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       Er is niets leuker dan een speelse, alerte en actieve hond. Een hond die er    
       bovendien gezond uitziet en een glanzende vacht heeft. Dit soort zaken laat  
       zien dat uw hond in allerlei opzichten goed gezond is. De juiste voeding  
       maakt het gemakkelijker om dit te bereiken.  
       Daarom adviseren wij DOGGAR HONDENVOER van GARVO 
 

 
DOGGAR KROKANT       10 kg   € 18,35,-

   
PUPPYBROK        10 kg   € 23,50,- 
 
DOGGAR VLEESBROK MET RIJST     10 kg   € 23,25,- 
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Redaksje ´t Skieppesturtsje 
 
Skriuwadres:  Mireille Galema 

Dyksicht 2 
8765 LX Tsjerkwert 
 0634342558 

e-mail : itskieppesturtsje@gmail.com 
  

 

Gerben D. Wijnja Riemkje Swart Fokko Rollema Jan Witteveen 
Sylroede 6 Sylroede 5 Singel 8a    Waltawei 33 
0515-579348 0620768218               0515-579051 0616302869 
 

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

De folsleine sturt yn kleur lêze? Sjoch op www.tsjerkwert.nl > doarpskrante. 
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Fan de redaksje 

En dan binne wy alwer july 2021. De tiid hâld gjin skoft. Mear as in dik jier lien 
kaam de sleur der yn troch koroana. Wy Tsjerkwerters koene hast neat mear 
organisearje en hiene ynienen ‘ophokplicht’. No liket it de goede kant op te 
gean mei de sifers. Hieltiten mear wurdt it mooglik wer byinoar te kommen. 
Ek de earste aktiviteiten kinne wer plakhawwe of sille nei de simmer los.  
 
Sa as wy allegearre witte binne hja noch drok dwaande mei de ferbou fan it 
Waltahûs. De freedtejûn oan de bar yn it doarpshûs giet foarearst dus noch 
net. Lokkich binne wy fleksibel en binne dêrfoar alternativen te betinken. In 
update oer de ferbou fine jo yn dizze sturt.  
 
Dêrneist fine jo yn dizze sturt ûnder oare in ferslach fan MC Tjerkwerd, nijs 
fan de natuer beweging en ynformaasje oer de eksposysje yn ‘het fotolokaal’. 
De skoalle hat yn bydrage levere mei ûnder oare in ferhaal fan de ôfskied 
nimmende bern fan de achtste groep.  
 
Ek binne der ferslaggen fan de deadebetinking, de spultsjes en PubQuiz mei 
Keningsdei en de IIsklup. Wy meie ek wer in oantal nije Tsjerkwerters wolkom 
hjitte! Sa as gebrûklik slute wy ôf mei de rubryk ‘Koken met Riemkje’, in 
kleurplaat en de Snypsnaren. 
 
De prachtige foto op de omslach is makke troch Wilfred de Bruijn. Der binne 
foto ympresjes fan de PubQuiz en de berne spultsjes. En as slachrjemme op ‘e 
taart de prachtige drone foto dy’t yn de Ljouwerter krante stie. Dizze foto is 
makke troch fotograaf Arodi Buitenwerf. 
 
Wer in moaie sturt mei moaie bydragen út it doarp. No hope wy mar dat we 
net wer tebek set wurde troch dat aaklike firus. Dat wy de tried wer ‘gewoan’ 
oppakke kinne. Wy as redaksje winskje jimme hoe dan ek in soad lês wille en 
in moaie simmer! 
 
Ut namme fan de redaksje, 
 
Jan Witteveen  
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Frijwillige bydragen 

 
 
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
Fam. S. de Rijke; Fam. Vd Gaast; Fam. W.M. de Jong; C. G. Bouman; S. Bouma 
en B. Zijlstra; Mts Postma-Ykema; Fam. Henzen; S. Miedema; B. Algra en M. 
Huitema; E. Bootsma; D. Poelstra cj; Y.B. Bonnema eo; D.B. Walsma en I de 
Boer; Mts. Galama-Ypma; L. Hijlkema eo. 
 

Namens de redactie, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

Bijdragen kunnen overgemaakt worden met vermelding “Bijdrage it 
Skieppesturtsje” en het jaar waar het betrekking op heeft. Bankrelatie 
ABN/AMRO bank Bolsward. Rekening; NL34 ABNA 084 7668 398 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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Tichterby de natuer 
      Troch de flearmûzen! 
 

In 2020 is het vleermuizenproject 'Bats yn 

Byld' afgesloten. Ondanks de corona 

perikelen zijn vrijwel alle voornemens 

gerealiseerd: een film over vleermuizen; de 

site 'Bats yn Byld'; aanschaf 

testapparatuur; opleiden testers; live 

stream beelden vanuit kerk; lespakketten; 

vleermuizen excursies; et cetera.  

 
 

Twee hoogwaardige camera's op de kerkzolder en internet maken het 
mogelijk de vleermuizenkolonie live te volgen op jouw computer en mobiele 
telefoon: www.fmf.frl/byb. 
   
Juist in deze periode van het jaar zijn er fraaie beelden te zien, bijvoorbeeld 
van jonge meervleermuizen. Op 13 juni zijn de vleermuizen op de kerkzolder 
weer geteld: 260 moeders met jongen! Tel daarbij op alle diertjes die zich bij 
de telling verstopt hadden en niet te zien waren. Tijdens het project 'Bats yn 
Byld' zijn in 2020, onder leiding van de Friese Milieu Federatie (Lemke 
Statema) en Landschapsbeheer Friesland (Gerrit Tuinstra), verbeterplannen 
opgesteld in Tjerkwerd en in andere dorpen. Die plannen hebben geleid tot 
het vervolgproject ‘Tichterby de natuer, troch de flearmûzen!’ Drie dorpen 
doen hieraan mee: Burgwerd, Kimswerd en Tjerkwerd. 
 
'Tichterby de natuer' richt zich vooral op verbetering van het menu van 
vleermuizen door een grotere variatie aan beplanting waar insecten op 
afkomen. Voorbeelden van beplanting die gunstig zijn voor insecten: singels 
met diverse soorten inheemse bomen en struiken, losstaande bomen zoals 
knotwilgen, vlier en elzen; kleine bosjes en bloeiende struiken; fruitbomen en 
klein-fruit-struiken; kruidenrijke vegetaties in bermen, langs weilanden, in 
overhoekjes, rond bomen; etc. Ook willen we dorpsbewoners stimuleren in 
hun eigen tuin aan de slag te gaan, of insectenhotels en vleermuizenkasten 
op te hangen. Verder komt er een uitleenprogramma van batdetectoren voor 
dorpsgenoten. 

http://www.fmf.frl/byb
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De voorbereiding en realisatie van beplanting doen we in overleg met de 
gemeente Súdwest Fryslân en met Dorpsbelang. Werkgroep Natuur 
Tjerkwerd heeft al wat ideeën voor plantlocaties schetsmatig op papier gezet. 
Voorbeelden: toegangsweg Dyksicht, voetpad naar Parrega, parkje, berm 
langs fietspad, bij het haventje en langs het Schukkenpad (overzijde 
Workumer Trekvaart). Deze ideeën zijn beslist nog niet definitief, want ze 
moeten getoetst worden aan gemeentelijke voorwaarden. Bovendien 
verwacht de gemeente ook enige zelfwerkzaamheid van dorpsbewoners, 
zoals zaaien, planten en knotten. Ongetwijfeld zal bij het overleg ook het 
maai- en kapbeleid van de gemeente aan de orde komen. De gemeente heeft 
toegezegd onze werkgroep en Dorpsbelang steeds op de hoogte te stellen 
van groenwerkzaamheden. Vanzelfsprekend worden ook dorpsbewoners 
erbij betrokken.  
 
De Friese Milieu Federatie heeft, in overleg met de drie dorpen, de 
financiering en het dekkingsplan voor het project 'Tichterby de natuer' 
geschreven. Voor 'Bats yn Byld' was destijds Dorpsbelang Tjerkwerd de 
officiële vertegenwoordiger en aanvrager van subsidies. Voor 'Tichterby de 
natuer' is dat Kimswerd. Subsidiegevers zijn aangeschreven. Kort voor 
verschijning van dit Skieppesturtsje werd duidelijk dat we los kunnen! Met als 
belangrijkste subsidieverleners: Iepen Mienskips Fûns (provincie), 
Kernenfonds (gemeente), Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting 
Windkracht 10. We houden jullie op de hoogte. 
 
Anne de Vries, Werkgroep Natuur Tjerkwerd 
 
 

Verslag toertocht MC  Tjerkwerd 
 

Op zondag 5 juni 2021 was het dan weer eindelijk zover. De jaarlijkse 
toertocht was een feit en de weergoden waren ons gunstig gezind. Mede 
daarom verzamelden zich ’s morgens rond de klok van negen uur dan ook 10 
motorrijders bij het Waltahus om kort daarna de toertocht te beginnen. Sipke 
zijn motor lag in het begin van de week nog helemaal uit elkaar en het is een 
wonder te noemen hoe hij dat toch weer elke keer voor elkaar krijgt om met 
een rijdende machine te starten! 
 
Met Gert als algemeen toerleider en Andries als samensteller van de route en 
navigator is succes bij voorbaat gegarandeerd. Het eerste deel van de route 
ging via de provinciale weg N359 naar Lemmer en binnendoor via Bant naar 
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Kuinre, Blankenham, Baarlo naar Blokzijl waar de eerste stop was gepland bij 
Café restaurant Sluiszicht waar we overheerlijk hebben genoten van verse 
koffie met appelgebak. Alleen al om daar op het terras te zitten is al genieten 
van de bootjes die daar in de sluis gaan.  
 
Na de koffie ging de rit verder via Sint Jansklooster naar Zwartsluis en 
vervolgens naar Kampen. Vervolgens richting Zwolle via het veer Zalk – ’s 
Heerenbroek. Schipper, Gert,  mag ik overvaren!  Leuk tochtje over de IJssel. 
 

  
 
Via Zwolle naar Nieuwe Wetering waar prachtige optrekjes staan aan het 
water. Door het schitterende Nationaal Park Weerribben Wieden naar 
Giethoorn voor de lunch die bestond uit: patat, kroket, frikandel en noem 
maar op. Je kon merken dat de terrassen weer open mochten want het was 
daar lekker druk inclusief veel buitenlandse gasten. 
Na de lunch ging de tocht verder van Giethoorn via Wetering Oost waar een 
toetje werd genoten in de vorm van koffie en/of ijs. Na het genoten hebben 
van het lekkers werd de rit voortgezet via Ossenzijl, Schoterzijl, Bantega, 
Follega naar Spannenburg en vervolgens naar Hommerts, Osingahuizen en 
Heeg, waar nog even getankt moest worden. Na een korte break via 
Draeisterhuzen, Pikesyl, Blauwhuis naar de Hemdyk waar nog eenmaal het 
gas vol open werd getrokken en ver boven de toegestane  snelheid werd 
gereden. Om 16.30 uur gearriveerd bij het Waltahus, gelukkig zonder 
mankementen en weer met hele mooie plaatjes, van onderweg, op het 
netvlies. Na nog gezellig even gesproken te hebben over de tocht is daarna 
ieders huiswaarts gegaan. Al met al weer een fantastische dag en zeker 
volgend jaar maar weer! 
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Wieko Hekkema, Roel Hekkema, Jasper de Vries, Dries Koster, Gert 
Folkertsma, Andries Steegstra, Fokke Kootstra, Sipke de Schiffart, Oscar 
Haffmans en Leo van der Weide. 
 

 
 
 

K.F. De Twa Doarpen 
 

Evenals vorig seizoen had K.F. De Twa Doarpen ook dit voorjaar te maken met 
een onzekere start van het seizoen. Maar na een lange winterstop zijn er toch 
versoepelingen van de Corona-maatregelen gekomen en kan er weer 
gekaatst worden. Inmiddels zijn de eerste ballen weer geslagen en voor zowel 
de jeugd als de senioren zijn de eerste wedstrijden gespeeld. Er staan 
gedurende het seizoen nog leuke partijen op het programma, dus neem 
gerust eens een kijkje op ’t Skieppefjild.  
 

 
Ouder-kind partij 2021 
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Van de Reinbôge  
 

Groep 6/7/8 
Het schooljaar is bijna voorbij. Nog een 
paar weken en dan hebben de kinderen 
zomervakantie. We hebben de afgelopen 
periode leuke dingen gedaan met de klas. 
De kinderen vertellen wat we de aflopen 
periode hebben gedaan. Wat hebben 
gedaan: Groep 6 doet mee met het 
project Fyftjin en fjirder, Mamma Mascha 
is langs geweest, groep 8 heeft een 

speurtocht georganiseerd en groep 8 
omschrijft hoe hun laatste jaren bij ons op 
school waren. Ook zijn alle kinderen van 
groep 7 en 8 geslaagd hun verkeers-
theorie en praktijk examen. 
 
Mama Mascha 
27 mei hadden we Mama Mascha, Mama 
Mascha was dat we dingen konden maken 
van fruit. Je mocht ook vormpjes 

gebruiken en die dan in de figuren gebruiken. Je kon er ook glazuur opdoen. 
We mochten ook mesjes gebruiken en we hadden een snijplankje natuurlijk. 
We hadden verschillende soorten fruit zoals: appel, blauwe bessen, aardbei, 
druiven en nog veel meer. Er waren twee vrouwen Mascha en Barbra, zij 
helpen je dan. Tys had een ruimteschip gemaakt. We mochten ook het 
voorbeeld gebruiken maar niemand van onze klas heeft dat gedaan. Groetjes 
Lena en Rienk 
 
It Famke | Hoe ziet het standbeeld eruit? 
Het is een man met een meisje op zijn schouders, It famke. 
De man houdt ook een slee vast. En It famke wijst naar de 
brug. It famke heeft ook een staart gekregen. En de man 
heeft een rugzak op zijn rug. Het famke werd uitgesneden bij 
Royal de Boer. En werd opgetild met zuignappen. Heel groep 
6 en juf Ida hebben dat gezien in de fabriek in Leeuwarden.  
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Gegeten en gedronken 
Toen we uit de fabriek kwamen, gingen we naar de vergaderruimte. Daar 
hebben we chocolademelk en suikerbrood gegeten en gedronken. Het was 
wel lastig om het suikerbrood te snijden. Want we hadden geen goed mes. 
Dus daarom lukte het ons niet. We hadden ook nog even gekletst over het 
standbeeld. 
 

Met de koe op de foto  
Toen we in het gebouw kwamen stond er voor 
de deur een hele gekke koe. De kleur van de 
gekke koe was oranje en groen. We stonden 
daar eerst een tijdje, want we waren even aan 
het praten over het standbeeld. Toen we klaar 
waren met alles liepen we weer langs de gekke 
koe. Want we gingen weer naar de auto. Toen 
zei Tys, daar is die gekke koe weer. En toen zei 
juf Ida. Dan gaan nu eerst nog even met de koe 
op de foto. Toen hadden we nog even snel een 
foto gemaakt. En gingen we weer terug naar 
Tjerkwerd. Gemaakt door: Jesse en Elbrich 

 

Speurtocht 
Op 23 april had groep 8 een speurtocht voor groep 5,6 en 7 georganiseerd. Ze 
hadden groepjes bedacht, dat waren: 

1. Lena, Jesse en Anke 
2. Benthe, Elbrich en Lotte 
3. Hester, Tys en Jelger 

 

Er waren allemaal spelletjes in het dorp verdeeld. Zoals: 
1. Jeu de boules dat was in het parkje daar stond juf Geertina bij. 
2. Koekhappen dat was in het speeltuintje daar stond Niels bij. 
3. Parcour bij de Teppema´s daar stond Riemer bij. 
4. Zak springen bij familie Baints daar stond juf Melanie bij. 
5. Woord oplossen dat was bij de familie Wijngaarden en daar stond 

Daniël bij. 
6. Blik gooien in de Singel daar stond meester Jesper bij. 

 

Als je klaar was met het spel dan moest je weer een raadsel oplossen en met 
die oplossing wist je waar je naartoe moest om nog een spel te spelen. En als 
je het echt niet wist dan kreeg je een foto te zien van de plek waar je naartoe 
moest. Iedereen vond het super leuk. Groetjes Benthe en Hester 
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Groepsverloop van de groep 8 leerlingen:  
Riemer Teppema, Niels Bakker en Daniël de Boer. 
 
Groep 6  
Hier kwamen we samen in de groep. We moesten 
eerst wel even aan elkaar wennen. Maar later 
konden we het wel goed met elkaar vinden. We 
kregen les van juf Ida op maandag, dinsdag en 
vrijdag en op woensdag en donderdag kregen we 
les van juf Fokeline. 
 
Groep 7  
Dit jaar waren wij geslaagd voor EHBO examen. Dat vonden wij erg leuk. we 
kregen dit jaar les van juf Ida en van juf Fokeline op dezelfde dagen. En op het 
einde van het schooljaar ging juf Fokeline weg.  
 
Groep 8  
In groep 8 kregen we een nieuwe meester voor juf Fokeline, want die was 
naar de Súdwester gegaan. Die meester die heette meester Bernd. Meester 
Bernd gaf les aan ons op woensdag en donderdag. En we kregen ook nog 
meester Jesper erbij. Die was eerst een half jaar bij de middenbouw en 
daarna half jaar in de bovenbouw. We gaan dit jaar ook nog op kamp. We 
gaan naar de Bearshoeke met groep 7 en daar hebben we heel erg zin in. 
 
 

Koningsdag 2021 
 
Nadat we in januari de ledenvergadering niet in het Waltahús konden houden 
maar via onze site konden inkijken kwam al snel bij ons Koningsdag op de 
agenda. Wat mogen we in de corona tijd doen en wat is verstandig!! Want 
dat er wat georganiseerd moest worden voor Koningsdag stond voor ons als 
OV wel gelijk vast. 
 
Er zijn veel nieuwe manieren om dat in te vullen door corona dus met een 
online vergadering kwam het idee van een Pub Quiz al snel naar voren. 
Omdat we Koningsdag altijd samen met Stichting It Walthús organiseren 
hebben we hen bij de organisatie betrokken. Maar hoe pakken we dit aan. Na 
wat onderzoek te hebben gedaan kwamen we al snel bij Jan Nota en Jan 
Witteveen terecht voor de technische kant van de  Pub Quiz want daar komt 
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toch nog veel bij kijken. Gelukkig waren de 2 mannen ook gelijk enthousiast 
om dit op te pakken. Onderling werden alle taken verdeeld: 

 De OV en stichting It Walthús hebben alle quiz vragen bedacht.   
 Jan W. heeft alle vragen in een format (de vraag die je tijdens de Pub 

quiz in beeld zag) en Google Forms formulier gezet. Zijn broer Seakle 
heeft een nakijkformulier gemaakt waar we de antwoorden digitaal op 
konden invullen. Tijdens de pub quiz hield Jan de standen bij. 

 Jan N. stelde zijn livestream beschikbaar en heeft alle vragen op volgorde 
in de livestream gezet. Ook heeft hij filmpjes gemaakt van alle foto’s en 
filmpjes van Koningsdag 2021 en van Konings/Koninginnedag door de 
jaren heen, die de ov had aangeleverd. Deze werden tijdens de pub quiz 
vertoond. 

Natuurlijk werd de Pub Quiz getest tijdens een generale repetitie en ja zoals 
zo vaak verliep deze niet echt soepel. Waar sommigen toch wat vragen 
kregen of dit toch echt wel goed zou komen. Maar Jan N. & Jan W. maakten 
zich vooral niet druk en zeiden : “It komt goed!” 

Dankzij sponsering van Windkracht 10 konden we, voor ieder team dat 
deelnam aan de Pub Quiz, een leuk borrelpakket samen stellen. Deze 
pakketjes mochten we in de kantine bij Haarsma klaarmaken. Ook stelden ze 
hun golfkarretje beschikbaar om de pakketjes rond te brengen.  
 
En toen was het Koningsdag, dinsdag 27 april 2021. We begonnen met een 
valse start want door een corona besmetting op basisschool de Reinbôge 
waren we helaas genoodzaakt de kinderspelletjes te verplaatsen naar 
zaterdag 15 mei. Lees hierover meer verderop in dit verslag. 
 
Maar dit mocht de pret voor de rest van het 
programma niet drukken. Na het zingen van het 
Wilhelmus, gingen om half 10 ’s ochtends onze “eigen” 
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima in stijl op 
pad met een goed gevulde “bolide”. Ze brachten 
persoonlijk bij alle 65 plussers een Oranje tompouce en 
een papieren Koningsdagquiz. Daarnaast werden de 
borrelpakketjes bij alle teams van de Pub Quiz thuis 
bezorgd. Het was voor ons een feest om rond te 
brengen en we kregen dan ook leuke reacties toen 
“Willem en Maxima” ineens bij inwoners voor de deur 
stonden. De winnaar van de papieren quiz was Bertus 
Walsma, hij heeft zijn prijs(je) inmiddels gekregen. 



’t Skieppesturtsje july 2021 13 

‘s Middags werd de woonkamer van Joop en Akke omgebouwd tot Pub Quiz 
studio in koninklijke sfeer. Natuurlijk werd er nog even gerepeteerd om te 
bekijken of alles werkte en om 20.00 uur gingen we live. Er deden maar liefst 
38 teams mee! Onder de enthousiaste leiding van Yde en Mireille werden de 
5 rondes afgewerkt met Jan N en Jan W op de achtergrond om alles in goede 
banen te leiden. Aan het eind van 
ronde 1 hadden we heel even een 
technisch probleempje met het geluid 
maar dat werd door Jan en Jan al snel 
opgelost. Na iedere ronde werden de 
antwoorden doorgenomen en 
verscheen er een tussenstand in beeld.  
 
Uiteindelijk werd Team Teppema met 40 punten de winnaar van de 
Koningsdag Pub Quiz. Wij als OV hebben samen met stichting It Waltahús 
genoten van deze geweldige Koningsdag en willen nogmaals iedereen 
bedanken die deze Koningsdag mogelijk heeft gemaakt: 

• Stichting Windkracht 10 • Jan en Seakle Witteveen 

• Haarsma Tjerkwerd • Joop en Akke Nota 

• Jan Nota  • Kledingverhuur It Waltaslot 
  
Koningsdag kinderspelletjes 
Op 15 mei, de zaterdag na hemelvaart, werden de kinderspelletjes van 
Koningsdag alsnog georganiseerd. ’s Ochtends om 10.00 uur verzamelden 16 
kinderen van groep 1 t/m 4 zich op ’t Skieppefjild. Ze werden in 3 groepjes 
verdeeld en deden een spellencircuit van 6 spelletjes bedacht door Ida 
Folkertsma en Hinke Ouderkerken. Zij hadden net als Amarins Wilts en Sigrid 
Schakel een groepje onder hun hoede. Het ging om de volgende spelletjes:  

1. Eendjes vangen 4. Gooispel 
2. Klos lopen 5. Het slangenspel 
3. Ballentunnel 6. Trekkleed 

 
Vol enthousiasme gingen ze los. Na 3 spelletjes 
was er een korte pauze met limonade en wat 
lekkers. We sloten de ochtend gezamenlijk af 
met een groot parachutedoek en werden de 
prijzen uitgereikt voor de mooiste Koningsdag 
kleurplaat. De winnaars waren:  
Fenna Wijngaarden, Elsa Kramer, Hidde 
Wijngaarden en Tys Kramer.  
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’s Middags om 14.00 uur waren de kinderen van groep 5 t/m 8 aan de beurt. 
Jan de Groot en Wiebren de Jong hadden deze spelletjes bedacht en uitgezet. 
In 2 teams werden de spelletjes tegen elkaar gespeeld. In de 1e drie spelletjes 
waren de teams gemengd, super fanatiek waren ze. Na de pauze werd het de 
jongens tegen de meiden. Toen werd het nog fanatieker.  
 
De volgende spelletjes werden gespeeld: 

1. De “blinde” slalom 4. Rebusloop 
2. Het “steen, schaar, papier” hoepelspel 5. Blikgooien 
3. Mastermind 6. Spijkerpoepen 

 
De laatste drie spelletjes werden gewonnen door… DE MEIDEN! Volgens de 
jongens zijn zij goed in één ding: bank zitten.  Het was een geslaagde dag! Wil 
je een filmpje van Koningsdag Tjerkwerd 2021 zien kijk dan op deze link: 
https://youtu.be/sFbB4E4az-M  
 
 

Nijs fan Eensgezindheid   
 
Na een maandenlange muzikale stilte zijn we weer voorzichtig gestart met 
repeteren. Omdat It Waltahus niet beschikbaar is doen we dat in de garage 
van Sikke Witteveen in Blauwhuis. Dat kan daar op anderhalve meter afstand. 
En dat voelt goed. Bijna alle leden zijn er weer bij. Ook het XL orkest blaast 
weer op zaterdagmorgen. Per week gaat het beter. Het gaat zelfs zo goed dat 
we op het moment van schrijven van plan zijn de laatste woensdag voor de 
vakantie op 7 juli bij goed weer een klein optreden te geven aan de haven in 
Tjerkwerd. Na de vakantie beginnen we eind augustus weer in Blauwhuis. 
Daar kunnen we voorlopig terecht. Zou mooi zijn als we dit jaar weer in It 
Waltahus kunnen. Hebben we zin in. 
 
Voor dit jaar staan nog op de agenda 13 november Survento Festival in 
Surhuisterveen. In oktober willen we ook weer een rommelmarkt 
organiseren. Dit hangt wel af van wat er dan mogelijk is. We houden jullie 
hierover op de hoogte.  
 
Noteer vast 24 april 2022 in jullie agenda. Dan gaan 
we uitpakken met ons jubileumconcert ter ere van het 
100 jarig bestaan van Eensgezindheid. 
 
Fijne vakantie en tot horens.   

https://youtu.be/sFbB4E4az-M
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Fotoympresje Koningsdag  Pub Quiz  
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Foto Tsjerkwert út de Ljouwerter krante  
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Fotoympresje Koningsdag Kinderspelletjes 
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Verbouwing ‘’It Waltahûs’’ 
 
Door de corona is onze planning behoorlijk gerekt maar dat is niet anders. Het 
positieve bijkomende effect met corona is dat “It Waltahûs” dicht is, dat geeft 
ons de ruimte om vrij te bouwen. De nieuwe w.c. partij met een stukje 
garderobe is behalve de vloer en het sanitair al gereed. De zolder boven de 
nieuwe W.C. partij levert nog een grote bergruimte op, waar de laden van 
onder het oude podium een plaatsje hebben gekregen als staande kasten. De 
kastenwand berging in de grote zaal is ook al klaar waardoor het korps al de 
instrumenten uit de rijdende muziekkast kon opbergen en de kast kon 
worden gesaneerd. Het trapportaal bij de achterste berging is ook gemaakt 
met een opslag voor stoelen en een plek voor de vouwwand, die tussen de 
grote zaal en de cafézaal in een geopende stand daarin is geparkeerd. 

 

De oude wc partij is ondertussen 
gesloopt om ruimte te maken 
voor de cafézaal daarbij is een 
rasterwerk van stalen balken in 
het plafond aangebracht om de 
bovenzaal op te vangen. Vorige 
week zijn de nutsvoorzieningen 
(gas water en elektrisch)  uit de 
oude meterkast omgezet naar de 
nieuwe meterkast in de hal. 
 

 

Zoals jullie kunnen zien is de 
uitbouw bij de Kade  gestaag aan 
het groeien en de fundering en 
betonvloer al gereed. De opbouw 
van kozijnen, ramen, muren en 
goot en dak zal spoedig volgen. Als 
de buitenkant klaar is zal het terras 
met de betontreden tot het water 
volgen. Voor de inrichting is een 
interieurcommissie ingesteld die 
afwerkingen en kleuren uitzoekt.    

 We streven er naar dat eind 
oktober “It Waltahûs” weer open kan voor het winterseizoen.   
 

Met Vriendelijke Groet,   Wieger de Jong Namens de Bouwcommissie  

De sloop van de oude sanitaire ruimtes 

Buispalen en het storten van de fundering 
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Nijs fan de IIsklup 
 
Na de opknapbeurt voor de ijsbaan van vorige zomer en 
het niet doorgaan van de jaarvergadering vanwege 
corona, hoopten we als ijsclub natuurlijk heel erg op 
natuurijs! En gelukkig liet Koning Winter ons niet in de 
steek en hebben we, zij het voor korte tijd, toch van 
schaatsen op natuurijs kunnen genieten. Dit was 
natuurlijk des te mooier omdat we deze winter ook niet 
met elkaar naar Thialf konden.  
 

Vanwege de sneeuwval baarde de kwaliteit van het ijs ons 
wel wat zorgen, maar uiteindelijk viel het allemaal erg 
mee, mede dankzij de goede zorgen van onze vrijwillige 
baanveger Doede Wijngaarden. Jong en oud heeft een 
paar dagen heerlijk kunnen schaatsen. Even leek het of er 
geen corona bestond. Veel mensen hadden elkaar al 
tijden niet gesproken, dus de sfeer zat er goed in op de 
baan. Wedstrijden organiseren zat er vanwege de 
maatregelen niet in, maar we hopen volgend jaar weer op 
een koude periode! 
 
Ook de Parodialoop hebben we dit voorjaar niet kunnen houden. Binnenkort 
zullen wij ons beraden op een volgende editie. Voor nu wensen we iedereen 
een mooie zomer. 
 
IIsklup Tsjerkwert - Gert, Jelle, Heleen, Lisette, Pier Jan, Sietske en Thomas 
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"Opdat wij niet vergeten" 
Dodenherdenking 4 mei 
 
Voor het tweede jaar op rij was het voor het 4 mei-
comité niet mogelijk om een herdenking met publiek te 
organiseren. Toch is er deze dag ook door Tjerkwerd 
herdacht. Ondanks de harde wind hadden veel mensen 
de vlag halfstok gehangen.   
 
Op de avond van 4 mei zijn er door leden van het 
comité kransen gelegd bij het monument op het 
kerkhof. De kinderen van groep 8 hebben namens 
basisschool De Reinbôge een mooi bloemstuk 
neergelegd. Ook lazen zij (in de kerk) hun zelfgemaakte 
gedicht voor. Zo hebben we namens alle 
dorpsbewoners, familieleden en betrokkenen bij de 
oorlogsslachtoffers stilgestaan. Op www.tsjerkwert.nl 
staat een filmpje met een korte impressie.   
 
Graag willen we iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook zijn 
steentje heeft bijgedragen. Ook Jan Witteveen heel hartelijk bedankt voor het 
maken van het filmpje en foto’s! 
 
We zien ernaar uit om volgend jaar weer een herdenking met publiek te 
organiseren. 
 
4 mei-comité Tjerkwerd: Geertje Bakker, Margriet Bekema, Wiebren de Jong, 
Jentje van der Stap en Heleen Wilts 
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4 Mei-gedicht 
 
Het is vandaag 4 mei  
We zijn hier om te herdenken  
Dat doen we   
Door 2 minuten stilte te schenken  
 
De Duitsers wilden te veel macht  
Daarom begonnen ze een leger  
Dat kreeg te veel kracht  
 
De Joden waren volgens de Duitsers slecht  
Daarom werden ze slachtoffer van het gevecht  
 
Ze gingen onderduiken  
Achter deuren of achter luiken   
 
De Joden werden opgepakt en weggebracht naar concentratiekampen  
Daar gebeurden de ergste rampen  
 
Rampen zijn helaas van alle tijden  
Corona is zich nu aan het verspreiden  
Waardoor mensen onnodig leiden  
  
Het is vandaag 4 mei  
We zijn hier om te herdenken  
Dat doen we  
Door 2 minuten stilte te schenken  
 
  
Geschreven door Niels, 
Riemer en Daniël  
 
Groep 8 CBS de Reinbôge te 
Tjerkwerd   
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Zomerexpositie Fotolokaal 5 juni t/m 5 september 
 

Tijdens de zomerexpositie exposeren de fotografen Patricia Heuker of Hoek, 
Annemarie Hoogwoud, Kata Olstrom en Benny van der Plank. 
 

Patricia Heuker of Hoek 
Patricia is een fotograaf met interesse in de invloed van de mensheid op de 
planeet, het opgroeien in de huidige maatschappij en andere belangrijke 
kwesties die de wereld en de toekomst van kinderen bepalen. Haar ‘Fragile’ 
serie bestaat uit 3 delen: Flood, Smog en Plastic. Het gaat over de natuur en 
de kwetsbaarheid van het leven. De foto’s laten de impact zien van ons 
gedrag op onze planeet en daarmee onze kinderen. Deze serie was in mei 
2021 nog te zien in het World Trade Center in New York. In 2019 was zij 
winnaar van de Mediterranean Contemporary Art Prize 2019 in Italië. 
 

Annemarie Hoogwoud 
Fotograaf uit Terherne. In haar werk geeft zij de schoonheid van 
landschappen op een niet-alledaagse manier weer. Tijdens de expositie is 
werk te zien uit de series ‘Landscapes of the soul’ en ‘Songbird’. De serie 
Landscapes of the soul laat de verschillende ervaringen van de ziel zien, de 
stappen die leiden naar bewustwording. Thuiskomen bij jezelf, in het 
landschap van je ziel is niet altijd even gemakkelijk. Het is een constante 
uitdaging om daarnaar op zoek te gaan en van daaruit de wereld in te 
stappen. De serie Songbird is geïnspireerd op het gelijknamige nummer van 
Fleetwood Mac. Als de vogels weer gaan zingen, wat gebeurt er dan? Hoe 
gaat de mens eigenlijk om met de seizoenen in zichzelf? 
 

Kata Olstrom 
Kata is geboren en getogen in Oslo. Zij woont en werkt sinds mei 2019 in 
Leeuwarden. Kata maakt landschapsbeelden die afwijken. Geen klassiek 
afgebeelde schoonheid door kleur, scherpte en de panoramische pracht van 
de buitenwereld. Kata gebruikt het landschap om te verbeelden. Ze verwijst 
met bewuste onscherpte naar onze eigen kwetsbare binnenwereld. Eén van 
de metaforen die Kata gebruikt in haar verbeeldingen zijn bomen. Ondanks 
hun trots en kracht zijn de grootste landwezens in essentie hulpeloos. Ze zijn niet 

in staat zich te verplaatsen of op andere wijze richting aan hun leven te geven. 
 

Benny van der Plank 
De Amsterdamse fotograaf reist regelmatig naar Hong Kong om aan projecten 
te werken. In zijn werk focust hij zich onder meer op sociaal maatschappelijke 
onderwerpen in stedelijke omgevingen. Tijdens de expositie is werk te zien uit 
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de series ‘Aftermath Hong Kong Protests’, ‘Dense Living in the Afterlife’ en 
‘Hong Kong Street Portraits’. In ‘Aftermath Hong Kong Protests’ fotografeerde 
hij de gevolgen van de protesten in Hong Kong in het najaar van 2019. De 
botsingen tussen politie en demonstranten werden toen steeds 
gewelddadiger. In een poging om delen van de stad tot stilstand te brengen, 
maakten demonstranten geïmproviseerde wegversperringen met hekken en 
stenen die als projectielen konden worden gebruikt. De botsingen hebben 
een open wond achtergelaten in het dagelijks leven in Hong Kong. 
 
De expositie is te bewonderen op 
zaterdag en zondag van 10.28 – 
17.32 uur. 
 

Arthur Wilschut  
 

Het Fotolokaal 
Kerkstraat 19 
8765LK Tjerkwerd 
 

 

Nestkastjes 
 

Vorig jaar, nog nét voor de eerste lockdown, hebben we met de kinderen van 
de bovenbouw op school nestkastjes gemaakt en die hebben we samen 
opgehangen op geschikte plekken aan bomen die ook de goedkeuring van de 
kinderen kregen. Er heeft een verslag van in de ‘Skieppesturt’ gestaan. Met 
een paar mensen van de groep: Anne, Grietsje, Gerrit en Ella hebben we 
zaterdag 20 maart de hokjes schoongemaakt omdat het beter is voor de 
vogels om in een fris nestkastje te beginnen. 
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Ze zagen er nog goed uit, waren droog en in een aantal lagen oude nestjes, 
waarvan een enkele met eitjes van de pimpelmees die niet waren uitgebroed. 
Ook waren de meeste nestkastjes gebruikt als schuilplaats voor de nacht. Als 
alles ‘normaal’ is willen we de kinderen hier weer graag bij betrekken want 
vooral als ze in de praktijk bezig zijn stimuleert dit de interesse in de natuur. 
  
Ella Huisman, Werkgroep Natuur Tjerkwerd 
 
 

Binne der noch stikelbaarchjes yn Tsjerkwert? 
 

We kregen naar aanleiding van onze vragen over egels 30 reacties binnen van 
Tjerkwerders. Een mooi aantal. Hartelijk dank daarvoor. 
 

23 kwamen uit het dorp zelf, 2 uit Arkum, 2 van Jousterp, 1 
van de Hemdyk, 1 van Eemswoude en 1 Van Panhuysweg. 13 
dorpsbewoners zagen het afgelopen jaar een of meer egels, 
maar 17 anderen zagen helaas niets. Vóór 2020 waren er meer 
egels meenden 16 personen. In het afgelopen jaar werden vier 
keer egelsporen gevonden, zoals keuteltjes en lege 
slakkenhuisjes. Dit moeten kenners zijn. De meesten wisten 
niets van kenmerkende sporen.  

 
Waar werden egels waargenomen? In tuinen natuurlijk, op beschutte plekjes, 
onder bladeren of coniferen, bij een composthoop, op het sportveld en zelfs 
in een schuurtje waar kattenbrokjes liggen. 
 
De meest recente waarneming was van maart 2021. Verder werden alle 
maanden van maart tot en met november genoemd bij de vraag in welke 
maand egels werden gezien. Sommigen kwamen egels tegen op verschillende 
plekken, zoals in eigen tuin én in het parkje, of op het sportveld én langs de 
trekvaart. Anderen zagen meerdere beestjes regelmatig, soms een heel 
'gezin'. Twee dorpsgenoten wisten zelfs de datum en tijdstip van de 
waarneming te noemen. Misschien omdat het voor hen zo bijzonder was? 
Het vaakst werden egels 's avonds of  's nachts gezien. Meestal tussen 22.00 
en 23.30 uur. Maar ook twee keer op de middag en 2 keer 's ochtends, om 
6.30 uur en 9 uur. De meeste egels liepen of scharrelden wat rond. Twee 
kropen net weg onder een vlonder of onder bladeren. En twee keer werden 
slapende egels waargenomen. Ook twee maal een doodgereden exemplaar 
op de Sylroede. Misschien ging het om hetzelfde diertje?  
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Drie dorpsgenoten gaven aan zelf een egelverblijf te hebben geplaatst. 
Anderen vond dit een goed idee om na te volgen. Volgens één persoon is dit 
niet nodig, want “de natuur redt zich wel”. Voor nieuwe waarnemingen 
houden we ons aanbevolen. 
 

Werkgroep Natuur Tjerkwerd 
 
 

Voer de bij bij 
 
Omdat vooral de wilde bijenstand hard achteruitgaat en er via ‘De Pollinators’ 
gratis zakjes eco bloemenzaad voor bijen en andere bestuivers verkrijgbaar 
waren, hebben Erna van Kommer en ikzelf 20 zakjes uitgedeeld aan 
dorpsgenoten. 
 

Ella Huisman 
 
  

Oranjevereniging ‘Mei inoar ien’ Tjerkwerd e.o. 
 

Het dorpsfeest staat gepland voor 3 en 4 september. Tot enkele dagen 
geleden vroegen we ons af of en hoe we dit door kunnen laten gaan. Gelukkig 
gaat het steeds beter met het aantal besmettingen en is het vaccineren ook 
flink op stoom. We zijn daarom ook erg blij dat de overheid vanaf eind juni 
alles weer zo goed als open laat gaan en dat er weer van alles georganiseerd 
mag worden. Op basis hiervan hebben wij besloten om de organisatie van ons 
dorpsfeest 2021 weer vol enthousiasme op te pakken. 
 
We zijn nu druk bezig met de vergunning, regelen van diverse zaken samen 
met de stichting It Waltahus en natuurlijk het programma in elkaar te zetten. 
We kijken hierbij wat de voorwaarden vanuit de overheid op dit moment en 
ook straks waarschijnlijk zullen zijn. Denk hierbij aan controle op vaccinatie 
bewijs, eventuele toegangstesten, gereguleerde in- en uitstroom, werken met 
voorverkoop, maximum aantal deelnemers etc. Kortom genoeg (extra) werk 
voor ons als Oranje vereniging maar we hebben er wel erg veel zin in! 
 
Komende weken zal er meer duidelijk worden en net na de bouwvak zo rond 
18 augustus zullen we het definitieve programma rondbrengen. Oh ja, we 
kunnen alvast verklappen dat het thema dit jaar “Camping” zal zijn. Een fijne 
vakantie gewenst en hopelijk tot 3 en 4 september. 
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EHBO cursus volgen?  
 

Interesse om een EHBO cursus te volgen? Als er voldoende 
aanmeldingen zijn starten we een nieuwe cursus. Geef je op via 
ehbo.tjerkwerd@gmail.com.  
 

 

Tige tank  
 
Foar al it omtinken tidens it siik wêzen en nei it ferstjerren fan ús heit, pake 
en freon 
 

Michiel de Jong 
 

wolle wy jimme tige tank sizze, it hat ús o sa goed dien. 
 

Fam. de Jong en Annie 
 

 

Berne 
 

    *27 maaie 2021 
 
 

Janne Marije 
Zijsling 

 
 

  

     Pier Jan en Nadia  
 

 

Even voorstellen Kerkstraat 10 
 

Hallo mededorpsbewoners, 
 

Ik ben Berber Mannessen, dochter van Oscar Mannessen. Ik kwam als kind 
altijd al in Tjerkwerd logeren bij mijn vader. Ik kom oorspronkelijk uit 
Bolsward. Veel van jullie kennen mij misschien al van het vermiste 
dwergpapagaaitje, maar ik wou me bij deze nog even voorstellen aan 
iedereen. Ik woon op Kerkstraat nummer 10 dus als iemand een kopje suiker 
of iets dergelijks nodig heeft; kom maar gerust eens langs! 

mailto:ehbo.tjerkwerd@gmail.com
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Even voorstellen Baburen 7  
 

Wij zijn Tim, Feikje en Isabel (2) 
en wonen sinds vorige zomer 
(weer) in Tjerkwerd in Feikje 
haar ouderlijke boerderij. 
 
Na te hebben genoten van 
wonen op verschillende 
plekken in Nederland en 
Mallorca, kregen we vorig jaar 
de kans om op de boerderij op 
Baburen te gaan wonen.   
 
In de boerderij hebben we twee huizen kunnen maken waar we nu naast 
Feikje haar ouders wonen. We genieten van de vrijheid en het buitenleven. 
Isabel is vooral druk met trampoline springen, de kippen en het jongvee 
vermaken en heeft een topdag als ze met Pake op de trekker kan rijden. 
 

Tim is opgegroeid en Zuid-Engeland en is door het varen ooit in Makkum 
beland waar hij Feikje ontmoette. Tim is stuurman waardoor hij de helft van 
het jaar van huis is om te werken op een schip dat meestal ergens in het 
middellandse zeegebied te vinden is. Maar eigenlijk is hij het liefst bezig met 
fotografie, racefietsen, klussen en kitesurfen. Feikje werkt als 
interieurarchitect bij een architectenbureau in Birdaard. Daarnaast is ze veel 
in de tuin te vinden en vind ze vinyasa yoga en hardlopen heerlijk.  
 

We zouden het erg gezellig vinden als jullie eens komen aanwaaien, jullie zijn 
van harte welkom.  
 

Hartelijke groet, 
Tim, Feikje en Isabel Ricketts-Hijlkema  

 
Kollekte 
 
De collecte voor het Epilepsie fonds heeft 218 
euro opgebracht. Iedereen  bedankt. 
 
Hartelijke groet, 
Lisette  
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Koken met Riemkje 
 
Beste lezers, wat fijn om inmiddels weer meer vrijheid te hebben en weer 
mensen thuis uit te mogen/kunnen nodigen. En dan ook nog met dit heerlijke 
weer, het kan niet beter. Om gezellig te borrelen in de tuin heb ik dit recept 
voor jullie uitgezocht, dit kan een dag van tevoren voorbereidt worden en op 
de dag zelf in de over afbakken. Wens jullie een hele fijne, warme, gezonde 
en veilige zomer tegemoet met veel familie en vrienden op bezoek. 
 
 

      Cola-kip 

 

Ingrediënten: 

3 tenen knoflook 

10 eetlepels ketchup 

250 ml cola (met suiker) 

2 theelepels tabasco 

Peper en zout 

1 kg drumsticks 

                                                                 
 
Een dag van tevoren bereiden: pel en pers de knoflook boven een kommetje. 
Verdun de ketchup met de cola en breng het mengsel op smaak met tabasco, 
knoflook, peper en eventueel zout. Breng de marinade met de drumsticks aan 
de kook en laat ze 45 minuten op laag vuur met de deksel op de pan 
doorkoken, roer af en toe door. Laat de kip in de marinade afkoelen. 
 
Op de dag zelf bereiden: verwarm de ovengrill op 200 graden. Leg de 
drumsticks inclusief marinade in een ovenschaal, plaats hem net onder de 
grill. Gril de drumsticks in ca. 15 minuten goudbruin en knapperig. Keer ze 
halverwege en schenk de overtollige marinade af. 
 
Serveertip! Serveer de kip warm of koud met stokbrood, kruidenboter en 
dipsausjes naar wens. 
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Kleurplaat 
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Snypsnaren 
 
De kat fan Djurre Z. en Femke B. is berucht. Syn namme is Pablo. Hy docht syn 
namme ear oan. Koartlyn wy hy al te finen op de stoel fan de skoal direkteur… 
 
Jan de G. is thús sa faak oan it bannen wikseljen. Hy kin wol mei draaie yn de 
pitcrew fan Max Verstappen.  
 
Ik keatshok is sa prachtich opknapt. Dat it XL korps besletten hat der net mear 
te oefenjen fanwegen de minne akoestyk. 
 
Michiel de J. rydt no wolris yn de auto dy’t fan pake wie. Of pake wie in 
bettere sjauffeur, of jonge Michiel is minder sunich op ‘e wein…  
 
Sofie O. hie de oplossing fan de puzel dy’t yn de 
sturt stie. Geitje, béééh! 
 
Klaske H. fûn de speurtocht sa leuk! Se hat him 
wol fiif as seis  kear rûn. Dat ek Klaske hie de 
paashaas lykas de bern dik fertsjinne. 
 
Wy hiene Sjoerd B. in pilske tasein as hy 25 kilo 
kwyt wie. Tsjoch!  
 
Germ D. hie in Cambuur shirt oan it hok hingje. Gek oanstekker net Jelle F.? 
 
Kornelis N. wie mei freondinne útrieden yn de Tesla fan heit en mem. 
Freondinne riede en Kornelis út de auto. Moast miene, woe der net mear 
fan’t slot? Dan mar troch it dakrút om de doar iepen te krijen. 
 
Jelle Z. is bliid dat hy fan de pleats ôf is. Hy komt no echt thús fan syn wurk.  
 
Seakle Z. en Ekerina B. wiene noch wol wat ûnwennich. Oars kamen hja 
Doede W. elke dei yn it doarp op ‘e fyts tsjin no. Binne jo yn ‘e buert dan 
binne jo fêst wolkom om de kop efkes troch de doar te stekken.  
 
Gert F. soe de muorre fervje. Wat dy bliken hy moast ek hiem meane. 
Drommels op ‘e kop yn ‘e feart. In wiet pak en in hap út de reiden wei. En Ida 
F.? Dy hie neat yn ‘e gaten, tige nijsgjirrich as de muorre al de goeie kleur hie. 
Hoe’t wy dat witte? Wessel F.? Hessel T.? 
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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 oktober 2021 

itskieppesturtsje@gmail.com  
 

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


 


