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Fan de redaksje 
 

Tsja, dêr leit hy dan… dizze kear gjin koroana nûmer. Mar in gewoan nûmer. 
Grôtfol nijsgjirrige saken en moaie bydragen út it doarp. Sokke bydragen 
binne fansels nedich om in moaie fulde sturt te meitsjen. Wêrfoar tank! 
 

In gewoan nûmer yn sa as se dat neame it nije normaal. Mar hoe normaal is 
dat nije? No’t it ryk de maatregels wer stranger makke hat hawwe wy 
allegearre wer ophokplicht. Safolle mooglik de sosjale kontakten mije.  
 

Nei de yntelliginte lockdown yn maart kaam it libben dizze simmer dochs wer 
wat opgong. Wol ûnder strange betingsten mar we koene wer in bytsje ús 
gong gean. Der wie wer keatsen, op it Skieppefjild. De oranjeferiening 
organisearre in Drive-in bingo, tige slagge. De muzyk koe wer repetearre, op 
oardel meter. En it tsjerke mocht har tsjinsten wer hâlde, sûnder sjongen.  
 

Litte wy mar net al te bot stilstean by wat der allegearre net koe. En litte wy 
ek mar net tefolle foarút sjen nei wat der noch kommen giet. We witte it 
gewoanwei net. Dat is sa as se dat dan wol neame ‘kofjedik sjen’. 
 

Guon wolle wol hawwe dat koroana soarget foar in soart fan tebekset. Efkes 
wer alle parameters op nul sette. En fan dêrút foarút sjen. Soe it sa wurkje? 
Wie de loft yn maart net streepleas skjin? Gean de fleanmasinen no net alwer 
oeral hinne? Mar it falt ek te begripen, de ekonomy moat (sirkulêr) draaie.  
 

Wat wol tige wichtich liket is dat wy ûndanks dat wy sosjale kontakten mije 
moatte, kontakt mei-inoar hâlde. Kontakt mei de buorlju, tidens in praatsje 
oer de hage. Mar sis no sels yn ‘e winter binne wy minder bûten te finen. Of 
efkes in kaartsje troch de bus by immen dy’t der wat minder foar stiet. De 
donkere tiid is wer oanbrutsen dus soks is no miskien noch wol sa belangryk.  
 

Sa as jimme fierderop lêze kinne dit jier gjin Skieppesturt 2020. Om alle 
Tsjerkwerters in hert ûnder de riem te stekken by dizze sturt, mei grutte tank 
oan Schapenvachtlooierij Van Buren Bolsward, foar elkenien in lyts sturtsje.  
 

Hoe lang wy noch yn dizze situaasje sitte witte we net. Hoe dan ek der 
komme grif wer oare tiden. Kop d’erfoar! En foar no in soad lês wille! 
 
Groetnis Jan Witteveen  
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Frijwilliche bydragen 

 
 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
 

Mw A. Gietema-van Wieren; Fam. I en J Schukken; Fam. H en S van der Zee; 
TM bestratingen; S. Witteveen; Fam J en J van der Stap; Fam. S.K. Bakker; Mw 
J. Stremler-Stegenga; Mw van der Meer-Jukema; Fam J en S Dijkstra; Fam J en 
S Gaastra; S. Miedema; H. Veenendaal; Fam J en H Postma; Mw T. Gietema-
van der Meer; Mw D. Bakker-de Jong; Fam W en A Hekkema. 
 

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 tnv 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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Flearmûsekskursje 3 septimber  
 

Cultuur en natuur liggen dicht bij elkaar. Wat te denken van de 
meervleermuizen die niet  meer weg te denken zijn uit de Tjerkwerder 
gemeenschap. Tjerkwerd geniet bekendheid  onder vleermuiskenners 
vanwege de kraamkamer van de meervleermuis op zolder van de dorpskerk.   
 
Op 3 september kreeg een door corona  beperkte groep belangstellenden in 
de  kerk een minicursus aangeboden van  Gerrit Tuinstra, vleermuiskenner 
van  Landschapsbeheer Friesland.  Hij vertelde in zijn inleiding dat  
vleermuizen “in” zijn, dat ze onder  beschermde diersoorten vallen en 
mysterieus maar ongevaarlijk zijn.  Het vleermuizenproject heeft in het 
zuidwesten van Friesland in een vijftal dorpen volop de aandacht: Burgwerd, 
Exmorra, Heeg, Kimswerd en Tjerkwerd hebben  werkgroepen die actief zijn 
met onderzoek, excursies en lessen op de scholen.   
 
Tuinstra benadrukte het belang van vleermuizen die grote hoeveelheden 
insecten als  muggen en de eikenprocessierups verorberen. Als je nagaat dat 
één nietig vleermuisje  een kruiwagen vol van die irritante steekbeestjes 
burgemeester maakt, dan is het totaal, door al die vleermuizen die op 
kerkzolder van Tjerkwerd onderdak vinden,  onvoorstelbaar indrukwekkend. 
En in dorpen met veel vleermuizen plukt de bevolking  daar de vruchten van, 
want het leidt tot veel minder muggenoverlast. Na alle interessante 
informatie en het unieke filmfragment over vleermuizen in Tjerkwerd, van de 
makers van schitterende natuurdocumentaire “De Wilde Stad”, gingen we in 
twee  groepen op excursie met behulp van speciale batdetectoren. De ene 
groep ging met  Tuinstra mee, de andere met de Batmen Harm en Domien.   
 
Zouden we nog vleermuizen zien, zouden we ze horen? Het menselijk oor kan 
de kaatsgeluiden van vleermuizen niet waarnemen, maar daar waren de 
speciale detectoren  voor die alras begonnen te tikken. En zowaar scheerden 
vleermuizen ook duidelijk  zichtbaar over het kerkhof. Niemand die daar meer 
bang voor was na de geruststellende  woorden van Tuinstra, ook de jeugdige 
aanwezigen niet, die geboeid waren door de batdetector die ze in handen 
kregen.  
 
Vervolgens gingen we naar de brug bij de Trekvaart, waar de eerste groep 
nauwelijks  waarnemingen deed, maar de tweede groep had meer geluk wat 
met het slechte weer  een meevaller was, want eigenlijk werd er niet echt 
gerekend op veel activiteiten van  vleermuizen. Dat gold trouwens ook voor 
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het sportveld waar een vleermuisroute loopt  langs de boomwal. Helaas was 
het een druilerige regen die wat tegenzat. Koud was het  trouwens niet en 
wind stond er ook niet. Al met al kan terug gezien worden op een  geslaagde 
bijeenkomst.  Meer informatie, de BYB-film en de livestreams zijn te vinden 
op www.fmf.frl/byb. 
 
Gerben D. Wijnja 
 
 

Nieuws van de ijsclub 
 

Het is u vast niet ontgaan: deze zomer hebben 
wij, in overleg met de zomerhuurder Haarsma, 
de ijsbaan een opknapbeurt gegeven. Loon- en 
grondverzetbedrijf Brandsma uit Wolsum heeft 
het middenterrein vlak gemaakt, de 
binnenkant van het talud steiler gemaakt en de 
grond rondom de ijsbaan geëgaliseerd. 
Vervolgens is alles opnieuw ingezaaid. We 
hopen van harte dat de functie van het terrein 
daarmee verbeterd is en dat het water er 
voortaan beter op blijft staan. Inmiddels 
grazen er schapen van Yde Schakel op de baan, 
om ons te helpen het gras mooi kort te houden. 
 
Als bestuur hebben we besloten om dit jaar in november géén 
ledenvergadering te beleggen, in verband met besmettingsgevaar met het 
coronavirus en de maatregelen die onlangs weer zijn aangescherpt. In plaats 
daarvan zullen de leden in november een nieuwsbrief ontvangen met alle 
informatie die anders op de vergadering aan de orde zou komen. Hieronder 
volgt alvast het jaarverslag tot nu toe. 
 
Jaarverslag van de ijsclub vanaf 15 november 2019 
Iisklup Tsjerkwert heeft net als veel andere verenigingen een bijzonder 
seizoen achter de rug! Het begon met de jaarvergadering van 15 november, 
waar we afscheid namen van voorzitter Anne Bakker en als nieuw lid 
verwelkomden Thomas Burghgraef. Anne werd uiteraard hartelijk bedankt 
voor zijn grote inzet voor de vereniging en Thomas van harte welkom 
geheten. Jelle Feenstra werd de nieuwe voorzitter en Heleen Wilts nam de 
secretarisfunctie van Jelle over.  

IIsbaan mei skiep fan Yde 

http://www.fmf.frl/byb
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Voor de winter werd de ijsbaan onder water gezet, wat dankzij de aanschaf 
van een nieuwe pomp een heel stuk beter ging dan voorheen. In januari en 
februari zijn we drie keer een zondagmorgen naar Thialf geweest. Iedere keer 
was de deelname geweldig en zat bij jong en oud de sfeer er goed in. Er 
gingen steeds ook veel kinderen mee. Onze hartelijke dank aan stichting 
Windkracht 10, die dit initiatief financieel ondersteunde. De ijsclub zorgde 
voor koek en zopie. Op deze manier zijn de schaatsen toch even uit het vet 
geweest, want natuurijs hadden we helaas in de verste verte niet… 
 

En toen kwam corona en zagen we ook al snel een streep gehaald worden 
door de Parodialoop, die gepland stond voor zaterdag 23 mei. Even 
overwogen we een zomereditie, maar de omstandigheden bleven te lang 
onzeker. We hopen in het voorjaar weer mogelijkheden te hebben!  
 

De zomer is gebruikt om de ijsbaan aan te pakken, in overleg met de 
zomerhuurder. Brandsma Wolsum heeft de werkzaamheden voor ons 
uitgevoerd. Met een vlakker middenterrein en een steiler talud hopen we het 
water beter vast te kunnen houden. We bedanken iedereen die heeft 
meegedacht, onder wie de heer Haarsma en ook Anne Bakker, die ondanks 
dat hij niet meer in het bestuur zat, dit project nog graag met ons wilde 
afmaken. We hopen van harte dat we de komende winter weer eens plezier 
van onze eigen baan kunnen hebben! 
 

Tot zover het jaarverslag, 
 

IIsklup Tsjerkwert - Gert, Jelle, Heleen, Lisette, Pier-Jan, Sietske en Thomas 
 
 

Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.  
 

JAARVERGADERING 2020 
Zoals wel duidelijk zal zijn kunnen wij dit jaar niet meer gezamenlijk bij elkaar 
komen voor onze algemene ledenvergadering. Wat zullen we nog wel gaan 
doen? Begin november ontvangen al onze leden een nieuwsbrief in de bus. In 
deze nieuwsbrief vermelden wij de onderwerpen waar wij als bestuur het 
afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Een soort jaarverslag, maar dan in een 
ander jasje gestoken. Ook zal in deze nieuwsbrief een voorstel van ons te 
vinden zijn voor de (nog resterende) voor ons beschikbare budgetten vanuit 
het Ondernemersfonds SWF.  
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Hiervoor hebben wij formeel goedkeuring nodig van 
onze leden. Dankzij gelden van het 
ondernemersfonds is er in het voorjaar door Anne 
Bakker al een picknicktafel geplaatst bij het haventje. 
 

Notulen ledenvergadering 29 november 2019 
Deze kunt u terug vinden op de website 
www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang.  
 
 

11-STEDENTOCHT KUNSTWERK ‘FYFTJIN EN FIERDER’ 
De voorbereidingen 
voor het 11-
stedenkunstwerk 
zijn nog in volle 
gang. Begin oktober 
was de kinderjury 
aanwezig bij de 
aftrap van de 
Kinderboekenweek 
“en toen?” In het 
frysk “en doe?”  
 

Wat verwijst naar de toekomst. Deze toekomst is ook van toepassing op het 
kunstwerk, namelijk het silhouet van de vader met het kind op de schouders 
die naar de toekomst kijken (daarom ook het spandoek bij de trekvaart). Door 
de Corona crisis is besloten om alles naar volgend jaar te verschuiven. En ook 
omdat al het geld nog niet bij elkaar is. In januari komt er een crowdfunding 
actie waarmee gehoopt wordt een groot bedrag binnen te halen. 
 
Voorzitter, Fokko Rollema 
Secretaris, Richard Teppema 
Penningmeester, Anneke Speerstra 
Lid, Jan Witteveen 
Lid, Bertus-Rinse Bakker 
Lid, Joke de Jong 
Lid, Margriet Bekema 
 

dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com 
 

www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang  

Picknickbank bij de haven 

Het doek aan de trekvaart 

http://www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang
mailto:dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
http://www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang
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Het mysterie van de groene "paas" bal 
 

Ik weet het nog als de dag van gisteren. Van mijn papa kreeg ik een mooie 
grote groene bal om mee te spelen, zodat ik mama en de andere paarden in 
de kudde niet te veel zou pesten. Het was nog leuker dan ik dacht, zij waren 

namelijk allemaal bang van mijn grote speelbal 😂😂. Ik nam 'm mee de weide 
in en winters in de paddock. Wat heb ik ze gek gemaakt met die bal. Tot op 
een dag mijn mensenmamma de bal niet kon vinden, ze zocht overal. Langs 
ons perceel, in de sloten, op 't land van Bouwe... niets... 
 

Jammer was 't wel, maar inmiddels ben ik een 
grote jongen geworden die zich weet te 
gedragen en iets minder vaak de andere 
paarden in de kudde pest. Mijn mensenmamma 
vond het erg leuk om te lezen dat de grote 
groene bal ook in de mensenwereld voor 
opschudding heeft gezorgd 
 

Groetjes 
Tinker ruin Melodies Thunder   
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Van de Reinbôge  
 

 
Deze keer is groep 1/2 weer aan de 
beurt om een stukje voor het krantje te 
schrijven!  We hadden dit jaar een 
leuke start want we begonnen gelijk 
met een feestje voor Bram Bakker, die 
was in de vakantie jarig geweest. Het 
was wel even wennen vooral voor Jorrit 
Ouderkerken die voor het eerst naar 
school ging. De eerste weken stonden 
in het teken van groepsvorming, we 
deden allerlei activiteiten om elkaar 
weer wat te leren kennen en nu 
hebben we een heel gezellig groepje 
van tien kinderen, vijf jongens en vijf 

meisjes.  

 
We zetten regelmatig de deuren open van de peuterspeelzaal en dan hebben 
we een supergroot lokaal met fijne hoeken waar we heerlijk kunnen spelen 
en van alles ontdekken. Op maandag- en woensdagmorgen spelen we vaak 
met de peuters buiten en ’s middags spelen we regelmatig met de kinderen 
van groep 3. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

De samenwerking tussen Sanne de 
Schiffart, Rianne Wijngaarden, Jimte 

Kootstra en Jildau Koehoorn 

Het grote bouwwerk 

 

Danspresentatie feest Juf Fokeline 
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We kregen 3 keer dansles van juf Leonieke 
en uiteindelijk konden we het resultaat 
laten zien op het afscheidsfeest van juf 
Fokeline. We vonden het wel jammer dat 
niet iedereen dat kon zien. Juf Fokeline 
werd bij de brug opgehaald door alle 
kinderen en hun ouders stonden met een 
mooie erehaag voor haar klaar. Juf Fokeline 
werd verwend met dansjes, toneelstukjes, 
liedjes, cadeaus en uiteindelijk werd ze nog 
even in de bloemetjes gezet.   Het was een 
heel gezellig feest waar we allen met plezier 
aan terugdenken. Gelukkig is er een film 
gemaakt dus zo kan iedereen er nog van 
meegenieten. 
 

De maand september 
stond in het teken van 
techniek. De hele 
school was hiermee 
bezig. We kregen 
prachtige techniek-
dozen op school waar 
we wekenlang mee 
mochten werken. 
Knikkerbanen, robots, graafmachines, molens van alles 
werd er gemaakt. De blue-bots waren in de klas zodat de 

kinderen leerden programmeren. Het was een groot 
succes! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid Juf Fokeline 

 

De molen van Bram 
en Jildau 

Techniek 



’t Skieppesturtsje oktober 2020 12 

Ondertussen zijn we gestart 
met de Kinderboekenweek. 
Het thema is dit jaar: En 
toen…… We hebben er gelijk 
maar weken van gemaakt 
want we doen zoveel leuke 
dingen! Kinderen van groep 
6, 7 en 8 kwamen bij ons 
prentenboeken voorlezen en 
de kleuters deden 3 keer in 
de week mee met duo-
lezen. Dat vonden ze super! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In onze groep hadden we het eerst over de tijd 
van de dino-saurussen.  Poeh, wat hebben die 
allemaal moeilijke namen! Er zijn prachtige 
schilderijen gemaakt, spannende filmpjes 
gezien, leuke liedjes gezongen en we hebben 
heel veel bijzonderheden over dino’s ontdekt.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Opening van de Kinderboekenweek! 

 

De dinosaurus van Bram, Sophie en Jeffrey 

 

Een stoere dino van Sanne 

 
De dino van Idser 

 

De dinosaurus 
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Hierna hebben we van alles over de tijd van 
de ridders geleerd. Moeilijke woorden als 
maliënkolder, harnas, burcht, ophaalbrug, 
toernooien, jonkvrouwen, ja alles komt 
voorbij! In het gymlokaal hebben we een 
kasteel gemaakt en daar kunnen kinderen 
oefenen om een goede ridder te worden.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Dinsdag 27 oktober sloten we dit af met een gezamenlijke 

bijeenkomst en een voorleeswedstrijd, hierbij hebben wij nog 
de kinderboekenweekliedjes gezongen. Dat is het fijne van 

een kleine school, dat je dat met z’n allen kunt doen. 
 

Juf Anneke & Juf Yke 

Ridder Bram met zijn gevlochten 
maliënkolder 
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Bats yn Byld doelen worden op tijd bereikt 
 

Het vleermuizen project 'Bats yn Byld' draait al weer een jaar in de dorpen 
Kimswerd, Burgwerd, Exmorra, Heeg en Tjerkwerd. In de eerste helft van 
2020 stagneerde de voortgang door Covid-19. Excursies werden uitgesteld, 
evenals de vleermuizensafari voor kinderen. De batmanscholing kon niet 
doorgaan, zeker niet groepsgewijs, later wel op afstand. In de zomer kwam 
het project echter weer op gang.    
 
De doelen nog even op een rijtje 
1. Professioneel filmpje over de vleermuizen van Tsjerkwert en Fryslân 
Op www.fmf.frl/byb zijn de trailer en het filmpje te zien, met prachtige 
beelden in, rond en zelfs boven onze kerk.   
 
2. Levende beelden (live streaming)vanaf de kerkzolder 
Het zat niet altijd mee afgelopen zomer. De nieuw geïnstalleerde camera's 
werkten soms wel, soms niet goed. Daardoor was er voor kijkers, die thuis op 
hun computer of telefoon levende beelden wilden zien, te weinig te beleven. 
Bovendien waren er op bepaalde momenten helemaal geen vleermuizen op 
de zolder, zo leek het. Gelukkig werden op verschillende avonden wel 
tientallen 'uitvliegers' bij de zuidelijke dakgoot geteld. Blijkbaar hadden ze 
zich  op andere plekken in de kerk 'verstopt', waar het misschien koeler was 
en waar ze dichter bij de uitvlieg-openingen zaten. Inmiddels zijn onze 
meervleermuizen allemaal vertrokken naar hun winterverblijf. Wat de 
camerabeelden betreft: nieuwe software moet voldoende stabiliteit voor 
volgend seizoen opleveren, zo is de verwachting. Daar wordt nu aan gewerkt.   
 
3. Verbeterplannen per dorp 
In de dorpen die meedoen aan het project Bats yn byld hebben werkgroepen 
onder leiding van Gerrit Tuinstra van landschapsbeheer Friesland en Lemke 
Statema van de Friese Milieu Federatie nagedacht over de verbetering van de 
leefomgeving voor vleermuizen. Niet alleen voor de meervleermuis maar 
voor alle soorten die in dorpen voorkomen. Onderwerpen die besproken zijn: 
het menu van de vleermuis, verblijfplaatsen, bewustwording van bewoners 
en batman. In Tjerkwerd hebben we op 23 juni in de buitenlucht vergaderd. 
Het leverde veel ideeën op. Bloeiende struiken, losstaande bomen, 
vleermuizenkasten, speciale inbouw in woningen, straatverlichting, etc. De 
ideeën krijgen nog een vervolg.  
 
 

http://www.fmf.frl/byb
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4. Batman 
Harm van der Meulen en Domien Witteveen onderzoeken al geruime tijd met 
een geavanceerde detector de aanwezigheid van vleermuizen en de soorten 
op aangemelde adressen. Ze verzamelen de gegevens op een digitaal 
formulier. Bewoners van totaal 19 adressen hadden zich opgegeven. Tot eind 
oktober zijn zeker nog vleermuizen waar te nemen, met uitzondering van de 
meervleermuis. De resultaten worden later bekend gemaakt. 
 
5. Vleermuizenexcursie in Tjerkwerd 
Op 3 september 2020 organiseerde de Werkgroep Natuur Tjerkwerd, samen 
met Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie de excursie. 
We gingen in eerste instantie uit van een maximum van 15 deelnemers. Meer 
dan 30 personen wilden erbij zijn! Lees vooral het sfeerrijke verslag 
'Vleermuizen zien en horen' van Gerben Wijnja elders in dit nummer. 
 
6. Vleermuizensafari voor schoolkinderen 
Voorbereid en uitgevoerd door natuureducatiecentrum Mar en Klif. De 
aanvankelijk uitgestelde safari vond in Tjerkwerd in oktober plaats. Het parkje 
diende als safari-omgeving. 
 
7. Media-aandacht voor BYB 
Kranten hebben over Bats yn Byld bericht, soms meerdere keren, zoals de 
Leeuwarder Courant en het Bolswards Nieuwsblad. Er zijn interviews geweest 
met Omrop fryslân en Radio LEO Middelsé. De site www.fmf.frl/byb is al meer 
dan 1000 keer bezocht. BNN-VARA televisie zou Tjerkwerd op een avond in 
september bezoeken, maar de omroep meldde  zich een dag voor de 
opnames helaas af. Het foldertje, 'BYB, Vleermuizen in Fryslân', is beschikbaar 
voor belangstellenden. Er liggen exemplaren in de kerk en het Waltahûs. 
 
8. Vervolg Bats in Byld 
Het project moet officieel in het tweede kwartaal van 2021 afgerond zijn. 
Waarschijnlijk zal dit eerder het geval zijn. 
  
 
 
Anne de Vries 
Werkgroep Natuur Tjerkwerd 
 

De meervleermuis 

http://www.fmf.frl/byb
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Verslag toertocht MC Tjerkwerd 
 

Op zondag 27 september 2020 was het dan eindelijk zo ver. In juni was de rit 
uitgesteld en nu konden de leden van MC Tjerkwerd dan eindelijk de stalen 
rossen weer in stelling brengen. Na een nacht van onstuimig weer beloofde 
de nieuwe dag droog weer met een aangename temperatuur. Mede daarom 
verschenen er dan ook 12 motorrijders tussen 9.00 en 9.15 bij het Waltahus 
om kort daarna de toertocht te beginnen.  
 

Met Gert als algemeen tourleider en Andries als samensteller van de route en 
navigator is succes bij voorbaat al gegarandeerd. Het eerste deel van de route 
ging via prachtige binnendoorweggetjes langs Blauwhuis, Sneek, Joure, 
Rottum, Heerenveen, Oudehorne naar de koffiestop in Noordwolde. Bij 
Theeschenkerij De Buytenplaets hebben we op het terras kunnen genieten 
van koffie met heerlijke huisgemaakte cakesoorten.  
 

Omdat de lunchlocatie in Ruinen van tevoren was gereserveerd, moesten we 
de motoren na een uurtje weer starten. Helaas lukte dat niet bij de motor van 
Henk van der Zee… Een aantal gespierde motorrijders hebben na een poosje 
z’n Honda al duwende weer aan de praat gekregen. Via een snellere route 
kwamen we bij de lunchlocatie ’t Wapen van Ruinen waar we op het terras de 
lunch (met name uitsmijters en kroketten met brood) hebben genuttigd.  
 

Ook na de lunch is de Honda van Henk met menskracht weer aangeslingerd 
waarna de rit werd vervolgd richting Steenwijk waar een tankstop zou 
worden ingelast. Helaas was dat voor de tankinhoud van Sipkes motor net 
iets te ver en kwam zijn motor een paar kilometer daarvoor tot stilstand. 
Gelukkig had Johan een klein waterflesje bij zich waarmee er benzine van een 
andere motor kon worden overgeheveld en lukte het om daarmee het 
tankstation te bereiken.  
 

Na de bijvulsessie bleek Henks motor definitief niet meer aan de praat te 
krijgen en na ampel beraad heeft Henk besloten de motor achter te laten en 
achterop bij zwager Jan weer linea-recta naar Tjerkwerd terug te keren. 
 

Met 10 motorrijders hebben we de tocht via de het Steenwijkerland, de 
Weerribben en Kuinre voortgezet. Af en toe vielen er delen van motoren af of 
moesten loszittende onderdelen weer vastgezet worden, maar uiteindelijk 
zijn we in ieder geval zonder ongelukken rond 17.00 weer teruggekeerd in 
Tjerkwerd. Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde dag die voor 
herhaling vatbaar is. 
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Fotoympresje Toertocht MC Tjerkwerd 
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Fotoympresje Tsjerkwert 
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Fotoympresje Flearmûsekskursje  
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Fotoympresje Drive-in Bingo 
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Drive-in-Bingo foar jong en âld súksesfol 
 

Wat in prachtich inisjatyf hie de Oranjeferiening op priemen set. Op in  
prachtige sneontejûn skoden sa’n 50 lúkse weinen it terrein fan  Haarsma op 
en waarden dêr kreas te pronk set yn waaierfoarm mei it  sicht op in trailer 
fan Gietema. Dêr soe it heve en hoe!  
 

It wie in hiel oheden foar al dy frijwilligers dy’t yn ’t spier wiene om mei al dy  
koronarigels alles yn goede banen te lieden. Mar dêr wie Plysje De Boer ek foar  
ynhierd om der op ta te sjen. Krekt doe’t Mireille útein sette soe met de Bingo  
kaam der noch in ‘bûtenlanner’ it hiem opriden, alhiel út Haarlem wei. It wie  
Jannie Zwanenburg dy’t yn in golfkarke foar de nedige hilariteit soarge. As  
fertsjintwurdichster fan it “Overkoepelend Orgaan Coronaproof” seach sy der op 
ta dat it goed ferrûn en krige dêrby de taak de prizen rûn te bringen by de  auto’s.   
 

Doe’t it spul úteinsette soarge de spanning foar in opmerklike stilte. Mireille 
hie it  omroppen fan de nûmers mei help fan de nedige ûnderfining op har 
wurk goed  yn ‘e hân en der foelen prachtige prizen, beskikber steld troch 
Windkracht 10.  Nei de earste rûnte wie der ynienen wat opskuor. Janny 
waard net goed en  moast nei it húske. No hie de organisaasje alles goed 
betocht, mar der wie net  op rekkene dat krekt Janny fan alle spanning yn ‘e 
skiterij reitsje soe. Moai dat  der op de trailer in ymprofisearre toilet 
oanwêzich wie, mar it stjonkte dêr eefkes  letter as in murd at wy de lûden 
fan Mireille leauwe mochten. Hawar, it spul koe  doe wer fierder. As in 
opknapte hittepetit tripke Janny mei in stik klosetpapier út  ‘e broek wei wer 
optein tusken de weinen troch, ek doe’t it stadichoan tsjuster  waard. 
 

Tusken de bedriuwen troch soarge de organisaasje foar lekkere hapkes wat 
ek  tige yn oarder wie. En dan wie der ek noch twa kear in “loslitmoment”: de 
bern  kamen ta de auto’s út foar in jongereindisko: hannen strekke, fûsten 
meitsje, skouders omheech, holle omheech, billen achterút en gean sa mar 
troch. As beleanning krigen se in sekje sjips en applaus fan de autoklaksons. 
En doe moast der ek noch songen wurde foar Heleen dy’t jierdei wie. De 
ljochten  kamen oan en de klaksons stipen de jûchhei. Mar nei de tredde 
rûnte like der in speak yn it bingotsjil te kommen. Jaap van  Dissel fan it RIVM 
wie oan de tillefoan en woe roet yn it iten goaie: de skrik siet  der goed yn 
want der moast daliks opholden wurde. Der wiene tefolle minsken (elk 
foardiel hat sa syn neidiel) op in te lyts terrein. Mar doe’t hy berjocht krige  
dat elkenien yn ‘e auto siet en der trije meter tusken de auto’s frijholden wie,  
koene wy fierder. Fan skrik makke Mireille al in flater mei it oproppen fan it  
nûmer B21. Dat hie fansels gjinien op it kaartsje, mar dy spanning troch dit  
intermetso mei Van Dissel waard har mei stilswijen ferjûn.  
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En sa gong der wer in rûnte los en waarden der wer moaie prizen oerbrocht 
troch  Janny, sprongen de bern der wer fleurich op los yn in tuskenskoftsje en 
waard it  ek stadichoan tsjuster en kipe de moanne ljochtsjend om de 
sulveren râne fan de  wolken. De organisaasje hie it net better hawwe wollen, 
want it bleau ek noch  droech en der wie amper wyn. Dêrby rûn it as’t spoar, 
mar hiel temûk kamen  sawol Plysje De Boer en frou Zwanenburg dochs wol 
hiel tichtby elkoar. Spile der  wat tusken dy twa? Miskien dat de dinerbon foar 
twa persoanen, as tank foar  harren wurk, dêr noch in ferfolch oan jout. 
Hawar, it wie in moaie jûn, dêr’t in  falske bingo yn de lêste rûnte it súkses 
gjin skea mear oandie. Hulde foar  elkenien dus dy’t meiholp dit bysûndere 
barren wier te meitsjen as alternatyf fan  it doarpsfeest dat no programearre 
stiet foar 3 en 4 septimber takom jier.   
 
Gerben D. Wijnja 
 
 

Stichting Windkracht 10 
 
De coronamaatregels ha in foarse oanslach dien op it sosjale libben yn ús 
doarp. Wy sitte thús, wachtsje ôf en der is fan alles stilsetten. Wat net 
stilsetten is binne de wjukken fan ús wynmûnen. Die draaie troch en ha ek dit 
jier de kas fan ús stichting wer oanfolle as wie der gjin corona.  
 
Oanfragen 
Sa as gebrûklik roppe wy jimme dit jier ek wer op om mei oanfragen te 
kommen. Faaks kin it bydrage om dochs in alternative aktiviteit op te setten. 
Besykje foaral te sjen wat der al mooglik is, krekt as de Oranjeferiening ús 
sjen litten hat mei de unike drive-in Bingo. Binnen ús mooglikheden fine wy 
dat it om de kosten net oergean moat. Wy sjogge oanfragen graach temjitte.  
De twadde wike fan novimber komme wy as stichting by-inoar. Oanfragen 
moatte dêrom úterlik op 8 novimber binnen wêze. Oanfragen graach per 
mail nei windkracht10tjerkwerd@gmail.com. It oanfraach formulier fine 
jimme op http://tsjerkwert.nl/verenigingen/stichting-windkracht-tien/.  
 
Mei-inoar troch 
Wy hoopje dat wy moaie oanfragen binnen krije dy't ús mienskip krekt as de 
wjukken fan ús mûnen troch draaie litte yn dizze bysûndere tiid.  
 
Mei groetnis Stichting Windkracht 10, 
Jelle Zijsling, Jelle Feenstra, Cees Nieboer 
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Grote Grutto bij familie de Boer 
 

Een project wat begin dit jaar 
tot leven kwam, een enorme 
grutto aan de rand van de 
schitterende groene 
landerijen aan de N359 nabij 
het melkveebedrijf de Boer. 
Als dank voor hun jarenlange 
inzet voor de vele 
weidevogels, een voorbeeld. 
 

Bij de onthulling waren ook 
documentairemakers van  ‘De 
Grutto Was Hier’. 
 
Een documantaire over de strijd op het boerenland van Súdwest-Fryslân rond 
de met uitsterven bedreigde grutto. Voor deze documentaire volgen zij onder 
andere familie de Boer. Uitzending op televisie staat gepland voor 2023. 
 
 

Skieppesturten 
 

Us doarpsbewenners neame wy earfol Skieppesturten, ús doarpskrante hyt ’t 
Skieppesturtsje en de jierpriis foar bysûndere ynset foar doarp en mienskip 
hat ek dy namme, bekroand mei oarkonde en in ûnferfalste Skieppesturt út 
de histoaryske skieppefachtloaierij fan Van Buren yn Boalsert. Bysûndere 
ynset, jawis, ek yn in koroanajier mei Covid-19 as mienskiplike tsjinstanner 
dy’t it libben besiket te ûntwrichtsjen.  
 

Gjinien yn ús Skieppesturtdoarp dy’t dêr neat fan ûnderfûn hat. Troch 
maatregels, ús oplein troch it regear, kin der amper mear wat dien wurde wat 
liket op it brûzjen fan de Kulturele Haadstêd-gedachte en wat dêr út fuort 
kommen is. Hoewol, sûnder dat bjusterbaarlike kulturele barren yn Fryslân 
koene de Skieppesturten harren ek wakker ûntjaan yn kreative hichtepunten. 
Ek no wurde der moaie plannen smeid, mar tagelyk mei tradysjes fan in folk 
yn in warbere mienskip binne en wurde dy, sa liket it, om sjippe holpen. Jawis 
sa liket it, mar achter de foardoarren fan al dy wenten yn ‘t Skieppesturtdoarp 
giet it tinken troch. It warber ynsetten foar de mienskip hat omtinken en al 
wurdt der wol klage en binne der soargen oer de takomst, der is ek humor, en 
wille en in praatsje “oer de hage” op oardel meter ôfstân is in wurdearre 
kontakt, soms oerflakkich dan wer djipgeand mei filisofyske ynslach.. 

Familie de Boer bij de Grutto 

 



’t Skieppesturtsje oktober 2020 24 

En hoe komt it dan mei ús Skieppesturt-takenning?  
De redaksje koe dêr ienriedich oer beslute: der bart fan alles, ús mienskip is in 
posityf eilân yn in rûzich lân, mar rjocht dwaan oan in ûnderskieding as dy fan 
de Skieppesturt kin net sûnder aktiviteiten dy’t in doarp brûzje litte en dêr is 
it wachtsjen wer op. Wy kinne no, sjoen de hearskjende maatregels, gjin 
nijjiersbal hâlde. Fêst ûnderdiel dêrfan is it mei inoar fieren fan de jierpriis, de 
spanning dy’t dêrmei gearhinget en wurdearring dy’t it fertsjinnet. Lykwols, 
de tinktank fan de redaksje hat yn al har radarwurken bried op in alternatyf. 
Jimme fine it taheakke by de sturt, mar in nagelnije Skieppesturt sil 2020 net 
opleverje, hoe graach wy it ek oars sjoen hiene.  
 

Gerben D. Wijnja 
 
 

Wie ben ik? 
 

 

In de categorie ‘Wie ben 
ik?’ plaatsen we foto’s van 
inwoners van Tsjerkwert. 
De lezers mogen raden wie 
het zijn. De vorige keer 
zagen jullie de voltallige 
Skieppesturt redactie. 
 
 

Wie zijn het deze keer? 
 

Ook meedoen? Mail een foto naar itskieppesturtsje@gmail.com 
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Nieuws van de Werkgroep Cultuur 
 

Beste mensen,  
 

In 2020, 150 jaar na de dood van Charles Dickens, kruipt Bruun Kuijt wederom 
in de rol van verteller, Scrooge, Marley en nog meer heerlijke figuren uit het 
beroemde A Christmas Carol. Hij gaat terug naar de bron en bindt de strijd 
aan met de idee dat dit verhaal een karikatuur van zichzelf is geworden.  
 

Na meer dan 170 jaar film-, televisie- en theaterbewerkingen, animaties en 
kinderversies van A Christmas Carol lijkt het originele verhaal van Charles 
Dickens wat ondergesneeuwd. Velen kennen de mooie vertelling van de 
diverse versies op televisie rond kerst, maar slechts weinigen hebben de tekst 
van Dickens echt gelezen. Dickens’ woorden vertellen het verhaal zoals het 
verteld moet worden. 
 

Dit wordt gehouden op 13 december in de kerk. 
 
Aanvang: 16.00 uur (einde 17.15 uur) 
Inloop vanaf:  15.30 uur 
Entree:   € 7,50,- per persoon 
 

Wees er op tijd bij met reserveren, want we mogen niet meer dan 30 
bezoekers hebben. (onder voorbehoud van de dan geldende corona-regels) 
 

Reserveren kan via het mailadres: cultuur.tjerkwerd@gmail.com 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

mailto:cultuur.tjerkwerd@gmail.com
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K.F. De Twa Doarpen 
 

Prijswinnaars competitiekaatsen seizoen 2020, Heren 
 

    
     Auke Walsma         Anne Gietema          Kees Bekema        Thomas Huitema
  

     
            Bert-Jan                 Klaas-Jan    Michiel de Jong        Hidde Lemstra 
       Ouderkerken             Haytema   
 

Ondanks de c  orona-maatregelen, kon er dit seizoen toch nog gekaatst 
worden. De competitie ging door en alle prijswinnaars hebben hun prijs 
persoonlijk in ontvangst mogen nemen. Daarnaast zijn er nog een aantal 
leuke wedstrijden georganiseerd, zoals de Pizza Partij, de jaarlijkse Zachte Bal 
Partij, een ledenpartij en het nachtkaatsen. 
 

   
    Pytsje de Boer        Anne Galama        Lineke Schakel 
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Oer de brêgewipper fan de “IJmswoldertille” 
 

 
Foto uit de collectie van Feike Mulder 

Een oproep om nadere informatie door Frans Veltman 
 
Over de voorouders van de familie van mijn vaderskant -Veltman- heb ik door 
mijn zoektocht al veel informatie en oude foto's kunnen verzamelen. De 
oorsprong van mijn familie ligt in Workum en voor een groot gedeelte in 't 
Heidenskip. Samen met mijn echtgenote hebben wij een bezoek gebracht aan 
het bevolkingsregister in Dokkum en het Documentatie centrum naast de 
kerk in Bolward. Ook zijn wij in het bezit van het boek De Oerpolder en "t 
Heidenskip Pleatsen.  
 
Met dit laatste boek in de hand zijn wij een paar dagen in Workum geweest 
en de boerderijen bezocht waar onze familie heeft gewoond. Veel hulp en 
advies ontvingen wij van de heer Gerrit Twijnstra (Museum Erfskip). Het was 
een bijzondere ervaring dit allemaal te beleven. Omdat er 2 dochters van het 
gezin van Marten Slippens (brugwachter) en Regina L.Veltman, verwant zijn 
aan onze familie en mijn ouders hier vroeger regelmatig contact mee hadden, 
zou ik graag meer willen weten over dit gezin.  
 
Dochter Pietertje 1882-1916 was de vrouw van mijn opa Bauke Veltman 
1881-1970. Janneke 1874-1905 was getrouwd met Jan Anske Veltman. Een 
neef van de opa van mijn vader. Het gezin bestond uit 7 kinderen, waarvan 
het merendeel al op veel te jonge leeftijd zijn gestorven. Janneke is in 1905 bij 
het schoonmaken van de melkbussen aan de vaart voorovergevallen en 
verdronken. Via oude krantenberichten (Delpher: krant 28-12-1895) kwam ik 
er achter dat Marten Slippens de brug met dienstwoning pachtte genaamd 
"de IJmswoldertille".  
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Omdat ik ook een foto op internet 
vond van de ophaalbrug bij de kerk is 
mijn vraag of dit de plek is waar het 
gezin woonde. Er staat 'n huis met 
zwarte luiken, Een groot huis met 3 
ramen beneden en 3 boven en 'n 
huis met een zwart punt dank en een 
bovenraam. Op de kieslijst van 1918 
staat een adres van Marten E 6. Zijn 
zoon Gerlof heeft een ander adres 
namelijk G 108. Rond 1896/1898 
heeft het gezin even op de 
Heidenskipsterdijk 33 gewoond.   

 

Wie kan  mij meer kan vertellen over hoelang en waar zij gewoond hebben in 
Tjerkwerd? Ook oud foto’s van het gezin zijn van harte welkom. Is Marten 
altijd brugwachter geweest in Tjerkwerd? Ik hoor graag van U. Bij voorbaat 
dank. Tot zover de heer Frans Veltman die benieuwd is of er nog oude foto’s 
en/of andere informatie bewaard is gebleven van het gezin "Marten Slippens 
& Richtje Veltman, met name van de dochter Janneke, geboren 25-7-1873 en 
overleden 20-7-1905. Tot en met eind 1895 was Marten brugwachter bij de 
"IJmwoldertille". Op zaterdag 10 oktober werd hij nog gastvrij ontvangen bij 
de fam.Volbeda, waar de brug met brugwachterswoning uiteraard onderwerp 
van gesprek was. Weet u mee dan kunt u contact opnemen met Frans en Els 
Veltman uit Baarn  (tel. 0355417612) e-mail: fja.veltman@kpnplanet.nl. 
 

Tsjerkwerter portretten? 
 

Fotografen en tekstschrijvers gezocht! 
 

Beleeft u er aardigheid aan een foto te maken op 
zijn tijd? Of is tekstschrijven iets wat u naar het 
hart ligt? Dan ben ik naar u opzoek.  
 

Graag kom ik in contact met Tsjerkwerters die te 
porren zijn om tijdens de donkere dagen een 
coronaproofproject te doen. Het idee is portretten 
(foto+tekst) te maken, deze af te drukken in een 
magazine en een expositie op te zetten.  
 
Interesse? Bel of app Jan Witteveen 06 1630 2869 

 

Foto uit de collectie van Feike Mulder 

 

mailto:fja.veltman@kpnplanet.nl
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Nijs fan ’t Waltahûs 
 

Foar it Waltahûs is it ek in frjemd jier dit jier is begûn sa moai mei it nijjiersbal 
mei de band The Talking Notes. Der kamen wer ris wat mear minsken op ôf as 
oare jierren. Ek mei de bekende playback show wie it wer gesellich fol mar 
doe sloech it firus ta. Sa’t jimme witte binne we 16 maart ticht gien. Flak foar 
ús frijwilligers jûn en sa hiene we it drokker mei ôfsizzen dan organisearjen.Yn 
maaie waart de seal wer wat brûkt foar muzykles en yn juny wie de bar freeds 
ek wer iepen foar in beheind oantal besikers op  “ôfspraak “. Mar foar de 
measte ferieningen wie it seizoen oer.  
 

Nei de fakânsje begie it korps wer foarsichtich te repetearjen en makken we 
wer plannen foar it kommend winter skoft. We hawwe noch mei-inoar oan it 
himmeljen west yn en om it Waltahûs mar spitigernôch is alles wer ta stilstân 
kommen troch de koroana sa’t jimme witte. Mar 'elk nadeel heb zijn 
voordeel', dat de ferbouwing kin no wat makliker útfiert wurde. De bruorren 
Kootstra binne 15 oktober los gien yn de grutte seal wer’t se earst dwaande 
sille mei de nije toiletgroep. Dernei komt der in kastewand efter yn de seal. 
Yn april gean se los mei it grutte wurk oan de bûtenkant. Hjir dogge de 
measte Tsjerkwerter bedriuwen oan mei.  
 

Boukombinaasje Tsjerkwert ûnder oanfiering fan Johan Ouderkerken. De 
boukommisje fan it Waltahûs: Wieger de Jong, Gert Folkertsma, Freek 
Kootstra en Theo Galema hawwe mei help fan in arsjitekt it plan makke en in 
soad jild binnen harke fan gemeente, provinsje, fûnsen en sponsors. Mei de 
útfiering sil ek wer in berop op frijwilligers dyn wurde. Dus ha jo wat tiid oer 
as hâlde jo fan slopen, karweikes of fervjen meld jo oan by ien fan it bestjoer, 
in pear ekstra hannen kinne we altyd brûke. 

 
Kollektes 
 

Jammergenôch ha wy beslúte moatten, 
fanwege de Corona net mei de kollektebus by 
de doarren lâns te gean. De Brandwonden 
stichting hat fansels wol ferlet fan jild. 
 

Wolle jim noch in bydrage dwaan kin dat op rekkeningnûmer: NL 93 RABO 
0388 013 222 t.n.v. Nederlandse Brandwonden Stichting. 
 

Tige tank!       
 

Joke Schukken 
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Even voorstellen 
 

Sinds 1 oktober mogen wij, Carola en Hans, samen met onze 4-jarige zoon 
Boïs, wonen op Jousterp. Wat een prachtplekje hebben we hier kunnen 
vinden en wat zijn we blij dat we hier mogen wonen! En wat leuk om een 
uitnodiging te ontvangen van Riemkje namens ’t Skieppesturtsje om onszelf 
op deze manier even aan het dorp voor te kunnen stellen. 
 

Voor Carola is het een soort ‘thuiskomen’, terug naar de Fryske bodem waar 
ze zelf ook vandaan komt. Geboren in Heerenveen ontmoette ze Hans in 
Zwolle, waar ze allebei gestudeerd hebben. Hans is een geboren Groninger, 
maar heeft langs zijn mem haar kant een grote Friese familie. “Papa, ben jij 
ook een friezer”, vroeg onze zoon, waarop ik antwoordde: “Een beetje wel”.  
 

In Zwolle sloeg bij ons in 2013 de vonk over (naar de overkant van de straat) 
en na een tijdje besloten we daar in de buurt een huis te kopen. Op het 
randje van de Veluwe in het bos was het prachtig wonen, maar na een paar 
jaar hadden we beiden toch de wens om terug naar het noorden te trekken. 
Dichterbij familie en wat meer ons thuis voelen. 
 

Carola werkt in het middelbaar onderwijs als docent en Hans als trainer en 
coach bij een grote supermarktketen. Toch is bij ons een wens gaan groeien 
om wat meer verbonden te zijn met de natuur en gingen we fantaseren over 
bijvoorbeeld een klein voedselbos op een eigen stukje grond. Wie weet met 
een eigen praktijkruimte voor coaching en misschien wel een winkeltje voor 
lokale producten. De boerderij die we nu hebben gekocht kan daar misschien 
in de toekomst een plek voor zijn. Met de enorme familiegeschiedenis sinds 
1880 die hier ligt, voelt het voor ons als heel bijzonder dat we de eerste 
‘nieuwelingen’ zijn hier en voelen we ons geroepen om goed voor de 
boerderij te zorgen.  
 

We gaan daar ons best voor doen. 
Het is al een mooie plek, maar het 
is een oude boerderij en er valt een 
hoop te klussen. We gaan er eerst 
een (nog) mooie(re) woonplek van 
maken en dan zien we wel weer 
verder wat er kan. Ondertussen lijkt 
ook het dorp ons heel gezellig en 
hopen we velen van jullie de 
komende jaren te leren kennen. 
 

Graach oant sjen!             Hertlike groetnis Carola, Hans en Boïs ten Boer 
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Berne 
 
 
 

 

    *9 juny 2020 
 

 

Niek 
Ouderkerken 

 
 

     Bert-Jan, Margriet en Jorrit  
 
 
 

Stoarn 
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Tige tank foar alle omtinken 
 

In bryk ûngefal mei grutte gefolgen. Wolst in irritante brommich in mep 
ferkeapje, komst te fallen en wol sa aaklik dat de heup it bejout. In 
komplisearre breuk is it gefolch. Mar ferfier fan boppen nei ûnderen mei in 
brancard by de trep del is sjoen de sitewaasje net mooglik. Dan moat de 
brânwacht der mei in heechwurker oan te pas komme om help te ferlienen. 
In hiel trelit op ‘e Sylroede, sa midden yn ‘e nacht.  Dan hast noch in gelok dat 
it rút op ‘e sliepkeamer as in doar iependraaie kin en Iefke der mei de 
skepbrancard trochskood wurde kin nei it bakje fan de heechwurker. 
 
Wy wolle elkenien tige tank sizze foar de wize wêrop meilibjen toand is. Dat 
hat ús tige goed dien. Nei hast in wike sikehûs is Iefke al wer in skoftsje thús 
oan it revalidearjen.  
 
Iefke en Gerben D. Wijnja 
 
 

Koken met Riemkje 
 

Beste lezers,  
 

Inmiddels is de herfst aangebroken, het licht wordt 
anders (zachter) en de kleuren van de bomen worden 
geel, rood, bruin. De kaarsjes kunnen in de avond weer 
aan en de kachel weer omhoog. Voor jullie heb ik een 

heerlijke Walnotencake met peer uitgezocht, 

welke in deze tijd, zeker in de smaak zal vallen. Wens 
jullie veel bakplezier en eet smakelijk.  
 

Groet Riemkje  
 
Ingrediënten 
 6 handperen 

 225 gram ongezouten 
roomboter + extra voor invetten 
bakvorm 

 225 gram suiker + 2 eetlepels 
extra 

 1 snufje zout 

 6 eieren 

 rasp van 1 citroen 

 250 gram zelfrijzend bakmeel + 
extra voor bakvorm 

 100 gram gemalen walnoten ik 
maal de walnoten fijn in een 
keukenmachine 

 100 gram gemalen amandelen 
oftewel amandelpoeder 

Walnotencake met peer 
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Overig 

 een bakvorm: ik gebruik een ronde vlaaivorm - ideaal en ziet er heel 
mooi uit. 

 een beetje slagroom en/of een bolletje vanille ijs maken deze cake 
extra lekker :-) 

 

Bereiding 

 Verwarm de oven voor op 190 graden. 

 Vet je bakvorm in met een beetje boter. Schep er een eetlepel 
bloem/bakmeel in en verdeel dit goed over de hele vorm - op die 
manier blijft je cake na het bakken niet/minder aan de vorm kleven. 
(ik gebruik een vlaaivorm). 

 Snij de boter in blokjes en meng dit samen met de suiker in je 
keukenmachine tot een gladde massa. 

 Voeg een snufje zout toe en vervolgens 1 voor 1 de eieren. Zet de 
machine af en toe even stil om met een spatel de randen los te 
schrapen, zodat alles beter mengt. 

 Zet dan de machine op een lage stand en voeg de citroenrasp en het 
bakmeel toe. Zet, als dit gemengd is, de machine stil en schep met 
een spatel de gemalen walnoten en amandelen door het beslag. Het 
is een vrij stug beslag, maar dat is ok. Schep het beslag in een ronde 
vorm. 

 Snij de peren in vieren, verwijder de klokhuizen en schil de partjes. 
Snij de partjes in de lengte in plakjes. Duw de plakjes in een mooie 
cirkel in het beslag. Ze mogen elkaar een beetje overlappen. Bestrooi 
de taart met 2 eetlepels suiker en schuif hem in het midden van de 
oven. 

 Bak de taart 30 minuten. Haal uit de oven en laat afkoelen, voordat je 
hem serveert. Desgewenst (ik zou het zeker doen) met een toefje 
slagroom en/of een bolletje vanille ijs. 

 
 

Snypsnaren 
 
Anne B., Jaap H., Freerk K. en Djurre Z. wa heart der net by? 

 
Boustoppen op hokken yn Tsjerkwert. Komt it omdat der by de gemeente in 
mantsje oannommen is dy’t sa skerp is? Of binne buorlju op harren iepenst?  
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Efkes in hert ûnder de riem stekke. Sjoerd B is al tweintich kilo kwyt. Wat in 
prestaasje! Ast by de fiifentweintich kilo bist krigest fan de redaksje in pilske!  
 

Doede W. hie ka (fûgel) ûnder de sinnepanielen. Hy reage die mei in stôk der 
ûnderweis wei. Om foar te kommen da’t der noch mear fan dy bisten kamen 
hong hy it bist neffens âld gebrûk oan de skoarstien.  
 

Doede W. is by soan Douwe mei de skoarstien dwaande. Hy fungearret der 
lykwols as wynwizer.  Dêr waard in foto fan makke foar yn de famylje app. No 
kriget Doede it drok. De rest fan de famylje wol ek wol in wynwizer op it dak!  
 

Douwe A. hat sa as wy allegearre witte in moai bankje foar hûs stean. Altyd 
moai útsicht op see. Op it stuit leit der in cruiseskip. As it skip fuort is is de 
lokaasje ‘verboden aan te meren’. 
 

Klaas B. Is oan it klussen. Hy hat al in soad wurk fersetten en it wurdt 
hartstikkene moai. Hy hoecht fuort net wer. Dat is mar goed ek want Klaas 
seit:  Ik doën dit ok nooit meer. Dus Andrea dan weetst it even; dit is dyn 
laatste keuken. Wees er súnich op! 
 

Op it skoalplein kinne se hink-stap-springe. De jongerein wie sa entûsjast dat 
de ferve wie kwealik droech doe’t der al gebrûk fan makke waard. Mei as 
resultaat dat de skilder nochris komme moast.  
 

Oan de Kade driuwe somtiden grutte reidpôlen yn ‘e trekfeart. Der binne 
boaten dy’t de stikken yn ‘e skroef krije. Boaze tongen beweare dat de 
reidpôlen soargje moatte foar gelûd isolaasje. Dit fanwegen lûdsoerlêst by ‘t 
Waltahûs.   
 

Fanwegen it grutte sukses fan it strân yn Boalsert is starten mei de oanlis yn 
Tsjerkwert. In stik reid is al fuort helle. No is’t wachtsjen op it sân… 
 

Jan-Hessel de G. stie yn juny mei de fûgels yn de flecht fan syn heit te praten, 
is hy soms in fûgel flústerer?  
 

Nuver 15 juny fleach der ynienen in kanarje troch Sylroede en Dyksicht.  
 

Rob M. kaam nei in jûntsje stappen yn de feart bylâns de trekfeart terjochte. 
Oare deis mar mei it skepnet werom om syn guod op te fiskjen.  
 

˙ǝʍnoq pןɐɥdo ɹǝpuns ʞoɥ uʎs ǝoʞ ʎɥ ˙ʎq ʇǝu ɹǝp ʇɹɐǝɥ ˙z ǝɹɹnɾp 
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Kleurplaat 
 

 
Zouden jullie deze zo mooi mogelijk in willen kleuren en bij een van de 
redactieleden in de brievenbus willen doen, wie weet win je een prijs. 

Veel succes en we zien de kleurplaten graag verschijnen. 
De redactie. 
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Voor al uw engergiezuinige verlichting en  

installatieaanleg kijk voor meer info: 

www.spaarlampen.eu 0625146668 

Kopijdatum foar it nije nûmer  

22 jannewaris 2021 

itskieppesturtsje@gmail.com  
 

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


 


