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Van de redactie
Beste lezers van de Skieppesturt,
De lente/zomer uitgave van de Skieppesturt ligt weer voor u. De afgelopen
tijd is het weer een drukte van belang geweest in ons mooie dorp.
We hebben een herdenkingsmonument gekregen, wat onthul is op 4 mei jl.
Wat een indrukwekkende dag was dit en wat waren hier veel mensen
aanwezig. Gerben Wijnja heeft een prachtig boek geschreven, over de
oorlogsslachtoffers uit Tjerkwerd, deze hebben jullie inmiddels allemaal
ontvangen.
Vlak daarna werd de tentoonstelling Windkunst getoond in de kerk en ook
door het hele dorp. Ook hier hebben weer heel veel mensen aan mee
gewerkt, het was een prachtig geheel! Ook dit prachtige boekje lag bij jullie
allemaal in de bus.
En dan nu weer een nieuwe Skieppesturt, heel veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Namens de redactie, Riemkje Swart.

Vrijwillige bijdragen
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN;
T. Burghgraef eo., J. Velema-Hemrica, S. Gietema cj., Mts Galama-vd Meer, A.
Dam eo., A. de Jong, Mw C. Roodvoets en G.J.H. Mensink, I. Schukken eo., S.
Bakker en D. Bakker-Nolles, Fam. Vd Gaast-Wiersma, J. van der Stap eo., S.
Hiemstra eo., C.G. Bouman, G. Hofstra eo., O.S. Postma eo., R. Steur eo., R. en
G. Bakker, Y. Twijnstra-Burghgraef, J. Koehoorn eo., Mts Haarsma-Galama,
W.M. de Jong eo., J. Postma eo., Mts B. en N. Walsma, B. Bakker-Poelstra,
Y.B. Bonnema eo., J. Falkena en J.A. Falkena-Buijs, B. Huitema en A.G.H.
Huitema-Visser
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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Elk aai hat in ferhaal
Jaap van Lingen opnij de earste

Achter yn it fjild fan Ymswâlde spile de natoer in symphony fan de stilte dy’t
allinne byfal krige fan de lûden út ‘e fûgelwrâld. Gjin niget dat Jaap fan
Lingen dit ien fan de moaiste plakjes op ierde fynt, in domyn dat yn ‘e iere
maitiid besite krijt fan aaisikers dy’t de keunst fan it finen witte te
kombinearjen mei in grutte leafde foar de natoer.
Jaap is ien fan harren en wist dit jier it earste aai te finen, op 17 maart om
kwartier foar twaen, hoewol it net syn earste fan dit jier wie. It wie al syn
twadde, mar it earste fûn er bûten de regio fan Tsjerkwert en dan kinst mei
de bêste bedoelings net mear sprekke fan it earste fan Tsjerkwert.
Meastentiids eidzje wy it ferhaal oer it finen fan dat aai oer by in bakje kofje
met wat derby. Mar dit jier setten wy it lân wer yn en sochten it plak op dêr’t
it aai fûn wie.
Mei de auto koene wy in hiel ein it fjild ynride oer in ferhurde trekkerpaad.
Hazzen skarrelen der wat om en yn in fierte stie in keppeltsje reeën dy’t hjir al
skoften tahâlde.
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Doe’t se ús yn ‘e rekken krigen, setten se de sokken der yn en fleagen troch
de greide dêr’t de fûgels fan skrik opfleinen. Jaap wit fan de foarkar fan de
fûgels. It iene stik lân is it oare net. Maïslân is yn trek, mar it rint net sa noflik.
En dochs sykje kloften aaisikers dy stikken boulân ôf. Se steane der suver foar
yn ‘e rige. Echt fûgeltsjelân witte de ljippen te wurdearjen: dêr komme se
graach harren aaien te lizzen en foar dyn plakken is it ek mar goed dat de tiid
fan sykjen beheind is. Hjir yn it fjild fan Iemswâlde ha de fûgels k in pracht fan
in biotoop en de fûgelbeskerming troch neisoarch makket dêr diel fan út. Jaap
sit yn de organisaasje fan de Boalserter fûgelwacht dy’t hjir ek tahâldt. As
natoerman is er ek it leafst yn’t fjild. It is prachtich te fernimmen hoe goed er
de gedragings fan de fûgels wit te ynterpretearjen. Hy sjocht oare fûgels
oerfleanen, skôget rôvers en wit hoe’t ljippen dêr op reagearje at se aaien ha.
Dat die ek dy middeis fertuten. Earst sochten we it nêst op dêr’t er it earste
aai fûn hie en doe wist er dat der fierderop eins
noch in aai lizze moast. En doe koene wy yn ‘e
praktyk meimeitsje hoe betûft Jaap is yn it
finen fan aaien. Al gau waard fûn wat er oan it
gedrach fan de fûgels sjoen hie. En doe wie it
wer genietsjen fan it oansjen fan dat aike yn it
nêst, in oanblik dy’t nea ferfeelt. Wat Jaap
oanbelanget bliuwt it aaisykjen bestean, want
it is ek de garânsje foar de neisoarch dy’t sa
nedich is en boeren helpt it fûgelfjild yn stân te
hâlden. Oer de takomst fan dit fjild makket er
him lykwols al soargen, want de plannen foar
grutte wynturbines sille by ferwezenliking it
oansjen hjir tige beynfloedzje en it der net
moaier op meitsje.
Gerben D. Wijnja

Collecte
De actie voor het Longfonds in het kader van de landelijke
inzameling in de week van 5-10 mei heeft in Tjerkwerd een
bedrag opgebracht van 225,- euro.
Geke Akkie Tetje en Nellie bedankt voor jullie inzet,en een
ieder die door een financiele bijdrage deze collecte heeft
doen slagen.
Namens het Longfonds bedankt
Doetie Bakker
6
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Nieuws van stichting It Waltahûs
Hier weer even een stukje van het bestuur van It Waltahûs. Het activiteiten
seizoen is alweer ten einde en we zijn alweer bezig met de zaken te regelen
voor het dorpsfeest.
Hierbij een korte terugblik wat er vanaf maart nog de revue is gepasseerd:
Voor onze vrijwilligers hadden we op 8 maart een Oosterse avond
georganiseerd compleet met oosterse hapjes, een sumo worstel wedstrijd en
Samiera als buikdanseres die ook nog een slang meegenomen had. Voor
iedereen die dit wilde en durfde was er de mogelijkheid met de slang om je
nek op de foto te komen. Agatha M durfde dit wel als eerste waarna
menigeen samen met de slang op de foto is gekomen.

Op de foto: Wieko en Anita Hekkema met de slang.

Hierna gaf Samiera nog een demonstratie buikdansen waarbij door velen,
gehuld in een echte buikdansdoek met bijbehorende rinkels, meegedaan
werd. Dit tot hilariteit van de anderen.
Het was erg leuk om te zien hoe iedereen z’n best had gedaan om verkleed te
komen, met een kledingverhuur in het dorp kan het nu natuurlijk ook niet
anders!
Wij als bestuur vonden het een erg leuke avond en de aanwezigen ook dus zal
het volgend jaar weer moeilijk worden om dit te evenaren.
’t Skieppesturtsje juni 2014
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De eerste Koningsdag had een vertrouwd karakter met optocht, kaatsen,
spelletjes, activiteit en natuurlijk mooi weer.
Ook vertrouwd was de BBQ ’s avonds en ook nu weer uitstekend verzorgd
door de Oranjevereniging. Eveneens vertrouwd was de gezelligheid die tot in
de late uurtjes doorging.
Op 12 april hadden we nog een leuke afsluiter van het seizoen; Jan Nota had
met z’n band een optreden in het Waltahûs als generale voor hun optreden
op Aaipop. Helaas viel de opkomst van dorpsgenoten wat tegen; enkelen
hadden wellicht de avond ervoor op de Windkracht 10 info avond wat te lang
doorgeborreld.
Zoals al gezegd is ons seizoen bijna ten einde en door de hulp van onze
vrijwilligers op de grote klus en schoonmaak ochtend op 3 mei gaat het
Waltahûs ook weer helemaal schoon en opgeknapt de zomer in.
Wellicht ten overvloede maar het Waltahûs is op vrijdag avond gewoon
geopend voor een gezellig hapje en drankje. Tijdens het WK voetbal toernooi
zullen we ook weer een aantal wedstrijden op het grote scherm gaan
vertonen dus dan ben je ook van harte welkom.
Een fijne zomer toegewenst namens het bestuur en tot aan het nieuwe
seizoen waarvoor ideeën en suggesties nog altijd van harte welkom zijn..!!!

Koningsdag 2014 Tjerkwerd
De eerste koningsdag is in Tjerkwerd onder een strakblauwe hemel
uitgebreid gevierd.
Een dag en avond vullend programma heeft de Oranje vereniging “Mei Inoar
Ien” verzorgd, met “voor elk wat wils”.
Het korps “Eensgezindheid” begon de dag met een rondgang door het dorp,
gevolgd door de jeugd, waarvan de meesten oranje-gezind gekleed waren.
Met vlaggetjes zwaaiden zij een groet en welkom voor onze Koning! Op het
sportveld volgde de Aubade, waarna sport en spel aanving.
De jongste jeugd kon aan een
spelletjescircuit meedoen, zij deden
hun uiterste best en hadden veel
plezier. Het onderdeel; “de oranje
was buiten hangen”, deed het erg
goed. Als afsluiting van deze
spelletjes mochten de kinderen een
cakeje versieren!
8
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Er is volop gekaatst door senioren en jeugd, een prachtige start van het
kaatsseizoen. Ook is er fanatiek volleybal gespeeld en werd er gezellig een
balletje gerold met Jeu des Boules.
Begin van de middag meerde “de Stadt” uit Parrega aan, bijna 50 personen
hadden zich opgegeven voor een boottocht door de trekvaart op naar
Nijhûzum, alwaar bij de ijsboerderij een ijsje genuttigd kon worden.

Voor de kleintjes nog best spannend om weer op tijd terug te zijn, want de
kinderdisco stond weer op programma. Er werd lekker gedanst en als
afsluiting konden zij een patatje eten.
In de avond volgde de jaarlijks terugkerende dorpsbarbecue, de weergoden
bleven Tjerkwerd goed gezind en daarom bleef het nog lang gezellig in “it
Waltahûs” tot in de kleine uurtjes!
Met dank aan alle deelnemers èn vrijwilligers!
Uitslagen:
Volleybal;
1. Team Willem Alexander: Riemkje Swart, Sjors
Witteveen, Liesbeth, Jan jr Witteveen
2. Team Amalia: Marianne de Jager, Jan sr
Witteveen, Jelle Zijsling, Andrea Boersma
Jeu des Boules;
1. Japke Swart, Tryntsje Stremler
2. Jeanette Volbeda, Doki Swart
3. Sjoerd Breeuwsma, Aly Poelstra
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Kinderspelen;
Omdat er veel verschillen in leeftijd waren en de competitie groepjes niet
evenredig konden zijn, hebben alle kinderen gewoon gewonnen! Zij hebben
allemaal hun uiterste best gedaan en konden afsluiten met hun eigen
versierde cakeje!
Kaatsen Jeugd;
1. Oane Tjalma , Bouwe Enne Feenstra
2. Jan Jochum de Boer, Birte Folkertsma
3. Femke Galama , Anne Galama
verliezersronde;
1. Jildert Boersma ,Daphne Bijslma
2. Marly Steegstra , Lineke Schakel
Kaatsen volwassenen;
1. Ype Bôte Bonnema, Menno Galama , Michiel de
Jong
2. Seakle Witteveen , Sjoerd Bouma , Sigrid de
Boer
verliezersronde;
1. Cor van Zuiden , Thomas Huitema, Seakle Zijsling
2. Jelle Brandsma, Anne Bakker , Kirsten Bijlsma

Nieuws van Eensgezindheid
De eerste helft van 2014 is voor Eensgezindheid bijzonder succesvol geweest.
Op verschillende podia waren er mooie resultaten voor de fanfare en voor
individuele talenten.
Hier een kort overzicht van de activiteiten van Eensgezindheid:
15-16 februari:
2 maart
8 maart
19 april
4 mei
10 mei
14 juni
10

studieweekend Blokzijl ter voorbereiding op het concours
try-out concert in Suameer
concours in Drachten,
jeugdspektakel in ’t Waltahus
dodenherdenking
openluchtconcert (door weersomstandigheden binnen)
festival Schiermonnikoog
’t Skieppesturtsje juni 2014

Concours Drachten
Na een goede voorbereiding met o.a. studieweekend en try-out kwam
Eensgezindheid uit in de 4e divisie op het concours. De werken die uitgevoerd
werden waren ‘Night Before Battle’ van Dean Jones en ‘Dogon’ van Kevin
Houben. Er werd ingespeeld met ‘Menuet From Berenice’ van G.F. Handel,
bewerkt door Willy Hautvast. Uiteindelijk werd een gemiddelde score behaald
van 81 punten, goed voor een mooie 1e prijs. Goed gedaan.
Dodenherdenking
Dit jaar was de onthulling van een oorlogsmonument voor 4 slachtoffers van
de 2e wereldoorlog. Bij deze indrukwekkende gelegenheid gaf Eensgezindheid
een waardige invulling. Na een tocht door het dorp onder begeleiding van de
‘dodenmars’ werd bij de Petruskerk een monument onthuld door
nabestaanden van de slachtoffers. Eensgezindheid zorgde voor begeleiding
met koraalmuziek en het spelen van het Wilhelmus. Hierna volgde nog een
samenzijn in de kerk, waarbij het korps een muzikale invulling verzorgde.
Voor iedereen een indrukwekkende gebeurtenis.

Festival Schiermonnikoog
Het seizoen 2013/2014 is afgesloten op Schiermonnikoog. Na een vroeg
vertrek uit Tjerkwerd van de leden, jeugdleden en familie werd het werk
‘Dogon’ uitgevoerd in de kerk van Schiermonnikoog. Na deze uitvoering was
er nog een optreden in de muziekkoepel in het centrum van het dorp. Hier
werd o.a. ‘Une Belle Histoire’ en ‘Happy’ uitgevoerd. Het publiek kon dit wel
’t Skieppesturtsje juni 2014
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waarderen. De dag (en het seizoen) werd afgesloten met Chinees eten in
Sneek. En op de boot terug werd de uitslag bekend, 83,5 punten. Super.
De talenten
Naast het succes van Eensgezindheid was er ook succes voor enkele
korpsleden. Zie ook verderop in deze Sturt. Mooie prestaties van deze dames.
Dit belooft nog wat.
Agenda
Na de vakantie pakt Eensgezindheid de draad weer op. Bij het dorpsfeest op
29 augustus staan we er weer. Op zaterdag 4 oktober organiseert het korps
weer de traditionele rommelmarkt in de hal van Haarsma. In de week
voorafgaand wordt de ‘rommel’ bij u opgehaald. Gooi dus even niets weg.
Alle bruikbare spullen zijn welkom.

Zusjes Galama winnen provinciaal solistenconcours
De zussen Yvonne (15) en Femke (11) Galama uit Tjerkwerd hebben
zaterdag het provinciaal solistenconcours ‘De Klank fan Fryslân’ in
Leeuwarden gewonnen in de tweede en vierde divisie.
Yvonne won op haar bugel de tweede divisie met 93 punten met de
vertolking van Concorde van Mariette Hoornsveld. Haar zusje, die debuteerde
op het solistenpodium, won op alt-saxofoon de vierde divisie met 94 punten.
Zij speelde van dezelfde componist Strimellata. De zussen spelen beide bij
fanfare Eensgezindheid in Tjerkwerd. Femke haalde pas haar B-diploma en
Yvonne slaagde met lof voor haar D-examen. Yvonne, die ook bij fanfare
EMM in Oudega SWF speelt, wil na haar havo-examen volgend jaar, naar het
conservatorium. Yvonne won dit seizoen ook het gemeentelijk
solistenconcours van de Femuza.

12
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EHBO
Op 21 maart jl organiseerde de EHBO
vereniging van Tjerkwerd weer een
cursus voor bediener AED. 10 cursisten
werden competent verklaard.
De opleiding werd gegeven door
Evelien Bakker en Hinke Twijnstra.
Heeft u belangstelling voor de cursus bediener AED?
Bel dan met Hinke Twijnstra 0515-572308.
ALS ELKE SECONDE TELT ……
Omdat er veel mensen in en rond Tjerkwerd in het bezit zijn van een
reanimatie diploma en er een AED beschikbaar is in het dorp, willen we jullie
er op wijzen dat er een er een stichting bestaat ter bevordering van
burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute hartstilstand. Dit is
Hartslag voor Nederland.
Het alarmeringssysteem dat hiervoor wordt gebruikt heeft
de naam HartslagNu en is van de sector ambulancezorg
zelf. Met dit systeem kunnen burgerhulpverleners vanuit
de meldkamer ambulancezorg worden gealarmeerd als er
in hun woon-of werkomgeving een melding is van een
circulatiestand.
De hulpverleners krijgen, als ze ingeschreven staan bij HartslagNu een smsbericht op de mobiele telefoon met instructies. Dit binnen een straal van een
kilometer van waar het slachtoffer zich bevindt. Dit wordt aangestuurd via 11-2. Er worden maximaal 30 hulpverleners opgeroepen en het is op vrijwillige
basis. Als je niet in de gelegenheid bent om te helpen, dan reageer je niet op
de oproep.
HOE AANMELDEN ALS HULPVERLENER:
Iedereen met een reanimatie diploma/bediener AED kan zich aanmelden via
de website www.hartslagnu.nl Ook voor informatie kan je deze site
raadplegen. Via de link ‘aanmelden’ kun je jouw persoonlijke gegevens
invullen en je akkoord verklaren met de algemene voorwaarden. Binnen een
week ontvang je een e-mail met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Je
kunt je aanmelden voor meerdere locaties b.v. woon- en werkadres.
Op onze jaarvergadering kwam dit onderwerp ter sprake maar aangezien niet
alle leden hier aanwezig waren en hulpverlenen toch belangrijk is, langs deze
weg HartslagNu informatie.
EHBO vereniging Tjerkwerd.
’t Skieppesturtsje juni 2014
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St. Windkracht Tien.
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang in nov. 2013 hebben wij een
overzicht van de gehonoreerde aanvragen gegeven. Hierbij willen wij de niet
aanwezige dorps-bewoners ook nog informeren.
Gedurende het jaar 2013 is er een iets lagere produktie ( 26.880.000 kWh )
geweest dan in het jaar 2012 ( 27.010.000 kWh ). Gemiddeld huishoudelijk
gebruik is 3.500 kWh/jaar, derhalve is er voor ongeveer 7.680 huishoudens
geproduceerd.
De onderstaande aanvragen zijn door ons in 2013 gehonoreerd:
Dorpsbelang – doelnetten sportveld
€ 300,Eensgezindheid – aanschaf tbv uniformen
820,EHBO – aanschaf projectiescherm
150,Fitness – aanschaf matjes
200,Kerkkoor – tbv afscheid liedboek
400,Kerkkoor – bijdrage kerstconcert
250,Kunstrijk Tjerkwerd – bijdrage tentoonstelling
1.000,Monument – bijdrage monument 2e wereldoorlog
1.600,Oranjever – garantstelling tbv koningsdag/dorpsfeest
1.000,Soos 60+ - aanschaf diversen
150,Waltahûs – 2 nieuwe ventilatoren
1.340,Ysclub – aanschaf sneeuwschuiver – bijdr. 50% en max.
1.200,Zonnepanelen – 7 keer
1.750,De Fryske Mole – bijdrage renovatie molen Baburen
3.500,Singel – bijdrage open lucht spel
?
-------------Totaal
€ 13.640,Onze actie voor de aanschaf van zonnepanelen is nog steeds van kracht. Een
aan-vraag met een kopie-faktuur van de aanschaf van deze panelen kunt u
het gehele jaar indienen bij Jos Falkena, Sylroede 13, Tjerkwerd of eventueel
via ons mail-adres : windkracht10tjerkwerd@gmail.com.
Het bestuur.
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Cbs de Reinbôge adopteert oorlogsmonument
Op 4 mei is er een monument geopend bij de kerk in Tjerkwerd. Om de
slachtoffers in Tjerkwerd in de tweede wereldoorlog te herdenken. Op het
monument staan vier namen Justin Gerstner, Philip W. Pander, Folkert
Wierda en Leo S. Flapper. Om kwart voor 3 begon er een stille tocht vanaf de
school. We liepen richting het Waltahuis en daar gingen ook de belangrijke
mensen in de optocht staan. Toen liepen we een rondje om de kerk en gingen
we daarna naar het monument. Daar aangekomen onthulde Philip Todd het
monument. Bij het monument was toen een ceremonie. Lorena Berisha,
Marijke Bakker en Femke Tiesma lazen toen ook een gedicht voor. De
burgemeester ging ook wat vertellen. En een paar andere mensen. Daarna
begon het kransleggen, de kinderen van school hielpen daarbij. Na de
ceremonie bij het monument, was er nog een dienst in de kerk. Waar familie
van de slachtoffers nog wat vertelden over de mensen die op het monument
stonden. Na de dienst in de kerk kon je in het Waltahuis soep en broodjes
eten en het boek halen. Daarna kon je naar huis.
Door Femke Tiesma
Hieronder de gedichten die tijdens de onthulling van het monument, werden
voorgelezen door 3 leerlingen van Cbs de Reinbôge
Vrijheid door Marije de Rouwe
Joden mogen niet meer leven
Ze worden meegenomen naar een concentratiekamp
Verzetsstrijders vechten hier tegen
Maar wat kunnen ze hier aan doen? Het is één grote ramp
Dan komen de geallieerden aan land
En redden ons uit deze strijd
Duitsland heeft zich teruggetrokken
En Nederland is bevrijdt
De mensen zijn bevrijdt
Maar wat is vrijheid voor een jood
Die niet mag doen en zeggen wat hij denkt
En waarvan zijn familie is gedood
Vrijheid is kunnen zeggen wat je denkt
Vrijheid is kunnen doen waar je in gelooft
Vrijheid is elkaar respecteren om wie je bent
Vrijheid is de vrede die wordt belooft
’t Skieppesturtsje juni 2014
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Vrijheid door Marijke Bakker
De vrijheid, die ooit zo vanzelfsprekend was,
Die vrijheid is verdwenen.
De wereld is nu donker en zwart.
Alleen angst en ellende,
In mijn hart.
Het maakt me kapot, vanbinnen.
Zal ik mezelf, die ik vroeger, heel vroeger kende,
Ooit terug kunnen winnen.
De vrijheid, die ooit zo vanzelfsprekend was,
Die vrijheid komt steeds dichterbij.
De wereld word steeds lichter en lichter.
Binnenkort zijn we weer vrij.
Dat zeggen ze, maar ik geloof er niet meer in.
Ik heb de hoop al op gegeven.
Ik zal mezelf, die ik vroeger, heel vroeger kende,
Nooit terug kunnen winnen.
De vrijheid, die ooit zo vanzelfsprekend was,
Die vrijheid is verschenen.
De wereld is nu licht en mooi.
Al die ellende, die is verdwenen.
Ik ben weer heel, vanbinnen.
Maar ik zal nooit vergeten,
Wat dit heeft gedaan met mij.
Ik zal mezelf, die ik vroeger, heel vroeger kende,
Nooit terug kunnen winnen.
Vrijheid door Femke Tiesma
De fakkel die brand nu als teken voor vrijheid.
Maar in de oorlog was die fakkel gedoofd.
Het was een tijd van angst en verdriet.
Vrijheid en veiligheid kenden de mensen niet.
Maar op 5 mei werd alles anders.
En iedereen was blij, want ze waren vrij.
Nu leven we in vrijheid.
En we hebben rechten.
We leven in veiligheid.
Zonder gevechten.
We moeten blij zijn, hoe het hier gaat.
Want vrijheid telt en dat is waar het omgaat.
16
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Fotoimpressie Cbs de Reinbôge bij onthulling monument
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Fotoimpressie Windrijk Tjerkwerd
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Philip Todd onthult oorlogsmonument “Opdat wij niet vergeten”
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Monumint foar de oarlochsslachtoffers fan Tsjerkwert
Okkerdeis krigen de lêzers fan ’t Skieppesturtsje in moai kadootsje yn ‘e
bus: de keunstspecial nei oanlieding fan de twadde grutte eksposysje fan
Kunstrijk Tjerkwerd en in boek oer de oarloch yn Tsjerkwert, folslein printe
yn kleur en kreas ynbûn yn in laminearre hurd kaft, mei tank oan Folkert
Schukken.
Op 4 maaie waard it monumint by it tsjerkhôf offisjeel ûntbleate. Wat wie
dat in bysûnder barren: bjusterbaarlik yndrukwekkend mei in ferkaat oan
belutsen besikers: mannen yn unifoarm, Joaden, famylje fan slachtoffers fan
tichtby oant fier fuort, doarpsbewenners, minsken om utens, sels út it
fierste bûtenlân. En allegear belibben se in bysûndere dei dy’t elkenien dy’t
it bywenne noch lang heuge sil. Tsjerkwert die wat it eins al jierrenlang
dwaan moatten hie, mar de tiid wie der noch net ree foar. Mar anno 2014
wie it dat wol! Dêr is it nea te let foar.
Wat moat in doarp wiis wêze mei in korps as Eensgezindheid. Wat dienen
de korpskeunstners stylfol harren bêst: if wie om pikefel fan te krijen. Der
rûnen minsken mei krânsen en blommen, de boargemaster wie yn ús
fermidden en de skoalbern skoden oan foar in haadrol. Nei de kuier om ‘e
tsjerke hinne socht elkenien in plakje op it tsjerkhôf en waarden de
blommen mei help fan de bern lein troch de fertsjintwurdigers en
neibesteanden fan de oarlochsslachtoffers. Bern liezen harren gedicht foar
en wat wiene dat knappe teksten. Nei dy plichtplegingen setten alle
minsken de tsjerke yn dêr’t taspraken holden waarden, dy’t ôfwiksele
waarden mei musyk fan talintfolle muzikanten as Pietsje Feenstra, Edith
Bakker en op ‘e nij it korps. Doe kamen de útnoege minsken noch eefkes by
inoar foar in gearsit yn it Waltahûs en koe ek it boek ophelle wurde, it boek
dêr’t Folkert Schukken it earste eksimplaar fan jûn hie oan de hear Wierda,
soan fan de fermoarde fersetsstrider Folkert Wierda.
Hjirûnder it ferhaal oer it ta stân kommen fan dit boek.
Begin dit jaar kwam Hylke Feenstra bij mij met de wens de oorlogsslachtoffers
niet alleen met een monument te gedenken maar ook met een boekje. Of ik
dat kon schrijven, de gegevens had hij al. Ik kreeg een bundeltje a4-tjes in
handen gedrukt. Er was al wat sneupwerk verricht. En dat werd het
fundament voor mijn schrijven. Toen ik aan de slag ging, kwam ik er al gauw
achter dat het boven water halen van de verhalen van toen toch meer
aandacht behoefde.
Wat volgde was een speurtocht langs mensen die nog konden verhalen over
de gebeurtenissen van toen. Herinneringen, uit hun jeugd, die in de loop der
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jaren gekleurd waren door de tand des tijds. Wat was er nou eigenlijk precies
gebeurd en hoe zat het eigenlijk met de diverse bronnen die elkaar soms
tegenspraken? Stukje bij beetje lieten de puzzelstukjes zich leggen met dank
aan allen die met hun informatieve wetenswaardigheden daaraan
bijgedragen hebben. Dat betekende voor mij echter wel dat menig verhaal
verschillende keren herzien moest worden, maar uiteindelijk leverde dat toch
hét verhaal op dat het gebeuren van toen zo nauwkeurig mogelijk benadert.
Verzetsleiders Pander en Wierda
Op mijn speurtocht werd ik ook aangenaam verrast door onverwachte,
authentieke bronnen. Zo leverde het archief van muziekvereniging
Eensgezindheid een oud aantekenblok op met de oorlogsmemoires van Klaas
Schukken, de man die de twee verzetsleiders Pander en Wierda in huis nam.
Schukken was voorzitter van het korps Eensgezindheid en op onverklaarbare
wijze was zijn schrijven tussen de papierboel van de muziek terecht gekomen.
Dankzij een oproep in dorpskrant ’t Skieppesturtsje dook Evert Bakker in de
archieven waar hij dit belangrijke document aantrof en dat vervolgens
beschikbaar stelde.
Joodse onderduiker Justin Gerstner
Ook met de Joodse onderduiker Justin Gerstner kwamen we op verrassende
paden terecht. Zo bleek Tine Kuiper-Twijnstra zo’n 30 jaar geleden haar
memoires over Eemswoude te hebben opgeschreven waarbij zij ook de
oorlogsjaren in herinnering bracht. Het wierp een licht op de omstandigheden
waaronder de jonge knaap hier vertoefde. Het in het collectief geheugen
voortlevende drama wemelde overigens van vaagheden, uiteenlopend van “ik
heb wel eens horen vertellen dat…” tot “ik weet zeker dat..” En dan kwam
er weer een variatie op wat ik al eerder had opgetekend. Uiteindelijk kwamen
er uit een aantekenboekje van Hylke Speerstra ontbrekende gegevens, die
aan alle onzekerheden een einde maakten. Hij had jaren geleden een
ooggetuige geïnterviewd en de “krabbels” van toen nu aan mij doorgespeeld.
Onze e-mailwisseling vond rond 4 uur ’s nachts nog plaats. De deadline voor
het boekje naderde.
Het drama van Leo Flappper
Indrukwekkend en triest was het verhaal dat ik over Leo Flapper kreeg
aangedragen van de familie. En opnieuw kwam er aanvullende informatie, nu
van zijn jeugdvriend Jap Galama die zijn herinneringen jaren geleden ook al
eens aan het papier had toevertrouwd. Het verhaal kreeg voor mij trouwens
een extra dimensie: jaren geleden hadden we een bezoek aan het vreselijke
concentratiekamp Mittelbau Dora gebracht. En dáár had Leo zijn
verschrikkingen beleefd. De herinneringen aan dat bezoek deden me sidderen
en opeens kwam het allemaal heel dichtbij.
Drie hoofdstukken met vier hoofdpersonen passeren de revue. Verhalen die
niet op zichzelf staan, die niet geïsoleerd konden worden. Daarom is er ook
22
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voor gekozen ze te vertellen binnen de context van het oorlogsgebeuren.
Dáárom ook werd een hoofdstuk over de bevrijding toegevoegd, een verhaal
dat aan het slot een onverwachte wending nam. Allen streden voor onze
vrijheid, daar was het om te doen. Een aantal liet daarbij het leven, té veel, en
dat mogen we nooit vergeten. De titel van het boek verwijst daar ook naar.
Hoe verder
Het monument met bijbehorend boek is daarmee doorgegeven aan het dorp,
aan de jongste generatie, de schoolkinderen die hun rol ook hadden in het
plechtige gebeuren en dat zal blijven houden daar de school het monument
heeft geadopteerd. Een Comité Dodenherdenking Tjerkwerd, met een
vertegenwoordiger uit Dorpsbelang, muziekvereniging Eensgezindheid, de
PKN-gemeente, de Oranjevereniging en de Ouderraad van de school De
Reinbôge zal in de komende jaren de herdenking op de avnd van de vierde
mei organiseren.
Gerben D. Wijnja

Het boek “Opdat wij niet vergeten”
Het boek over het Tjerkwerder oorlogsverleden leent zich prima als
geschenk. Voor dat doel is nog een aantal boeken beschikbaar en
verkrijgbaar op nog nader te bepalen verkooppunten. Voorlopig kunnen
exemplaren worden afgehaald bij de schrijver, Sylroede 6 te Tjerkwerd. De
prijs bedraagt € 10,- p.s. Met uw aanschaf steunt u een goed doel.
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Weromblik op Kunstrijk Tjerkwerd 2014
“Ga zo door. Tjerkwerd culturele hoofdstad 2018”,
skreau in entûsjaste besiker yn it gasteboek fan
Kunstrijk Tjerkwerd. Tsien dagen lang stiene de
tsjerkedoarren fan de grutte tsjerke iepen foar
keunstfreonen en oare belangstellenden dy’t wier
fan hein en fier kamen. Ut alle hoeken fan it lân
wisten se Tsjerkwert te finen, sels fanút it bûtenlân.
Folk út eigen doarp kaam nijsgjirrich sjen nei alle
moais út ‘e ateliers en achterkeamerkes fan eigen
keunstners, mar foaral ek belangstellenden fan
bûtenút en oaren dy’t tafallich as tourist mei de
boat yn ‘e trekfeart leine of op ‘e fyts delkamen. De stream hold mar oan yn
in goed te behearskjen oantal, alle dagen wer, waar of gjin waar. Oant de
teller sneintemiddei om fiif oere op likernôch 800 stean bleau.
It trochblêderjen fan it gasteboek is in feest op himsels foar de organisaasje
en alle meiwurkers. Wat in kompliminten, wat in tefreden besikers. Gjin
wanklank is der heard, sels mei it minne waar fan it earste wykein net. It wie
doe sa skrousk dat der ferwaarming yn ‘e tinte by kaam mei tank oan Yde
Schakel. Wat waard it der doe lekker smûk en wat koe der doe geniete wurde
fan de âlde films ûnderwilens mei bakje thee of kofje en in stikje keek derby.
Ja, de besikers hiene it net sa min by de keunstners.

24
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Werom nei it begjin
Fjouwer jier lyn stie Hessel de Groot as tsjerkerintmaster oan de widze fan dit
barren. As tank foar de ynset by de restauraasje soe der wat dien wurde
moatte foar alle ynwenners. Dat waard dus Kunstrijk Tjerkwerd. En dit jier is it
op ‘e nij slagge om keunstwurken fan “eigen” minsken by inoar te swyljen.
Minsken dy’t stik foar stik mei leafde kreatyf dwaande binne en dat fanút
ferskate ynfalshoeken. Kunstrijk Tjerkwerd joech de keunstners de romte om
alle moaie kreaasjes op ‘e nij oan in grut publyk te toanen. En krekt as fjouwer
jier lyn mochten wy de grutte tsjerke wer brûke foar dit doel. In monumintale
tsjerke omtoverje ta keunsttempel is gjin lytse útdaging. Al hielendal net as
dat fjouwer jier lyn in grut súkses wie en minsken derfan oertsjoege wiene
dat soks net te oertreffen wie. Mar it keunstnerskollektyf seach de útdaging
wol sitten om der wer wat moais fan te meitsjen en oan de besikers te hearen
wie it wer tige slagge. Maklik wie it no ek wer net om in folslein kollektyf te
smeien. Yn de ôfrûne jierren ha wy minsken ôfheakjen sjoen troch natoerlik
ferrin en ferhuzings. Oaren hiene troch omstannichheden gjin nij wurk makke.
Mar der wie wer folop nij talint om dat ferrin op
te fangen. No ja, nij… Wy hiene diskear sels in
kollega fan 101 jier jier yn ús fermidden. Dat wie
frou Hermina de Rijke ( sjoch de foto) dy’t alle
dagen de skilderskwast noch brûkt om de meast
fantastyske kreaasjen op it doek te setten. En dêr
wiene wy o sa wiis mei. Sok talint is útsûnderlik
en joech Keunstryk Tsjerkwert ekstra ynhâld en
betsjutting. Dêrmei waarden de oare keunstners
lywols net tekoart dien, perfoarst net. It
bysûndere is ek dat sy sa goed en yn harmony
njonken elkoar etalearje kinne en wolle: “Kunstrijk Tjerkwerd schouder aan
schouder” rôp de tekst op de waskline by de yngong fan it doarp. It die my
eefkes tinken oan it Suderseemuseum fan Inkhuzen dêr’t de museale opset
“doen als toen” suver ta keunst ferheven is.
Werom nei ús Skieppesturtdoarp dêr’t profesjonele en semi-profesjonele
keunstners en amateurs mei inoar in kollektyf foarmen mei in ryk ferskaat dat
foar elk wol wat sjen liet om fan te genietsjen: skilderijen, foto’s, bouwurken,
grafyske keunst, monumintaal boekbinerswurk, byldhouwurk,
kantkloskreaasjes, ambachtlike sieraden en hantwurkfoarbylden dêr’t in
grutte leafde foar de kreativiteit út sprekt.
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Oare saken
Mar der wiene mear saken dy’t yn
de tsjerke omtinken fregen en
bewûndere waarden. Wat te sizzen
fan in prachtige “etalaazje” fan de
âlde skuonmakkerij fan De Jong. In
foarbyld fan ambachtlike keunst út
de wurkpleatskes fan ús eardere
Tsjerkwert, romten dêr’t it eartiids
fan optilde, dêr’t it doarp har besteansrjocht oan ûntliende, dêr’t libbe waard,
wurke om brea op ‘e planke te krijen. Yn ús tiid is dat amper mear foar te
stellen, mar de histoaryske samling liet ús dêr dochs eefkes by stil stean.
Tagelyk ropt soks ek fragen op, want it doarp hat folle mear museale
samlingen dy’t roppe om in gaadlik ûnderkommen.
Ien fan dy samlingen krigen wy te sjen yn de tinte njonken de tsjerke. Dêr
waarden âlde tiden werom brocht mei bylden fan eartiids. Us eigen siniast
Sietze Bakker hat der heechstpersoanlik foar soarge dat in unike doarpsfilm
fan in heale ieu âld bewarre bleaun is en dy wie dêr te besjen. Ek bylden fan
de Tsjerkwerter útbuorrens krigen omtinken mei tank oan de warbere
sammelwoede fan wijlen Gerrit Mulder. Syn soan Feike, driuwende krêft
achter de webside fan ús doarp, hie ien en oar by inoar swile ta in moai
oersjoch.
Monumintale bydragen
En dan wiene wy der noch net. Elkenien wit eins wol fan it bestean fan it
keunstrike Camminga-monumint, in grêfmonumint fan útsûnderlike kwaliteit.
Mar foar it earst yn ‘e histoarje waard yn de eksposysje út de doeken dien
hoe’t it no krekt sit mei de skiednis fan dit byldhouwurk, in skiednis dy’t de
ferbûnens mei it keninklik hûs no dúdlik makke.
In oar monumint dat omtinken frege wie it op 4 maaie ûntbleate
oarlochsmonumint, njonken it tsjerkhôf, dat stil stiet by it omkommen fan
fjouwer minsken. Yn de foartsjerke wie in oersjoch fan dizze slachtoffers dy’t
yn it gewelt fan de twadde wrâldkriich harren libben jûn ha foar ús frijheid. In
died om nea te ferjitten. In byhearend boek wie eksklusyf yn ‘e tsjerke te
keap.
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Wynkeunstkreaasjes
Last but not least wie der noch dy
bysûndere aktiviteit fan it doarp te
neamen. Op ferskate pakken yn ‘e
buorren hiene bewenners de
útdaging oangien om mei feriene
krêften Wynkeunstkreaasjes te
meitsjen, keunstige bouwurken
dy’t har oerjouwe oan de grillen
fan Aeolus. In bysûnder skouspul
dêr’t ek de skoalbern in bydrage
oan levere ha. It wiene hiel bysûndere kreaasjes dy’t ús doarp op in aparte
wize op ‘e kaart setten, dy’t útnoegen ta bewûnderjen en rôpen om oandacht
fan fotografen. Sjoch ek de foarside fan dit nûmer.
Keunstryk Tsjerkwert wie mei dit alles
in feest fan werkenning, it wie werom
mei in nij omfangryk programma dat
sjen liet hoe’t in lyts doarp grut wêze
kin, ek as it giet om keunst yn de
breedste sin fan it wurd.
Tank oan alle sponsors, de tsjerkerie,
frijwilligers en keunstners dy’t it wer
mooglik makke ha dit bysûndere feest te realisearjen. Tank ek oan de
frijwilligers fan it Waltahûs en oan de stichting dy’t hjoed dizze romte foar ús
beskikber makke .
Ta beslút
Ta beslút die it ús deugd dat ús nagelnije wethâlder fan
Keunst en Kultuer, frou Mirjam Bakker (sjoch foto), yn ús
fermidden wie om dit feest mei ús te fieren en de
iepening offisjeel te ferrjochtsjen. Yn har earste offisjele
optreden yn it iepenbier wie hja fol lof oer de ynset fan
it doarp en nei it omdraaien fan de kaai fan de
tsjerkedoar wist se net wat se seach. Ferbjustere fan
safolle moais, dat hie se nea ferwachte en dat gefoel
hiene nei har ek in protte besikers.
Gerben D. Wijnja
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Nijs fan de Beabuorstermole
It sil jo net ûntgien wêze tink. In blik oer it Beabuorsterfjild rjochting
wynturbines jout ynienen in hiel oar oansjen. Op de molepôle steane grutte
containers en der binne stekken om de mole oanbrocht. Ek de wjukken binne
keal makke en nei ûnderen helle. De molemakkers fan Kolthof út Stiens ha de
grutte klus krigen foar it opknappen fan dizze monumintale wettermole.
Stichting De Fryske Mole, eigner fan mole en bypassend polderhúske, is tige
wiis mei dizze wjukkendrager, ien fan de mear as tritich dy’t hja yn besit en
ûnderhâld ha. Dat hâldt in grutte ferantwurdlikens nei de Fryske mienskip yn
en dêr heart ek in goede ûnderhâldstastân by. De Beabuorstermole hat
trouwens bysûnder omtinken fan de stichting om’t it sa’n prachtich gehiel
foarmet mei it polderhúske en om’t de mole ynsetber is foar de
wetterhúshâlding, benammen at der saneamde ‘klusterbuien’ falle soene.
At der wat bysûnders is dan komt de Beabuorster ek gauris yn byld. Sa krigen
de mûnders Henk Kuipers en Jentsje v.d. Stap flak foar de grutte restauraasje
besite fan minsken út Peru dy’t hjir ynformaasje opdiene foar in project yn
eigen lân om dêr in mole te bouwen foar bysûndere bemealingsfunksjes mar
ek om toeristen te berikken. En dat projekt sil dan wer stipe wurde troch
Fryske molebouwers.
Gerben D. Wijnja
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Kaartclub Tjerkwerd
Het seizoen zit er weer op na 26 kaart avonden. De laatste avond
was 8 april. Ook hebben we een nieuw lid Henk Stodel uit
Hieslum. De beker van de competitie ging opnieuw het dorp uit en wel naar
Eeltje en Gonny in Bolsward.
De uitslag:
1. Eeltje en Gonny
2. Wieneke
3. Anno
4. Douwe en Aukje
5. Gea
6. Pieter
7. Broer en Riekje
8. Jelle Z
9. Jitte
10. Henk
11. Jelle T
12. Bertus
13. Jouke
14. Riet

22
16
21
23
20
24
19
15
20
16
18
21
19
23

4917
4868
4762
4762
4751
4725
4697
4674
4671
4614
4585
4497
4484
4296

Onvoldoende mee gedaan
15. Fokke
8
16. Betty
13
17. Yde
11
18. Martine
9
19. Bas
4
20. Albertus
9
21. Sjoerd (geen lid)
12

4666
4617
4602
4529
4411
4263
4837

Hoogste totaal:
Sjoerd
6258
Laagste totaal:
Riet

3155

Laagste boom:
Riet en Aukje

796

Hoogste boom:
Pieter en Betty 2446

De laatste prijs klaverjasavond was op 4 april en er was een goede deelname.
De winnaar was Klaas Galama.
Halverwege het kaartseizoen kwam onze trouwe hulp van de bardienst, Alie
Poelstrate vallen. Dat had als gevolg dat ze ons niet meer kon helpen.
We hopen dat ze in het nieuwe seizoen weer beschikbaar is .
Tot ziens op de eerste kaartavond en dat is op dinsdag 7 oktober.
Namens het bestuur, Gea, Jouke, Bertus
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Geboren

Tige grutsk binne wy mei de berte fan ús
famke en suske

Jildou Akke Nota
Ropnamme: Jilke

5 maaie 2014

Jan, Lieske en Marije Nota
Waltawei 33, 8765 LN Tjerkwerd
 Jan: 06-28255020 Lieske: 0651779551

Bedankt
Verrast en blij waren wij met de bloemen en de kaarten die
wij mochten ontvangen op onze 40 jarige Huwelijksdag.
Wij bedanken iedereen in Tjerkwerd hiervoor!
Hillie en Harry Draaisma, kinderen en kleinkinderen.

Stap voor stap naar een nieuwe samenleving
"Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning

van inwoners op het gebied van gezondheid, zorg, opvoeden en wonen,
werken en inkomen. Taken die het rijk en de provincie nu nog uitvoeren.
Meedoen
Het gaat bijvoorbeeld om
ondersteuning en zorg bij
opvoeden en opgroeien van
kinderen, de ondersteuning en
verzorging van inwoners met
een beperking (ook ouderen)
die thuis wonen, om
dagbesteding en beschut werk
voor inwoners met een
beperking. We willen er voor
zorgen dat mensen zolang
mogelijk thuis kunnen wonen, zinvol werk kunnen doen en niet vereenzamen.
Het belangrijkste doel van deze veranderingen is dat alle mensen meedoen in
de samenleving.
30
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Slim samenwerken
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna de hele
maatschappelijke ondersteuning aan inwoners van alle leeftijden. Dit wordt
geregeld in drie nieuwe wetten: de Jeugdwet, Participatiewet en Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het betekent dat gemeenten nu de kans
hebben om samen met inwoners, zorgaanbieders en adviesraden nieuwe
manieren van werken en samenwerken in te voeren. Door het bestaande
systeem met veel loketten en instanties te veranderen, slim samen te werken
en ondersteuning dicht bij de inwoners te regelen, kunnen we meer doen met
minder geld en minder bureaucratie.
Dit betekent een hele nieuwe manier van denken en doen. Dat geldt voor de
inwoners, maar ook voor cliëntenraden, zorgaanbieders en ambtenaren van
de gemeenten.
We moeten meer doen, met minder geld. Dit betekent dat we op zoek gaan
naar nieuwe mogelijkheden en slimme combinaties. Dat doet de gemeenten
niet alleen. De samenwerking met inwoners, cliëntenraden en zorgaanbieders
is daarbij cruciaal. We gaan samen stap voor stap op weg naar een nieuwe
samenleving."
Bovenstaand stukje komt uit de Koersnota van de gemeente Súdwest Fryslân.
In de Koersnota staat hoe de gemeente alle veranderingen wil aanpakken en
welke keuzes ze daarbij maakt. De komplete koersnota kunt u downloaden
op de site van Súdwest Fryslân.
Wmo-platform en lokale adviesraden.
Het Wmo-platform wil de stem van de bevolking laten horen en gevraagd en
ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur over alle veranderingen
op het gebied van zorg en welzijn, maar ook in de praktijk in de gaten houden
hoe het nieuwe beleid uitpakt. Het Wmo-platform werkt daarvoor samen met
de lokale Wmo-adviesraden, die fungeren als ogen en oren van het platform.
Mijn naam is Tea Huitema en ik ben sinds kort lid van de lokale Wmoadviesraad van de voormalige gemeente Wûnseradiel en ik wil graag signalen
van de plaatselijke bevolking doorgeven of mensen helpen om de juiste zorg
te krijgen. Ook hoor ik graag van goede initiatieven, die misschien ook elders
bruikbaar zijn. U kunt mij bereiken via:
telefoonnummer;
0515-579595
e-mail;
teatske60@live.nl
thuisadres;
Jousterperweg 2a in Tjerkwerd
Neem gerust contact met mij op als u een vraag, een probleem of een
suggestie heeft op het gebied van zorg en welzijn.
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Vereniging Tegenstroom Beabuorren
U bent inmiddels waarschijnlijk op de hoogte van de plannen om de
windmolens op Beabourren uit te breiden en te verhogen, en de plannen
voor het bouwen van 4 tot 6 nieuwe molens tussen Tjerkwerd en Blauwhuis.
Als vereniging hebben we als doel deze uitbreiding en nieuwbouw te
voorkomen. Ondersteunt u deze doelstelling, wordt dan lid van onze
vereniging. Aanmelden kan via de site www.baburen.nl, mail:
tegenstroom@baburen.nl, of telefonisch bij A. Feenstra, tel 06-25 545 876.

Koken met Riemkje
Hierin deze speciale Skieppesturt waarin veel kunst verwerkt is, ook een
heerlijk kunstwerkje voor in de keuken en daarna op uw bord. Het voordeel
van dit gerecht is dat je het van te voren kunt bereiden en ’s avonds in de
oven kunt schuiven. Veel plezier bij het maken van dit gerecht.
Tortilla-taart
Ingrediënten: 8 wraptortilla´s van 25 cm doorsnee, 500 gram mager
rundergehakt, 500 gram trostomaten, 1 rode, 1 gele, 1 groene paprika, 1
grote ui gesnipperd, 150 ml salsasaus mild, 150 gram roomkaas, 150 gram
geraspte kaas, 3 el olijfolie.
Verwarm de oven voor op 170 gr. Vet de springvorm in met bakspray. Verhit
een koekenpan en die de olijfolie erin, rul hierin het gehakt met de
gesnipperde ui. Roer de salsasaus er door en verwarm het tot het vocht bijna
verdampt is. Halveer de tomaten en verwijder het middelste vochtige
gedeelte waarin de pitjes zitten. Snij het vruchtvlees in blokjes. Was, ontpit en
snij ook de paprika´s in blokjes. Bestrijk de tortilla´s met roomkaas. Leg 1
tortilla in een taartvorm. Schep 1/7 deel van het gehakt hierop en daarna 1/7
deel van de tomaten en de paprikablokjes en strooi er een beetje kaas over.
Herhaal dit tot de tortilla´s op zijn. Dek af met een tortilla en bestooi deze
met het laatste gedeelte van de geraspte kaas (ongeveer de helft). Schuif de
taart in de oven en bak hem in 10 minuten knapperig en gaar. Laat de taart
uit de oven nog 15 minuten rusten en snij hem in punten.
Heerlijk met een salade erbij!
Eet smakelijk!!
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Kleurplaat
Kleur deze zo mooi mogelijk in voor 5 juli 2014 en lever deze in bij één van
de redactieleden, de mooiste 3 kleurplaten kunnen een prijsje winnen.
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Snypsnaren
De earste Keningsdei wie yn Tsjerkwert goed
slagge. Dat hie wol hiel oars komme kinnen, want
Aly S. soe de tinte op sette mar wie net wend oan de skeve kant by de kade.
Dêr gongen de stokken, sa de trekfeart yn!
It wie ek in bysûndere dei, want meastentiids at d’r in feestje is dan is Douwe
de lêste dy’t fuort giet. Mar dat wie dizze kear net it gefal. Dat is wol efkes it
neamen wurdich. Of soe Sietske der soms efter sitte?
Want Sietske fynt eins dat Douwe te min thús is. Sa is hy eltse sneon fansels
ek op it Skieppefjild te finen omdat hy haad bouploech is. Sietske woe wolris
in wykein fuort mei har gesin en krige Douwe einliks sa fier. De bouwers
misten him al gau, net allinnich fanwege syn boukunde, mar ek omdat Douwe
altyd foar de kofje soarget. No hie Gerben dizze taak wol oernaam, maar de
kofje smakke net lekker. Ek net frjemd, want fan Douwe krije sy altyd sûker
yn ‘e kofje en Gerben hie der salt yn dien…..
Dat smakket net lekker fansels. Wa’t it allegear ek efkes net goed smakke wie
Doede. Sa rûn Doede op dei 1 noch lûd roppend oer strjitte: “Sjoch, ik haw
nije tosken!” Prachtich hear. It siet ek goed, fûn hy sels en hy iet fuort in apel
en in grouwe winterwoartel op. Dat moast hy op dei 2 bekeapje, doe koe d’r
wol janke fan dy stomme nije tosken. Hopelik sitte se no goed te plak.
Epie stie ek goed te plak mar dan foar de stopljochten. In oar fûn kennelik dat
sy dêr neat te sykjen hie want die skode har samar oan de kant. No moast
Epie wer om in nije efterkant út.
It wie net Roel H. dy’t Epie oanriid. Dat hie bêst kinnen, want hy hat krekt syn
rydbewiis. Bysûnder is dan wol wer dat hy, nettsjinsteande dat hy no autoride
mei, de hiele alvestêdetocht op de step folbrocht hat. Hartstikke knap
fansels!
Mar soe hy dan miskien wer wat bernich wurde? Dat kin bêst, miskien sit it
wat yn de famylje, want syn heit skuort hjir wer troch de buorren op in
nozem-brommer. Of wie it no in echte shopper? Dan kin it hielendal wolris
wat mei de leeftyd te meitsjen hawwe.
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Noch efkes oer dy alvestêdetocht: It wie in prachtige dei en ek in soad
ynwenners fan Tsjerkwert hawwe in toppresaasje levere troch oan de tocht
mei te dwaan. Ien persoan fûn ik dan wol wer hiel bysunder, dy naam net
allinnich him sels, mar ek syn skoanheit op sleeptou en stiennen mei.
Nierstiennen wol te ferstean. Topprestaasje Theo!
It wie trouwens mar goed dat der by de finish gjin doping-kontrôle wie.
Mireille hie har man nammentlik hielendal folstoppe mei ferdôvjende
middelen. At dat gjin leafde is.
Dat hat Theo dus goed dien: hy kin skynber ek better fytse as rinne. Mei de
avondvierdaagse krige er op tiisdei de stimpelkaart fan Marga S. om dizze oan
Mireille te jaan, dy’t de oare deis meirinne soe. Mar doe’t it safier wie dat sy
mei de bern te rinnen soe, wist sy net wa’t de kaart hie. No, dan sa mar fuort.
Healwei de tocht krige sy in tillefoantsje: “Misse jo ok wat? Ik ha de kaart yn
‘e bûse!” Mireille hat alle stempels doe mar sammele op har earm en sa
koene alle bern nei ôfrin dochs in medaille krije.
En at it feestje fan de fyts-alvestêdetocht wer oer is, moat it tintsje wer
opromme wurde. Yde wie hjir gesellich mei Joop N. mei dwaande, oant Joop
in beurs fûn. “Must ris kieke, hier leit so mar in portemonnee”. Mar ris efkes
sjen fan wa at dy is, der siet gelokkich in bankpas yn, mei derop in namme: J.
Nota. “Och, ik hat ‘m noch hielemaal niet mist”! Moai dat Joop syn eigen spul
sa wer oprommet.
Oer opromjen sprutsen: In skoft lyn wie der wer himmeldei yn Tsjerkwert. De
bern fan skoalle binne yn it doarp oan it opromjen west. Doarpsbelang hie in
oprop dien om mei syn allen de rest fan it doarp skjin te meitsjen. No, de
muoite fan dy oprop hiene sa harren besparje kinnen. Want op sneon wiene
it allinnich mar (ald-) Doarpsbelangminsken dy’t oan it opromjen wiene. Dat
moat de oare kear mar efkes oars, want it doarp dat binne wy allegear.
En allinnich mei mekoar kinne wy der foar soargje dat it hjir wat kreas bliuwt
en dat wy kinne genietsje fan ús moaie doarp en har omjouwing.
Allegear in hiele moaie simmer mei in soad genietsjen tawinske!
A.F.
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