michiel wolle wy
benammen oan de oantinkens fan it kosterslibben omtinken jaan.
Fan foar de oarloch
“Ik bin fan 35 hè, geboaren yn ‘e
Kerkstraat op nr. 11. It wie mar in
behyplik wentsje mei de
konsistoarje der oan fêst. In minne
tiid fan earmoede en in oarloch
dy’t foar de doar stie. Heit wie
koster fan de grutte tsjerke en ik
mocht him gauris helpe.”
Sa giet dat fansels. Winkelbern
holpen ek mei en op ‘e pleatsen
stutsen se likegoed de hannen út
‘e mouwen. Michiel sit daliks al op
It wie oarloch en yn de winter fan 43/44 lei der in
‘e praatstoel.
bult snie. De bern Ieke en Michiel de Jong
fermeitsje har der bêst mei
“Sa groeiden wy as bern hielendal
op by it wurk foar de tsjerke.
Dochs wie it foar ús wol in grutte belesting. Mar gelokkich wennen beppe
32
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Annie en tante Griet hjir ek yn’t doarp. Wy mochten graach oer beppe Annie.
It wie in leave beppe dêr’t fan alles by mocht. Boppedat wie it der gesellich.
Op ‘e tafel stie it theeljochtsje mei kopkes en pantsjes der om hinne. It
trompke mei koekjes ûntbruts ek net. En boppe ús holle rûze de
pitroaljelampe. En beppe bedoar ús fansels. Altyd kaam it doaske Domino
foar ’t ljocht en dan lei de tafel besiedde en spilen wy mei in bult wille it spul
mei de stientjes. Der wie altyd ferdivedaasje. Dat kaam ek troch it
postkantoar dat se oan hûs hiene. It doarpsnijs kaam hjir earst oan. Moarns
betiid sieten der altyd fjouwer man te post sortearjen: Rintsje Visser, Rinze
de Jong, Minne Brouwer en heit dus . Al dy post kaam út Boalsert wei en
moast it doarp troch mar ek nei alle útbuorrens sa as Dedzjum, Hieslum,
Aaxens mar ek Parregea. En yn it doarp gie de post twa kear deis rûn. Yn ‘e
neimiddei gong heit noch ris by de minsken del. En alles rinnende hè. ”
Michiel syn pake, dêr’t er nei ferneamd is, hie trije jonges en in famke Griet.
Hy wie dus postrinder en ek noch skuonmakker. Se wennen earst yn ’t
Heechhûs en kamen letter op ‘e Syl te wenjen: “It wie mar in lyts húske en
allegear earmoede fansels. Dochs woene se harren wentsje wol wat grutter
meitsje. En dat slagge mei help fan de Joadske Synogoge fan Warkum. Doe’t
dy sloopt waard hat pake de âlde stiennen en balken opkocht en dêrmei foar
de nedige útwreiding soarge. Pake hold fan sjongen en musyk meitsjen. Hy
wie in fleurich man, mar is spitich genôch fierstente jong stoarn. Hy wie ek by
de frijwillige brânwar yn ’t doarp, in funksje dêr’t in protte mannen oan
ferbûn west ha. De mannen Lolle Schakel en Jan en Jappie Oostenveld,
Harmen en Boate de Boer, Meindert van der Wal en Klaas Schukken sjitte my
sa yn’t sin mar der wiene noch mear. Doe’t oan ‘e Sylroede in mole yn ‘e brân
fleach, moasten se der hinne te blussen. Doe is er ferklomme en hat er it wei
krigen. Troch longûnsteking is er al gau dêrnei ferstoarn en doe moasten de
trije jonges harren rêde.”
Koster wurde
De gefolgen fan dy brân wiene yn de húshâlding fan de ferstoarne Michiel
fansels grut. Michiel dêroer: “Doe’t de âlde Gerben Draaier mei it kosterjen
ophold, koe der op dat baantsje skreaun wurde. Der kamen trije sollisitanten
opdraven. En ús heit hat it doe krigen. Wat wie dat in gelok. Mei heit kamen
ek de oare jonges fan de húshâlding De Jong yn de tsjerklike aktiviteiten
telâne. Omke Sietse wie oargelist en omke Rinze wie goed foar alle
bykommende putsjes en fersoarge ek it kloklieden. Dat kloklieden moast op
oere en tiid, want it folk liet har der troch liede. Om acht oere, tolve oere en
fjouwer oere barde dat altyd en hy krige dêr ien sint de kear foar. En as er ris
in kear te let wie, waard him fansels dúdlik it leksum lêzen.
Altyd wiene de bruorren mei harren trijen. Dat feroare ek net doe’t heit
troude. Mem wie in Poelstra fan Dedzjum. Mei 14 jier wie se yn Tsjerkwert by
Reidsma as help yn ‘e húshâlding kommen. Dat wie oan de Waltawei, links
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neist de skoalle. Se hiene der in winkel en fouraazje en mem wie poer geskikt
en fielde har dêr o sa thús. Yn ‘e oarloch hiene wy ek net folle earmoed want
heit Eelke Reidsma paste goed op syn bern. Doe’t mem stoar kaam der in
blomstik mei in lint dêr’t op stie: “Foar ús Anne. Tige tank.” Dat hat ús altyd o
sa goed dien.”
Oantinkens oan de bernetiid en de oarloch
Michiel is fan 35 en hat de oarloch bewust meimakke. Guon bylden steane
him noch ûnwisber yn ‘t ûnthâld printe.
“It wie mobilisaasje. Heit wie oproppen om te striden foar folk en heitelân. By
’t Loo is er troch de Dútsers oppakt en as kriichsgefangene meinommen.
Doe’t op in de dei de Dútsers hjir yn Tsjerkwert op harren trochreis in nacht
taholden, stiene de hynders op ’t tsjerkhôf. De soldaten brochten hjir de
nacht troch en harren hynders krigen te fretten. Ik sei tsjin mem: “Heit is der
der net by, mem.” Se koe wol skrieme. It wie allegear sa bedriigjend,
spannend en foaral ek ûnseker. Wat wie der mei heit bard, libbe er noch, wie
er ferwûne, oppakt miskien? It makke ús libben tige swier. Mar yn augustus
kaam der ynienen in brief. It wie berjocht fan it Reade Krús. Mem wie o sa
senuweftich. It wie fansels nijs oer heit. Wy stiene der mei gleone hollen
omhinne en koene amper wachtsje op it nijs. Wat wie it moai mem har
gesicht te sjen opklearjen. Heit libbe noch! En hy soe meikoarten thús
komme! Wy koene ús gelok net op. Ynienen wie de wenkeamer wer in romte
fan hoop, fan mei inoar wêzen, fan lok en seine. Doe’t heit wer thús wie, koe
er ek daliks wer kosterje. En wy mochten helpe mei stuollen sjouwe, kopkes
klearsette en gean sa mar troch. Yn de konsistoarje wie altyd wol wat te
rêden. Alle dagen wie der wol in gearkomst, oerdeis en jûns mei útsûndering
fan de freedtemiddeis. Dan hiene heit en mem frij, behalve mei in trouwerij
of in begraffenis fansels. Dûmny stie dan yn ‘e gong. Sa koe er beide keamers
beprate. Links de konsistoarje en rjochts ús wenkeamer. En wy wiene
meastentiids wer by beppe ûnderbrocht.
Yn dyselde oarloch siet de tsjerke altyd stiif fol folk. Soms wie it sa drok dat
dûmny der earst yn moast en it lêste folk dêr achter oan de aaifolle tsjerke
ynskode. Dêr baarnde de kachel no: guon minsken hiene thús neat mear. Sels
ûnderdûkers kamen op ‘e tsjinst ôf. Se leine boppe op ’t oargel, wylst twa
mannen boppe yn ‘e toer de wacht holden. Ûnder it dakferwulf fan de tsjerke
siet ek de geheime stjoerder dy’t ús yn kontakt brocht mei Radio Oranje dy’t
fanút Ingelân berjochten ferstjoerde oer de stân fan saken oangeande de
oarloch en kriptyske meidielings die foar de ûndergrûnsploegen. En ûnder de
banken wiene de unifoarmen fan plysjes en spoarweiwurkers ferstoppe,
sekuer út it sicht wei. Dy mannen wiene allegear ûnderdûkt en harren klean
moasten út harren wenten wei en op in geheim plak bewarre wurde. Nei de
oarloch koene se dan wer werom brocht wurde.”
De konsistoarje die yn ‘e oarloch ek tsjinst as útjefteplak fan bonkaarten.
34
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Michiel: “Dat wie in ferrekt spannende tiid. Wy wiene bang foar in oanfal fan
de ûndergrûnse. Achter yn ‘e konsistoarjekeamer, yn ‘e hoeke, stiene wol
tsien pak strie en dêr siet altyd in landwachter achter, mei it gewear yn ‘e
oanslach. Want se skieten hast yn ‘e broek fan benaudheid. En ús mem hie it
smoar yn mei al rotsoai yn ‘e hûs. Tink it dy ris yn. It wie in dreech
ûndernimmen.
Noch folle gefaarliker wie it opfangen fan Joadske baby’s. Dy kamen faak in
nacht om dêrnei in oar feilich ûnderkommen te krijen. Mar wêr, dat waard ús
nea sein en dat wie mar better ek. Underdûkers sliepten nachts yn in pream
dy’t achter yn ‘e Sylroede as daam ferbouwd wie. Winterdeis wie dat wol ris
in probleem as der snie lei. De spoaren soene sa nei de mannen liede. Mar
dat waard wol wer útwist. In boer jage der in keppel skiep troch en dan
seachst dy printen yn ‘e snie net mear.”
Fierder die it gebou tsjinst as ynnamepunt fan radio’s en koperguod. Dat
moast fan de Dútsers ynlevere wurde, mar in protte guod kaam ek yn goede
hannen terjochte. Ta beslút moat noch neamd wurde dat hjir ek it stemburo
siet.
“De kachel baarnde op yndustrykoalen foar de CV. Dat wie in hiel geheister.
Foardat de tsjinst begûn, klauden se de koaltsjes der al wer út. Sunich wêze
wie it paroal. Dy koene takom wike wol wer brûkt wurde en se hiene harren
wurk dochs al dien: it wie noflik waarm wurden dat it tsjerkefolk hoegde gjin
kjeld te lijen.
Mar winterdeis die him noch in oar ûngemak foar. Yn ‘e oarloch hiene wy te
meitsjen mei strenge winters: it frear fûl en de tsjerke moast al waarm. Mei
de CV-ynstallaasje joech dat in protte wurk. Ut de reinwettersbak neist de
toer kamen ier en betiid 75 amers mei wetter, dy’t stik foar stik by it smelle
trepke op nei boppen tôge waarden. Dêr waarden se lege yn it systeem en as
dat fol wie koe der stookt wurde. Mar it frear sa fûl dat nei de tsjinst it wetter
der wer sa gau mooglik út streame moast, want de liedings mochten
perfoarst net befrieze. Och wat hat ús folk dêr in omtinken mei hân. Der is ek
safolle wurk fersetten. As men dat nea meimakke hat, hat men der gjin idee
fan.
As bern boarten wy ek graach yn tsjerke. Dat wie sneintemiddeis. Dan wie it
noch wat waarm en leinen Germ de Jong, fan de bakker, en ik de rails fan de
boarterstrein út. Wy hiene dêr de romte en yn ‘e hûs fansels net. Ek ha ik in
protte oargel spile, mei Germ Walinga. Moast altyd mei syn twaën wêze,
want ien hie de taak fan pûstertraper en dat diene wy dan om de beurt.
Prachtich om dan de Radetzkymars fan Johan Strauss troch de tsjerke daverje
te litten. Op in middei siet der ynienen ien mei in pear stokjes te trommeljen
op ‘e tsjerkebanken. Die it bliken dat dat dûmny Lutyn wie. Hy siet te
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genietsjen. Och, it gong him eins noait mâl genôch.”
Oare drokten en omtinkens
Foar in koster wie der eins altyd drokte yn en om hûs. De tsjerklike gemeente
die folop in berop op syn taken en dat betsjutte altyd klear stean foar al dy
groepen fan minsken dy’t yn de konsistoarje of tsjerke harren gearkomst
holden: de tsjerkfâlden, de kategisanten of fraachleerders, de grutte en lytse
famkesferiening, de jongelingsferiening, de knapenferiening, de
frouljusferiening, de notabelen (de kontroleurs fan de tsjerkfâlden dus) en de
mânljusferiening. Michiel:
“Ik sjoch noch de pot mei tabak en pipen foar de tsjerkfâlden op tafel stean.
It wiene fan dy lange kalken pipen en as de mannen dan ûnder it petearjen
sieten te smoken stie de keamer suver blau fan ‘e reek.”
Koster wêze: “Ik mocht it wurk graach dwaan, ik ha it mei leafde dien.”
Moaiste plakje yn tsjerke: “Rjochts achteryn, ûnder it oargel by it monumint.
Sjochst alles. Eartiids siet dêr gjin flechtdoar. Mar doe’t boerke Engelsma it
beëangstigjend fûn dat der by brân gjin oare útgong wie, hat timmerman
Draaier, foardat er hjir sels koster waard, der in doar yn makke. Sinten wiene
der net, mar de kloastermoppen dy’t der foar út brutsen waarden brochten
genôch op om it kesyn en de doar te beteljen.
Hichtepunt: “Ik ha ris folslein ûnferwacht in wichtich persoan as gast rûnliede
mochten. It bliuwt in grut geheim wa’t dat is, mar de persoan hie in
geweldige belangstelling foar de skiednis fan ús tsjerke.”
Streng wêze: “Ik wol dat minsken tefreden wêze kinne. Dan bin ik it ek. Ik wie
wolris in bytsje streng, mar dat kin ek net oars.”
Drege tsjinsten: “Frou de Boer, har foarâlden kamen fan Iemswâlde en
wennen op ‘e pleats dêr’t Walsma no sit, wie ferbûn oan de Universiteit fan
Nijmegen en die ûndersyk nei kanker. Dêrfoar waarden ratten brûkt. It wrede
tafal wol dat se troch ien fan dy ratten biten is. It waard har dea. Fjouwer
professoaren ha har mei de kiste útdroegen. Se leit hjir op it tsjerkhôf.
Harm Ebbendorf wie noch mar seis jier doe’t der in ein kaam oan syn noch sa
jonge libbentsje. Dat is no tsien jier lyn. Ik sil it nea ferjitte. Mar ek de
begraffenis fan Hein Gietema en Hille Schakel wiene sa yndrukwekkend.
Dochs is elke útfeart bysûnder, ynúk, en fertsjinnet alle omtinken foar de
minsken dy’t fan sa tichtby belutsen binne by de persoan dêr’t se foar ivich
ôfskie fan nimme moatte. En dat bliuwt altyd wer dreech.”
Unferwacht: ”Koartlyn sieten der 300 minsken út Den Haach wei yn tsjerke.
Der wie in trouwerij en it wie allegear “hoedjesfolk”. Neat mei te rêden.
Fregest dy ôf hoe’t sok folk by ús tsjerke telâne komt. En dan docht bliken dat
de keunstentoanstelling fan 2010 harren yn ‘e kunde brocht mei ús. “Je moet
eens in dat kerkje kijken,” waard it troupear foarholden. It die bliken, it wie in
boppeslach. Der kaam foarnaam folk op ôf fan Institút Clingendaal en sels de
Ambassadeur fan Amearika.”
36
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Ekskursjes: “Wat in ferskaat oan minsken en skoalbern komst dan tsjin. It is
saak om se te pakken mei dyn ferhalen. Op in dei hie in ik kloft ûnferskillich
skoalfolk fan de MTS. Oft ik harren wol paadwiis meitsje woe. Ik seach oan
harren hâlding dat se leaver wat oars dienen. Mar doe’t ik oer de muontsen
fertelde, hongen se oan myn lippen. Sa’n 20 jier letter wie ik yn Snits. Komt
der in man op my ôf, kloppet my op ’t skouder en seit: “Monnikenwerk”. Myn
ferhaal hie fertuten dien en wie noch hieltyd hingjen bleaun.
Flearmûzen: “Fjirtich jier lyn siet de flearmûssaakkundige dr. Aldo Voûte al by
ús oan ‘e tafel mei syn ferhalen. It is fansels hiel bysûnder, mar dy flearmûzen
soargje troch de stront ek foar in stjonkerij fan komsa. En as se útfleane nei
harren wintersliepplak moat it skjinmakke wurde en dêr draait de tsjerklike
gemeente foar op. Gelokkich hat Prins Berhard der jierren lyn heechst
persoanlik foar soarge dat der jild by syn fûns frijmakke waard om subsydzje
te ferstrekken foar de restauraasje fan it tonferwulf. En koartlyn binne der
noch nije treppens nei boppen ta kommen. Mar it moat allegear wol betelle
wurde en fan it Ministearje fan Lanbou heare wy neat mear. Dy wolle dat wy
de marflearmûzen hoedzje en noedzje, mar sinten ho mar.”
Projekten: Yn de ôfrûne jierren is de tsjerke folslein opknapt. Dat is yn trije
fasen realisearre. En dat koe om’t der in berch jild binnen kaam fan de
gemeenteleden en subsydzjes. By de earste restauraasje is de rjochterkant
mei de lambrisearing oanpakt. Der kaam in nije cv en de flier mei de âlde
grêfstiennen kaam foar it ljocht. Ek it tonferwulf waard restaurearre. Michiel
dûkte doe ek yn ‘e skiednis fan de tsjerke. Spitich genôch waard syn frou
Sjieuwke doe slim siik en moast er it ûndersyk in skoft lizze litte.
Fjouwer jier letter
kaam de linker kant
mei de
monumentale
hearebank oan bar
en ta beslút waard it
unike grêfmonumint
achter yn ’e tsjerke
yn eare hersteld.
En dan wie der noch
de keunsttentoanstelling (sjoch
foto), in boppeslach
yn Michiel syn eagen.
Oare bysûndere omtinkens: “Eartiids waard de tsjerke alle jierren folslein
skjin makke. De sneins wie der gjin tsjerke en moast it folk nei Dedzjum foar
de preek. De moandeis kaam skilder Landstra te spinreagjen mei help fan
molkboer Lammert Stegenga dy’t oan ‘e Waltawei wenne dêr’t Bernhard
Algra no wennet mei Mellina Huitema. En as se dan klear wiene, moast alles
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wite wurde. Dêrnei waarden de flierren útbjind en de banken kamen foar de
sneons noch yn ‘e was. Dan koe dat sneins ynwurkje en waard it de moandeis
útwreaun. En dat alle jierren wer.
In ferhaal apart wiene ek de stoven. Der kamen moarns foar de tsjerketsjinst
gleone koaltjes fjoer yn ‘e têsten (in soart stiennen komkes GDW) en dy
waarden yn ‘e stoven set. De tsjerkegongers hiene in eigen stove. Harren
namme wie der faak yn fike. De stoven waarden dan teplak set. Dat koe want
elkenien hierde doe syn eigen stoel of bank yn ‘e tsjerke. In rike boer moat
dat op in stuit te min west ha en dy betelle de oanlis fan in sintrale
ferwaarming. Der kamen buizen troch de tsjerke. Mar dat fûnen guon
boerinnen wer net goed genôch: de soallen fan harren skuon ferskroeiden te
bot. Doe binne der spesjale stoven makke dy’t oer de buizen pasten.”
Hoe fierder: “Offisjeel ha ik fan 1981 oant 2012 kostere. Mar dêrfoar die ik it
ek al in jiermannich, om’t mem slim siik wie en ik heit folop holpen ha. En doe
wie it ynienen dien. Yn ien wike tiid binne heit en mem stoarn. En doe ha ik it
dus oernommen.
En no is dan myn soan Wieger beneamd ta myn opfolger. Dat fyn ik
prachtich. Sa bliuwt it dochs yn ‘e famylje. En och, hy wie der ek al by
opgroeid krekt saas ik dat wie. As frijwilliger hâld ik my mei in pracht ploech
mannen dwaande mei it byhâlden fan it tsjerkhôf. Bernhard Algra, Sietse
Bakker, Jan Kroontje, Anne de Vries en Doede Wyngaarden. Sa ha’k it
prachtich en wy ha in protte wille.”

Snypsnaren
*Doede giet moarns betiid graach te fytsen om te
genietsjen fan de natuer. Op in sneintemoarn wie
it wol hiel moai dêr op ‘e mar by De Gaastmar… Wolle jo witte wat der
allegear te sjen is dan kinne jo foar ynformaasje skilje mei Doede. Ek is it
mooglik om jo op te jaan foar san natuertocht. Wiko hat him al oanmelden.
* By Thea Z. hinget de natuer oan de waskline….Rintsje wie west te
mollefangen, dat wie slagge en de rispinge hong te droegjen.
* Ek Jelle T. (de lytse) geniete fan de natuer; der bleaune twa jonge blommen
te sliepen en Jelle wie gelyk fan slach. Hy wie sels ferjitten dat der noch kij
melke moast, die stiene moarns te balten yn ‘e stal.
* By de famylje Wijnja wie der wer hiel wat oars oan de gong; sy mienden dat
der in bytsje wetter de tún yn kaam, mar dit waard de hiele tiid mear. It gong
selts sa mal dat it parkje ûnder wetter kaam te stean. Gerben fertroude it
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saakje net, temear omdat hy wist dat de buorren Hylkema net thús wiene. Hy
woe de tún fan de buorren yn gean mar de buorman hie alles goed
fergrendele. Dêrom mar mei in ljedder oer it platdak klommen en sa kaam hy
der efter dat de túnslang fol iepen stie, it wetter spuite der út. Doe noch mar
in ljedder pakt om nei ûnderen te klauterjen en de kraan ticht te draaien. Je
moatte der wat foar oer hawwe om de buert droech te hâlden!
* It parkje is trouens wer moai opknapt op de buorren-dei. No kin it noch wol
wêze dat jo der nachts musyk hearre. Dat komt dan út it hok fan Theo, hy
mient nammentlik dat hy op die manier de mollen fuort jeie kin. We litte him
mar yn dy waan… sukses Theo!
*Oer buert sprutsen: De Singel wurd der net moaier op. Der stiet in auto
sûnder eigner en it gers groeit der by op; sa fertuteaset de hiele boel. Der om
in oprop: wol de eigner die auto der no einliks ris fuorthelje?
*At de auto net ophelle wurdt dan wol Klaas B. ‘m wol ha, hy wol graach te
riden en wol Paris-Dakar. It gefal wol dat Klaas tinkt dat Paris de haadstêd is
fan Dakar. No, dat leit efkes oars en asto begjinst te riden Klaas silst do dyn
Andrea wol in pear wiken misse moatte.
*At Klaas dan werom is rint de tsjerkeklok misskien ek wer lyk, want die is
hielendal yn de war. In moai putsje foar de nije koster, no skrikke je midden
yn de nacht wekker om’t die klokken samar beginne te lieden.
*Aly S. skrok har ek wiild, mar dat wie har eigen skuld. At je de jierpels op
sette mutte je der wol efkes by bliuwe oars wurd de boel swart no…. By Aly
wie it hast safier dat se wer in neie keuken bestelle koe. It rûn gelokkich krekt
goed ôf en omdat Aly it nûmer fan de snackbar út de holle wit, eins jout dat
ek te tinken, stie der gau wer iten op tafel.
*En sa soe Jentje de musyk-kast yn it Waltahûs wêr gau efkes meitsje. D’r
siten fjouwer tsjiltsjes ûnder en yn de midden sakke de kast troch. Dus tocht
Jentsje: “Dan doch ik d’r yn de midden ek noch in tsjiltsje under, dan is de
kast wer stevich” Op sich wol in goed idee, mar dan moatte jo d’r yn de
midden net in grutter tsjil ûnder dwaan fansels…..Dizze hiele aksje hie no gjin
sin, de kast leit dan no ek plat.
*Efkes wiene wy bang dat der in lâningsbaan yn it doarp komme soe, neist de
AED soe dan miskien ek de helikopter hjir lande kinne? Mar gelokkich, it is
mar in parkearplak foar de kamper fan Marten en Hinke.
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*Je merke it trouens hast net dat se fuort binne, no hâldt Bas de feart en de
wal yn de gaten mar ek dan giet it noch wolris mis. Bas siet noflik yn de tún
doe’t in grutte omkoal mei in te grutte boat him samar te mjitte kaam. Bas
hat bolte as in grutte mar hy koe net foarkomme dat syn hiele stek yn in raar
hoekje kaam te stien….
*En fan it leave fiatsje fan Jaap & Fokko mist in hoekje ôf. Dat siet sa: It
autootsje die it net mear en doe soene se mei de grutte auto de lytse wol
efkes oanlûke. Dat kaam wat te hurd oan en doe wie it hielendal ho!
* Ho wie it ek foar Rob: hy soe syn boatsje efkes los meitsje mar gliede oant
twa kear ta út op de ferhipte glêde boathelling! Hy wie bliid dat nimmen him
seach want jo skamje je natuerlik de teannen út at jo der heal yn it wetter
lizze te sparteljen. Mar no wit eltsenien it lekker dochs.
* En lekker wie it, dat iten by Fan der Falk yn Snits, mar it hie wol in nare
bysmaak. No smaak, nee geur einliks. Want op it moment dat de foarsitter
fan Doarpsbelang tsjin de makkers fan de doarpsfisy zei;”tige tank en lekker
ite!” doe wie d’r in âld man die tocht; shit, ik moat …..!
Mar doe wie it al te let en rûn alles him al by de boksen del! Smakelijk!
* Mar der wie teminsten noch iten! Dat wie wol oars bij de reisferiening, de
slachter soe om 6 oere komme mei de barbecue mar om 9 oere wie hy der
noch net. Eltsenien siet mei de honger yn de mage, mar lokkich wie der noch
in snackbar iepen, dan binne je wer gau rêden. De slachter skille de oare deis
at hy it fleis doe noch bringe mocht: tocht it net!
*Ferskil tusken de reisferiening en Sjoerd en Baukje? De reisferiening giet ien
wykein fuort, Sjoerd en Baukje binne noait mear thús! Dat is wierskynlik ek
de reden dat hun hûs te keap stiet.
* Je begripe it trouens net dat se hjir net mear wêze wolle: Yn Tsjerkwert, in
doarp mei grutte kampioenen, wie en is fan alles wer te dwaan sa at jim lêze
koene! Der wolle jo dochs by wêze?
Dat tocht Leo eins net doe’t hy de sneontemoarn nei it doarpsfeest wekker
waard, die wie leaver nea op dat feest weest. Mar sneontemiddei wie hy der
dochs wer: op karakter!
*En ek de kommende tiid is der fan alles wer te rêden yn ús doarpke, wy
winskje jim der in soad wille by: Meitsje der wat moais fan!
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Verwen je voeten, welkom bij de pedicure
Luister naar uw voeten, pijnlijke voeten zijn niet
normaal, verdring de pijn aan uw voeten dus niet…
maar doe er wat aan!
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met:
Richtje Hiemstra–Boersma
Van Panhuysweg 6
8765 LH Tjerkwerd

