Er is niets leuker dan een speelse, alerte en actieve hond. Een hond die er bovendien
gezond uitziet en een glanzende vacht heeft. Dit soort zaken laat zien dat uw hond in
allerlei opzichten goed gezond is. De juiste voeding maakt het gemakkelijker om dit te
bereiken. Daarom adviseren wij DOGGAR HONDENVOER van GARVO

DOGGAR KROKANT

10 kg € 13,75

DOGGAR HE

10 kg € 20,30

DOGGAR PUPPY

10 kg € 21,00

DOGGAR VLEESBROK MET RIJST

10 kg € 18,25

Kopij foar it nije
nûmer graach foar
10 jannewaris 2014
nei:
itskieppesturtsje@gmail.com
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Van de redactie
No goeie,
Nei in simmer, dy’t dreech op gong kaam, mar wêryn wy lang om let dochs
lekker genietsje koene fan de waarmte, binne wy no al wer yn ‘e hjerst fan
2013 bedarre. De wyn hellet oan en de blêdsjes fâlle; heech tiid foar de
skieppesturt-redaksje om oan in nije Skieppesturt te wurkjen. Mei alle
aktiviteiten dy’t plak fûnen, en alles wat der foar de kommende tiid op it
program stiet net sa’n swiere opjefte, mar it moat dochs wer efkes barre.
En wat ús der ek seker by holp wiene alle artikels yn de krante oer ús kreative,
sportive, eigensinnige ynwenners. En redaksjelid Gerben gie bygelyks selts op
besite by in skriuwster, mar skreau selts ek in prachtich boek! Sjapoo Gerben!
Dus at jim de skieppesturt út hawwe, bliuwt der noch genôch te lezen
oer…….Mar earst mar efkes genietsje fan dizze sturt!
Groetnis út namme fan de redaksje, Anneke F.

Wa krijt de Skieppesturt 2013?
Mail jo favoryt foar 15 desimber nei:
itskieppesturtsje@gmail.com
By de redaksjeleden ynleverje kin fansels ek.

Vrijwillige bijdragen
S. Heeres, Gaast; J. Gaastra-Holtrop e.o.; G. Dijkstra e.o.; Fam. Huitema,
Joure; H. Speerstra e.o. Heerenveen; S. Postma e.o.; K. Talsma-Abma, Sneek;
E. Huisman-Stellingwerf e.o.; D. Bakker-de Jong; T. Stremler-Stegenda.
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; NL34ABNA0847668398
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Nieuws van stichting It Waltahûs
We zijn alweer druk bezig met het nieuwe seizoen en hierbij enige informatie
over de activiteiten van het komende seizoen.
De eerste activiteit heeft inmiddels al plaats gevonden nml op 27 september
de Dames-, Heren- en Jeugdsoos. Germ en Jaap hadden de organisatie van
deze avond op zich genomen en hadden een aantal leuke spelletjes bedacht.
Ook voor de jeugd was er het een en ander te doen zoals tafeltennis, darten
en tafelvoetbal.
Een leuk en gezellige avond wat wel weer eens vaker kan. Beide heren erg
bedankt voor deze avond!
Alle vaste activiteiten zijn ook alweer gestart zoals het koor, het korps en
EHBO en ook de reguliere activiteiten zoals de gym en de kaart en
biljartavond etc.
Naast deze gebruikelijke zaken hebben we al een aantal activiteiten op het
programma staan, enkele met datum dus deze kunnen alvast in de agenda
genoteerd worden:
In de herfstvakantie willen we weer ’s middags een kinderfilm en ’s avonds
een film voor de volwassenen gaan vertonen. Nadien kan er nog gezellig
worden nagezeten.
12 oktober was de grote kwisavond voor alle verenigingen. Net als 2 jaar
geleden weer een avond waarin de verenigingen van Tjerkwerd tegen elkaar
streden. Iedere vereniging leverde weer zelf 4 kandidaten aan. Deze personen
werden adhv vragen getest op hun kennis van sport, cultuur, het dorp,
muziek en meer van dit soort zaken.
2 november komt het theaterduo Klûn en Knoffelhakke weer bij ons langs.
Twee jaar geleden waren ze hier ook en kregen toen de hele zaal plat van het
lachen. Ze komen nu met hun nieuwste show ‘Hé Buorman’ en ook deze zal
weer voor veel hilariteit zorgen. Iedereen dus naar het Waltahûs op 2
november!
13 december kerststukjes maken.
31 december het Nieuwjaar inluiden in het Waltahûs.
4 januari Nieuwjaarsbal. We zijn druk bezig om het programma voor deze
avond rond te maken.
Eind januari de alom geprezen Play-back show en behoeft ondertussen geen
verdere uitleg.
Eind februari begin maart voor de vrijwilligers de jaarlijkse Vrijwilligersavond.
Het thema zal iets in Oosterse sferen worden.
’t Skieppesturtsje oktober 2013
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Voor al deze activiteiten geldt; 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!
Overigens als iemand een leuk idee heeft of een avond wil (mee) organiseren
schroom dan niet om een bestuurslid te benaderen!

Dorpsfeest Thema Winter
Genietend van een heerlijk warme nazomer heeft Tjerkwerd vrijdag 6
september en zaterdag 7 september alvast een voorproefje van de winter
gehad.
Vrijdag begon het feest met een optocht door het dorp waarbij de jeugd in
uiteenlopende winterse creaties het korps “Eensgezindheid” met Leading
ladies in de personen van Ice Queens; Betty Jellema en Anneke Feenstra,
volgden. Daar waren verschillende sneeuwpoppen, sleetjes en zelfs sneeuw
te zien!
Juf Titia en meester Age hadden een lastige taak om te jureren, alle kinderen
hebben enorm hun best gedaan er zo origineel mogelijk uit te zien!
Aangekomen op het sportveld werd er door het korps het Fryske folksliet
gespeeld, waarna er koffie werd gedronken in de feesttent. Na de
prijsuitreiking betreft de kinderoptocht ging het kaatsen “los”. Ook stond het
volleybal op het programma; jong en oud deed enthousiast mee!
Voor de kinderen was er een spelletjes circuit met een winters “tintje”.
Akke Nota en Mellina verzorgden voor een groep dames het bloemschikken;
Een fleurige IJsco!
’s Middags stond er Jeu de Boules o.l.v. Lutske Schakel op het programma,
maar liefst 8 teams deden mee! Voor de jongste jeugd werd de film ICE-AGE 3
gedraaid.
Eind van de middag vond de prijsuitreiking van het kaatsen plaats. Door Jan
Nota de prijzen gesponsord in de vorm van Winterpakketten
Vanaf 19.30 uur kon men plaatsnemen in de feesttent alwaar elke straat/
buurt van Tjerkwerd een bijdrage leverde in de vorm van theater, muziek,
zang, cabaret en dans. Dit alles gerelateerd aan het thema Winter, er blijkt
heel veel creativiteit onder de dorpsbewoners! Wat een gezellige “bonteavond”!
Twee juryleden, Sam en Feike uit Oosterend hadden een moeilijke taak de
optredens te jureren, voor elke straat/ buurt was er in volgorde van de uitslag
een kleine geldelijke bijdrage te verdienen.
6
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De winnaar, Bea Beabuorren ontving tevens een flink ijsblok, welke
uiteindelijk door het ontdooien gedurende de avond en zelfs de volgende dag
een paar schaatsen bleek te bevatten!
Daarna werd het swingen met Orkest Butterfly, zij zijn in het zonnetje gezet
door het bestuur van de Oranjevereniging; voor de 10e keer traden zij op in
Tjerkwerd en maakten er weer een ouderwets gezellig feest van! Een collage
van foto’s van de afgelopen jaren is hen aangeboden.
Zaterdag werd iedereen weer vroeg op het sportveld verwacht, na het
koffiedrinken konden teams in diverse samenstellingen van vier personen
zich opgeven voor drie spellen gedurende de dag. Dertien teams namen deel.
Voor de jongste jeugd was er een springkussen en ballonnenartiesten in de
personen van Rowanne en Iris.
Het 1e spel ijsblok curling, een fanatieke ijskoude start. Om weer een beetje
“warm” te worden konden de kinderen t/m groep 8 een patatje eten. De
“ouderen” konden in de feesttent aanschuiven bij het stamppot eten. Het
ging er allemaal “lekker” in, zodat er vol goede moed aan het 2e spel kon
worden begonnen. Een parcour waar de teams een traject op skilatten,
zaklopend in een Big-Bag, omkledend met winterse kledij, uiteindelijk gekleed
in “operatiekleding” het laatste deel, één van de teamleden via een brancard
naar de eindstreep moesten tillen. Het leverde daverende lachsalvo’s op!
Even had men tijd de dorst te lessen in de tent om vervolgens naar het
haventje van Tjerkwerd te gaan waar het 3e spel werd gespeeld.
Een sneeuwpop moest worden aangekleed. Sjaal, wanten, muts en neus
moesten per teamlid al peddelend op een band bij de sneeuwpop terecht
komen. Een obstakel van een koud douchegordijn gaf de meest kunstige
capriolen weer om deze maar te ontwijken. Het werd in ieder geval een
hilarisch nat pak voor een ieder…!
Tijd voor de Après-Ski! Discotheek “Silver” en ons eigen gelegenheids
“Dweilorkest” ( Eensgezindheid!) verzorgden een onvergetelijke gezellige
feestavond waar flink de” voeten van de vloer” gingen!
Zondag is het feest afgesloten met een tentdienst, voorganger ds. Riemer
Praamsma, m.m.v. het korps “Eensgezindheid”
Alle vrijwilligers die hebben geholpen, de deelnemers aan de spellen en
natuurlijk de dorpsbewoners welke het feest maken, BEDANKT!
Het was een SUPER FEEST!
MEI INOAR IEN!!
Namens het bestuur van de Oranjevereniging,
Anita Hekkema, Voorzitter
’t Skieppesturtsje oktober 2013

7

Uitslagen Dorpsfeest 2013
Kinderoptocht ;
e
Groep 1,2
1 Jonathan en Daniël de Boer als zomer en winter
Groep 3,4,5
1e Wessel en Hester Folkertsma als vogelhuisje en sneeuwpop
e
Groep 6,7,8
1 Lysbet Speerstra en Birte Folkertsma als stamppot boerenkool /
Femke en Anna Tiesma als IJskoninginnen
e

WINNAARS Kinderspelletjes 1 in elk groepje;
Groep 1 o.l.v. Edith Bakker
Hinke Bouma
Groep 2 o.l.v. Annelies Volgers Tamar Hokwerda
Groep 3 o.l.v. Marije en Femke Sigrid Schakel
Groep 4 o.l.v. Dirk jan de Rouwe Willem Schakel
Groep 5 o.l.v. Boukje Zijlstra
Arwin koster
Groep 6 o.l.v. Alice Ebbendorf
Evelien Zaal
Uitslagen Volleybal;
e
1 Team “ de sneeuwballen”;
e

2 Team “ de IJsberen”:

37 punten
44 punten
71 punten
57 punten
14 punten
70 punten

Bouwe Speerstra, Jan jr Witteveen, Iris Feenstra,
Anneke Feenstra, Jelle Zijsling
Djurre Zijsling, Evert Bakker, Agatha Witteveen,
Ruurdje Dijkstra, Jildou Speerstra

Uitslagen kaatsen Jeugd;
e
1 Lucas Bijlsma (KONING) en Anna Tiesma (zie foto)
e
2 Jildert Boersma en Birte Folkertsma
e
3 Sanne Galema en Marit Draaisma
Verliezersronde jeugd;
e
1 Jan Jochem de Boer en Lysbet Speerstra
e
2 Jimte Draaisma en Frank Koster
Uitslagen kaatsen Volwassenen;
e
1 Ype Bote Bonnema (KONING), Erna Harkema, Ilse Galema (zie foto)
e
2 Jelle Brandsma, Anne Bakker, Sigrid de Boer
e
e
3 Seakle Witteveen,
3 Anne Galama
Rowanne Terpstra
Freerkje Walsma
Robin Bijlsma
Froukje Miedema
Verliezersronde
e
1
Thomas Burghgraef, Rein Bakker, Anita
Haarsma
e
2
Sjoerd Bouma( ingevallen voor Auke
Walsma, i.v.m. blessure), Freerk Kootstra,
Hidde Lemstra
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Uitslagen Jeu de Boules
e
1 Anneke Feenstra en Ids Schukken
e
2 Mireille Galema en Jelle Zijsling
e
3 Riemkje Lemstra en Tryntsje Stremler
V.l.n.r.: Lutske Schakel, Jelle Zijsling, Mireille Galema, Ids Schukken,
Anneke Feenstra, Riemkje Lemstra, Mevr. Stremler

Uitslag inbreng buurten Tjerkwerd e/o
e

1 Baburen/Rytsjeterp/Jousterp ; drs. Bea Buorren
e
2 Dedgum/Arkum/Jonkershûzen/Dyksicht; “Wak kapel”
e
3 Ymswoude; Alpenexpres
e
4 Waltaweg;” Bakken” aan de bar
e
5 Sylroede ; Winter 1913/2013/2113
e
6 Singel/ Kade /Kerkstraat; Voice Kids
Uitslag Teams spellen zaterdag
e

1 Team 5;
e

2 Team 12;
e
3 Team 4; “

” Jan gaat los in Gerlos ”; Sjors Witteveen, Pier Jan Zijsling, Marianne
de Jager, Jan Witteveen
Freerkje Walsma, Aggie Walsma, Lennart Hoeke, Jacobien Postma
Het sneeuwwolkje ”; Leo vd Weide, Jelle Zijsling, Marije Dijkstra, Ilse
Galema

Biljertferiening H.T.S.
Wy wolle wer begjinne mei it biljerten. De kampioen fan it ferline jier
wie Theo Galema. Wy sille ȏfwachtsje of hy dit wer dwaen kin of dat er ien
fan de oaren better is.
De start wie op tiisdei 1 oktober yn it doarpshûs It Waltahûs.
Sjoerd Gaastra hȃld op mei it ponghȃlderskip. Hy hat Jan Postma frege en dy
woe dit wol oernimme. Jan, moai da’s do dit dwaen wolst en Sjoerd tige tank
foar al dyn ynset safolle jierren.
Rein Galama hat yn ferban mei it wurk yn syn Muziekboerderij bitanke foar it
biljerten. Miskien oar jier wol wer, wa wit.
Der kinne op sich wol in pear nije leden by. Binne der minsken dy’t graech
biljerte meie, dan kinne dy sich oanmelde. It is elke tiisdei fan oktober oant
april.
Oant sjen.
’t Skieppesturtsje oktober 2013
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“In boek út in djip gefoel”
Grietje Huisman soarget foar ferrassing mei boek “Tuinpatat”
In skoft lyn fertelde Anne de Vries my oer de plannen fan keunstner Grietje
Huisman. Sy wie
dwaande mei
prachtige
tekeningen dy’t
yn in boek
komme soenen,
in boek oer
ierdappels. Ik wit
noch dat ik by
mysels tocht: in
printeboek oer
de ierdappel en
dan foar
beukers. Wat dat
wurde moat? Ik
helle my de
skouders op en
skodholle. Mar djip yn my ûntstie dochs in heech ferwachtingspatroan.
Koart foar it ferstriken fan de ‘deadline’ fan dit Skieppsturtsje wie ik tafallich
eefkes by Mellina Huitema en dy wie alhiel út ‘e skroeven. Sy hie sa’n moai
boek sjoen: “Tuinpatat” fan Grietje. Dat wie fansels it ierdappelboek dêr’t
Anne de Vries it oer hie. Dat ik gau nei de boekwinkel om it oan te skaffen. En
doe kaam ik fan ‘e iene yn ‘e oare ferwûndering. Wat in moai en rojaal boek
fol hearlike illustraasjes, in printeboek dat ien brok leafde útstrielet foar de
ienfâld fan it libben, in ienfâld dy’t oerladen is mei de rykdom fan alles wat
lyts is.
“Tuinpatat” is Grietje Huisman har earste boek en wat my oanbelanget daliks
in kânshawwer foar de kommende striid om de “gouden penseel”.
Wy kenne Grietje fansels fan har skilderkeunst. Sy wie derby doe’t Keunstryk
Tsjerkwert útein sette. Mar mei dit boek krijt de keaper daliks in hiele bondel
keunstwurken mei in ferhaal dêr’t men bliid fan wurdt. Yn in protte
tekeninkjes komt har leafde foar de natoer boppe, mar de gruttere platen
binne wier in ûntdekkingstocht. Der is safolle moais op te sjen dat it kear op
kear útnoeget om it opnij troch te blêderjen, de platen te ferkennen en te
fertellen. En foar de beukers is krekt dy herhelling it werom kennen fan dat
feestlike aventoer fan Iepke de mûs en Bette de bear.
De tekeningen binne knap útbalansearre, moai fan kleur en yn it ferhaal
docht Grietje it wûnder foar it ûntstean fan de ierdappel knap út de doeken.
En de túnkabouters sjogge der mei fernuvering op ta hoe’t Bette en Iepke
10
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harren ynspanne foar de ‘pipers’. Grietje brûkt mei opsetsin hjir dit wurd om’t
it wat moaier klinkt as ‘aardappelen’. Hoe’t it ferhaal ferrint moat de lêzer
sels mar ûntdekke. It soe de spanning fuortnimme en dat wolle wy fansels net
op ús gewisse ha.
Petear mei Grietje
Ik hie wol troch dat der achter dy
sfearfolle platen in gruttere djipgong
ferskûle lei. Op myn útstel om dêroer te
praten, wie Grietje daliks ree om dat
“geheim” mei ús te delen. Yn de keamer
fan it keunstnersechtpear oan de
Waltawei rekke ik mei Grietje oan ‘e
praat. Gerrit, har man, soarge foar de
kofje mei wat lekkers derby, wylst Grietje
al rillegau op ‘e praatstoel siet en har boek
derby pakte. Sy is der sunich op: it is kreas
yn trochsichtich plestik kaften. Mei soarch
blêdere se it troch .
“Eins is it in boek oer it geheim fan it
libben. Dat is sa moai, mar spitich genôch
stiet der safolle druk op om te
prestearjen, hat it materialisme de oerhân
en ha wy gjin each mear foar gewoane,
lytse dingen en ferjitte wy suver it libben
sels.”
Grietje wol mei har suvere tekeningen dat lytse weardefolle sjen litte en brûkt
dêrfoar it ferhaal oer de groei fan in gewoane jirpel, dy’t folle minder gewoan
is as dat wy faak yn ús hastige libben ûnderfine. “Foar de bern is it in
ûntdekkingstocht en mei de printen yn dit boek wol ik graach dat sy dy
ferwûndering fêsthâlde. En eins is it boek ek in soarte fan tiidmasine, want ik
ha myn ynspiraasje hjirfoar opdien yn in hiel âld hûs fan in bankdirekteur yn
Starum. En dat hûs striele net de lúkse út dy’t men derfan ferwachtsje soe. In
âlde foto fan mysels mei myn bear brocht alles teplak. Dêr, yn dat hûs,
wennet myn bear, de haadpersoan fan it ferhaal. Yn dy serene sfear woe ik it
ferhaal skilderje en werom helje wat wy yn de rin fan ‘e tiid kwytrekke binne.”
En dêrmei begûn tagelyk Grietje har flecht út de swiere, bloedserieuze
keunstwrâld, sa’t sy dat omskreau. “Ik woe fertelle, de grappichheid fan de
natoer sjen litte, ik woe my útlibje yn al dy kleuren en foarmen, want dêr
barst it fan. It úttekenjen fan al dat moais wie foar my suver in boartsjen.”
Trije jier lang fernuvere Grietje har yn dy boartestún fan it libben dat sy
neistribje woe, fanút in djip gefoel om de skientme fan de ienfâld fêst te
hâlden yn prachtige tekeningen wol waarmte, leafde en ferwûndering. It
bearke giet de tún yn om te boartsjen en ferwûnderet him oer alle moais. Dan
’t Skieppesturtsje oktober 2013
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komt er yn ‘e hûs en set him achter in taffeltsje te tekenjen en giet dêr
hielendal yn op. Dan lit sy my in âlde foto sjen út it twadde boek fan har heit
Jopie Huisman. “Dat wie ik yn ‘e earste klasse fan de legere skoalle.” Ik sjoch
de oerienkomst mei de tekening yn it boek. “Mar ik hie it mûske ek wêze
kinnen, in bytsje bang mar o sa nijsgjirrich, mei it ferlet fan grutte bear dy’t op
my past.”
“Tuinpatat” begûn foar Grietje as in soarte fan thearapy mei in âlde skoalfoto
as útgongspunt. Oantinkens út dy tiid wiene liedend foar it fierdere ferrin en
makken it boek ta in wrâld om dy yn thús te fielen, ek foar bern dy’t o sa
gefoelich binne, krekt as Grietje wie. Dêrom oerkearsket de myldens yn
kleuren en persoanen sûnder al te folle opsmuk. Dat soe mar ôfliede.
“In boek meitsje is eins krekt sa’n befalling, it tekenjen it groeien fan in bern
yn ‘e búk. Dan komt de spanning fan de berte. Dy ferwûndering kaam ek oer
my doe’t ik it earste boek oer de post tastjoerd krige. Dat wie sa spannend. En
doe skrok ik fan de grutte. Ik hie it folle lytser ferwachte, mar ik waard hieltyd
blider en grutsker. Krekt as mei in lytse poppe dy’t oan dy tabetroud is as in
grut lyts wûnder.”
Grietje is úteinset mei in twadde boek en wy mochten fêst wat foarstúdzjes
bewûnderje yn har atelier boppe op ‘e souder fan dat beskieden
keunstnershûs oan de Waltawei. Soks smakket nei mear, want Grietje hat my
bliid makke. En dat wol ik fêst hâlde.
Gerben D. Wijnja

“Tuinpatat” fan Grietje Huisman
In útjefte fan Rubinstein.
Ynbûn mei hurd kaft
Formaat: 24,5 x 28,5 cm.
Omfang: 34 siden, folslein yn kleur.
Priis13,95.

Te keap yn ‘e boekhannel.
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Nieuws van dorpsbelang Tjerkwerd
De eerste vergaderingen na de vakantie zitten er alweer op! Begin dit jaar zijn
we begonnen met sommige punten van de dorpsvisie, zoals: Website,
Duurzaamheid, Jongeren, Cultuur en kerk en Veiligheid.
De groep Duurzaamheid is zeer voortvarend van start gegaan en heeft 8 juni
jl. zelfs een themamarkt georganiseerd in It Waltahûs, helaas viel de
belangstelling een beetje tegen.
Aan de website wordt druk gesleuteld. De jongeren zijn een keer bij elkaar
geweest om te brainstormen en de groep veiligheid heeft er ook al een paar
sessies op zitten. Hier ging het vooral om de afslagen Baburen en Jousterp.
Helaas verandert hier niets. Dit is Provinciaal beleid en daar wijkt men niet
vanaf.
In het parkje zouden hortensia’s worden geplant, dit zijn rododendrons
geworden. Ook mooi.
We hadden gevraagd om een “vangnet” bij de bushalte. Dit gaat niet door,
omdat dit geen Gemeentegrond is. Er komt nu een container bij de
fietsenstalling.
Ook wordt ons dorp twee hondentoiletten rijker. Eén in de buurt van de brug,
de andere bij het begin van de Hemdijk.
Er zijn gesprekken gaande over de plaatsing van een pannakooi. Waar die zou
moeten komen is nog even de vraag, evenals wie het gaat betalen.
7 oktober was er overleg met de Gemeente en de “jachthavencommissie”
over de afmetingen van de insteekhavens en de te heffen havengelden.
Dan is er nog een groot project waarmee we Tjerkwerd op de kaart willen
zetten, nl. Fryslân: gezondste provincie! Wat dit inhoudt, wordt u verteld op
de jaarvergadering van 22 november a.s..
Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.

Stichting Windkracht Tien
De jaarvergadering van Dorpsbelang staat voor 22 november
2013 gepland. Hierbij willen wij de gegadigden voor een
bijdrage weer uitnodigen om een aanvrage in te dienen.
De aanvragen verwachten wij uiterlijk woensdag 13 november 2013 bij onze
voorzitter, Jelle Zijsling, Baburen 2 of bij ondergetekende op de Sylroede 13.
Zoals we reeds eerder gemeld hebben, doen de aanvragen, welke vorige
jaren niet gehonoreerd zijn, niet weer mee. Alleen nieuw ingediende
aanvragen doen mee.
’t Skieppesturtsje oktober 2013
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De richtlijnen inzake de aanvragen worden hieronder vermeld.
Richtlijnen voor uitkeringen cq bijdragen door St. Windkracht Tien.
Aanvragen voor een uitkering cq bijdrage moeten een algemeen belang
dienen in en om Tjerkwerd.
Algemeen belang houdt niet in, dat de contributie van een lidmaatschap van
een vereniging etc. hierdoor lager dan normaal gebruikelijk gehouden kan
worden.
Aanvragen dienen vergezeld te gaan van een duidelijke motivatie, alsmede
een begroting met de beoogde dekking voor de aanvraag, alsmede een
eventuele offerte voor de aanschaf van de benodigde artikelen etc.
St WK 10 mag om verdere financiële informatie vragen aan de indiener voor
een uitkering cq bijdrage, indien deze financiële informatie niet algemeen
beschikbaar is.
Aanvragen voor aanschaf van gebruiksartikelen, welke onder de normale
reguliere kosten van een vereniging etc. vallen, zullen niet worden
gehonoreerd.
Aanvragen voor bijzondere uitgaven ten behoeve van verenigingen etc.
kunnen ingediend worden en zullen door St WK 10 als zodanig beoordeeld
worden.
Aanvragen voor eenmalige activiteiten binnen het dorp en die een algemeen
belang dienen, kunnen voor een uitkering in aanmerking komen. Dit ter
beoor-deling van St WK 10.
Aanvragen dienen voor 1 november of de datum welke in “it Skieppesturtsje”
voor de aanvragen vermeld wordt, ingeleverd te worden bij de voorzitter of
penning-meester.
De honorering van de aanvragen voor een uitkering cq bijdrage worden
bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Tjerkwerd.
Tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang zullen wij de gehonoreerde
aanvragen bekend maken.
Namens het bestuur
Stichting Windkracht Tien
Jos Falkena

Nieuwbouw op It Skieppefjild
Even een berichtje over de nieuwbouw van de kleed- en bergingsruimte op
het sportveld. Als jullie op of bij het sportveld langs komen kunnen jullie zien
dat er al heel wat is gebeurd. Voor degene die dit nog niet heeft gezien willen
wij zeggen ‘ loop er eens langs’ .
14
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Eind maart lag er de betonvloer en nu ruim 6 maand verder staat er
grotendeels een gebouw. Door vakantie en andere festiviteiten zijn wij er 6 a
7 zaterdagen niet bezig geweest dus is dit zeg maar in ruim 4 maanden
gerealiseerd en met alleen maar vrijwilligers. Dus dit gaat naar onze mening
prima. Nog 1 a 2 zaterdagen en het metselwerk is klaar. Daarna is het de
bedoeling om de kozijnen te plaatsen en vervolgens de dakplaten. Als het een
beetje mee zit dan zijn wij eind oktober/begin november zoals wij dat
noemen ‘wind en water dicht’.
Het is de bedoeling dat de nieuwbouw met de start van het kaatsseizoen
gereed is en dat is eind april 2014. Wij denken dat dit zeer zeker haalbaar is.
Er zijn ook personen die zich als vrijwilliger hebben opgegeven maar nog niet
zijn gevraagd om te helpen. Denk maar niet dat wij jullie zijn vergeten, jullie
beurt komt nog.
Dan nog graag aandacht voor onze actie de “Club van Honderd” . Deze is nog
niet geheel geslaagd. Er ontbreken nog ongeveer een 25 stuks. Graag dus nog
een oproep naar de dorpsgenoten die zich nog niet hebben opgegeven c.q.
hebben vergeten dit te doen om alsnog mee te doen. Graag een mailtje naar
Gerben (emailadres: ‘gjettje@hetnet.nl’) met de naam voor de sponsormuur
en het bedrag € 50,00 (mag ook meer) over maken op rekening 4335.25.568
t.n.v. Dorpsbelang Tjerkwerd. Wij zouden graag de honderd vol willen maken.
Eind april 2014 kunnen wij als dorp trots zijn op de nieuwbouw op het
sportveld gerealiseerd door de mensen uit het dorp zelf, de vrijwilligers. En
laten wij wel wezen, een gebouw zoals dit hoort bij een sportveld en kijkend
naar de andere dorpen in de oude gemeente “Wunseradiel” , dan waren wij
waarschijnlijk nog het enige dorp dat niet zoiets had. Straks wel.
De bouwcommissie namens Dorpsbelang Tjerkwerd
Gerben Dijkstra, Jetske Dijkstra, Theo Galema, Jan Postma en Douwe
Wijngaarden

Werkgroep Duurzaam Tjerkwerd.
De werkgroep “Duurzaam Tjerkwerd” is ontstaan uit het initiatief “Dorpsvisie
Tjerkwerd 2012-2024” van Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.
De werkgroep is sinds begin dit jaar een aantal keren bij elkaar geweest om
de invulling duurzaam voor Tjerkwerd gestalte te geven. Als een van de
eerste akties is er een thema- en informatiebeurs “Duurzaam
Tjerkwerd”georganiseerd op zaterdag 8 juni 2013 in It Waltahûs. De beurs
was breed opgezet met diverse informatiestands, een openingswoord door
vertegenwoordiging ‘Netwerk duurzame dorpen’, alsmede een presentatie
over permacultuur (ecologische groentetuin).
’t Skieppesturtsje oktober 2013
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De beurs werd matig bezocht. Alleen voor de presentatie van de tuin was
gelukkig meer belangstelling. Een aantal bewoners uit Tjerkwerd hebben
echter wel zaken kunnen doen op deze beurs. Zo mogen we de beurs toch
wel een beetje geslaagd mogen noemen.
Een van onze eerste speerpunten zal het opzetten van een “dorpstuin” zijn.
Dit zal geen perma-cultuurtuin worden zoals in de presentatie tijdens de
thema- en informatiebeurs. Dit naar aanleiding van een bezoek aan de
onlangs gerealiseerde permacultuurtuin in Makkum. We zijn inmiddels op
zoek naar een geschikte locatie om deze dorpstuin te realiseren in Tjerkwerd.
Uit de gehouden enquete tijdens de beurs is gebleken, dat er wel
belangstelling is, maar nog niet voldoende om een tuin te realiseren en in
stand te houden. Om voor dit laatste ook genoeg draagvlak te krijgen zullen
hiervoor in de loop van de tijd nog enkele informatie- en
inventarisatiemomenten georganiseerd worden.
We zullen u over de ontwikkelingen op de hoogte houden.
Mocht u n.a.v. dit thema nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij
dat graag.
Namens de werkgroep;
Richard Teppema, Freerk Kootstra, Jaap van Lingen, Fokko Rollema, Baukje
Kootstra en Ans Witteveen.

Collectes
De actie voor het Astmafonds in het kader van de landelijke inzameling
in de week van 13-18 mei heeft in Tjerkwerd een bedrag opgebracht
van 245 euro.
Geke Nellie en Tetje bedankt voor jullie inzet en een ieder die door een
financiele bijdrage deze collecte heeft doen slagen
Namens het Astmafonds bedankt, Doetie Bakker
Dit jier hat de collecte foar it Prinses Beatrix
Spierfonds 155,80 Euro opbrocht. Allegear tike
tank hjirfoar!
Mellina Huitema
De collecte voor het K.W.F. heeft in Tjerkwerd €
317,13 en in Degum en Arkum € 98,86
opgebracht
Alle gevers en collectanten bedankt!
Trijntje Stremler
16
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Ilse Galema yn de prizen by Junior Rely
Op sneon 5 oktober 2013, de middeis om twa oere, waarden de prizen fan de
Junior Rely útrikt yn de tsjerke fan Bears. Dyselde middeis waarden ek de
prizen fan de ‘grutte’ Rely Jorritsma útrikt.
De Rely Jorritsma Fûns-priisfraach is yn ’e Fryske literatuer in bekend
fenomeen wurden. Yn 1954 kaam de earste oprop yn ’e kranten om in
oarspronklik Frysk gedicht of koart ferhaal yn te stjoeren. Sûnt dy tiid wurdt
der alle jierren flink ynstjoerd troch debutanten en al bekende skriuwers.
Rely Jorritsma is berne yn Jellum yn 1905 en hy ferstoar yn 1952. Hy koe
aardich skriuwe. Der waarden gauris gedichten en ferhalen fan him
publisearre yn ferskate Fryske tydskriften, mar der waarden noch folle mear
ôfwiisd. Hy fûn benammen de beleanning fierstente skiterich.
Yn syn testamint liet Rely Jorritsma fêstlizze, dat der in fûns oprjochte wurde
moast om syn neilittenskip te behearen. De fruchten dêrfan soene dan tsjinje
moatte as prizejild foar priisfragen, dêr't koarte ferhalen en fersen yn it Frysk
foar ynstjoerd wurde moasten. Doel fan de priisfragen wie it befoarderjen fan
de Fryske literatuer. It jild wurdt no beheard troch de gemeente
Littenseradiel.
Foar de jongerein fan 12 oant
18 jier wurdt sûnt 2004 in
aparte priisfraach útskreaun,
de Junior Rely. Dit wie ta
gelegenheid fan it
fyftichjierrich bestean fan de
Rely Jorritsmapriis. Men woe
de jongerein ek stimulearje
om te skriuwen. Meiinoar is
der in prizejild fan 500 euro
beskikber. De winners fan de
Junior Rely wurde útsocht
troch in faksjuery.
Op sneon 5 oktober wie it
dan sa fier. Der wie in moai
oantal minsken op
ôfkommen. De kofje en tee
stie al klear, doe’t de minsken
kamen. Om healwei trijen
iepene boargemaster
Liemburg fan Littenseradiel
de middei. Nei har ynlieding
kaam earst de faksjuery fan

Ilse (links) mei de oare winners op ‘e foto
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de Rely Jorritsma priisfraach oan it wurd en dêrnei mochten de priiswinners
(in diel fan) harren ferhaal foarlêze. Dêrnei wie de Junior Rely oan bar. Ek
earst wie der wer in koart ferhaal fan de faksjuery. Oer Ilse har ferhaal waard
û.o. sein, dat it in goed skreaun, heftich ferhaal wie mei ûnferwachte
windings. Ek wiene de dialogen natuerlik beskreaun. In moaie wurdearring
dus fan de sjuery. Ilse krige de twadde priis foar har ferhaal “Elske”. Alle
priiswinners liezen dêrnei harren gedicht of in part fan harren ferhaal foar.
Neidat de prizen útrikt wiene, wie der noch foar elkenien in hapke en in
drankje. De winnende ferhalen en gedichten binne opnommen yn it Frysk
literêre tydskrift “ensfh”. Der wiene meiinoair 94 ynstjoerings foar de Junior
Rely.
Al mei al wie it in feestlike middei.
Lutske Schakel

Molens massaal in de rouw voor Prins Friso
I.v.m. het overlijden van prins Friso als beschermheer van onze molens
stonden ook veel Friese molens gedurende de periode van plechtigheden in
de rouwstand. De besturen van De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders
riepen hun molenaars op voor uitvoering van dit passende eerbetoon. Daar
werd massaal gehoor aan gegeven. De prins was sinds 2005 beschermheer
van vereniging De Hollandsche Molen. Hij volgde toen zijn vader Prins Claus
op. Claus was zelf sinds 1982 beschermheer. Leo Endedijk, directeur van
DHM, verwoordde het kort maar krachtig: „Friso had veel belangstelling voor
molens en was zeer geïnteresseerd. We zijn erg bedroefd over zijn
overlijden.” Prins Friso zal zeker ook in molenkringen zeer gemist worden.
Op de foto de
Babuurstermolen bij
Tjerkwerd die door de
molenaar(s) ook in
rouwstand werd gezet.
De rouwstand is
herkenbaar aan de
stand der wieken:
vanachter de staart
van de molen zien we
het bovenste end door
de rechte stand heen
gedraaid als teken dat
het leven is heen gegaan.
18
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Nieuws van cbs de Reinboge
De schoolkrant
In overleg met team en ouderraad is besloten om, vanwege het kostenaspect,
de schoolkrant niet meer huis aan huis te verspreiden.
Een poging om met adverteerders de exploitatie rond te krijgen is wisselend
ontvangen en heeft daardoor niet genoeg adverteerders opgeleverd. Zij die
wel wilden meedoen, worden bij deze hartelijk bedankt voor hun support. Zij
zijn van ons besluit inmiddels op de hoogte.
In het vervolg gaat de schoolkrant met de oudste leerling van het gezin mee
naar huis. Bovendien gaan we terug van drie naar twee kranten, immers de
belangrijke berichten worden in de nieuwsbrieven vermeld.
Deze nieuwsbrieven worden ook op de web-site geplaatst, zodat ook
belangstellenden op de hoogte kunnen blijven van het reilen en zeilen op de
Reinbôge. Ook zijn we van plan om de schoolkranten op de web-site te
plaatsen. Kijk op : www.reinboge-tjerkwerd.nl/
Wilt u toch graag een schoolkrant ontvangen? Wilt u ons dat dan laten
weten? (Graag even een briefje op school inleveren) Dan drukken we een
extra exemplaar voor u af. Dat kan tegen kostprijs. ± €3,50 per keer.

Acties voor Serious Request
CBS de Reinbôge is begin
september gestart met een flessenactie
voor Serious Request 2013. Dit jaar staat
het Glazen Huis in Leeuwarden en voor
ons natuurlijk de uitdaging veel geld in te zamelen voor dit goede doel.
Helemaal nu het zo dichtbij en in de hoofdstad van onze provincie
plaatsvindt.
3FM en het Rode Kruis vragen dit jaar met hun jaarlijks terugkerende Serious
Request Actie aandacht voor de honderdduizenden kinderen die jaarlijks
sterven aan de gevolgen van diarree. Een stille ramp die wereldwijd
ieder jaar opnieuw ruim 800.000 kindslachtoffers maakt. Deze
kinderen zijn eenvoudig te redden met schoon water, zeep, toiletten en
goede informatie.
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Wat is de bedoeling?
U levert zelf de flessen in bij de JUMBO of POIESZ. De statiegeldbon kunt u
inleveren op school in de daarvoor speciaal bestemde actie bussen, voorzien
van het Serious Request logo. Deze bussen staan bij de “kleuteringang” en in
de “Romte“ van de Reinbôge.
LET OP!: De flessen van de ALDI kunt u op school inleveren, deze
flessenbonnen moeten nl. op dezelfde dag ingeleverd worden.
Dit regelen wij voor u!
Iedere vrijdagmiddag worden de dozen geleegd en maandag bij de
weekopening op school wordt de tussenstand bekend gemaakt.
Op vrijdag 11 oktober werd er een boekenmarkt gehouden als afsluiting van
de kinderboekenweek. Ook deze opbrengt komt ten goede aan onze Serious
Request Actie.
Op maandag 16 december organiseren we voor Serious Request nog een
kerstmarkt en we staan met een stand op de winteravond op 20
december. Verdere info komt “op de M.A.T”.
Tot slot kunt u op school ook uw Poiesz-zegels in de inzamelingsdoos
doen; volle spaarkaarten leveren nl. € 2,50 per stuk op voor onze
actie!
In de week dat het Glazen huis in Leeuwarden staat wordt de opbrengst aan
de DJ’s aangeboden.
Heeft u vragen over de acties voor Serious Request dan kunt u contact
opnemen met:
Marga Steegstra 579194 of Mireille Galema 579338
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Fotoimpressie kinderoptocht dorpsfeest 2013
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Fotoimpressie Dorpsfeest 2013 thema winter
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Burendag 2013 Sylroede/Dyksicht
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Burendag Sylroede-Dyksicht
Voor de vierde keer op rij hebben Sylroede/ Dyksicht
meegedaan aan de Burendag. De straatcommissie gebruikt
deze door het Oranjefonds in samenwerking met Douwe
Egberts gestimuleerde en gesubsidieerde dag om er voor
jong en oud een gezellig samenzijn van te maken. En dat werd het!
Er was een foto-quiz uitgezet door beide straten, er kon jeu de boules worden
gespeeld. De kinderen van de basisschool hebben eerst zelf vlaggetjes
versierd en konden daarna naar hartelust springen op het springkussen.
De vlaggetjes worden gebruikt voor versiering in de straten b.v. bij het
dorpsfeest.
De heerlijk na- zomerse dag werd afgesloten met een gezamelijke barbecue.
Namens de Sylroede-Dyksicht commissie, Anita Hekkema

Tsjerkepaad 2013
Op zaterdag 6 juli was de opening van de Tsjerkepaad tentoonstelling. Deze
stond in het kader van Skieppesturtwinnaars
over de afgelopen 35 jaar .
Na het openingswoord van Gerben Wijnja,
konden de genodigden waaronder ook (oud)
redactieleden, de tentoonstelling bekijken.
Ook dit jaar was er weer een mooie bijdrage
door de kinderen van de basisschool.
In totaal zijn we 8 keer open geweest. De
meeste bezoekers kwamen hier uit de buurt
maar ook uit de rest van het land en zelfs uit
België. Aan giften en verkoop van kaarten en
boekjes hebben we, na aftrek van onkosten, €
136,00 overgehouden.
We willen de vrijwilligers hierbij dan ook weer
heel hartelijk bedanken voor hun inzet.
De Tsjerkepaadcommissie
Fokko, Yde, Epie, Gerrit en Gjettje
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Nijs fan Eensgezindheid
In nij seizoen
Mei ús optredens yn ‘t doarpsfeest is ús muzikale seizoen wer útein set. It
tema Winter en wat wie it kâld brocht ús op freedtemoarn troch it doarp om
de feestperikelen wer op te wekken, de sneons mei it matinee in wier
‘’Wakkapel’’ en op snein hawwe wy ús bydrage wer levere yn de tintetsjinst.
Rommelmerk
Lykas wy al fia de M.A.T. bekend makke hawwe, gie ús twa-jierlikse
Rommelmerk op 5 oktober net troch. Yn plak fan dizze Rommelmerk hawwe
wy wer in rûnom bekende koeke aksje hâlden. Fanwege de hege kosten fan
ôf te fieren oerbleaun guod en de strange easken foar in fergunning hat it
bestjoer de kar makke om dit jier gjin rommelmerk te organisearjen. Wy
wolle eltsenien wa’t guod garre hat wol hertlik tankje en wy hoopje takom
jier as letter wol wer in Rommelmerk te organisearjen.
EENSGEZINDHEID’S GOT TALENT
In muzykkorps mei talint, dat wurtd in bjusterbaarlik barren! Dêr moatte jo by
wêze! Net stinne der hinne! Wa wit kin ús drummer jongleare mei syn
drumstokjes en ús trombonist sjonge as in geal. De foarsitter kin de foxtrot en
ús trompettisten dogge de moonwalk? Binne jo benijd wurden? Dit barren is
op sneon 30 novimber (mear ynfo folget)!
Spylje in fleurich noatsje mei!
Hawwe jo/hasto yn it ferline wolris in ynstrumint bespile? En jokket it wolris?
Dan binne jo/bisto hjirby fan herte útnoege om in moai noatsje mei ús mei te
spyljen! Wy binne tige optein mei ús jeugdleden mar ek âldere leden binne by
ús fan herte wolkom! Ynteresse, nim kontakt op mei ien fan de
bestjoersleden. www.fanfare-eensgezindheid.nl
Op de Aginda
-Eensgezindheid’s got talent 30 novimber.
-Mei de Kryst litte wy wer fan ús hearre.
-Ein jannewaris jeugdkorps festival.
-Yn maart spylje wy op it konkoers yn Drachten.
Wy hoopje dat eltsenien dit seizoen wer fan ús muzyk genietsje mei!
Mei as motto
‘’In doarp mei in korps hat krekt dat, wat in doarp sûnder korps net hat!’’
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Kooruitje Kerkkoor Tjerkwerd- Dedgum.
Het koor is 5 september naar de Helling in Heeg geweest.
Wij zouden daar de Ielaak bekijken die ze daar met behulp van leerlingen
gebouwd hebben. Helaas, het geluk was niet met ons, de Ielaak was naar
Bunschoten waar ze visserijdagen hadden.
Wel kregen we een rondleiding over de werf door van der Meer. Hij had zelf
mee gewerkt aan de bouw van het schip. 5 meter breed en 18 meter lang. De
bomen haalden ze uit Frankrijk, een grote beetje gebogen boom voor de kiel
en andere bomen met takken in de vorm van de spanten.
In de kleine voorbeeld versie was te zien dat er heel wat spanten in het schip
zaten.
De schepen voeren op Londen in Engeland, ze hadden daar een vaste
ligplaats bij de Towerbridge. Deze hadden ze gekregen van de koning van
Engeland omdat ze bij de grote brand in Londen hadden helpen blussen. De
boeien waar de schepen aanlagen zijn nog steeds te zien in Londen.
Ze brachten levende paling naar de visveiling daar. Dit kon doordat er in de
schepen een bun zat. Dat is een ruimte onder in het schip met een open
verbinding naar het water ( koperen platen met heel veel gaatjes erin). Er
werd gevaren uit Heeg en Workum. Nu restaureren ze op de werf botters en
tjotters.
Na deze uitleg heel wat wijzer gingen we verder Heeg in, want we hadden
ook nog wat te vieren. Onze dirigent, Hylke Faber, heeft ons al 20 jaar laten
zingen. Dit was wel een reden om hem eens even in het zonnetje te zetten.
Op de wijze van ‘te bolsert op ‘e merke’ hebben we hem een feestlied
toegezongen, bloemen en een cadeau gegeven.

Hierna hadden we nog een heerlijk diner op het terras aan het water. Al met
al een geslaagd uitje, voor herhaling vatbaar maar nu eerst weer oefenen met
de stukken voor kerst, het festival en het optreden in de Ielânen.
Mocht het u ook gezellig lijken en mag u ook graag zingen kom vrijblijvend
eens langs op donderdagavond in It Waltahûs.
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Gerben D. Wijnja schrijft boek over de Makkumer
stegen
(uit het BN van 11 september)

Dolen door de Makkumer stegen is de
titel van het boek van Tjerkwerder
Gerben D. Wijnja over een zwerftocht
door het labyrint van straatjes en
steegjes van de ‘vlecke aan de see’.
Gelegen aan de zee, gezegend met
invloedrijke families als de Kingma’s
en de Tichelaars, was Makkum in de
negentiende eeuw een welvarende
havenplaats. Afgezien van de visserij
was er veel industrie.
Zo telde het dorp op een gegeven moment alleen al zes molens waar
cement, papier, olie, hout en rogge werd verwerkt. Dankzij de visserij was er
drukte rondom de visverwerking en was er volop werk op de scheepswerven.
Voor al die bedrijvigheid waren er veel arbeiders nodig die ook ergens
moesten wonen, het liefst goedkoop en zo dicht mogelijk bij het werk. In het
dorp werd daarom elke vrije vierkante meter benut voor eenvoudige
eenkamer-woninkjes. De kleine, dicht tegen elkaar aan gebouwde huizen
waren bereikbaar via smalle doorgangen, de steegjes. Smalle doorgangen die
uitkwamen op de hoofdstraten met de grote woningen van de welgestelde
families. Een zelfde proces voltrok zich ook in plaatsen als Woudsend, Sneek
Joure en bijvoorbeeld ook Amsterdam.
Gerben D. Wijnja, geboren in een steeg in Joure en groot molenliefhebber,
had Makkum vanwege die molens al lang op de korrel. Pas toen hij in contact
kwam met Durkje Hoeksema, kapster in Makkum, ontstond het idee voor een
boek. ,,Har heit, skearbaas Jentje Hoeksema, gyng geregeldwei mei minsken
troch de stegen. By in skearbaas yn ‘e saak wurde alle roddels en moaie
ferhalen ferteld, dêrom wit in skearbaas altyd in soad. Har heit wie al de
tredde generaasje skearbazen yn Makkum, dus hy koe ek noch in soad
smoute ferhalen fan froeger. En it moaie is dat hy in soad fan dy ferhalen
opskreaun hat. Yn 2011 hat Durkje sels sa’n rûnlieding fersoarge dêr’t ik by
wie en is it idee ûntstûn. Sa bliuwe dy ferhalen teminsten bewarre.’
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Dolen door Makkumer stegen wordt uitgegeven en verkocht door Masije,
Wonen & Lifestyle. Het boek is kleurrijk geïllustreerd en bevat ook een
plattegrond van de oude kern van het dorp. ,,Minsken dy’t dat wolle kinne sa
sels troch de Makkumer steegjes dole en dwale. En wier, dat is prachtich.’’

Familieberichten
Geboren:
Tige grutsk litte wy jim witte, dat ús soan en broerke
DETMER JOHANNES
berne is op 23 juny

Detmer

Ype Bote, Jetske en Jelger Bonnema
Sylroede 22, 8765 LW Tsjerkwert
 0515-560101
Wy binne tankber en tige bliid mei ús famke
YLDAU GEERTJE
berne op 16 juli 2013

Yldou

Freerk en Aukje Kootstra-Veltmans
Dyksicht 4, 8765 LX Tsjerkwert
 0515-785102

Verhuisbericht
Wij zijn verhuisd naar:
Sylroede 21
8765 LV Tjerkwerd
 0515-336 449
@ sjoerdboukje@hotmail.com
Groetjes Sjoerd, Boukje en Hinke Bouma
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Bedankt
Yn ús hert libje minsken
Dy’t dêr hielendal thús hearre
En dy’t der wenjen bliuwe
Ek as se hjir net mear binne.
Lâns dizze wei wolle wy eltsenien hertlik tanksizze foar it meilibjen tiidens syn
sykte en nei it ferstjêrren fan ús soan Marcel. Ek mei ut name fan syn
freondinne Stefanie.
Jan en Alie Kroontje.

Even voorstellen
Mogen wij ons even voorstellen: Gerrit Mensink, 64 jaar, Carolien Roodvoets
54 jaar. Sinds 1 juni 2012 zijn wij de trotse eigenaren van het huisje op Singel
nummer 14 in Tjerkwerd.
Gerrit is geboren en getogen in Twente en ik, Carolien heb tot mijn 18de in
Tjerkwerd gewoond en ben daarna voor studie en werk naar Nijmegen
vertrokken. Mijn moeder Everdina Langenkamp was brugwachter tot 1979
op Eemswoude en is daarna naar Witmarsum verhuisd waar ze een mooie
oude dag had. Ze is overleden in 2001. Na mijn vijftigste ontstond er bij mij
een soort van heimwee naar Friesland… gek fenomeen is dat, dat je
geboortegrond toch weer gaat trekken naarmate je ouder wordt, je hoort het
wel vaker…
Gerrit was nog niet direct voor het idee te porren om hier een huisje te
kopen.. Een echte tukker verlaat zijn geboortegrond net zo min gemakkelijk
dan een echte fries dat doet… bovendien wonen zijn beide zoons en twee
kleinkinderen in Twente en dat maakt verhuizen ook niet zo gemakkelijk.
Omdat we een recreatie woning in Holten hebben, proberen we nu het
Frieseland met het Twente land te combineren en dat gaat tot nu toe prima.
Ik vind het fantastisch om regelmatig weer hier te zijn. Gerrit raakt ook al
aardig ingeburgerd en heeft het hier erg naar zijn zin. We zijn druk aan het
klussen, met behulp van Fokko Rollema en Richard Schakel ( wat een
vakmannen!) wordt het werkelijk prachtig.
Wat valt er verder nog over ons te vertellen? Gerrit is al wat langer uit het
arbeidsproces, werkte altijd als kraanmachinist in de wegenbouw. Ik werk nog
volop in de GGZ, ben ZZP-er met een eigen psychotherapiepraktijk en doe nog
tal van andere zaken die uit mijn werk voortvloeien.
Gerrit houdt erg van de motorsport en rijdt zelf ook graag motor, is erg
handig, klust veel en kookt graag. Ik wandel, lees , tuinier en zing graag, maar
meestal ontbreekt mij de tijd om veel met mijn hobby’s bezig te zijn.
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We voelen ons tot nu toe erg welkom in het dorp, hebben fantastische buren
rondom ons wonen en regelmatig logeert Danielle Kraft in ons huisje
wanneer wij er zelf niet zijn, ook daar zijn we heel erg blij mee. We hopen
nog heel lang van ons nieuwe stekje te kunnen genieten en… kom rustig
binnenwandelen wanneer je in de buurt bent.
Gerrit en Carolien

Koken met Riemkje
Omdat het bijna herfstvakantie is, heb ik speciaal voor de kinderen een recept
uitgezocht. Je zou deze in je vakantie kunnen uitproberen en mocht dit heel
lekker smaken, dan zou je dit recept op 5 december nog een keer kunnen
maken, als het Sinterklaasavond is.
Veel bakplezier!!
PEPERNOTENMUFFINS
Ingrediënten
100 gr suiker
2 zakjes vanillesuiker
1 theelepel speculaaskruiden
75 gr kruidnoten
100 ml karnemelk
100 ml zonnebloemolie
2 eieren
Snufje zout
250 gr zelfrijzend bakmeel
Materialen
Muffinvormpjes
Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Roer in een beslagkom met een garde de
suiker, vanillesuiker, speculaaskruiden, zout en eieren door elkaar. Voeg al
roerend de karnemelk en de zonnebloemolie toe totdat er een gladde massa
ontstaat. Zeef de helft van het zelfrijzend bakmeel boven de kom en spatel
deze met een houten lepel er door heen. Zeef daarna de rest van het
zelfrijzend bakmeel en spatel ook door het beslag. Zorg er voor dat er geen
klonters meer in het deeg zitten. Schep als laatste de hele pepernoten door
het beslag. Vul de muffinvormpjes tot ¾ met het beslag en zet 20 – 25
minuten in de oven en bak ze goudbruin en gaar.
EET SMAKELIJK!
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Restauratie van de Beabuorster Mole
Beste lezers van It Skiepesturtsje. Zo het nu staat, wordt in de herfst
begonnen met een grondige restauratie van de molen te Baburen. De molen
dateert van november 1882 en werd destijds gebouwd voor een bedrag van
bijna 8000 gulden. Later werd er nog een molenaarswoning aan toegevoegd
voor 1000 gulden. De restauratie gaat in euro’s “ietsje meer” kosten…….
De molen is enig in z’n uiterlijk. Er staat maar één achtkante poldermolen in
Nederland welke is voorzien van leipannen in plaats van riet en die een zinken
kap heeft. De brandveiligheid is waarschijnlijk de reden voor deze afwijkende
bouw geweest.
In het molenaarshuisje, nu It Polderhúske genoemd, woonden vele
beroepsmolenaars, die het waterpeil in de achterliggende polder moesten
bewaken en tijdens een regenachtige periode soms etmalen achter elkaar
moesten malen. En dus moest niet alleen de molenaar, maar ook z’n
echtgenote vaak bijspringen.
Molenaar Wiebren Koopmans was de laatste molenaar die het polderhuisje
bewoonde, samen met z’n echtgenote Hieke. In 1984 moest hij na 20 jaar op
76-jarige leeftijd om redenen van gezondheid stoppen met z’n activiteiten.
Veehouder Pier Zijsling hield toen al tijden een oogje in het molenzeil en toen
Koopmans verhuisd was naar Tjerkwerd zorgde hij ervoor, dat de molen het
overtollige water bleef wegwerken. Zijsling was de laatste molenaar, die door
het Waterschap werd benoemd. In 1990 werd de functie van de Babuurster
Molen volledig overgenomen door een elektrisch gemaal, elders in de polder.
De molen en het huisje werden daarna met lusten en lasten eigendom van
Stichting De Fryske Mole en wordt sindsdien bediend door gediplomeerde
vrijwillige molenaars. Wie de geschiedenis van deze poldermolen wil lezen,
kan terecht bij de man die daar alles van weet: Gerben Wijnja. Hij schreef een
erg leuk boekje, getiteld: De Babuurster Molen bij Tjerkwerd. Een aanrader!
Ik weet echter niet, of het nog te verkrijgen is.
De totale duur van de restauratie zal ongeveer acht maanden in beslag
nemen, wat niet wil zeggen dat de molen er over acht maanden weer als
nieuw bij staat. Pas wanneer opdrachtgever
Stichting De Fryske Mole over voldoende financiële middelen kan beschikken,
wordt begonnen met de werkzaamheden welke bestaan uit o.a:
Kapotte en niet originele leipannen en hoekvorsten zullen worden vernieuwd.
Hier worden nieuwe pannen en vorsten voor gebakken.
Een deel van de zinken kap is slecht en zal vervangen worden.
De roeden zijn vooral bij de askop aangetast door roest en worden
vernieuwd. Het houten hekwerk wordt overgezet op de nieuwe roeden.
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De vijzel- of schroefbak wordt vervangen door een gemetseld exemplaar. Ook
de schroef zelf zal vervangen worden.
Het schroefrad verkeert in een matige staat. Het dateert echter van de bouw
en heeft voor de bouwer Van Wieren unieke details. Het schroefrad zal
gerestaureerd worden.
Ook verschillende oude draagbalken moeten wegens houtrot worden
vervangen.
Delen van de betonnen útskoat vertonen betonrot en moeten waar nodig
worden vervangen.
Ook het metselwerk in de útskoat moet worden hersteld.
Kortom: de Babuurster wordt grotendeels onttakeld. Ze zal dus lange tijd stil
staan. Het bestek voor uitvoering van deze grote restauratie omvat 48
pagina’s. Alles staat of valt met de nodige financiën. En dat is ditmaal geen
kleinigheid. Heeft de huidige premier (juli 2013) niet gezegd dat geld moet
rollen? Laten we hopen, dat dit in het belang van onze mooi molen gebeurt
en dat deze er over niet al te lange tijd weer als nieuw bij staat.
Henk Kuipers, vrijwillig molenaar.

Energie Windmotor Jousterp bij Tjerkwerd maalt weer
De Amerikaanse
windmotor bij
Tjerkwerd is in het
afgelopen halfjaar
ingrijpend hersteld.
Vele delen van het
uit 1924 daterende
monument moesten
vernieuwd worden,
maar in juni verrees
de windroos weer
waarmee het
vertrouwde aanzien
in ere werd hersteld.
De klus kostte maar liefst € 40.000. De molen is van het type Energie en als
zodanig de enige die hiervan nog resteert. Het behoud is daarom ook van
groot belang. De molen is meestal op woensdagmiddagen in bedrijf te zien.
Bij extreme wateroverlast kan de windmotor nu ook weer ingezet worden en
dat maakt het restaureren van deze roosdrager natuurlijk extra zinvol. Niet
alleen een prachtig plaatje dus maar ook nog nuttig als bemaler.
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Toneel- en verkleedkleren verhuur
Zoals velen van jullie al weten, ga ik een verhuurbedrijfje
voor toneel- en verkleedkleren beginnen. Jaap is druk
aan het klussen in de schuur en we hopen begin januari
van start te gaan.
Intussen ben ik al meer dan een jaar aan het naaien en word ik door veel
dorpsgenoten voorzien van kleding die niet meer gebruikt wordt. In de
meeste gevallen kan ik er nog wel iets mee. Een beetje veranderen en
oppimpen en je hebt weer iets nieuws. Natuurlijk is er heel veel nodig, vooral
als het om themakleding gaat.
Heeft u nog iets op de zolder of in de kast hangen wat u niet meer gebruikt
(of anders naar de rommelmarkt had gebracht), ik neem het graag van u
over.
Heeft u vóór januari iets nodig? Neem gerust even contact op en ik duik voor
u in de rekken!
Zijn er speciale wensen, laat het dan op tijd weten, misschien kan ik nog iets
maken.
De officiële opening zal op de m.a.t. worden aangekondigd.
Hartelijke groet, Betty Jellema

Teatskehûs zoekt vrijwilligers
Het Teatskehûs zoekt vrijwilligers voor ondersteuning bij de activiteiten die
georganiseerd worden voor onze bewoners.
Om het aanbod van activiteiten te behouden hebben we vrijwilligers nodig
die ons hierbij willen ondersteunen.
Onder andere zijn we op zoek naar gastvrouwen voor ons restaurant, maar
ook naar vrijwilligers die het leuk vinden om in de winkel te werken of willen
assisteren bij recreatieve activiteiten zoals; assisteren bij Bingo, zingen,
handwerken, sjoelen, bustochtjes, wandelen, fietsen ( duofiets ), de WII,
computer, bewegen op muziek etc.
Mocht u interesse hebben meld u dan bij ondertekende of receptie
Teatskehûs.
Met vriendelijke groet,
Riemke Grunstra
Teamleidster zorg / welzijn
Vitusdijk 2
8615 LM Blauwhuis
Tel nr 0515-571900
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Een rapportcijfer dat bezien lijden mag
Door uw speciale dorpskorrespondent

Okkerdaags kwam een kollegaatje van
de krant uit de grote stad hier
omstruinen om ons dorp eens te
hifken. Nou, dat viel niet af, want bij
eindbesluit gaf ze een mooie zeven
en een half als rapportcijfer. Daar
kunnen de meeste studenten een
puntje aan zuigen! Maar toch …. als
Bernhard Algra er niet geweest had
met zijn brocante snuisterijen in zijn
nieuwsgierige museumpje, dan
hadden we nog raar op ons neus
gekeken. Lang om laat was hij het die
de dorpseer redde. Toen het hupse
dingetje uit de grote stad de trap naar
de uitstalling op Bernhard zijn zolder
beheisterde, zag ze haar de ogen uit
het hoofd. Eerder die middaags vond
ze het maar een dode bedoening in
ons dorp bijlangs de trekvaart. De
brandweer zuigde dan nog wel wat
water naar de kerkgracht, maar dan
had je het ook wel gehad. En oudkoster Michiel de Jong was wel
wakker op de tekst over de graven die
door de droogte aan het verzakken
gegaan waren en dat daarvoor de
brandweer in het spier gekomen was,
maar het kollegaatje was niet bijster
onder de indruk. Het was dus stil in de
buren.” Rustiek” noemde ze het en dat klinkt op hemzelf ook niet zo gek,
maar in de grote stad zijn ze vanzelfs wel wat meer drukte gewend.
Hawar, de bestuursleden van het Dorpsbelang kunnen er hun vertuiten mee
doen en het zal Bernhard en Mellina ook wel neuzen dat zij zo’n puurbeste
vergese reklame gekregen hebben in onze grote krant uit Leeuwarden,de
stad die in 2018 zelfs tot kulturele hoofdstad promoveerd is. De aankomende
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jaren zal het dan ook optillen van de bezoekers. Niet dat Bernhard uitziet naar
kloften volk op dat laddertje naar het noflijke zoldertje, maar zo uit en door
wat vlucht op de kooi kan vanzelfs geen kwaad. Al helemaal niet nu de
gemeenteraad heeft doorschemeren laten dat zij de museums niet langer
stijpen wil, behalve een paar hele groten die het toch wel redden kunnen. En
dat doet toch wel zeer, want krekt die kleinen drijven op het enthousiasme
van particuliere vrijwilligers en dan komt zo’n uitstel vanuit de gemeente hard
aan.

We zullen het maar op het rammelen van de pels aankomen laten en hopen
dat de titel KH18 ook voor Tsjerkwert en omkrijten wat opsmijten mag.
Ik denk dat de lezers van onze dorpskrant dit stukje wel waarderen kunnen.
Dan kan ik een andere keer weer eens wat opnoteren. En dan hoop ik maar
dat ze van de krant uit de grote stad ook nog eens terug komen willen voor
dorpse nieuwsgierigheden uit Tsjerkwert. Ik ben er wis van dat de
Schapenstaarten wel weer van hun horen laten. Want het is hier meestal niet
zo’n dooie boel als toen het kollegaatje van de grote krant hier opdraven
kwam. Toch kunnen we haar inzet voor ons dorp wel waarderen en zijn zo blij
als een protter dat we een zeven en een half van haar gekregen hebben.
Maar dat is geen reden om noflijk onderuit zakken te gaan en dat verwachten
we ook pervoorst niet hoor. Daarvoor zijn de Schapenstaarten een veelste
warber volkje. Als het dorpsfeest weer geweest heeft, komen de verschate
besturen weer in touw. En hoewel het uit noch in nog geen winter is, zullen
de dames en heren van het ijsclubbestuur van ons dorp onder leiding van
Wiebren wel weer hersensschrabben gaan over de baan, de wedstrijden en
andere verdivedatie op het ijs. Want we hopen toch stommegraag dat er
weer eens een Elfstedentocht uitgeschreven worden kan. Na al die
smoorhete dagen van deze zomer zou men er zuiver naar uitzien. (Wordt
vaaks voortgezet)
Uw speciale dorpskorrespondent Wiebe Wyn-Wurd
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Programma 60+ soos 2013-2014
13 nov Remedica uit Einhoven.
“Verbreed uw horizon”.
18 dec Kerstviering en broodmaaltijd.
Aanvang 16.00 uur.
8 jan Jan en Alie Kroontje.
Reizend door Israël.
12 feb Mevr Quarré uit Makkum.
Lezing “Levertransplantaasje, sels hat se dit twa kear meimakke yn
har gesin.
12 mrt Mevr. Hillie Brug vertelt over haar oorlogsherinneringen,
met levensliedjes, begeleid door Gerk Venema op keyboard.
9 apr Bingo en spelmiddag.
De soos is op woensdag middag in het Waltahûs. Aanvang 14.00 uur
Kosten € 5,00 pp incl thee en koek.
We hopen dat iedereen weer van de partij is !!
Ook nieuwe gezichten zijn van harte welkom.
Tot ziens !!
Hinke Brandsma
Tel 579747

Alie Kroontje
tel 579393

Hinke Twijnstra
tel 572308

“Kunstrijk Tjerkwerd” 2014 yn de startblokken
De wurkgroep fan Kunstrijk Tjerkwerd is wer úteinset mei de tariedings om te
kommen ta in gloednije eksposysje fan keunstwurken dy’t ôfkomstich binne
fan ús eigen keunstners. Wy binne fan doel om yn de perioade fan 9 oant en
mei 18 maaie in útstalling mooglik te meitsjen dy’t op ‘e nij yn de tsjerke
opboud wurde sil. De measte keunstners binne al benadere. Guon ha witte
litten gjin nij wurk te hawwen wylst der nije eksposanten by komme sille dy’t
wy de foarige kear net yn ‘e tsjerke sjoen hawwe. Dat belooft dus wer in
nijsgjirrich gehiel te wurden.
Mar der stiet mear op priemmen. De buertferienings fan Tsjerkwert wurde
mei klam útnoege om ek in bydrage te leverjen foar it keunstrike oansjen fan
ús doarp. Dêrfoar hat de kommisje it plan útwurke om mei grutte mobyls
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omtinken te freegjen foar de tentoanstelling. Dy mobyls wurde tydlik opsteld
yn of daliks by it doarp. It moatte grutte konstruksjes wurde dy’t goed opfalle,
bouwurken dêr’t folop beweging yn sit at de wyn der troch of by lâns waait.
Dan wurde se mobyl. It is in geweldige útdaging om dêr wat moais fan te
meitsjen. Ek yndividuele keunstners en kreative nifelders kinne los fan de
buert allinne of yn in lyts ploechje in eigen bydrage leverje. Hoe mear hoe
better. Wy binne fan doel der ek noch in wedstrydelemint oan te jaan. In
betûfte, saakkundige sjuery sil de kwaliteit fan dizze mobyls op harren
wearde skatten gean, sa ha wy yn ‘e holle. Op de jiergearkomst fan
Doarpsbelang sil de wurkgroep in taljochting jaar op de plannen. It is yn elk
gefal wat bysûnders dêr’t wy as doarp ús foardiel wer mei dwaan kinne.
It like ús yn elk gefal goed jim hjirfan alfêst op ‘e hichte te bringen.
Michiel de Jong, Anne en Vries en Gerben D. Wijnja
By de foto fan Anne de Vries: de ' windviolen' fan Ronald van der Meijs
fotografearre op it Oerol festifal fan dit jier.” Ik fûn se moai fanwege de
foarmen, de beweging en it lûd,” sa fertelde Anne.
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Winteravond Tjerkwerd
Een aantal weken geleden heeft u een informatie briefje ontvangen over de
winteravond in Tjerkwerd op vrijdag 20 december. Van 17.00- 22.00 uur
hopen wij heel het dorp om te kunnen toveren in winterse sferen!!
Waarbij u, als dorpsbewoner, een belangrijke rol speelt!! Een ieder heeft zich
al op kunnen geven om deel te nemen aan deze fantastische avond! Mocht
dit aan uw aandacht ontsnapt zijn?? Dan kan dit nog steeds. Maar wees er
snel bij zodat wij aan de slag kunnen met de route.
Even ter opfrissing: het is de bedoeling om door het dorp een verlichte route
uit te zetten waarbij een iedere kan deelnemen bij/in zijn eigen woning. Je
kunt hierbij denken aan kunst (open atelier) , eigen creativiteit,
kookkunst(bijv. verkoop van jam of winterkoekjes/taart) ,
(straat)muziek/toneel. Andere suggesties zijn natuurlijk ook welkom. Hoe
meer deelnemers hoe gezelliger het wordt!
Voor de inwendige mens kunnen jullie natuurlijk weer terecht bij Jan en
Joopie in de schuur van Joop Nota op de Waltaweg 41 waar snert, oliebollen,
warme chocomelk en ander drinken te verkrijgen is.
Wij hopen op een groot succes en gaan uit van een jaarlijks terugkerend
evenement. Voor opgave of vragen bel één van onderstaande dames of mail
naar onderstaand adres!
Akke Nota - 0515 579499
Annelies Volgers - 0515 781015
Wanda Bakker - 0515 579007
Lieske Nota – 06 51779551
Opgave per mail kan op: winteravondtjerkwerd@gmail.com
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Woordzoeker paddestoel

apekopje, berkenzwam. bokkepootje, cantharel, champignon, egelzwam,
elfenbankje, fluweelpootje, hanekam, inktzwam, judasoor, koningsmantel,
oesterzwam, oliebolzwam, oorlepelzwam, shitake, stinkzwam
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Snypsnaren
It doarpsfeest wie wer tige slagge! Lekker
dûnsje en meisjonge mei de muzyk. Wieko
naam de teksten bytiden wol hiel serieus en
miende dat hy fan alles útbyldzje moast. Sa seagen wy him samar sûnder
broek om ‘e kont foarby dûnsjen.
En sûnder dat sy it fan elkoar wisten stie soan Roel ek sa bûten te dûnsjen, in
bysûnder stel!
It sprekwurd: een ezel stoot zich in het algemeen….gie net op foar Leo: koe hy
ferline jier op dei twa fan it feest de iene foet hast net mear foar de oare
sette, dit jier stie hy oant let op ‘e jûn op ‘e dûnsflier mei de fuotten fan ‘e
grûn. Klasse Leo!
In tal minsken hie wol muoite om feilich thús te kommen nei it feest. Miskien
kinne wy takom jier Nelly as taksy-sjauffeur ynsette; at der by harren thús in
feestje is dan bringt sy sels de buorlju noch feilich nei hûs mei de auto. Wat in
service!
Doet Br. wie ek in bytsje yn ’e war mei it doarpsfeest: op sneontemoarn kaam
sy yn de tinte om te freegjen wer it scoreboerd fan de seiskamp stie. Of
miskien wie sy net yn ‘e war mar gewoan in jier te betiid!
Ofrûne simmer wie der ek wer Tsjerkepaad mei in moaie útstalling fan alle
Skieppesturten. Us eigen Skieppesturt Gerben die it wurd by de iepening.
Gerben siet noch midden yn syn taspraak, de doar wie noch net iens fan it
slot, en dêr kamen de earste besikers al oan en sy woene der gelyk ek mar yn!
Dat wie net de bedoeling fansels. Sy moasten efkes wachtsje en dat sinde de
frou mar niks. Doe’t Gerben en Fokko de doar iepen makken en der yn soene
wie dizze ûnbekende frou harren in slach foar en sy stode sa de tsjerke yn.
Wa’t dizze bysûndere frou wie? Oant de dei fan hjoed ta witte wy it noch net.
Foar it Tsjerkepaad brocht Yde wat lyts jild by Jaap, dy’t de middeis tsjinst hie
yn de tsjerke. Lytse Willem wie ek mei en frege him lûdop of: “Wer sparje
dizze minsken foar heit?”
Ek lytse Hester wie nijsgjirrich, sy moast ûnderweis nei fakânsje plasse, dus de
auto oan ‘e kant fan de sneldyk en hupsakee. In soad minsken begûnen te
toeterjen, wêrop Hester har ôffrege: “Wer kin mem al dy minsken fan?”
’t Skieppesturtsje oktober 2013

41

Soks kin barre at jo in lange reis meitsje sille. En binne jo krekt moai
ûnderweis, dan is der ek kâns op in grutte plysjekontrole! Theo en Mireille
hiene thús alles moai ynpakt, mar alles mocht moai wer útpakt wurde! Dêr
sitte je no krekt net op te wachtsjen!
No, dan mar gas der by om dochs noch wat tiid yn te heljen. Wa’t ek gas jout
is Akke, mar dan mei de Hemdykrintocht. Yn de tiid dat oare dorspgenoaten
20 km. rinne, docht Akke der efkes 30! Soe Akke soms in hulpmotor yn har
skuon hawwe?
Sa hastich at Akke rûn, sa hastich stapte ek Boukje ut ‘e hûs, sy moast fluch
nei de EHBO-kursus ta. En wylts sy dêr siet, seach sy nei har fuotten mei
dêroan noch in pear moaie…. pantoffels!
Oer skuon sprutsen: Stefan hie nije skuon krigen. Jûns ûnder iten waard der
bepraten hokker putsjes der allegear noch barre moasten en in grut part
dêrfan moast Stefan dwaan. Ja, sei Stefan, dat sil allegear wol mar dat ik nije
skuon ha betsjut net dat jim der no alles mar yn skowe kinne!
Anita Ha. hiene se wer earne oars foar brûkt: dat wie foar de puzzel mei de fiif
ferskillen. Sy stie op twa moaie foto’s in de LC en tal fan ynwenners hawwe
sitte te harsenskrabjen wat de fiif ferskillen wiene, de measten binne mar
oant 4 kaam. Miskien kin Anita ús nochris efkes út ‘e dream helpe.
Op dy foto siet Anita by har heit yn de koets want Ule hie in priis wûn. Ja, net
ien dizze simmer, mar in hiel soad! Lokwinske der mei!
Ek wolle wy fansels noch ús nije kening lokwinskje! Doe’t bekend waard dat
Bea plak makke foar Willem, sette Yde ús eigen Bea ek gelyk oan de kant. It
wachtsjen wie no op in troch Ada makke Kening Willem. Nei alle gedachten
duorre dit wat te lang want Bea is mar werom op har âlde plak setten.
Wat wol nij wie, wiene de hinnen fan Broer en Riekje. En wat in lok: nei 1 dei
leine der al aaien yn it hok! Der sille grif in soad minsken jaloers wêze op sa’n
foltreffer! Of wie it miskien ien of oare buorman dy’t foar peaskehazze spile
en no siet te gniffeljen efter de skutting?
Dy buorman skynt oeral in oplossing foar te hawwen. Sa stie der lêsten ek in
stik oer fuotbalfjilden en meanmachines fan him yn ‘e krante. Ik tink dan:
postboade, bliuw by dyn leest (posttas)… Mar hawar, at dizze man it dochs sa
goed wit hat hy miskien ek in oplossing foar de dei en nacht keakeljende
hoanne op Dyksicht? En slachtsjen is gjin opsje; dat fine wy begrutlik.
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Wat ek begrutlik wie, wie Lieske. Ofrûne simmer miende in ealjebij dat hy by
har koarte broek ynfleane moast en stek har efkes lekker yn it bil! Lokkich wie
Jan yn ‘e buert om it bil út te sûgjen. At dat gjin echte leafde is dan wit ik it
echt net mear….

Foar jim allegear in hjerst en winter fol leafde en waarmte tawinske!
De earstkommende Skieppesturt sil útkomme begjin 2014, dan sil der, at alles
goed is, ek wer in nije Skieppesturt wêze. Suggestjes binne fan herte wolkom
by de redaksje.

’t Skieppesturtsje oktober 2013

43

44

’t Skieppesturtsje oktober 2013

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

