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
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Dizze krante wurdt hûs oan hûs besoarge troch de redaksje.
De krante kin bestean troch frijwillige bijdragen fan de lêzers.
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Van de redactie
Beste lezers,
Wat een heerlijke nazomer hebben we gehad, nog lang konden we genieten
van het buiten zijn. Maar als ik nu naar buiten kijk, moet ik toch constateren
dat de herst haar intrede heeft gedaan. Mensen gaan weer naar binnen en in
de avond kunnen de kachel en de kaarsjes weer aan.
Op zaterdag 7 januari 2017 is het weer nieuwjaarsbal in het Waltahus en
zullen wij de Skieppesturt 2016 uitreiken. Mocht u een suggestie hebben, dan
horen wij dat natuurlijk heel graag, dit kunt u via de mail aan ons doorgeven.
Ook zouden we graag Snypsnaren van u willen ontvangen.
Verder wensen wij u veel leesplezier.
Groet Riemkje Swart, redactie Skieppesturtsje.

Wa krijt de Skieppesturt 2016?
Mail jo favoryt foar 15 desimber nei:
itskieppesturtsje@gmail.com
By de redaksjeleden ynleverje kin fansels

Vrijwilligeek.
bijdragen
S.K. Bakker eo; B. Algra eo; S.B. Bouma en B. Zijlstra; T.P.J. Galama eo; Y.
Twijnstra-Burghgraef; D. Bakker-de Jong; K. Huitema-Veninga; T. StremlerStegenga.
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
’t Skieppesturtsje oktober 2016
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Nieuws van stichting It Waltahûs
Ondanks dat de nazomer zich van zijn beste kant heeft laten zien en record na
record gebroken is, zijn wij als Stichting alweer aan de slag met het nieuwe
seizoen.
Na het dorpsfeest, wat voor ons als Stichting prima verlopen is en waar
verderop in dit blad de Oranjevereniging verslag van doet, zijn we voorzichtig
weer begonnen en de blik op het nieuwe seizoen gericht.
De eerste echte activiteiten hebben alweer plaatsgevonden en alle
verenigingen zijn ook alweer gestart.
Als gevolg van enerzijds het mooie weer en anderzijds enkele andere zaken
zoals een jaarvergadering en een besloten feest is de eerst echte activiteit de
filmmiddag en avond in de
Herfstvakantie; op vrijdagmiddag een film voor de kinderen en ’s avonds de
film Absolutely Fabulous voor de jeugd en ouderen.
Op 28 oktober hebben we de info avond van en over het Waltahûs. We zullen
jullie dan bijpraten over de stand van zaken van de mogelijke verbouwing van
It Waltahûs, de financiën, huishoudelijke mededelingen en de agenda voor
het komend seizoen.
Een week later op zaterdag 5 november is er (onder leiding van Jaap en
Germ) weer de soosavond, we willen eerst met z’n allen lekker stamppot eten
en daarna een gezellige avond met spelletjes en draaiend rad en tafelvoetbal,
tafeltennis en darten voor de jeugd.
Verder hebben we alvast 9 december vastgelegd als datum voor het maken
van de kerststukjes.
Oud en nieuw valt op zaterdag dus een week later, op zaterdag 7 januari, zal
het altijd gezellige nieuwjaarsbal met live muziek plaats vinden. De playback
show zal eind januari worden gehouden, de definitieve datum volgt nog. En
tot slot, voor alle vrijwilligers is er in maart weer de vrijwilligers avond,
suggesties voor een thema zijn als altijd welkom.
De exacte details voor al onze activiteiten hoort U en kunt U tzt op de M.A.T
lezen.
Wij als stichting hebben weer erg veel zin in dit nieuwe seizoen en hopen
jullie gauw en vaak te kunnen verwelkomen!
4
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Nijs fan
Doarpsfeesten
Twa en trije septimber hawwe wy fan
Eensgezindheid ús meiwurking ferlient oan it
doarpsfeest. Op freedtejûn en sneontemoarn
binne wy foar de stoet mei optochtweinen út
rûn. Op sneontemoarn tsien septimber hawwe
wy ‘partyhits’ spiele yn Dedzjum wer troch de
Dedzjummers de sneon fleurich úteinsette
koenen.
Rommelmarkt 24 septimber
Sneontemoarn 24 septimber wie der ús
twajierlikse ‘Rommelmarkt’. Om njoggen
oere gie de doar fan de Haarsma hallen
iepen en koene de besiters harren slach
slaan. Rûn tsien oere wie der in feiling fan
it kapitalere guod. Der kamen san 150
besiters en de merk hat in lytse 2000 euro
opsmiten! Famylje Haarsma, frijwilligers
en ynwenners fan Tsjerkwert tige tank foar jim stipe!
Spylje in fleurich noatsje mei!
Ôfrûne jier bin wy in pear leden kwyt rekke mar gelokkich ha wy der ek wer in
oantal by. Hawwe jo/hast do yn it ferline ek wolris in ynstrumint bespile? En
jokket it? Dan binne jo/bisto by dizze fan herte útnoege om ek in moai
noatsje mei ús mei te spiljen! Ynteresse, nim kontakt op mei ien fan de
bestjoersleden. www.fanfare-eensgezindheid.nl
Op de Aginda
-18 desimber, Krystkonsert m.m.f. koor Majim.
-4 maart, stúdzjedei
-Maart, 95-jierich jubileumkonsert (datum folget)
-9 en 10 juny 2017: festival Skiermûntseach
‘’In doarp mei in korps hat krekt dat, wat in doarp sûnder korps net hat!’’
www.fanfare-eensgezindheid.nl of folgje ús op Twitter en Facebook!
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Dorpsfeest 2016
Vanaf 9 uur ging onze "dorpsomroeper"Sjoerd Bouma door het dorp om het
feest aan te kondigen. Deze keer vergezeld door een aantal bestuursleden
van de Oranjevereniging, sportief gekleed en in beweging!
Vanaf 9.45 stond de koffie klaar en werd het feest geopend door Mireille
Galama. 10 uur ging het kaatsen van start, er waren veel parturen dus op tijd
beginnen! Vanaf 10.30 was er volleybal, deze keer in groepjes van drie tegen
elkaar. In de tent begon Akke Nota met het bloemschikken en er werd weer
een prachtige creatie gemaakt,
nogmaals bedankt Akke voor je
inzet en creativiteit. De
kinderen konden zich
verzamelen bij het kaatshokje
voor de "high land games". In
zeven groepen streden de
kinderen door middel van
diverse spellen waaronder:
autobanden rollen, strobaal
tillen, kogel slingeren, enz. Het
was een groot succes, de
spelletjes werden afgesloten
met limonade en een koekje.
Vanaf 12.30 ging de jeugd
vanaf groep 6 kaatsen. Ook
hier was veel belangstelling
voor. De andere kinderen
konden vanaf 14 uur in de tent
terecht waar een heus schaap
geknutseld kon worden, hier
werd gretig gebruik van
gemaakt! Ook de jeu de boules
ging los vanaf 14 uur, deze keer
onder leiding van Jos Falkema
bedankt hiervoor!
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Na alle prijsuitreikingen enz. was het om 19 uur tijd voor de optocht. Met het
korps "Eensgezindheid"voorop kwamen de buurten er achter aan, elke buurt
had een tv zender gekregen en had hier met heel veel creativiteit een wagen
van gemaakt. Een deskundige jury beoordeelde de optocht wat tevens het
eerste onderdeel van de zeskamp was. Helaas was er net een flinke regenbui
wat wel zonde was voor alle prachtige creaties... Om 20.30 was het tijd voor
de quiz, alle buurten streden tegen elkaar tevens het tweede onderdeel van
de zeskamp. Toen was het rond 22 uur tijd voor muziek: Rintje Kas zette de
tent op zijn kop tot ongeveer 1 uur. Hierna bleef het ook nog lang gezellig...

Zaterdag ging de optocht weer door het dorp, allemaal iets later dan gepland
maar met een heerlijk zonnetje erbij! Op het veld was de koffie alweer klaar
en konden de buurten zich klaarmaken voor het derde spel van de zeskamp:
Ren je rot. Klaas stelde een vraag en de deelnemers konden kiezen uit drie
antwoorden en moesten vervolgens rennen naar vak a, b, of c. In de tent was
het volgende spel: tv memorie. Mireille had een prachtig spel gemaakt met
bekende tv sterren en omroepen. De buurten moesten dezelfde kaarten bij
elkaar zoeken en vervolgens nog opschrijven wie of wat voor serie het was.
Ondertussen werd alles klaar gezet voor de lunch en het patat eten voor de
jeugd. Ook dit jaar was het weer prima in orde!!
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Het vijfde spel was op het veld, de blinde stoelendans. Dit leverde hilarische
momenten op! De klapper van de zeskamp was de wipe out, een moeilijk spel
probeer maar eens te blijven staan dit viel niet mee. Dit was tevens het
laatste spel van de zeskamp. Vanaf 17 uur begon het matinee, onder leiding
van Grytz en Grize en hun band werd er nog tot in de kleine uurtjes
feestgevierd.

Uitslagen:
Volleybal:
1. Jelle Feenstra, Harmen Postma, Lysbet Speerstra
2. Jelle Zijsling, Femke Lemstra, Jan Witteveen
3. Evert Bakker,Pier Jan Zijsling, Sietske van der Meulen
Kaatsen Jeugd:
1. Bouwe Enne Feenstra (koning) en Ruben Jan de Rouwe
2. Kees Bekema en Sigrid Schakel
Verliezersronde:
1. Anne Galama en Margje de Vries
2. Amarins Wilts en Lineke Schakel
Kaatsen senioren:
1. Menno Galama (koning), Hidde Lemstra, Lisanne Burghgraef
2. Sven Bijlsma, Wiebren de Jong, Roane Terpstra
Verliezersronde:
1. Anne Bakker, Michiel de Jong, Atty Gietema
2. Ype Bote Bonnema, Seakle Zijsling, Lucas Bijlsma

8

’t Skieppesturtsje oktober 2016

Jeu de boules:
1. Jentje v/d Stap en Aard van Weelde
2. Jeanette Volgens en Joop Nota
3. Jaap van Lingen en Jantje v/d Stap
Zeskamp:
1. Eemswoude
2. ADHD (Arkum, Dedgum, Hemdyk en Dyksicht)
3. Sylroede
4. Baburen/Jousterp/Rytseterp/van Panhuysweg
5. Waltaweg
6. Singel/Kade/Kerkstraat

Belangrijke data Oranjeverenigng “Mei inoar ien”
Zaterdag 19 november Intocht Sinterklaas
Vrijdag 20 januari 2017 Jaarvergadering
7 & 8 juli D rpsfeest 2017

EHBO TJERKWERD
Dinsdagavond 20 september was dokter
Sikkens uit Bolsward voor de laatste keer als
EHBO arts bij ons op de EHBO aanwezig. Hij
verzorgde ieder jaar een deel van de les bij
een van de groepen en deed dit inmiddels
bijna 30 jaar. Hinke Bransma heeft hem een
cadeaubon en bloemen overhandigd, als blijk
van waardering voor al die jaren.
’t Skieppesturtsje oktober 2016
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Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.
FRIESLAND OP GLAS
Hierbij vanuit dorpsbelang een update betreffende de
aanleg van glasvezel in het zogenaamde buitengebied van Tjerkwerd.
Bij de meesten van de bewoners in het buitengebied is er vanuit dorpsbelang
contact geweest om de belangstelling voor een glasvezel aansluiting te peilen.
Inmiddels is er vanuit de provincie besloten om te komen tot een andere
aanpak dit om de aanleg van snel internet in Fryslân van de grond te krijgen.
De afgelopen maanden zocht de provincie Fryslân met een aantal gemeenten
naar de beste manier om de buitengebieden ( zogenaamde witte gebieden)
van snel internet te kunnen voorzien. Na een zorgvuldige verkenning, kwam
een samenwerking met Kabelnoord als beste naar voren.
De betrokken gemeenten zijn Heerenveen, Smallingerland, Leeuwarden,
Súdwest-Fryslân,
Ooststellingwerf,
Opsterland,
Weststellingwerf,
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De provincie Fryslân koopt aandelen in
Kabelnoord. De betrokken gemeenten doen dit mogelijk ook. Ook andere
gemeenten krijgen de mogelijkheid om te participeren. Op deze manier
worden provincie en gemeenten mede eigenaar van Kabelnoord. Door extra
kapitaal van deze nieuwe aandeelhouders kan Kabelnoord de aanleg
financieren. Naar schatting is hier 70 miljoen euro mee gemoeid.
Het plan is dus nu om het bedrijf Kabelnoord in het buitengebied van alle
gemeenten in Fryslân glasvezel aan te laten leggen. Dit zal ertoe moeten gaan
leiden dat over 3 jaar 95 % van alle witte gebieden beschikt over een
glasvezelverbinding. Het gaat in totaal om meer dan 30.000 adressen.
Helaas is er deze week bekend gemaakt dat de schop nog niet in de grond
gaat. Het proces loopt dus nu vertraging op. Het is namelijk zo dat hoewel de
witte gebieden voor de commerciële andere partijen niet interessant zijn, zij
wel naar de rechter kunnen stappen om de provincie te beschuldigen van
oneerlijke concurrentie. Om dat te voorkomen neemt de provincie nu extra
tijd om alles juridisch uit te zoeken. Wordt
vervolgd….

10
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GROOT ONDERHOUD HEMDYK

LEDENVERGADERING 2016
Onze jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op vrijdagavond 25 november.
Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda.
Contact:

dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com

www.tsjerkwerd.nl/dorpsbelang
Het bestuur.
12
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Stichting Windkracht 10
Aangezien de jaarvergadering van Dorpsbelang binnenkort weer voor de deur
staat, willen wij gegadigden voor een bijdrage uitnodigen om een aanvrage in
te dienen. De aanvragen verwachten wij uiterlijk woensdag 16 november
2016 bij onze voorzitter, Jelle Zijsling, Baburen 2 of bij ondergetekende op de
Sylroede 13 of via ons mailadres: windkracht10tjerkwerd@gmail.com.
Aanvragen moeten voorzien zijn van een duidelijke motivering en begroting
cq faktuur. Zie ook onze informatie op de website van Tsjerkwert onder
“Verenigingen” en “Stichting Windkracht Tien”.
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
Tjerkwerd
Jos Falkena

Website Tsjerkwert
Geef svp tijdig data van activiteiten door voor de digitale M.A.T.
Zoals u vast wel weet, heeft ons dorp een mooie eigen website:
www.tsjerkwert.nl. Daarop hebben we onlangs de pagina ‘agenda’ aangepast.
Met een klik op deze subpagina krijgt u de digitale M.A.T. op uw scherm te
zien. Hierop vermelden we niet alleen de activiteiten en evenementen per
maand, maar als het even kan ook geplande activiteiten op de langere
termijn. Dan kan iedereen in het dorp die tijdig in de eigen agenda zetten.
Vandaar bij deze onze oproep: bent u al bezig met evenementen op de
langere termijn, geef de data dan al vast aan ons door. Dan zetten wij ze in de
digitale agenda op de website. Denk bijvoorbeeld aan de traditionele
’t Skieppesturtsje oktober 2016
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nieuwjaarsborrel in het Waltahûs; die kunnen we toch best al meenemen op
onze digitale agenda?
Een website is geen statisch iets. De Werkgroep Website Tsjerkwert blijft alert
en actief als het gaat om verbetering van inhoud en vormgeving. En die
digitale agenda kan dus nét iets beter, met een langere termijn-overzicht.
Bij deze daarom onze oproep aan verenigingen en organisaties in ons dorp,
die bezig zijn met het plannen en organiseren van bijeenkomsten, activiteiten
en evenementen, die voor alle Tjerkwerders leuk of interessant zijn: meld ze,
als u een datum heeft, alvast bij ons aan. Dan zetten wij ze in de M.A.P. De
bijzonderheden komen dan later. Mail uw datum met een kernwoord van de
activiteit naar websitetsjerkwert@gmail.com Wij zorgen voor de rest.
Werkgroep Website Tsjerkwert

Ut ús printekabinet
Nei oanlieding fan de âlde foto yn it foarige nûmer kaam der in reaksje út
Koudum. Ynienen stie Sytske Dykstra, âld Skieppesturtredaksjelid, foar de
doar mei in albumke aansichtkaarten dy’t yn it ferline fan ús doarp makke
binne. De âlde foto fanút de loft makke is yndied lokaasje Tsjerkwert. En lit
Sytske no de echte aansichtkaart yn har besit hawwe. It lit it gebiet om de
tsjerke hinne no noch better sjen. It brocht ús derta in stikje út dy fotokaart te
heljen, digitaal mei de scanner.

It hoekje dat wy derút knipt ha, lit it âlde hert fan it doarp sjen, tusken tsjerke
en trekfeart. Guon huzen ha yn mear as in heale ieuw gjin sichtbere feroaring
trochmake, mar sjoch ris nei de foargonger fan it Waltahûs en it hege hûs
links op ‘e foargrûn mei dêrnjonken de grientewinkel fan Schakel. Dy
feroaring spat fan de foto ôf.
14
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Wy ha noch wat moaie kaarten fan Sytske oernommen en sille dêr wat mei
dwaan yn it jubileumnûmer fan takom jier. Dan is it fjirtich jier lyn dat mei ús
doarpskrante útein set is.
Gerben D. Wijnja

Dirigent Faber neemt na 23 jaar afscheid van koor
Tjerkwerd-Dedgum
In een gezamenlijke kerkdienst in de Sint Petruskerk te Tjerkwerd werd
zondag afscheid genomen van dirigent Hielke Faber, die 23 jaar vol bezieling
voor het koor van Tjerkwerd-Dedgum heeft gestaan. In deze dienst werd hier
bij stilgestaan. Het kerkkoor verleende hun medewerking, waar Tineke
Feenstra het dirigeerstokje inmiddels heeft overgenomen.

Namens de kerkenraad bedankte mevrouw Wilts de dirigent voor de
plezierige samenwerking en bood ze Faber namens de kerkenraad een boekje
en een windlicht aan met daarin een gegraveerde muzieksleutel. Tenslotte
voerde Hylke Feenstra nog het woord als voorzitter van het koor en werden
er nog enkele anekdotes naar voren gebracht. Onder applaus van de
aanwezigen kreeg Faber een fraaie bos bloemen en een envelop met inhoud
aangeboden namens de voorzitter van het kerkkoor.
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Programma 60+ soos

2016-2017

9 nov

Peter Hein uit Burgwerd verteld over zijn ervaringen in de
oorlog. Hij heeft er twee boeken over geschreven die
vanmiddag ook te koop zijn.

14 dec

Kerstviering en broodmaaltijd.
Aanvang 15:30

11 jan

Riet Bruinsma uit Dedgum laat een film zien over haar cruise
naar oa. Denemarken, Estland en Polen.

8 feb

Marcia vd Meer neemt ons mee “Weg van de wereld” op de
fiets naar Australie, 28.000 km in 15 maanden

8 mrt

Tjitte Muizelaar uit Bolsward zingt en begeleid zichzelf op de
gitaar met liedjes uit de sixties, toppers van toen en
luisterliedjes.

12 apr

Spelmiddag en bingo.
Groeten en tot dan !!

De soos is op woensdag middag in het Waltahûs. Aanvang 14.00 uur.
Kosten € 5,00 pp incl. koffie of thee met koek.
U bent allen weer hartelijk welkom.
Ook nieuwe gezichten zijn natuurlijk van harte welkom.
Vriendelijke groeten en tot dan!
Hinke Brandsma
Tel 579747

Alie Kroontje
tel 579393

Hinke Twijnstra
tel 572308

16
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“In Mongolië heb ik harmonie en tevredenheid gezien en ervaren”
Daniëlle Kraft maakte de reis van haar leven

“Tjerkwerd is voor mij een soort klein Mongolië
zonder bergen”
Wie kent niet de bijna mythische aardrijkskundige begrippen Trans
Siberische spoorlijn, Mongolië, Beijing (voorheen Peking) met zijn Verboden
Stad, de hoofdstad van China met maar liefst 20 miljoen inwoners – meer
dus dan in heel Nederland - het Baikalmeer in het zuiden van Siberië, het
grootste en diepste zoetwatermeer ter wereld, goed voor zo’n twintig
procent van de totale zoetwatervoorraad op aarde. En zo kunnen we nog
wel even doorgaan. Het zijn highlights op onze aardbol, maar o zo ver weg,
zodat het voor de meeste mensen bij plaatjes kijken, lezen en mijmeren
blijft. Niet echter voor onze dorpsgenoot Daniëlle Kraft die op haar 62-ste
nog de onbedwingbare behoefte voelde om de cultuur van dat immens
grote gebied aan den lijve te ondervinden. We spraken met haar over een
droom die werkelijkheid werd.
“Daar gaat ze. Daniëlle. Drie weken op reis. Moskou, Baikalmeer, Mongolië,
Peking. In haar uppie. Dat ze dat durft. Ik vind het zó stoer, maar ook kl*te.
Dat verdomde afscheid nemen....... De vriezer is gevuld met kroketten,
frikadellen en Picanto’s”, aldus echtgenoot Jan Beenen, die op 11 juni van dit
jaar op Facebook z’n emoties even kwijt moest. Hij gunde zijn ‘Daan’ haar
droomreis. Meegaan was geen optie, want Jan heeft vliegangst en de
heenreis naar Moskou en de terugreis vanuit Beijing doe je volgens de
reisomschrijving met een vliegmachine. Zodoende. En dus ging Daniëlle alleen
op wereldreis. Op Facebook regende het loftuitingen: dat ze dat durfde! Op
Schiphol schreef ze haar voorlopig laatste bericht: “Nou, dan ga ik maar. Geen
wifi meer. Mijn groet.” Onderweg bleek er af en toe toch wifi te zijn en hield
ze haar achterban op de hoogte.
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Los van alles
“Ik had in september vorig jaar geboekt. Ik dacht: en nu dóe ik het. Van mijn
spaargeld. Een dilemma, want als zzp’er weet je nooit wanneer je je financiële
buffer nodig hebt om moeilijke tijden te overbruggen. We zien het daarna wel,
dacht ik.”
Op een mooie zomerochtend zit ik aan de koffie bij Daniëlle, op het terras
voor het huisje aan de Singel, dat ze als het ware deelt met Carolien
Roodvoets. Allebei schrijfsters, allebei met een bijzonder Tjerkwerdgevoel.
Carolien omdat haar jeugd hier ligt, maar elders haar brood verdient als
therapeut, en Daniëlle die haar hier aflost, maar doorgaans in Haarlem
vertoeft waar ze freelance journalist is op het gebied van gezondheidszorg.
Allebei hebben ze een soort latrelatie met het huisje aan de sloot in
Tjerkwerd, met het weidse uitzicht over de weilanden richting Bolsward.
Waarom zo’n verre reis, wil ik weten, terwijl Tjerkwerd toch bijna voelt als het
mooiste stukje Nederland op aarde.
“Ik was ooit in Zuid-Amerika. Bij de Indianen in Peru en Bolivia. Ik hou van hun
verweerde en doorleefde koppen, van hun mythische manier van leven. Later
las ik dat hun roots in Zuid-Siberië en Mongolië liggen; tijdens de laatste ijstijd
hebben de bewoners zich verspreid over Noord- en Zuid-Amerika. Vanaf dat
moment wilde ik naar Mongolië.”
Kennismaken met andere culturen is zeer verrijkend, merkte Daniëlle. “Je
denkt wat je ziet en meemaakt te begrijpen vanuit je eigen wereld, maar in
een totaal andere cultuur moet je je interpretaties voortdurend bijstellen. Dat
vind ik leerzaam. Maar er is meer. Ik heb geluk gezien, harmonie,
tevredenheid. En ik heb het ook zelf ervaren. Ik ben nog nooit zo helemaal los
van alles geweest als bij de nomaden in Mongolië.”
Terug in Nederland overvalt haar een gevoel van heimwee, omdat er hier
weer zo van alles móet. Door heimwee is ze op haar verre reis trouwens nooit
overvallen. “Dat heeft me verrast, want ik ben behoorlijk heimweegevoelig. Ik
wilde op een gegeven moment wel terug naar huis, maar dat is geen
heimwee. Van heimwee kun je ziek worden. Ik weet het uit ervaring.”
Daniëlle had een deels georganiseerde reis geboekt, net als Jos en Coby
Falkena, dorpsgenoten die dezelfde reis eerder maakten en met wie Daniëlle
tevoren uitvoerig heeft gesproken.
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Het eerste gedeelte ging vanaf Schiphol per vliegtuig naar Moskou waar ze op
de trein stapte. Vier dagen en nachten voortjagen door ruige bergketens,
uitgestrekte toendra’s en gigantische wouden, ruim 8000 kilometer lang door
zeven tijdzones.
“Een bijzondere treinreis van Moskou dwars door Siberië en het ongerepte
Mongolië naar Beijing. In één rondreis zet u zowel voet op het Rode Plein als
de Chinese Muur, reist u door de gigantische Gobi Woestijn en bezoekt u de
lokale nomaden in Mongolië,” aldus de aanbeveling van de reisorganisator.
Daniëlle maakte deel uit van een losse groep van zeven reizigers: drie stellen
die elk voor zich reisden, en zij in haar eentje. Ze had geluk, want in haar
coupé trof ze twee vriendinnen, van haar eigen leeftijd met wie ze het
vertrekje van amper twee bij twee meter moest delen. “En we bleken
toevallig een goede gemeenschappelijke vriend te hebben”, memoreert ze
opgewekt. Het klikte, wat de reis meteen een stuk aangenamer maakte. Voor
hetzelfde geld had ze haar coupé moeten delen met een stel rumoerige
Russen, die je dan ook nog eens niet verstaat.
“We hebben veel gelachen met elkaar, in onze coupé en in onze wagon. Dat
begon al meteen bij het instappen. Elke wagon heeft provodnika, dat zijn de
wagonmeesters. Wij hadden Dmitri en Anna, type kampbewaakster. Maar ze
lachte meteen bij het inchecken én ze rookte. Gelukje voor mij. We spraken
elkaars taal niet, maar een paar Russische woorden deden wonderen. Met
gebaren moet je trouwens oppassen, want die betekenen niet overal
hetzelfde. Ik had foto’s mee van m’n gezin. Dat was fijn. Plaatjes hebben geen
woorden nodig.”
Het hoogtepunt: bij de nomaden in Mongolië
Vanuit Irkutsk vervolgt Daniëlle haar reis naar Listvianka, een dorpje aan het
Baikalmeer. Op Facebook bericht ze:

“Tjonge wat gigantisch en mooi. Heb op de boot versgetapt water uit het meer
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gedronken en voeten gepoedeld voor een extra levensjaar, lokaal bijgeloof. En
oh ja: een lint gestrikt met een wens, die door de wind over het meer wordt
meegenomen -en dan dus uitkomt. En nu in een B&B, aan het Baikalmeer, in
een chaletje voor mij alleen. Alles naar wens en verwachting. Voel me goed en
tevreden. Dat was het weer voor nu en voorlopig. Zondag met de trein naar
Mongolië. Lieve groet van een blije reiziger.”
Een nieuwe, 24 uur lange treinreis brengt haar van Irkutsk naar de hoofdstad
van Mongolië, Ulaanbaatar. “In heel Mongolië wonen 3 miljoen mensen, van
wie de helft in deze stad. De rest leeft op het land, met 55 miljoen dieren,
gebruiksdieren zoals kamelen, geiten, koeien, schapen en paarden”, doceert
Daniëlle.
Ulaanbaatar levert haar eerste dip op. “Ik vond het een vreselijke stad.
Ontzettend druk en lawaaiig, je wordt er op het zebrapad nog bijna van de
sokken gereden. Het regende, dat maakte het ook niet leuk. En dan mijn
logeeradres. Het zou een guesthouse zijn, maar het was een jeugdherberg.”
Ze laat me een foto op haar mobiele telefoon zien. Ik huiver.
“Met z’n zessen op een kamer, op drie stapelbedden. Het stonk, het was er
vies en de jongelui waren erg luidruchtig. Hier ben ik echt te oud voor, dacht
ik. Maar ik kreeg ook complimenten van de jongeren, dat ik deze reis op mijn
leeftijd in mijn eentje deed. En er was wifi!” En dus kon er weer een berichtje
de wereld in worden gestuurd.

“Grenscontroles duurden 4
uur. In Ulaanbaatar per busje
naar het gerkamp in het
National Parc Terelj. Daar
boven verwachting mooie
natuur. Onderweg langs het
tamelijk protserige, maar
niettemin indrukwekkende
Genghis Khan-monument en
een adelaar op mijn arm.
Heerlijk weer overdag, 's
nachts koud, maar
houtkacheltje in de ger.
Comfortabel, met riant volpension, en de Engels sprekende gids (in Mongolië
krijgen alle leerlingen verplicht Engels) steeds in de buurt. In de avond
paardgereden. Later 's avonds de mooiste volle maan ooit. Wat is het hier mooi
en wat zijn de mensen tevreden met wat de natuur biedt. Het vee -55 miljoen
dieren op 3 miljoen inwoners- loopt los, zodat het zelf het beste voedsel
zoekt (= goed voor melk, vlees en vacht). En ook opvallend: een zeer
geëmancipeerde samenleving. Nu weer terug in Ulanbaator, morgen naar
nomadengezin. Tot zaterdag.”
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Na Ulaanbaatar trekt Daniëlle het achterland in. “Via een slingerweg over de
vlaktes reed de gids naar de plaats van bestemming: een nomadenfamilie in
the middle of nowhere. Geen idee hoe hij de weg wist te vinden. We gingen
over ongebaande stukken grasland, maar uiteindelijk bereikten we ‘mijn’
nomadenfamilie. Die woonde in dat verlaten, uitgestrekte gebied in ronde
tenten, die gers worden genoemd. Ik kreeg een uniek kijkje in het dagelijks
leven van de familie, met alle natuurlijke gebruiken, rituelen en tradities. Ik
genoot extra voorrechten, want de moeder van de familie benoemde me al
snel tot persoonlijke vriendin. Ik kreeg een eigen ger. Alles was basic: ik at wat
de pot schafte en stond de familie bij in haar dagelijkse werkzaamheden.”

Met Moeder Tasma op de foto voor de gers in het uitgestrekte landschap van
Mongolië
Daniëlle vertelt van een overweldigende ervaring in een immens decor van
prachtige vergezichten: het land, de mensen en de dieren. De sobere en blije
manier van leven maakte veel indruk. “De harmonie, het respect voor elkaar,
voor mens, dier en land, in wederzijdse afhankelijkheid, alles zó in balans!” Ze
ervoer zelf een enorme innerlijke rust. Op Facebook schrijft ze:

“Moeder Tasma is de vrolijke, energieke spil van de 18 leden tellende familie
(man, kinderen, kleinkinderen, grootmoeder van 87, en aangetrouwd spul) en
benoemt mij tot haar vriendin, wat betekent dat ik me niet meer druk hoef te
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maken om de regels die voor gasten gelden. Ze bakt 's ochtends een paar
honderd broodjes, maakt 20 liter melkthee en alvast evenveel soep voor de
lunch en bereidt 's avonds yoghurt en een soort slagroom (brokkelig) van de
verse koeienmelk. En de mannen en jonge jongens drijven 's avonds de kuddes
paarden, koeien, schapen en geiten (en hun jongen) terug naar het kamp.
Overdag mogen de dieren gaan waar ze willen, want het land is van niemand
en dus van iedereen. Ik verzamel samen met gids Baaska droge koeienvlaaien
voor het kookvuur en help ( nou ja: een beetje) bij de opbouw van de ger voor
oma. Geen wc, je doet het achter een scherm (1000 vliegen boven het gat) of
achter een struik. Wassen en poetsen bij de rivier. Ik melk een koe (haha) en
wordt enthousiast in traditioneel Mongolische kleding gehesen. Ik ga slapen op
het matrasje van amper 10 cm, met een paar geiten in de deuropening, vrolijk
gehinnik achter mijn ger, blaffende honden in het land en een biddende arend
boven de vlakte. Geheel in balans.”
De nomaden overleven met elkaar, met hun dieren en het land. Alles wordt
gebruikt en hergebruikt. De maaltijden bevatten vooral vlees en
koolhydraten, maar de mensen zijn niet dik. “Ze bouwen een buffer op voor
de extreem strenge winters”, leerde onze reislustige dorpsgenote. Ze zag ook
zonnepanelen op en satelliet-tv in de gers. “Dat me dat verraste, zegt vooral
iets over mijn eigen vooroordelen”, zegt ze.
Dan volgt het onverbiddelijke afscheid. Daniëlle: “Hoe doe je dat? Mag je in
de cultuur van die ander zoenen? Ik dacht: doe wat je hart je ingeeft. Het
werd een mooie omhelzing met een klapzoen van de moeder van de familie.”
Er is veel te vertellen over haar indrukwekkende reis. Ze stond in Beijing op
het legendarische Plein van de Hemelse Vrede, bezocht de Verboden Stad,
beklom de Chinese muur (zie de foto hiernaast), maar beleefde in die
miljoenenstad ook haar tweede dip, toen er tegen alle afspraken in niemand
was om haar op het loeidrukke treinstation op te halen.
“Daar stond ik, met mijn bagage, het was snikheet en ik had nog geen Chinees
geld. En het adres van mijn guesthouse had ik alleen in het Engels, wat de
taxichauffeur niet kon lezen. Op dat moment vond ik het alleen reizen even
niet zo leuk.”
Leven zoals het leven bedoeld is
Daniëlle heeft tijdens haar ontdekkingsreis gezien en ervaren hoe mensen
vandaag de dag nog kunnen ‘leven zoals het leven bedoeld is’. Los van het
belang van klok en geld. Het heeft haar ten diepste geraakt. Hoe anders is het
weer terug in Nederland. Maar in Tjerkwerd heeft ze vijf jaar geleden haar
stek ook wel gevonden, als tegenhanger van de drukke Randstad. “Ik heb me
in Tjerkwerd meteen en heel vanzelfsprekend welkom en thuis gevoeld. Je
hoort er in dit dorp heel gemakkelijk bij. Het leven gaat hier een slag
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langzamer en relaxter, met meer aandacht voor elkaar en de gemeenschap.
De tijd verglijdt hier, waar die in de Randstad voortraast. Als ik over de
Afsluitdijk kom, valt er al een jas van me af. Tjerkwerd is voor mij thuiskomen,
een soort klein Mongolië zonder bergen.”
Gerben D. Wijnja

Burendag buurtvereniging Rûn om’e Tour.
Zaterdag 26 oktober was het nationale
Burendag, mede mogelijk gemaakt
door het Oranjefonds. Onze
buurtvereniging Rûn om’e Tour (
Singel, Kerkstraat ,Kade ),heeft dit jaar
voor het eerst meegedaan aan dit
initiatief.
We hebben een buurt-bbq, jeu de
boules en sjoelen georganiseerd voor
onze buurtgenoten.
Het was een geslaagde middag/avond volgens ons, en hebben alle
aanwezigen onder het genot van een heerlijke bbq en een drankje gezellig
met elkaar kunnen bijpraten.
Bestuur buurtvereniging Rûn om’e Tour.
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Strittekeatsen op ‘e Sylroede

Sneon 17 septimber belibbe it doarp in primeur. Us keatsklup woe wolris wat
oars en organisearre de middeis stjrittekeatsen sa’t dat wol op mear
keatsdoarpen dien wurdt. It meast gaadlike plak neffens de kommisje wie de
Sylroede.
Se troffen it mei it waar, sadat der moai en sportyf keatst wurde koe mei
oanpaste ballen. De partoeren wiene gearstald út in miks fan jong en âld,
manlju en froulju, jonges en famkes. Foto’s Gerben D. Wijnja
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Berjocht út Penjum
Bêste doarpsbewenners,
Hjirwei even in berjocht út Penjum. Sûnt dizze simmer binne wy fan de
Waltawei 33 oergien nei de Nesserlaan 4a, 1,5 km bûten Penjum. Minsken
freegje geregeld hoe it ús befalt op ús nije stek. Dêr kinne we koart oer wêze,
poerbêst! Echt? Ja echt! Maaaar dat wol net sizze dat we Tsjerkwert net al in
bytsje misse. Even sitte by it wetter, yn no time sieten we dan mei in
ploechje. We ha dêr yn dy moaie neisimmer wol gauris oan tocht.
Foaral Marije moast en moat noch hieltyd wol in bytsje wenne, se mist de
bern út har klas, út de buorren, har juf… Yn Tsjerkwert koe se al de doar út en
lekker nei it fjild, dêr kom je altyd wer oare bern tsjin. Dat is no net mear sa,
alles moat men planne/ôfprate as men bûtenút wennet. En dan is it noch wol
spannend om by ‘frjemde’ minsken oer de flier te kommen. Yntusken fynt se
hieltyd better har draai op skoalle en ferdwynt it ‘frjemde’ wol wat.
Mar wêrom bin jim no út Tsjerkwert wei gien?
No, net omdat it ús net befoel, wat ha we hjir mei in soad wille wenne. Ek
Lieske hie it hjir tige nei har sin, sa gaust’ opnommen wurdst yn de mienskip
is geweldich! Foar my jildt, ik wit net better, neffens my is Tsjerkwert it doarp
dêr’t men einliks nea wer wei wol…
Mar wêrom dan wol Penjum?
De âlders fan Lieske ha begjin jierren 90 in stik lân kocht wêr’t se begûn binne
mei it kweekjen fan beammen en fêste planten. Doe ha se der in grutte
skuorre op setten mei in wenhûs der yn. Nei in oantal jieren is Lieske tegearre
mei har âlders in teeskinkerij begûn. Troch de moaie sjotunen dy’t ûntstiene
en it smûke fruithôf wie dit in logyske stap. Se ha hjirnêst in binnenromte
makke dy’t ûnder oaren geskikt is foar feestjes en partijen, gearkomsten en
workshops mar ynkoarten ek brûkt wurde sil foar bierpriuwerijen en kultuerrelatearre aktiviteiten.
Fjouwer jier lyn binne we útein setten mei ús minikamping. Stâdichoan wurdt
dit in stikje drokker dat fan’t maitiid ha we in nij toiletgebou en in
kampingkantine makke. Hjirnêst ha we noch twa apparteminten, in
wenweintsje en een grutte Belltinte dy’t we ferhiere. Dan hâlde we noch
Mangalica bargen, bargen mei wol op it liif. Fan dit omega-3 rike fleis litte we
coppa’s, panchetta’s, lardo’s, hammen en wit ik net wat meitsje. Lieske stiet
gauris mei it fleis op ‘e (streek) merken. We begeliede ek hieltyd faker
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minsken mei in beheining dy’t by ús op it bedriuw meidraaie. Koartom,
dêrom wenje we no yn Penjum…
En de takomst?
We hoopje de kamping elk jier wat út te wreidzjen, we geane stadich fan
teetún nei túnkafee. Dit betsjut dat we noch altyd High Tea’s dogge mar ek in
grutte bierkaart ha, we goede winen servearje en lekkere Penjumer likeuren
op de kaart ha. Mear muzyk en teater op ús bedriuw en takom jier it earste
Outdoor Speciaalbier festival fan Fryslân.
Jim krije fan ús allegear de groetnis en noegje jim fansels graach ris út op ús
bedriuw!
Jilke, Marije, Lieske en Jan
www.denijetrije.nl

Familieberichten
Geboren
                     
Een nieuw mensje op de wereld,
dat maakt ons heel erg blij.
Een nieuw mensje op de wereld,
dat mensje dat ben jij!
JORRIT
25 augustus 2016
BRAM

Bert-Jan Ouderkerken en Margriet Bekema
Waltaweg 37, 8765 LN Tjerkwerd
06-42237194  06-40274252
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Overleden

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
Van mijn levenslustige man en ús heit

Johannes Andreas Huitema
Johan
 1 april 1963

20 juli 2016
27 september 1991
Klaske Huitema
Lianne
Thomas
Arnold
Waltaweg 9, 8765 LM Tjerkwerd

Bedankt
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ons in de afgelopen tijd op
wat voor manier dan ook steun heeft geboden bij het overlijden van Johan en
ús heit. We zijn overspoeld met bloemen, kaarten, telefoontjes en andere
steunbetuigingen. Dit heeft ons erg goedgedaan.
Klaske, Lianne, Thomas en Arnold Huitema
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Even voorstellen (1)
Hallo allemaal,
De meesten in het dorp kennen ons vast al een beetje maar voor diegene
voor wie dit niet het geval is nog even voorstellen.
Wij zijn Douwe en Nynke van der meer en wonen samen met ons drie
kinderen Oane,(13) Hylke(11) en Marije(7) op de Bolswarderweg 1a. Douwe is
werkzaam bij de jong foerage als chauffeur op de voerauto en ik ben per
septemer 2015 voor mezelf begonnen als “nynke helpt”. Ik verhuur mezelf uit
aan zorgboederijen voor groepsbegeleiding en doe een stukje individuele
begeleiding voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperking bij dingen
die zelfstandig niet meer lukken te denken aan huishoudelijke klussen,
boodschappen e.d
Op 24 juni 2016 zijn wij verhuisd van Scharnegoutum naar Tjerkwerd. Douwe
is een geboren en getogen scharnegoutumer en ik kom van de
hindeloperhoek.
Toen wij gingen samenwonen viel onze keus op een huisje aan de rand van
Scharnegoutum. Het huisje was oud en er moest veel aan gebeuren maar in
de loop van de tijd werd het ons stekje. Maar iedereen om ons heen begon
uit te bouwen waardoor ons stukje privacy steeds kleiner werd. We kregen
behoefte aan wat meer ruimte om ons heen een eigen tuin en plekje.
Dus na wat zoeken op Funda kwamen we dit huis tegen wat toevallig ook nog
het huisje van mijn overpake en beppe bleek te zijn. Dit was wat we zochten
een groot hok en wat meer ruimte binnenshuis en ook nog eens uit de
familie. Na onderhandelen werden we het eens en wonen we nu dus in
Tjerkwerd wat ons super bevalt !!!!
We hebben hier allemaal al helemaal ons
plekje gevonden en zijn nog druk bezig met
wat dingen te verbouwen zodat het
helemaal naar onze zin wordt.
We hopen hier nog heeeel lang in
gezondheid te mogen wonen en kom gerust
eens langs om een bakje koffie.
Groet Douwe, Nynke, Oane, Hylke en Marije
van der Meer
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Even voorstellen (2)
Beste lezers van It Skieppesturtsje,
Wij zijn Sjoerd Terpstra en Froukje de Witte en wonen sinds 1 september
2016 aan de Waltaweg nummer 33. Een prachtig plekje aan de trekvaart in
Tjerkwerd. Het dorpsleventje is voor ons niet onbekend aangezien Sjoerd uit
Gaastmeer komt en ik (Froukje) uit het buurtdorp Parrega.
Sjoerd is aan het werk als zelfstandig agrarisch dienstverlener en is daarnaast
ook rundvee pedicure, hiervoor heeft hij zelf de nodige apparatuur.
Ondertussen is hij alweer 6 jaar voor zichzelf en doet dit met veel passie en
plezier!
Zelf werk ik bij Poiesz Supermarkten in Workum als vervangend assistent
bedrijfsleidster. Hier ben ik alweer anderhalf jaar en heb hiervoor in Bolsward
en Witmarsum gewerkt. De winkel in Workum is in
maart jl. verbouwd en we hebben er een prachtige
vernieuwde winkel gekregen waar ik met veel plezier
naartoe ga.
We hopen met veel plezier in Tjerkwerd te mogen
wonen en dat zal vast wel lukken!
Groetjes Sjoerd en Froukje

Even voorstellen (3)
Vanaf augustus 2016 ben ik officieel inwoner van Tjerkwerd, maar velen
hebben mij al ruim anderhalf jaar geleden ontmoet, als vriend van Riemkje.
Maar vanaf augustus zijn we samenwonend op de Sylroede 5. Mijn naam is
Jan de Groot (voor sommige mensen heet ik “Piet”). Ben opgegroeid in
Franeker en ben daarna naar Harlingen verhuisd, waar ik ruim 20 jaar
gewoond heb.
Ik ben vrachtwagenchauffeur en ben van maandag tm vrijdag onderweg.
Verder heb ik twee kinderen, Jesse van 19 jaar en Kyra van 16 jaar, zij wonen
nog in Harlingen, maar komen hier in de weekenden. Ook heb ik 2 honden
mee genomen, waar de meeste mensen wel kennis mee gemaakt hebben, dit
zijn Dirk en Spikkel, twee Jack Russels.
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Mijn grootste hobby is motorrijden op mijn Moto Guzzi Café Racer. Helaas
heb ik hier weinig tijd voor, maar we hopen op betere tijden. Inmiddels is er
bij ons thuis een flinke verbouwing aan de gang, waar mijn trots kan staan.
Het wonen in Tjerkwerd bevalt mij tot nu erg goed, de rust en ruimte is
heerlijk!
Groet Jan de Groot.

Collectes
De collecte foar it Prinses Beatrix Fonds voor spierziekten hat dit
jier yn Tsjerkwert opbrocht: 123,47 Euro.
Tige tank hjirfoar.
Mellina Huitema

De collecte voor het KWF kankerbestijding heeft in Tjerkwerd
€301,12 en in Dedgum €109,40 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt!
Trijntje Stremler
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Koken met Riemkje
Beste lezers, bij de meeste mensen hangt de appelboom vol met heerlijke
friszure appels die nog verwerkt moeten worden, hieronder een heerlijk
recept. Natuurlijk zijn deze appels ook bij de supermarkt te koop, vooral de
nieuwe Elstar leent zich hier heel goed voor. Veel plezier met bakken en
lekker eten!
Appelplaatkoek met havermout
Benodigdheden voor een flinke plaatkoek van ongeveer 30 bij 40 cm:
* 200 gram havermout
* 400 gram zelfrijzend bakmeel
* 300 gram bruine basterdsuiker
* 300 gram roomboter
* 6 friszure appels
* 2 theelepels kaneel
* Eetlepel citroensap of walnoten in
kleine stukjes toevoegen
Zo maak je Appelplaatkoek met
havermout:
1. Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd ze in stukjes of partjes.
2. Meng de appelpartjes met het kaneel, het citroensap en twee eetlepels
suiker.
3. Bekleed een bakplaat met bakpapier en warm de oven voor op 180 graden.
4. Neem een kom en meng de havermout, het zelfrijzend bakmeel en de
bruine basterdsuiker door elkaar. Smelt de boter in de magnetron en meng
dit door het mengsel. Er zal een kruimelig deeg ontstaan.
5. Beleg de bakplaat met ongeveer tweederde van het havermoutmengsel en
druk het stevig aan op de bakplaat.Verdeel hier de appelpartjes over en
kruimel het overige havermoutmengsel erover heen.
6. Zet de appelplaatkoek nu 40 á 45 minuten in de oven en je hebt een
heerlijke plaatkoek!
’t Skieppesturtsje oktober 2016
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Herfstkleurplaat
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Kopij foar it nije nûmer graach foar
27 jannewaris nei:
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