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Fan de redaksje 
 
Dêr leit der dan. It earste Skieppesturtsje fan it jier 2020. Of sa’t guon 
minsken ek wol sizze tweintich-tweintich. In bysûnder jier wêryn't wy stil 
stean by 75 jier befrijding. En wer in jier dat bol stiet fan de aktiviteiten yn en 
om Tsjerkwert. Hjiroer yn dit nûmer mear.  
 
Fansels ek oandacht foar ús molkefarske Skieppesturt fan it jier 2019. Better 
sein Skieppesturten. Want it binne der sa as jimme witte twa en dêr binne wy 
fansels grutsk op! Foto’s fan de útrikking fine jo yn ’t midden fan ‘e sturt.  
 
Mear moaie foto’s yn en op dizze sturt. Yn ’t midden binne fotoympresjes fan 
de Sinteklaasyntocht en de de Krystmiddei te finen. Op de foarkant in 
prachtplaat út de kolleksje fan Gerben D. Wijnja. Hy hat dizze ris krigen fan 
âld- redaksjelid Sytske Dijkstra-Bouwhuis. Rûzing jiertal tusken 1945 en 1955. 
 
Yn 2020 betinke we dat der 75 jier lien in ein kommen is oan de Twadde 
Wrâldkriich. We fiere tidens ús eigen befrijdingsfestival dat we yn frijheid 
libje, mei de wittenskip dat wy mei-inoar ferantwurdlik binne dizze frijheid 
troch te jaan. Ek yn Tsjerkwert kriget dit wiidweidich syn beslach.  
 
Derneist yn dizze edysje romte foar twa bysûndere ûnderfiningen. In reis nei 
de klimaattop yn Sily en in besyk oan konsintraasjekamp Dachau. Mar ek nijs 
fan ferskate ferieningen en wurkgroepen. Genôch om ris lekker foar te sitten! 
 
Jan Witteveen, út namme fan de redaksje 
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Frijwilliche bydragen 

 
 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
B. Algra eo; A. de Haan; D Bakker-de Jong; S. Miedema; R. Steur eo G. Postma;                                        
Y. Twijnstra-Burghgraef; B. R. Bakker; W Poelstra CJ; D. Bruinsma; Mts B. N. D. 
A. Walsma; B.T Dijkstra CJ; J.S Reitsma eo Mw AJ Reitsma; W. Kraak-Feenstra 
CJ; A Feenstra eo W. Feenstra-Jansen; R. Steur eo G. Postma; W.A Kramer eo 
N.M. MCHugh-Kramer; S. Miedema. 
 

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.  
 

Rekeningnummer  NL34 ABNA 084 7668 398 t.n.v. R. Swart 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

’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! 
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Skieppesturt 2019 voor echtpaar Schakel 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 
dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd 
werd weer de traditionele 
Skieppesturt uitgereikt aan een 
bijzondere inwoner die met zijn of 
haar talent en inzet het dorp dient. 
Het is de redactie van de dorpskrant 
die zich al sinds 1977 verdienstelijk 
maakt met de uitreiking van deze 
voor het dorp zo prestigieuze 
jaarprijs. Kernwoord van toekenning 
was vrijwilligerswerk, want daar kan 
een dorp niet zonder.  
 
Woordvoerder Gerben Wijnja maakte een vergelijking met het kroonjuweel 
van het Nederlandse lied, Het Dorp van Wim Zonneveld:  
 
“Dit liet rekket de siel, it hert en de emoasje fan in djip gefoel. It benaderet de 
folsleinens fan ús woartels dy’t ús ferbine mei ús ferline. Sa is it ek mei ús 
Skieppesturt dy’t al sûnt jierren ferbûn is oan Tsjerkwert. It doarp oan de 
Trekfeart dat by mannichien yn it hert ferankere is, mei oantinkens út earder 
tiden dy’t wier net altyd sûnder wryt of slyt wiene. Mar wol bysûnder en de 
ûnderskieding as Skieppesturt makket dêr dan ek alle jierren wer in spannend 
ûnderdiel fan út. Dit jier is dat net oars.”  
 
Eregalerij 
 
Onze eregalerij begon in 1977 en in al die jaren heeft de redaktie van de 
Skieppesturt mensen uit eigen dorp en directe omgeving in het zonnetje 
gezet voor wat zij voor de gemeenschap hebben betekend. Gerben in zijn 
toespraak:  
 
“En dat wie net om ‘e nocht. It ferwûnderet ús alle kearen wer hoefolle 
organisaasjetalint, ynset en kreativiteit der yn ús doarp brûzet. Ferskûle leit 
hie ik sizze sillen, mar dat leit it krekt nèt. Yn ús gearkomst steane wy der 
fersteld fan ek al witte wy dat eins ek wol, mar mei sa’n offisjele gearsit wêryn 
dé doarpsbewenner fan it jier oanwiisd wurde moat, komt it der al eefkes op 
oan. Rin op in jûn ris troch de buorren. Sa tsjin achten binne der party minsken  
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op in paad. Ik bedoel dan net de hûne-útlitters. Nee, it binne de krêften fan in 
mienskip, minsken dy’t yn ‘e gesellichheid fan húskeamers oanslute om it oer 
saken te hawwen dy’t it wolwêzen fan ús doarp oanbelangje. Machtich moai 
en tankber wurk, mar it freget tiid en tinken oan in oar.”  
 
In het dorp wemelt het van de werkgroepen, vereningen en andere 
organisaties. Bij de kersverse Skieppesturt is een breed scala aan activiteiten 
waar te nemen. Kernwoord is frijwilligerswurk. Gerben: 
 
“Ek it oanwizen fan de Skieppesturt is net altyd by elkenien in reden om in 
freugdedûns te meitsjen, mar wy ha goed harke nei wat ús ynlústere is en wy 
hiene ús eagen ek net yn ‘e bûse. Dat sadwaande kamen wy ta de konklúsje 
dat wy wer in baas fan in Skieppesturt ha.” 
 
Indrukwekkend 
 
Het rijtje is indrukwekkend, want het toont een brede inzetbaarheid die door 
menig organisatie is ervaren als deskundig en waardevol.  
 
Bestjoer Oranjeferiening, 
It korps Eensgezindheid, 
Iisclubbestjoer, 
Stichting It Waltahûs, 
Frijwilliger fan It Waltahûs, 
Belutsen by it Pjutteboartershonk en de kindernevendienst,  
de âlderrie en reünykommisje fan de basisskoalle, 
de organisaasje fan de Avond4daagse 
Belutsen by it Iepenlofstspul Meagere Marijke, 
it teaterdiner, 
de Tsjerkepaadkommisje en de begraffenisferiening, 
de Liturgykommisje 
en last but not least de Tsjerkerie. 
 
In de zaal werd zoals gebruikelijk zenuwachtig rondgekeken, vaak ook 
opgelucht en tevreden. Toen de naam van het echtpaar Schakel klonk, was de 
beloning voor het tweetal ovationeel. Verrassend was het dat op het 
hoogtepunt de complete familie binnenkwam om het feest met de kersverse 
Skieppesturten verder te vieren. 
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Ereprijs 
 
De ereprijs was terecht gegaan naar een echtpaar dat er alles aan heeft 
gedaan om eraan mee te werkenTjerkwerd te maken tot een levend dorp 
waar het goed toeven is.  
 
Nadat Aly en Yde de versierselen uit handen van de redactie had ontvangen, 
werd het tweetal afsluitend nog toegesproken door hun (schoon)moeder die 
het een enorme eer vond dit te mogen meemaken.  
 
 

Berjocht fan it Tsjerkekoar Tsjerkwert-Dedzjum e.o. 
 

Nei 63 jier is it Tsjerkekoar útsongen. 
 
We hawwe altyd mei folle nocht en wille meidien oan Tsjerketsjinsten en oare 
aktiviteiten mar ús lede oantal waart te kwetsber en derom is der beslúten 
om der mei op te hâlden per 1 jannewaris. Tige spitich.  
 
Wy  wolle ús trouwe stipers hjirby tige tank sizze foar harren jierlikse bydrage. 
 
Bestjoer en leden Tsjerkekoar 
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Van de Reinbôge 
                          
Voor deze editie van de Skieppesturt is groep 3, 4 en 5 aan de beurt. Onze 
groep bestaat uit 14 leerlingen en de juffen Titia, Fokeline en Melanie. In 
deze editie gaan de kinderen vertellen over wat zij de afgelopen periode 
hebben meegemaakt. Twee grote feesten: Sinterklaas en Kerst en er is een 
project gestart over de kerkuil.  

 
Op 5 december bracht Sinterklaas een bezoek, maar dit jaar kwam sinterklaas 
maar met 1 Piet. Waar was de andere Piet? Het bleek dat deze piet de hele 
week al op school had geslapen. Sinterklaas moest Piet zelfs uit bed bellen.  
 

Sinterklaas. 
We gingen naar buiten wachten op sinterklaas en liedjes zingen. Sinterklaas 
kwam de school uitlopen. Dat is gek. De piet ging strooien en we gingen naar 
binnen. Een piet was weg. – Douwe 
 

Sinterklaas. 
We gingen naar het schoolplein waar we wachten en wachten. Toen kwam hij 
ineens uit de school lopen.  Best gek want meestal komt hij voor en hij heeft 
maar een piet. Waar zou die andere piet gebleven zijn? – Jelger 
 
Op naar het volgende feest! Kerst. Een prachtige uitvoering ‘Mei inoar op ien 
ein’ op 15 december bij Yde en Aly Schakel. Groep 3, 4 en 5 speelde ‘Midden in 
de Winternacht’ op boomwhackers en daar werd flink voor geoefend.  
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       Spelen met de boomwhackers. 
Voor de kerst moesten we iets bedenken. 
Bij boer Yde. Dus we gingen juf Jeanette 
vragen. Toen zij ze we gaan met de 
boomwhackers spelen. En het lied hete 
midden in de winternacht. Iedereen had 
een bepaalde kleur. Ik had oranje samen 
met Lotte. We gingen heel veel oefenen. 
Eerst ging het niet helemaal goed. En een 
paar dagen later ging het veel beter. En 
omdat Juf Jeanette het een paar keer 
verkeerd aan wees. Kregen we de 
volgende keer een snoepje. Een paar 
dagen later moest het gebeuren. Bij boer 
Yde. Maar het ging super goed. Gelukkig 
maar. – Elbrich  

  
Kerst. 

We gingen oefenen voor de kerstwandeling. Met de boomwhackers en er was 
een toneel en muziek. Het was erg leuk. – Lotte 
 
 
Op 19 december hadden wij een 
Kerstcrea op school. Er werden 
prachtige Kerststerren, Kerststukjes 
en boomhangers gemaakt. Een 
hele gezellige ochtend!  
 
 

Kerst crea op school. 
We begonnen in de romte en toen werden we in groepjes verdeeld. Ons 
groepje begon bij Akke daar maakte we een houten ster daar zaten lichtjes op 

en je mocht zelf de ster versieren. We gingen 
naar boven bouwlokaal en daar maakte we 
een papieren ster. Toen moesten we naar de 
romte  en daar moesten we timmeren en 
toen  moesten we  een vorm maken van wol 
en de vormen waren een kerst boom en een 
ster en toen we klaar waren moesten we naar 
de klas. – Jesse  
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De kerst crea.                                                     
We waren op school. En toen ging ik met mijn groepje knutselen. We gingen 
eerst een papieren ster maken. Ik vond het heel makkelijk. Toen ging mijn 
groepje iets anders maken met een houten blokje. Het is rond. Toen mochten 
we een plaatje uit zoeken. Ik deed de ster. Toen moest je spijkers in een vorm 
van een ster spijkeren. En als laatste moesten we wol om de spijkers 
wikkelen. En toen de laatste opdracht dat was een ster versieren met mooie 
spulletjes toen mochten we van Akke een licht snoer in doen. En dat was het 
einde van het verhaal. – Tys  
 

De kerstwandeling. 
De hele school ging de kerstwandeling doen. We gingen naar Boer Ide en daar 
gingen we optreden. Groep 1,2 deden liedje zingen, wij deden een liedje op 
de boomwhackers. Groep 6/7/8 een een toneelstukje. Ik vond het allemaal 
mooi. En het korps speelde liedjes, ik vond wel dat het lang duurde maar nog 
steeds mooi. Het regende toen wij naar huis gingen. – Anke 
 
Het project van de Kerkuil. Na aanleiding van de leesboekjes van groep 3, is er 
een project over de kerkuil gestart. De kinderen hebben kennisgemaakt met 
de kerkuil en hebben hier verschillende opdrachten en activiteiten bij gedaan. 
 
De kinderen van groep 3  
hebben enkele zinnen over  
de Kerkuil opgeschreven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



’t Skieppesturtsje winter 2020 11 

 
Wat eet een kerkuil? Heel interessant was het uitpluizen van de uilenballen.  
 

 
Stap 1: De braakbal open maken. 
Opzoek naar de verschillende botjes. 
 
Stap 2: De botjes opzoeken op de 
opzoekkaart. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stap 3: Plakken maar! 

 
Stap 4: Eind resultaat. 
 
 
 

 
 
Namens het team, Juf Titia,  
             Juf Fokeline en Juf Melanie. 
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Intocht Sinterklaas 2019 
 
Sinterklaas heeft moeite met de wintertijd, dan is hij te vroeg op een 
afspraak, de volgende dag te laat. Dit vertelt hij de kinderen van Tjerkwerd in 
een nieuwsflits op de website van Tjerkwerd. Hij hoopt op tijd te zijn voor de 
intocht. Hij wijst de kinderen er ook op dat de pieten klokken in het dorp 
hebben opgehangen. Bij die klokken staan chocolade letters en die letters 
vormen samen het woord dat de Sint kwijt is. 
 
Op zaterdag 23 november staan de kinderen vol verwachting bij het 
Waltahuis te wachten. Het jeugdkorps `de Toansetters` speelt enthousiast 
sinterklaasliedjes. Het duurt best wel lang en de kinderen roepen een paar 
keer `Sinterklaaaas`! Dan komen er opeens 2 pieten uit verschillende 
richtingen al zoekend aanlopen. Ida vraagt aan de pieten waar de Sint is. 
Sinterklaas lag vanmorgen niet in zijn bed aldus de pieten. Ze hebben geen 
idee waar hij is. Dan komen Thea Zijsling en Aly Schakel er bij staan, zij 
hebben de Sint ´s morgens vroeg al gezien terwijl ze het Waltahuis aan ´t 
schoonmaken waren. Kom maar even mee naar binnen zeggen ze.  
 
Daar zien de kinderen een filmpje dat Sinterklaas inderdaad veel te vroeg in 
het Waltahuis was. Zijn staf en boek liggen er nog.  Toch in de war met de 
wintertijd zeker. Wat nu? Mireille vraagt het jeugdkorps om nog maar even 
een deuntje te spelen. En dan ineens het geluid van een helikopter zou de 
Sint dan toch.. de pieten rennen naar het raam en ja hoor daar komt de Sint 
met een ladder van het dak van het Waltahuis af. 
 
Sinterklaas vertelt dat hij inderdaad veel te vroeg al in Tjerkwerd was en weer 
naar huis was gegaan. Gelukkig waren er vrienden met een helikopter bereid 
hem op het dak van het Waltahuis af te zetten. Eind goed al goed! 
 
Eenmaal bijgekomen van alle schrik vraagt Sinterklaas Elsa Kramer, Jorrit, 
Sanne en Rutmer Schiffart en de kinderen van groep 5 om even bij hem te 
komen. Natuurlijk vraagt hij de kinderen of ze alle klokken en 
chocoladeletters in het dorp hebben gezocht en het woord hebben 
gevonden. Roan Brandsma had ze allemaal gevonden en hij vertelde dat het 
woord S/WINTERTIJD was. Dan is het tijd dat Sinterklaas met zijn pieten weer 
verder het land in gaat. Op de valreep vraagt Mireille of de Sint misschien ook 
cadeautjes voor de kinderen heeft meegenomen. Natuurlijk, die had hij ’s 
ochtends vroeg al op het podium verstopt.  

Bedankt Sinterklaas en pieten en tot volgend jaar! 
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Symke Nieboer zeilend naar klimaattop  
 
Tekst en foto’s: Friesch Dagblad en 
Sail tot the COP 
 
Symke Nieboer ging zeilend naar 
de klimaattop in Chili. Onderweg 
hoorde  zij en andere opvarenden 
dat de COP25-duurzaamheidstop 
in Chili niet doorging. ,,We 
hoorden het bij Kaapverdië waar 
we even ontvangst hadden”.  
 
De top werd verplaatst naar Spanje. Symke maakte deel uit van de groep 
Europese jonge klimaatactivisten die, in navolging van Greta Thunberg, niet 
met het vliegtuig maar fossielvrij per zeilschip de tocht naar de top in Zuid-
Amerika ondernam. Vanuit Rio de Janeiro zou Nieboer (21) met de trein naar 
Santiago reizen. Maar zover kwam het niet en in november meerde het 
zeilschip de Regina Maris niet in Rio maar in Belém aan. 
 
Toen de top werd afgeblazen - vanwege de onlusten in Chili - werden eerst 
Costa Rica en Duitsland als alternatieve gastlanden genoemd, in januari. ,,Die 
hadden we nog kunnen halen. Maar twee dagen later werd bekend dat het 
Madrid zou worden, van 2 tot 13 december. Met alle stromingen en 
windrichtingen op de oceaan was omdraaien en terugvaren geen optie.” 
 
Ondanks de teleurstellende afloop van de zeilreis heeft Symke geen moment 
spijt van haar deelname. ,,Het zeilproject is veel meer dan de COP25. De 
afgelopen weken hebben we beleidsplannen ontwikkeld voor hoe de EU 
duurzamer internationaal reizen kan stimuleren. Een van de uitkomsten is het 
belasten van kerosine.  
 
Dat is de enige fossiele 
brandstof waar geen cent 
belasting op zit. Daardoor 
is vliegen zo spotgoedkoop 
is. Dat belasten zou de 
reisindustrie een stuk 
eerlijker maken.”  
 

Symke (rechts) bekijkt nieuwsberichten 
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Nijs fan Eensgezindheid 
 
In de vorige Sturt geen nieuws van Eensgezindheid. Vandaar een korte 
terugblik op de 2e helft van 2019. We hadden een aantal optredens 
waaronder het festival in Tsjom en het kerstconcert bij Yde en Aly. Op de 
middenpagina een collage van dat laatste optreden. 
 
Naast Sinterklaas, waar de Toansetters optraden, was er het traditionele 
'kerstblazen' met kerstontbijt bij Akke en Joop. Ondersteuning van de 
kerstviering was er op 1e kerstdag.  
 
De gevulde koekenactie eind oktober was ook zeer geslaagd. 
 
Het XL-orkest, dat bestaat uit 16 leden van het volwassenen-project, gaat 
door in 2020. Inmiddels onder leiding van Jeanette Valkema. Eens in de 2 
weken repeteren ze in het Waltahus. 
 
Ook op de Reinboge zijn we weer actief met de start van een nieuwe 
‘blazing’. De kinderen en de ouders zijn inmiddels geïnformeerd. 
 
Het jaar 2020 staat weer bomvol van activiteit. We bereiden ons nu voor op 
het bevrijdingsfestival van 18 april. Het avondconcert in een grote tent is met 
koor en band. We zijn gestart met het instuderen van de stukken. Het wordt 
een speciale avond. 
 
Jaarplanning 2019 - 2020 
- 18 april bevrijdingsconcert / festival 
- 4 mei dodenherdenking 
- 13 juni Slachtemaraton 
- 20 juni Iepenloftspul 'Ja, no Hyke?' 
- 3 - 5 juli Rastede (Duitsland) 
- 6 september tentdienst Tjerkwerd 
- 12 september 'XL on tour' in Tjerkwerd/Workum. 
-  eind september/ begin oktober Rommelmarkt 
 
Heb je ook belangstelling in ons XL project voor volwassenen? Bij voldoende 
aanmelding starten we een nieuwe groep. Aanmelden kan via 
eensgezindheid.tjerkwerd@gmail.com 
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Fotoympresje Skieppesturt 2019 
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Fotoympresje Sinteklaas 
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Fotoympresje Krystmiddei 
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Bevrijdingsfestival 
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Sanne en Berber vertellen over bezoek Dachau: ‘Het 
heeft echt indruk gemaakt’  

Begin oktober brachten Sanne Galema en Berber Tanja samen met 23 andere 
leerlingen van het Marne college een bezoek aan het concentratiekamp 
Dachau, waar onder meer de Bolswarder priester en verzetsstrijder Titus 
Brandsma gevangen zat en overleed. Ze spraken in de Martinikerk over hun 
ervaringen van die reis. ,,Het heeft echt indruk gemaakt.” 

,,Wij willen het verhaal graag doorvertellen, dat vinden we heel belangrijk”, is 
het duo eensgezind. Ze hoeven dan ook niet lang na te denken als hun 
voormalig geschiedenisdocent hen vraagt om als spreker hun verhaal te doen 
tijdens het programma rond de Holocaust Memorial Day, zaterdagavond in de 
Martinikerk. ,,Hij kwam eerst bij mij”, vertelt Berber. ,,Ik zei: ik doe het alleen 
als ik het samen met Sanne mag doen.” 

Beide dames zitten in 5 havo en konden zich opgeven om in oktober met hun 
school -iedere leerling kon zich inschrijven- met een select gezelschap af te 
reizen naar Dachau, het Duitse concentratiekamp op zo’n 20 kilometer van 
München. De trip wordt georganiseerd op uitnodiging van het Nationale 
Dachau Comité. Sonja Holtz spreekt namens dat comité eerder al in Bolsward 
en de leerlingen bezoeken het Titus Brandsma Museum. Het is voor de twee 
havisten, die bovendien een sterke fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog 
hebben, reden genoeg om mee te gaan.                          

Berber: ,,De heenreis op maandag deed iedereen 
nog wat lacherig, waren we gewoon op 
schoolreisje, maar dinsdags kregen we eerste een 
workshop van een Duitse man. Toen kwam het 
allemaal al heel dichtbij. Toen we ‘s middags naar 
het kamp gingen was iedereen stil.” 

Sanne: ,,We wisten niet hoe het er uit zou zien. Ik 
had niet gedacht dat het zo groot zou zijn. Er 
waren dertig barakken en een groot 
hoofdgebouw. Dat is nu een museum. Daar zie je 
wat er met de mensen gebeurde. Ze werden 
kaalgeschoren en gesorteerd. Het is heel heftig als 
je daar doorheen loopt en ziet wat zij daar meemaakten.” 

De hoofdingang van het kamp 
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Haar klasgenoot vult aan: ,,In dat sorteercentrum kreeg iedereen hetzelfde 
pak aan, met daarop een nummer. Je had vanaf dat moment geen identiteit 
meer. Je was echt een nummer.” 

De groep uit Bolsward brengt ook een bezoek aan de 
barak 28 waar Titus Brandsma heeft gezeten. ,,Wij 
willen ook vertellen wat hij heeft meegemaakt. Dat 
daar nog preken werden gegeven. Dat hij vasthield 
aan zijn geloof.” 

Alle leerlingen leggen op die oktoberdag één voor 
één een roos. ,,Dat was best indrukwekkend”, kijkt 
Berber terug. ,,Iedereen had door: hier ligt iemand uit Bolsward.” 

Ook het gedicht, geschreven door Titus, dat wordt voorgedragen blijft hen bij. 
,,Je hoorde nog geen vogels fluiten, zo stil was het.” 

Of ze hun medeleerlingen aanraden de trip ook eens te maken? ,,Ja”, klinkt 
het stellig. ,,Het is voor je eigen bewustzijn heel goed.” ,,De groep mensen die 
de oorlog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner, wij willen het verhaal 
graag door vertellen.”  

Zaterdag 25 januari deden ze hun verhaal bij de Holocaust herdenking in de 
Martinikerk (foto 1) ook legden ze een steen bij het Holocaust monument 
“Levenslicht” van Daan Roosgaarde (foto 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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Stichting Windkracht 10  
 
Bygeand in berjochtsje fan ús stichting. We meie 
werom sjen op in knap 'wynjier'. Yn 2019 ha de 
mûnen fan Wynpark Beabuorren mei-inoar 
27.683.142 kWh stroom produsearre. Omdat ek de 
priis dy't we barre foar de stroom wer wat omheech 
gien is, kin 2019 yn de boeken as in slagge jier.  
 
It sprekt foar himsels dat it dan ek goed giet mei stichting 'Windkracht 10'. 
Lyts neidiel fan al dizze wyn is wol dat de Wynpark Beabuorren bv de liening 
dy't der wie fan Windkracht10 ein 2018 wer ôflost hat. De rinte op ús kapitaal 
is dêrmei yn 2019 werom nei de histoarysk lege rinte dy't de banken 
hjoeddeisk útkeare.  
 
Us nije ponghâlder Jelle Feenstra hat syn draai no fûn. Jos Falkena hat dit 
wurk sûnt de oprjochting yn 1996 foar ús dien en dan ha we it oer dik 22 jier. 
In prestaasje fan formaat wer we Jos tige tankber foar binne.  
 
De tasizzingen dy't we as stichting dien ha, binne op de gearkomst fan 
doarpsbelang neamt troch ús foarsitter Jelle Zijsling. Faaks goed om ek efkes 
op te nimmen yn ús doarpskrante.  
 
Tasizzingen 2019 
Bûtenlampen beabuorster mûne    €         90,- 
Eensgezindheid, muzyk foar folwoeksenen   €    1.500,- 
Eensgezindheid, bydrage Bes/F dûbelhoarn    €    1.500,- 
Skoalle, kleurrike Pleinspultsjes ek foar bûten skoaltiid  €    1.120,- 
Stipe oplossen probleem webside Tsjerkwert (Fris plugin) €         75,- 
Iisklub, ride yn Thialf mei bern oant 16 jier  € 3,75 per/bern €        300,- 
Iisklub, bydrage nije pomp en slang,    €    1.000,- 
Tsjerke, bydrage berneboeken mei Kryst   €       200,- 
Sylroede/Dyksicht, bydrage strjitte-fersiering   €       428,- 
EHBO, twa ekstra feilichheidsjaskes foar bûtenaktiviteiten €         48,- 
Doarpsbelang, RVS frame parkearynstruksje by boathelling €       400,- 
Doarpsbelang, blombakken     €       525,- 
Bydrage oan it befrijingfestifal 2020    €    2.000,- 
Fitnessclub, gewichten en dynabands    €         84,- 
Oranje Ferieniging, sponsorje karaoke by matinee  €       450,- 
Tsjerke-gebou, bydrage nije lûdsynstallaasje   €    2.000,- 
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60Plus Soas, bydrage 50 jierrich jubileum 2020   €       150,- 
Bydrage 'Nacht fan de Nacht'     €       300,- 
Bydrage Bats yn Byld (flearmûzen)    €    2.000,- 
Fiskwedstriid       €         60,- 
Sinnepanielen (4x 250,-)     €    1.000,- 
Bydrage op de mat      €       290,- 
Totaal        €  15.385,- 
 
Derneist hawwe wy in bedrach fan € 35.000,- reservearre foar in bydrage fan 
€ 250,- foar elke glêsfezel oansluting yn it doarp en ha we tasein boarch te 
stean foar it fieren fan de keningsdei en de 4 maaie betinking. Ek it kommend 
jier hoopje wy wer bydrage te kinnen oan saken dy't de mienskip fan 
Tsjerkwert te goede komme. It belied oer it behear stimme we mei 
doarpsbelang ôf en is der op rjochte dat we net de rol fan de gemeente 
oernimme. Ynset is foaral jild wat al bij-inoar brocht is, oanfolje of ferdûbelje.  
 
Sa binne jimme wer wat op de hichte. Wa as fragen hat kin ien fan ús fansels 
ek altyd efkes oansjitte.  
 
Mei groetnis Stichting Windkracht 10,  
Jelle Zijsling, Jelle Feenstra, Cees Nieboer  
 
 

Bats yn byld  
 
Een project van Dorpsbelang, het Kerkbestuur, de Friese Milieu Federatie, 
Landschapsbeheer Friesland en Natuureducatiecentrum Mar en Klif. Voor 
Tjerkwerders zijn de vleermuizen al veel langer in beeld. Dorpsbewoners 
weten van de meervleermuizen op de kerkzolder en hebben vast wel 
camerabeelden op de monitor in de kerk bekeken. Op zomeravonden zijn de 
fladderaars vaak te zien bij huizen, boerderijen of boven het water.   
 
In 2012 zijn de eerste infrarood camera's op de kerkzolder geplaatst. Die 
tonen zwart-wit beelden van groepen meervleermuizen, hangend aan hun 
achterpootjes, druk bezig met het reinigen van hun lijf, of tientallen 
rondvliegende exemplaren die rakelings langs elkaar scheren, behendig de 
obstakels ontwijkend. Alles speelt zich af in het pikkedonker van de zolder. 
Het gaat nooit mis, ook al zien we de jongen soms wat stuntelen. Maar we 
willen graag meer! Ons ideaal is: heldere opnames van de vleermuizen op de 
kerkzolder rechtstreeks op onze computers of telefoons. 
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Live beelden van vleermuizen  
In 2012 zijn hebben we al plannen voor deze 'live streaming'. Op dat moment 
is er helaas niet genoeg geld en heeft de kerk nog geen internetverbinding. 
De wereldpremiëre van 'De Wilde Stad' in het Waltahûs, begin 2018, maakt 
ons weer enthousiast. Kan er misschien een filmpje gemaakt kunnen worden 
van al die beelden van onze vleermuizen die niet in 'De Wilde Stad' terecht 
zijn gekomen? De filmmakers zien het wel zitten.  
En, er wordt toch een internetverbinding aangelegd bij de verbouwing van de 
kerk? Nieuwe mogelijkheden bieden zich op dat moment aan. 
 
Projectplan Bats yn Byld 
Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie is enthousiast over de ideeën 
uit Tjerkwerd en wil er met ons graag een breed vleermuizenproject van 
maken. Bats yn Byld wordt de naam: Vleermuizen in Beeld. 
 
Wat zijn de plannen? 
Allereerst een professioneel promotiefilmpje over vleermuizen laten maken, 
dan levende beelden van onze kolonie via internet verspreiden, onderzoek 
doen naar vleermuislocaties op andere plekken in Tjerkwerd en in andere 
dorpen, vrijwilligers / onderzoekers / 'batmen' daarvoor opleiden, 
werkgroepjes vormen in dorpen, verbeterplannen (hoe kunnen we de 
vleermuizen beter beschermen?) voor de dorpen maken, eigenaars van 
huizen, boerderijen en andere gebouwen informeren, lespakketten verzorgen 
voor scholen, lezingen en excursies organiseren. 
 
Subsidies voor Bats yn Byld 
Het is de samenwerkingsgroep gelukt om het benodigde geld grotendeels 
bijelkaar te krijgen. Dorpsbelang Tjerkwerd is de officiële aanvrager. Provincie 
en gemeente Súdwest-Fryslân doen mee, evenals het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en Windkracht 10. Eind 2019 kunnen we aan de slag. 
 
Eerste stappen 
Met filmmaker Willen Berents is het script voor het promotiefilmpje 
besproken. Hij hoopt het filmpje in maart klaar te hebben. Lemke Statema 
werkt voor de Friese Milieu Federatie. Ze onderhoudt de contacten met 
Tjerkwerd en andere dorpen in Súdwest-Fryslân en organiseert, samen met 
Landschapsbeheer Friesland, de scholing van vrijwilligers. Fokko Rollema 
(Dorpsbelang), Wieger de Jong (kerkbestuur) en Anne de Vries (vrijwilliger) 
voeren gesprekken met met een bedrijf dat de gehele live streaming kan 
verzorgen. 
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Grote verrassing: Bonusprijs LF2028! 
Begin december 2019 bereikt ons het heuglijke nieuws dat het project Bats yn 
Byld een prijs krijgt. Een extra bedrag (Bonus LF2028) van € 2.028,- .  
 
Ook 2 projecten uit Heeg krijgen de prijs. De 
officiële uitreiking vindt op 17 december 
plaats in de kerk van Tjerkwerd, onder het 
genot van een hapje en drankje. Alle 
prijswinnaars presenteren er graag nog eens 
hun plannen. 
 
Anne de Vries 
 
 

Nijs fan ‘it Waltahûs’ 
 
It winterskoft is hast alwer op de helte en us doarpshûs wurd wer goed brûkt 
en dat is fansels prachtich. Want de ferbouwing komt ek hieltyd in stapke 
tichter by. Sa’t jim miskien yn de krante lêzen  hawwe hat de gemeente no 
€50.000,00 ta sein. In moaie fertsjinste fan ús boukommisje dy’t der troch ek 
oare ynstânsjes mei jild oer de brêge krije kin. Wannear we los kinne mei de 
ferbouwing is noch net dúdlik mar efter de skermen wurd hurd wurke. 
 
Desimber wie it drok yn It Waltahûs it begûn mei kryststikjes meitsjen. S’an 
20 froulju makken ûnder lieding fan Thea Zijsling en Akke Nota in prachtich 
kryststikje. Dan wie der de Kryst fiering fan de Soos mei iterij, it priis 
klaverjassen en fansels it darttoernoai wat wer tige slagge is. Foar 
nijjiersmoarn 1 oere wiene der yn earsten gjin frijwilligers te finen mar 
úteinlik hawwe Ype Bote en Willem de taak op harren naam. It Nijjiersbal wie 
ek wer in tige slagge en gesellige jûn. Fansels prachtich dat ús frijwilligers Yde 
en Aly Schakel de Skieppesturt krigen foar al har warberens yn it doarp, 
hulde! Mar it bliuw ek lang gesellich u.o. troch de jonge band: Talking Notes 
mei op slachwurk us doarpsgenoat Kornelis Nieboer. 
 
Op 15 febrewaris stiet de Playbackshow en soundmixshow wer op it 
programma. Wês net te skruten en jou jo in kear op. 14 maart is de 
frijwilligersjûn plant dy is foar de frijwilligers fan it Waltahûs. Dit wurdt in 
Ierse jûn en belooft ek in noflike jûn te wurden.  En op 4 april is der in Fryske 
kroech kwis  dy't jim ek alfêst op de kalinder skriuwe kinne.  
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Ja, no Hyke? 
 
Jierren lyn hiene wy it der al ris oer. Wat soe it dochs 
moai wêze lokaasje-teater út te fieren by de 
Beabuorstermole yn Tsjerkwert. De poldermole dy’t al 
jierren ynsetten wurdt yn de striid tsjin it wetter en 
sûnt 1882 pronket op buorskip Beabuorren. Wy 
hawwe der wurk fan makke en in moai Frysktalich stik 
skreaun. It iepenloftspul ‘’Ja, no Hyke? - De 
Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter…’’. Wy 
binne fan doel dit op te fieren yn ‘t wykein fan 20 juny. 
 
Ynspiraasje 
By it skriuwen fan it stik hawwe wy in soad gebrûk makke fan besteand wurk. 
Besteand wurk fan en oer bygelyks âld-mealders Pier Zijsling en Wyberen 
Koopmans. Wurk fan Gerben D. Wijnja en Jouke Hylkema. In soad fan dit 
wurk is te finen op de webside www.tsjerkwert.nl. Derneist hawwe wy 
ynspiraasje opdien út besiten oan de mole en it gebiet derom hinne. 
 
Iepenlofspul 
It ferhaal spilet him ôf yn de tiid fan mûnders-pear Wyberen en Hyke 
Koopmans. Jouke Hylkema sei eartiids –De Beabuorster mole- it plak dêr’t 
alles him ôfspilet, wie in plak dêr’t de wetten fan ienfâld en ôfsûndering 
hearsken. Teminsten, sa fielde dat oan. De bewenners kamen net folle fan it 
hiem en Wyberen hie altyd safolle te fertellen, dat Hyke oan teater neat te 
koart kaam. Wyberen it orakeljende haadpersoan en Hyke sis mar it publyk.  
 
Hyke moast de ferhalen fan Wyberen altyd befêstigje. Al wiene dy ferhalen 
noch sa sterk. Wyberen hie in goed ferstân. Troch de ferhalen fan Wyberen 
hinne hearre jo fan ‘e wredens en tagelyk skientme fan ‘e natuer en it 
minsklik aard. Ferwûndering, lilkens, berêsting, blydskip, it sit der allegear yn. 

 
Organisaasje 
Om de organisaasje yn goede banen te lieden is in kommisje gearstald. Dizze 
kommisje bestiet út Jan Nota, Wieko Hekkema, Epie Wijngaarden, Agatha 
Witteveen, Anita Hekkema en Jan Witteveen.  Derneist binne der noch in hiel 
soad oare belutsenen. Mear ynformaasje fine jo op www.tsjerkwert.nl/hyke.  
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Koken met Riemkje 
 
Beste lezers,  
 
Het wil maar geen winter worden. Met het 
uitzicht vanuit ons huis op de ijsbaan waar 
geen ijs op ligt, maar eenden zwemmen, is dat 
nog duidelijker. Maar ik ben gek op 
wintergerechten en heb hier voor jullie een 
heerlijk recept met zuurkool uitgezocht. 
 
Heel veel kookplezier en lekker eten! 
 
Groet Riemkje 
 

Zuurkoolschotel met ham en katenspek 
 
Ingrediënten voor 2 personen 
- 400 gr iets kruimige aardappels - 1 teentje knoflook 
- 1 groentebouillonblokje - 1 tl karwijzaad 
- 60 ml melk - 75 gr achterham (in blokjes of reepjes) 
- 10 gr roomboter - 300 gr zuurkool 
- een halve rode ui - 80 gr katenspek (in plakken) 
 
Bereiding 

 Verwarm de oven voor op 180 graden. 

 Schil de aardappelen, snijd ze in kleine stukken en kook ze in een 
klein laagje water met het bouillonblokje. Als de aardappels gaar zijn 
giet je ze af, voeg je de melk en boter toe en stamp je er een puree 
van. Maak de puree op smaak met peper, zout en eventueel een klein 
beetje nootmuskaat. 

 Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Verhit een scheutje olijfolie in 
een koekenpan en fruit de ui, knoflook en het karwijzaad even aan. 
Voeg vervolgens de ham blokjes en de zuurkool toe en bak dit een 
aantal minuten mee. 

 Neem een ovenschaal en verdeel de aardappelpuree over de bodem. 
Verdeel de zuurkool over de puree en leg de plakken katenspek er 
bovenop. 

 Zet de ovenschotel ongeveer 15 minuten in de oven. 
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Werkgroep Vleermuizen naar Werkgroep Natuur 

 
Om Bats yn Byld tot een succes te maken is de 
oprichting van een enthousiaste werkgroep 
vleermuizen in Tjerkwerd nodig, maar ook in de 
andere betrokken dorpen. We doen eind 2019 
een oproep in Tjerkwerd. Op de jaarvergadering 
van Dorpsbelang komt de suggestie naar voren 
om een bredere opzet te kiezen: een 
natuurwerkgroep. Die suggestie blijkt succesvol. 
Dorpsgenoten melden zich aan: Sam Dijkstra, Ella Huisman, Agatha Miedema, 
Grietje Huisman en Gerrit Wijngaarden. Ook twee studenten uit de buurt 
willen graag meedoen: Harm van der Meulen en Domien Witteveen. Een heel 
gemengde groep, qua leeftijd en ieder met eigen voorkeuren en interesses. 
Tijdens de eerste bijeenkomst op 13 januari van deze Werkgroep Natuur 
komen vanzelfsprekend de vleermuizen aan de orde en daarna een hele rij 
andere natuuronderwerpen. Van vogelhuisjes tot houtstapels, van bollen 
planten tot natuurfotografie en van excursies tot contacten met de 
gemeente. De kop is er af. Genoeg te doen.  
 
Anne de Vries 
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Berne 
 

 

    *29 jannewaris 2020 
 

 

Alice 
Oosterwoud 

 
     Rinse en Chantal  
     Dave  en Sofie 
     Oosterwoud 
 

 
 

Even voorstellen Dyksicht 10 
 
We hebben meer dan 30 jaar samen met 
onze kinderen in Dedgum gewoond, nu 
wonen we alweer een paar maanden, met 
heel veel plezier, op Dyksicht. Had je ons 
ons dit een paar jaar terug gezegd dan 
hadden we je vreemd aangekeken, maar 
dan zie je maar hoe raar het soms loopt. 
 
Wij Sjoerd en Annie willen ons even voorstellen en vertellen wat ons zoal 
bezighoudt in ons dagelijks leven. Annie werkzaam bij Patyna locatie de Finke 
te Koudum als verzorgende en ben nog bezig met een opleiding als VZ-IG . 
Sjoerd werkzaam als algemeen medewerker bij Loon-Transportbedrijf Van 
Kalsbeek in Ferwoude. Samen hebben we drie kinderen, twee dochters en 
een zoon, Richt, Anita en Klaas en twee schoonzonen Hylke en Rein. En we 
zijn de trotse pake en beppe van Jinte, Bram en us wyfke Esmee. Als hobby 
hebben we wandelen en fietsen. 
 
Kom gerust eens langs om van ons mooi uitzicht te genieten, met een kopje 
koffie of thee of wat anders. 
 
Sjoerd en Annie Bakker – van der Woude 
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Kollektes 
 

De kollekte fan de "Brandwondenstichting" hat 
dit jier 211,84 euro opbrocht. Hjirfoar tank! 
 
Ik sykje noch in kollektant foar: Dedzjum, Arkum en Jonkershúzen. Wa???  
Myn tillefoannûmer is: 0643106049.  
 
Joke Schukken 
 
 

Van de Oranjevereniging 
 
Dit jaar op 16 april is het 75 jaar geleden dat Tjerkwerd werd bevrijd. We 
vieren dit groots met een bevrijdingsfestival op zaterdag 18 april. Omdat wij 
als Oranjevereniging meewerken aan dit festival hebben we als bestuur 
besloten om dit jaar op Koningsdag geen activiteiten te organiseren.  
 
Tijdens de jaarvergadering van 17 januari werd het thema voor het 
dorpsfeest 2020 bekend gemaakt dit is: “GROETEN UIT…” Dit jaar is het een 
dorpsfeest met Zeskamp en lopende optocht. Te zijner tijd ontvangen de 
captains van de buurten hierover meer informatie. 
 
Er was ook een bestuurswissel, Jaap Visser nam na 6 jaar afscheid als 
secretaris. Als dank voor zijn inzet ontving hij een fotocollage over 6 jaar OV 
en een flesje wijn. Jasper de Vries hebben we welkom geheten als nieuw 
bestuurslid. 
 
Het bestuur bestaat nu uit: 
Voorzitter:  Mireille Galema 
Secretaris:  Hinke Ouderkerken 
Penningmeester: Ida Folkertsma 
Algemeen Lid: Wiebren de Jong,  Jan de Groot, Yde Schakel en Jasper 

de Vries 
 
Noteer de volgende data alvast in uw agenda: 
- Zaterdag 18 april  Bevrijdingsfestival 
- 4 & 5 september Dorpsfeest “Groeten uit…” 
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Kleurplaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



’t Skieppesturtsje winter 2020 31 

Snypsnaren 
 
Wiebren de J. hat de krystbeam noch hieltiten stean. Der binne guon minsken 
yn it doarp dy’t in wedzje lizze. Hoe lang soe it dizze kear duorje foardat de 
omkesizzers de krystbeam opromje? 
 
Mark M. moat sneon te moarns faaks betiid oant wurk. Dochs is hy op 
freedtejûn regelmjittich mei syn maten yn ’t Waltahûs te finen. Robin B., 
Klaas-Jan H. en Sven B. fine it aardich om grapkes út te heljen. It 
promoasjemateriaal wat yn de hal fan it Waltahûs te finen is skowe se dan 
ûnder Mark syn rutewiskers fan ‘e auto. Hat Mark moarns wat te lêzen… 
 
Gerben D. syn wurksume libben by de bank sit der op.  
Hy hat no alle tiid om op de bank te sitten…  
 
Wat is er loas Durk L.?  
Planten yn ‘e finsterbank, kerskes op ‘e tafel, gerdinen foar de ramen… 
Komt der in jongfaam oer de flier? 
 
Seakle Z. en Ekerina B. meie de hinnen ek wol ris opslute. Eltse wike wer stiet 
der in berjocht op de buertapp, losrinnende hinnen… 
 
Yn fan ‘e korpsleden wie jierdei en hie feest. En wol yn Hylpen. In oantal 
feestbisten wiene fan ‘e partij. Se hiene it sa regele dat se troch kunde brocht 
waarden. Dan koe elts in buorreltsje ha. Hylpen is kwa ferkear wolris lêstich. 
Doe’t se hast yn it sintrum wienen (by de haven) sei Bouwe S. we kinne better 
fia de oare kant de stêd ynkomme… da’t hja riden de oare kant Hylpen yn en 
kamen úteinlik (wer) by de haven op harren bestimming. 
 
Der stiet in hûs te hier yn Tsjerkwert. Fan hearren en sizzen leit it goed yn de 
merke. Moai hûs, goeie lokaasje… de priis falt mei ‘slechts 1950 euro all-in’!  
 
Thomas B., Jelle Z. en Auke W. wienen te riden op de Weissensee. Evert B. hie 
bartsjinst yn 't Waltahûs. Doe't hja fregen wêrom't hy net mei te rieden wie 
sei hy: ik stie op 'e list foar efter de bar... 
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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 wer ‘’Op ’e Mat’’!  

itskieppesturtsje@gmail.com  
 

http://www.spaarlampen.eu/
mailto:itskieppesturtsje@gmail.com


 


