‘t Voorkant

Biologische legkorrel, legmeel en biologische gemengd graan. Biologisch kippenvoer
bestaat uit grondstoffen van biologische herkomst, geteeld zonder gebruik van
kunstmest, bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en chemische bewerkingen.

Biologische legkorrel
20 kg € 14,25
Biologische legmeel
20 kg € 13,90
Biologische gemengd graan
20 kg € 16,00

Kolofon ’t Skieppesturtsje – 42e jiergong – nûmer 2, maitiid 2019

Redaksje ´t Skieppesturtsje
Skriuwadres:

Mireille Galema
Dyksicht 2
8765 LX Tsjerkwert
 0515-579338
e-mail : itskieppesturtsje@gmail.com

Gerben D. Wijnja Riemkje Swart
Sylroede 6
Sylroede 5
0515-579348
0515-579706

Fokko Rollema
Singel 8a
0515-579051

Jan Witteveen
Waltaweg 33
0616302869

Stinsilwurk : Keetman druk+print, partner van Pastiel & Empatec, Sneek
Foto omslach : Wilfred de Bruijn

Ynhâldsopjefte
Kolofon .................................................................................................................. 1
Ynhâldsopjefte ...................................................................................................... 2
Fan de redaksje ..................................................................................................... 3
Frijwilliche bydragen ............................................................................................. 4
4 mei 2019 - De noodklok uit de oorlog keert terug in Tjerkwerd ....................... 5
Nijs fan ‘t Waltahûs ............................................................................................... 9
Fyftjin en fierder ................................................................................................. 10
De leafde foar de natoer fan Grietje Huisman.................................................... 12
Koningsdag 2019 ................................................................................................. 14
Nijs fan Eensgezindheid ...................................................................................... 16
Lieuwe Palstra wint lange run Parodialoop ........................................................ 17
Nieuws van de Reinbôge ..................................................................................... 18
Koken met Riemkje ............................................................................................. 19
Fotoympresje Keningsdei .................................................................................... 20
Fotoympresje Parodialoop.................................................................................. 21
Viswedstrijd......................................................................................................... 23
Ferhalenferteller Hylke Speerstra luts grôtfolle tsjerke ..................................... 24
Dag beste dorpsgenoten ..................................................................................... 28
Even voorstellen Kerstraat 19 ............................................................................. 29
Even voorstellen Sylroede 13.............................................................................. 29
Even voorstellen Dyksicht 8 ................................................................................ 30
‘Fytsdiner’: foar werhelling fetber ...................................................................... 31
Ferhúze................................................................................................................ 33
Tsjerke yn Dedzjum fan boufal nei pronkstik...................................................... 34
Doarpsbelang Tsjerkwert e.o. ............................................................................. 36
It Pjuttehonk behellet sertifikaat twatalich wurkjen .......................................... 38
Website Tsjerkwert.nl ......................................................................................... 39
Tige tank .............................................................................................................. 40
Kollektes .............................................................................................................. 40
Stoarn .................................................................................................................. 40
Kleurplaat ............................................................................................................ 41
Snypsnaren.......................................................................................................... 42

2

’t Skieppesturtsje maitiid 2019

Fan de redaksje
Beste Skieppesturt,
Voor je ligt het voorjaarsnummer van It Skieppesturtsje. En weer boordevol
dorpsnieuws. Hopelijk kun je het, onder het genot van een verkoelend biertje,
lekker glaasje wijn of een frisje, in een zonnige tuin lezen.
Of nog mooier op een zwoele avond. Maar gewoon op ‘it húske’ is natuurlijk
ook prima. Hoe dan ook we wensen je veel leesplezier!
Namens de redactie,
Fokko Rollema
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Frijwilliche bydragen
’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 fan herte wolkom!
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN;
W.A. Kramer eo MCHugh; Mts Galama-vd Meer; J.A. Wilts; J. Kroontje eo; I.
vd Gaast- Wiersma eo; A. de Haan; R. D. Haytema eo; S. Gietema; A. Gietemavan Wieren; O.J. Postma CJ; W. Poelstra CJ; S. Miedema CJ; K. Talsma-Abma;
J. van der Stap eo; J.P. Zijsling eo; C. G. Bouman; Y.B. Bonnema eo; R. van
Buren; U.S. Haarsma eo.

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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4 mei 2019 - De noodklok uit de oorlog keert terug
in Tjerkwerd

De vlaggen in het dorp hingen halfstok. Om ons heen dreven donkere wolken
die het buiten zijn niet veraangenaamden. Zelfs een arctisch koude
noordwester kon niet voorkomen dat velen bij de kachel bleven. Nee, het was
druk op het schoolplein vanwaar zich rond kwart over zeven een lange stoet
naar het kerkhof begaf, vooraf gegaan door het korps Eensgezindheid. Af toe
scheen de zon en was het blauw aan de hemel ijzig koud. Maar diezelfde zon
verwarmde ook. Warm was het in de harten van degenen die de
oorlogsslachtoffers uit hun dorp herdachten. Sinds enige jaren kan dat bij het
monument dat herinnert aan de heldendaden van degenen die voor onze
vrijheid stierven.
Na de tocht over de
Waltaweg verzamelden
de deelnemers op het
kerkhof. Heleen Wilts
heette
een
ieder
hartelijk welkom met
de woorden:
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“Vanuit de vrijheid die we hebben, kijken we terug naar de onvrijheid van
toen. Vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Juist onze
vrijheid om te kiezen, maakt het noodzakelijk om vrijheid te beschermen en
te koesteren.”
Bloemlegging
We hadden ze al trots zien lopen met grote kransen en bloemen: de kinderen
van de basisschool. Nu was hun moment aangebroken om die bloemen een
goed plekje te geven. Gert Schouwstra, gemeenteraadslid namens de
Christen Unie, deed dat samen met Jonathan de Boer en Jesse Bakker. Riemer
Teppema en Daniël de Boer legden een bloemstuk namens de Reinbôge,
namens het 4 Mei comité
legden Joke de Jong en
Geertje Bakker ze samen
met Niels Bakker en
Hinke
Bouma.
Ook
familieleden van degenen
die vermeld staan op het
monument en anderen
volgden dit voorbeeld.
Gedichten van kinderen en toespraken door volwassenen
De school die het monument heeft geadopteerd, had de nodige
voorbereidingen getroffen. In de hoogste klassen was aandacht besteed aan
het oorlogsverleden en hadden kinderen knappe gedichten geschreven. Die
van Jonathan de Boer, Niek Ebbendorf
en Teake Jelle Teppema klonken intens
in de voordracht. De wind nam ze mee
en strooide ze uit over de aanwezigen
op die gedenkwaardige avond Gert
Schouwstra hield als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur
een toespraak waarbij hij het
oorlogsverleden van Tjerkwerd kort
beschreef.
Hij had het boek Opdat wij niet vergeten goed bestudeerd. In vrijheid kiezen
is dit jaar het thema en Schouwstra maakte duidelijk dat je daarbij stevig met
beide benen op de grond moet staan, want die opdracht vraagt
betrokkenheid, oog voor een ander, waarbij onverschilligheid niet past. Het is
6
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een voorrecht om vrij te zijn, om te zijn wie je bent. Vrijheid vereist een
opdracht waar je elke dag naar moet handelen. Voor hem stonden de
schoolkinderen aandachtig luisterden.
Dat deden ze ook bij de volgende spreker, Rabbijn Mischa Schrijver, die
enkele jaren geleden met zijn gezin door toeval bij de dodenherdenking
terecht was gekomen. De familiegeschiedenis heeft hen als het ware aan het
monument verbonden en dat brengt hem en zijn vrouw en kinderen vanuit
het midden des lands graag naar Tjerkwerd om daar een boodschap met de
toehoorders te delen: “De Friezen, zij hebben ons leven gered. De Friezen uit
deze streek, samen met het Friese
Verzet. Zoals Bertus Lugtmeier. Hij
was getuige bij mijn huwelijk met
Gaby. Zonder hem en zonder uw
familieleden zou dat huwelijk er
nooit zijn geweest, want dan was
ook Gaby hier niet geweest, evenmin
als onze kinderen en kleinkinderen.
Voor zijn heldendaden werd hij geëerd met de allerhoogste onderscheiding
van de Staat Israël. Het is fantastisch dat hier zoveel kinderen en jongeren
aanwezig zijn. Jullie hebben ouders, grootouders en overgrootouders waar
jullie ongelofelijk trots op kunnen en moeten zijn. Het waren helden. Zij
deden het allergrootste wat een mens kan doen: een mensenleven redden.
En in veel gevallen ging dat helaas ten koste van hun eigen leven. Zij
verdienen het allergrootste respect, een ereplaats in onze herinnering. Een
joodse wijsheid zegt: Wie één mensenleven redt, redt de hele wereld. Jullie
grootouders hebben talloze keren de wereld gered. En daarom is het zo mooi,
dat jullie hier vandaag niet alleen zijn bij deze herdenking, maar dat jullie
actief meedoen. Dat is zo ongelofelijk belangrijk, want wat toen gebeurde,
mag nooit weer gebeuren. En om dat te voorkomen hebben wij jullie nodig.”
Geschiedenis schrijven
Dit jaar werd geschiedenis geschreven op het kerkhof, want de oude
noodklok keerde terug. Toen in de oorlog de bronzen klok uit de toren werd
gehaald om tot oorlogstuig te worden omgesmolten, zat het dorp zonder tijd.
Smid Schukken vond er wat op uit en bewerkte een remtrommel van een
vrachtauto tot een noodklok die door de koster met een zware smidshamer
diende te worden geluid, zodat het werkvolk wist wanneer het etenstijd was
en wanneer het vee gemolken moest worden. Ooit was die klok
’t Skieppesturtsje maitiid 2019

7

ondergebracht in de collectie van het Fries
Verzetsmuseum, maar na de fusie met het
Fries Museum paste deze niet meer in de
collectie en verdween in het depot. Folkert
Schukken kwam hier achter en ondernam
actie. Na uitgebreide briefwisseling met
andere musea bleek er geen bezwaar te zijn
tegen teruggave aan het dorp, zodat de
noodklok terugkeerde en voortaan in de
voorkerk een waardige gedenkplek krijgt.
Schukken verbond ook een thema aan zijn speech: ”Waarom deden mensen
in de oorlog wat ze deden? Waarom kwam Philip Pander vanuit Den Haag
naar Friesland om leiding te geven aan het verzet en waarom bouwde zijn
neef Henk Pander en mededirecteur van de Pander meubelfabrieken,
zweefvliegtuigen voor de Luftwaffe? Het is te gemakkelijk te denken dat
goede mensen de goede en de slechten de foute keuzes maakten. Tien
jongens uit ons dorp, die gevochten hadden voor de vrijheid gingen kort
daarop als bezetter naar Indië en zij waren zeker geen slechte mensen.
Waarom huisvestte heit, als vader van een gezin met drie jonge kinderen,
Philip Pander en Folkert Wierda, terwijl hij geweten moet hebben dat dit
gevaarlijk was?” Een antwoord op die vragen is ongelooflijk moeilijk, maar
Schukken zijn conclusie was kristalhelder: “We moeten de gevallenen
herdenken, maar vele anderen die het overleefden, zoals mijn heit, moeten
we gedenken voor wat zij deden voor onze vrijheid.”
Het boek Opdat
wij niet vergeten
is nog te krijgen.
Neem daarvoor
contact op met
het 4 mei-comité.
Prijs: € 10,-.

Vervolgens klonk het signaal van de taptoe, gespeeld
door Sjoukje de Jong. Daarna sloeg Folkert om 8 uur
acht ferme klappen met de smidshamer op de klok
die ooit door zijn heit was gemaakt. Toen volgden
twee minuten stilte, waarna het korps het Wilhelmus
speelde dat door menigeen werd meegezongen. Het
klonk indrukwekkend op dat koude kerkhof waar de
buien met felle windstoten langs en over trokken. Het
was kleumen en bibberen voor de aanwezigen, maar
het kon velen niet weerhouden erbij te willen zijn,
zelfs van verre, want “de avond van herdenken is de
opmaat tot de dag van bevrijding”, aldus Heleen Wilts
in haar slotwoord.
Gerben D. Wijnja
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Nijs fan ‘t Waltahûs
In tegenstelling tot vorig jaar bleef de opgave voor de playback- en
soundmixshow op 2 februari haken op zes optredens. Meestal komen er de
laatste dagen nog een paar bij maar dat gebeurde deze keer niet. Maar de
optredens die er waren werden wel zeer gewaardeerd.
Het eerste optreden wat onze bekwame
presentator Henk van der Zee aankondigde
was het duo Detmer Bonnema en Douwe
Bakker. Zij begonnen met een spetterend
optreden van ACDC Thunderstruck zonder
enige schroom bespeelden ze het publiek.
Ook Marije van der Meer had haar
optreden goed voor bereid. I love rock n
roll van Joan Jett the Blackhearts was
uiteindelijk goed voor een 3e plaats.
Jippe de Vries en Jesse Bakker sloten dit eerste blokje af met: Welkom in de
feesttent van Kraantje Pappie wat zij zeer verdienstelijk naar voren brachten
en werd beloond met een eerste prijs in de jongste categorie. Detmer en
Douwe werden dus tweede.
Lineke, Birte, Sanne en Lysbeth braken na de pauze de spits af met I want to
break free van Queen met een perfecte choreografie, zeer actueel door de
film en werd ook door de jury goed beloond met een eerste prijs. Met een
tweede prijs konden Sjoerd, Yde, Wieger, Michiel, Wiebren en Wiebe naar
huis met de vertolking van lekker, lekker, lekker van de bekende kroegbaas
Jolke uit Terwispel. Het stichting bestuur sloot dit blokje af met it Hea liet. De
publieksprijs ging uiteindelijk naar Detmer en Douwe zij mochten nog een
keer optreden en kregen een groot applaus. Na het bedanken van de vakjury
en de presentator bleef het nog lang gezellig in it Waltahûs en er werden al
weer nieuwe acts bedacht voor volgend jaar.
Vrijwilligers avond
9 maart werd de vrijwilligersavond georganiseerd in it Waltahûs deze keer
geen thema en verkleed partij maar een muzikale avond met een muzikale
bingo. De stemming kwam er steeds meer in en men was gedreven om het
juiste nummer te raden en aan te vinken op de kaart onder leiding van onze
eigen DJ Klaas Boersma en onder het genot van een hapje en een drankje.
’t Skieppesturtsje maitiid 2019
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Douwe Wijngaarden werd op deze avond ook
bedankt voor zijn jarenlange inzet in het bestuur
waarvan de laatste jaren als zeer plezierige
voorzitter.

Buffet en spelavond
Een van de laatste activiteiten van de stichting was de Chinees buffet en spel
avond in het dorpshuis op 9 april. Dik 50 personen hadden zich hiervoor
opgegeven. En zo waren de meeste tafels mooi bezet. Het buffet werd
verzorgt door de Wok uit Bolsward en viel goed in de smaak. Wel vroeg een
enkeling zich af waar het toetje bleef. Hier was niet aan gedacht volgende
keer beter. Want deze avond krijgt zeker een vervolg want ook het spel
gedeelte was zeer gezellig en het was ook weer zomaar laat.

Fyftjin en fierder
Een nieuw kunstwerk bij Tjerkwerd? Werkgroep Cultuur en Dorpsbelang
Tjerkwerd nodigen de dorpsbewoners uit voor een bijeenkomst met Pieter
Jan Stallen op 14 Juni (20.00 uur) in het Waltahûs.
Pieter Jan Stallen is ontwerper. Hij neemt in 2017 deel aan de wedstrijd die
de Vereniging de Friesche Elf Steden uitschrijft voor een kunstwerk bij de
finishplaats aan de Bonkevaart. Zijn ontwerp Fyftjin en fierder wordt
genomineerd, maar wint niet. Uiteindelijk is het goed voor een gedeelde
tweede plaats. Later past hij het ontwerp aan voor plaatsing halverwege de
route van de Elfstedentocht. Hij komt uit op een plek bij Tjerkwerd. Die is
mooi, ruim, goed zichtbaar en veilig.
Pieter Jan Stallen neemt begin mei contact op met de Werkgroep Cultuur
Tjerkwerd en komt op 14 mei naar Tjerkwerd. Samen bekijken we de
mogelijke locaties voor de 3 groepen silhouetten in cortenstaal: langs en zo
mogelijk zelfs in het water van de 'Trekfeart'. Aan de hand van een handzaam
fotoboekje legt hij zijn ideeën aan ons voor. Realisering van het kunstwerk zal
niet eenvoudig zijn. Daarvoor is instemming en goedkeuring van verschillende
betrokkenen nodig, zoals dorpsbewoners, gemeente Súdwest Fryslân,
10
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provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Het geld wordt opgebracht door
crowdfunding. Hiervoor is www.voordekunst.nl benaderd. Wij zijn onder de
indruk van zijn verhaal en hij is blij met onze suggesties.

De ontwerper van Fyftjin en Fierder, Pieter Jan Stallen, schrijft:
“Met Fyftjin en Fierder wil ik ‘de elfstedentocht’ laten voelen. Zowel de
emotie van de vorige eeuw met zijn in totaal 15 stoere tochten, als die van
deze eeuw met zijn onzeker verlangen, zijn gespannen ‘uitkijken naar’. De
prachtigste positie voor dit kunstwerk ‘halverwege de tocht’ ligt volgens mij
in Tjerkwerd. Voor de grootsheid gebruik ik CORTEN staal, voor het nationale
gebeuren een majestueuze schaatser, voor de historie een silhouet van elk
verreden jaar met de karakteristieken van die tijd. Het lijkt mij een extra feest
als Tjerkwerders zelf model staan voor de definitieve silhouetten. Als mijn
droom werkelijkheid wordt, onthult W.A. van Buren zelf het werk. In de
winter van 2020, het 111e jaar na de eerste elfstedentocht … ”
Wat zijn de eerstvolgende stappen?
Pieter Jan Stallen schrijft een brief aan wethouder Stella van Gent. Werkgroep
Cultuur en Dorpsbelang nodigen de dorpsbewoners uit om op 14 juni
aanstaande met Stallen van gedachten te wisselen over het ontwerp.
Interessant aspect: Tjerkwerders zullen waarschijnlijk model staan voor het
kunstwerk.
Werkgroep Cultuur Tjerkwerd
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De leafde foar de natoer fan Grietje Huisman
troch Gerben D. Wijnja

Foar it steechje tusken
Waltawei 25 en 27 stiet
in boerewein. Bern
derop dy’t fansels wol
troch de fotograaf fan
de
aansichtmakkerij
ferivige wurde woenen.
Wa soene it wêze, tinkst
dan. En soe der fee foar
de needslacht brocht
wêze? Fragen dy’t om in
antwurd freegje.
Fertelle fan in fier ferline
Ast’ it steechje ynrinst tusken Waltawei 25 en 27
dan spat de skiednis fan it paadsje. Grien útsleine
gieltsjes soene ris fertelle moatte fan in fier
ferline. Jawis, goed in ieu lyn binne de wenten
hjir boud en in âlde kaart lit sjen dat der eins net
iens safolle feroare is. Allinne de minsken fan
doe binne ús ûntfallen, mar de huzen steane der
noch. Op nûmer 25 wenje no Grietje Huisman en
Gerrit Wijngaarden, twa keunstners fan it
suverste aard. It paadsje nei harren ferbliuw is
noch autentyk. Dêr rûnen hússkilder Jellema en
nei him Pieter Dilling mei harren ark op wei nei in
putsje yn ‘e buorren of op in pleats. Doe kaam
Meindert Boersma der te wenjen mei Joukje
Roorda. Hy wie feehanneler en needslachter en
nei harren wie it op ‘e nij in lokaasje foar
feehannel en needslacht doe’t Binke Bakker der
mei syn Tjitske Visser wenne. Yn 1979 foel it
doek oer dat lytsskalige bedriuwke. Gerrit
Wijngaarden sette him dêr yn 1988 mei syn heit
en mem ta wenjen en letter kaam Grietje
Huisman by him yn. Mei har hiene wy in petear.
12
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“Ik ha de natoer noadich”
As ik by Gerrit en Grietje troch de doar stap, komt dy
âlde steech te praat. Jawis, oan de sfear fan eartiids is
hjir net te ûnkommen. Grietje: “Ik hâld derfan, fyn
skiednis weardefol. En dat wurdt allinne mar moaier
ast’ sjen kinst dat de tiid der oerhinne gien is. Ast’ it
fernijst giet dat ferlern. Dat is sa spitich. Sa wolle wy
hjir ek de eigenheid fan it hûs bewarje.”
Dat eigene libbet fierder yn it atelier fan Gerrit. Ea de
wurkpleats fan de hússkilder, no dy fan de
keunstskilder. Mar wy komme net foar syn wurk, want
Grietje hat nijs en wol dat graach mei de lêzers diele.
Sûnt jannewaris makket sy ien kear yn de moanne in natuerpagina foar de
wykeinbylage fan it Frysk Deiblêd. Meastal skriuwt en tekenet sy dan oer de
natuer yn Tsjerkwert en omkriten. Sjoernalist Gerbrich van der Meer hie
Gerrit ris yn har rubryk opnommen en seach doe de natuertekeningen fan
Grietje. Dat sy poerbêst tekenje kin en dêrby ek in linige hân fan skriuwen
hat, hie se alris bewezen mei har boek “Tuinpatat”. En sa kaam it dat se frege
waard foar in rige oer de natuer, yn wurd en byld. In pracht fan in útdaging
dy’t mei beide hannen oanpakt waard.
Dy nije rige yn it deiblêd is eins in miks fan kennis en opdiene yndrukken.
Grietje neamt it “myn ferwûndering oer de natuer, ik ha dy bân noadich, it is
suver in taflechtsoard foar my”. Om har hinne sjocht sy de natoer ferdwinen.
It binne de lytse hoekjes yn bosk en fjild dy’t de rike tiid fan eartiids yn it
lânskip noch bewarje. Lytse ‘postsegeltsjes’ en dêr is foar Grietje fan alles yn
te belibjen.
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“Ik hâld deiboeken by, yn tekeninkjes en tekst. Dat doch ik foar mysels, mar ik
wol ek wat oerdrage. Myn ferwûndering foar al dy lytse organismen, de
biodiversiteit en de kringloop yn de natoer.”
Grietje skriuwt al sa’n 20
jier
har
natoerobservaasjes
op
en
tekenet dêrby mei grutte
krektens wat sy op har
paad tsjinkomt. Moaie
fynsten, sa as fearkes en
skulpen nimt sy mei en
jout dy in plakje yn har
kast mei natoersamlings.
En dat kin sy wer goed
brûke by har tekenwurk.
Nij boek
Grietje is bliid mei har opdrachten foar it deiblêd. It is moai dat jins wurk
wurdearre wurdt en omtinken krijt. Sa is it mei de nije rige oer de natoer yn
de krante (11 maaie en 8 juni binne de earstkommende publikaasjes), mar ek
har nije boek sil grif goed ûntfongen wurde. “Tuinpatat” wie al in boppeslach
en it nije “Poepsoep” dat yn twa talen ferskynt sil grif op it lêzerspublyk
yndruk meitsje. En al giet it dan om kabouters en oare lytse fantasyfiguerkes
sa as Meneer Aardbei, lyts en grut sille derfan genietsje. Rien Poortvliet is der
grut mei wurden, Grietje Huisman docht it krekt eefkes oars, mar net minder
kreatyf en fantasyryk. It boek is noch net hielendal klear, mar de platen yn har
grutte map belove in moaie takomst yn “Poepsoep”.

Koningsdag 2019
Zaterdag 27 april – Na een aantal mooie en warme dagen begon koningsdag
2019 koud en regenachtig. Gelukkig hield het weer het korps en ook de
kinderen niet tegen om rond de klok van 9.15 heel Tjerkwerd wakker te
schallen met muziek! Op het sportveld heette Wiebren de Jong een ieder
welkom en werd het Wilhelmus uit volle borst gezongen! Na de koffie gingen
de kaatsers van start, en om 10.30 starten 9 groepen voor de puzzeltocht
door het dorp. Tijdens deze tocht werd de kennis van het koninklijkhuis
getest. Bijv. ‘Wanneer zijn de koning en de koningin getrouwd?’,
14
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‘Hoe heten de zussen van prinses Beatrix?’ en ‘Waar beginnen de kentekens
van de auto’s van het koninklijke familie mee?’. Om 12 uur begon de jeugd
met het kaatsen. Het jeugdkaatsen was opgesplitst in twee groepen, nl groep
6 t/m groep 8 en klas 1 t/m klas 3 van het voortgezet onderwijs.
Ook de volleyballers en de jeu de boulers konden na het middageten hun
sportiviteit tonen. Op het volleybalveld streden 4 teams voor de prijs. De
opgave voor jeu de boules viel in eerste instantie tegen, maar uiteindelijk
konden we toch 10 deelnemers noteren. Gelukkig was Lutske Schakel weer
bereid het spel te coördineren! In de middag kleurde het sportveld oranje, en
rood, wit blauw. Met ballonnen en slingers konden de kinderen hun fiets,
step of zelfs hun stokpaard versieren. In een lange stoet toonden ze hun
creativiteit aan het publiek. Zelfs het volleybal werd even stilgelegd voor een
daverend applaus! Dit was de start van de kinderspelen. In groepjes en onder
leiding van een hulpouder konden de kinderen de spelletjes bij langs o.a. de
rode loper, een balspel en het maken van een snoepspies. Ook tijdens de
kinderdisco konden de kinderen hun energie kwijt. Wat hebben ze gedanst en
gehost en uiteindelijk heerlijk genoten van een wel verdiend patatje!
’s Avonds werd koningsdag 2019 afgesloten met de jaarlijkse BBQ. En… terug
van weggeweest het draaiend rad! Yde en notaris Jan hebben deze avond
dertig prijzen uitgedeeld! Onder het genot van een lekker stukje vlees en een
drankje werd na gesproken over een gezellig en geslaagde koningsdag!
Prijzen
Kleurwedstrijd

Puzzeltocht

Jeu de Boules

Peuters: Jildou Koehoorn Joop en Akke Nota 1. Jenstje van der Stap en Klaas Boersma
1 t/m 4: Douwe Bakker
Sjoerd Bouma
2. Tetsje Breeuwsma en Hinke Brandsma
5 t/m 8: Bert Bekema
Aly Schakel
3. Andrea Boersma en Sjoerd Breeuwsma
Gert Folkertsma
Volleybal
1. De Maxima’s: Jelle Feenstra, Jan Sr Witteveen en Marjanna de Jager
2. Blauw Bloed: Fokko Rollema, Agatha Witteveen en Margriet Bekema
3. Wilhelmus: Geertje Bakker, Sjors Witteveen en Femke Lemstra
Kaatsen
Jeugd groep 6 t/m 8
1. Hinke Bouma en Niek Ebbendorf
2. Willem Schakel en Niels Bakker

Jeugd klas 1 t/m 3
1. Anne Galama en Lineke Schakel
2. Bouwe Feenstra en Sigrid Schakel

Winnaarsronde volwassenen
1. prijs Seakle Witteveen, Sjoerd
Wijngaarden en Rowanna Terpstra
2. prijs Ids Walsma, Michiel de Jong en
Hotske Burghgraaf

Verliezersronde volwassenen
1. Ype Bote Bonnema, Freerk Kootstra en
Ekerina Bootsma
2. Auke Walsma, Thomas Huitema en Ruurdje
Dijkstra
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Nijs fan Eensgezindheid
Het korps Eensgezindheid heeft dit jaar weer aan verschillende evenementen
meegedaan. We zijn op studieweekend met elkaar geweest naar Heeg. Hier
hebben wij ons toen voorbereid voor het concours in Zutphen, wat op 16
maart zou plaatsvinden. We hebben hiervoor uiteindelijk ook nog een try-out
gedaan in Parrega, als extra voorbereiding. Uiteindelijk scoren we in Zutphen
81,33 punten en gaan we daar tevreden vandaan.
Als Zutphen voorbij is gaan we
verder met de voorbereiding
voor alweer het volgende
concours: Schiermonnikoog.
Dit concours zal plaatsvinden
op 25 mei en we hebben
gekozen om daar het stuk
Grounds te spelen. We scoren
hier uiteindelijk 82 punten
waarover we ook erg tevreden
waren en een leuke dag
hebben beleefd op het eiland.
Naast de concoursen waaraan we hebben meegedaan zijn er ook nog andere
dingen die het korps heeft georganiseerd in de afgelopen maanden. In januari
hadden we een concert in de kerk met de bassist David Kutz, wat een groot
succes was. We hadden in de middag eerst een masterclass van hem en
daarna samen een concert. Ook werd bij dit concert Bertus Rinse gehuldigd.
Hij is namelijk al 40 jaar lid!
Een ander groot succes is het volwassenenproject. Vanuit Eensgezindheid
konden een aantal mensen op zaterdag leren spelen op een instrument.
Sommigen deden dit voor het eerst, anderen leerden het opnieuw.
Uiteindelijk hebben ze met zijn allen een concert gegeven samen met ons.
We zijn super trots, omdat er heel veel mensen door gaan met muzieklessen
en het echt een super groot succes was, ook vooral met dank aan Guus
Pieksma, die dirigent was voor dit project.
Het korps had dit afgelopen halfjaar weer een druk programma. We hebben
super resultaten gehaald en super leuke projecten en concerten gehad. Een
halfjaar om trots op te zijn.
16
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Lieuwe Palstra wint lange run Parodialoop
Lieuwe Palstra uit Bolsward op de 11,5 kilometer en Siero Feenstra uit Sint
Nicolaasga op de 7,4 kilometer werden zondag de winnaars van de 26e editie
van de Parodialoop. Bij de dames kwamen Matty Feenstra uit Winsum en
Hester Groenveld uit Bolsward als eersten over de streep van de
hardloopwedstrijd in Tjerkwerd.
Iisklup Tsjerkwert had de Parodialoop dit jaar voor het eerst naar de ochtend
gehaald. Onder geweldige weersomstandigheden vertrokken om 11 uur 53
lopers, verdeeld over twee afstanden: 7,4 kilometer en 11,5 kilometer. Op de
langste afstand bleek Lieuwe Palstra uit Bolsward ongenaakbaar. Hij pakte
vanaf het begin de koppositie en voltooide 11,5 kilometer in een tijd van 45
minuten en 12 seconden. Daarmee was hij een halve minuut sneller dan vorig
jaar, toen hij de loop ook al won. Nico Dijkstra uit Witmarsum werd tweede in
47,28. De derde plek was voor Durk Tigchelaar uit Achlum in 48,51.
Bij de dames maakten de zussen Matty Feenstra uit Winsum en Geartsje
Bakker uit Tjerkwerd er een zinderende finish van. De hele loop samen en
toen kwam het aan op de eindsprint: die won Matty, met slechts 1 seconde
voorsprong op Geartsje, in een tijd van 1.05,46. De derde plek was voor
Nynke van der Meer uit Tjerkwerd in een tijd van 1.12,10. Kees Bekema uit
Bolsward won de wedstrijd bij de jongens tot en met 16 jaar in een tijd van
1.01,13.
Wedstrijd 7,4 kilometer
Op de 7,4 kilometer won Siero Feenstra uit Sint Nicolaasga in een tijd van
29,48. Tweede werd de winnaar van 2018, Bert Ausma uit Marum in 30,50.
De derde plek was voor Henk Reinderink uit Bolsward in 32,59. Bij de
vrouwen won Hester Groenveld uit Bolsward in een tijd van 36,12. De tweede
plek was eveneens voor een Bolswardse, Hella Yntema in 37,12. Bernardien
de Vries uit Parrega finishte als derde in 37,45. Jimte Draaisma uit Bolsward
en Naomi Feenstra uit Tjerkwerd wonnen bij de jongens en meisjes tot en
met 16 jaar op de 7,4 kilometer. Bij de Kidsrun, die vooraf ging aan de
Parodialoop, wonnen de broertjes Jari (1,4 kilometer) en Jiri Heppener (2,3
kilometer) uit Bolsward.
Auke Walsma en Hinke Ouderkerken waren de besteTjerkwerders op de 7,4
km. Geartsje Bakker en Seakle Witteveen de snelsten op de 11.5 km.
Alle uitslagen en foto’s zijn te vinden op www.tsjerkwert.nl.
’t Skieppesturtsje maitiid 2019

17

Nieuws van de Reinbôge
Het voorjaar is in volle gang en de eerste zomerse dagen zijn een feit. Op het
moment dat ik dit schijf is het bijna eind april, hebben we twee zonnige
paasdagen gehad en belanden we in het laatste deel van het schooljaar.
In februari jl. mochten we met alle leerlingen en hulp van leerlingen van het
Marne genieten van een prachtige juffendag in Parrega. Dit jaar stond dat in
het teken van bewegen. We zijn met z’n allen naar de sporthal in Parrega
gegaan waar de leerlingen van het Marne twee circuits hadden klaargezet.
Het was een prachtige ochtend.
Voor groep 8 is april ook de maand van de eindtoets. Hoewel de adviezen al
zijn gegeven en de aanmeldingen al de deur uit zijn, is dit toch een spannende
aangelegenheid. En echt wel een teken dat voor deze kinderen het einde van
hun basisschoolloopbaan in zicht is en het voortgezet onderwijs dichterbij
komt.
Helaas ontvangen wij steeds vaker een negatieve rekening wat betreft de
opbrengsten van het oud papier. Door de extra inkomsten kunnen wij wat
extra’s doen voor de leerlingen. We willen u vragen om het oud papier naar
de container te brengen. Deze wordt elke maand twee dagen in Tjerkwerd
geplaatst.
Als team zijn we dit jaar gestart met de Kanjertraining. De Kanjertraining
geeft handvatten voor sociale situaties. Kinderen gedragen zich verschillen de
in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te ver- trouwen. Ze zijn
vriendelijk, behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het
kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen
elkaar uit, of doen vervelend stoer. In groep 1-2 werken we met handpoppen.
Vanaf groep 3 worden de poppen ver vangen voor petten (de witte, de gele,
de rode en de zware pet).
Ook in het laatste deel van dit schooljaar staan nog een aantal activiteiten
gepland zoals: schoolreisje, avondvierdaagse, laatste schooldag etc. Mocht u
de nieuwsbrief willen ontvangen stuur dan gerust een mailtje naar:
directie@reinboge.nl. Elke maand ontvangt u dan per mail de nieuwsbrief
met het laatste nieuws.
Groeten van het team
18
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Koken met Riemkje
Beste lezers,
Afgelopen weekend weer even tijd genomen om wat lekkers te maken. Ik heb
dit recept via een kennis uit Mexico gekregen. Het is makkelijk te maken
(alleen tijd omdat het moet sudderen). Heel veel kookplezier en lekker eten!
Groet Riemkje

Carnitas (Mexicaanse pulled pork)
Ingrediënten:
- 1 kg varkensnek of varkensschouder
(zonder been)
- Olie
- 2 uien
- 4 tenen knoflook
- 1 tl peper
- 1 el zout

- 1 el oregano
- 1 el chilipoeder
- 1 tl komijnpoeder
- 2 limoenen (sap)
- 2 sinaasappels (sap)
- 1 liter kippen bouillon (1 liter
water en 2 bouillonblokjes)

Bereidingswijze:
- Maak een mengsel van peper, zout, oregano, chilipoeder, en
komijnpoeder en wrijf het vlees hier mee in.
- Verwarm olie in een stoofpan en fruit hierin de fijngesneden ui en
knoflook. Doe het vlees hierbij en braad het rondom bruin.
- Pers de limoenen en sinaasappels uit en doe het sap in de pan.
- Voeg de bouillon toe en laat het vlees op een klein pitje ongeveer 4
uur zachtjes sudderen.
- Haal het vlees uit de pan en trek het met 2 vorken uit elkaar in kleine
stukjes (=carnitas) Mocht er nog veel vocht in de pan zitten, kook het
dan zo goed als droog, zonder deksel op de pan.
- Doe daarna het vlees in een ovenschaal zet het even onder de gril
voor een krokant laagje.
- Serveer met tortilla wraps en een salade, salsa of guacamole.
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Fotoympresje Keningsdei
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Fotoympresje Parodialoop
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Ferhalenferteller Hylke Speerstra luts grôtfolle
tsjerke

“Der wennet hjir gjin min folk”
Trije maart 2019. It is ûnlijich waar. It waait hurd en út en troch jaget der in
fize snjitter troch de buorren fan Tsjerkwert. In boer soe syn hûn noch net
útlitte, mar op ‘e dyk is it in drokte fan komsa. Lúkse weinen dogge de
strjitten folstrûpen en sels nei de grutte dyk ta ûntstiet in lange rige auto’s.
Folk skarrelet achter inoar oan mei ien doel: harkje nei in man dy’t
weromkeart nei syn roots, de woartels fan syn ferline dy’t nea út syn
ûnthâld ferdwûn binne. Moaie ferhalen fol wurdearring foar de wrotters
dy’t eartiids it doarp mei har omjouwing libben holden.
Winters
Ik hie Hylke oan de tillefoan yn de wike doe’t der folop omtinken wie foar de
lêste Alvestêdetocht. “En as der yn maart sterk iis leit, kom ik op redens nei
Tsjerkwert ta.” Dat wiene syn wurden. As leafhawwer fan glûpendekâlde
winters mei legendaryske iistochten gie syn langst wer út nei it krassende lûd
fan redens op spikerhurde iisbanen, leafst yn de frije natoer. Dat oertreffend
moaie gefoel fan opgean yn sa’n wintersk geweld hie er al ferskate kearen yn
al syn skakearrings beskreaun, mar alle jierren wer priuwt dat nei mear.
Der stiet in nij boek oan te kommen: Hylke is der noch mei dwaande en wa
wit fine wy dêr wer wat yn werom fan dy langst. Yn’t foar die er al út ‘e
doeken dat syn nije non-fiksjeroman gauris oer in doarp gean sil. Syn lêzers
binne der sljocht op, it folk dat ier en betiid op Tsjerkwert tasetten kaam.
24
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Om healwei fjouweren jout de klok syn brûnzen lûd út de galmgatten fan de
toer frij oan de wyn dy’t balstjurrich oer de kartels fan dakken waait. It is tiid.
Kom minsken, kom, ropt it oer it doarp. Mar as ik troch it foarportaal rin,
sjoch ik troch de iepensteande doarren dat de tsjerke al hast ôfladen is. De
organisaasje fan Cultuur Tjerkwerd sit der al wat oer yn. As it yn it kommende
healoere sa trochrint, kinne sy it folk net plak jaan. Mar it falt ta. It gros fan
belangstellenden is yntiids ôfsetten foar dizze besite. En … sy kamen rûnom
wei, sels fier bûten Fryslân, op útnoeging fan de skriuwer of ôfgeand op
publikaasjes yn de parse. Yn de smoutte fan de tsjerke wurdt kofje of thee
skonken mei wat derby en dat soarget foar in noflike ûntfangst. Troch
stuollen en banken rûzet in kakofony fan stimmen. Men is benijd nei in
ferhaal.

Hylke Speerstra begûn as
learling-sjoernalist by it Frysk
Lânboublêd,
waard
ferslachjouwer bij de Friese
Koerier ûnder Fedde Schurer
en waard frege haadredakteur te wurden fan it yn
Rotterdam
ferskinende
Weekblad Schuttevaer. Dêr
naam er yn1985 by uitgeverij
Kluwer it inysjatyf ta oprjochting fan it Agrarisch Dagblad.
Doe’t dat blêd ûnder syn
haadredakeurskip yn de merk
stie, waard er troch de Friese
Pers ‘werom roppen’. Dêr’t er
in koart ieu earder as learling
begûn, waard er no haadredakteur fan de Ljouwerter
krante. De sirkel wie rûn.

Bylden
Yn tinzen fersonken sit Hylke achter it hekje
by de preekstoel te wachtsjen oant elkenien
te stoel en te bank is. Ien fraach ha ik foar
him: Wat giet der allegear troch dy hinne, hoe
fielt dit? “Ik bin der stil fan, safolle folk...”
Dêr is gjin wurd tefolle mei sein. Yndied, de
tsjerke sit stiiffol. As de grutte doarren slute
en Fokke elkenien wolkom hyt, nimt Hylke
plak achter de mikrofoan. It sil heve. Op in
grut skerm ferbyldzje syn ferhalen it oansjen
fan eartiids.
It is in wrâld dy’t neffens him it bêste
oantsjutten wurde kin yn ringen: de
húshâlding, it buorskip dêr’t men yn grut
wurden is en ta beslút it diel útmeitsjen fan de
grutte wrâld. “Ik hie in geweldige mem en in
wat sobere heit.”
Dy makke syn bern paadwiis mei wurden dy’t
korrespondearje mei de bibelske spreuk oer
de splinter en de balke dy’t keunstich ynkerve
is yn it hout fan de preekstoel. “Hy learde ús
dat de begearte om grut te wêzen mannichien
lyts makke hat.”
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Tsjerks wiene de Speerstra’s net. It liberale stânpunt fan “onderzoek alle
dingen en onthoud het goede” brocht heit Speerstra te hea en te gers wolris
yn tsjerke. Mar doe’t er de âldjiersstjinst in kear oersloech, waard hy der yn ‘e
buorren al op oansprutsen. Syn reaksje wie sa nuchter as wat: “It moat gjin
sleur wurde.”
It brekt de spanning ûnder de tahearders: der wurdt om lake. Hylke giet mei
faasje fierder en fertelt oer syn jeugd op ‘e pleats en de rûzige jierren 50. De
molkmasine soarge foar grutte feroarings: de tiid fan arbeiders, lytsfeinten en
fammen waard ferlitten. “Allinne de grifformearden molken noch mei de
hân.” Opnij wurdt der hertlik lake: de humor sit yn lytse opmerkings dêr’t de
sprekker syn tahearders ek mei wit te binen.
Under harren is suver syn folsleine famylje, sy sitte te genietsjen: frou, bern
en bernsbern. Allinne harren âldste pake- en beppesizzer Sietske Speerstra is
der net by. De reis fanút Kanada wie wat te fier.
Lûden fan doe klinke troch yn syn boeken fan no
As Hylke weromtinkt oan Tsjerkwert is de wurdearring foar it gewoane folk
grut. “Der wennet hjir gjin min folk,” hold er syn tahearders foar. De tiid fan
de kloklieder wie eartiids de boer syn tiid. En as de koster mei min waar de
klok twa minuten te gau lette, skewielde er dêrmei de arbeiders dy’t yn it fjild
wrotten en wraamden: “Poerbêst folk, foar sûnde wie gjin tiid”.
De lûden út it ferline binne skerp opslein yn it ûnthâld fan dizze produktive
auteur. Doe’t syn sjoernalistike wurk der yn 1996 opsiet, krige de skriuwer yn
him syn gerak. It smiet prachtige boeken op oer boeren en arbeiders, oer
skippers, slepers en baggeraars, keatsers, dokters en reedriders.
Yndrukwekkend wie “It wrede paradys”, dat yn 2000 ferskynde, in oade oan
de lânferhuzers dy’t de ûnwissigens fan in fier lân ferkeazen boppe de yn
harren eagen minne fêstigens fan de eigen streek. Dy eigen omjouwing wurdt
lykwols blomryk beskreaun yn “De Oerpolder” (2006), it lân fan de
Heidenskipster boeren. Dêrnei weage Hylke him op ‘e nij oan in tsjok boek
bûten de Fryske grinzen, fier fan hûs en fol ferhalen fan feteranen dy’t yn de
Dessa fan Nederlânsk Ynje in dreech libben trochmakken. It is Hylke syn
fertsjinste dat dizze minsken, doe’t it noch koe, it swijen ferbrutsen en yn
Hylke in hertstochtlik en betûft tahearder en notulist fûnen. Mei in
yndrukwekkende ferbylding tsjoent er de lêzer de spanning yn de oerwâlden
foar eagen.
26
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Ferhalen
Unmisber binne ferhalen neffens de âld-Tsjerkwerter, hikke en tein op
Iemswâlde ûnder de klokslach fan it doarp oan de trekfeart. “Ferhalen bringe
struktuer oan yn de gaos fan de skiednis,” sa fynt er. As er yn gedachten de
streek fan eartiids bydel giet, bringt er de arbeiders ta libben: it lûd fan
seineharjen mei it ritme fan de harhammer is suver wer te hearren as er dit
beneamt as it “knoflik lofliet fan de lânarbeider”. Fjouwer oere de moarns
rattele de Junghans wekker op it taffeltsje njonken it bedstee. “Net te
fersliten, dat kring.” It gefoel fan de arbeider koe net ynkringender werjûn
wurde. Op syn Alvestêdetocht op redens, dy fan 1997, bleau er mei syn
ploechje stean by de Syl. Hy seach wer Bauke Welbedacht foar him, dwaande
yn it lân mei in jarreskeppe en in kroade.
De rook fan it lân waard fersterke troch it stakkato fan de smidshammer fan
smid Schukken. “Mar it wie in Alvestêdetocht fan niks: it waaide net hurd
genôch.” Yn ‘e tsjerke sitte pommeranten út dy winter mei ynmoed te
harkjen. Sy jaknikke. Foarsitter fan it Alvestêdebestjoer Henk Kroes, de man
mei de legendaryske wurden “It giet oan”, iismaster Piet Venema dy’t de
tocht fan 56 en de hel fan 63 útriden hat, mar ek Eeuwe de Vries, de mûnder
fan Aldtsjerk dy’t mei 17(!) jier dy meunstertocht al folbrocht hie.
Fergetten erfskip
Mei al dy ferhalen hat Hylke in oeuvrepriis fertsjinne. Syn betsjutting foar de
Fryske taal en literatuer is grut. Der binne net in protte skriuwers yn Fryslân
dy’t safolle Fryske lêzers opsmiten ha. Alle kearen wer is in boek fan Hylke
Speerstra in súkses foar útjouwer en skriuwer. En foar syn fans dy’t no al mei
niget útsjogge nei syn nijste boek. Dat giet yn it algemien oer oantinkens fan
syn haadrolspilers oan harren bertegrûn, gauris in doarp. Dêrmei komt er
werom yn de omjouwing dy’t er yn syn hert nea ferlitten hat. It doarp bleau
yn ‘e skriuwer hingjen en dat sil mei it ferskinen fan syn nijste roman foar
ivich fêstlein wurde.
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Ta beslút
Bylden ferfele net gau, ferhalen bliuwe hingjen en de ympresje fan in
skriuwer dy’t op syn wurdearre bertegrûn weromkeart en dat aanst
beleannet mei in moai boek sil ús noch lang heuge. It folk wie fleurich, de
organisaasje tefreden. Ek Hylke syn bern en pakesizzers wiene optein. De
ferhalen te hearren op it plak fan harren skiednis fielde goed en wie dan ek
tige slagge. Foar Cultuur Tjerkwerd kin dit barren ek beskôge wurde as in
boppeslach dy’t priuwt nei mear.
Gerben D. Wijnja

Dag beste dorpsgenoten
In het Skieppesturtsje nummer 4 1978 kwamen wij als volgt Tjerkwerd
binnen. Jos en Coby ……..hwa binne dat?
Nu daar stellen wij ons voor aan het dorp, net als de andere nieuwe
bewoners van de “Nijbou”, zoals de Sylroede op dat moment genoemd werd.
Wij zijn inmiddels al weer 41 jaar verder. Deze oude Skieppesturtsjes zijn via
de website Tjerkwerd, onder Dorpskrant, te lezen.
Onze kinderen gingen er naar school en konden in alle vrijheid buiten spelen
en maakten er net als wijzelf “vrienden voor het leven”. Ook onze
kleinkinderen konden zich hier uitleven op het sportveld en de speeltuin.
Wij hebben ons in Tjerkwerd altijd prettig en veilig gevoeld. Niet omdat wij
met iedereen zo’n intensief contact hadden, maar ons op de een of andere
manier verzekerd wisten van hulp, als dat nodig mocht zijn.
Nu gaan wij “nazomeren” in Harlingen. Een nieuw huis in een hofje met 12
woningen. Het is nog niet helemaal klaar, maar wij hebben tijdelijk onderdak
gevonden bij oud dorpsgenoot Jan Nota en Lieske op de camping “de Nije
Trije” en daar is het goed toeven.
Wij wensen iedereen alle goeds toe en tot ziens.
Jos en Coby Falkena-Buijs.
Ons nieuwe adres in Harlingen wordt: Kimswerderweg 25 B, 8862 TR
Harlingen. Telefoon Jos: 0613817817. De lidmaatschappen van de diverse
verengingen zeggen we hierbij op.
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Even voorstellen Kerstraat 19
Wij zijn Ank Vos en Arthur Wilschut, een ondernemend stel. Ank is freelance
dramadocent op basisscholen, Arthur heeft een eigen juridisch adviesbureau.
Arthur gaat in Tjerkwerd het volgende avontuur aan, een fotogalerie. Het
Fotolokaal wordt in juli 2019 geopend, meer nieuws hierover volgt op een
later moment. Arthur is in ieder geval lekker druk met alle voorbereidende
werkzaamheden. Ons huis in Tjerkwerd en de omgeving vinden wij geweldig,
we genieten telkens weer van het weidse uitzicht. Ons huis in Rotterdam
houden wij voor onze werkzaamheden aan. We houden van tennis,
fotografie, muziek, theater en muziek.
Oant sjen!
Ank en Arthur

Even voorstellen Sylroede 13
Hallo, Wij zijn de familie Oosterwoud, ons gezin bestaat uit vier personen. We
zijn erg blij met ons nieuwe huis, na jaren in Bolsward te hebben gewoond.
Vader Rinse, geboren in 1985 en opgegroeid in Hemrik. Werkt als proces
operator bij Cloetta in Sneek, het vroegere Tonnema, waar hij kauwgom
maakt in de drie ploegendienst. Rinse speelt gitaar en klust graag in de
garage. Ook maakt hij zelf gitaar effecten.
Moeder Chantal, geboren in 1987, opgegroeid in Delfzijl, Groningen.
Werkzaam als verpleegkundige in de thuiszorg in Sint Nicolaasga. Speelt bij
drumband Hollandia in Bolsward en loopt graag hard. Daarnaast een eigen
bedrijf, waar ze tassen van leer maakt onder de naam Da&So. En ook kleding
voor de kinderen wordt regelmatig gemaakt. Gek op Rock & Roll/50’s kleding.
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Samen bezoeken we graag concerten
en festivals en gaan graag naar
oldtimer meetings. Samen hebben
we twee kinderen. Dave, de oudste,
is van 2011 en geboren op
Koninginnedag. Hij zit in groep 4 op
de Sint Maartenschool. Dave speelt
ook bij de drumband en zit daarnaast
op gym. Dave houdt vooral heel erg
van Lego en leest graag. Sofie,
geboren in 2013, zit in groep 2 op de
Sint Maartenschool. Sofie is graag
bezig en zit naast gym en zwemles
ook op dansles. Ze houdt van zingen
en dansen en is erg sociaal. Ze speelt
graag met andere kinderen.

Even voorstellen Dyksicht 8
Myn namme is Femke Boonstra. Ik Wenje no al in oantal wiken mei in soad
plezier ien Tsjerkwert. Sûnt ein Febrewaris wenje ik tegearre mei Djurre
Zijsling op Dyksicht 8. Dy de grutte
oerstek makke hat nei de oare kant
fan de trekfeart. Foar de measte
misken bin ik gjin ûnbekende mear,
sa bin ik faak by it keatsen te finen of
soms ris yn ‘t Waltahûs. Ik kom
oarspronklik fan Sibrandabuorren
wer ik tegearre mei myn âlders en
suske wenne. Ik wurkje as Purchase
& Logistics Manager by de
ritsenfabryk YKK ien Snits. Ien myn
frije tiid mei ik graach in drankje
dwaan, leuke dingen ûndernimme,
racefytsen of in stikje te draven.
Oant sjen!
Femke Boonstra & Djurre Zijsling
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‘Fytsdiner’: foar werhelling fetber
By ferskate doarpsgenoaten thús oan tafel
skowe, genietsje fan in selsmakke miel en
net twongen mei inoar byprate, dat wie it
doel fan it ‘fytsdiner’, dat sneontejûn 9
febrewaris waard hâlden. De Wurkgroep
Kultuer Tsjerkwert en de dielnimmers
sjogge werom op in tige slagge evenemint,
dat fêst werhelle wurde sil.
Yn duo’s fan adres nei adres
Der hiene him 24 doarpsgenoaten – út it
doarp, Beabuorren en Ymswâlde – foar it
fytsdiner oanmeld. Yn duo’s besocht
elkenien trije ferskillende adressen,
wêrûnder it eigen hûs, foar it foargerjocht,
haadgerjocht en dessert. Sa waard der yn
wikseljend selskip iten
en lutsen de
dielnimmers dêrnei op de fyts nei it
folgjende adres. Fan dêr de namme fan it
evenemint: fytsdiner, earne oars ‘happen
& trappen’ neamd. De hurde wyn wie in
bytsje in steurstjoerder; reden foar in tal
duo’s – ek mei it each op de weromwei –
om nei in fier adres de auto te pakken.
Nimmen dy’t dêr in punt fan makke.
Sammelje
Om fiif oere middeis kamen alle dielnimmers mei harren fyts by it Waltahûs,
wêr de schema’s – tiden en adressen –útrikt waarden. Foar elke besite en
gerjocht wie oardel oere útlutsen, dêrnei gie it wer fjirder, nei it folgjende
adres. Mei 12 koppels koe net foarkommen wurde, dat guon duo’s inoar twa
kear oan tafel troffen. It mocht de wille net drukke. It waarden op alle
adressen benammen noflike, ûntspanne en letterlik hearlike moetingen,
fertelt Riemkje Swart, lid fan de Wurkgroep Kultuer en driuwende krêft efter
it fytsdiner. “Bûten wie it tsjuster en winerich, binnen wie it lekker waarm en
gesellich. Der is oan de tafels in soad lake en ûnferwachts lekker – en soms
ek wat te folle – iten. Mei it fytsen tuskentroch koe it allegearre wer efkes
‘sakje’, om romte te meitsjen foar it folgjende gerjocht.”
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Kulinêre keunststikjes
Alle dielnimmende duo’s hiene in
pear wiken yn 't foar te hearren
krigen yn hokker kategory –
foargerjocht, haadgerjocht of dessert
– hja yndield wiene, om dêrnei foar
seis persoanen wat moais en lekkers
klear te meitsjen. In inkeling hie
fanwege bysûndere dieetfoarskriften
in foarkar oanjûn.
“Elkenien hat der op syn eigen manier in ôfgryslik soad wurk fan makke”, blikt
Riemkje werom. “Mei feestlik dekte tafels en oeral in waarm wolkom en
prachtige gerjochten.” Hjir en dêr wie sprake fan wiere kulinêre keunststikjes!
Mei griente en krûden út eigen tún, selsmakke bonbons en ambachtlike
likeuren.
Byprate en neier yn 'e kunde komme
Foar guon dielnimmers wie it jûntsje in gelegenheid om by te praten, foar
oaren wie it (neier) yn `e kunde komme. Yn alle opsichten wie neffens
Riemkje sprake fan ‘ferbining’. “wy kennen inoar allegearre wol fan gesicht of
fan flechtige kontakten. No sieten wy yn wikseljende gearstalling by inoar
thús, oan tafel. Dan praatsto mei inoar en learsto elkoar wat better kennen.”
Oan petearstof oan de tafels gjin gebrek: it gie oer wurk, hobby’s, iten,
itensiede, sport, bern, pake- en beppesizzers en de lêste nijtsjes út it doarp.
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Foar werhelling fetber
It fytsdiner waard ôfsletten mei
kofje en bonbons yn it
Waltahûs. De reaksjes fan de
dielnimmers wiene ûnferdield
entûsjast. En elkenien fûn: dit
evenemint is foar werhelling
fetber! De Wurkgroep Kultuer
wol him der folgjend jier fêst
wer foar ynsette. “Fanwege de
entûsjaste reaksjes sille der
dan wierskynlik folle mear
doarpsgenoaten
meidwaan,
tink ik. En hoopje ik”, seit
Riemkje.
Daniëlle Kraft

Ferhúze
Yn 2018 die him foar ús in moaie kâns foar. Nei in soad fervje en behingje sit
elkenien te plak en hat op 'e nij syn of har thús fûn.
Jan & Hiltsje en Harmen op Jonkershuzen en Okke-Jan en Tiny op de pleats op
Ymswâlde.
By dizze wolle wy graach ús adreswiziging trochjaan oan de ferieningen wêr
wy lid fan binne. Graach oant sjen yn of rûnom it doarp!
Freonlike groetnis,
Jan & Hiltsje
en Harmen
Hemdijk 5
Okke-Jan & Tiny
Ymswâlde 6
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Tsjerke yn Dedzjum fan boufal nei pronkstik

De sinne skynde freonlik oer de lannen en sette it doarpke Dedzjum yn it
strieljende middelpunt fan it gea dat rûnom bylke yn krûdenryk ferskaat.
Oeral wapperen flagen en heech op de achtkante spits fan de toer wie it net
oars. It wie dúdlik: Dedzjum hie wat te fieren. De freeds kamen de
pommeranten nei de opknapte tsjerke en sneon 25 maaie luts de iepen dei
kloften folk om te genietsjen fan wat der yn it ôfrûne jier presteard wie.
Jierren lyn waard de tastân fan de tsjerke der net better op. Mar wa soe dat
betelje? De tsjerklike gemeente Tsjerkwert-Dedzjum en it doarp stiene foar in
skier hopeleas probleem. Mar dochs lieten se de moedfearren net hingje. Der
waarden plannen smeid en it waard wol dúdlik dat der mear foar nedich wie
om de tsjerke foar it doarp te behâlden. It steatlik monumint op de terp
fertsjinne mear: it risseltaat lei yn werbestimming. De Stichting Alde Fryske
Tsjerken kaam it doarp yn ‘e mjitte en hoe. It eigendom gie yn 2014 oer nei dy
provinsjale stichting en dat joech rynske kânsen dy’t fersulvere waarden troch
subsydzjes dy’t doe frijkamen. De jildsjitters wiene optein oer plannen om de
tsjerke te brûken as doarpshûs, as fergaderromte, as bêd en brochje, as
útsjochtoer en ienris yn de moanne as godshûs troch der in tsjerketsjinst yn
te hâlden. En foar trou en rou bliuwt fansels romte. Sa kaam der jild op it
kleed, ek út eigen doarp. In jier lang wie der folop boudrokte om “de lêste
tsjerkeruïne fan Fryslân”, sa’t er wol neamd waard, op te wurdearjen ta
pronkjuwiel.
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Pronkjuwiel

En pronkje die it godshûs, dêrby holpen troch it skitterjende waar. Dat brocht
benammen de sneons in protte minsken nei Dedzjum dat de opfang kreas
foar inoar hie. Achter de tsjerke in tinte foar de fersnapering, krekt bûten it
doarp parkearromte foar auto’s en yn de tsjerke genôch oansprekpunten om
ynformearre te wurden. Dat barde yn de tsjerkeseal dy’t suver in pronkseal
wie at men dat fergeliket mei hoe’t it wie. It wie dan ek folslein terjochte dat
de kommisjeleden der grutsk omrûnen en harren ferhaal mei passy dienen.
Oeral koe men it multifunksjonele ideaal yn werkenne.
In klim troch de toer nei boppen wie fansels in útlêzen kâns om ek noch ris
fanút de hichte it fiere panorama te bewûnderjen, want fier sjen koe men dy
dei. By de klim kin ek it ieuwenâlde smei-izeren oerwurk bewûndere wurde
en by de galmgatten de swiere klok dy’t oere en tiid oer doarp en gea struit.
Al mei al bylket it wer skoan en dêr mei men oprjocht grutsk op wêze! De
tsjerke is iepen foar besichtiging. De tagong is fergees.
Gerben D. Wijnja
Earder stie der in Midsieusk tsjerkje dat troch boufallichheid
sloopt wie. Oargel fan oargelbouwer Van Dam en Zonen,
oanbrocht yn 1892. Toeroerwurk datearret fan om en de by 1625.
De klok is getten yn 1890 troch A.H. van Bergen Preekstoel mei
fiif panelen dy’t ryk fersierd binne mei houtfykwurk. Oan de trep
in koperen doopbekkenhâlder út 1767 fan gieljitter S. Klinkhamer.
De tsjerkeseal is 1,5 meter ynkoarte om de hal grutter te meitsjen
sadat dy geskikt is as gearkomstromte. Dêrfoar moast ek it oargel
opskowe. Yn de toer is in bêd en brochje realisearre. Dêrfoar
kaam bûten de tsjerke it baarhokje werom dat no as wc-húske
tsjinst docht. In protte is ek troch eigen minsken dien. Want wat
hat it noch in wurk west foar de kommisje om bygelyks de
preekstoel wer toanber te meitsjen, want de tiid hie hjir sichtber
taslein. Ek dêrfoar is in komplimint op syn plak.
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Boustyl:
sealtsjerke
mei toer
Boujier: 1889
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Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.
Project Bats yn byld ontvangt subsidies
Het fleermuizenproject ‘Bats yn Byld’ heeft vanuit de Provincie subsidie
ontvangen uit het Iepen Mienskipsfûns. Het gaat hier om een bedrag van
bijna 18 duizend euro. Ook heeft dit project subsidie van bijna 13 duizend
euro ontvangen vanuit het Kernenfonds van gemeente Sudwest-Fryslân. Het
project wat door Anne de Vries is opgetuigd kan daarmee volledig uitgevoerd
worden. Wordt dus vervolgt.
Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân
In onze gemeente bestaat sinds 2016 een ondernemersfonds.
De ondernemers uit Tjerkwerd hebben tot nu toe geen gebruik gemaakt van
dit ondernemersfonds. Over de jaren 2016 – 2018 staat een bedrag van ca. 13
duizend euro beschikbaar voor Tjerkwerd. (2019 voorlopig ca. drie duizend
euro). Het bestuur van Dorpsbelang is recentelijk bij (bijna) alle ondernemers
langs geweest. Dit heeft geresulteerd dat (bijna) iedereen vereniging
Dorpsbelang Tsjerkwert e.o. heeft gemandateerd om de beschikbare gelden
te besteden aan en voor ‘de Mienskip’ in en rond Tjerkwerd.
Tijdens onze ledenvergadering zullen wij jullie instemming vragen voor een of
meerdere projecten waar wij denken dit aan te willen besteden. Ook bestaat
er mogelijkheid om nog ideeën in te brengen.
Aanpak N359 Bolsward-Workum
25 maart hebben wij met een groep omwoners, provincie en gemeente
gesproken over de aanpak van de N359 rondom Tjerkwerd. Er is veel
informatie opgehaald en aandachtspunten zijn genoemd. Deze zijn
opgenomen in een verslag. Vervolgens is er op 10 mei nog een overleg
geweest met de provincie, gemeente en bewoners van Jousterp/Rytseterp en
van Panhuisweg.
Ook in juni/juli zullen er nog informatie bijeenkomsten worden gehouden
door de provincie. De opgedane informatie wordt verwerkt in een
schetsontwerp. Ons streven is om dit voorlopige schetsontwerp met alle
betrokkenen, belangstellenden, provincie en gemeente via een inloopmiddag
of informatieavond te bespreken. De data van deze bijeenkomsten zijn op dit
moment nog niet bekend. Wordt vervolgd.
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Verzoek
Wij wilen iedereen die gebruikt maakt van de trailerhelling verzoeken zijn
auto + bootrailer/aanhanger te parkeren in de brede berm langs de
toegangsweg Dyksicht. Lopend binnendoor het parkje ben je dan snel weer
bij de trailerhelling en andersom.
Lezers van dit bericht verzoeken we ook dit kenbaar te maken richting
familie, vrienden of bekenden die gebruik maken van deze boothelling. We
willen hiermee het wild parkeren en de parkeeroverlast op de Waltaweg en
Sylroede zo veel mogelijk voorkomen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Contact
dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang
Het bestuur,
Voorzitter, Fokko Rollema
Secretaris, Richard Teppema
Penningmeester, Anneke Speerstra
Lid, Jan Witteveen
Lid, Bertus-Rinse Bakker
Lid, Joke de Jong
Lid, Margriet Bekema
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It Pjuttehonk behellet sertifikaat twatalich wurkjen
Op woansdei 6 maart wie it feest op pjutte-opfang It Pjuttehonk yn
Tsjerkwert. De lokaasje fan Kids First wurket sûnt begjin 2017 mei in belied
dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen.
Sy hawwe it sertifisearringstrajekt no ôfrûne en hawwe dat mei elkoar fierd.
De bern hawwe lekkere taartsjes makke en der wie in foarstelling fan
poppeteäter Inkipinki. Foar dy aktiviteit wienen ek de beukers fan
basisskoalle De Reinbôge útnûge.

Wethâlder Stella van Gent fan Súdwest
Fryslân hat it sertifikaat ‘Boartsjendewei
in taal derby’ oan de pedagogysk
meiwurksters oerlange. De wethâlder
sei yn har taspraak: “Dizze lytse bern
binne de takomst. It is júst foar harren
belangryk dat sy mei it Frysk yn
oanrekking komme. Prachtich om te
sjen dat pjutte-opfang It Pjuttehonk dat
sa serieus oppakt en himsels no offisjeel
twatalich neame mei.”

It Pjuttehonk en twatalichheid
Pjutte-opfang It Pjuttehonk falt ûnder Kids First. Dy organisaasje fersoarget
ûnder oaren pjutte- en berne-opfang yn in grut part fan Fryslân. In grut oantal
fan har lokaasjes wurket mei in twatalich belied.
It Pjuttehonk hat in lokaal yn basisskoalle De Reinbôge. It twatalich belied
wurdt as folget foarmjûn: Anke praat Frysk mei elkenien en frijwillichsters
Fenneke en Pietsje dogge dat ek. Foar de beide talen is omtinken yn it
aktiviteite-oanbod, lykas by it sjongen, it foarlêzen en it wurkjen mei
praatpoppen. Troch de beide talen dúdlik fan elkoar te skieden, leare de bern
de talen goed út elkoar te hâlden en kinne sy op lettere leeftyd bygelyks
makliker in tredde en fjirde taal leare.
Der hat in saneamde fisitaasjekommisje op It Pjuttehonk west te sjen. Der
wurdt sjoen nei ûnder oaren it taalbelied, de taalomjouwing en it pedagogysk
taalklimaat. Oer de taalomjouwing wurdt skreaun: ‘Mar ek Anke hat in tas
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ûnder de stoel en de bern meie der om beurten wat út helje en sizze wat it is:
in burd (alle bern meie efkes fiele hoe sêft as dit is), in miter, in boek mei in
krús derop, in cape, in stêf en in hynderke. Anke klaait har oan en freget
ûnderwilens wat it ek al wer is. En sa komme alle dingen in pear kear werom.
It is in aardichheid om te sjen hoe belutsen as de bern binne. Anke Dijkstra is
in kanjer yn it kreëarjen fan moaie aktive taalmominten.’
Yn har einkonklúzje skriuwt de
kommisje: ‘It is wol dúdlik dat hjir in
moai en ôfwikseljend taaloanbod is.
Anke en Pietsje fiele it nivo fan de bern
goed oan en kinne dêr goed op
ynspylje mei de taal. Der wurdt ek in
soad songen mei de bern.’
By it sertifisearringstrajekt krijt It
Pjuttehonk begelieding fan it SFBO
kennissintrum meartaligens jonge
bern. By it SFBO binne rom 250
bernedeiferbliuwen
en
pjutteopfanglokaasjes oansletten en dat
oantal groeit noch altyd.

Website Tsjerkwert.nl
Zoals in de ‘sturt’ te lezen is Jos samen met Coby op weg naar Harlingen. Jos
heeft onze werkgroep daarom verlaten. Jos heel erg bedankt voor je inzet!
In de vorige ‘sturt’ hebben we gevraagd of er dorpsbewoners waren die zich
willen ontfermen over Mulder’s Archief. Een collectie die bestaat uit meer
dan 80.000 bestanden, foto’s en advertenties over Tjerkwerd en omgeving.
We hebben hierop geen reacties mogen ontvangen. Het idee om een mooie
historische vereniging of stichting op poten te zetten laten wij dan ook varen.
Het beheer van het archiefmateriaal kunnen we dus niet van Feike
overnemen. Hiervan hebben we Feike kort geleden op de hoogte gebracht.
Wil je op een andere manier iets voor de website betekenen? Laat ons dit dan
weten! Ons mailadres: websitetsjerkwert@gmail.com.
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Tige tank
By dizze wol ik elkenien tank sizze foar de waarme belangstelling dy’t ik op
hokker wize dan ek ik krigen ha. Tidens de koarte tiid yn it sikehûs en de tiid
dernei thús.
Dit as gefolch fan de nierbliedingen dy’t ik hân ha. It hat ús tige goed dien.
Tank hjir foar!
Groetnis fam. Sietse Gietema

Kollektes
De collecte voor Reuma Nederland (voorheen
Reumafonds) heeft in Tjerkwerd en Dedgum het
mooie bedrag van € 402,58 opgebracht. Hartelijk
dank aan alle collectanten én aan iedereen die
heeft bijgedragen.
Heleen Wilts

Stoarn
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Kleurplaat
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Snypsnaren
Douwe v/d M. krige syn foet yn de meanmasine. Mar gjin noed: Nynke Helpt!
Daniël B. en Riemer T. diene mei Keningsdei mei oan de speurtocht. De fraach
wie wat foar funksje hie W-A foardat hy kening waard. Tip wie: It is wat mei
wetter. Ien fan de mannen: badmeester misschien?
Hotske B. die mei mei it muzyk projekt foar folwoeksenen. Wakker fanatyk
oan it oefenjen. Op in dei kaam der mar in nuver lûd út de toeter. Efkes letter
die bliken dat de mannen it mûlstik ferstoppe hiene.
Marrit en Douwe B. slingeren wat kreten nei Jan en Riemkje de G. Hja
hearden it goed: ‘Brandweerman Sam en Penny’. Wêrop mem sei: Dat mei
jimme net sizze, dat seit heit ek altyd…
Oer brânwachten sprutsen. Ule H. soe it hynder fersette. Neist dat it hynder
prachtich túchje kin hat it ek oar talint. It die bliken da’t it better swimme kin
as Maarten van der W. Gelokkich wie de brânwacht der rap by.
Jelle van der W. wie syn hûn kwyt. Hy socht stêd en lân ôf mar lytse Dundee
wie nearne te finen. Dêr waard in oprop pleatst yn de buert app. Doe die
bliken dat Sjors W. him foar Roefke (it hûntsje fan Yeb en Trudy) oanseach.
Dundee siet lekker by Sjors op 'e trekker!
Sjoerd B. gie lykas in soad oare Tsjerkwerter jeugd nei Aaipop yn Nijlân. Op de
groepsapp frege hy oft elts syn munten opsykje woe. Wêrop Jelle van de W.
frege sammelest se?
Rein en Richt B. krije it yn ‘e buert it advys it flaachprotokol der nochris op nei
te slaan. Mei Keningsdei hiene sy de flagge nammentlik ûndersteboppest oan
‘e stôk hingjen.
Marrit B. woe net mei dwaan mei de Keningsspultsjes ‘ik ha gjin sin’. Hja wie
ferknocht oan ranja en soeskes, dêr kinne jo dochs net by wei?
Jesse en Niels B. kamen neffens harren gefoel bekaaid út. Op ‘e medaljes fan
‘e Parodialoop stie nammentlik gjin jiertal. Sa’n eksimplaar as dizze hiene se
al. Hawwe wy ús dêr no foar yn it swit jage…
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Voor al uw engergiezuinige verlichting en
installatieaanleg kijk voor meer info:
www.spaarlampen.eu 0625146668

Kopijdatum foar it nije nûmer
stiet yn septimber ‘’Op ’e Mat’’!
itskieppesturtsje@gmail.com
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