Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het
meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel (2mm). De kuikens eten
dit graag en nemen het voer snel op. Bij Garvo opfokmeel en opfokkorrel ligt de
nadruk niet speciaal op de groei van alleen vlees, maar op de ontwikkeling van het
gehele dier.
Ons Garvo kippenvoer assortiment:
Opfokkorrel
Opfokmeel
Jongehennenkorrel
Legkorrel

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

€ 13,60,€ 13,55,€ 14,50,€ 10,15,-
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Fan de redaksje
Op ús lêste redaksjegearkomst kaam fan
alles en noch wat oan ‘e oarder. It wie foaral
nijs oer doarp en mienskip. Mar dit kear
wiene der ek soargen: jildpine om krekt te
wêzen. It jubileumnûmer fan ferline jier hie
de boaijum fan ús jildpotsje yn sicht brocht
en alle kearen moat der wer jild bykomme
om in nij nûmer te printsjen. Ik moast doe
tinke oan in restauraasje fan in monumintale
mole yn ‘e provinsje. Der wie in smite jild
foar opskarrele by allerhanne ynstânsjes,
mar de provinsje joech gjin thús. It gat wie te
grut om it wer opknappen troch te setten. In
pear mannen fan it bestjoer setten doe
persoanlik nei de deputearre ta dy’t
monuminten yn portefúlje hie.

Sparpot mei in skiep der'op

“Wy wolle dy mole stommegraach opknappe, mar moatte wy no in
persoanlike hypoteek op ús hûs nimme om dat te beteljen? It moat net
raarder.” Risseltaat: hy soe syn bêst dwaan. De oare deis kaam der berjocht
fan it provinsjehûs: it koe heve, it jild wie ûnderweis.
No ha wy fansels gjin yngong by de provinsje at it giet om it printsjen fan in
doarpskrante. Mar blinder, wat binne wy wiis mei ús advertearders. At wy dy
net hiene, soene wy no sels foar de kosten opdraaie en “moast ús hypoteek
der grif oan gelove”. Dêrom wolle wy hjir dochs noch ris in berop dwaan op ús
lêzers. Wy witte dat guon trou alle jierren wat oermeitsje, mar der binne noch
folle mear dy’t dat net dogge of sels noch nea dien ha! Wy rekkenje op jim
goederjouskens. Dan kin ’t Skieppesturtsje ferskinen bliuwe.
Oer nei fleurich nijs. Wy ha wer in grutske Skieppesturt oanwiisd yn de
persoan fan Alie Poelstra en oer har in ferhaal skreaun. In ferskaat oan
ferienings komt wer mei eigen nijs en wy ha in petear mei molkboer Rudolf
Huisman dy’t foar it lêst mei de SRV-wein troch de buorren west hat. Riemkje
hat wer in hearlik itensidersresept en Jan hat gear west oer de snypsnaren
dy’t oer de tafel giene op ús gearkomst.
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Foarop pronket in sfearfolle foto fan de stoere wynmotor dy’t by Jousterp
heart, in mole dêr’t wy grutsk op wêze meie om’t der fan dit type net safolle
mear binne. De oare mole yn ús gebiet, de Beabuorstermole, krijt meikoarten
nije roeden. At jo dit lêze is dit grif al klear. De saneamde “deelbare roeden”
binne der út helle op oanstean fan de minister. De feiligens wie net
garandearre mei dy nije útfining. Sûnder jildpine koe eigner Stichting De
Fryske Mole dizze wjukken troch oaren ferfange litte: it Ryk betellet de
kosten. En sa ha wy it dan dochs wer oer jildsaken.
Eefkes noch in tip: op sneon 21 april is it Friese Molendag en op 12 maaie
Nationale Molendag. Faaks is it in idee om ris by ús mûnen op besite te gean.
Folle lêswille mei dit nûmer en in moaie maitiid tawinske nei alle lette kjeld
fan dy bysûndere winter dy’t wer achter ús leit.
Gerben D. Wijnja
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Vrijwillige bijdragen

’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.
Jo bydrage is hiel bot nedich!

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN;
E. Huisman-Stellingwerf; J. Kroontje eo; R. Teppema; B.R. Bakker; A. de
Haan; R. Bakker eo; T.R. Speerstra; J.A. Wilts eo; J. Witteveen eo; S. de Rijke
eo; R. Steur eo; S. Breeuwsma eo; J. Postma eo; Mts Haarsma-Galama; G.
Dijkstra eo; K. Talsma-Abma; W. Poelstra; I. vd Gaast-Wiersma.

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; NL34 ABNA 084 7668 398.
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Nieuws van stichting It Waltahûs
Op 27 januari organiseerde stichting it Waltahûs weer een Playbackshow voor
onze dorpsgenoten. Nieuw deze keer was dat er ook ge-Soundmixt kon
worden. De inschrijving kwam weer laat opgang maar uiteindelijk waren er
toch weer genoeg opgaven voor een mooi gevarieerde avond. Van klein naar
groot en ook twee duo’s die het aandurfden te Soundmixen. DJ Jelmer van
Huisman Entertainment verzorgde het licht en geluid en de presentatie was in
vakkundige handen van Henk van der Zee.
Hester Folkertsma, Lena Tiesma en Benthe Ouderkerken beten de spits af
met Petticoat van Chantal Jansen. Als tweede waren Jesse Bakker en Jippe de
Vries aan de beurt met Don’t worry van Madcon waar Jippe helemaal uit zijn
dak ging als een echte street dancer. Samen voor altijd van Marco Borsato
werd live gezongen door Sara de Rouwe en Lena Tiesma. Na een tweede
poging werd er een fantastisch optreden verzorgd. Toen was het podium
helemaal alleen voor Marije van der Meer zij playbackte: ik kan gewoon niet
stilstaan uit de musical de DJ draait door.
Een heel anders genre werd gebracht door de Spice Girls dit waren Anna
Galama, Lineke Schakel, Sanne de Rouwe Anna Tiesma, Lysbet Speerstra en
Birthe Folkertsma. Jar of hearts van Christina Perri werd ook live gezongen
door Naomi Feenstra en Femke Galama na dat ze hun lachspieren onder
controle hadden werd er een goed optreden verzorgt.
Na een kleine pauze kwam de rijdende rechter op het podium met de
mannen van het kadaster in een prachtige zelfgemaakte auto wat zorgde voor
veel hilariteit, uitgevoerd door Sjoerd B. Bouma, Wieger de Jong en Yde
Schakel hier hadden ze al een jaar op gebroed. Klaas en Andrea Boersma
vertolkten Smokie Suzie Quatro. Lysbeth Tiesma en Yda Folkertsma kregen
de zaal ook aan hun voeten met een optreden van Tineke Schouten en Dolly
Parton. Ook Janita de Jong bracht een mooie show met Set fire tot he rain van
Adele. Als laatste was het bestuur van it Waltahûs aan de beurt met melken
doe je zo van de Suskes.
Toen moest de jury bestaande uit Doortje en Sjoerd Huitema uit Blauwhuis
aan het beraadslagen om tot een uitslag te komen dit was niet makkelijk
maar de prijzen werden als volgt verdeeld:
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Jeugd
1.
2.
3.

Don’t worry van Madcon gespeeld door Jesse Bakker en Jippe de Vries.
Petticoat van Chantal Janzen door Hester Folkertsma, Lena Tiesma en
Benthe Ouderkerken.
Ik kan gewoon niet stilstaan door Marije van der Meer.

Volwassenen
1. Set fire to the rain van Adele door Janita de Jong.
2. Tineke Schouten en Dolly Parton door Yda Folkertsma en Liesbeth Tiesma.
3. De rijdende rechter door Sjoerd B. Bouma, Wieger de Jong en Yde Schakel.
Publieksprijs: Wanabe van de Spice Girls door Anna Galama, Lineke Schakel, Sanne de
Rouwe, Anna Tiesma, Lysbet Speerstra en Birthe Folkertsma.

Na de playbackshow werd het een tijdje stil in it Waltahûs vanwege het
overlijden van onze geliefde dorpsgenoot Jaap van Lingen. Jaap was als oud
bestuurder ook altijd nou betrokken bij het dorpshuis, samen met zijn vrouw
Betty deden zij veel werk voor ‘it Waltahûs’. Wij zullen hem erg missen en
wensen Betty veel kracht en sterkte bij dit zware verlies.
Uiteindelijk werd de draad weer opgepakt en hielden we voor de vrijwilligers
op 10 maart weer de traditionele avond met als thema bourgondische avond.
Een 50 tal mensen had zich hiervoor opgegeven ze kwamen al dan niet
verkleed en het werd weer een plezierige avond. Er was genoeg te eten en te
drinken en na het buffet kon er worden gedanst onder leiding van Teake en
Jeannet Rijpma die ons Bourgondisch leerden dansen.
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Alie Poelstra Skieppesturt 2017
It sil dy mar oerkomme: setst neat
fermoedzjend nei it Waltahûs ta om te
hearen wa’t de Skieppesturt krijt en dan bist
sels de gelokkige. En dan noch wol yn it
Kulturele Jier 2018, in jier dat stiiffol stiet fan
de meast yndrukwekkende aktiviteiten. Noch
wol mei in Kulturele Haadstêd fan Europa,
mei Ljouwert en it omlizzend plattelân derby.
Yn dat jier skiednis skriuwe is tige bysûnder.
En dat is ek it krijen fan de Skieppesturt.
Krekt sa bysûnder as mei it millenniumjier, of
doe’t de Alvestêdetocht riden waard yn 1997,
de PC wûn waard en it ôfrûne jier de Freule.
Mar goed, it is no 2018 en wy ha ús fernuvere mei de nominaasjes dy’t jim ús
takomme litten ha. Fansels hiene wy sels ek ideeën, mar lang om let kinne wy
stelle dat wy ek dit jier wer each ha foar de kwaliteit fan minsken út eigen
doarp. Kwaliteit en wurdearring, net earder ûnderskieden, mar it waard wol
heech tiid.
Mei dy konstatearring kinne in protte minsken ferromme sykhelje. Nee, gjin
twadde kear de sturt foar ien. Mar wat ús oanbelanget krijt wol in bysûnder
persoan ús heechste doarpsear. Ien dy’t fan wanten wit, dy’t al in jiermannich
aktyf is en boppedat hielendal by de ynventaris fan it doarp heart, fan it
doarpshûs ek. Kin it noch moaier?
Yn it prachtige jubileumnûmer fan ‘t Skieppesturtsje binne alle dekorearre
doarpsbewenners yn in echte earegalerij de revu passeard. Dêr diel fan
útmeitsje is in grutte ear en dy ear komt dit jier ta oan immen dy’t suver as
gjinien oars hert hat foar it doarp. Ien dy’t leafst oeral by belutsen wêze wol,
sa mooglik foaroan stean wol en soms gewoan yn stilte genietsje kin fan wat
it doarpslibben oan moais opsmyt. En dit barren jûn is ek soksawat: it moaiste
wat it doarpslibben yn Tsjerkwert jaan kin: de ûnderskieding ta Skieppesturt
fan ‘t jier.
Ien persoan dus, gjin ploech, feriening, kommisje of wat ek mar. Jubilarissen
wiene der oars genôch. De iisklup bestie 140 jier, Musykferiening
Eensgezindheid 95 jier, it Tsjerkekoar fan Tsjerkwert Dedzjum en omkriten 60
8
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jier, de EHBO feriening 60 jier, de 60+ Soos hast 50 jier, krekt as de
biljertferiening H.T.S. Wat dy jiertallen oanbelanget kinne wy de kommende
jierren mar yn ‘e gaten hâlde. Mei yn gedachten wat krekt neamd is, sil it jim
net ferbaze dat ús nagelnije Skieppesturt ek te krijen hat mei dy grutske
jubilarissen. It kin hast net oars. En dyselde jubilarissen sille grif ek grutsk
wêze op wa’t jûn de Sturt krijt.
De belutsenheid mei Tsjerkwert fan dejinge dy’t wy daliks tige bliid meitsje
giet al moai wat jierren werom yn de tiid. En dan komt it. By dizze persoan leit
in stikje skiednis oer it útrikken fan de Sturt. En dat bringt ús werom yn ‘e
bedstee fan harren wente. Jawis, nofliker kinne wy it suver net meitsje. It
smakket nei mear, it priuwt nei in slokje en it hat te krijen mei de
begraffenishuodden. Dy leine ûnder it bedstee, deeglik opburgen foar it
kommende optreden.
Us Skieppesturt is in frou. Frijwillichster by it Waltahûs, as himmelster, tiisdeis
wakker aktyf as helpster by de bar, 45 jier lid fan it Tsjerkekoar, helpt mei
klearsetten foarôfgeand oan de rippetysjes, wie en is fan de partij by
buertfeesten fan Singel en Waltawei, toant har betûft by it jeu de boulesspul
op it doarpsfeest en stie ôfrûne jier noch op it poadium te sjongen mei de
buert. Sy mist gjin jierfergadering en komt op alle feesten fan Keningsdei oant
Sinteklaas. Sy makke diel út fan de Frouljusferiening Martha Maria, komt trou
op de 60+ Soos, en oefenet har atletysk fermogen noch wykliks op de jûn fan
de fitness foar froulju. Ferline jier wie se ek noch tolve en in heal jier
frijwillichster yn Avondrust te Makkum. It waard suver sa’n bytsje har twadde
thús.
Fan 1970 oant 75 wenne se oan de Panhúswei 8, de Alddyk yn húske
Meinsma by Hiemstra, doe op de Singel yn it lytsje húske op nr. 14, dêrnei op
de pleats op Singel 4, letter werom nei 14 en no al wer jierren lang yn de Ald
Hang op de Waltawei. Nei Boalsert ta te wenjen woe se beslist net. Se wie
alhiel Skieppesturt wurden. En dan kin it suver net misse, dan stiet safolle
doarpsleafde dé ûnderskieding net langer yn ‘t paad. Wy ha it fansels oer ús
Alie Poelstra – Rienstra.
Doe’t de seal mei grut applaus de útslach beantwurde, wie it tiid foar
sjampanje. Tagelyk kaam har eigen famylje achter de gerdinen fan it poadium
wei. De ferrassing wie grut. Dy wiene dochs wer nei hûs ta set, tocht se. Mar
de organisaasje hie it fansels oars yn ‘e holle. Doe’t Alie troch har susters by it
Waltahûs brocht wie, sette de famylje by de trep op nei boppen ta en
’t Skieppesturtsje Maitiid 2018
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wachten dêr de taspraak ôf, wylst Alie allinne yn ‘e seal achterbleau. En doe
sette de musyk ek noch ris yn om Alie ta te sjongen om’t se krekt jierdei west
hie. 78 jier wie sy wurden en dat betsjut dat der al hiel wat doarpsskiednis
oan har foarby kommen is. Op it boppesealtsje, boppe it poadium prate wy
altyd eefkes nei en ek doe wie it wer in noflike gearsit mei in protte wille.
Want dat kinst mei Alie ha. Sa fertelde sy dat it har nóch altyd dwers sit dat se
ea in reiske mei de 60+ Soos fersitte moast om’t krekt op dy dei ek de
susterdei plak fûn. De famylje wist it tenei, dit kinne se Alie net oandwaan. Op
dy seisde jannewaris hie se de jûns earst noch út iten west mei har famylje.
En doe hie se noch ferteld fan it útrikken fan de Skieppesturt. Dat woe se net
misse. Fansels, dat kaam hielendal klear. “Ík hoech dy Sturt net hear,” hie se
noch mei klam sein ûnder iten, mar o wat wie se der wiis mei.

It hiele jier is Alie no Skieppesturt, sy sil it oeral heare moatte en de doarpsear
ûndergean. Op gearkomsten spesjaal wolkom hjitten wurde fansels as
earegast, stikken yn ‘e krante, sa as dat ek barde doe’t se 25 jier by Avondrust
wurke hie. Mei Wybren waard se ophelle, mei hynders foar de tilbry. It sil har
nea ferjitte.
En dan komt se mei in wûndere útspraak: “Nee, ik kom op alle fergaderingen
mar net op dy fan de iisklup. Dan kinst in pear redens winne en dêr kin ik neat
mei.” Alie kin der noch net oer út. It ôfrûne jier hie se yn ‘e simmer in dipke
hân. Sy bruts it skouder. Hoe soe it komme mei al har frijwilligerswurk? En
mei Avondrust? It wie har min nei’t sin dat se net fuort koe, mar neffens har
suster is Alie ien dy’t nea opjout. En sa is’t, want alle aktiviteiten pakte sy wer
fleurich op al is oan it himmeljen yn’t Waltahûs in ein kommen. Gerben D. Wijnja
10
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Nieuws van De Reinbôge
Ook dit jaar doet Cbs de Reinbôge weer mee aan “de Himmeldei”. Op
donderdag 12 april zorgen de leerlingen van de school samen met de
leerkrachten voor een mooi en schoon opgeruimd dorp.

Waarom Himmeldei?

Veel mensen storen zich aan het zwerfafval wat op straat ligt.
De leefomgeving wordt steeds schoner. Dit komt doordat er bijvoorbeeld
meer afvalbakken te vinden zijn, maar ook doordat meer mensen zich bewust
zijn van het feit dat zwerfafval schadelijk is voor het milieu. Hoewel het
zwerfafvalprobleem minder groot is geworden, zijn er helaas nog altijd
plekken waar zwerfafval op straat ligt. Rondslingerende plastic zakjes, stukjes
kauwgom, lege flesjes en blikjes zijn een bron van ergernis van veel
volwassenen én kinderen. Met Himmeldei gaan de leerlingen samen de
omgeving van de school schoonmaken. Zo leren de kinderen al op jonge
leeftijd verantwoordelijk te zijn voor hun afval.
In Tjerkwerd is er een extra actie door de leerlingen van groep 6/7/8. Zij
maken dan ook het monument schoon “Opdat wij niet vergeten”. Dit
monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers staat op de
begraafplaats bij de St. Petruskerk.

Nijs fan Eensgezindheid
Na een geslaagde kerstuitvoering op eerste kerstdag in de St. Petruskerk,
waarbij ook de zangtalenten van Eensgezindheid werden benut, zijn we 2018
begonnen met de jaarvergadering. Onze eerste geplande optreden op 17
februari ging helaas niet door. De redenen bij jullie bekend. We hebben
besloten dit concert in te halen als 'oktoberfest' op zaterdag 13 oktober 2018.
Jeugdkorps De Toansetters heeft op 20 januari al weer van zich laten horen
op het Femuza jeugdkorpsfestival in Oppenhuizen.
’t Skieppesturtsje Maitiid 2018
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Dit jaar staat voor Eensgezindheid ook weer het Spykerfestival in Ureterp op
ons programma. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Voor de rest van het
jaar staat het volgende ons nog te wachten:
- 7 april: festival Femuza te Nijland
- 27 april: Koningsdag
- 4 mei: dodenherdenking
- 17 mei: Try-out in Heeg
- 26 mei: Spykerfestival te Ureterp
- 7 juli: campingconcert met Koudum en Wyckel
- 13/14 juli: dorpsfeest
- 13 oktober: Oktoberfest in Tjerkwerd
U ziet het, de agenda is weer goed gevuld. Jullie 'horen' van ons.

"In doarp mei in korps hat krekt dat, wat in doarp sûnder korps net hat!"
Folgje ús op Facebook of op www.fanfare-eensgezindheid.nl
12
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“Beabuorster Monologen” belibbet twadde printing
Jouke Hylkema, grut wurden op ‘e pleats fan
Beabuorren, hat yn ‘e mande mei Oane de
Vries in twadde printing útjûn fan oantinkens
oan mûnder Wiebe Koopmans en syn frou
Hyke Koopmans-Jorritsma. Wiebe, ek wol
Wyberen neamd, wie in rasferteller en Jouke
kaam der as jonkje gauris op besite. De
bysûndere ferhalen mei Hyke as geduldich
tahearder, wiene foar Jouke reden dy as
ivich oantinken op te skriuwen.

Yn 2005 krige hy mei syn ‘Wyberen en Hyke’, in searje fan acht gearhingjende
gedichten, in Rely Jorritsma-priis foar poëzij. Dyselde acht fersen kamen ek
terrjochte yn syn debútbondel “Beabuorster monologen” dy’t yn 2006
ferskynde by útjouwerij Venus. De oantinkens binne skreaun yn in sprektoanstyl, sadat it fielt as is men as lêzer tahearder yn dy âlde molekeamer fan it
wytkalke húske njonken de Beabuorstermole. Yn de gedichten sjocht Jouke as
buorjonkje troch Wyberen syn monologen werom nei de jierren santich, mar
sa no en dan giet de ferteller ek efkes nei de aktualiteit. Hy skreau de ferhalen
op sa as se him ferteld binne, sûnder literêre keunstgrepen. Mar foar de
sjuery fan de Rely Jorritsmapriis wie it yn 2005 reden genôch him in priis te
jaan. It boekje telt 46 siden mei in omslachûntwerp fan Oane de Vries. By him
is it boekje ek te ferkrijen (vriver@xs4all) foar € 7,50. Oer de post: € 10,-.
Gerben D. Wijnja

Hyke en Wyberen
Koopmans yn de
keamer fan harren
molehúske.
(foto
Gerben D. Wijnja 10
desimber 1982)
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Stichting Windkracht 10
Gelukkig hebben wij afgelopen jaar weer een normale (26 miljoen kWh)
opbrengst van de molens gehad. Na de lage (23 miljoen kWh) in 2016 en de
zeer hoge (30 milj. kWh) opbrengst in 2015 was dit voor het windpark weer
een jaar zoals wij die graag zien. Hierbij een overzicht van de tijdens de
jaarvergadering van Dorpsbelang op 1 december jongstleden toegekende
uitkeringen en toezeggingen in 2017:
Dartclub Waltahûs

€

100,00 Dartborden

Dorpsbelang / Koenz

€

Eensgezindheid

€

400,00 Lessen op school

EHBO

€

300,00 Act Fast Heimlich trainer

Fitness

€

140,00 Radio/cd-speler en agilty-training-ladder

Kerkenraad

€

200,00 Boeken kinderen kerstfeest

Reinbôge

€

750,00 Kleed zandbak etc.

Soos 60+

€

250,00 Voorstelling Adyrf

Iisklup

€

300,00 Entree Thialf 2018

Winteravond december 2017

€

250,00 Kosten organisatie

Kerk

€ 10.000,00 Bijdrage verbouwing kerk

Zonnepanelen

€

1.500,00 6 aanvragen

Kaatsverening

€

3.500,00 Luifel kleedruimte

Dorpbelang

€

1.575,00 Bloembakken, buitenkraan en infobord

Oranjevereniging

€

Website Tjerkwerd

€

3.500,00 Vernieuwing website

Eensgezindheid

€

750,00 Vloeimans concert

Iisklup

€

315,00 Entree Thialf 2017

Totaal

€ 26.030,00

2.000,00 Renovatie woning (gem. doet ook mee)

200,00 Bijdrage prijzen kaatsen dorpsfeest

Onze bijdrage bij de aanschaf van uw zonnepanelen is nog steeds van
toepassing. Wij hebben tot op heden een bedrag van €8.125,- (33
deelnemers) uitgekeerd.
Op de website van Tsjerkwert onder St. Windkracht staat een
aanvraagformulier (pdf). Deze is te downloaden en in te vullen. Na invulling
kunt u deze inclusief bijlagen via de mail of handmatig bij ons aan te leveren.
Het bestuur.
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Rudolf Huisman, de lêste molkboer fan Tsjerkwert
De tiid fan brêgewipper en molkboer Lammert Stegenga leit al in moai skoft
achter ús. Dy hie neist molke ek sûpe en sûpengroattenbrij yn it assortimint.
Dat helle er yn grutte molkbussen mei in kroade op. It joech gjin folslein
bestean: syn frou Duttje fertsjinne mei breidzjen der wat by. It wie de tiid
fan hûnekarren en bakfytsen dêr’t waar en wyn mei trotsearre waarden om
de klant te betsjinjen, leafst alle dagen.
Doe kaam de tiid fan motorisearre brijkarren mei lúkse produkten dy’t
benammen foar de sneins oanskaft waarden: yoghurt en fla yn twa of trije
kleuren. De molkboer hie de oerstap ek makke fan bussen fol molke en brij
nei flessen. It rammeljen fan de kratten hearde derby. Mar de molkboer woe
mear en moast dat ek wol om de fûle konkurrinsje mei de supermerken oan
te kinnen. De ridende winkel wie it risseltaat. It besoargjen oan hûs fan in grut
ferskaat oan produkten makke it ferskil. In service dy’t benammen de âldere
klanten wisten te wurdearjen. De SRV-wein wie suver net fuort te tinken yn it
strjittebyld fan stêd en doarp. Der wie in tiid dat der mar leafst 360 troch
Fryslân rieden. De lêste jierren is dat oantal weromrûn nei likernôch 20. It
binne de lêste molkboeren mei in ridende winkel dêr’t al hiel lang folle mear
yn te keap is as molkeprodukten allinne. Mar hieltyd mear spile de fraach:
hoe lang hâlde se it fol?
De passy fan SRV-man Rudolf Huisman
Dy fraach sil Rudolf Huisman ek troch de holle spile ha. In man dy’t hold fan
syn fak, dy’t betûft wie yn de omgong mei klanten en fan ûnderop de
ûntjouwing fan it fak meibelibbe hie. Mear as 40 jier wie it syn passy, mar op
2 desimber 2017 kaam er foar it lêst troch de buorren fan Tsjerkwert. Rudolf
gie mei pinsjoen.
Syn jierrenlange trouwe tsjinst bleau net ûngemurken. Twa kear yn ‘e wike
wie er mei syn wein in fertroud gesicht en by Joop en Akke Nota hie er in
húske fan hâldoan. Dêr stie de middeis de kofje foar him klear en wie der oan
’t tafel tiid foar in praatsje.
Op 2 desimber barnde lykwols de houtkachel yn it tsjerkje dêr’t ferskate
klanten gearkamen om him te ferrassen op syn lêste rit troch it doarp. Noch
ien kear klonk de klakson troch de strjitten en brocht er bôlen, molke, tsiis,
spekulaas, pipernuten, fla, yoghurt, koeken, brea, bûter en folle mear sa
nedich oan de keukenstafel ta. Dat waard wurdearre en Rudolf die it graach.
Yn waar en wyn krekt as al dy jierren dêrfoar.
’t Skieppesturtsje Maitiid 2018
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Nettsjinsteande de frije tiid dy’t foar him leit is it gefoel in bytsje dûbeld. “Ik
vind dat ik sommige mensen in de steek laat,” sei er tsjin de kranteman fan de
Boalserter Krante. En dy soarch miende er oprjocht, want opfolging is der
(noch) net. Rudolf wie foar mannichien ek mear as de man dy’t boadskippen
by harren yn ‘e hûs brocht. Hiel wat lief en leed hat er dield mei de klanten.
Hy wie de man dy’t altyd ear hie foar wat de minsken te fertellen hiene,
moaie en soarchlike berjochten. Dêr kaam er dan ek mei thús by Tineke, syn
frou. De ûnsichtbere faktor fan it wolslagjen fan Ruldolf syn wurk by de dyk.
Sy wie de frou fan de administraasje, de boekhâlding en holp mei yn it hok.
Dat wie de garaazje oan de Kerkstraat, tichtby harren hûs yn hertsje Boalsert,
de stêd dêr’t harren hert leit. Dêr kamen de bestellings binnen. Dat moast
oardene wurde en yn de wein syn plakje krije. Dêrmei wie Tineke de
ûnmisbere skeakel yn it bedriuw dêr’t no dus in ein oan kommen is nei hast in
ieu famyljetradysje. Pake Rein wie ommers yn 1920 al begûn as brijfenter. Hy
makke ek sels de brij dy’t er yn fetjes rûnbrocht yn Boalsert. Rudolf syn heit
naam it bedriuwke nei de oarloch oer. It wie 1948, de tiid fan weropbouwen
nei tsjustere oarlochsjierren. Heit Sjieuwke makke Bulgaarske yoghurt. Rudolf
fertelt grutsk dat syn heit de earste yn Nederlân wie dy’t dat ferkocht. It wie
ek in tûke molkboer. Rudolf glunderjend: “In die tijd kwamen de flats in
Bolsward. In plaats van alle trappen op te lopen, hadden zijn klanten een
touw met haken en daaraan een tasje of kratje. Als hij toeterde, lieten ze dit
zakken, samen met hun boodschappenbriefje. Mijn vader vulde ze allemaal
en dan konden zij ze weer omhoog halen”.
Rudolf kaam lykwols net daliks op de breiwein doe’t er fan skoalle kaam. Nei
in karrière by de Marine yn Den Helder kaam er by de ferneamde firma
Nooitgedagt yn Drylts en bedarre er tusken houten boartesguod, redens,
skaven en wurkbanken. Mar yn 1978 frege syn heit at er de saak oernimme
woe. Dat wie net oan dovemansearen sein, want it like him wol wat. Fan
hûsút koe er it klappen fan ‘e swipe, wist er wat him te wachtsjen stie en it
lake him oan. Syn karrière begûn daliks al op de SRV-wein. Spyt fan dy
beslissing hat er nea hân “Het was myn hobby hè. Het mooiste wat er is.”
Ofskie mei wurdearring
Dat er syn wurk yn Tsjerkwert goed die murk er altyd wol oan de minsken. De
wurdearring makke syn ynset sa noflik. Dat er dêrfoar op dy twadde desimber
troch syn fêste klanten ek noch ris feestlik yn it sintsje setten waard wie
dochs wol de kers op ‘e slachreammetaart. It wie geweldich. Rudolf hat in
prachtige tiid hân op ‘e wein, dat wie de Skieppesturten net ûntgien en
dêrfoar woene se him graach ferrasse. Gerben D. Wijnja
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Fotocollage Laatste keer SRV
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Fotocollage De Wilde Stad
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Fotocollage Winter
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Fotocollage EHBO
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Voorpremière De Wilde Stad druk bezocht!
Het grote publiek moest er nog anderhalve maand op wachten, maar
inwoners van Tjerkwerd zaten vrijdagavond 12 januari eerste rang in het
eigen dorpshuis voor de voorpremière van De Wilde Stad. De film is de
opvolger van De Nieuwe Wildernis, die in 2013 werd bekroond met een
Gouden Kalf. De film brengt de Amsterdamse natuur in beeld. Voor beelden
van vleermuizen streken de makers echter neer in Tjerkwerd, waar een grote
kolonie in de kerk huist. Koster Wieger de Jong regelde als tegenprestatie de
voorvertoning in het dorp. Producent lgnas van Schaick en cameraman
Willem Berents gaven voor de première een inleiding.

EHBO TJERKWERD
Op dinsdagavond 19 september had de EHBO de startavond. Deelnemers
kwamen in ’t Waltahûs een veelvoud aan ongvalssituaties tegen waarbij zij de
eerste hulp mochten bieden. Vrijwilligers die hier de slachtofferrol speelden
nogmaals dank. De rest van het seizoen stond er de herhaling van reanimatie
en AED, blarenprikken en winterletsel, verbandleer en andere ongemakken
op het programma.
Vrijdagavond 16 februari hadden we de
jaarvergadering van de EHBO. Tijdens de
vergadering hebben we Hinke Brandsma in het
zonnetje gezet. Hinke is al 30 jaar lid van de
EHBO vereniging en bijna twintig jaar vast
bestuurslid. In 1988 is Hinke lid geworden van de
vereniging en sinds 1999 zit zij in het bestuur. De
eerste 13 jaar als secretaresse en de laatste jaren
houdt ze alle EHBO materialen bij.
Hinke zorgt ervoor dat de leden er altijd warm bij zitten tijdens de
oefenavonden. Ze houdt bij wie er bij de lessen aanwezig zijn en zorgt voor
koffie & thee en wat lekkers. Vaak speelt ze voor slachtoffer en ze heeft
geholpen bij het werven van donateurs voor de AED. Sinds 1992 helpt ze ook
mee bij de jeugd EHBO op school.
’t Skieppesturtsje Maitiid 2018
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Na afloop van de vergadering hadden we gastspreker Doutsje Hibma. Zij
vertelde op een aansprekende manier over 1e hulp bij drank en drugs
incidenten in het uitgaanscircuit. We kunnen terug zien op een mooi seizoen
en hopen onze leden tijdens het seizoen 2018/2019 weer te verwelkomen.
Groeten het bestuur,
Agatha Miedema (voorzitter)
Jantje van der Stap (secretaris)
Jan Witteveen (penningmeester)
Hinke Brandsma
Wanda Bakker
Email: ehbo.tjerkwerd@gmail.com

Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.
Ledenvergadering 2017
Op 1 december jl. was ons jaarlijkse ledenvergadering. Hier verwelkomde
onze voorzitter Fokko Rollema ca. 42 aanwezige leden. Tijdens deze
bestuursvergadering is Margriet Bekema toegetreden als bestuurslid. Het
goedgekeurd jaarverslag 2017 en de notulen van boven genoemde
ledenvergadering kunt u inmiddels terugvinden op de website
tsjerkwert.nl/dorpsbelang.
Nieuw College van B&W
Na de gemeenteraadsverkiezing in november is er begin dit jaar een nieuw
College van B&W gevormd. Het dagelijks bestuur van onze gemeente bestaat
nu uit de wethouders Maarten Offinga (CDA), Gea Wielinga (CDA), Stella van
Gent (PvdA), Erik Faber (GL), Mark de Man (VVD) en Waarnemend
burgemeester Magda Berndsen (D66). Voor de indeling van de portefeuilles
verwijzen wij jullie naar de website van de gemeente:
www.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur/samenstelling-college_44389.
Nieuwe contactwethouder
Door de wijzing van het college van B&W is er ook een nieuwe indeling van de
contactwethouders gemaakt. Zo heeft Tjerkwerd een nieuwe
contactwethouder gekregen, namelijk wethouder Mark de Man.
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Uitnodiging sociaal domein Súdwest-Fryslân
Alvast noteren: 26 april van 12:00 tot 14:00 uur. Inspirerende lunch voor allen
die zich inzetten voor de inwoners van Bolsward en omgeving.
Voor wie: Vrijwilligers (organisaties), kerken en professionals werkzaam
binnen het sociaal domein. Waar: in Bolsward, de definitieve locatie volgt.
U zet zich allen in voor de inwoners van Bolsward en omstreken. De lunch is
een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te inspireren om samen een
gemeenschap te vormen waar het goed wonen, leven en werken is.
Het doel van de lunch is elkaar op informele manier (nog beter) te leren
kennen, zodat we elkaar weten te vinden en elkaars kracht kunnen benutten.
Zo kunnen we samen een sterk netwerk vormen.
Ook willen u onder andere laten kennismaken de nieuwe stichting Sociaal
Collectief SWF, de Kleding bus SWF, een initiatief van dorpsbelang
Witmarsum en nog meer. Het definitieve programma en locatie volgt zo
spoedig mogelijk.
Contact
dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
www.tsjerkwert.nl/doarpsbelang-tsjerkwert-en-omkriten/
Het bestuur,
Fokko Rollema, voorzitter
Richard Teppema, secretaris
Anneke Speerstra, penningmeester
Jan Witteveen
Bertus-Rinse Bakker
Joke de Jong
Margriet Bekema
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Familieberichten
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Website www.tsjerkwert.nl
Tijdens de laatste jaarvergadering van ‘Dorpsbelang’, december 2017, heeft
Jan Witteveen namens de Werkgroep Website Tsjerkwert de vernieuwde
website www.tsjerkwert.nl van ons dorp gepresenteerd. Wij vinden de site
mooier, duidelijker en bezoekvriendelijker en hopen natuurlijk dat onze
dorpsgenoten dat ook vinden. De website wordt in elk geval, ook via
Facebook (tsjerkwert.nl), goed bezocht.

Skieppesturtsjes
We zijn nu bezig de nieuwe website op onderdelen te verfijnen en aan te
vullen. Zo staan sinds kort alle edities van dorpskrant ’t Skieppesturtsje van
1977 tot en met 2007 op de site. Met dank aan Sytske Dijkstra-Bouwhuis en
Bertus en Nellie Walsma. Jos Falkena heeft hiervoor maar liefst 155
Skieppesturtsjes gescand, pagina voor pagina (ruim 4000!). De nu nog
ontbrekende jaargangen komen binnenkort op de site. Leuk om oude
uitgaves terug te lezen! Met één klik zit u in een oud nummer naar keuze.
Vaste contactpersonen verenigingen
Om de website van ons dorp actueel te houden, hebben we de hulp van
individuele dorpsgenoten én van de verenigingen in Tjerkwerd nodig. Wij
verzoeken bij deze alle verenigingen een vaste pr-contactpersoon te
benoemen, die de informatie op de eigen pagina op de site bijhoudt. Denk
aan wijzigingen in de bestuurssamenstelling, maar ook aan bijzondere
activiteiten of jubilea. De contactpersonen van de verenigingen kunnen
wijzigingen, aanvullingen of activiteiten aan ons doorgeven, waarna wij
zorgen dat ze op de website worden verwerkt.
’t Skieppesturtsje Maitiid 2018
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Als wij als werkgroep de namen van de contactpersonen van de verenigingen,
met telefoonnummer en/of e-mailadres, krijgen, kunnen wij 1 of 2 x per jaar
checken of de informatie op de site nog klopt. Zo houden we de website van
ons dorp met elkaar up to date.
Iets te melden, meld het ons!
Voor individuele dorpsgenoten geldt: heeft u iets te melden, meld het ons!
Een nieuwsbericht? Een bijzondere foto? Als ú ons op de hoogte houdt,
zorgen wíj voor een actuele website/agenda. We hebben echt iedereen nodig
voor het bijhouden van de website van ons dorp.
Werkgroep Website Tsjerkwert
Jan Witteveen, Jos Falkena, Jan Kroontje, Ans Valkering, Daniëlle Kraft
E-mail: websitetsjerkwert@gmail.com
www.tsjerkwert.nl Vóór en dóór het dorp!

Like ons op Facebook

Geslaagd voor Jeugd EHBO

Alle zeven leerlingen van groep 7 en 8 van CBS de Reinbôge zijn vrijdag 16
februari 2018 geslaagd voor hun Jeugd EHBO diploma. De groep bestaande
uit Niek Ebbendorf, Wessel Folkertsma, Teake Jelle Teppema, Arwin Koster,
Hinke Bouma, Iris Ebbendorf en Margje de Vries behaalden het examen
afgenomen door Evelien Fluit. Volgens de leiding was het een leuke groep die
altijd goed en serieus bezig was.
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En toen kwam de winter toch nog……
Piet had het ons beloofd. Maar eerlijk gezegd hadden we de hoop al een
beetje opgegeven. Toen kwam ie er ineens toch: de winterweek. De
winterweek die ervoor zorgde dat Tjerkwerd begin maart toch vier dagen
kon schaatsen op de ijsbaan.
Normaal gaan de kieviten begin maart al bijna ‘oer de wjuk’. Maar nu:
Siberische omstandigheden, snijdende wind, gevoelstemperaturen van -20.
Prachtig! Krokusvakantie, kinderen vrij, schaatsen met die hap! Dat viel tegen,
de harde wind in combinatie met de steeds krachtiger wordende zon
maakten dat het ijs maar niet dikker wilde worden. Wachten, wachten, Piet
horen, wel, niet, wel, niet…
Daarna een laag sneeuw en vervolgens in het offensief: met een groep
vrijwilligers de ijsbaan op. Om op heel dun ijs de sneeuw weg te schuiven. En
toen, twee nachten met matig tot strenge vorst. Bam! Ze zorgden ervoor dat
op donderdag 1 maart de ijsbaan open kon. Het werden vier prachtige
winterdagen: de snijdend koude wind hield kinderen noch volwassenen van
de baan. Er was muziek, chocolademelk en gezelligheid, veel gezelligheid. En
gemeenschapszin, zoals die met ijs of sneeuw zo mooi spontaan ontstaat.

Op vrijdag konden we na zes jaar eindelijk weer kortebaanwedstrijden
organiseren: ’s middags voor de jeugd, ’s avonds voor de oudere jeugd en
volwassenen. Het werden prachtige wedstrijden, waarbij er vol vuur en passie
werd gereden en gestreden. Riemer Ouderkerken (groep 1/2), Jesse
Wijngaarden (groep 3/4), Willem Schakel (groep 5/6) en Hinke Bouma (groep
7/8) wonnen de wedstrijden in hun leeftijdscategorie. Maar eigenlijk waren
alle kinderen die meededen winnaars. Top dat jullie er waren, meisjes en
jongens.
’t Skieppesturtsje Maitiid 2018
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Anne Galama en Hotze Sikkes wonnen de wedstrijden bij respectievelijkede
meisjes en jongens van 12 tot 16 jaar. Bij de dames vanaf 16 jaar was de titel
voor Yvonne Galama. Bij de heren vanaf 16 jaar ook veel spannende
wedstrijden. In de finale was Auke Walsma net iets sneller dan Jelle Zijsling,
de grote kampioen van de laatste twee decennia. ‘Hie de baan 20 meter
langer west dan hie ik it net rêden’, bekende Auke na afloop.
Met een totale deelname van bijna 50 schaatsers over de hele vrijdag en ook
veel animo op de andere dagen kijkt het bestuur van Iisklup Tsjerkwert terug
op een mooie winterweek, met vier echte schaatsdagen. Zelfs toen het water
zondagmiddag al behoorlijk het ijs was opgekropen werd er nog volop
geschaatst.

De prijswinnaars van de kortebaanwedstrijden in willekeurige volgorde: van links
naar rechts: Eva Kramer, Hielke van der Meer, Hotze Sikkes, Thea Zijsling, Femke
Galama, Sietske van der Meulen, Jelle Zijsling, Yvonne Galama, Anna Galama, Auke
Walmsa, Sieberen Feenstra en Liam Kramer.
Meisjes vanaf basisschool
1. Anna Galama
2. Femke Galama
3. Eva Kramer

Dames vanaf 16 jaar
1. Yvonne Galama
2. Sietske van der Meulen
3. Thea Zijsling

Jongens vanaf basisschool
1. Hotze Sikkes
2. Hielke van der Meer
3. Liam Kramer

Heren vanaf 16 jaar
1. Auke Walsma
2. Jelle Zijsling
3. Sieberen Feenstra
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Nieuws van Oranjevereniging “Mei inoar ien”
Op vrijdag 19 januari was de jaarvergadering van de OV. Zoals gewoonlijk
werd er teruggeblikt op het voorgaande jaar. Maar ook zijn er een aantal
afspraken voor het komende jaar gemaakt. Het bestuur kwam met een
voorstel om de opzet van het dorpsfeest te veranderen. Het blijkt dat het de
laatste jaren voor een aantal buurten best moeilijk is om voor de zeskamp
voldoende mensen bereid te vinden om mee te doen.
De leden die de jaarvergadering bezochten konden kiezen uit de volgende
opties:
a) 1x in de twee jaar zeskamp en 1x in de 4 jaar een optocht met wagens.
b) 1x in de vier jaar een zeskamp met wagens en de andere drie jaar op
zaterdag spelletjes voor groepjes van 4 personen.
Er werd gekozen voor optie b met een aanpassing:
Iedere 4 jaar een zeskamp, de ene keer met een optocht met wagen en 4 jaar
later met een lopende optocht. NB op vrijdagavond van het dorpsfeest wordt
ieder jaar wel een buurtspel georganiseerd. Tijdens deze vergadering is er ook
gestemd voor het thema van het dorpsfeest op 13 & 14 juli dit jaar.
Het thema wordt : The Sixties.
Dit jaar heeft er weer een bestuurswissel plaatsgevonden, Klaas Boersma
heeft afscheid genomen en Jan de Groot is ons komen versterken.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
Mireille Galema
voorzitter
Jaap Visser
secretaris
Ida Folkertsma
Peningmeester
Thea Zijlsing, Aly Schakel, Wiebren de Jong en
Jan de Groot algemeen lid
Noteer alvast de volgende data op uw kalender:
Dinsdag 24 april

Inschrijfavond voor het kaatsen, jeu des boules
en volleybal van 19.00 – 20.00 uur in het Waltahûs.

Vrijdag 27 april

Koningsdag

13 & 14 juli

Dorpsfeest thema The Sixties

Zaterdag 24 november Intocht Sinterklaas
’t Skieppesturtsje Maitiid 2018
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Nije roeden foar de Beabuorstermole
De Beabuorstermole hat krekt foar de Peaskedagen har nije roeden krigen.
Dat barde mei help fan in grutte kraan, sadat it de molemakkers fan Kolthof
wat dat oanbelanget maklik makke waard. At it latwurk der ek wer op sit is de
mole klear om wer te meallen. Frijwillich mûnder Jentje van der Stap hat in
bult geduld opbringe moatten, mar no’t it wer safier is, rint er wer sa grutsk
as in pau om op ‘e molepôle.
It ferfangen fan de roeden waard ynjûn troch in gefaarlik foarfal earne oars
op in grutte graanmole. It soe mei de lytsere Fryske wettermûnen sa’n faasje
net rinne, tocht eigner De Fryske Mole yn earste ynstânsje, mar De
Hollandsche Molen fûn it dochs mar better alle mûnen yn Nederlân mei sokke
“deelbare roeden”, in stik as fjirtich, oan it ketting te lizzen. Ek mei it each op
it fergoedzjen fan alle kosten troch de minister wie it better ienriedich te
wêzen.
Jentje van der Stap en Gerben D. Wijnja
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“Opdat wij niet vergeten”
Deze titel betreft het boek welke door door Gerben D. Wijnja is geschreven.
Het verhaal beschrijft oorlogsslachtoffers uit Tjerkwerd gaf aanleiding tot het
plaatsen van het monument. Initiatiefnemer, Hylke Feenstra, gesteund door
dhr. Folkert Schukken zorgde voor alle randvoorwaarden om het
gedenkteken en de uitgave van het boek te realiseren.
Het monument is in 2014 onthuld. Het is geadopteerd door leerlingen van
CBS de Reinbôge, zij hebben een groot aandeel in de voorbereidingen en
vervullen een rol tijdens de herdenking. Door middel van een lespakket
worden de kinderen uit groep 7 en 8 voorbereid op de herdenking.

Dit jaar vindt er in Tjerkwerd,
voor de vijfde keer, op 4 mei
de herdenking plaats. Het
comité verwacht dit jaar een
speciale gastspreker!

Het 4 mei comité bestaat uit de volgende personen;
Wiebren de Jong, namens de Oranjevereniging,
Heleen Wilts, namens de kerk,
Foekje Bakker, namens het korps Eensgezindheid,
Geertje Bakker, namens de Ouderraad van de Reinbôge,
Joke de Jong, namens Dorpsbelang
en Anita Hekkema, voorzitter.

Koken met Riemkje
Beste lezers, terwijl wij deze Skieppesturt aan het maken zijn, vriest het nog
behoorlijk en trekt er een ijskoude wind over Fryslân. Ik was op zoek naar een
lekker gerecht wat zowel als warme traktatie bij de koffie, als nagerecht
gebruikt kan worden. Heel veel plezier toegewenst bij het maken van dit
heerlijke gerecht.
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Frans gebak met een vulling van appel, lekker als toetje met
ijs of slagroom
Ingrediënten
• 200 gr bloem (+ om te bestuiven)
• 50 gr witte of lichte basterdsuiker
• 100 gr koude boter
• 50 ml koud water
• 2 appels
• 1 eetlepel citroensap

•
•
•
•
•

3 eetlepels suiker
snuf kaneel
1 ei
2 eetlepels paneermeel
IJs of slagroom om er bij te
serveren

Materialen
• Bakplaat met bakpapier
• Deegroller
• Vershoudfolie

Bereiding
Doe de bloem in een kom. Voeg de basterdsuiker en de boter in stukken en
mix door elkaar (je kunt dit ook met je vingertoppen doen). Voeg het water
beetje bij beetje toe tot het deeg gaat samenklonteren. Is het nog erg zacht
voeg dan een beetje bloem toe en is het erg droog een beetje water. Kneed
het dan met je handen tot een bal en wikkel in folie. Leg deze een uurtje in de
koelkast.
Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de appel in blokjes en meng met 2
eetlepels suiker, citroensap en kaneel. Haal het deeg uit de koelkast en
verdeel in 4 balletjes. Rol deze uit met een beetje bloem en leg op een
bakplaat met bakpapier. Doe een beetje paneermeel in het midden van de
deeg rondjes.
Verdeel het appelmengsel hierover. Vouw de randen iets over de
appelstukjes. Klop het ei los en bestrijk de bovenzijde van het deeg hiermee.
Bestrooi met de rest van de suiker. Bak de galettes met appel in ca 25 tot 30
min mooi bruin in de oven. Lekker met wat ijs of slagroom.
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Parodialoop en Kids-run op zondag 29 april
De Parodialoop wordt dit jaar op zondag 29 april gehouden. Nieuw is dat
deelnemers dit jaar kunnen kiezen tussen twee routes: de traditionele van
7,4 kilometer over Dedgum of de nieuwe afstand van 11,5 kilometer over
Blauwhuis.
De Parodialoop beleeft dit jaar haar 25e editie. Een goed moment om bij
wijze van experiment een tweede parcours van 11,5 kilometer toe te voegen
aan de loop, zo vond het bestuur van de organiserende Iisklup Tsjerkwert. Het
toevoegen van een langere afstand is bovendien een wens die al langer leeft
bij geoefende lopers.
Blauwhuis-route
Tot Parrega is het parcours gelijk aan de traditionele loop. Maar waar de 7,4
kilometer na Parrega linksaf richting Dedgum gaan, daar gaan de 11,5
kilometer lopers rechtdoor. Halfweg Hieslum slaan ze dan het mooie
kronkelpad in dat hen via Greonterp en Blauwhuis uiteindelijk weer in
Tjerkwerd brengt.
Vorig jaar meldden zich 80 deelnemers voor de Parodialoop. Dat was een
record. Met de nieuwe afstand erbij hoopt Iisklup Tsjerkwert dit jaar op nog
meer deelnemers. Er wordt op beide afstanden gestreden in vier categorieën:
meisjes en jongens van 12 tot en met 16 jaar en dames en heren vanaf 17
jaar. Daarnaast is er zowel bij de dames als de heren een wisselbeker te
vergeven voor de snelste Tjerkwerder op beide afstanden. Deze prijs is niet
leeftijdgebonden. De start van de Parodialoop is om 14.30 uur voor It
Waltahûs.
Kids-run
Voorafgaand aan de Parodialoop houdt Iisklup Tsjerkwert ook weer een Kidsrun. Vorig jaar deden zo’n dertig deelnemers mee. De start van de Kid-Run is
om 13.30 uur, eveneens voor It Waltahûs. Kinderen in de leeftijdscategorie
van 7 tot en met 9 jaar lopen een parcours van 1,3 kilometer door het dorp.
Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar is er een parcours
uitgezet van 2,6 kilometer. De inschrijving voor zowel de Parodialoop als de
Kids-run start op zondag 29 april om 13.00 uur. Het inschrijfgeld voor de
Parodialoop bedraagt 6 euro. Het inschrijfgeld voor de Kids-run is 3 euro.
Na afloop van de Parodialoop hopen we met muziek van dj Klaas Boersma op
een gezellige en lange nazit in of – nog beter – op het terras van It Waltahûs.
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Kleurplaat
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Snypsnaren
Jelle F. skriuwer fan de IIsklup hat in dúdlike miening. Hy fynt bryfkes by de
doarren lâns bringe om wedstriiden oan te kundigjen fan foar de oarloch.
Digitaal it is! De bewenners fan ‘e Waltawei binne him dan ek tige tankber, de
buertkommisje makke ‘van de nood een deugt’ en hat no in ‘BuertApp’.
De measte minsken leare elkoar kinnen fia Lexa of Tinder. As we Ruud freechje
hoe’t hy syn Afke S. kinnen leard hat seit hy: ‘Wordfeud!’.
Op in moaie jûn yn ’t Waltahûs sei Femke B. freondinne fan doarpsgenoat
Djurre Z. wer Jan W. is, is wyn… Jan de wyn…
Tsjoch!
Jesse en Niels B. wiene tegearre op it iis dwaande doe’t it taaie waar al
ynfallen wie. Efkes sjen as it noch wat hâlde woe… doe’t ien fan de mannen
der trochhinne gong sei de oare: ‘Ik heb hem niet kunnen redden…’.
Jelle Z. woe mei de koarte baan wedstriden op de iisbaan gelyke kânsen foar
eltsenien. As jo no sechstjin as fiifensechstich binne allegeare yn ‘e selde
kategory. Dit moast hy bekeapje mei in twadde priis. Dochs lokwinske!
Neffens hearen en sizzen hawwe barmannen Sjoerd B. en Wim K. hurdrider
Auke W. winne litten… Dit betsjutte foar Auke de earste priis, ek lokwinske!
Neffens ien fan de darters yn ’t Waltahûs op ‘e freed te jûn kin Johan O. net sa
goed oer de kjeld. By -2 flokt hy sa lúd dat se him op ‘e oare kant fan it doarp
hearre kinne…
Famylje Galema fan Dyksicht hat in Greencar (lienauto) op ‘e oprit stean,
hawwe jo ferlet fan in auto? Ilse G. soarget derfoar dat de auto klear stiet mei
de kaai yn it kontakt.
Durk W. woe de gemeente fia Facebook op ‘e hichte bringe fan in iisplaat yn ‘e
fytstunnel. Goeie aksje Durk! Oare kear al efkes in @ brûke yn stee fan in #...
Eks-iismaster Wiebren de J. wie sa fanatyk oan it snieskowen op ‘e iisbaan,
dat hy nettsjinsteande warskôgingen troch it iis sakke.
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Thea Z. soe in lekker aaike koaitsje foar ien fan de mannen, nei ôfrin noch
efkes yn ‘e magnetron sadat it binnenste ek gear wurde kin. Plof! Wistest net
better of woest alwer in nije magnetron?
Fokko R. en Jaap V. wiene tegearre by kunde yn it sikehûs fan Grins op besite.
Doe’t hja ûnderweis nei de útgong wiene freeche in frommeske of’t se efkes
foar har op it reade knopke drukke woenen. Plichttrou stimden sy der mei yn.
Zo gezegd, zo gedaan, kwam daar ineens een team zusters aan…
Klaas B. hie in ôfskieditentsje mei de Oranjeferiening, op in gegeven momint
wie Klaas poarter. Wat die bliken, hy siet by de froulje fan ‘e Rentex Floron
oan tafel! Ek gesellich!
Soms komme jo op in kearpunt, de ekonomy lûkt oan, massale folksferhuzing
ta gefolch!
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Voor al uw engergiezuinige verlichting en
installatieaanleg kijk voor meer info:
www.spaarlampen.eu 0625146668

Kopij foar it nije nûmer graach foar
1 augustus nei:
itskieppesturtsje@gmail.com

