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Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. 
Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm).  
De kuikens eten dit graag en nemen het voer snel op. Bij Garvo opfokmeel en 
opfokkorrel ligt de nadruk niet speciaal op de groei van alleen vlees, maar op de 
ontwikkeling van het gehele dier. 
 
Ons Garvo kippenvoer assortiment: 
 
Opfokkorrel  20 kg  € 14,75 

Opfokmeel  20 kg € 14,65 

Jongehennenkorrel 20 kg € 15,05 
Legkorrel  20 kg € 11,15 
Legmeel   20 kg € 11,40 
Gemengd graan  20 kg € 10,85 
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Fan de redaksje 
 
Beste lezer, 
 
We leven in een bijzondere tijd en daarbij past ook een bijzondere 
Skieppesturt. In de afgelopen maanden kwam het verenigingsleven stil te 
liggen en mochten we elkaar niet meer bezoeken vanwege het COVID-19 
virus. Voor zover wij weten heeft coronapandemie Tjerkwerd niet heel erg 
getroffen. 
 
Inmiddels zijn de regels wat versoepeld en kunnen we ons weer wat meer 
vrijheid permitteren. Wat nog niet inhield dat we als redactie met elkaar aan 
de keukentafel konden vergaderen. Om toch met elkaar te kunnen 
overleggen bood Skype een mooie uitkomst. 
 
In deze tijd kun je het nieuws alleen vergaren door sociale media, Tv, radio, 
krant of de Skieppesturt. We hebben, ondanks dat er minder nieuws van de 
verenigingen was, toch een mooi gevulde Skype-sturt kunnen maken. 
 
Wij wensen jullie goede gezondheid en veel leesplezier! 
 
Fokko Rollema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitaal vergaderen over de Skype-sturt. Gerben kon er 
helaas niet bij zijn vanwege technische problemen. 

Luchtfoto 16 april 2020 
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Frijwillige bydragen 

 
 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
W. Poelstra CJ; S. Breeuwsma eo; TPJ Galama; C.G. Bouman; Y.W Schakel en 
A.P. Schakel-Bruinsma; A. Wildschut; D. Poelstra CJ; A. de Jong; F. Vinke en 
A.K. Scheper; S. Gietema CJ; A. Dam en T. Dam-Ruit; I. vd Gaast-Wiersma CJ; 
T. Burghgraef en H. Burghgraef-Haagsma; E. Huisman-Stellingwerf; SB Bouma 
en B. Zijlstra; W. de Jong; J.P. Zijsling en T.A. Zijsling-Altenburg, A. Poelstra-
Rienstra; J.R Huitema en S. Huitema-Rosier; Y.B Bonnema eo; K. Talsma-
Abma; A. Gietema- van Wieren; I. Schukken en J.H. Schukken-Bakker. 
 

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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Huisarrest 
 

Terugdenken aan de oorlog door oud-Tjerkwerder Folkert Schukken 
 

 
Woonhuis met smederij van dorpssmid Schukken, de vader van Folkert Schukken, auteur van 
onderstaand verslag. 

Het gedwongen thuis zitten doet mij denken aan de oorlog en de tijd dat ik 
ondergedoken was. Ik mocht niet naar school, net als de kinderen nu. Ik heb 
nooit gevoeld een leerachterstand te hebben opgelopen. Ik gebruikte het als 
excuus wanneer ik een fout maakte met d of dt. (met de spelchecker is dat 
niet meer nodig).  
 

Terugdenken aan de oorlog is 
geïnspireerd door mijn laatste 
uitstap voor het huisarrest, naar de 
lagere school in Tjerkwerd. Daar 
werden mijn vriend en oud-
klasgenoot Hylke Speerstra en ik 
geïnterviewd door leerlingen van 
groep 6, 7 en 8. Ik zag mijzelf in die 
jongen van 9 jaar met wit haar op de 
achterste bank. 

 
 

Schukken en Speerstra, portretfoto’s gemaakt 
tijdens hun lezingen voor Cultuur Tjerkwerd in 
de kerk van Tjerkwerd. 
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Ze hadden zich 14 dagen lang goed voorbereid en stelden interessante 
vragen: 

 Was u wel eens bang in de oorlog? 
Nee, eigenlijk niet want we merkten bijna nooit iets van de oorlog in het 
dorp. Gaf mij de gelegenheid te vertellen van die ene keer dat ik wel 
bang was toen ‘heit’ en de twee in ons huis verblijvende leiders van het 
verzet werden opgepakt door de Duitsers. 

 Had u onderduikers in huis? 
Ja, behalve de twee verzetsleiders, een koerierster (informatie over het 
verzet per post sturen was gevaarlijk), een jongen van 20 die als knecht 
werkte bij mijn vader in de smederij en een Joodse jongen uit 
Amsterdam. 

 Heeft u wel eens een NSB-er ontmoet?  
Nee, maar het probleem was dat je niet wist wie een NSB-er was. Je 
moest dus altijd op je hoede zijn voor verraad. 

 Wij spelen oorlogsspelletjes op onze telefoon, wat vindt u daarvan?  
In onze tijd hadden we geen mobieltjes, maar zowel Hylke als ik 
antwoorden dat we het waarschijnlijk niet zouden doen omdat we de 
echte oorlog hebben meegemaakt. 

 
Nu contacten met anderen even niet aan de orde zijn en de rest van de 
wereld ver weg, vraag ik me af wat die jeugd en schooltijd in Tjerkwerd voor 
mij hebben betekend? Ik ken alle Friese liederen op de CD die ik laat klinken 
terwijl ik zit te lezen. Hoewel we net een wereldoorlog achter de rug hadden, 
heb ik in 1945 nooit over globalisering gehoord. Mijn wereld was niet groter 
dan Friesland tot de eerste dorpsgenoten terugkwamen uit militaire dienst in 
Indië/Indonesië.  

 
Folkert Schukken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aksje K.F. De Twa Doarpen foar Fryslân fan Boppen 
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Van de Reinbôge 
  
De corona tijd thuis, groep 6 
 
Rienk: Thuis werken vind ik wel leuk want als je dan klaar bent kan je direct 
buiten spelen. 
Eerst hoorden we dat we niet meer naar school hoefden. Toen waren we heel blij 
want we dachten dat we een soort van vakantie hadden. Maar de volgende dag 
zei mijn moeder dat we werk mee naar huis kregen en dat we zelf thuis moesten 
werken, en dat we niet meer met andere kinderen mochten spelen en dat we 
thuis moesten spelen. En we moesten 1,5 meter afstand houden. Dus toen 
moesten we het werk ophalen. Maar ik dacht dat we langer moesten thuisblijven 
en dat we tot augustus moesten thuis werken maar dat was niet zo. Mijn 
lievelingsplek om te werken was bij mijn bureau. Ik mistte school wel een beetje 
maar thuis was het ook leuk maar op school kregen we instructie en thuis niet. 
Maar ik ben blij dat ik nu weer op school zit en dat we niet meer thuis moeten 
werken. Nu moeten we maar tot 12 uur naar school dus dan hoeven we ook niet 
meer tot half 3. 
 
Benthe: Toen ik te horen kreeg dat we thuis moesten werken. Dacht ik yes maar 
eenmaal verder vond ik het niet leuk. De leukste som was keer van rekenen. En 
het werk ging niet zo goed bij mij. Na het werken ging ik naar buiten. En het 
voordeel ik mocht later op bed. En ik ben ook jarig geweest ik werd 10 en er 
kwam wel bezoek en ik had een oreo taart gebakken en kwarktaart het was 
superlekker. En het was mooi weer dus ik heb watergevecht gedaan. En we 
hebben gefietst en ik heb worstenbroodjes met tomatensoep gemaakt. En ik was 
ook wel bij Hester en Lena. Mijn oom was ook jarig. En maandag weer aan het 
werk. Ik was ook wel bij me neefje. Ik had ook paarkeer gepicknickt. En thuis 
gespeeld en mijn moeder kocht ook wel eens boekjes. We hadden ook een keer 
een ijsje gehaald. En die zaterdag met Hester een moederdag cadeau gekocht. En 
zondag nog even ge BBQ. En toen mochten we maandag weer naar school. 
 
Lena: Ik was 5 maart jarig en toen mocht alles nog. Er was geen corona. 1 week 
later en toen brak de crisis door. We mochten bijna niks. De eerste dag moesten 
we op school alle spullen halen. Voor ongeveer 3 weken thuis vond ik het raar om 
thuis te werken. Ik vond het toen nog leuk. Inmiddels 10 weken verder 8 weken 
thuis,2 weken op school nu hebben we strenge regels. Als we nu op school 
komen moeten we handen wassen maar ik ben allergisch voor de zeep want ik 
krijg droge plekken. Maar verder op het verhaal op school. We mogen niet meer 
dicht bij juf staan, 1.5 meter, maar wij als leerlingen gelukkig wel. Als we pauze 
hebben moet juf de tafels schoon maken en als we binnen komen moeten we 
handen wassen en ik in de wc [omdat ik allergisch was]. En in plaats van half 3 nu 
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12 uur uit. En nu vertel ik meer over thuis werk. De 1e dag vond ik het leuk maar 
de 2e week vond ik het stommer worden. Want je had geen klasgenoten om je 
heen. Maar ik ben wel blij omdat mijn moeder [Liesbeth] is juf en ik heb dan 
iemand die goed kan uitleggen. Ik ben niet ziek geweest maar mijn vader wel. 
Mijn lievelingsplek thuis om te werken is aan de eettafel. Mijn moeilijkste corona 
regel is 1.5 meter dat was wel lastig. Ik mocht van mijn moeder iets van 25 euro 
uitzoeken ik had een bestuurbare auto en mijn broer [Hessel] had een drone 
want dan konden wij thee brengen ik had het kopje en Hessel het theezakje. Mijn 
vader was ziek dus ik had een doosje met allerlei lekkere dingen. Ik heb ook een 
challence gedaan 24 uur in de tuin. Ik heb het gehaald ik moest ook in een tent 
slapen.  
 
Hester: We moesten sinds half maart thuis blijven. Ik snapte eerst helemaal niet 
wat we moesten maar later was het allemaal wel duidelijk. Ik vond het eerst wel 
leuk om niet naar school te gaan maar later verveelde me ik ook wel. Ik werkte 
altijd aan de etenstafel. Soms moesten we iets op de computer maken of iets in 
het schrift. Er was soms ook wel eens een hele moeilijke som en dan hielp mijn 
moeder of mijn zus maar juf legt het op een manier uit die we hebben geleerd op 
school. En ik ging soms ook wel eens naar het dorp maar 1,5 meter is best veel. 
Het leukste dat ik in de coronatijd heb gedaan is een bbq. We zaten 8 weken 
thuis en we zijn nu 2 weken op school, maar we zijn er nog niet de hele dag maar 
tot 12 uur en dan zijn we uit. Ik vond het niet echt heel leuk dat je niet bij iemand 
binnen mocht spelen. Ik had in de coronatijd een krant gemaakt voor de oudere 
mensen want die mochten ook helemaal niet naar buiten omdat zij in een 
risicofactor zitten. In die krant stonden allemaal puzzels en een recept. Wij 
hebben in de coronatijd de verjaardag gevierd van mijn vader maar dat was ook 
wel wat vreemd. Ik heb heel veel gekookt. Ik heb een cake in de vorm van een 
taart die heb ik met Lena gemaakt die was heel lekker. En we hadden een 
kwarktaart gemaakt met mijn zus, die was middelmatig. Ik heb de laatste weken 
heb ik ook een hele leuke film gekeken en die heette Whitestar van Britt Dekker 
dat was een paarden film en die was wel een beetje spannend. En we hadden 
ook een challenge gedaan dan had je een wc rol op je rug en dan moest je die 
overeind krijgen. 
 
Jippe: Thuis was mijn lievelingsplek om te werken aan de eettafel. Het leuke aan 
het thuis werken vond ik als je klaar was kon je gelijk iets anders doen en op 
school mag dat niet. En bij Moederdag ben ik naar mijn Beppe geweest samen 
met mijn vader. En een week daarna was mijn moeder jarig. Het makkelijkste 
werk vond ik spelling omdat je dan bij sommige vragen alleen een klein stukje 
hoefde te lezen. En ik vond rekenen het moeilijkst. De moeilijkste corona regel 
vond ik 1,5 meter afstand houden. En ik ben nu een heel leuk boek aan het lezen. 
Het minst leuke wat ik heb gedaan was denk ik huiswerk maken van rekenen. 
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Corona-virus, groep 7: Jesse, Niels, Riemer en Daniël 
 
Vragen over de Corona  tijd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat vond je fijn/leuk aan het thuiswerken?  
R: Ik vond het thuiswerken soms best wel saai, want ik werkte 
helemaal alleen maar ik kon me wel goed concentreren. Mijn 
lievelingsplek waar ik werkte was in mijn kamer bij mijn bureau. 
 

Heb je iets creatiefs gemaakt in de afgelopen 
periode? J: Moederdagcadeautje  

Heb je sportieve dingen gedaan? 
D: Ja best wel Ik ging soms met mijn zus naar Tjerkwerd en 
dan naar Dedgum en dan via Parrega terug. Gewandeld, en 
een beetje gestept en gevoetbald op het erf. En nu begint 
kaatsen ook weer. 
J: Ja lopen en fietsen, het was allebei zwaar.  
N: Ja in het begin wel. Gerend en krachttraining.  
R: Ik heb veel geskeelerd en dan ging mijn vader of moeder 
steppen en dat vond ik heel leuk. Ik heb nu ook een racefiets 
en daar heb ik ook al op gefietst. 
 

Wat is het leukste dat je in de 
afgelopen weken hebt 
gedaan? 
N: Met mijn broer op de 
trampoline en bij omke op de 
boerderij helpen. 
R: Wij hebben met het gezin 
een elektrisch bootje gehuurd 
in Oudega. Dat was heel leuk. 
We gingen toen ook bij een 
eilandje picknicken. Maar het 
elektrisch bootje viel wel twee 
keer uit. De 2

de 
keer ging het 

bootje niet meer aan dus 
moesten we een stukje 
gesleept worden. 
 
  

Wat vond je het minst leuk aan de afgelopen 
weken?  
N: Dat kamp niet door ging. Daar hebben wij 
zo naar toegeleefd.  
D: Dat ik niemand meer echt kon zien zoals 
vrienden en familie.  
 

 
Heb je iets liefs voor een ander gedaan?  
J: Ja ik heb een Moederdagcadeautje 
gemaakt.  

 

Wel corona regel vond je het moeilijkst? 
D: De 1,5 m afstand 100% omdat als je bijvoorbeeld bij de winkel bent dan 
loop je bijna naast elkaar en dan moet je daar echt heel erg veel rekening 
mee houden. 
R: Ik vond het houden van anderhalve meter het moeilijkst, omdat al we dan 
gingen voetballen moest je de bal afpakken maar dan denk je niet aan de 
anderhalve meter. 
J: Niet naar buiten.  
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Afscheid groep 8   ‘Groepsverloop groep 8’ 
 
Groep 1/2 
In groep 1 en 2 kwamen we bij juf Douwtsje in de klas. Het was een hele leuke 
juf. We hadden altijd heel veel leuke uitjes. 
 
Groep 3  
In groep 3 kwamen we bij juf Titia. Als we ons werk af hadden gingen we 
altijd bouwen in de bouwhoek. Op maandag en dinsdag waren we nog bij juf 
Douwtsje in de klas. Ook leerden we lezen en schrijven.  
 
Groep 4  
In groep 4 hadden we weer juf Titia, maar op maandag en dinsdag hadden we 
meester Age. We kregen toen ook een vulpen, daar waren we heel blij mee. 
Toen we thuis kwamen zaten we altijd helemaal onder het inkt. In groep 4 
hadden we een schoolreisje naar Drouwenerzand. Toen was Sjoerd Bouma 
onze begeleider. Later mochten we zelf door het park. Het schoolreisje was 
heel leuk. Aan het einde van groep 4 kwam Jorn proefdraaien. 
 
Groep 5  
In groep 5 zat Jorn bij ons in de groep, we hadden les van juf Titia en juf 
Fokeline. In groep 5 hadden we ook ons eerste werkstuk en onze eerste 
spreekbeurt. In dit jaar ging ons schoolreisje naar Dolfinarium er waren daar 
heel veel leuke shows met dieren. Het was heel leuk.  

Wat is de leukste film die je de afgelopen weken heb gezien? 
D: Ik denk Hitch het is een beetje een actie film. Iemand 
werd eerst gepest en naar 20 jaar pakt hij ze terug en gaat 
op een geheime missie 
 

Wat heb je het meest en minst 
aan school gemist? 
D: Als meest de gezelligheid 
thuis zit je maar alleen en op 
school zit je met je vrienden. En 
als minst vroeg opstaan ik ben 
echt gewoon niet een 
ochtendmens. 

Heb je een verjaardag gevierd? Welke en hoe?  
R: Ik ben jarig geweest en toen heb ik een racefiets 
gekregen en daar heb ik al twee keer op gefietst. De 
eerste keer ging ik met mijn vader racefietsen maar mijn 
vader heeft geen racefiets dus ging mijn vader op de 
elektrische fiets. En dat was heel erg leuk. En de tweede 
keer ging ik met een oppas racefietsen en dat was ook 
heel erg leuk. 
D: Ja, 2 zelfs die van mijn broer Jonathan we hebben 
barbecue en lekker gegeten en die van Jan Jochum toen 
kwam er een beetje familie.  
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Groep 6  
In dit jaar zaten we bij juf Ida en Juf Fokeline dat was het eerste helft van het 
schooljaar, de tweede helft hadden we juf Akke Froukje en juf Fokeline. Dat 
kwam omdat juf Ida met verlof ging want ze kreeg een baby genaamd Mirthe.  
In groep 6 was ook het afscheidsfeest van juf Douwtsje . Ons schoolreisje ging 
naar Duinen Zathe, we mochten alleen door het pretpark lopen. Er waren 
hele leuke attracties. En er was een hele leuke achtbaan. Het schoolreisje was 
heel leuk.  
 
Groep 7  
We zaten bij juf Ida en juf Fokeline. Dit jaar ging Teake naar de plusklas. In 
groep 7 hebben we een film gemaakt: Het geheim van Steijn. Het was een 
hele leuke film. We hebben 2 dagen werk gehad om alles op te nemen. Op 
het einde hebben we de film gepresenteerd aan de ouders. Het schoolreisje 
dit jaar ging naar Hellendoorn. Dat was heel erg leuk.  
 
Groep 8  
Nu zitten we in de laatste groep, volgend jaar gaan we naar de middelbare 
school. We zaten nog steeds bij juf Ida en juf Fokeline. In het begin van het 
nieuwe schooljaar gingen we suppen in de Trekvaart. We moesten met z’n 
2en op 1 bord. Het was heel leuk. Door het coronavirus moesten we 8 weken 
thuisblijven. Veel activiteiten gingen niet door. Ook kamp ging niet door.   
 

 
Teake Tilstra, Willem Schakel, Jonathan de Boer en Jorn Ouderkerken 
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Herdenken en vieren in bijzondere tijden 
 

 
 

Juist in het jaar dat we 75 jaar vrijheid kunnen vieren, worden mensen door 
een virus aan huis gebonden. Voor het 4-meicomité was het dus niet mogelijk 
om een herdenking als gebruikelijk te organiseren. Wel was het duidelijk dat 
we, net als anders, ook in Tjerkwerd bij de oorlogsslachtoffers stil wilden 
staan, met name ook bij de vier personen, van wie de namen op het 
monument zijn vermeld.  
 
Op de avond van 4 mei zijn er door enkele leden van het comité kransen 
gelegd bij het monument op het kerkhof. Een krans van de gemeente 
Súdwest-Fryslân en een krans van het comité namens alle dorpsbewoners, 
school, betrokkenen en familieleden. Ook door anderen waren er bloemen 
gelegd. Met een kort gedicht en een moment van stilte werden de 
Tjerkwerder slachtoffers herdacht. Op www.tsjerkwert.nl staat een filmpje 
van de kranslegging.   
 
Donderdag 16 april was de dag dat Tjerkwerd 75 jaar geleden door de 
Canadezen werd bevrijd. Hoewel het geplande festival op 18 april niet door 
kon gaan, was aan iedereen in Tjerkwerd en Dedgum gevraagd om deze dag 
de vlag uit te steken. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven! Ook op 4 
mei hing bijna overal in het dorp de hele dag de vlag halfstok. Op 5 mei mocht 
de vlag uiteraard weer in top. Zo werden het ondanks alle beperkingen toch 
indrukwekkende dagen. Iedereen heel hartelijk dank daarvoor! Ook Jan 
Witteveen hartelijk dank voor het maken van foto’s en filmpje. 
 
We hopen van harte dat we volgend jaar op 4 mei weer een herdenking met 
publiek kunnen houden! 
 
4-meicomité Tjerkwerd: Geertje Bakker, Joke de Jong, Wiebren de Jong, Jentje 
van der Stap en Heleen Wilts 
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It wie stil op it hôf 
 

It wie stil op it hôf dy jûns fan de fjirde maaie. Heech op 
'e toer prike de flage healstok. Troch de keale tûken fan 
it beamguod om it hôf hinne wappere er fier en grutsk. 
Grutsk op wat fersetsstriders en befrijers foar ús 
betsjutten ha: frijdom dy't guon fan harren djoer 
bekeapje moatten ha. Harren libben stie yn it teken fan 
ús frijheid. It is in goed ding dat wy ek yn dizze drege 
tiid omtinken ha foar harren dieden, dat wy tinke oan 
wat der bard is en dat der tankberens fan útgiet. Dêrom 
is it ek sa goed dat eartiids dat wize beslút nommen is 
om in monumint op te rjochtsjen en in boek út te jaan. 
 

Fertroude gesichten wiene der dy jûn fan de fjirde maaie net. En it korps 
kaam net mei stadige staasje en tromlûd troch de buorren. Der wie gjin 
taptoesinjaal op trompet by de toer. Neat fan dat alles. It fielde ûnwennich, 
sa sûnder folk. De stilte op it hôf rôp fan de tsjerketoer wylst de beammen 
sêft rûzen yn de kâlde noardewyn. Mar by it monumint leine wol krânsen en 
blommen as bewiis fan omtinken foar de slachtoffers fan oarlochsgeweld. 
 

Gerben D. Wijnja 
 

Nieuws van de ijsclub 
 

De winter van 2019-2020 gaat de boeken in als wéér een winter zonder 
natuurijs... We zijn er deze keer niet eens bij in de buurt gekomen. Gelukkig 
hebben we als ijsclub wel drie heel gezellige schaatsochtenden op Thialf in 
Heerenveen gehad. De opkomst was iedere keer bijzonder goed en de 
winterse sfeer zat er bij jong en oud goed in. Veel dank aan stichting 
Windkracht 10, die de entree voor de jeugd tot 16 jaar bekostigde.  
 

En na een winter zonder natuurijs, zette de coronacrisis ook een streep door 
de Parodialoop. Deze stond gepland voor zaterdag 23 mei. Even hebben we 
overwogen er een zomereditie van te maken, maar al snel werd duidelijk dat 
er nog lang onzekerheid zal blijven bestaan.  Volgend jaar hopen we dus met 
frisse moed een nieuwe Parodialoop te organiseren! 
 

Voor nu richten we onze energie op het verbeteren van de ijsbaan. Hoewel 
het pompen door de aanschaf van een nieuwe pomp een heel stuk beter 
gaat, is de ijsbaan zelf niet ideaal. In goed overleg gaan we bekijken hoe we 
de baan kunnen optimaliseren. 
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We wensen iedereen een fijne en 
gezonde zomer toe! 
 
IIsklup Tsjerkwert,  
Gert, Jelle, Heleen, Lisette, Pier-Jan, 
Sietske em Thomas  
 
 

 
Nijs fan Eensgezindheid 
 
 

Heel hard waren we aan het repeteren voor het grootse bevrijdingsfestival 
wat op 18 april plaats zou vinden. De eerste oefenavond met de band had al 
plaatsgevonden. Het beloofde een fantastisch festival te worden! Maar 
helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. Waar we eerst dachten alleen 
een paar repetities te moeten annuleren, werd het ons al snel duidelijk dat 
het wel eens moeilijk kon worden om überhaupt dit seizoen nog van ons te 
laten horen in Tjerkwerd. En dat werd de waarheid. De hele planning tot aan 
de zomervakantie werd geschrapt. Eensgezindheid hoopt na de 
zomervakantie weer te kunnen starten met de repetities. Maar... de leden 
zitten uiteraard niet stil. Onder aanvoering van Jan Witteveen en onze 
dirigente Jeanette Valkema werd van de leden gevraagd om thuis een 
opname te maken van het nummer 'These boots are made for walking', zodat 
we toch gezamenlijk een doel hadden om te repeteren. Het resultaat is 
hopelijk spoedig te zien op social media.  
 

Naast het met elkaar muziek maken 
werd ook de gezelligheid gemist. De 
activiteitencommissie bedacht daarom 
een digitale pub quiz. Dit werd een 
super leuke avond, waar er fanatiek 
gestreden werd om de prijs en er 
gezellig bij gekletst werd. Op deze 
manieren houden we toch contact en 
de verbinding met elkaar. We hopen 
snel de blaasmuziek weer te laten 
klinken in Tjerkwerd! 

Pubquiz Eensgezindheid 

Ride op Thialf 
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WIE BEN IK? 
 

We hebben een nieuw item bedacht voor de Skieppesturt: “Wie ben ik?” 
Iedere editie willen we van een aantal Tjerkwerders een foto van vroeger 
plaatsen en de lezers mogen dan raden wie het zijn. 

 
Hiervoor hebben we natuurlijk 
jullie hulp nodig! Mail een leuke 
foto van jezelf van vroeger naar 
itskieppesturtsje@gmail.com 
onder vermelding van je naam. 
Vanaf de volgende editie worden 
er foto’s geplaatst. We hopen 
natuurlijk op veel foto’s.  Als 
redactie geven we natuurlijk zelf 
het startschot voor dit nieuwe 
item, wie is wie?  Volgens mij is 
deze niet heel moeilijk. 
 

 
BATS YN BYLD komt, ondanks corona, goed op gang 
 

Filmer Willem Berents en assistent Melvin hebben een prachtig 
promotiefilmpje gemaakt over de vleermuizenkolonie van Tjerkwerd en over 
de bescherming van vleermuizen. Mooie opnames van Zuidwest Fryslân, 
Tjerkwerd en de Petruskerk, maar vooral van de vleermuizen. Met 
interessante beelden die oorspronkelijk voor De Wilde Stad bestemd waren 
maar toen niet zijn gebruikt. Eind februari waren Willem en Melvin hier voor 
extra opnames. Het filmpje is al te zien op de site van de Friese Milieu 
Federatie onder ‘Bats yn Byld’: www.fmf.frl/byb   
 

De afgelopen weken is gewerkt aan live streaming. Twee 
camera’s zijn geïnstalleerd. Allerlei apparatuur is beneden 
in de kerk aangesloten. Tijdelijk waren meervleermuizen 
op de zolder al op afstand te volgen. Helaas werkt het op 
dit moment nog niet 100%. Lemke Statema (Friese Milieu 
Federatie), Fokko Rollema (Dorpsbelang), Wieger de Jong 
(kerkbestuur) en Anne de Vries (Werkgroep Natuur 
Tjerkwerd) hopen dat het op korte termijn wel lukt. Dan 
kunnen we uitgebreid de publiciteit zoeken.  Werk op de zolder 

mailto:itskieppesturtsje@gmail.com
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Over een verbeterplan vleermuizen Tjerkwerd, dat samen met een expert van 
Landschapsbeheer Friesland wordt opgesteld, schrijven we vast meer in een 
volgend Skieppesturtsje. Dat geldt ook voor vleermuizenexcursies in het dorp 
en de lespakketten voor scholen.  Geniet in de komende maanden van de 
fladderende vleermuizen en besef wel dat de meeste jonge vleermuizen in 
juni geboren worden. Moeders komen in deze periode een paar keer per 
nacht terug naar de kerkzolder om hun jong te zogen. 
 

Vleermuistest bij je woning?  
Twee 'Batmen', Harm van der Meulen en Domien Witteveen, zijn opgeleid om 
met een detector de aanwezigheid van vleermuizen vast te leggen. Ze zijn lid 
van onze werkgroep. Samen gaan ze binnenkort op pad in Tjerkwerd en 
directe omgeving. Op verzoek van jou als inwoner kunnen ze bij de woning, 
boerderij of schuur registreren of er vleermuizen voorkomen, welke soorten 
dat zijn en misschien wel hoeveel. Harm en Domien komen tegen de 
schemering langs voor hun onderzoek. Ze maken daarvoor een afspraak.                                                                                        
 

We kennen in Tjerkwerd de 
meervleermuis van de kerkzolder, 
maar er zijn ongetwijfeld ook andere 
soorten en andere verblijfplaatsen. 
Vleermuizen leven in oude holle 
bomen, spouwmuren van huizen, in 
schuren en boerderijen. Soms in 
speciaal ontworpen kasten of 
uitsparingen in muren.  
 

Omdat er steeds minder oude bomen blijven staan, hebben de vleermuizen 
steeds minder nestgelegenheid. Er kunnen ook vleermuizen onder jouw dak 
wonen. Ze kruipen door een klein kiertje en verder heeft niemand er last van. 
Vleermuizen zijn de beste dorpsgenoten die je je kunt wensen. Ze zijn 
prachtig om te zien, op jacht tijdens een warme zomeravond, maar ook nog 
eens ontzettend nuttig. Ze eten grote hoeveelheden steekmuggen en andere 
insecten, zoals de vlinders van de eikenprocessierups. 
 

Benieuwd welke vleermuis er bij jou in de tuin rondvliegt? Meld je aan voor 
een gratis detectortest via het emailadres van Anne de Vries. Geef je met een 
paar buren opgeven zodat de batmen maar één keer langs hoeven te komen. 
Wil je naam, adres, telefoonnummer en emailadres doorgeven en met welke 
buren je de test wilt laten doen? Graag aanmelden voor 1 juli 2020. 
 
Anne de Vries  Werkgroep Natuur Tjerkwerd            vriver@xs4all.nl   

Vleermuizen. Foto Zomer Bruijn 



’t Skieppesturtsje juny 2020 17 

Fotoympresje 75 jier frij 
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Fotoympresje dodenherdenking 
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Fotoympresje boartsje en korona 
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Flyer bevrijdingsdag 2021   
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Yn Memoriam Yde Schakel  
 

 
 

It kaam in protte minsken mâl oer’t mad. Op 9 april ferstoar hommels de 
âld-Tsjerkwerter Yde Schakel, in man út in boerefermidden dy’t him 
opwurke ta in ferneamd bouwer, ta grûnlizzer fan de Aldfaers Erfrûte en 
folle mear. In wurklist dy’t ymponearret, al hielendal as men wit hoe’t dy ta 
stân kommen is. Yde, broer fan ús doarpsomropper silger Freark Schakel, is 
91 jier wurden. 
 

Noch net iens sa lyn lyn hie ik by him op besite west en wy praten folop oer it 
âlde Tsjerkwert. Hy hie in pracht fan in middei, sa fertelde er, en ik ek. Ik ken 
Yde al sûnt de jierren 70 doe’t er as molemakker op De Jouwer fan in 
molewrak in pronkjuwiel makke: Penninga’s Mole dêr’t ik jierren mei meald 
ha. Ik bin no dwaande mei in ferhaleboek oer Fryske mûnen en mûnders en 
Yde soe ferhelje oer de molemakkerij dêr’t er ek mei dwaande wie en dêr’t er 
moaie súksessen mei behelle hat. Letter soene wy der fierder op trochprate. 
Dy middeis bleau it by oantinkens oan it doarp oan de trekfeart en by syn 
ferhaal dat ferteld wurde moast: de wearde fan wat it ferline ús brocht hat. 
Dat fierder praten is der spitich genôch net mear fan kommen. Nei in 
turbulint libben moast er troch de coronamaatregels yn besletten rûnte 
beierdige wurde. In nuver ein foar in man dy’t altyd in protte minsken om him 
hinne wend wie. In weromsjoch. 
 

Boeresoan dy’t feint fan de smit waard 
“Ast’ net by de boer wolst, moatst mar in fak leare.” Dat wiene de wize 
wurden fan syn heit dy’t krekt bûten it doarp in boerespultsje hie. Yde woe 
skilder wurde, mar heit hie de ûnderfining yn it doarp dat dat gelyk site oan 
earmoede. Dus waard it de ambachtskoalle yn Snits. Hy keas foar it 
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timmerfak, mar it siet him net mei. “In nachtmerje,” neamde er it. Dochs 
kaam er nei ferrin fan jierren mei it tsjûchskrift timmerjen thús. Lykwols 
bedarre er by smit Schukken yn ‘e wurkpleats. “In poerbêste learskoalle,” sa 
sei er. Dêrnei kaam er by Willem Wynia yn ‘e timmerwinkel te wurkjen. Dat 
befoel net sa goed. Yn ‘e slappe tiid krige er dien. Boubedriuw Friso yn Snits 
waard syn nije wurkplak. Dêr sjoude er allinne mar mei amers wetter foar de 
betonmole, dat soks ferfeelde ek al gau. Nei twa moanne hie er it gelok dat 
Pieter van der Goot yn Hieslum him wol brûke koe. Fjouwer jier lang hie er 
dêr in goed plak yn it timmerbedriuw. Doe krige er de kâns om by timmerman 
Fetze Dijkstra yn Eksmoarre oan ‘e slach te kommen. It wie 17 july 1952 doe’t 
er him dêr mei syn frou oan de Bonjeterperwei nei wenjen sette yn in 
leechsteand wentsje fan de baas: ien keamer, twa bedsteden, in kast en in 
gonkje. Dat wie it en it skythúske stie 50 meter fierderop by de wurkpleats. 
 

It Grutte Libben koe begjinne. Nei trije jier soe it heve: de timmerbaas koe it 
net mear oan en Yde moast de saak mar oernimme. Prachtich foar Yde, mar 
der kamen problemen op syn paad. Hy beskikte net oer de 
oannimmerspapieren. En dus moast er wer nei skoalle ta om dat foech te 
heljen. It waard in drama. Yde neamde it krewearjen “hopeleas en nutteleas”. 
En dochs krige er syn sin. Nettsjinsteane poerminne risseltaten op skoalle 
waard hy “met dispensatie erkend”! It wie it begjin fan in karrière yn in 
bedriuw dat groeide as koal. Hy krige goede wurknimmers en helle mei dy 
faklju de iene nei de oare grutte klus binnen. En hy wie ek net te beroerd om 
nije saken út te finen sa as de molemakkerij dêr’t er noch net folle 
ûnderfining mei opdien hie. Dochs kin hy yn de jierren 70 twa fan de meast yn 
it each rinnende molerestauraasjes ea op syn namme skriuwe: Penninga’s 
Mole op De Jouwer en de Oalje- en pelmole fan Rijssen. Dêrfoar hie er al it 
nedige meimakke mei it opmeitjen fan âlde gebouwen. 
 

 
 

“De Architect van Aldfaers Erf” 
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It wie geweldich hoe’t er in museumrûte út ‘e grûn wist te stampen tusken 
Boalsert en Warkum. As restaurateur yn ieren en sinen. De roots út ús ferline 
meie nea fergetten wurde, sa fûn Yde Schakel. Dy leare ús wat wy hjoededei 
ha en dêr moatte wy tankber foar wêze. En dêrom moatte dy saken út dat 
rike ferline bewarre wurde. 

 
Dy driuw om te behâlden wie 
ûntstien yn 1957 neidat er in âld 
wentsje yn Eksmoarre kocht hie. 
Dat koe moai tsjinst dwaan as 
opslachplak foar syn ark en sa. 
Mar it ferhaal rûn wat oars. 
Achter it doarpswinkeltsje siet 
noch in âld geboutsje en by tafal 
ûntduts Yde dat dat in skoaltsje 
west hie. Dit moast mei soarch 

behâlden wurde, sa wie syn miening. Soks fuortrestaurearje soe ivich sûnde 
wêze. It moast ynrjochte wurde as museum, om derfan te learen. It wie it 
begjin fan in libbensprojekt dat as “Aldfaers Erf” tûzenen toeristen nei de 
súdwesthoeke helje soe. Mar ek skoallen makken der tankber gebrûk fan by 
“heemkunde-onderwijs”. Ik ha der ferskate kearen mei de skoalbern út 
Boalsert west. It makke de bern en grutte minsken paadwiis yn it ferline fan 
de 19e ieuw. In freon fan him soe him earje mei de titel “De Architect van 
Aldfaers Erf”. 
 

“De universiteit van het leven” 
 

In oare freon fan Yde neamde alle ûnderfinings yn it libben “de universiteit 
van het leven”. Dan is het Aldfaers Erf wol lekker tichtby. Schakel soe sa syn 
stientsje bydrage oan in stik monumintale bewustwurding troch in keatling te 
smeien fan weardefolle skiednisferhalen yn natura. De krêft fan it Aldfaers 
Erfkompleks wie de authentisiteit fan it gehiel sa as it bewarre wie yn de 
oarspronklike lizzing en de ûnderlinge gearhing fan de gebouwen: twa 
tsjerken, in moaie kop-hals-romp-pleats, in smidderij, in bakkerij, in 
grutterswinkel, in skilderswurkpleats, de ynboedel fan it skoaltsje en de 
timmerwinkel fan Ferwâlde. Pronkjuwielen.  
 
Yde hie in bysûndere jefte. Hy seach dat âld guod beholden wurde moast 
foardat it te let wie en it ferline ús troch de fingers glipt wie. Sa waard hy yn 
1973 ek mei-oprjochter fan de Monumentenwacht. Mar gekoanstekkend 
waard er yn fermiddens fan boubedriuwen wol ‘de museumroutegek’ naemd. 
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Dêr wie er earder grutsk op. Mar it gie allegear net samar. Foar alle 
ynfestearrings moast striden wurde. Dreamen fregen trochsettingsfermogen, 
soms de nedige eigenwizens. Yde Schakel seach gewoan mooglikheden dy’t 
oaren ûnsin fûnen. Dochs gie er syn eigen gong en trof op syn paad kundige 
minsken dy’t him stipen yn de realisaasje fan syn grutte Dream Syn bedriuw 
groeide by de klippen op. Yn 1978 waard it ûnderdiel fan it gruttere HBG, no 
BAM. Schakel waard by dy oername gearfoege mei Schrale út Swol. Noch 
altyd is Schakel en Schrale in tige wurdearre ûnderdiel mei 
restauraasjespesjalisme fan dat grutte BAM dat oan de effektebeurs fan 
Amsterdam notearre is. 
 
Súkses en tsjinslaggen 
Nettsjinsteane al dy súksessen, dêr’t er tige grutsk op wie, wiene der ek folop 
tsjinslaggen, saaklik en privé. Dy moasten oerwûn wurde. Maklik wie dat 
lykwols lang net altyd. Schakel wie ek op in oar mêd aktyf. Fan 1982 – 1984 
wie er bestjoerder fan de IFKS, de skûtsjeferiening njonken de SKS. Hy hie sels 
ek in skûtsje, De Twee Gebroeders. Syn soannen Freddy en Lolle wiene dêr 
skipper op. Yde hie graach sjoen dat de beide skûtsjegroepen de lapen 
gearsmite soenen, mar hy krige syn meibestjoerders net mei yn dy tinkwize. 
Spitich fûn er dat.  
 
Yn 2009 skreau er wer skûtsjeskiednis doe’t er by de fiering fan 400 jier 
Nederlân-New York (1), syn skûtsje dêr nei ta brocht. Grutsk sylde it mei de 
Fryske flage yn top oer de Hudson en joech doe boargemaster Koch fan New 
York in Makkumer boerd fan de gemeente Wûnseradiel, neidat er earst troch 
amtners ôfskepe wie. 
 
En min te sprekken wie er it dat it Lânboumuseum út Eksmoarre ferdwûn. It 
hie net nedich west neffens Schakel. En dan wie der noch it kastieltsje 
Allingastate. Mei help fan boargemaster Tjeerdsma hie er de fergunnings 
binnenkrigen, mar it moast wol achter de helsdoarren weihelle wurde. Letter, 
doe’t it oan de stichting ferkocht wie, krigen se te krijen mei oplichters. De 
stichting skearde by de râne fan de ôfgrûn lâns. De musea yn Eksmoarre en 
Ferwâlde waarden fan de hân dien en mei fertriet frege Yde him ôf wat der 
eins noch oerbleaun wie fan syn libbenswurk. 
 
Sa ek mei syn “Verhaal” dat ’t Aldfaers Erf út it slop helje moast. It siet 
bepaald net mei. En dat guon minsken syn súksessen net altyd wisten te 
wurdearjen die him ek sear. Neam him in profeet yn eigen doarp dy’t ek net 
altyd begrepen waard.  
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Erkenning en wurdearring 
Yn juni 2018 waard yn de museumbuorkerij De Izeren Ko yn Allingawier syn 
boek De Vliegers en de Vanger (2) presintearre. Der kaam in smite folk op ôf. 
It pittoreske museumdoarp mei de stoere sealtektoer as beaken yn it Fryske 
greidegebiet wist men noch wol te finen. Dat jilde ek foar de nije TV-rige fan 
Boer zoekt vrouw. Op ‘e tillevyzje krigen wy de meast moaie bylden te sjen 
fan dit suverste plattelânsdoarpke fan de Fryske Súdwesthoeke. It wie foar 
Yde Schakel in wolfertsjinne wurdearring en erkenning foar it wurk dat er foar 
it yn stân hâlden fan in brok Fryske skiednis betsjutten hat. 
 

Gerben D. Wijnja 
___________ 
1 It wie op ‘e kop ôf fjouwer ieuwen lyn neidat kapitein Henry Hudson it VOC-skip De Halve 
Maen syn ankers útgoaide foar Manhattan.  
2 De Vliegers en de Vanger, het verhaal Yde Schakel, weer tien jaar later. Manuscript van Yde 
Schakel onder redactie van Klaas Jansma. Leeuwarden, juni 2018.   

 

Biljert en koroanatiid 
 
Op tiisdeitejûn 10 maart j.l. giene wy nei it biljerten nei hûs mei de groetnis 
‘oant nije wike’. In pear dagen letter blykte dat dit de lêste biljert jȗn fan 
kompetysje 2019-2020 west wie. Dit wie foar de measten tink wol in abrupt 
ein. Hoe no fierder? Nei oerlis is besletten om, yn tsjinstelling ta it fuotbaljen, 
wol fan de hjoeddeistige stân de einstân te meitsjen en 
promoosje/degradaazje ta te passen. 
 

Sjoen de lytse ferskillen hie hjir mei noch 4 jûnen foar de boech ek in oare 
útslach stean kinnen, mar ja de eindstân is no: 
1. Jan Postma 
2. Wiebren de Jong 
3. Gerben Dijkstra 
4. Jelle Zwaagstra 
5. Douwe Poelstra 
 

Wy geane der no earst fan út dat de nije kompetysje start wurde kin op de 
earste tiisdei fan oktober en dat koroana ûnder kontrôle is. Is dit net it gefal 
dan sil dit min wèze foar It Waltahȗs en foar de biljertleden dyt har wyklikse 
útstapke dan misse moatte. Yn earsten bliuwe wy posityf en oant sjen yn 
oktober. 

Biljartvereniging H.T.S. 
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Nieuws vanuit de EHBO vereniging  
 
Misschien is de EHBO vereniging wel een van de weinige verenigingen 
geweest die het minst last heeft gehad van de corana-beperkingen tot nu toe. 
Het seizoen hadden we net afgesloten met onze jaarvergadering op vrijdag 28 
februari. Onze lessen hebben vanaf september 2019 tot en met januari 2020 
gewoon plaats kunnen vinden.  
 
Wel hebben we tussentijdse bestuursvergaderingen moeten opschorten en 
de planning voor volgend jaar is alleen nog in concept klaar. De invulling moet 
nog worden besproken. Ook wordt er natuurlijk niet gepost bij evenementen, 
want deze zijn er niet.  
 
Tijdens de jaarvergadering hebben wij nog 
groot feest gevierd, omdat Hinke Twijnstra 
en Akke Gietema 50 jaar lid van onze 
vereniging zijn! Wat een prestatie! Hinke 
en Akke kregen namens de vereniging een 
gepersonaliseerde mok met het EHBO logo 
en een mooi boeket bloemen.   
 
Na 10 jaar bestuursfunctie heeft Jantsje vd Stap afscheid genomen als 
bestuurder van de vereniging. Zij is heel hartelijk bedankt voor al haar 
werkzaamheden binnen de vereniging en heeft daarom een mooi bos 
bloemen gekregen. Wanneer het straks weer mag, zullen we als bestuur nog 
met Jantsje uit eten gaan. Omdat het aantal leden is teruggelopen, is besloten 
om voorlopig met vier personen het bestuur te vormen.  
 
Ook zijn er afgelopen jaar weer jeugd EHBO lessen gegeven door Hinke en 
Hinke op De Reinbôge in Tjerkwerd. Groep 7 en 8 deden hieraan mee. In 
totaal 8 jongens. Zij zijn allemaal geslaagd!  
 
Hinke Twijnstra heeft voor de vereniging geregeld, dat we 
Reanimatiepartners zijn geworden van de Hartstichting. Dit houdt in, dat we 
zelf cursussen mogen aanbieden volgens de richtlijnen van de Nederlandse 
Reanimatie Raad (NRR). Betreft basis en herhaling reanimeren. Tevens mogen 
wij lesmaterialen gebruiken van de Hartstichting. Voorheen deed Hinke dit 
onder de naam van een andere partner. Nu mag dit onder de naam van onze 
eigen EHBO Vereniging Tjerkwerd.  
 

Akke en Hinke 
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Wil je een basiscursus reanimeren beginnen? Dit kan al in 4 uur lestijd! Hier 
leer je hoe je een hartstilstand herkent, wat je als eerste moet doen en hoe je 
reanimeert en een AED gebruikt. Dit kan zelfs in eigen huiskamer met select 
aantal mensen. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 35,-. Sommige 
zorgverzekeraars vergoeden deze kosten. Wel adviseren we om elk jaar een 
herhalingscursus te volgen.  
 
Ook zouden wij graag weer een nieuwe cursus EHBO willen aanbieden. Bij 
voldoende deelname kunnen we hier zo snel mogelijk mee starten. Wil je ook 
een EHBO diploma of is de oude verlopen? Meld je dan snel aan. Voor meer 
informatie en aanmelding, mail naar ehbo.tjerkwerd@gmail.com  
 

Wij wensen iedereen een fijne en gezonde 😉 zomerperiode toe. En we 
hopen in september weer te kunnen starten met de nieuwe herhalingslessen.  
 
Vriendelijke groet EHBO Vereniging Tjerkwerd, 
Het bestuur: Agatha Miedema Jan Witteveen 

Wanda Bakker  Wieger Bakker  
 

 

Van de oranjevereniging 
 
We hadden er zin in! 2020, een jaar met volop evenementen! Een bijzonder 
jaar, met een bijzonder festival: Tjerkwerd 75 jaar bevrijdt! Dat moest gevierd 
worden. En ook de OV zou hier hun bijdrage aan leveren. We waren al erg 
druk met de voorbereidingen. Vergaderen en brainstormen over de invulling 
van het dagprogramma. Een vol en  
gevarieerd programma met voor 
jong en oud vertier. Natuurlijk 
kunnen we niet teveel verklappen, 
want het festival gaat er komen... 
waarschijnlijk volgend jaar in april. 
Koningsdag, dit zouden we dit jaar 
niet organiseren... maar nu 
hebben we toch maar een foto/ 
film/kleurwedstrijd georganiseerd. 
Bedankt voor alle inzendingen. 
Jullie kunnen een mooie 
compilatie en de prijswinnaars op 
www.tsjerkwert.nl vinden. 

mailto:ehbo.tjerkwerd@gmail.com
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Als OV hebben we 
nog een aantal 
kwesties waar wij 
ons nog verder 
over moeten 
buigen. Ten eerste: 
hoe komt het met 
het dorpsfeest in 
het weekend van 
4&5 september? 
Het thema dit jaar 
zou zijn: "op de 
camping"...  
 
 
 
 

Misschien een beetje cru, nu een ieder de vakantieplannen moet 
annuleren/wijzigen. Maar ja...we hebben ook wel weer eens zin in een 
feestje! Samen plezier maken, samen een borreltje doen! Eerst Rutte nog 
maar afwachten en overleggen met Stichting het Waltahus. De tweede 
kwestie is de contributie. Kunnen wij contributie innen, wanneer er dit jaar 
niks wordt georganiseerd? Een lastige vraag...waar we zeker nog op terug 
komen!  
 
Ondertussen zetten we de 
vergaderingen weer door. Eerst via 
Skype..., maar hopelijk binnenkort 
weer live!  Dit was even een inkijkje 
van de Oranje Vereniging in corona-
tijd! We wensen iedereen gezondheid 
toe, en hopen dat we elkaar snel 
weer op een feest(je) kunnen treffen! 
Tot slot: ideeën/ suggesties van onze 
leden zijn natuurlijk altijd welkom! 
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Oproep: Wie weet meer over de misterieuze bal? 
 
Op Tweede Paasdag was mijn vader aan het vertellen over de Tweede 
Wereldoorlog, want daar heb ik wel eens vragen over. We zaten aan tafel, het 
was tijdens het ontbijt. Maar toen zag ik een groene bal door het land van 
boer Yde rollen. Ik zei ‘He een bal!’. Maar mijn vader zei ‘ Ik ben je wat aan 
het uitleggen hoor’. Maar de laatste woorden hoorde ik niet, want ik was 
helemaal afgeleid door de bal. Mijn moeder dacht dat ik gewoon een voetbal 
bedoelde. Maar dat was het niet. Het was een grote groene bal. Een 
mysterieuze bal, want wat deed hij daar in het land? Toen zag mijn vader hem 
ook en hij zei ‘Die is vast over de sloot heen gerold, want hoe komt hij er 
anders’. En het waaide ook best hard. Mijn moeder kon nog net een foto 
maken door het raam. Opeens zagen we hem niet meer, toen was hij 
verdwenen. 
 
De bal bleef maar in mijn hoofd zitten. We hadden aan boer Yde gevraagd of  
we in het land mochten kijken. Dat mocht en hij was ook best wel 
nieuwsgierig. Ik was met mijn broertjes en moeder gaan kijken en toen zagen 
we de bal in de sloot. Hij was echt zoooo groot. En toen we hem een dag later 
uit het water wilden halen, was hij ineens weer verdwenen. Ook in andere 
sloten zagen we hem niet. Maar zagen we daar nu wel voetsporen? 
 
En toen hoorde ik later van Douwe en Rienk dat zij de bal hadden gepakt. Dat 
mysterie is opgelost. Helaas is hij nu wel lek. Maar nu willen we nog wel heel 
graag weten, van wie de bal is geweest? En waarom rolde hij weg op Tweede 
Paasdag in de morgen? Als je hierover meer weet, kun je dit melden bij ons 
op Dyksicht 18, of bij de redactie van De Skieppesturt. 
 
Alvast bedankt. Groetjes van Lotte Baints 
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Ja, no Hyke? wurdt opfierd yn 2021 
 
Ek wy hawwe troch it koronafirus spitigernôch beslute 
moatten it iepenloftspul ‘Ja, no Hyke? – De 
Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter…’ mei in jier 
út te stellen. De opset en ynhâld bliuwe gelyk. De 
tariedingen sille wy koart nei de simmer wer oppakke. 

Sadat it spektakel 19 en 20 juny 2021 as noch 
plakhawwe kin. Wy hawwe der nocht oan!  
 
Ynformaasje fine jo op www.tsjerkwert.nl/hyke  

 
 

Nieuws van de Fitness Foar Froulje  
 
Ja ook voor ons was het een bijzondere stop.  
Van te voren had Hinke contact met mij opgenomen. We hadden samen 
besloten om alvast die maandag geen fitness les  te doen.  Dat was een goede 
beslissing want op woensdag werd er beslist dat er geen groepen en sporters 
in het dorpshuis mochten zijn vanwege de corona. 
 

En ja dit was heel abrupt. En toch hopen we dat we in oktober weer kunnen 
beginnen. Op wat voor manier dan ook het zal altijd anders zijn. Maar we 
houden de moed er in. 
 

Groetjes van Hinke Brandsma en Jeanet Volbeda 
 

Kollektes 
 

De digitale Anjeractie is officieel voorbij. We 
hebben een mooi bedrag van €210,00,- 
opgehaald.  Bedankt voor de bijdragen!  
 
Muziekvereniging Eensgezindheid  
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Kaatsseizoen 2020 
 

Kaatsen in Coronatijd... Een hele zomer lang geen geraas van ‘Boppe’ of 
’Kwea’ op het sportveld in het dorp of geen PC dit jaar in Franeker. Het zou 
toch wat zijn! De PC is nog afwachten, maar gelukkig is onze jeugd weer 
gestart op het kaatsveld en zijn ook de senioren weer los met de competitie.  
 

Uiteraard wel onder strenge regels en goedkeuring van de gemeente en 
overheid. Aan de regels van de overheid houden wij ons als bestuur ook, dus 
zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en ook de kantine blijft dicht. We hebben 
voor nu ook nog geen partijen op de agenda staan. We hopen dat hier gauw 
verandering in kan komen, want voor ons als bestuur en ook voor onze leden 
is dit wel een heel stil en rustig seizoen. Waar we normaal gesproken 
halverwege maart/begin april druk bezig waren met de voorbereidingen, was 
het nu stil en onzeker. We houden moed en hopen iedereen gauw terug te 
zien op het sportveld.  
 

Het Bestuur 
Auke Walsma   
Ekerina Bootsma 
Jan Hessel de Groot 
Ype Bote Bonnema 
Michiel de Jong   
Thomas Huitema 
Hotske Burghgraef 
  

De Jeugdcommissie  
Richtje Bakker    
Ype Bote Bonnema 
Seakle Witteveen 
Annafrouk Poelstra  
   

Koken met Riemkje 
 

Wat leven we in een andere wereld dan een paar maanden geleden. Een 
leven waarin we veel meer thuis zijn, geen restaurants bezoeken en geen 
terrassen. De afgelopen tijd heeft iedereen veel meer tijd besteedt aan koken 
en lekkere dingen klaar maken, ook heb ik de barbecue al diverse malen 
geroken hier in de buurt. Omdat de zomer in aantocht is heb ik hier een 
recept voor de warme zomeravonden met familie en vrienden. 
Een hele mooie zonnige tijd toegewenst! 

Groet Riemkje 

De jeugd in actie tijdens de eerste trainings- en competitieavond van 
dit seizoen. 
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Sangria 
 
Ingrediënten: 
1 fles Spaanse volle wijn 
(evt Tempranillo) 
300 ml spa rood 
1 el suiker 
250 gram gemengd rood fruit (bv. aardbeien, zwarte bessen, frambozen) 
1 citroen in schijfjes 
2 sinaasappels in halve schijfjes 
1 appel in partjes (klokhuis verwijderen), bv granny smith 
Takjes munt 
IJsklontjes 
 
Bereiding: 
Neem een ruime schaal of schenkkan. Meng de rode wijnn en het bruiswater 
en los de suiker hierin op. Voeg al het fruit en de ijsklontjes toe. Garneer met 
takjes munt. De Sangria is het lekkerst als deze goed gekoeld is. 
 
PROOST!  
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Even voorstellen Kerkstraat 17 
 
Hallo Tjerkwerd,  
 
Mijn naam is Tjitske Zijlstra, 30 jaar oud.  Sinds een aantal maanden ben ik 
ingetrokken bij mijn vriend Durk die woonachtig is op nummer 17 in de 
kerkstraat. Ik verlaat Oudega swf waar ik mijn eigen huis had en kom dat 
inruilen voor een mooie plek in Tjerkwerd waar ik met veel plezier samen 
woon, in een rustige buurt met mooi uitzicht over de landerijen met Bolsward 
op de achtergrond komt dit helemaal goed.   
 
Ik werk als arbeidstherapeut in een behandelkliniek voor sterk gedrag 
gestoorden en licht gehandicapten met een justitiële maatregel denk hierbij 
aan bijvoorbeeld tbs maatregel of een RM. We hebben een aantal cliënten 
die vrijwillig zijn opgenomen of die met een artikel bij ons verblijven. Het is 
een afwisselende doelgroep met elke dag weer anders. Dat maakt het werk 
intersant. Verder ben ik nog actief in Oudega bij de toneel vereniging en zit ik 
in oudega nog in het actie comité van dorpshuis it joo. Want het dorp 
helemaal los laten is wel lastig als je daar je hele leven hebt gewoond.  
 
Ik heb veel zin om hier te genieten van dit mooie dorp samen met Durk.  
 
Wie weet tot ziens!  
Groetjes Tjitske Zijlstra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tjitske Zijlstra en Durk Ludema 
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Kleurplaat 
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Snypsnaren 
 
It wie machtich te sjen hoe’t Tsjerkwerters harren de ôfrinne tiid ynset 
hawwe om te flagjen. Wy binne slagge mei flaach en wimpel!  
 

Dat it noch net sa maklik is wit ek Jaap V. fan Fokko R., mar och Sleeswijk-
Holstein (blau-wyt-read) wie op dizze manier ek fertsjintwurdige! 
 

De famylje Rein  en Richt B. hat der noch hieltiten geskuor mei… ek foar 
jimme efkes in plaatsje!   
 

 
 

Of hja hâlde protest omdat hja net yn e Snypsnaren wolle, dat kin ek fansels… 
 
Jaap V. struts foar it fytsdiner it tafelskleed, allegear ôfdrukken yn ‘e tafel… 
 

Bertus en Nellie W. binne op reis west. Koronareis… Bestimming? Brabân! 
 

Magneet fiskers hawwe in âlde spiker út it wetter helle, sels Omrop Fryslân 
die der ferslach fan.  
 

De bern hiene ek goeie ‘erlebnis’ by deadebetinking, op de Sylroede boarten 
se oarlochje. 
 

In protte kappers binne bliid dat sy wer knippe meie. In protte mannen binne 
ek tefreden dat harren sydsulver der wer kreas by rint. 
 

Freerk K. fan Dyksicht hat in nij túnhúske, no ja húske sis mar rêstich 
fakânsjewenning, of twadde wenning. Noja, it is yn elts gefal in moai hok! 
 

By de famylje Hekkema moast in stikje fan de haach ôf… De stoepe gie fan 
twa nei fiif tegels. De tegels dy’t tefoarskyn kamen binne noch as nij.  
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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


 


