SKJIN GROENREINIGER
Skjin groenreiniger is het milieuvriendelijk product dat eenvoudig en effectief algen, mossen en groene aanslag verwijdert. Dit alles zonder schrobben of gebruik van een hogedrukreiniger. In verband met de afwezigheid
van schadelijke nawerking en het geringe residu, hoeft er niet worden
nagespoten.

-Biologisch afbreekbaar
-Niet schadelijk voor de ondergrond
-Zonder schrobben of borstelen

Voor meer info kunt u contact opnemen
met de redactie
’t Skieppesturtsje oktober 2014
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’t Skieppesturtsje is de doarpskrante fan
Tsjerkwert en omkriten. Dizze krante
wurdt hûs oan hûs besoarge troch de
redaksje.
De krante kin bestean troch frijwillige
bijdragen fan de lêzers.
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Fan de redaksje
It hjerstnûmer fan ’t Skieppesturtsje stiet folslein yn it teken fan doarpsnijs.
Wat spilet him hjir wat ôf en wat in warbere minsken sette har foar it
doarpslibben yn. Net dat men oeral by belutsen hoecht te wêzen, mar it
ferskaat is grut genôch om de pronkjes út it oanbod te fiskjen en dêr wat mei
te dwaan. Muzikaal nijs is der fan Eensgezindheid, skoallenijs komt fan De
Reinbôge, Doarpsbelang spilet ek net swak by lykas de Stichting dy’t it barren
yn it Waltahûs oan ‘e oarder stelt. It doarpsfeest wie wer ien grut feest, krekt
as de Burendag fan Sylroede/Dyksicht dat wie mar dan wat beskiedener. Op
sportyf mêd is de iepening fan de klaairomte op it sportfjild nijs om by stil te
stean. De keunstners sitte ek net stil nei it súksesfolle Kunstrijk Tjerkwerd en
de webside fan Tsjerkwert komt oan ‘ oarder. Riemkje nimt ús wer mei yn ‘e
keuken fan har kookkeunst. Bjusterbaarlik wie it iepenloftspul en dat krijt dan
ek rom omtinken. Fierder is de Beabuorstermole krekt wer oplevere en dat
soarget foar de werberte fan dit pronkstik yn it Beaubuorsterfjild: de foto’s
sizze genôch. Der binne noch wat koarte nijtsjes en fansels de snypsnaren.
Om koart te kriemen, genietsje fan dit nûmer soe’k sizze.
Gerben D. Wijnja (út namme fan de redaksje)

Vrijwillige bijdragen
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN;
Mw. A. Gietema-van Wieren; Maatschap Dijkstra; Th. Wiersma en M.S.
Wiersma-Draaijer; D. Wijngaarden e.o.; Sj. K. Bakker e.o.; G. Dijkstra e.o.; T.
Stremler-Stegenga; C.A. van der Loo; J. Schakel-de Witte; Mts TwijnstraTerpstra; Bemiddeling Yn Agraryske Sakenn; J.R. Huitema e.o.; W.Cj Poelstra;
H. Speerstra e.o.; D. Bakker-de Jong

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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Dorpsfeest “ Expeditie Tjerkwerd ” 29/ 30 augustus 2014
Een machtig mooi zeskamp weekend hebben de Tjerkwerder Skieppesturten
beleefd! Het heerlijke nazomer weer werkte goed mee.
Vrijdag startte het programma met de opening van de nieuwe kleedruimte op
het sportveld, na ruim een jaar hard werken door vele vrijwilligers, is er een
prachtig gebouw neergezet! Het korps “Eensgezindheid” gaf luister aan het
openingsritueel.
Het jongste en het oudste lid; Niek Ebbendorf en Bertus Walsma van de
kaatsvereniging knipten het lint door.
Vanaf tien uur , na de koffie met gebak: startsein voor de senioren kaatsers,
een uurtje later de jeugd kaatsers. De “Agrarische Partij” gesponsord door
een aantal boeren uit Tjerkwerd en omstreken, beloofde mooie zuivelprijzen.
Ondertussen gingen de volleybal teams alternatief aan de bal, in verband
met het thema was voor de verandering een camouflage net gespannen,
best nog een “klus“ om dan te anticiperen op je tegenstander…!
In de feesttent is er door de jeugd flink
geknutseld, een amulet ketting was het resultaat.
Ondertussen begonnen de “ouderen “ te werken
aan een “Expeditioneel tafelstuk” , een workshop
onder leiding van Akke Nota.
Zeer gevarieerde resultaten, leuk om te zien hoe
creatief een ieder individueel kan zijn.
In de middag hebben de jongste jeugd zelf een
hengel gemaakt, waarna zij met hun door de
visvereniging gesponsorde informatietas betreft
verantwoord vissen en een jeugd vergunning,
hun hengeltje uitgooide in de Trekvaart.
Ook werd er Jeu des Boules onder leiding van
Lutske Schakel gespeeld.
Een quiz , het eerste spel van de zeskamp in het
thema “Expeditie Tjerkwerd”, werd de start
van de avond in de feesttent. Het tweede spel
in de pauze van de muziek , touw knopen, bleek
nog een lastige logica klus . Van Geeft’M liet de
Tjerkwerders lekker swingen tot in de “late
uurtjes”!
Zaterdag stond de dag in het teken van de resterende vier zeskamp spelen,
start met het derde spel, een actief ballen- vang spel , was hierna even tijd
’t Skieppesturtsje oktober 2014
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voor koffie, om vervolgens het vierde
spel, een estafette spel op de “survival
baan” uit te voeren.
Na “ gedane arbeid “ kreeg de jongste
jeugd een patatje aangeboden en
konden de ouderen aanschuiven aan de
“warme dis”.
Hierna werd het vijfde spel gespeeld, een hindernisbaan, waar door middel
van estafette woordpuzzelstukjes door de deelnemers aan het einde van de
baan gebracht, uiteindelijk een woord opleverde .
Het zesde onderdeel van de zeskamp was de inbreng van de buurten zelf, het
lied gemaakt aan de hand van twaalf woorden , welke door de organisatie
aan de captains was aangereikt , bracht een heel gevarieerd , muzikaal,
humorvol theater optreden! Voor de jury een hele opgave hieraan de
zeskamp punten te verdelen.
Alle buurten hebben enorm hun best gedaan!
Hierna aanvang van het matinee met medewerking van discotheek Silver.
Rond acht uur de prijsuitreiking van de zeskamp.Het werd weer één groot
feest!
Zondag werd er een tentdienst gehouden.
Het organiserend comité; Oranje vereniging Mei Inoar Ien kijkt terug op een
zeer geslaagd feest en dankt de sponsoren, alle vrijwilligers, èn de
deelnemers voor hun inbreng. Zonder hen kunnen zij niet!
Anita Hekkema, voorzitter Oranjevereiniging Mei Inoar Ien
Uitslagen dorpsfeest:
Kaatsen jeugd:
Winnaarsronde: 1. Lucas Bijlsma( koning!), Kees Bekema
2. Jildert Boersma, Stefan Dijkstra
3. Lineke Schakel, Marit Draaisma
Verliezersronde: 1. Jimte Draaisma, Bouwe Enne Feenstra
2.Anne Galama, Eline Miedema
Kaatsen Senioren:
Winnaarsronde:
1. Klaas Sjoerd Koopmans( koning!), Wiebren de Jong,
Hotske Burghgraef
2. Anne Bakker, Rein Bakker, Reiny Haytema
3. Gooitzen Brandsma, Sven Bijlsma, Sigrid de Boer en
Thomas Burghgraef, Theo Galema, Robin Bijlsma
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Verliezersronde:

1.Menno Galama, Sjoerd Wijngaarden, Michiel de Jong
2. Seakle Witteveen, Thomas Huitema, Jentje van der Stap

Volleybal:
1. Team WATER;
Jelle Zijsling, Richt Bakker, Pier Jan Zijsling, Marrit Speerstra
2. Team VUUR ; Mireille Galema, Broer Feenstra, Marije
Dijkstra, Femke Lemstra
Jeu des Boules: 1. Joke Schukken en George Volberda
2.Tetsje Breeuwsma en Ids Schukken
3. André van Scheltinga en Joop Nota

Zeskamp:

1. Singel / Kade / Kerkstraat Wisselbeker!
2. Baburen / Jousterp / Rytsjeterp
3. Ymswoude
4. Sylroede
5. Waltaweg
6. Arkum / Dedgum / Dyksicht
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Nieuws van stichting It Waltahûs
Op het moment van schrijven genieten we nog van een mooie nazomerdag
echter wij als stichting zijn alweer druk bezig met het nieuwe seizoen. Sterker
nog de eerste echte activiteiten hebben alweer plaatsgevonden en een aantal
regulier verenigingen zijn ook alweer gestart.
Op 20 september is in het Waltahûs volop nagenoten en gesproken over de
fantastisch mooie Iepenloft uitvoering over Meagere Marijke. Een flink deel
van de bezoeker kwam na afloop naar het Waltahûs waar disco Silver voor
muzikale omlijsting zorgde en zoals al gezegd flink werd nagepraat en
gedronken kortom een erg gezellige avond.
Een kleine week later op vrijdag 26 september hadden we een primeur nml
een info avond van de stichting met het karakter van een jaarvergadering. Als
bestuur willen we openheid van zaken geven, graag horen wat er bij de
mensen leeft en omdat er enkele belangrijke mededelingen waren hebben
we deze avond ingepland. Er kwamen een twintigtal mensen op af, Gert
opende de vergadering en viel meten met de deur in huis; voor het Waltahûs
hebben we te maken met een afname van het aantal vrijwilligers, betekent
dat anderen meer en vaker wat moeten doen, reactie uit zaal was of we
nieuwe inwoners ook benaderen, dit doen we niet direct maar soms na
verloop van tijd als nieuwe mensen in Waltahûs komen.
Volgende punt wat besproken werd was het verbod van schenken alcohol aan
jeugd onder de 18 jaar. Hier hebben wij ook mee te maken en zijn
genoodzaakt om dit ook streng te handhaven aangezien niet naleving kan
leiden tot een boete van 1360,- euro en dit niet willen riskeren. Een andere
regel die we als Waltahûs hanteren en opnieuw onder de aandacht willen
brengen is de regel dat het niet toegestaan is om zelf eten en drinken mee te
nemen naar Waltahûs, we vinden af en toe wel wat qua resten. Vraag uit zaal
waarom niet gewoon een koekje of traktatie meenemen als iemand jarig is
ofzo? We kunnen niet voor bepaalde zaken een uitzondering maken want
waar leg je de grens. Voor ons zit hier een kleine marge op waardoor zaalhuur
laag kan blijven; bij Janneke is alles te bestellen, van koekjes tot taarten en
hapjes tot buffetten (mits op tijd). Opmerking uit zaal dat bij gewone horeca
neem je ook geen eigen eten en drinken mee en duidelijkst is 1 lijn dus
daarom niets zelf meenemen qua eten en drinken. Vraag uit zaal of
aangegeven kan worden wat er allemaal besteld kan worden?
Een ander belangrijk punt, welke later via financieel verslag onderbouwd
werd, is het feit dat we zien dat de kosten stijgen en de omzet daalt kortom
we boeren langzaam achteruit. Vooral de vrijdagavond heeft flink minder
opkomst. Discussie volgt of biljart en kaartclub naar vrijdag moet, het vinden
van vrijwilligers voor dinsdag is soms lastig, heeft voors en tegens (vrijdag
blijven hangen maar dan volgende dag min) en vrijdag is vaak avond van
8
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jaarvergaderingen, deze zouden dan naar dinsdag moeten. Er is geen besluit
genomen en zal nog apart overleg met stichting, K&B club en andere
verenigingen komen.
Aansluitend hierop het punt dat de bierfusten op dinsdag avond vaak niet
aangesloten (hoeven te) worden omdat men liever flesje drinkt= lekkerder en
dat bier teveel schuimt (wel goed glazen gespoeld? -> nu nieuwe koeler dus
zou over moeten zijn, wellicht instructie biertappen weer eens nodig?)
Hierdoor afgelopen seizoen 4x een halve fust weg moeten doen wat zonde is.
We hebben erover gedacht om tap er helemaal uit te doen maar niet handig
voor drukke/ grote avonden.
Voorlopige conclusie is op dinsdag maar geen tap en op andere avonden er
beter om denken dat er geen half fust komt dus op eind van avond dan geen
nieuw fust en maar over op flesjes.
Hierna verteld Gert dat de inkoopsprijs van bier laatste jaar flink gestegen is
en we genoodzaakt zijn om de prijs van tap biertje te verhogen naar 1,50 en
flesje naar 2,- euro (tijdens rondvraag kwam opmerking dat de in eerst
instantie genoemde prijs van 1,80 niet handig is ivm wisselgeld en waarom
geen 2 euro, is ook nog een koopje … dus besloten om prijs te verhogen naar
2 euro.)
De prijs voor zaalhuur voor verenigingen al jaren 9 euro en zal agv oa stijgen
energie kosten worden verhoogd naar 12,50.
Beide verhogingen zullen ingaan per dit seizoen dus vanaf 1 oktober jl.
Hierna behandelt Afke het financieel verslag, hierin zien we dat de
weekopbrengsten laatste jaar flink afgenomen zijn, ook valt op dat dorpsfeest
vorig jaar (maar) ruim 200 euro plus oplevert en dit jaar zelfs een min van 116
euro. Over de post onderhoud komt een vraag uit zaal dat deze erg hoog is
(oa schilderen buitenom, nieuwe gordijnen en stormschade) en dat het
verslag niet echt duidelijk is en niet gespecificeerd, voor volgende keer zullen
we dit meenemen. Wellicht in toekomst meer onderhoud in eigen beheer
met vrijwilligers uitvoeren?
De huishoudelijk mededelingen doet Anneke en ze vertelt dat er een
nieuwe/beknoptere instructie is gemaakt voor de vaatwasser, de groene map
in keuken bevat alle info omtrent schoonmaken, friteur etc. dus handig om
deze weer eens door te nemen.
Over de jaarlijkse schoonmaakdag wordt gemeld dat besloten is dat iedere
vereniging 2 mensen levert voor deze dag om zo lasten te delen.
Qua schoonmaken geldt dat ook de bovenzaal mee genomen moet worden.
(handig om een soort van schema/planning te maken?) Ook merken we af en
toe dat een (terras)deur vergeten is af te sluiten, graag omdenken want zo
wordt het inbrekers wel erg makkelijk gemaakt.
’t Skieppesturtsje oktober 2014
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Er volgt een discussie over het communiceren via mail en of persoonlijk
benaderen niet meer oplevert. Voor meeste vrijwilligers is mail al dusdanig
ingeburgerd en de mensen zonder mail worden via copie of telefoon bericht.
Afgelopen seizoen aantal keren voorgekomen dat bar- of schoonmaakdienst
vergeten werd door dienstdoende persoon (en). Is niet netjes ten opzichte
van andere vrijwilliger, ook omdenken dat het ruilen goed onderling wordt
afgestemd.
Gert loodst ons door de activiteiten voor het komend seizoen: in de
herfstvakantie middags een kinderfilm en avonds een film voor volwassenen.
Op 24 oktober de grote kwisavond waar alle verenigingen het weer tegen
elkaar gaan opnemen, op 7 november willen Jaap en Germ wel weer de
soosavond organiseren. Leuke en gezellige spelletjesavond met voor jong en
oud; met tafelvoetbal, tafeltennis en darten voor de jeugd. Het kerststukjes
maken staat voor 12 december gepland. Op zaterdag 3 januari het altijd
gezellige Nieuwjaars al met live muziek. De playback show zal eind januari
worden gehouden, definitieve datum volgt nog en voor alle vrijwilligers is er
begin maart weer de vrijwilligers avond, als thema wordt de suggestie voor
een Ierse avond aangedragen.
Hierna is het woord aan Jasper. Hij wil graag even stil staan bij de
verwachtingen en toekomst omtrent de activiteiten.
Bovenstaande punten zijn de terugkerende activiteiten, echter proberen ook
elk jaar iets van een band ofzo te laten komen. Afgelopen jaar was echter de
opkomst niet echt goed dus vraag is of hier nog wel behoefte voor is? Ons
uitgangspunt is om geen toegang te heffen maar betekent dat er dan wel een
redelijke opkomst moet zijn om zo uit de kosten te komen. Paar jaar geleden
ook eens een avond gehad en zijn toen aantal ideeën geopperd: danscursus,
toneelavond (recent gehad), nacht van de nacht; hiervoor wordt geopperd
dat een griezeltocht welke in Oudega georganiseerd is, wat voor ons is?,
playbackshow met soundmix, bandjes avond; destijds georganiseerd echter
conclusie was dat er toen veel Bolswarder jeugd was en dat het Waltahûs hier
niet echt geschikt voor is.
Belangrijke vraag is: wat vinden jullie leuk zodat we dit we kunnen
organiseren?
Voor de jeugd is vanuit dorpsbelang een werkgroep opgericht, deze heeft in
februari 2013 samen met een Jongerenwerker uit Bolsward met de jeugd
gebrainstormd. In breedste zin van woord zijn toen allemaal dingen bedacht
zoals een girls/boys only avond, schuimparty, beauty middag, vistoernooi,
crossbaan, pannakooi en een Keet. Dit laatste het liefst want dan meer op je
zelf ipv bijvoorbeeld boven in het Waltahûs.
Toen wel aangegeven dat een soos avond 1x per 2 weken ofzo wel mogelijk
zou zijn en de jeugd die in de werkgroep zit zou eens bekijken hoe en wat.
10
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Nadien niet zoveel reactie gehad en dit is wel jammer. Voor het dorpsfeest
initiatief opgestart om de tent op donderdagavond aan de jeugd ter
beschikking te stellen zodat ze een leuke avond konden organiseren echter
hier geen reactie gehad, vraag is of dit betekent dat er geen animo dan voor
is? Reactie uit zaal is dat het wellicht teveel gevraagd is aan jeugd om dit
initiatief te nemen en niet weten hoe aan te pakken en ze hier meer
ondersteuning in nodig hebben.
Na dit punt komt de rondvraag; kan er een afscheiding bij de bar richting zaal
komen? Antwoord is dat we al eens naar een flexibele wand hebben gekeken
en deze was erg duur, een wand in vorm van tuinscherm is te zwaar en geeft
problemen met opruimen, een gordijn zou nog wel kunnen en zal worden
bekeken. Kan hier dan ook een stamtafel komen? Antwoord is dat we de
zitjes hebben en samen kunnen deze soort stamtafel worden.
Bij Sporza Bolsward kun je spinfietsen op lokatie krijgen/huren, zou dit iets
voor Waltahûs zijn zodat op bijv maandags bij gym en vrijdag gespinned kan
worden Een leuk idee en denken we over na.
Vuuraanstekers waren laatst leeg en geen lucifer te vinden; gaan we regelen
en algemeen geldt dat als iets op is dan dit graag opschrijven in schrift achter
de bar. De opschrijfboekjes voor kaarten zijn niet op maar blijken op
onhandige plaats te liggen, deze zullen we verhuizen naar voorraadberging.
Tot slot een opmerking van Gert over de cursus Verantwoord alcohol
schenken, het is vanaf 1 januari 2015 verplicht dat iedereen die achter de bar
staat deze cursus gevolgd heeft. Hier kan op gecontroleerd worden. Van veel
vrijwilligers al bericht gehad dat cursus met succes is afgrond echter van
enkelen nog niet. De link naar cursus wordt nog een keer rond gemaild.
Gert bedankt iedereen voor z’n komst, idee is dat dit wel een zinvolle avond
was en dat deze avond elk jaar voor start seizoen moet gaan plaats vinden.
Om 21.45 wordt vergadering gesloten.
Een heel verhaal maar nu is voor iedereen wel duidelijk wat er speelt en waar
we ons mee bezig houden .
De details voor al onze activiteiten hoort u en kunt u t.z.t. op de M.A.T lezen.
Wij als stichting hopen weer op een gezellig seizoen en jullie snel en vaak te
kunnen verwelkomen!

Wa krijt de Skieppesturt 2014?
Mail jo favoryt foar 15 desimber nei:
itskieppesturtsje@gmail.com
By de redaksjeleden
ynleverje
fansels
’t Skieppesturtsje
oktoberkin
2014
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Nijs fan Eensgezindheid
In nij seizoen
De iepening fan de klaairomte op it Skieppefjild wie ús earste musikale
optreden fan it nije toeterseizoen. Nei it trochknippen fan de linten troch
Bertus Walsma en Niek Ebbendorf spile it korps it Frysk Folksliet en dêrmei
wie de klaairomte offisjeel iepene.

Brulloft
Wylst yn Tsjerkwert de âlderen oan it Jeu de Boulen en de jongerein oan it
fiskjen wienen, joegen ús Arjen & Akkelien elkoar yn ‘t tsjerkje fan Sânfurd it
ja-wurd. De jûns wiene alle leden fan it korps útnoege foar harren prachtige
brulloftsfeest. Arjen & Akkelien nochris lokwinske!!
Rommelmerk
De rommelmerk fan sneun 4 oktober 2014 hat in lytse € 2000,- opbrocht!
Spylje in fleurich noatsje mei!
Hawwe jo/hast do yn it ferline wolris in ynstrumint bespile? En jokket it
wolris? Dan binne jo/bisto by dizze 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
-Hjerstkonsert, 1 novimber.
-Yntocht Sinteklaas, 22 novimber.
-Krystkonsert, 21 desimber.
Wy hope dat elkenien 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!’’
www.fanfare-eengezindheid.nl of folgje ús op Twitter en Facebook!
Jan W.
12
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St. Windkracht 10
Vrijdag 26 aug. j.l. hebben we met zijn allen kunnen zien, dat mede dankzij de
financiële bijdrage van St Windkracht 10 een prachtig gebouw is gerealiseerd
op het sportveld. Wij hopen, dat hier heel lang gebruik van gemaakt kan
worden door onze (sport)verenigingen. De vrijwilligers, die hier aan hebben
meegewerkt, hebben een geweldige prestatie geleverd.
Aangezien de jaarvergadering van Dorpsbelang binnenkort weer voor de deur
staat, en wel op 21 november a.s., willen wij gegadigden voor een bijdrage
uitnodigen om een aanvrage in te dienen. De aanvragen verwachten wij
uiterlijk woensdag 12 november 2014 bij onze voorzitter, Jelle Zijsling,
Baburen 2 of bij ondergetekende op de Sylroede 13 of via ons mailadres:
windkracht10tjerkwerd@gmail.com.
Zoals we reeds eerder gemeld hebben, doen de aanvragen, welke vorige
jaren niet gehonoreerd zijn, niet weer mee. Alleen nieuw ingediende
aanvragen doen mee.
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang zullen wij de gehonoreerde
aanvragen bekend maken.
Namens het bestuur
Stichting Windkracht Tien
Jos Falkena

Oproep!!!! Werkgroep Website Tsjerkwert.
De werkgroep website Tsjerkwert is momenteel bezig om de website van
Tsjerkwert van een nieuw jasje te voorzien. Graag willen wij hierin ook van
alle Verenigingen/ Stichtingen/Clubs etc. de gegevens omtrent bestuur en
overige informatie opnemen. Tevens is algemene informatie omtrent de
oprichting en doelstelling natuurlijk een mooie bron van inlichtingen voor de
bezoekers van de website. Ook een verwijzing naar de eigen website kan
opgenomen worden.
Tevens willen wij ook graag de gegevens van bedrijven, alsmede kleine
zelfstandigen en hobbyïsten van Tjerkwerd opnemen met een eventuele
verwijzing naar de eigen website.
Mochten er vragen zijn omtrent de aanlevering
van gegevens, dan kan men contact opnemen via
het mailadres: info@tsjerkwert.nl. Daarna
nemen wij contact met u op.
Aan deze werkgroep doen mee: Jan Witteveen
Jr., Ans Witteveen, Jan Kroontje en Jos Falkena.
’t Skieppesturtsje oktober 2014
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Dorpsbelang Tjerkwerd
Windparken
Geachte leden van dorpsbelang Tjerkwerd e.o.,
Wij als bestuur van dorpsbelang Tjerkwerd e.o. willen u graag informeren
over hoe wij de afgelopen periode hebben gehandeld als het gaat om de
ontwikkeling van windenergie plannen/initiatieven rondom Tjerkwerd.
Het betreft hier twee concrete plannen:
1. De opschaling van Windpark Beabuorren
2. Het initiatief Wjukslach in het gebied Blauwhuis-Wolsum-EemswoudeTjerkwerd.
Als bestuur van dorpsbelang hebben we vanaf het begin besloten om
neutraal en objectief te blijven in deze plannen. Met de initiatiefnemers zijn
verkennende gesprekken gevoerd met als doel zo veel mogelijk informatie te
verzamelen.
De afgelopen zomerperiode bleek een neutrale positie steeds lastiger. In het
dorps was behoorlijk wat commotie ontstaan over de plannen, ook binnen
het bestuur van dorpsbelang. Persoonlijke standpunten en inzichten konden
niet meer los worden gezien, met als resultaat dat er geen heldere en
onafhankelijke communicatie naar buiten was.
Het werd voor het bestuur van dorpsbelang erg moeilijk om goed te kunnen
functioneren.
(In die periode heeft voorzitter Rob Dijkstra op eigen initiatief per direct het
bestuur verlaten. Ook Betty Jellema heeft aangegeven dat zij niet verder wil,
maar zij was bereid aan te blijven tot de komende jaarvergadering. Theo
Galema heeft de taken als (tijdelijk)voorzitter overgenomen).
Tijdens de eerstvolgende jaarvergadering zal er een bestuurswissel
plaatsvinden. Ook Bouwe Speerstra is aftredend en niet herkiesbaar. We zijn
daarom weer op zoek naar nieuwe bestuurskandidaten. Als je hier iets voor
voelt, laat het ons dan weten.
De komende weken zal duidelijk worden wat het draagvlak is van de
‘windparken op het land’. Dan komt Fryslan Foar De Wyn met een
eindrapport. Als dorpsbelang hebben we besloten om af te wachten.
Vooruitlopen op de gang van zaken heeft nu geen zin, vooral als straks blijkt
dat er niets is.
Tot slot willen we iedereen oproepen om ook de komende periode respectvol
met elkaar om te gaan. Meningsverschillen zijn er altijd en dat moet ook
kunnen. We willen Tjerkwerd graag leefbaar houden. Een dorp waar we graag
wonen en plezierig met elkaar omgaan. Laat dat voorop staan!
14
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag
tijdens de komende jaarvergadering op vrijdag 21 november a.s.
Opening Kleedruimte
Tijdens het dorpsfeest van 29 augustus j.l. was de feestelijke opening van de
kleedruimte op het sportveld. Het is een prachtig gebouw geworden. Het
resultaat van de inzet van het hele dorp. En het hele dorp kan en mag er
gebruik van maken. Het is een gebouw speciaal voor het faciliteren van de
sport in Tjerkwerd. En daar mogen we trots op zijn.

Het gebruik en het dagelijks beheer van de kleedruimte is in eerste instantie
aan de kaatsvereniging. Voor het toezicht en het naleven van de regels is een
beheercommissie in het leven geroepen. Deze commissie moet er ook voor
zorgen dat de ruimte beschikbaar is voor andere activiteiten dan het kaatsen.
Sportactiviteiten staan hierbij voorop. En zo kan dit initiatief bijdragen bij het
stimuleren en faciliteren van de sport in Tjerkwerd in de brede zin.
Een woord van dank aan alle geldschieters: Windkracht 10, Gemeente
Sudwest Fryslan, Plattelandsprojecten Fryslan, Fonds Bolsward Dronrijp,
Stichting Juckema Suderius en de Rabobank. Dank aan alle bedrijven die hun
medewerking hebben verleend, en aan alle vrijwilligers die op wat voor
manier hun bijdrage hebben geleverd. Ook dank aan alle vrijwillige bijdragen
van de dorpsbewoners. Als tegenprestatie is hun naam vereeuwigd in een
club van 100 bord dat een mooie plek heeft gekregen in de nieuwe ruimte.
Tijdens de opening hebben we Douwe Wijngaarden nog speciaal bedankt. Hij
was de motor van dit project. Door de vele uren die hij erin heeft gestoken is
alles goed verlopen.
Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.
Fokko Rollema, Richard Teppema, Theo Galema, Betty Jellema, Bouwe
Speerstra en Astrid de Boer
’t Skieppesturtsje oktober 2014
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Iepenloftspul Meagere Marijke in grut súkses

It wie sneontejûn 20 septimber, de jûn fan it earste Tsjerkwerter
iepenloftspul. Nea earder hie it doarp it yn ‘e holle helle en besykje soks.
It grutte súkses fan de musical Us mem Ria (in pear jier lyn opfierd yn in
feesttinte) lei lykwols noch farsk yn’t ûnthâld en dat begûn blykber
dochs te jûkjen. Hoe dan ek, der waard bret op in iepenloftspul en Henk
van der Zee waard frege om dat te skriuwen. In grutte ploech
leafhawwers fan toaniel sette de skouders der ûnder, dêrby holpen
troch de regisseurs Joke Schukken en Henk van der Zee.
De jûns sette Sjoerd Bouma noch troch de buorren as de nije doarpsomropper.
Dat soarge dochs eefkes foar pikefel: it die wer tinken oan ús ferneamde
omropper Freerk Schakel dy’t mei de belle it nijs troch de buorren brocht.
Sjoerd die it mei glâns en liket dêrmei ek foar de takomst in weardich opfolger
te wurden.
Utgongspunt fan it iepenloftspul Meagere Marijke wie it ferhaal
oer suster Agatha dy’t yn de tiid fan de midsieuwen yn
Kerckweerde, sa’t Tsjerkwert doe te boek stie, by de tsjerke
ynklûzene waard om sa te foldwaan oan har folsleine boete. In
yndrukwekkend foarfal, tragysk ek, en optekene troch Folkert
Reitsma fan Easterein. Neffens de folder dy’t by de kaarten
ferstrekt waard, is it ek in bysûnder en minsklik ferhaal. Fan
leafde en freonskip, mar ek fan ûnrjocht en koartsichtigens. It
fertriet om in ferbrutsen leafde is fan alle tiden. Om dizze reden
waard dit âlde ferhaal ferteld fanút in hjoeddeisk perspektyf.
16
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It is Henk van der Zee tige slagge dit âlde ferhaal te smijen ta in folsleine
ienheid. Aktearaktiviteiten op it hiem fan it âlde slot waarden ôfwiksele mei
goed slagge filmbylden dêr’t op ferskate lokaasjes foar draaid wie. It soarge
foar in bysûnder effekt dat nea steurend oerkaam. De musyk derby wie fan
hege kwaliteit, de fersoarging fan it lûd en it ljocht wie perfekt en de akteurs
spilen yn dit gehiel net swak by.
Lytse Oege (Yde Schakel) en De
Swarte (smid fan Tsjerkwert, spile
troch Theo Galema) wiene mei
harren haadrollen de komyske
kant it neist. De bern dy’t foaroan
sieten ha der faak wakker om
lake, en dat diene ek de grutten.
In sterke rol wie der ek fuortlein foar Ids Schukken dy’t de histoaryske
persoan Tjerk fan Walta mei ynmoed ta libben brocht. Betty Jellema fottele
en fûtere as mem fan Geart wat ôf en liet dêrmei sjen en heare dat se genôch
akteartalint yn hûs hat. Moai wie ek
de hjoeddeiske rol fan Roel Hekkema
dy’t as Willem, de broer fan Marijke, in
sterke rol delsette en dêrmei in
aktearbelofte foar de takomst is. Tine
Nieboer spile har rol as Marijke fan no
oprjocht, krekt as Wiko Hekkema dat
die as de pastoar. Dûmny Gerrit
Groeneveld hoechde him alhiel net te
ferbrekken yn syn rol as de Deken.
Symke Nieboer sette in sterke
Marijke/Agatha del, IJsbrand Galama
die de rol fan Geart mei faasje wylst Yda Folkertsma in oprjochte non
delsette. Sjoerd Bouma kaam ek yn it stik werom as doarpsomropper en ek
dat die er mei glâns. Byrollen wiene der foar twa soldaten (Mark Miedema en
Arber Berisha), foar trommelspiler Bertus Rinze Bakker en blazer Evert
Bakker. In Gregoryaansk koarke en in tal tsjerkegongers makken it ôf.
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Prachtich wie de oanklaaiing fan de spilers, fersoarge en tige passend yn it
gehiel, kompleet mei in echte geit. Jetske Dijkstra en Jan Witteveen wiene
ferantwurdlik foar de film en montaazje en it risseltaat dêrfan wie dik yn
oarder. Disco Silver die it lûd en it ljocht en dat wie fan hege kwaliteit. Joke
Schukken en Henk van der Zee hiene de rezjy op harren nommen en it moat
sein wurde dat it fertoande spul ús nea ferfeeld hat. Der siet faasje en
fariaasje yn, wylst it spul goed delset waard troch de spilers. Hulde ek foar de
begelieding op it hiem en foar it bakje kofje of thee foarôf geand oan it
barren. Dat foel der goed yn. It wie noch fergees ek! Foar de totale
oanklaaiing fan it terrein hie in bouploech wakker yn’t spier west en wy kinne
net oars konludearje as dat hja in tige sfearfol byld kreëard ha mei
bypassende attributen sadat de âlde tiid goed ta syn rjocht kaam.
De foarstelling waard mooglik makke troch stipe fan it Prins Bernhard Cultuur
Fonds, de Douwe Kalma Stifting, Fonds Bolsward Dronrijp, St. Woudsend,
Windkracht 10, FRT installatiebedrijf, it Waltahûs, de Tsjerkepaadkommisje
en Jaap van Lingen en Betty Jellema by wa’t it spul yn ‘e tún opfierd waard.
Fierder waard is spul begeunstige
troch prachtich waar. De kommisje,
spilers en balngstellenden sille dy
deis faak op buienradar sjoen ha,
want it wie neat net wis oft wy it
droech hâlde soene. Wylst oeral
yn Nederlân sa’n bytsje delslach
foel, bleau de loft boppe
Tsjerkwert ûnberûn en wachten de
buikes oant nei middernacht. It siet
de organisaasje mei wat dat
oanbelanget. Mar ek de opkomst
wie bemoedigjend. It siet fol. No
hiene se ek net op Jorwerter
tastannen rekkene, mar dizze
belangstelling foldie skoan. “Hjir
dogge wy it foar,” wie in net mis te
fersteane konklúzje.
Hulde foar dit inisjatyf, foar de
útfiering en de profesjonele
benadering. Soks smakket nei
mear.
Gerben D. Wijnja
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Fotoimpressie dorpsfeest Expeditie Tjerkwerd
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Foto impressie Meagere Marijke
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Fotoimpressie Beabuorstermole
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Beabuorstermole opknapt
Yn septimber kaam der wer foarm oan de Beabuorstermole. De molemakkers
fan Kolthof en Vaags brochten de mole werom yn in perfekte steat. Yn
gearwurking mei de Mannen van Staal is der in nije skroefbak mei skroef
oanbrocht en dêrfoar wie it achtkant wer fan nije pannen foarsjoen dy’t
spesjaal bakt binne nei de foarm fan de âlde pannen dy’t nei mear as hûndert
jier ôfdien hiene. It binne krekt dizze pannen dy’t dizze mûne ta in unyk
monument yn ús molepatrimoanium meitsje.
Foaral it stekken fan de roeden op 11 septimber wie in in moai gesicht. De
moarns ier en betiid wiene de molemakkers al op ‘e pôle.
De oanwêzichheid fan in grutte kraan waard benut om de grouwe balken fan
de sturt oan de spruten fan de kap fêst te meitsjen. Mei dy sturt kin de mole
op ‘e wyn kroade wurde. Eins leit de folsleine kap los op it achtkant. Troch it
gewicht fan de sturt en de roeden oan wjerskanten fan de kap waait er der
net ôf, ek om’t der in kearkúp oan de boppekant fan it achtkant sit.
De roeden binne nei de sturtbalken omheech takele. Foar de helt wie it
hekwurk wer út de roede helle sadat it keale ein troch it gat fan de as stutsen
wurde koe. Mei kilen waard de boel perfekt yn ‘e midden fêstslein. Doe koe
ek de twadde roede teplak brocht wurde. De wizer fan de kraan joech oan dat
it likernôch tûzen kilo wie. De middeis tsjin ienen siet alles teplak, seis oeren
neidat de kraan njonken it molehiem yn it lân steld wie. Dat lân wie troch de
mûzen trouwens feroare yn ien grutte wrotterij. De molemakkers ha de
roeden ôfmakke, in dei letter koene de rydplaten út it lân helle wurde en
dêrnei koe it lân skuord wurde.
Behalve dizze grutte en fanôf de dyk sichtbere aktiviteiten is der folle mear
fernijd om de mole wer hielendal perfekt te krijen. Dat hat mei inoar dochs de
royale som fan € 170.000,- koste. Dat bedrach waard subsidearre troch it Ryk,
mar eigner Stichting De Fryske Mole hat sels ek jild op it kleed lizze moatten.
In gelok wie it dat der fûnsen mei bydragen kamen likegoed as ús eigen
stichting Windkracht 10. At de mole draait sil mûnder Jentje van der Stap jo
dat alles graach sjen litte wolle. Op 1 oktober is de mole oplevere, waarden
de seilen wer ophongen en koe der wer draaid wurde.
It molenhúske is no eins oan bar. Der soe wat dien wurde moatte oan de
fochtigheid. Om’t de wente lykwols net mear bewenne wurdt, en de kachel
dêrom net dageliks stookt wurdt, hat dit ynfloed op de ûnderhâldstastân fan
dit dochs ek byldbepalende polderhúske dat in ienheid foarmet mei de mole
yn it fjild fan Beabuorren. Bykommend neidiel is dat de molenhúskes net op
de monumintenlist steane en dêrom ek net foar rykssubsydzje yn oanmerking
komme.
Gerben D. Wijnja
’t Skieppesturtsje oktober 2014

23

Nieuws van K.F. de twa doarpen
De zomer is weer voorbij en dus is het tijd om terug te kijken op het
kaatsseizoen van KF “De Twa Doarpen”. Het was weer een mooi seizoen
met trainingen, competitie en partijen. Er waren nieuwe activiteiten, zoals
de Poiesz actie, een zaalkaatspartij voor de jeugd en het peloten en er was
een mijlpaal met de opening van de nieuwe kleed- en bergruimte op het
sportveld. Hierbij een korte samenvatting van het afgelopen seizoen.
Het seizoen begon dit jaar al vroeg. Samen met kaatsverenigingen “De
Pripper” uit Workum en “Trije yn Ien” uit Gaast/Ferwoude hielden we op
zaterdag 22 februari een gezamenlijke jeugdpartij in de zaal in Workum.
Vanuit Tjerkwerd hadden zich een tiental jeugdleden opgegeven. Jan Jochem
de Boer nam een derde prijs mee terug naar Tjerkwerd en Lucas Bijlsma was
één van de tweede prijs winnaars.
In maart moesten de jeugdleden opnieuw in actie.
Deze keer niet om te kaatsen, maar om geld voor
de club te verdienen tijdens de Poiesz
jeugdsponsor actie. Weken achter elkaar laden de
KF-sympathisanten hun winkelkarren vol met cupa-soup, koffiepads, wasmiddel en andere
weekaanbiedingen, om op die manier zoveel
mogelijk punten te verzamelen voor onze
vereniging.
In het allerlaatste actie-weekend waren wij
aan de beurt om een product aan de man te
brengen en hiermee extra punten te
verzamelen. Samen met een groot aantal
jeugdleden hebben we in de hal van de Poiesz
hartige taart uitgedeeld en geprobeerd nog
wat punten bij elkaar te sprokkelen.
Uiteindelijk resulteerde dit in een prachtig
sponsor bedrag van de Poiesz van €1019.Een deel van het bedrag is inmiddels besteed aan de aanschaf van nieuw
trainingsmateriaal voor de jeugd en ook met de rest zullen we natuurlijk aan
jeugdzaken gaan besteden.
Het zomerseizoen begon op 1 mei met de competitie voor de senioren. De
eerstvolgende dinsdag startte ook de jeugd, met training en competitie.
Atty Gietema, Sven Bijlsma en Sigrid de Boer leerden de kinderen van groep 3
en 4 de basis van het kaatsen. Ype Bote Bonnema, Roel Hekkema en Menno
Galama trainden de oudere jeugd van groep 5 t/m 8. Een hele klus, want deze
jeugdafdeling telt momenteel meer dan 50 leden!
24
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De oudste jeugd speelt na een half uur trainen ook nog een partij voor de
competitie. Gelukkig konden we ook dit jaar weer rekenen op de hulp van
een grote groep vrijwilligers die op toerbeurt een avondje kwamen helpen bij
de perken. De winnaars van de competitie zullen tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering op 10 oktober bekend worden gemaakt.
De dinsdagavond werd op het kaatsveld inmiddels traditiegetrouw afgesloten
door de dames, die door Freerkje Walsma de fijne kneepjes van het kaatsvak
werden bijgebracht.
Op zondag 18 mei werd de eerste partij verkaatst. We hadden een lijst om
trots op te zijn en het werd met recht een mooie kaatsdag. It Waltahûs was
de sponsor en na de partij was daar dan ook de prijsuitreiking. Ook
Boeicentrum Burghgraef uit Balk droeg weer een steentje bij aan deze partij,
door de bloemen en kransen aan te bieden.
Anna Ydema en Bert Jan Ouderkerken(foto)
werden de winnaars deze dag. Sigrid de Boer en
Thomas Huitema werden tweede. 3e werden Ype
Bote Bonnema en Jetske Dijkstra.
1e prijs verl.: Marco Burghgraef en Sjoukje de
Jong, 2e prijs verl.: Freerkje Walsma en Lennard
Hoeke, 3e prijs verl.: Hotske Burghgraef en
Thomas Burghgraef.
Na het pearkekeatsen was het tijd voor een nieuwe uitdaging voor onze
vereniging. Voor het eerst werd er vanuit Tjerkwerd een team van 6 man naar
Easterlittens gestuurd om daar mee te doen met het jeu de pelote toernooi.
Na enkele zondagen trainen mochten we op 17 juni ons debuut maken tegen
Minnertsga.

Niet de makkelijkste tegenstander, maar voor de deelnemende heren ook
een erg leuke ervaring om eens krachten te meten met topkaatsers als Chris
Wassenaar, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra. Helaas zat er voor
Tjerkwerd geen tweede omloop in. Wie weet volgend jaar!
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In het weekend van 30 mei en 1 juni werden we uitgenodigd door KF de
Seare Hân uit Wolsum voor een gezamenlijke partij. 30 mei kaatste de jeugd
en 1 mei de senioren.
De jeugd kaatste in twee leeftijdscategorieën. Jildert Boersma, Janita de Jong
en Willem Poelstra mochten een krans mee terug nemen naar
Tjerkwerd/Dedgum.
Bij de senioren waren er helaas geen kransen voor onze leden.

Een maandje later werden kaatsers, niet kaatsers, jeugd en oudere jeugd
weer verwelkomd voor de zachteballen partij. Ook deze keer weer een
stralende dag en een mooie lijst! Klusbedrijf Gemini sponsorde de prijzen.
Het beste drietal bestond deze dag uit Age
Gietema Jr, Annelies Hilhorst en Onno
Ebbendorf. In de finale wonnen ze van Bert
Jan Ouderkerken, Agatha Witteveen en
Oane Tjalma. En in de halve finale waren ze
te sterk voor Hylke Rypma, Reiny Haytema
en Paul van Dijk.
In de verliezersronde ging de eerste prijs
naar Sven Bijlsma, Helena Zijsling en
Daphne Bijlsma. 2e werden Seakle Witteveen, Guido Vallinga en Lineke
Schakel
Op 12 juli was er een ledenpartij voor de jeugd en de senioren. Bij de jeugd
was een leuke opkomst: 8 partuur.
Landbouwmechanisatie bedrijf Gerlsma
sponsorde de prijzen en deze gingen naar:
Winnaarsronde: 1e Oane Tjalma en Sigrid de
Boer, 2e Lucas Bijlsma en Leonoor Zaal
Verliezersronde: 1e Femke Galama en Evelien
Zaal, 2e Janita de Jong en Daphne Bijlsma
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Bij de senioren zouden we, bij voldoende
opgave een A en B klasse partij houden. Jammer
genoeg was de opgave lager dan hij in jaren was
geweest en moesten we kaatsen in twee poules
van 3 partuur. In poule 1 waren Seakle
Witteveen, Roel Hekkema en Kirsten Bijlsma de
sterksten en in poule 2 waren dat Auke Walsma,
Jan Postma en Wiebren de Jong. In de
onderlinge strijd kwam het partuur van Seakle
als sterkste uit de bus.
Deze partij werd gesponsord door Nota Staal.
Gelukkig was de opkomst op 17 augustus alweer een stuk beter, bij het
familiekaatsen. Deze laatste partij van het seizoen werd gesponsord door
Dierenartsenpraktijk Bolsward. Zoals altijd is het familiekaatsen een gezellige
dag met een grote diversiteit in parturen. Sommige doen mee voor de
gezelligheid en sommige hebben de beste spelers uit de familie geselecteerd
en gaan fanatiek voor de kransen. Helaas was het weer spelbreker deze dag.
Vooral de parturen die het in de finale tegen elkaar moesten opnemen
hielden het niet droog.
De fam. Gietema zal bij gegraveerd worden in de wisselbeker, want zij waren
deze dag de sterksten. Tweede werd de fam. Burghgraef.
In de verliezersronde waren de gebroeders Bakker het sterkste. Zij wonnen in
de finale van de fam. Rypma.

Aan het einde van het seizoen was er nog een mooi hoogtepunt. Tijdens het
dorpsfeest werd de nieuwe accommodatie op It Skiepefjild geopend. Als
kaatsvereniging hebben we al jaren naar dit moment uitgekeken. Stiekem
hadden we al voor de officiële opening een paar keer gebruik gemaakt van de
keuken, hadden we de berging al ingericht en was het toilet al in gebruik,
maar nu is het echt klaar en kunnen we het volop gaan gebruiken. Wat is het
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ideaal; zo mooi, zo netjes, zo ruim en zo handig! We zijn er superblij mee!
Tijdens de opening is het al verschillende keren gezegd en ook hier willen we
nog eens benadrukken hoe blij we zijn met alle vrijwilligers die hun steentje
aan dit prachtige gebouw hebben bijgedragen. Iedereen heel erg bedankt.
Zonder deze inzet was het niet gelukt. Dat klinkt cliché, maar het is gewoon
waar.
En zo komt er weer een einde aan een enerverend seizoen. We hebben nu
alweer zin in het seizoen van volgend jaar!

Cbs de Reinbôge
Land-/wandkaarten
Op de zolder van Cbs de Reinbôge liggen al een tijdje oude land/wandkaarten, die we niet meer gebruiken. Voor degene die ze graag zou
willen zien en eventueel kopen kan contact opnemen met de Reinbôge:
directie@reinboge.nl
Team van de Reinbôge

Lytse Bieb ynkoarten yn Tsjerkwert!
Tsjintwurdich wurde de foarsjennings yn de doarpen minder. Der kinne wy
selts wol wat oan dwaan en dat hoecht ek net folle te kostjen. Sa komt der
ynkoarten in lytse bieb oan de muorre fan it Waltahûs. Wat is de bedoeling?
Yn dizze boekekast kin men boeken lizze dy’t men kwyt wol, oare minsken
kinne die der dan wer út helje om te lêzen. Dyjinge dy’t der wat út hellet, kin
der ek wer wat ynlizze. Sa kinne de boeken dy’t oars thús op ‘e planke
bedarje wer lêzen wurden troch immen oars, sa hoeve wy net nei Boalsert nei
de bieb en helpe wy mekoar wat troch de tiid.
Jim sjogge de boekekast ynkoarten wol ferskienen by it Waltahûs!
Groetnis Anneke F.
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Nijs fan ús keunstners
Nei de súksesfolle eksposysje fan Kunstrijk Tjerkwerd, ôfrûne maitiid
yn de St. Petrustsjerke, is it by guon fan ús keunstners net stil bleaun.
Yn Warkum is yn Galerie
ADASTEL ( op Súd 32)
noch in eksposysje
geande fan GELEENDE
GEZICHTEN. Dit is in
keunsthistoarysk projekt
fan 102 portretten fan
bern dy’t fia Westerbork
deportearre binne nei
de ferneatigingskampen
yn Auschwitz en
Sobibor. Dit is in tige
oangripend oersjoch dat
wat mei minsken docht. Tagelyk ferskynde der in boek by. Dêr steane de
portretten ek yn ôfbylde en 25 gedichten fan har man Koos Stel. It boek telt
152 siden, is ynbûn en folslein yn kleur yn it formaat 30 x 24 sm. De priis:
€25,-. It is útjûn by útjouwerij Louise dy’t der in kreas gehiel fan makke
hat.(www.uitgeverijlouise.nl )
Ulke Wiersma waard by de Kunstrijk
Tjerkwerd-eksposysje yn de St
Petrustsjerke frege oft er syn wurk ek
toane woe yn it Teatskehûs fan
Blauhûs. Dêr makke er graach gebrûk
fan. Dizze tentoanstelling is yn de
moannen oktober, novimber en
desimber fan dit jier.
Grytsje Huisman is wer begûn mei it
lesjaan yn skilderjen by har thús op de
Waltawei 25. Woansdeitemiddei en
woansdeitejûn, 2,5 uur foar € 20,-.
Gerrit Wyngaarden lit mei in tal oare
keunstners wurk sjen yn de galery
Appèlbergen by Onnen. Foar de
aktuele sitewaasje ferwize wyn ei de
webside www.galerieappelbergen.nl.
Earder wie er al yn Galerie Kesk Art yn
Warkum te sjen, tegearre mei ûnder
oaren keunstskilder Marten Sijbesma.
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Anne de Vries hat ek folop súkses
ûnderfûn nei Keunstrijk
Tjerkwerd. Sa’t jim witte fan de
útstalling yn ús tsjerke brûkt
Anne âlde planken út syn hûs om
dêr “wat yn te skrabjen en te
fykjen”. Yn de rin fan jierren is
der fanút dat ferline kear op kear
op en oerhinne skildere en dêr
past er no mingde techniken op
ta, in keunstfoarm dy’t opfalt
om’t it noch net earder yn dizze
foarm foarkaam. Dat soarget ek
foar in mondiale trochbraak want hy waard útnoege troch it Global Art
Agency dat earder yn Tokyo en Barcelona in fair organisearre. Op 12 en 13
septimber stie er dan ek op de ynternasjonale Art Fair yn de Laurenstsjerke te
Rotterdam mei syn âlde planken dy’t ea yn syn hûs tsjinst diene as
bedsteeplanken en sa. De foarige bewenners moasten ris witte….
Foar Anne bliuwt it lykwols in hobby. Oar wurk leit op it mêd fan glês yn lead.
Yn ‘e tsjerke hingje prachtige wurken foar de ruten, mar hy leit him ek ta op
nije fynsten, minder gebrûklik, mar tige kreatyf. Op 4 ,5 11 en 12 oktober
2014 hinget syn wurk yn Geesteren (Gelderlân) yn de NH tsjerke, Kerkplein 1
by Kijk op Kunst.
Annelies Volgers it tige tefreden oer har meidwaan oan Kunstrijk Tjerkwerd.
Se krijt no ek mear oanrrin yn har galery/winkel 100% smûk oan de Waltawei.
Wat har wol opfalt is dat de toeristen-boatsjeminsken amper mear fan harren
boat komme at se yn it doarp oanlizze. Mellina Huitema en Bernard Algra fan
De Brokante Theetún oan de Waltawei ha deselde ûnderfining en ek yn
Parregea klinke dizze lûden. Moat dêr miskien ris wat mear omtinken oan jûn
wurde?

Op in oar keunstmêd mei Edith Bakker ( midden op ‘e foto) net fergetten
wurde. Mei har saksofoan spilet se de stjêren fan ‘e himel yn it Swedish
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saxophone quartet Rollin' Phones. Yn it Sweedske Hultsfred spile se okkerdeis:
toanoanjouwend en op wrâldnivo. It mei wolris sein wurde en dat sa’n
súksesfolle musikante út ús eigen fermidden komt jout tagelyk in gefoel fan
grutskens.
Sam Dijkstra is foaral in makrofotograaf dy’t him taleit op it lytse
“gewrimel” yn ‘e natoer om ús hinne. Men moat der each foar ha en kear
op kear wit er ús te ferwûnderjen mei syn prachtige komposysjes. Dy binne
sa moai dat se eins in grutter poadium fertsjinje. Mocht der nochris in boek
ferskine oer de natoer yn Súdwest-Fryslân dan soe yn wurk dêryn net
misstean.
Wat boeken oanbelanget: Gerben D. Wijnja syn molefoto’s fine syn wei nei
ferskate publikaasjes saas De Utskoat, in útjefte fan stichting De Fryske
Mole en it Gild Fryske Mounders. En nei syn Opdat wij niet vergeten, it
oarlochsboek fan Tsjerkwert, is hy begûn mei in nij boek. Dat is lykwols in
grutte opjefte dêr’t emoasjes en oantinkens yn ferwurke wurde, in delslach
fan acht jier ûnderfining yn eigen húshâlding mei in hersentumor.
”De

Hand Des Vlijtigen Maakt Rijk” stiet der te lêzen boppe de hollen fan al dy
leafhawwers fan nifeljen mei natoerlike produkten. Akke Nota, keunstner yn
natoermaterialen, set dit winterhealjier wer útein mei workshops yn har
sfearfolle atelier De Hekserij yn it tsjerkje oan de Waltawei 41. Der kin wat
moais makke wurde mei kalebassen en hjerstmateriaal, der steane in
ynsektenhotel, in winterkrans en
in houten krystbeam op it
program. Fierders krystljochten
foar bûtendoar, in krystslinger,
in hert fan mos, in aai fan hout
en in skildpad. Fierderop yn ‘e
tiid is der in peaskeskikking mei
in oasekrâns , in etazjêre as
peaskedekoraasje en ta beslút in
túngiter as oanwinst foar it
terras yn ‘e maitiiid. Spesjaal
foar de bern kin der twa kear op in freedtejûn in fuotbal of hert beskildere
wurde en wurdt der in stikelbaarch of fantasydier útseage en opskildere.
Opjefte en neiere ynformaasje op tillefoannr. 0515-579499 of e-mail
joopnota@hotmail.com.
Om alles oer ús keunstners te folgjen kinne jim terjochte op ynternet. Dêr
ha wy in aparte facebook side Kunstrijk Tjerkwerd.
Gerben D. Wijnja
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Tsjerkepaad 2014
Het tsjerkepaad voor dit jaar met de expositie over landerijen toen en nu en
het verhaal van de Cammingha's is weer voorbij.
We willen alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat de kerk 7
zaterdagen open is geweest heel hartelijk bedanken voor hun inzet.
Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn. Ook Wieger de Jong en Anne de Vries
dank voor jullie bijdrages.Het aantal bezoekers is wel eens meer geweest
maar dat had ook te maken met het mooie weer.
Toch was de algemene indruk dat de mensen die kwamen het erg op prijs
stelden dat de kerk open was voor bezichtiging. Één gast had de mening dat
de vrijwilliger die aanwezig was wel alle ins en outs van de kerk moest weten
en dat valt niet altijd mee. Wij hebben daarna aan de koster gevraagd hoe en
waar we de desbetreffende steen met de kelk erop konden vinden. Hij wist
het wel en wij vergeten het nooit meer dus volgende jaar kom maar op met
die vragen.
Ook was het een druk seizoen met de voorbereidingen van het openluchtspel
" Meagere Marijke". Een heel avontuur. Gelukkig is alles op z, n pootjes
terecht gekomen. We hebben een prachtige uitvoering gehad op 20
september met lovende reacties en geweldig weer.
De financieen, het stuk, de schrijver, de uitnodigingen , het decor, de
regisseur, de filmmakers, de spelers, achtergrond medewerkers; je weet niet
als je er aan begint wat er allemaal bij komt kijken.
Gelukkig hebben we hier veel inventieve mensen en samen kwamen we een
heel eind.
Ook iedereen die hier op wat voor wijze een bijdrage aan heeft geleverd ook
heel veel dank daarvoor.
De Tsjerkepaadcommissie.
Fokko, Yde, Epie en Gjettje

Collecte
De collecte voor het K.W.F. heeft in de 1e week
van september in Tjerkwerd € 298,34 en in
Degum en Arkum €121,58 opgebracht.
Totaal met Parrega en Hieslum: € 969,39
Alle gevers en collectanten hartelijk dank!
Trijntje Stremler
De collecte foar it Prinses Beatrix Spier Fonds
hat dit jier yn Tsjerkwert 137,92 Euro opbrocht.
Allegear tige tank hjirfoar. Mellina Huitema
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Burendag Sylroede /Dyksicht
De buren van de Sylroede en Dyksicht van Tjerkwerd hebben zaterdag 27
september weer meegedaan aan de landelijke Burendag, een initiatief van
het Oranjefonds en Douwe Egberts.
Een prachtige middag begon met een gezamelijk "bakkie" met wat lekkers.
Jong en oud konden Oud- Hollandse spellen met het thema;" Elfstedentocht "
doen.
De kinderen konden vervolgens aan de "loom-tafel" plaatsnemen, verrassend
veel sieraden zijn er geknutseld!
Onder het genot van een drankje en een barbecue bleef het nog lang gezellig
in het parkje van Tjerkwerd!

Even voorstellen
Hoi , ik ben Edwin Wierda, en kom uit Leeuwarden.Ik ben geboren in Hallum,
en opgegroeid in Canada. Tegenwoordig ben ik werkzaam bij de ING, op een
technische afdeling.
Hallo, ik ben Kelly-Marie Wierda, en kom uit Australië. Sinds een maand of 4
woon ik nu in Nederland. Ik ben bezig de taal de leren, dus voorlopig praat ik
alleen engels.
Sinds begin mei wonen wij hier in Tjerkwerd en bevalt het goed. Lekker rustig
en leuke mensen.
Hopelijk tot ziens in Tjerkwerd.
Edwin en Kelly-Marie
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Geboren
                     
Tankber en bliid binne wy mei
de berte fan ús famke en suske

MARRIT JOHANNA
12 juli 2014
Anne en Geertje Bakker-Feenstra
Rienk en Douwe
Sylroede 2 ,8765 LV Tsjerkwert
0515-857143

                     
Wij zijn gelukkig met de geboorte
van onze dochter en zusje

ELKE
28 augustus 2014
Broer Tilstra en Hedwich Terpstra
Teake en Anke
Sylroede 17, 8765 LV Tjerkwerd
06-27130725

                     
Tankber en bliid binne wy mei
de berte fan ús jonkje en bruorke

IDSER JOLMER
10 septimber 2014
Richard en Johanna Teppema-de Vries
Teake Jelle, Riemer en Elbrich
Sylroede 43, 8765 LW Tsjerkwert
 0515-432957
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Bedankt
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en woorden van
medeleven bij het overlijden van onze oudste zoon.
Dit medeleven helpt ons bij het verwerken van ons immens verdriet.
André en Gerda van Scheltinga, Sylroede 33.

Programma 60+ soos

2014-2015

12 nov

Dhr. Walthuis, zwager van Hinke Twijnstra, laat dia’s zien,
”Op reis door Friesland”

17 dec

Kerstviering en broodmaaltijd.

14 jan

Mevr. Bartol uit Roden.
“Op sledenhonden reis door Fins Lapland”

11 feb

Sierds de Jong, kok in Huylckenstein, verteld over zijn
werk voor de stichting “Victory 4 all” in de sloppenwijken
van Zuid Afrika.

11 mrt

Aan Westra en Klaske Kingma-Noordenbos van de “Trije kaart” uit
Ferwerd met praetsjes, sankjes en accordeon muziek met
allerhande meisjong lietsjes.

8 apr

Spelmiddag en bingo

Aanvang 15:30

Groeten en tot dan !!
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
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Koken met Riemkje
Dit is alweer de herfsteditie van de Skieppesturt, na een prachtige zomer,
kunnen de barbecues weer opgeruimd worden. Voor een gezellige avond met
vrienden of familie is een hartige taart altijd een aanrader. Maak er een
lekkere salade bij en je hebt een heerlijke maaltijd.
Spinazie, champignon en feta quiche
Voor 4 tot 6 personen
Ingrediënten













100g boter
3 teentjes knoflook, gehakt
1 kleine ui, gehakt
275g diepvries spinazie, ontdooid en goed uitgelekt
100g champignons, in stukjes
200g feta, verkruimeld
200g milde cheddar kaas, geraspt
zout en versgemalen zwarte peper naar smaak
kant-en-klaar deeg voor hartige taart voor een 23cm vorm
4 eieren, losgeklopt
250ml melk
zout en versgemalen zwarte peper naar smaak

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 190 C / gasovenstand 5. Bekleed een
taartvorm met het deeg, snij overtollig deeg weg en knijp de randjes
aan.
2. Smelt de boter in een middelgrote koekenpan op middelhoog vuur.
Fruit de knoflook en ui in boter tot het lichtbruin van kleur is,
ongeveer 7 minuten. Roer de spinazie en champignons erdoor en laat
het doorkoken tot het meeste vocht van de groenten is verdampt.
Voeg feta en de helft van de cheddar toe. Breng op smaak met zout
en peper. Schep het mengsel in de taartvorm.
3. Klop met een garde de eieren en melk in een middelgrote kom op.
Breng op smaak met zout en peper. Schenk dit over de taart, zodat
het eimengsel goed vermengt met het spinazie mengsel.
4. Zet de taart 15 minuten in de voorverwarmde oven. Bestrooi met de
resterende cheddar en bak de taart verder af in nog eens 35 tot 40
minuten, tot het midden stevig is. Laat 10 minuten staan alvorens te
serveren
EET SMAKELIJK
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Snypsnaren
Ra ra, wêr is myn Hara? Dat tinkt Anneke D.
op dit stuit. Nei it himmeljen fan de
daksgoate lei sy de hara-want op it dak fan
har auto. Efkes letter is sy mei de auto
fourtgien en dan docht wer bliken dat dat net
it goeie plak wie om sa’n ding op te bergjen.
De djoere want is sy no kwyt, wa’t him
sjocht: graach werom bringe nei Anneke D.
It bart faker dat minsken wat op it dak fan ‘e auto lizze, wat in nuvere
gewoante eins. Sa wit ik noch in ferhaal oer in telefoan, in beurs, boadskippen
en sels in hageskjirre. Jo sjogge dan immen wol yn de berm omskaaien op syk
nei dat wat kwyt is en it kin in skoft duorje foardat it wer boppe wetter is. Soe
Nico H. dan miskien ek fan alles kwyt wêze? Dy fleant hjir tsjintwurdich wat
mei in drone om en ik wist net wêr dat foar wie. Mar dat is no wol dúdlik!
En dit bart allegear op in hiel lyts stikje fan de Sylroede. It is dêr sa wie sa al te
rêden want it skynt dat eltsenien, mar by nammen froulju, dêr in soad pakjes
bestelle. Yn dizze tiid fan internet is dat net bysûnder fansels. Mar it
gemiddelde leit yn Nederlân op 1 pakje yn de 2 wiken en foar de Sylroede
binnen dizze sifers krekt oars om. Dat jout te tinken…
Ut ûndersyk docht bliken dat dat mei dy pakjes fan alles te krijen hat mei Rob.
Postboade Rob wol te ferstean. Dy man is begûn mei oeral dêr’t nimmen thús
wie syn 06 nûmer dan mar yn de brievebus efter te litten. Dat fine froulju wol
spannend fansels. No binne se der ek noch efter kommen dat Rob frijgesel is,
dat no draaft dy man hielendal mei it swit op ‘e kop oer de Sylroede. Nee,
PostNL hat hjir oer klandyzje neat te kleien.
Maklik is it wol dat shoppen fia internet. Mar somtiden moatte jo noch wolris
nei in “echte” saak, bygelyks foar in bril. Sa gong lytse Tieme mei syn heit
hielendal op skik nei Hans A. yn Boalsert want Tieme’s bril lei klear, dêr hie er
sin oan! Mar dan komme jo dêr en dan is de winkel net iepen. Dat wie Tieme
min nei it sin, eins kinne wy wol sizze hiel min. Want it wie net de earste
moandei fan ‘e moanne mar de sirene gong wol oan! Hiel Boalsert hat hy
witte litten dat hy it hjir net mei iens wie. Foar heit Alex dan ek in sneue boel
want dy koe d’r op dat stuit ek niks oan feroarje.
Dat wie ek it gefal mei heit Wieko. De jûns mei it doarpsfeest moast harren
auto fan it plak en Wieko fûn it goed dat Roel dat efkes die. Mar Roel tocht:
dit is myn kâns en ik doch moai in slach oer it sportfjild. Sa seach heit Wieko
ynienen syn auto foarby kommen: mei Roel efter it stjoer mei in brede gniis
om ‘e snút en mei in Tessa der neist mei de fuotten ta it rút út! Dat wie de
bedoeling fansels net!
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Wieko hat it nei alle gedachten hjirnei net mear sitten sjoen en woe pastoar
wurde. Wol hiel sneu hjirby wie dat hy op de dei dat hy 32 jier ferkering mei
syn Anita hie, har de ring werom joech. Dat kinne jo neffens my net samar
dwaan en dat die ek wol bliken út de tiid dy’t hy noadich hie om de ring ôf te
krijen: oardel oere hat hy d’r mei oan it wrotten west. Dat sette jo dan dochs
net samar oan ‘e kant? Lokkich is hy ta ynkear kommen.
Nee, dat moat echte leafde wêze. Krekt as mei Sjoerd en Boukje, sy moasten
beide de kursus “verantwoord alchohol schenken” dwaan. Boukje hie dit gau
klear en tocht: Sjoerd hat it sa drok mei syn wurk, lit ik dy fan him d’r ek mar
efkes by dwaan! Sa wiene se beide tagelyk slagge. Prachtich dochs?
Leafde foar pake-en beppesizzers kin ek sa moai wêze. Dat underfine ek
Doede en Epie. Sy passe ien kear yn ‘e wike op Hidde en Jesse op de Waltawei.
Mar wat is dat dochs foar nuver gedoch mei die kuolboks? Dêr sjout Doede
dan tusken de middei mei hinne en wer tusken de Singel en de Waltawei. It
docht bliken dat hy dêrmei iten fan hûs hellet, want “jo kinne net by in oar yn
de kasten omsneupe no….”
Sa binne der in soad minsken dy’t samar wat foar mekoar dogge. En dêr
draait it eins ek om by de Skieppesturt. It rint alwer nei de ein fan it jier en dan
wolle wy mei it nijjjiersbal op sneon 3 jannewaris de sturt graach wer utrikke.
Hawwe jim suggestjes? Lit it ús witte!
A.F.

ALVAST NOTEREN!

COPY DATA
2015:
28 januari
27 mei
23 september
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Kleurplaat
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Verwen je voeten, welkom bij de pedicure
Luister naar uw voeten, pijnlijke voeten zijn niet
normaal, verdring de pijn aan uw voeten dus niet…
maar doe er wat aan!
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met:
Richtje Hiemstra–Boersma
Van Panhuysweg 6
8765 LH Tjerkwerd

Kopij foar it nije nûmer graach
foar 28 jannewaris 2015 nei:
itskieppesturtsje@gmail.com
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