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Fan de redaksje
Mienskipsgefoel werom
Minsken, minsken, wat in positive enerzjy kin der útgean fan in doarp, in
stipke op ‘e kaart, mar dochs brûzjend. Der bart fan alles en op in
redaksjegearkomst komt dat allegear foarby. It sil de measten net ûntgien
wêze, mar foar wa’t it noch net wit, de âlde, tige nijsgjirrige nûmers fan ’t
Skieppesturtsje steane allegear op de site fan Tsjerkwert. It wie in heislik
kerwei om al dy nûmers ien foar ien te scannen en dêrfoar binne wy Jos
Falkena tige tankber. Hy wraksele him troch de steapel boekjes en Jan
Witteveen hat se dêrnei kreas op de site set. In prachtich risseltaat, in besite
oan de digitale wrâld fan Tsjerkwert yn’t bysûnder wurdich.
Op sportyf mêd wie der yn de ôfrûne tiid ek opfallend nijs. Dêrfoar wiene de
bruorren Van Zuiden ûnder mear ferantwurdlik. As underdogs op de
Frentsjerter PC foarmen de beide bruorrenThomas en Peter mei Allard
Hoekstra in partoer dat yn de 165ste PC op it Sjûkelân elkenien ferraste. It
doel wie om de heale finale te heljen, mear soe der wol net ynsitte. Mar hja
hellen dochs de finale troch te winnen fan it partoer fan Bauke Triemstra, de
winner fan ferline jier. En doe moasten sy it opnimme tsjin de grutte
gadingmakkers Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. It
giet dat it slydjaget en by in stân fan 5-5 6-2 bringt Peter de bal achter yn it
perk by Tjisse Steenstra. Flak boppe de boppeline wurdt de keats ferdigene
troch it partoer Van Zuiden. It Sjûkelân hâldt de azem yn, sa spannend is it.
Dan produsearret Steenstra in hege útslach. Thomas wit wat er dwaan moat,
wat der hoopfol fan him ferwachte wurdt. Hoewol er min sicht hat, docht er
yntuityf in stap achterút. Hy hat de bal sa leech mooglik pakt en drukt him nei
de grûn. It wie dien, de slach wie wûn, in boppeslach foar it partoer, want
tsjin alle ferwachtings yn waarden hja winner. Dat Allard útroppen waard ta
kening die der net ta. Net earder ha der neffens my twa bruorren de PC wûn.
In prestaasje fan útsûnderlke klasse dêr’t harren heit en mem mei rjocht en
reden yn diele meie.
En dan wie dêr Ule Haarsma mei syn prachtige hynders dêr’t wy alle dagen
fan genietsje meie. It is in foarrjocht om dy prachtbisten yn aksje te sjen op de
iisbaan fan Tsjerkwert, by de training of gewoanwei. Haarsma waard op 23
juny yn in spannende striid winner fan de Anemone’s Horse Trucks
mearspankombinaasje. Hy hie hjirfoar in nije kombinaasje foar elkoar spand
mei de prachtige hynders Zavanno en Elburg. Begjin augustus wie it wer raak
en noch wol “yn eigen hûs” op it 73ste Concours Hippique yn Riis, de meast
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bekende en drokst besochte wedstriid op de túchkalinder. Syn beide
túchhynders stelden net teloar en boppedat wûn er ek noch de iepen klasse
mei Imposant en de skimmel Gardenia dy’t er liende fan de HBC-stâl. Alles
slagge en dat makke Ule ta
in bliid man. Al dy
spanning bylâns de baan,
it folk derby en neffens
boargemaster
Veenstra
fan De Fryske Marren in
barren dat fuortkomt út in
âlde tradysje en foaral
stipet op mienskip. Ule
wie der tige wiis mei.
2018 giet ek de skiednis yn as it jier fan de Kulturele Haadstêd fan Europa
Ljouwert Fryslân. It is mâl wat der allegear bart yn ús moaie provinsje. Foar
elk is der wol wat moais om te besjen, te belibjen. Yn augustus hie suver
elkenien de mûle fol fan in mearke dat syn gelikense net earder sjen litten hat
yn Nederlân. Trije mânske reuzen feroveren net allinne de trjitten fan
Ljouwert, mar ek de herten fan tûzenen minsken dy’t dit spektakel fan Royal
de Luxe folgen, besochten, fêstleinen en der noch faak fan dreamden. It
waard in net te ferjitten kultureel barren mei in reus fan in dûker, in skat fan
in famke en de hûn Xolo. Trije reuzepoppen dy’t ta libben brocht waarden yn
in sirkus fan springende en klatterjende akkrobaten ûnder de klanken fan de
diriginte: “leftfoot up down, rightfoot up down”. It sil de frijwilligers dy’t de
hiele tocht meirûnen oan linten de jûns noch troch de holle gûnzje.
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Mar tagelyk yn dat wykein, as hie it sa wêze moatten, ûntstie der in oar
reuzegefoel. Maarten van der Weijden hie betocht dat er foar it goede doel
de Alvestêdetocht swimme woe. In meunstertocht dy’t ta de ferbylding
spruts. Party minsken ha dy tocht fytst, rûn, reedriden, mei de auto ôflein en
gewoan folge op tillevyzje by de selsum swiere tocht op redens. Mar good old
Reinier Paping fûn it reedriden noch yn it skaad stean fan it swimmen fan dy
ôfstân. En dat woe Maarten, om jild op te heljen foar de kankerbestriding. It
waard in gefjocht, tsjin de eleminten, tsjin it nachtlik tsjuster, tsjin himsels.
Meiswimmers moasten op it droege bliuwe fanwege de tastân fan it wetter,
mar Maarten mealde troch mei syn slaaien fan swimearms. Hy moast it
allinne folbringe. Mar der kaam ûnferwacht oare help, fan de wâl, fan it folk
yn de stêden en doarpen. En hoe fierder Maarten op syn meunstertocht wie,
hoe drokker it waard. Ek op dy sneintemoarn doe’t er troch de trekfeart by
Tsjerkwert swom. It folk stie op ‘e wâl, by de brêge en moedige him oan. Der
ûntstie in gefoel fan mienskip. Hjir wrakkelse in man dy’t wat die wat by
minsken sympaty oanbrocht, wat pikefel joech, wat tinken die oan de
Alvestêdetocht op it iis. Hie Ljouwert syn sabeare reuzen, dit wie in echte
reus. De ûnmisklike prestaasje wakkere de goederjouskens fan de mienskip
oan, yn it hiele lân, foar it goede doel. En doe’t Maarten by Iemswâlde
healwei wie, krige er samar in pizza oanbean dy’t er smaaklik yn it wetter fan
de trekfeart behimmele. Syn freegjen waard mei kûgelsfeart beleanne. En
fierder gie it wer. Hjir waard oer praat, dit bleau hingjen en dat er de
einstreek yn Ljouwert net helle, mar nei 163 kilometer en 55 oeren swimmen
by Burdaard opjoech, makke syn heldenstatus der net minder om. 4,5 miljoen
euro helle er op foar al dy goede doelen om ûndersyk dwaan te kinnen tsjin it
meunster dat kanker hyt. Sympaty oerkearsket en brocht dêrmei it âlde
Alvestêdegefoel wer boppe wetter.
Fansels is der mear om oer te praten, mar dat moatte jim dan mar lêze yn dit
nûmer. Wy winskje dat jim ús nijste nûmer wer mei niget lêze en besjen sille.
Tige tank ek oan de frijwilligers dy’t harren tiid beskikber stelden foar it
oanleverjen fan kopij en/of foto’s.
Gerben D. Wijnja, út namme fan de redaksje
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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;
C.G. Bouman; W.M. de Jong eo; W.K. Hekkema eo; H. Terpstra eo; R. Steur
eo; J. van der Stap eo; Mts Galama-vd Meer; C. Roodvoets; W.A. Kramer &
MCHugh; R.D Haytema eo; Y. B. Bonnema eo; B.A. Speerstra eo; J. VelemaHemrica; S. Baints eo; C. Postma-Heeres eo; A. Gietema eo; S. Miedema CJ;
U.B. Wiersma; H. Twijnstra-Terpstra; S.B. Bouma & B. Zijlstra; O.J. Postma CJ;
S. Gietema CJ; J.R. Huitema eo; J. Speerstra eo; B.T. Dijkstra CJ; C.J. Nijboer
eo; S. Heeres; A. Feenstra eo; G. Hofstra CJ; A. Poelstra-Rienstra; S. K. Bakker
eo; D. Bakker-de Jong; J. Koehoorn eo; D & E Wijngaarden; S. Postma eo; Y.
Twijnstra-Burghgraef.

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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Underhâldsploech tsjerkhôf “tophoveniers”
“Ik moat niks moatte, mar at ik wat op my nim, komt dat wol klear”

Op ‘e iere moarn fan de fjirde maaie ferwurdet Doede Wijngaarden syn
oanwêzigens en dat fan de oare mannen dy’t op it tjerkhôf yn ’t spier binne.
Krekt noch waarden acht brûnzen lûden fanút de hege tsjerketoer wei op it
swakke wyntsje dat oer it doarp struts. Alles lei noch yn in serene rêst, mar
doe’t de kaai yn it slot fan it wurkhok knerpte en hoveniersark nei bûten
brocht waard, wie it mei dy stilte gau dien. De ien nei de oare frijwilliger wie
op it kleppen fan de grutte klok ôfkaam en griep nei meanmasine,
kantsjemeaner, kroade, skoffel of harke en sette útein. It waar is poerbêst. In
fleurich sintsje strielet oan in stielblauwe loft. Fan kjeld is gjin sprake.
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De mannen binne optein, yn foar in praatsje, in grapke, mar dogge fierder
stilswijend harren wurk. Frijwillich, mar it jout dizze frijwilligers in goed gefoel
dat it tsjerkhôf der wer moai byleit. Foaral op dizze fjirde maaie, at de jûns it
doarp de slachtoffers út de oarloch betinkt.
Frijwillich

Doede Wijngaarden, Jan Kroontje, Bernhard Algra, Anne de Vries, Sietze
Bakker en Michiel de Jong binne al jierrenlang de fêste ploech stille wrotters
op it tsjerkhôf. Mannen dy’t it wurk dogge út passy mei it ferline en omdat sy
fine dat it der kreas by lizze moat. It is eins sa dat harren wurk foaral opfalle
soe at it net dien waard. Dan soe der argewaasje wêze oer de sleauwe steat
fan ûnderhâld. Mar dat kin no net sein wurde, hoewol it gers al wer heech
stiet. Reinwetter en sinnewaarmte ha de natoer flink holpen. Mar eartiids wie
it wol oars. Sietze Bakker komt by my stean en fertelt.
“Ik wie in jier as achttjin. De raaien op it hôf stiene suver in meter heech.
Seachst hast gjin grêfstiennen mear. Moast dat no sa? Mei de seine fan Fokke
Gietema ha ik it hôf doe meand. Dat gie net sa handich by de grêfstiennen
lâns. Letter mochten wy syn meanmasyntsje noch liene. Rein en Jappy
Oostenveld kamen der noch by te helpen.”
8
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Doe seach men hoe’t it opknapte en dat moast eins sa bliuwe. De oanset wie
lykwols mar tydlik. Doe kaam der in nije ynjeksje. It wurk soe betelle wurde
fanút de tsjerke. Bartsma, W. Bakker en S. Breeuwsma setten it fuort1. Net
mei harren trijen, mar allinne, en … it waard betelle. “De ien woe doe foar de
oar net fertelle wat er barde,” fertelt Sietze laitsjend. “Mar it wie wol in
bealch fol wurk foar ien man allinne. Wiest der samar twa dagen mei kwyt.”
No is it frijwilligerswurk en hâldt de fertsjinste op mei in goed gefoel en in
krystpakket as wurdearring. “Mar wy binne dan ek “tophoveniers hè,” komt
Doede tuskenbeiden. Sietze nimt it derfan, ploft op it deksel fan de wetterput
del, faget it swit fan ‘e holle en ferhellet fierder oer âlde tiden doe’t de
iiskokarre mei it doarpsfeest by harren thús kaam te stean. De nachts pasten
de Bakkers derop en de oare deis krigen de bern in iisko. In feest wie dat. De
hing nei it ferline makket de ferhalen al sterker. At dy wier binne? It sil wol, al
klinkt it suver wat té spannend. Wat te tinken fan in stroomtried troch de
krúsbeibeammen yn it hôf. Dan lieten de jonge streuperkes it wol en kom dêr
te hofkesjongen.
Jan Kroontje is wakker oan it meanen, de pet skean op ‘e holle en al yn it Tshirt. It is prachtich moai waar. Dan witte wy ek dat Michiel de Jong der is. Hy
bringt in kuolboks nei de tsjerke ta en ropt omraak, hat wille by de rûs en
sleept mei ferlingsnoeren om syn kantsjemeaner oan de praat te hâlden. Sa
hat elk syn taak en liket it in goed op inoar ynwurke masine dy’t nea haperet.
Doede hellet mei in akerke wetter út de put njonken de tsjerketoer en fult de
blombakjes dêr’t jûn de blommen yn stean moatte by it monumint.
Skoftsje
Ynienen, it is om healwei tsienen hinne, wurdt der om kofje roppen. De
meanmasinen geane tagelyk út, de rêst keart werom op it hôf en by de
tsjerkedoar skoppe de mannen learzens en klompen út om in bakje te heljen.
Michiel hat it goed foar inoar. De kuolboks sit grôtfol kofje en koeken. Yn it
krappe konsistoarjekeamerke skowe wy sa yn inoar dat it krekt past. Der
moat in foto makke wurde en it falt net ta de ploech der hielendal op te
krijen. Dochs slagget it krekt. Jan is de serieuze kant it neist en lit kwânswiis
witte dat der in kertier stiet foar it kofjeskoft. Sietze antwurdet dat de fluit
stikken is. Oer de tiid hoege de mannen harren dêrom net te bekroadzjen.
1

faaks ha der noch wol mear yn ‘t spier west foar it ûnderhâld fan ‘t tsjerkhôf. Dat
fernimme wy dan noch graach om it de lêzers witte te litten.
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Bynammen
Wille is by de ploech fan belang. Sûnder laitsjen is der neat oan. En der wurdt
wat ôfouwehoerd. Bynammen wurde net mijd. “De baas” hat de saak op
oarder, “de generaal” kin oerwei mei de organisaasje, en Doede is “de
dominee” en begjint it skoft mei “gebed”. “Onze vader die in de Hannemag
rijdt …” Hahaha “En Freerk Schakel yn syn Goliath.” “En doe stoppen wy in
jirappel yn ‘e útlaat. In gepuf en gerommel joech dat. En wy mar wille ha.”
“Syn karre bedarre ek alris yn de trekfeart. Freerk strûze de winkel yn, helle in
fiskangeltsje foar ’t ljocht en besocht dêrmei de karre nei de wâl te slepen.”
Opnij daverje de willeklanken troch it keamerke. Mar men sprekt ek mei
wurdearring oer de grienteman, doarpsomropper: “Hy hat hiel wat bern út
de trekfeart rêden. Dy wiene oars fersûpt at hy der net op ‘e tiid by wie.”
Bernhard en Doede ferhelje oer eigen wurk yn ‘e bou. “It wie prachtich. Alle
dagen wie it feest. It wie suver spitich dat de dei derop siet.”
Sterke ferhalen, folop laitsjen en Anne heart it mei niget oan. Syn wurk yn it
ûnderwiis wie fan in oar kalilber en lient him minder foar de platte humor dy’t
de mannen sa eigen is. Mar dochs binne sy harren derfan oertsjûge dat der sa
stadichoan minder jierren foar harren lizze as achter harren. De ploech
fergrizet en dat liket ek in griis foar de takomst. De ien sjocht it as in driging,
de oar tinkt dat de tiid it leare sil. En dan posityf: ”It komt grif wer klear, der
binne altyd wer jongeren dy’t it belang hjirfan ynsjogge.”

10
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Yntusken is Doede nei bûten gongen. Wy heare de meanmasine al wer. “Ha
wy al in kertier sitten?” freget Jan him ôf. En dan set Bernhard útein mei in
ferhaal oer de oarloch, oer de wredens yn kamp Amersfoort. Mar de oaren ha
it amper oan tiid om dit oan te hearen en sette al oerein. Michiel rommet de
boel by inoar. It hat goed smakke. Soe it de lêste kear west ha yn dit krappe
konsistoarjekeamerke? Der stiet in ferbouwing oan te kommen.
De tinzen dêroan binne allang wer ferflein at bûtendoar de meanmasinen
ronke, de skoffel troch de skelpepaadsjes helle wurdt, it gers yn kroaden
bedarret en de ynset werom is om it tsjerkhôf hielendal yn oarder te hawwen
foar de 4-maaie-betinking dy’t de jûns plakfine sil. It begjint der al op te
lykjen. Doede hie wol gelyk doe’t er oan it begjin fan de moarn opmurk dat dy
mannen tophoveniers binne. De jûns koe elkenien tefreden wêze mei it
risseltaat. Mar net allinne dan, want it is de mannen derom te dwaan dat it
hôf der it hiele jier kreas by leit.
Gerben D. Wijnja

Herdenking Oorlogslachtoffers

De Nationale Herdenking was op vrijdagavond 4 mei, waarbij de Nederlandse
oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren
vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats,
georganiseerd door lokale herdenkingscomités. Zo ook in ons eigen Tjerkwerd
waar de herinnering aan gevallenen bewaard blijft op de gedenkzuil en in het
boek “Opdat wij niet vergeten”.
’t Skieppesturtsje Hjerst 2018
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De
tocht
naar
de
kerk
met
het
herdenkingsmonument startte op het plein van
de basisschool. Voorafgegaan door het korps
schreed de stoet over de Waltaweg richting
Kerkstraat. De weersomstandigheden waren
werkelijk voortreffelijk. Menigeen dacht even
terug aan vorig jaar toen het bitterkoud was. Na
aankomst op het keurig onderhouden kerkhof
spraken diverse genodigden maar ook de
schoolkinderen hadden prachtige gedichten
geschreven waarvan een aantal de pennenvrucht
voor de microfoon mocht voordragen.
“Herdenken is een recht en de verhalen moeten we blijven vertellen,” zei
Pieter de Vries namens de gemeente Súdwest-Fryslân. Gerard Voogd voerde
als hoofd van politie het woord en sprak wijze woorden over de inhoud van
vrijheid: hij memoreerde het belang van vrijwilligerswerk, goed onderwijs en
de opvoedende rol in de vorming thuis. "Zolang niet iedereen vrij is, is
niemand vrij," stelde hij nadrukkelijk. “Vrijheid en vrede zijn niet normaal.
Daar moet je wat voor doen. Wie dient, denkt ook in wij. Een betere wereld
maak je samen.” Het waren treffende woorden die op een wereldwijde,
menswaardige samenleving doelden. Interessant was ook de speech van
Mischa Schrijver die als rabbi uit de joodse gemeenten van Utrecht en
Gelderland als speciale gast de aanwezigen toesprak.

“Een speciale plek in ons hart”
“Vorig jaar 4 mei stonden wij hier ook. Mijn vrouw, twee van onze zoons en
ik. Toevallig. We waren in de buurt een weekendje op vakantie. We waren die
avond onder de indruk van de herdenking, zo waardig, zo intiem. Met al die
kinderen. Deze streek heeft voor ons een speciale klank, Het heeft een
speciale plek in ons hart. Eigenlijk heeft deze streek een speciale plek in onze
ziel, onze familieziel. Mijn schoonvader, Luuk Dreese, vader van mijn vrouw
Gaby, opa van onze zes kinderen en overgrootvader van onze beide
kleinzoons, was in deze regio in de oorlogsjaren ondergedoken met zijn
moeder, Esther Dreese-Slap. Esther Dreese en haar zoon Luuk, vonden hier, in
dit mooie Friese land, veiligheid en bescherming, in een wereld, die vijandig
was. Een wereld waarin zij, als joden, niet mochten zijn. Ze waren niet
12
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gewenst. Net zoals Justin Gerstner, van wiens dood mijn schoonvader
ooggetuige was, vanuit de verte. Wat zou hij getroost zijn, als hij wist hoe u
tot op de dag van vandaag zijn nagedachtenis in ere hield. Want de dood van
Justin Gerstner heeft hem nooit los gelaten. Die wereld was diepzwart. Een
tijdperk van gruwelijke duisternis. Maar hier, bij uw ouders en jullie
grootouders en overgrootouders brandde het licht, het licht van
bescherming, het licht van naastenliefde, en het licht van
medemenselijkheid.”

Mischa Schrijver vertelde daarna dat zowel Esther Dreese-Slap als haar zoon
Luuk Dreese inmiddels zijn overleden. Zij hadden de oorlog wel overleefd, in
tegenstelling tot veel van hun familieleden, onder wie hun echtgenoot en
vader Aby Dreese. Die werd slechts 44 jaar oud en was één van de zes miljoen
slachtoffers van de sjoa, de holocaust. Vermoord omdat hij Joods was.
“Het was niet voor niets dat mijn schoonvader direct na zijn pensionering als
koster van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam verhuisde naar Sneek.
Want de Friezen hadden zijn leven gered. Hij was Fries met de Friezen. En
daar was hij trots op. En hij was er zo trots op, dat hij het boerenfries, dat hij
hier als ondergedoken kind van zijn vriendjes had geleerd, nog altijd vloeiend
sprak.” Aldus de sympathieke Schrijver die liet weten dat hij dankbaarheid en
verbondenheid met de redders van toen tot op de dag van vandaag beluistert
in zijn rabbinale werk in de joodse gemeenten van Utrecht en Gelderland.

’t Skieppesturtsje Hjerst 2018
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Om acht uur waren we twee minuten stil en gaven we ons over aan diepe
gedachten. Herinneringen aan gevallenen, aan verloren familieleden, aan
onrecht op de wereld, dichtbij en veraf. Wat is een dorp ook rijk als een
herdenking zo waardig plaats kan vinden, met zoveel mensen en met een
korps dat het gebeuren zo karaktervol kan ondersteunen. En last but not least
met het feit dat de school het monument heeft geadopteerd zodat de jeugd
de herinnering helpt te bewaren.
Gerben D. Wijnja

Nijs fan Eensgezindheid
Voor de vakantie hebben wij als
Eensgezindheid
weer
vele
geslaagde optredens gehad. Als
eerst stond het Gouden Spiker
Festival in Ureterp op de planning.
Hier hebben wij de prijzen in
ontvangst mogen nemen voor
beste soliste (Femke Galama), 2e
prijs voor het verplichte werk en
overall een bronzen spiker! En als
klap op de vuurpijl kregen we ook
nog eens een waardebon voor een
workshop van Yamaha! Super trots!
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Op 7 juli hadden we samen met het korps uit Wyckel en Koudum een
campingconcert op de Kuilart. Ook hebben we samen met deze korpsen op
onze eigen gemaakte camping geslapen en gebarbecued met zijn allen. Het
concert trok veel publiek en was wederom geslaagd!
Het eerstvolgende concert wat voor Eensgezindheid op het programma staat
is het Oktoberfest op 13 oktober. De voorbereidingen zijn al in volle gang. De
volgende evenementen staan voor het komende jaar op onze agenda:
- 13 oktober: Oktoberfest

- 2 en 3 maart: Studieweekend

- 24 november: Hafabra concert

- 16 maart: Concours Zutphen

- 24 december: Kerstnachtdienst

- 25 mei: Festival Schiermonnikoog

- 26 januari: Nieuwjaarsconcert (avond)

- 22 juni: Jubileum turnvereniging Bolsward

De agenda voor dit jaar is weer goed gevuld! Jullie ‘horen’ van ons!

‘’In doarp mei in korps hat krekt dat, wat in doarp sûnder korps net hat!’’
www.fanfare-eengezindheid.nl of folgje ús op Facebook!

Stichting Windkracht 10
De jaarvergadering van Dorpsbelang staat gepland voor 30 nov. 2018. Wij
willen gegadigden voor een bijdrage gaarne uitnodigen om een aanvrage in te
dienen. De aanvragen verwachten wij uiterlijk dinsdag 20 november 2018 bij
onze voorzitter, Jelle Zijsling, Baburen 2 of bij ondergetekende op de Sylroede
13 of via ons mailadres: windkracht10tjerkwerd@gmail.com.
’t Skieppesturtsje Hjerst 2018
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Aanvragen, met behulp van het aanvraagformulier, 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”, de Richtlijnen voor een aanvrage en het Aanvraagformulier. Zoals we
reeds eerder gemeld hebben, doen de aanvragen, welke vorige jaren niet
gehonoreerd zijn, niet weer mee. Alleen nieuw ingediende aanvragen doen
mee.
Voor de goede orde melden wij nog even, dat de bijdrage voor de aanschaf
van zonnepanelen nog steeds van kracht is. De aanvraag kan m.b.v. een kopie
van de aankoopnota en het aanvraagformulier op de website van Tsjerkwert
onder St. Windkracht 10 bij ons ingediend worden. De bijdrage bedraagt
€250,- per perceel.
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang zullen wij de gehonoreerde
aanvragen bekend maken.
Namens het bestuur
Stichting Windkracht Tien
Tjerkwerd
Jos Falkena

Kaatsseizoen K.F. De Twa Doarpen 2018
Ook dit jaar organiseerde K.F. De Twa Doarpen weer een aantal leuke
kaatspartijen. De eerste partij van 2018 was het pearke keatsen op zondag 6
mei, waarbij man en vrouw samen een pearke vormen. In de winnaarsfinale
stonden Atty Gietema en Auke Walsma tegenover Aletta van Popta en
Menno Galama. Aletta en Menno waren gedurende de dag al een sterk
pearke en lieten dit ook weer zien in de finale: zij pakten de kransen. In de
verliezersfinale stonden Rowanne en Peter
Terpstra tegenover Sigrid de Boer en Jan Hessel
de Groot. De winst ging naar Rowanne en Peter.
De prijzen bestonden uit vleespakketen,
gesponsord door it Waltahûs. Bloemen en
kransen werden gesponsord door Bloeicentrum
Burghgraef. De prijsuitreiking vond plaats in it
Waltahûs, waar het nog lang gezellig bleef.
16
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Zondag 10 juni was er een ledenpartij voor senioren en een jeugdpartij. De
jeugdpartij werd gesponsord door de Rabobank. De jongste jeugd kaatste in
poules. Nadat alle partijen verkaatst waren werden de punten opgeteld en
kwamen Ymte Tjalma en Teake Tilstra met 4 overwinningen als beste uit de
bus. Zij gingen met de kransen naar huis, dik verdiend. Tweede werden met
maar 2 punten verschil Teake Jelle Teppema en Jorn Ouderkerken. Bij de
tussengroep werd er in 4 tweetallen gestreden om de prijzen in een poule.
Hier moest de jeugd 3 omlopen kaatsen. Het partuur van Bouwe Enne
Feenstra en Liam Kramer wist alle partijen te winnen. Een prima prestatie.
Tweede werden Willem Poelstra en Siebrich Boersma.
De ledenpartij voor senioren werd gesponsord door Van Buren Bolsward. De
kransen gingen naar Ids Walsma, Jelle Brandsma en Hotske Burghgraef.
Tweede werden Klaas Sjoerd Koopmans, Sjoerd Bouma en Wim Kramer. In de
verliezersronde ging de winst naar Sven Bijlsma, Michiel de Jong en Anne
Gietema. Tweede werden Jan Hessel de Groot, Pietsje de Boer en Jan Postma.

De week daarop vond op zaterdag 16 mei een gezamenlijke partij plaats op
het sportveld in Exmorra. De partij werd georganiseerd samen met KV
Exmorra en KV Trije Yn Ien uit Gaast/Ferwoude. Vanuit Tjerkwerd ging hier
een mooie groep naar toe én met succes: Auke Walsma wist in de
herenklasse een mooie tweede prijs in de wacht te slepen en Hotske
Burghgraef en Jetske Dijkstra namen in de damesklasse de kransen mee naar
huis.
Op dinsdagavond 19 juni vond voor de eerste keer een ouder-kind partij
plaats. Dit was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. De meeste
kinderen kaatsten met hun vader of moeder, maar er mocht ook gekaatst
worden met bijv. een buurman of ander familielid. In twee categorieën werd
er gekaatst: de jeugd van groep 5,6,7 en de jeugd van groep 8, klas 1 en 2. Er
werden drie partijen gespeeld van elk een halfuur. Na een halfuur ging het
’t Skieppesturtsje Hjerst 2018
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fluitsignaal en werd het eerst
afgemaakt. Na de laatste partij
werden de punten opgeteld. Bij de
jongste jeugd wonnen Ilse en
Wiebren Poelstra de kransen.
Tweede werden Anniek en Klaas
Sjoerd Koopmans. De derde prijs
ging naar Riemer Teppema en Ilse
Galema. Bij de oudste jeugd gingen
de kransen naar Willem Poelstra
en Jan Hessel de Groot. Tweede
werden Iris Ebbendorf en Rein
Bakker. De derde prijs ging naar
Bouwe Enne en Jelle Feenstra.
Op zondag 1 juli stond het kaatsen voor iedereen, oftewel de grote
ballenpartij, op het programma. Sponsor van deze partij was aannemings- en
timmerbedrijf Ouderkerken. Het was een stralende dag waarbij een mooie 16
partuur op de lijst stonden. In de winnaarsronde ging de winst naar Auke
Walsma, Jetske Dijkstra en Niels Bakker. Tweede werden Sjoerd Bouma,
Ruurdje Dijkstra en Sigrid Schakel. Er waren twee derde prijzen in deze ronde.
Allereerst voor Klaas Jan Haytema, Wim Kramer en Teake Jelle Teppema. De
andere derde prijs ging naar Sven Bijlsma, Jelle Feenstra en Hinke Bouma. In
de verliezersronde ging de winst naar Jan Hessel de Groot, Bouwe Enne
Feenstra en Jonathan de Boer. Tweede werden Wiebren Poelstra, Reiny
Haytema en Riemer Teppema.

18
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Het familiekaatsen was op zondag 2 september, dit jaar gesponsord door de
familie Gietema uit Dedgum. Voor alle kaatsers was er een leuke attentie. Er
stonden maar liefst 17 partuur op papier. De familie De Jong, Walsma en
Postma kwamen zelfs met 2 parturen op het veld. De familie Walsma, Ids,
Auke en Kees Bekema, versloeg in de finale de familie Gietema, dé grote
winnaars van voorgaande jaren. De familie Walsma nam de wisselbeker en
kransen mee naar huis en tweede werden Age Gietema, Albert Reinsma en
Jenkelien Brander. De derde prijs ging naar familie de Jong: Sjoukje Stuiver,
Janita de Jong en Folkert Vellinga. In de verliezersronde pakten Rowanne,
Meinte en Peter Terpstra de winst van familie Huitema. Thomas Huitema ging
samen met zijn oom Arjen en pake Henk met de tweede prijs naar huis.

Zaterdag. 15 september was al weer de laatste ledenpartij van het seizoen.
Het strjitkeatsen vond dit jaar plaats op ’t Âld Hiem. Er deden 7 partuur mee.
In de winnaarsronde streden Menno Galama, Freekje Hoeke en Femke
Boonstra tegen Jelle Brandsma, Wiebren Poelstra en Willem Poelstra. Deze
finale werd gewonnen door Menno Galama cs. In de verliezersronde ging de
finale tussen Bert Jan Ouderkerken, Hotske Burghgraef en Sigrid Schakel
tegen Ype Bote Bonnema, Wiebren de Jong en Anne Frouk Poelstra. Bert Jan
cs wisten een 5-2 achterstand
om te buigen naar een 5-5 (6-4)
overwinning. De prijsuitreiking
vond plaats tijdens de jaarlijkse
dorpsbarbecue op het sportveld.
Sponsor voor deze partij was
Nota bewapeningsstaal. En zo
komen we alweer aan het einde
van een geslaagd kaatsseizoen.
K.F. De Twa Doarpen
’t Skieppesturtsje Hjerst 2018
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MC Tjerkwerd’s jierlikse vroemm op ‘e nij in sukses!
10 juni – Jou Andries Steegstra in Tomtom en hy tovert de moaiste routes op
it skerm. En it wie in prachtige route op in like moaie, hast simmerske dei.
Spitichgenoch wie de groep net hielendal kompleet, mar ek mei syn
njoggenen tuften wy lykwols yn in sierlike sleep troch de Fryske greiden. It
earste skoft foar in bakje en gebakje wie yn Ossenzijl.
Dêrnei gie it fierder oer geweldich
moaie paadsjes en koarte en lome
bochtsjes troch dat och sa griene
natuergebiet fan de Weerribben.
Soks makket wat roppich fansels, dat
nei in oerdel oere parkearden wy de
masines by de slús fan Dieverbrug
(sa’n bytsje by Dwingelo).
Acht mannen ha dan ferlet fan in dûbele aaipankoek fansels, útsein Wieko. Dy
is mear in krokettenleafhawwer. Moai plakje dêr trouwens. Restaurant ‘De
Sluiswachter’. Ik wie der noch nea earder west. Nei in noflike sit waard it tiid
foar it paad werom. Op ‘e nei sa’n tachtig kilometers slingerjend troch de
Fryske greiden. Andries en Sipke krigen it sa no en dan wat op de heupen,
mar de oaren lûkten harren der net safolle fan oan. Jeuchlike oermoedigens,
sille wy mar sizze.
Ynienen hie Evert sin oan in ijsco, dat
noch eefkes in opkwikkerjende lêste
stop. Dan op hûs oan. Tsjin fiven en
nei in lytse twahûndert kilometer
kamen wy wer oan by it Waltahûs.
Gjin panne of oare mankeminten en
eltsenien in goed sin. Wat wolle jo
noch mear! ‘Wy moatte oar jier,
mar wer eefkes op de motor sjen!’
De keardels fan MC Tjerkwerd
20
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Fotoimpressie PC
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Fotoimpressie dorpsfeest
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Fotoimpressie Maarten van der Weijden
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Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.
Ledenvergadering 2018
Noteer alvast in jullie agenda; Vrijdagavond 30 november 20h it Waltahûs. Op
deze avond organiseren wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Definitieve
uitnodiging + agenda volgt t.z.t.

De gemeente heeft een nieuw kombord geplaatst bij de toegangsweg naar Dyksicht.

Gemeente Súdwest-Fryslân onderzoekt woonbehoefte
Súdwest-Fryslân laat de komende maanden onderzoeken of de
woningvoorraad in de gemeente aansluit op de huidige woonbehoefte en de
veranderende vraag in de toekomst, door bijvoorbeeld vergrijzing en krimp.
“Door meer inzicht te krijgen in de woonbehoefte van onze inwoners kunnen
wij vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen”, zegt wethouder Stella van
Gent. “Zo wil ik bijvoorbeeld weten of er in de toekomst voldoende sociale
huurwoningen beschikbaar zijn in de gemeente nu enkele woningcorporaties
hebben aangegeven zich uit de dorpen te willen terugtrekken.”
Na een aantal slechte jaren, waarin amper werd gebouwd en er geen kavels
werden verkocht, zit de woningbouw weer in de lift. “Vorig jaar steeg de
verkoop van kavels zelfs explosief, naar 195 over heel 2017”, schetst Van
Gent.
’t Skieppesturtsje Hjerst 2018
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De bouwsector ziet weer volop kansen, waardoor het aantal aanvragen voor
woningbouwplannen toeneemt, ook in Súdwest-Fryslân. “Het is mooi om te
zien dat onze gemeente in trek is bij aannemers, bouwers, ontwikkelaars én
kopers”, zegt Van Gent. Maar de medaille heeft ook een keerzijde, zegt ze.
“Er zijn bouwplannen voor meer woningen dan we de komende jaren, tot
2026, van de provincie mogen bouwen. Daarom moeten we keuzes maken en
prioriteiten stellen. Welk type woningen zijn er echt nodig? In welke
prijsklasse? Hoe is de verhouding tussen huur en koop? En waar, in welke
steden en dorpen, moet worden gebouwd? Om antwoorden te krijgen op
deze vragen doen we het woononderzoek. We kijken niet alleen naar nu of
over vijf jaar, maar verder vooruit, tot ver na 2026.”
Het onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd door een
onafhankelijk extern bureau. De resultaten worden voor het einde van dit
jaar verwacht, en aan de gemeenteraad gepresenteerd.
Vanuit Dorpsbelang Tjerkwerd zijn wij erg benieuwd naar de resultaten
hiervan. Wij willen namelijk onderzoeken hoe onze Dorpsvisie op dit punt
aangepast of geactualiseerd moet gaan worden. We willen namelijk graag
eerst een prioriteiten en wensen lijst vanuit het dorp hiervoor opstellen.
Vervolgens willen wij hiermee aan de slag met het uitwerken en concreter
maken. Tijdens de ledenvergadering van 30 november willen wij hier graag
nader toelichting over geven.
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
26
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Ik bin in Tsjerkwerter
Troch Nynke Sietsma
Ik bin in Friezinne, mar hie noch noait fan Tsjerkwert heard. Ik kom fan de
Rottefalle. En no wenje ik samar neist de Petrus-tsjerke mei de moaie
preekstoel, de hearebank fan de famylje Camminga (soe der ek earne in
frouljusbank bestean?) en de flearmûzen. Myn man Robert, in echte
Rânstêdeling, ús twa lytse bern Hadassah & Berend en ik, meie ús sûnt july ek
Tsjerkwerters neame. Tydlik dan. It hûs, it âlde Griene Krúsgebou, en der hat
ek in skoalle yn sitten, wurdt ein fan it jier wer bewenne troch myn geleafde
sus en sweager dy’t in protte reizgje.
Wy komme fan Den Haach. De Hôfstêd mei har ynternasjonale ynwenners, it
Binnenhof en it strân om’e doar. Wy wennen dêr mei in soad wille, mar
woenen wat mear omheech, nei it Noarden, tusken ús heit en mem yn
Fryslân en myn skoanmem yn. Sy wennet yn Alphen aan den Rijn. Den Haach
bleau foar myn gefoel altyd fier fuort fan alles. Hiel gek is dat. Want al wie ik
al 19 jier út Fryslân wei, ik rekkenje noch altyd fanút it Noarden hoe fier eat is.
Wat in aventoer. Fan in stêd fan hast 500.000 ynwenners nei in doarpke mei
net iens 500 ynwenners, at ik it goed ha. Dat wie wol eefkes wennen. En
tagelyks wie it ek wol wer gau fertroud mei leave buorlju dy’t ús wolkom
hieten. Sels de tsjerkeklok wie al gau fertroud. Eltse kear at de klok sloech,
wiisde ús Berend (no twa jier) de finger yn de loft en sei er: “Kjok? De kjok!!”.
De tsjerkeklok stie lang stil mei de ferbouing en wy misten it lûd suver. Ik bin
bliid dat er no wer slacht.
En wat is it hearlik om Frysk te praten tsjinelkenien (al falt dat yn Boalsert wol
wat ôf). Stikem hoopje ik dat ús bern no ek better Frysk praten geane, omdat
se it leeftiidgenoatsjes praten hearre op de peuterskoalle. Ik praat fanôf
harren berte Frysk mei se, mar myn dochter praat steefêst yn it Nederlânsk
werom, al begjint it besef te kommen dat se twatalich is. “Heity zegt paard,
en mem zegt hynder”, seit se bygelyks.
Tsjerkwert, ik fertink de bewenners dat se ‘Tsjerkwiet’ sizze, befalt ús bêst. En
wat sketste ús ferbazing: de foarâlden fan Robert blike Tsjerkwerters. Hoe
fersinne je it. Wy wisten wol dat ‘oma Stroband-Gooijenga’ yn Boalsert berne
is (se ferhuze letter nei Aldegea) mar mear ek net. Op in dei sei myn
skoanmem: “Oh, maar ik ken Tjerkwerd wel. Van beppe.” Wy ferbaasd: fan
beppe?
’t Skieppesturtsje Hjerst 2018
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Dus wy yn de boekjes sjen. Blike de heit en mem fan oma Tsjerkwerters te
wêzen! Jan Gooijenga út Tsjerkwert wie de heit fan oma en Lolle en Sijtske
Gooijega-Postma út Tsjerkwert de pake en beppe. Wy wisten net wat we
liezen. Binne wy – myn man de Rânstêdeling en ús bern – sûnder dat wy it
wisten, dochs in hiel lyts bytsje Tsjerkwerters.
Wy winskje jimme in moaie winter ta.
Groetnis, Nynke Sietsma, Robert Jan van Noort en Hadassah & Berend
PS: Ik, Nynke, sil frijwilligerswurk dwaan yn in flechtlingekamp op Lesbos, it
Grikelân. Dat sil ik dwaan fan snein 28 oktober oant en mei 4 novimber. At jo
my stypje wolle, soe ik dat geweldich fine. Ik sil jild ynsammelje foar de bern
en froulju yn it kamp Kara Tepe dêr’t ik ek oan it wurk sil. By it Waltahûs
hinget in briefke mei mear ynformaasje en jo kinne my fansels ek altyd wat
freegje. Kerkstraat 6 of nynkesietsma@gmail.com
Ik fiel my wol sa frij om alfêst it rekkennûmer te fermelden: NL40 TRIO 2000
5416 74 op namme fan N.I. Sietsma. It jild sil te’n goede komme oan de
organisaasje Because We Carry. Sy sammelje net allinnich jild yn mar ek
berneklearntsjes, buggy’s, draachsekken en taskes mei boartersguod.
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‘Geniet nu, het is later dan je denkt’
‘Het is mij een groot genoegen u mee te delen dat het Zijne Majesteit de
Koning heeft behaagd u te bevorderen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.’
Deze woorden sprak waarnemend burgemeester Marga Berndsen van de
gemeente Súdwest-Fryslân op donderdag 26 april 2018 tot Gerben Wijnja,
inwoner van Tjerkwerd. Het vervult hem met trots.

Mijn God, wat heeft
deze
man
een
schrijfuren op z’n
naam staan. De lijst
met publicaties van
Gerben Wijnja die ik
al googelend vind,
houdt niet meer op.
Hij glimlacht als ik
hem
ermee
confronteer. ‘Ik ha
my net ferfeeld de
ôfrûne jierren.’

Gerben Wijnja, lid in de Orde van Oranje Nassau.

Het is een mooie nazomerse dag in september en we zitten bij Gerben in de
tuin aan de koffie. Ik interview hem voor It Skieppesturtsje, de dorpskrant
waar hij al meer dan 25 jaar in de redactie zit. Aanleiding voor het interview is
dat Gerben op donderdag 26 april tijdens 'de lintjesregen' in de Martinikerk in
Sneek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het vervult hem
met trots. Die trots zit hem niet in de prestige van het lintje.
‘Dat minsken wurdearje watst yn dyn libben dien hast en dat sjen litte mei in
keninklike ûnderskieding, dat rekket my.’
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Waarom een lintje
64 jaar is hij nu, Gerben Wijnja. Twee jaar geleden kon hij met vervroegd
pensioen, waardoor hij nog meer tijd heeft om de dingen te doen die hij leuk
vindt. 41 jaar lang – van 1975 tot 2016 - was hij onderwijzer bij basisschool De
Bron in Bolsward. Dat was niet de reden dat hij een lintje kreeg. Wat wel? In
de aanvraagbrief voor een lintje voor Gerben gebruikte Wiepke Schukken,
voorzitter De Fryske Mole, de volgende woorden:
‘De heer Wijnja heeft een lange
staat van dienst in de wereld
van de molens in Fryslân. Vooral
als
redacteur
van
ons
kwartaalblad De Utskoat heeft
Wijnja al meer dan 40 jaar
ontzettend veel nieuws en
informatie geschreven en met
zijn lezers gedeeld. Met grote
inzet en toewijding heeft hij dat
in al die jaren gedaan en is een
belangrijke drager van ons blad,
waarin Wijnja ook voor een
aansprekende lay-out wist te
zorgen. Hij getuigde van grote
kennis van zaken over molens
als
het
gaat
over
de 1973. Gerben in actie op de stelling van Penninga’s
geschiedenis , de werking en de Mole in Joure, tijdens zijn opleiding tot vrijwillig
molenaar.
monumentale waarden die
molens vertegenwoordigen. In
de vele illustraties weet Wijnja de molens als sieraden in hun landschappelijke
omgeving in beeld te brengen en is daarmee voor de samenleving van
waardevolle betekenis. Hij heeft heel wat afgereisd en bijeenkomsten bezocht
om dit allemaal te kunnen doen en belangenloze uren daarvoor gegeven.
Wijnja is als gediplomeerd molenaar een aantal jaren ook praktiserend
molenaar geweest en heeft in de periode van 1981-1991 als molenaar en
bewoner de molen De Hersteller te Sint Johannesga onder zijn hoede gehad.’
Redacteur Michiel de Ruiter vult in het blad voor vrijwillige molenaars, De
Utskoat, de lijst van activiteiten van Gerben verder aan. Hij schrijft: ‘Gerben
30
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heeft veel werk werd gedaan ten behoeve van de molens. En ja, Gerben is dus
ook gediplomeerd molenaar, die vroeger de Hersteller in Sint-Johannesga en
de Babuurster in Tjerkwerd heeft laten draaien. Als onderwijzer heeft hij veel
lesbrieven over molens ontwikkeld en kennis en liefde over het molens en
molenaars overgebracht. Gerben heeft ook verschillende boeken geschreven.
Niet alleen over molens maar ook andere uitgaven, zoals een jubileumboek
over het Bolswarder Weeshuis: ‘Weeskind tegen wil en dank’.

Gerben was niet alleen enige tijd vrijwillig molenaar op de Beabuorster molen, maar schreef
er ook een boek over. Deze foto stamt uit het jaar 2000.

‘Als onderwijzer van De Bron organiseerde hij 41 jaar lang veel buitenschoolse
activiteiten. Hij was lid van de MR en redacteur van de schoolkrant, lid van de
bouwcommissie van de praalwagen voor het Heamiel te Bolsward en hij deed
actief mee met de leerlingen. In Tjerkwerd is hij al 25 jaar redacteur van de
dorpskrant, hij maakte ook de plaatselijke historie zichtbaar als Frysk vertaler.
Ook is hij mede-oprichter van Kunstrijk Tjerkwerd en lid van de Commissie van
het Oorlogsmonument.’
Wonen in een molen
Een waslijst aan vrijwillige activiteiten. Waarbij de vraag rijst waar Gerben zijn
liefde voor molens vandaan komt. ‘Ik wenne op De Jouwer en moast tidens
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myn oplieding ta skoalmaster in skiednisles tariede. Doe ûnstie it idee om in
les te meitsjen oer de skiednis fan de mûne op De Jouwer. Ik kaam yn kontakt
mei de molemakker en rekke sa entûsjast dat ik my hielendal op it
molebarren stoarten ha.’ Gerben was in 1974 een van de eerste Friezen die
zijn molenaarsdiploma haalde. Later werd hij leermeester en examinator. En
tussen 1981 en 1991 woonde hij als beheerder zelfs tien jaar in een molen: de
molen van Sint Johannesga. Omdat de molenwoning voor het gezin te klein
werd en het reizen naar Bolsward hem meer en meer tegen begon te staan,
verhuisde hij met zijn vrouw Iefke en de kinderen Jelmer en Marije in 1991
naar Tjerkwerd. ‘Koe ik moai eltse dei op it fytske nei it wurk.’
Activiteiten in Tjerkwerd
In Tjerkwerd zat hij al snel in de redactie van It Skieppesturtsje. Ook kijkt hij
met veel genoegen terug naar Kunstrijk Tjerkwerd, het succesvolle initiatief in
2010 om de kunst in Tjerkwerd een podium te geven. Hij was betrokken bij de
komst van het oorlogsmonument bij de kerk. Naar aanleiding daarvan schreef
hij het boek ‘Opdat wij niet vergeten’, een boek over de oorlogsslachtoffers
uit Tjerkwerd. Momenteel werkt hij opnieuw aan een paar boeken, waarvan
eentje dit najaar verschijnt. Het gaat om de bewerking van een oud
manuscript over de geschiedenis van De Sânkop, het hedendaagse
recreatiegebied De Holle Poarte in Makkum.

Gerben Wijnja (links staand op de foto) heeft als redactielid van It Skieppesturtsje al heel wat
onderscheidingen uitgereikt, onder andere in de vorm van ‘De Skieppesturt fan it Jier’. In
2010 zat hij in een dubbelrol, toen hij in de redactie zat en zelf samen met Michiel de Jong en
Anne de Vries (derde en vierde van rechts staand) de Skieppesturt kreeg voor het opzetten
van Kunstrijk Tjerkwerd.

32

’t Skieppesturtsje Hjerst 2018

Ongetwijfeld het meest aangrijpende boek dat hij schreef is ‘Leven met een
hersentumor’. Daarin beschrijft hij op indringende wijze de ervaringen die zijn
gezin opdeed tijdens het ziekteproces van hun zoon Jelmer, die uiteindelijk na
acht jaar in 2013 aan de gevolgen van een kwaadaardige hersentumor kwam
te overlijden. Aan die periode ontleent hij ook de levenswijsheid om niet te
veel plannen voor later te maken. Gerben: ‘Geniet nu, het is later dan je
denkt’ is mei dêrtroch wol wat myn libbensmotto wurden.’
Rykdom fan Fryslân
Iefke is deze ochtend aan het werk, zij heeft met haar baan bij de Thuiszorg
haar werkzame leven nog niet afgesloten. Gerben schenkt nog een bak koffie
en vertelt over zijn leven nu. Schrijven, fotograferen, reizen, leuke dingen
doen met Iefke en ‘de pakesizzers’ en genieten van de kleine, grote dingen in
het leven. Dat er ineens vier uilen op je schutting zitten. Dat er reeën door de
landerijen rondom Tjerkwerd springen. Of gewoon, even kijken bij de
tuigpaarden van Ule Haarsma.
‘Sist mar yn sa’n fierstente djoer kninehokje yn de Rânestêd wenje. It plak
wêr’t ik wenje makket my net folle út, mar ik fiel my wol hiel ferbûn mei
Fryslân. Sa’n romte, sa’n wiidsheid, sa’n natoer om je hinne. Minsken beseffe
faak net heal wat in rykdom wenjen op it plattelân is.’
Jelle Feenstra
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Even voorstellen
Kerkstraat 17
Ik bin Durk Ludema en wenje sa njonkelytsen al hast
in jier mei in soad wille yn Tsjerkwert . Dêrfoar
wenne ik noch tegearre mei myn suskes en âlders op
de buorkerij fan myn âlders yn Greonterp. Sels
wurkje ik as brêgebouwer yn Bakhúzen, en kom
dêrtroch yn hiel Nederlân! Yn myn frije tiid bin ik
faak op it wetter, op it skûtsje fan Blauhús.
Foar fierdere fragen bin jim altyd wolkom!
Durk Ludema
Waltaweg 49
Hallo dorpsgenoten,
Graag willen wij onszelf aan jullie voorstellen.
Wij zijn Arnold Walstra en Tea van der Wal en wonen sinds eind juni aan de
Waltaweg 49. Arnold is werkzaam als ZZP’er in de bouw, Tea is leerkracht in
het basisonderwijs.
Arnold heeft 2 dochters die om
de week het weekend bij ons
zijn en Tea heeft 2 zoons die
ook door de week 3 dagen in
Tjerkwerd wonen.
Wegens privé omstandigheden
zijn wij helaas nog niet in de
gelegenheid geweest om deel
te nemen aan de dorpse
activiteiten. Wij zijn dit in de
toekomst zeker van plan!
Graag tot ziens!
Groeten Arnold, Tea, Sanne Esmee, Rowena, Jesse en Roan
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Waltaweg 27
Even voorstellen wie er op Waltaweg 27 zijn komen wonen. Samen met Sipke
de Schiffart, onze drie kinderen en hond Lewa zijn we in juni j.l. vanuit
Workum naar Tjerkwerd verhuisd. Voor mij, Lisette Kootstra is dit geen
onbekend dorp en voor de meeste mensen zal ik ook geen onbekende zijn
omdat ik hier ben opgegroeid.
Sipke is opgegroeid in Heeg en heeft vervolgens enige tijd in Woudsend
gewoond. Hij heeft ruim 10 jaar als transportplanner bij Transportbedrijf
Feenstra in Heeg gewerkt en is vervolgens enkele jaren havenmeester
geweest bij De Kuilart in Koudum. Tegenwoordig werkt hij bij Transportbedrijf
AB Texel B.V. te Heerenveen wederom als transportplanner.
Zelf heb ik 8 jaar bij Jeugdhulp Friesland gewerkt en later ruim 3 jaar bij de
GGZ in Leeuwarden en vervolgens weer terug bij JHF voornamelijk op de kindjeugd groepen (leeftijd 6 t/m 14 jaar) dit heb ik altijd met plezier gedaan.
Sinds juni van dit jaar heb ik mijn baan opgezegd met name door de
onregelmatige diensten was het moeilijk te combineren met thuis.
Onze oudste zoon heet Jorrit en is vijf jaar. Na de grote vakantie is hij hier op
school begonnen in groep 2 en heeft het erg naar zijn zin. Sanne is drie jaar en
mag in januari naar groep 1. Onze jongste zoon heet Rutmer en is net een 1
jaar geworden. Wij wonen met plezier in Tjerkwerd.
Groetjes Sipke & Lisette, Jorrit, Sanne en Rutmer
Jousterperweg 2
Efkes foarstelle, sûnt 15 juny wenje wy op de
Jousterperwei 2. Wy wenje hjirre mei in soad
wille. Us húshâlding bestiet út fjouwer
persoanen; Willem de Boer, ik bin 38 jier en bin
frachtweinsjauffeur fan berop bij Pax yn it
Hearrenfean. Sa no en dan mei ik graach in
potsje darte, motorraces sjen en klusse. Miranda
Galema, ik bin 37 jier en bin ferpleechkundige op
de deiferpleging yn it Antonius Sikehús. Ik mei
graach túnkje, kreatyf dwaande wêze en klean en
oare materialen beprintsje. Thys de Boer, ik bin 9
jier. Ik bin in soad bûten te finen, boartsje, op
myn crossmotor oer it lân ride en mei Lego boartsje. Femke de Boer, ik bin 5
jier. Ik mei graach sjonge, dûnsje, knutselje of in spultsje spylje.
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Waltawei 37
Sûnt 7 septimber bin ik de grutske besitter fan
Waltawei 37. Ik foel mei de kont yn de bûter want
de sneins wie de’r lyk al in buertfeest fan de
Waltawei wêrtroch ik de buorlju kennen leare koe.
Dat wie alfêst tige gesellich. Hikke en teine yn Snits
mar de earste libbensjierren yn Nijemardum
trochbrocht. Je kinne miskien sizze dat ik dêr troch
mear mei it doarpslibben haw as mei de stêd. Nei
Snits haw ik 15 jier yn Abbegea wenne wat ek tige
nei it sin wie. Omreden dat myn freondinne en ik
graach in plakje foar ús sels woene is sy nei Parregea
ferhuze en ik dus nei Tsjerkwert.
Fanôf myn 20ste haw ik fuotballe en op myn 33ste bin ik sa stadichoan begûn
mei it hurdrinnen, nei myn aktive “karriêre” as draver haw ik yn Abbegea de
Fit & Frij Rinners oprjochte en bin dêr op 7 maart 2007 begûn mei trainingen
te jaan. Nei in pear jier wiene d’r mear Rinners út Heech dan út Abbegea
sadat wy besletten hawwe om nei Heech te ferhúzjen mei de klup. Wylst wie
ik ek altyd noch lid fan Horror út Snits en dêr hawwe sy my frege as ik dêr ek
trainer wurde woe. Dat haw ik dien en haw dêr doe ek myn trainerspapieren
helle.
Geertje Bakker is myn kollega by Veenema Olie út Snits en frege my in pear
jier ferlyn as ik ek in clinic foar de Parodiarin woe fersoargje en dat haw ik
dien sa as de measten fan jimme miskien wol witte. Sadwaande koe ik ek al
wat mear Tsjerkwerters en fûn it altiten in leuke jûn mei gesellige minsken.
Miskien goed foar in ferfolch? Ik tink dat ik my hjirre tige nei it sin fiele sil.
Groetnis Freark Kaspersma

Bedankt
Hjirby wol ik elkenien tige tanksizze foar de kaartsjes, de blommen en de
besites. Sawol doe’t ik yn it sikehûs lei as doe’t ik wer thús kaam. It hat my o
sa goed dien.
Groetnis fan Doede W.
36

’t Skieppesturtsje Hjerst 2018

Geboren
*31 maart 2018

Kevin
Siebe Baints en Rianne Steenwijk
Lotte, Jeffrey
*04 mei 2018

Hannah Dirkje
Radboud, Wieneke
en Daniel Bergsma-Rijksen
*2 juni 2018

Jelke Klaas Haring
Sjoerd en Froukje Terpstra-de Witte
*16 september 2018

Mirthe
Seakle Zijsling en Ekerina Bootsma

Overleden
† 12 augustus 2018

*15 augustus 1935

Sijberen Hiemstra
Anna Hiemstra-Hoekema
en familie
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Nieuws van Oranjevereniging “Mei inoar ien”
Vrijdag de 13e… het begin van een prachtige dag en het jaarlijkse dorpsfeest.
Het korps "Eensgezindheid"begeleide zoals altijd de optocht met de verklede
kinderen door het dorp. Ook de Oranjevereniging nam deel aan de optocht,
geheel in stijl van het thema "de Sixties", in een prachtige oude vw bus met
dank aan Wieger de Jong rijschool te Bolsward.
Na aankomst op het sportveld, waar het korps nog even het fries volkslied
speelde, opende voorzitter Mireille Galema het dorpsfeest 2018. 10.30
gingen de kaatsers los en ook starten de volleyballers. Voor de kinderen was
er een spelletjes parcours uitgezet met dank aan enkele hulpmemmen en
onder leiding van Akke Nota gingen de bloemschikkers los, waarvoor weer
heel veel dank Akke!
Om 12.30 begon het kaatsen voor de jeugd en 14 uur konden de jeu des
boules weer los onder leiding van Lutske Schakel waarvoor ook weer veel
dank!! Ondertussen konden de jongste kinderen een heuse button
knutselen. Na spannende en sportieve kaats, volleybal en jeu des boules
spellen zijn er uiteindelijk de volgende uitslagen:
Uitslag Kaatsen
Senioren winnaarsronde
1e prijs
Klaas-Jan Haytema, Anno Galama en Jan Postma
2e prijs
Roel Hekkema Rein Bakker en Seakle Zijsling
Senioren verliezersronde
1e prijs
Bert Jan Ouderkerken, Anne Gietema en Atty Gietema
2e prijs
Auke Walsma, Sjoerd Bouma en Janita de Jong
Jeugd tussengroep poultje kaatsen
1e prijs
Anne Galema (koningin) en Daphne Bijlsma
2e prijs
Kees Bekema en Sigrid Schakel
Jeugd
1e prijs
Jorn Ouderkerken (koning) en Hinke Bouma
2e prijs
Hessel Tiesma en Teake Tilstra
3e prijs
Ilse Poelstra en Teake Jelle Teppema
Uitslag Volleybal
1e prijs
Broer en Jelle Feenstra, Rianne Hiemstra, Femke Galama en Sanne Galema
2e prijs
Jelle Zijsling, Klaas Boersma, Sietske van der Meulen en Anna Tiesma
Uitslag Jeu des Boules
1e prijs
Sjoerd Breeuwsma en Daniël de Boer
2e prijs
Jeanette Volbeda en Hiltsje Postma (van Ymswalde)
3e prijs
Hiltje Postma en Andrea Boersma
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De kaatsprijzen werden gesponsord door Windkracht 10.
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En toen was het alweer tijd voor het avondprogramma, eerst een buurtspel in
de vorm van een quiz over de 60-er jaren met verschillende onderdelen: van
kennisvragen tot een improvisatie ronde. Uiteindelijk kwam de buurt ADHD
(Arkum Dedgum Hemdyk Dyksicht) als beste uit de bus. Jury leden Hilly
Ketelaar en Arnolda Canrinus heel erg bedankt! Hierna was het tijd voor de
Suskes! Inmiddels was de tent goed gevuld en bleef het nog heel lang gezellig.
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Zaterdag 14 juli kwam iedereen vanaf 10 uur weer wat op het veld waar de
koffie alweer klaar stond. De Oranjevereniging moest zich nog even buigen
over de spellen en de deelnemers. Maar liefst 18 teams hadden zich hiervoor
opgegeven.
Zo kon er rond 10.45 gestart worden met het 1e spel: Twister. Hilarisch om te
zien hoe de teams in onmacht op het kleed stonden. Hierna was het tijd voor
"skreppe op de step", een parcours met een hoedje van papier, op de
skippybal, ketting maken van kralen, op de step en wanneer het hele team
binnen is een knikkerbaan in elkaar zetten. Machtig om te zien.
12 uur konden de kinderen weer patat eten in de tent en de lunch verzorgd
door Avondrust Makkum stond ook klaar. Na de lunch moest het step spel
nog even afgemaakt worden, waarna de teams tegen elkaar gingen strijden
tijdens een voetbalspel.
Het laatste spel was een spel met water, het gooien van sponsen over een
geblindeerd volleybalnet. Dit "natte"spel was erg welkom, gezien de
temperatuur en het weer.Uiteindelijk kon er maar 1 de winnaar zijn, dat was
het team van Anne Bakker, Thomas Burghgraef, Gert Folkertsma en Douwe
Wijngaarden.
Ondertussen maakte de band Njiske zich op voor het matinee, deze keer in de
tent opening zodat iedereen buiten kon blijven zitten. Gezellig, met zulk mooi
weer. Hierna was het de beurt aan DJ Klaas altijd in voor een feestje! En dat
werd het! Tot in de kleine uurtjes met behulp van piepschuim, een bladblazer
en een opblaaszwembad en niet te vergeten een stoelendans bleef het nog
lang gezellig en onrustig in de tent.
Wij als Oranjevereniging kunnen terug kijken op een geweldig feest met
prachtig weer en willen alle mensen die ons op welke manier dan ook
geholpen hebben heel erg bedanken. Op naar het volgende feest!!
Noteer alvast de volgende data:
Zaterdag 24 november
Vrijdag 18 januari
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Intocht Sinterklaas
Jaarvergadering
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Koken met Riemkje
Beste lezers,
Wat een geweldige zomer hebben we achter de rug, elke dag prachtig weer,
het kon niet op. Nu kan je aan de bladeren van de bomen en het licht buiten
zien dat de herfst heel langzaam zijn intrede begint te doen. Dus onze
eetgewoontes worden ook weer anders, vandaar een heerlijke stoofpot, goed
van tevoren klaar te maken, zodat de smaken goed in kunnen trekken. Veel
plezier bij het maken van deze schotel.
Rundergoulash met brood
50 g boter
2 dikke uien, grof gesneden
3 tenen knoflook, fijngesneden
800 g rundvlees met randje vet, in blokjes van 2-3 cm, op kamertemperatuur
2 paprika’s, in reepjes
1 blikje tomatenpuree (70 g)
1 el milde paprikapoeder
2 tl karwijzaad
25 g bloem
1 blik gepelde tomaten (à 400 g)
1 rundvleesbouillontablet
1 laurierblad
2 el peterselie, fijngesneden
1 bekertje zure room (125 g)
1 (volkoren) stokbrood

Smelt in een braadpan de boter. Bak de ui met de knoflook 3-4 min. Schep
het vlees, liefst in 2 delen, erdoor en bak 4-5 min. mee, tot het net mooi
kleurt. Voeg de paprika toe en bak nog 3 min. Schep de tomatenpuree, het
paprikapoeder, karwijzaad en de bloem erdoor en bak 2 min. totdat de bloem
volledig is opgenomen.
Voeg de gepelde tomaten uit blik toe aan het vlees en druk ze met een spatel
klein. Vul het blik met warm water en voeg met het bouillontablet en
laurierblad toe. Breng aan de kook. Draai het vuur laag. Stoof de goulash
afgedekt in 2-2½ uur zachtjes gaar. Roer goed af en toe.
Breng de goulash op smaak met zout en peper. Bestrooi met de peterselie en
serveer met een flinke lepel zure room en het brood. (Je kunt er natuurlijk
ook rijst of aardappels bij eten).
Bereiden ± 20 min. / stoven ± 2½ uur
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Kleurwedstrijd

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk en wie weet win jij een prijs. Inleveren
voor 30 oktober 2018 bij Riemkje de Groot, Sylroede 5, Tjerkwerd.
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Snypsnaren
Nellie W. kaam spitigernôch min terjochte by de kuilbult. De foet raar stikken.
In operaasje en in grut skoft út de rûlaazje. Dat Bertus W. moast sels in grut
part fan de húshâlding dwaan. Om foar te kommen dat men tinkt dat hy der
goed yn is helle Bertus yn it tsjuster de wask fan de line.
LP hie wol nocht oan in oar kleurke op de skutting. Wat is der no ynfâldicher
dan dit karwei mei wat spuitbussen te klaren? De swarte verf út de bus spuite
spitich genôch ek wat guod fan de buorlju der ûnder. Sa ek in moaie kroade
fan de mantsjes Bonnema. Sa wa’t it in griene kroade mei swarte stippen. Yn
’t holst fan de nacht waard it spul troch de feroarsaker skjin makke, en hiel
bysûnder Jelger en Detmer hawwe no in reade kroade…
Roan B. mei graach skelterje! Machtich wat oer de stoepen yn it doarp skeure.
Doe't Roan by famylje v/d Zee oan de Waltawei kaam wie der in probleem. Op
'e stoep stiene nammentlik in auto en twa blombakken da’t hy koe der net
bylâns. Mar Roan hie de oplossing, hy belle oan mei de fraach of de
blombakken der ek wei koene.
Bert Jan O. hie it sportbroekje ferkeard om oan mei it keatsen, it embleem fan
Hearrenfean op de efterkant. Harrekrammele 5-0 ferlern...
By de brêge sei Jan W. tsjin Michiel de J. eartiids stie hjir in bankje. Michiel gie
dêrop sitten. Mar nijs: Gjin bankje! Soe Marten B. dizze strûkrôver wurdearje
kinne?
Op Twadde Pinksterdei hellen Theo en Ilse G. mei in foldien gefoel de finish
fan de fytsalvestêdetocht. It wie in makje, dik tefreden setten sy de fytsen
efterop de auto. Ja minsken jimme lêze it goed. Fytsen efterop de auto…
Yde S. seach op de iere moarn op de app de earste Alvestêde-ultrarinner
oankommen. Hals oer de kop út de hûs wei en jûgje fansels! Dy it bliken dat it
Jantsje v/d S. foar in rûntsje Ymswâlde om wie...
Johannes B. soe stront ride by Olaf H. op 'e brêge fan Ymswâlde skeat de
dongwein fan 'e trekheak. In bêste rotklap, stront oan de knikker!
Seakle Z. mocht út namme fan ’t Waltahûs de priisútrikking foar it
pearkekeatsen fersoargje. Hy wie allinne wat yn ‘e oalje... hy koe himsels noch
mar krekt op tiid korrizjearje. Dat de krâns hong krekt net ûndersteboppest
om ‘e nekke fan de priiswinner.
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Joop N. seach út ‘e hûs wei Hessel de G. oer de Waltawei ‘joggen’. Hy tocht
blinder dat is in sportman! De reden wie krekt wat minder sportyf; in briefke
waaie litten.
Hidde L. hie nei in moaie jûn feest hege noed. Op ‘e sliepkeamer by Jan en
Riemkje de lytse man út de broek. Gelokkich koe Riemkje him der krekt op tiid
fan oertsjûgje dat der yn de hoeke fan de sliepkeamer gjin pispot stie.
Jan Hessel de G. foel mei in keatspartij tsjok yn de prizen. In pakket fan Jumbo
en in moai bosk blommen. Ien en oar waard by Hessel de G. nêst de doar
setten mei de fraach of’t heit it spul efkes binnen sette woe. Doe’t soanleaf
wer yn ‘e hûs kaam wie it iten op en stiene de blommen yn ‘e faas.
Sneons mei it doarpsfeest wie de Oranjeferiening al in skoftke klear my
klearsetten. Doe kaam Wiebren de J. tefoarskyn. Nei wat opmerkings dat hy
te let wie sei er: hiene jimme my net efkes belje kinnen? ‘Wiebren wordt
wakker!’
De oare deis fan it doarpsfeest frege Yde S. oan dochter Sigrid hoe let se thús
wie? Wêrop Sigrid antwurde we binne tegearre nei hûs fytst heit!
Hinke T. en Doet B. fûn ûnderweis in moaie fotokamera. In blik op de kiekjes
makke gau dúdlik wêr’t de eigners harren ophâlde moasten. Sy krigen in
rûnlieding op de naaktkamping mar hoegden net ‘met de billen bloot’.
It sprekwurd ‘zo vader, zo zoon’ yn dit gefal dochter giet foar de famylje
Bouma wol op. Sawol Sjoerd as Hinke mei harren earm yn de lappemand.
Betterskip!
Sjoerd W. soe op de barbecue fan de behearskommisje efkes wat drankjes
helje. Nei in aardich skoftke fernuvere hy himsels dat der mar gjin
barpersoniel kaam. In ’nochtere’ ynjouwing brocht him op it idee dat de bar
de hiele jûn al bûten wie.

Kopijdatum foar it nije nûmer stiet yn
desimber ‘Op de MAT’!
itskieppesturtsje@gmail.com
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Voor al uw engergiezuinige verlichting en
installatieaanleg kijk voor meer info:
www.spaarlampen.eu 0625146668

