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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   € 20,40,-

   
PUPPYBROK        10 kg   € 25,30,- 
 
DOGGAR VLEESBROK MET RIJST     10 kg   € 25,60,- 
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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 : Gerben D. Wijnja 
 

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

                
                  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.tsjerkwert.nl/
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Fan de redaksje 

 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het herfstnummer van de Skieppesturt. 
 
Moesten we de vorige editie nog via skype doen nu kon het gelukkig weer 
aan de keukentafel.  
Laten we hopen dat ondanks het oplopen van de coronacijfers het zo kan 
blijven. 
 
Ondertussen heeft de herfst zijn intrede gedaan. We pikken de laatste mooie 
zonnige dagen mee maar met het ingaan van de wintertijd zal het  toch meer 
binnenblijven worden. 
 
Ik kan persoonlijk de 4 seizoenen wel waarderen. De tuin heeft weinig of geen 
aandacht meer nodig en daardoor is er weer tijd om andere dingen 
binnenhuis uit te vinden. Ook de gezelligheid met de feesten en voor een 
aantal de vakantie in december, heeft altijd wel wat. 
 
Helaas is het verenigingsleven voor een aantal nog niet begonnen vanwege 
de verbouwing van It Waltahûs. Gelukkig hebben sommige verenigingen een 
alternatief onderkomen gevonden. 
 
Hopelijk kan begin volgend jaar alles weer van start gaan in het mooi 
verbouwde Waltahûs. 
 
Of er begin dit jaar ook een nieuwjaarsbal zal komen is nog even afwachten.  
We hopen het uiteraard wel zodat we komend jaar weer een Sturt kunnen 
uitreiken. 
 
Voor nu wens ik jullie weer veel leesplezier. 
 
Fokko Rollema  
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Frijwillige bydragen 

 

 
 
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
Fam. S.K. Bakker eo; Mw. D. Bakker-de Jong; Mw. T. Stremler-Stegenga; Fam. 
U.S Haarsma eo; Fam. A. Draaisma eo; Fam W. K. Hekkema eo; Fam. R. D. 
Haytema eo; Fam. C.J. Nieboer 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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Van de Reinbôge  
 

Groep 1/2/3.  
Het schooljaar is alweer even van start en de 
herfstvakantie staat bijna voor de deur. 
Afgelopen periode heeft groep 1/2/3 leuke 
activiteiten ondernomen. Er wordt verteld 
over het politiebezoek, verkeersflits, 
opening Kinderboekenweek en het Jopie 
Huismanmuseum. 
 
Afgelopen periode hebben wij school-breed 
gewerkt aan het thema ‘verkeer’. In het 
kader van ‘verkeer’ zijn er verschillende 
activiteiten gedaan.  
 
Op bezoek bij de politie 
Op 21 september zijn wij afgereisd naar het politiebureau in Bolsward. 
Politie Sierd Steiginga heeft ons mee naar binnen genomen en heeft 
ons veel laten zien. Zo zijn wij begonnen bij de 
politieauto’s/motors/fietsen. Dit waren er erg 
veel. De politieman heeft ons ook verteld wat 
er allemaal in en op het outfit van de politie 
zit. De handboeien hebben wij natuurlijk even 
uitgetest. Juf Yke was de boef en die moest 
naar de cel. Nadat de handboeien om waren 

gedaan hebben wij in 
de politiecel gekeken. 
Juf Melanie moest 
een blaastest van de 
politie doen. Gelukkig 
was deze goed. Als 
laatst hebben wij gekeken wat er allemaal in 
een politiebus zit en mochten wij op de motor 
zitten en natuurlijk de sirene horen!  
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Verkeersflits 
Op 24 september 2021 hebben wij met de hele school meegedaan aan 
verkeersflits. Groep 
1/2/3 heeft les gehad 
van juf Josefien. Juf 
Josefien had de pop 
Joep mee om haar te 
ondersteunen.  Wij 
hebben verschillende 
dingen geleerd over het 
spelen op de stoep en 
over veilig oversteken. 
Dit hebben wij later op 
het plein geoefend en later hebben wij dit zelfs in het dorp gedaan.  
 
 
Verkeerswandeling 

 
 
De week na de 
verkeersflits hebben 
wij een wandeling 
door het dorp 
gemaakt. Wij zijn 
opzoek gegaan naar 
verkeersborden en 
hebben ons aan de 
regels gehouden. Wij 
zijn best veel 
verschillende 
verkeersborden 
tegengekomen.  
 

 
Na de afsluiting van het thema verkeer zijn wij overgegaan naar het 
thema ‘worden wat je wil’. Dit is een thema van de Kinderboekenweek.  
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Opening Kinderboekenweek 
Op 6 oktober was de opening van 
de Kinderboekenweek. Dit 
hebben wij met de hele school 
geopend in de rômte. Het thema 
‘worden wat je wil’ is toegelicht 
en hebben wij nog een quiz over 
beroepen in kinderboeken 
gedaan. De Kinderboekenweek 

gaat bij ons op school wat langer door. Wij sluiten af op 1 november 
met een voorleeswedstrijd. 
 
Duo-lezen 
Ook is er elke maandag, dinsdag en 
donderdag duo-lezen met de hele 
school. Wij mogen met de oudere 
kinderen samen lezen. Dit is erg gezellig 
en leerzaam.  
 
 
In de klas  
In de klas wordt er ook druk gewerkt aan het thema van de 
Kinderboekenweek. Zo hebben wij een werkje gemaakt waar wij in ons 
droomberoep zitten.  
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Kraamverzorgster 
Op woensdag 13 oktober kwam 
kraamverzorgster Rina Nota bij ons in de 
klas. Ze heeft ons een heleboel vertelt 
over het zorgen voor pasgeboren baby’s. 
Tot slot kregen wij beschuit met 
muisjes! LEKKER! 
 
 
Pannenkoeken bakken 
Op woensdag 13 oktober hebben wij met het beroep ‘ kok’ gewerkt. 
Samen met de juf hebben wij heerlijke pannenkoeken gebakken.  
 
 
Het Jopie Huisman museum 
Op 14 oktober zijn wij met de klas naar het 
Jopie Huisman museum in Workum 
geweest. Wij zijn ontvangen door juf Afke. 
Ze vertelde over Jopie Huisman.  

 
Zo hebben wij geleerd wat zijn 
beroep was en wat hij graag in zijn 
vrije tijd deed. Schilderen was 
namelijk niet zijn beroep, dit dachten 
wij eerst wel.  
 
 
 

Na het verhaal hebben wij 4 
verschillende opdrachtjes in het 
museum gedaan en tot slot hebben 
wij een mooi schilderij gemaakt.  
 
Groeten, 
Juf Geertina, juf Yke en 
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Nijs fan Eensgezindheid   

 
Het korps oefent al weer een aantal maanden in Blauwhuis. Uitbater Gerard 
van It Freonskip rekent inmiddels al op onze nazit. Toch willen we graag weer 
terug naar ons vertrouwde Waltahus in Tjerkwerd. Het XL orkest blaast onder 
leiding van Jeanette ook in Blauwhuis op zaterdag om de 14 dagen. Inmiddels 
is de 1,5 meter regel opgeheven en kunnen we weer als vanouds in de 
orkestopstelling blazen. 
 

We oefenen nu voor ons optreden op 13 november tijdens het Survento 
Festival in Surhuisterveen. Het wordt een sfeervol optreden met de ‘brêge 
fan Tsjerkwert’ als thema. Voor 2021 staan onze vertrouwde optredens 
tijdens de kerst dan nog op de agenda. 
 

De geplande rommelmarkt voor begin oktober was door de corona teveel 
geregel om binnen te houden. Die schuift door naar volgend jaar. 
 

Volgend jaar 2022 wordt ons jubileumjaar. Dit vieren we met meerdere 
activiteiten. Hoogtepunt wordt het jubileumconcert in het theater van Sneek 
op 24 april 2022. Berichtgeving hierover volgt de komende maanden. De 
datum van oprichting op 22 januari 2022 vieren we met de leden. Ook tijdens 
het jaarlijkse dorpsfeest in juli vinden er activiteiten plaats. De 
jubileumcommissie is druk met de organisatie van dit alles. We houden jullie 
via de websites en social media op de hoogte.  
 

Jullie horen binnenkort weer van ons. 

 
Oproep van de Interieurcommissie It Waltahûs 
 

Voor de inrichting van het vernieuwde Waltahûs is er een interieurcommissie 
in het leven geroepen. Hierin zitten: Dirkje Poelstra, Jaap Visser, Boukje 
Zijlstra, Klaas Boersma, Fokko Rollema en Wieger de Jong. 
 

Voor de aankleding hebben we (veel) Foto’s/afbeeldingen met lijst nodig van 
A4 formaat of groter. Dus heb je nog een leuke foto, afbeelding of iets anders 
wat met Tjerkwerd te maken heeft en wil je deze wel kwijt dan zouden we 
het leuk vinden deze in het vernieuwde Waltahûs te hangen. 
 

Heb je iets moois of bijzonders waarvan je denkt dat moet er ook hangen 
maar ik wil het niet kwijt Dan mag je natuurlijk ook een van de 
interieurcommissie vragen om er eventueel een copy van te maken.  
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Nijs fan Windkracht 10 

 
Nijs 
Troch de kombinaasje fan de coronamaatregels en de ferbou fan ús 
doarpshûs ha we inoar minder sjoen as we went binne. Mar lokkich komt it 
allegearre wer wat op gong. Ús bydrage hat dit jier foaral sitten yn de ferbou 
fan it Waltahús. In moai projekt wer we as doarp grutsk op wêze meie. Ek de 
earste Tsjerkwerters om utens binne no oanslúten op glêsfezel en kinne de 
taseine bydrage fan € 250,- yn de oanslútkosten bij ús opfreegje. Yn it doarp 
binne de oanslútkosten ferfallen.  
 

Reserves 
Ien fan ús beskreaune taken is it opbouwen fan in kapitaal wêrmei de bydrage 
oan it doarp ek troch gean kin as de Wynmûnen der net mear binne. No de 
rinte eins folslein fuortfallen is, soene we eins sykje moatte nei oare foarmen 
om wat rendemint te krijen. We ha it alris hân oer logyske stappen, sa as in 
grutter oandiel yn Wyn, of in mienskiplik sinnedak of parkje. We sille it der ek 
mei doarpsbelang oer ha. It giet oer mienskipsjild wêr we ek gjin grutte 
risiko's mei nimme kinne. Wa ideeën hat mei ús der fansels oer oansjitte.  
 

Oanfragen 
Sa as gebrûklik roppe wy jimme dit jier ek wer op om mei oanfragen te 
kommen. Der is wer mear mooglik. As it noch net yn it doarpshûs kin, is in oar 
plak ek wol te finen. Besjoch dus wat der mooglik is, kom der efkes foar by-
inoar en lit it ús witte. Wy sjogge oanfragen graach temjitte.  
 

De tredde wike fan novimber komme wy as stichting by-inoar. Oanfragen 
moatte dêrom úterlik op 15 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 mienskipsin wer 
fersterkje kinne. 
 

Mei groetnis 
Stichting Windkracht 10  
 

Jelle Zijsling, Jelle Feenstra, Cees Nieboer  

mailto:windkracht10tjerkwerd@gmail.com
http://tsjerkwert.nl/verenigingen/stichting-windkracht-tien/
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Beabuorster Mole opnommen yn it Groot Fries 
Molenboek 

 
Stichting De Fryske Mole bestiet 50 
jier. Dêrom hat it bestjoer my frege 
in jubileumboek te skriuwen oer de 
striid dy’t der yn de ôfrûne hûndert 
jier fierd is om de âlde mûnen yn 
stân te hâlden. Fanôf 1970 waard 
dat de grutste taak fan De Fryske 
Mole, dy’t as opfolger fan de Friese 
Molencommissie noed stean moast 
foar it molebehâld yn ús provinsje. 
 

De stichting soe yn de rin fan al dy jierren benammen in rêder fan 
poldermûnen wurde en fungearre as biezemwein foar al dy krepearre mûnen 
dy’t faak fier fan de bewenne wrâld suver út it sicht fan de mienskip stiene. 
Mar it wiene wol ‘wurkhynders’ dy’t sûnt minske heugenis de wetterstân 
behearsken. Wjukkedragers mei ferhalen dy’t der ta diene.  
 

It doel fan it boek waard omskreaun as it fêstlizzen fan ferhalen dy’t ynsjoch 
jouwe yn de ûntjouwing fan de wrakseling dy’t mûnders, mûnemakkers en 
bestjoerders belibben yn harren mienskiplike doel âlde wynmûnen as 
bedriuw en foar ús lânskip te bewarjen. Hoe’t dat allegear realisearre waard, 
en faak ek net, wurdt wiidweidich ferteld yn tweintich haadstikken dy’t 
gronologysk it ferrin beskriuwe. By dy ûndersyk krige ik de stipe fan 
mûnefreon en histoarikus Warner B. Banga út Dokkum dy’t ek weardefolle 
bydragen levere, benammen fanút it noarden fan Fryslân. 
 
Ien fan de haadstikken is wijd oan de Beabuorster Mole, sûnt 1990 ien fan de 
kroanjuwielen fan de Stichting: dat levere mar leafst tritich siden op fol 
nijsgjirrich nijs út de skiednis fan dizze poldermole, illustrearre mei prachtige 
foto’s.  
 

Der is ek in histoarsyk haadstik wijd oan mûnen yn Boalsert, mei in 
yndrukwekkend krystferhaal dat te krijen hat mei de seachmûne dy’t dêr ea 
stien hat. Ek nijsgjirrich is it ferhaal fan moleroedemakker Brunia fan 
Eksmoarre dy’t as smid ferskate moleroeden makke hat. Fansels komt Van 
Zuiden ek oan bar. Syn boubedriuw yn ús doarp hat yn it ferline ferskate 
mûnen opknapt. Yn dat rychje is der ek omtinken foar Yde Schakel.  
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Het Groot Fries Molenboek is 28 oktober 
offisjeel presintearre yn it Fries Landbouw 
Museum yn Ljouwert.  
 
It boek telt 500 siden en hûnderten foto’s. De 
priis is € 42,95. Sjoch ek 
www.grootfriesmolenboek.nl.  Belangstellenden 
kinne it boek by my ôfhelje. Dat skeelt € 7,- 
ferstjoerkosten. Wol eefkes fan te foaren skilje. 
 
Gerben D. Wijnja (Sylroede 6, til. 0515-570348) 
 
 

 

Nieuws van ’it Waltahûs’ 
 
Aan het begin van het winterseizoen en de versoepeling van de corona 
maatregelingen kwam er steeds meer de vraag wanneer gaat “it Waltahûs” 
weer open en kunnen we al wat boeken. Want daar is behoefte aan en de 
verenigingen wilden ook graag weer los.  
 
Helaas konden we door de verbouwing nog niet open. De eerste planning was 
eind oktober maar dat ging niet lukken. Er word wel hard gewerkt door onze 
plaatselijke ondernemers, zzp’ers en vrijwilligers niet te vergeten. Het ruwe 
bouwwerk is nu grotendeels klaar zoals u van buiten ook wel kan zien. Als 
straks de dakkapellen er op zitten en het terras klaar is, is het dorpsgezicht 
een stuk opgeknapt zoals wij nu al vernemen.  
 
Men is nu aan de afwerk fase begonnen en dat neemt met dit project ook nog 
een aantal weken in beslag. Er is naast de bouwcommissie ook een interieur 
commissie die zich bezig houd met de inrichting, kleuren, vloeren, wanden en 
dergelijke. Een hele put en het moet ook nog in het budget passen. Kortom 
het houd nogal wat in.  
 
Maar volgens de planning kan de beneden verdieping eind van dit jaar klaar 
zijn en daar zien we natuurlijk zeer naar uit. Wanneer de opening zal plaats 
vinden is nog niet bekend maar daar zal zeker aandacht aan besteed worden. 
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Fotoympresje ferbouwing ‘t Waltahûs   
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Fotoympresje 11-steden skeelertocht 
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Fotoympresje spultsjes yn ‘De Herberch’ 
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Fotoympresje Oktoberfest yn ‘De Herberch’ 
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Oranjevereniging ‘Mei inoar ien’ Tjerkwerd e.o. 
 
Na veel wikken en wegen, hebben we uiteindelijk moeten besluiten dat het 
dorpsfeest dit jaar niet door kon gaan. Een moeilijk besluit, want wat hadden 
we er zin in om weer eens een feest te organiseren… We waren dan ook blij 
dat de kaatsvereniging het initiatief nam om toch een feest/ sportdag op 
touw te zetten. Toch bleef het kriebelen! En zo ontstond het idee voor een 
feest voor jong en oud in de ‘Herberg van Yde en Aly’. 
 

Vrijdag 15 oktober werden van 17.00-19.00 de kinderen van de groepen 1 tot 
en met 3 verwacht. 11 enthousiaste kinderen. Ze hadden er duidelijk zin in! 
Eerst een lekkere chipsketting maken, toen de trekkerrace, blikgooien, 
waterspuiten en het apenspel. Om tot slot te eindigen met een broodje 
knakworst en de disco. Met het zweet op het voorhoofd en een lach van oor 
tot oor gingen ze uiteindelijk weer met de ouders mee naar huis.  

 
Van 19.00- 21.00 uur 
was het tijd voor 
HUNTED!! 22 kinderen 
van groep 4 tot en met 
klas 1 werden in 4 
groepen verdeeld. De 
loods werd donker en 
vol van rook.  
 

Hier moest het gebeuren: LASERGAMEN! Wat een adrenaline en strijdlust! 
Gelukkig was er tussen het strijden door ook tijd om even bij te komen met 
wat chips en drinken, en een luchtig (bierpong)spel! Om je zo weer op te 
laden voor de 2e ronde! Aan het einde werd onder het genot van een broodje 
knak de prijs uitgedeeld voor de best gecamoufleerde strijder. Detmer 
Bonnema ging met deze eretitel naar huis.  
 

Zaterdag 16 oktober vond het Bierfest plaats, voor iedereen van af klas 2 van 
het voortgezet onderwijs. De biertafels, bar en disco Silver stonden klaar om 
ongeveer 70 personen te ontvangen! We zijn gestart met de Fryske muzikale 
Bingo. Na enig onwennig gemurmel, werd al snel uit volle borst meegezongen 
met Gurbe Douwstra, de Hûnekop, de Suskes en natuurlijk Anneke Douma! 
En daarna de tafels aan de kant en de voetjes van de vloer! Bedankt Stichting 
it Waltahus voor de catering! De broodjes hamburgers en bratwurst gingen er 
lekker in! Ook Yde en Aly bedankt voor het beschikbaar stellen van de 
‘Herberg’. Het was TOP!  
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Ferslach fan de skeeler 11-stêdetocht 
 
Al wikenlang wienen wy op tiisdei oan it trainen foar de 11stêdetocht op 
skeelers. Jelle Zijsling, Thomas Burggraaff, Evert Bakker, Djurre Zijsling en 
Auke Walsma gienen alle wiken om 19:00 oere by de brêge wei om te 
trainen. Earst nei Warkum om skeelerfreon Frans Wiersema op te pikken. 
Yn ‘e maitiid rûntsjes fan sa’n 40 km, letter yn it jier wat gruttere rûntsjes! 
Alles om de tocht mar te folbringen! 
 
En dan op 11 septimber wie it safier: de moarns om kertier foar fiven yn de 
auto rjochting Bantegea dêr’t iisklup De Polder de tocht organisearre. Yn 
Bantegea oankommen efkes ynskriuwe, in bakje kofje en klear meitsje foar de 
tocht. Dan komme wy ek âld Tsjerkwerter Niek de Boer tsjin. Hy sil ek 
meidwaan oan de tocht. En dan om seis oere klinkt it startskot fan de 
foarsitter. Yn it tsjuster geane wy rjochting Spannenburch, dêr’t wy op de 11-
stedenrûte komme. Dêr oankommen, komt de sinne stadich op en geane wy 
troch it moaie Gaasterlân rjochting Starum, dêr’t wy ús earste skoft ha. Yn 
twa pelotons fan ûngefear 50 minsken komme we oan ien Starum dêr’t de 
organisaasje allegear iten en drinken klear stean hat foar ús. Mei in op peil 
brochte enerzjy geane wy de Súdwesthoeke yn. Bekend gebiet foar ús, hjir 
binne wy faak te trainen!  
 
En dan op nei Boalsert dêr’t wy ús twadde skoft ha. Fanôf Hylpen krigen wy 
de wyn wat yn de rêch en fleagen wy by Tsjerkwert lâns rjochting Boalsert. 
Nei wat support fan famylje geane wy rjochting Frjentsjer, mar krigen wy flak 
foar Harns in bêste bui op ‘e kop, mar dat mocht de pret net drukke. Troch it 
reinwetter ha wy lykwols al wat minder grip op skeelers, mar yn Harns 
oankommen is it al wer droech. Mar de diken noch net, en dan ek noch een 
falpartij tusken Harns en Frjentsjer dêr’t Evert en Auke by belutsen binne. De 
skea falt ta en wy helje it tredde skoft.  
 
Fanôf Frjentsjer geane wy de hel fan it noarden yn. Wat de diken oanbelanget 
wie it ek sa! In bult smoargens op ‘e dyk, it is net oars. Op nei Bartlehiem, 
dêr’t wy klunend oer it bekende brechje moatte en dêr’t op dat stuit ek de 
Sup 11-stêdetocht bylâns giet. Wat in tafal: twa 11-stêdetochten dy’t elkoar 
treffe by dit bekende brechje.  
 
Nei wer in koart skoft by Bartleheim geane wy fierder nei Dokkum ta. Fanôf 
de Bonifatiusstêd krigen wy in min stik by Burdaard lâns nei de tegelsjebrêge 
by Gytsjerk ta. Mar wylst wy de tocht ride, binne der de hiele dei al twa  
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autobuskes mei muzykboksen by ús. Dy jouwe ynformaasje oer de dyk dêr’t 
wy op skeelerje en se draaie muzykfersiken fan ús dy’t wy trochjaan kinne 
oan de begelieding fan de tocht. Op de site fan IJsclub de Polder stiet: “ast de 
tegeltsjebrêge hellest dan rydst him ut’’, mar dat is net hieledal wier: der 
binne al wat minsken yn de biezemwein stapt. Mar wy geane troch, al ha in 
pear fan ús de ein al hast aardich yn ‘e bek.  
 
Op nei Ljouwert ta, dêr’t wy flak foar de stêd ien grut peleton wurde. Dit is 
om ús feilich en sûnder te stopjen oer de gewoane autodyk troch Ljouwert te 
loadsen. By alle rotondes en dykôfslaggen steane motorriders, dy’t ús ek al de 
hiele dei begeliede. Der binne sa’n tolve stiks dy’t ús feilich oer de rûte helpe, 
en dan noch efkes ûnder it M.C. Escher akwadukt troch.  
 
Dêrnei wer oer binnendykjes rjochting Skearnegoutum, dêr’t ús lêste grutte 
skoft is. Hjir krigen wy in ferskriklik lekker broadsje bal!!! Dy gie der wol yn, as 
brânstof foar it lêste stik!  
 
Mar hjir jout Evert op. Nei noch twa lytse falpartijen fertrout er it net mear 
mei noch sa’n lytse 40 km foar de skeelers. 
 
Wy fûnen it spitich, mar hy wie dúdlik: It wurdt him net. Dus geane wy sûnder 
Evert troch, op nei Snits en Drylst en dan rjochting Spannenburch. Op it 
parkearterrein fan Spannenburch stopje wy noch efkes. Hjir nimt Djurre it der 
noch fan: noch eefkes langút lizze en dan de lêste tolve km nei Bantegea ta.  
 
Ta beslút de lêste meters mei it Frysk folksliet troch de boksen en in slokje yn 
‘e hân komme wy oer de streek yn Bantegea en sit de tocht fan 225 km der 
op. Bliid en tefreden binne wy! Mar wy binne noch lokkiger dat de skeelers it 
kinne. Mei een lekker kâld bierke yn ‘e hân noch efkes neigenietsje fan dizze 
prachtich organisearre tocht, elkenien lokwinskje en lokwinsken ûntfange 
foar it beheljen fan dizze tocht. Mei wurge fuotten en in pear blierren geane 
wy op hûs oan.  
 
Oer twa jier mar wer ris sjen at wy de tocht noch in kear oangeane. 
 
Groetnis, 
 
Jelle, Evert, Thomas, Auke en Djurre    
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Justin bij zijn onderduikhol in de slatgrond 
achter in het Eemswouders veld op de Kaai van 
de Sneekervaart. 

Een herinnering aan Justin Gerstner 
 
Afgelopen halfjaar hadden we contact met Bouwe Baarda uit Sneek, die op 
zoek is geweest naar nieuwe informatie over de joodse onderduiker Justin 
Gerstner waarover we een hoofdstuk schreven in ons boek ‘Opdat wij niet 
vergeten’.  Bouwe is de zoon van Hessel Baarda, die in de oorlog samen met 
Justin Gerstner ondergedoken zat op de pleats van zijn oom en tante, Bauke 
en Sara Buwalda. Tante Sara was een zuster van zijn moeder, Leentje Baarda-
Posthumus. Bouwe vertelde: “Ik heb in mei 2019 een bezoek gebracht aan het 
Franz Ludwig Gymnasium in Bamberg, waar Justin destijds als leerling een 
jaar verbleef. Destijds heette het  ‘Das neue Gymnasium’. In 1933 werd de 

synagoge van Bamberg door de 
Nazi’s in brand gezet en in 1934 is 
Justin naar Enschede gevlucht, naar 
zijn oom. Hij moet toen ongeveer 14 
jaar oud zijn geweest.” 
 
Bouwe zocht contact met de leiding 
daar en werd zeer vriendelijk 
rondgeleid en ontvangen.  Bouw 
spreekt van een heel 
indrukwekkend bezoek. Hij zag de 
naam van Justin Gerstner, die op 
een roestvrijstalen plaatje staat dat 
zich op een houten 
herdenkingsbankje voor de 
hoofdingang van deze school 
bevindt. Ook waren er in de school 
herdenkingstekens aangebracht, die 
herinneren aan de weggevoerde 
joodse leerlingen. Bouwe: “Daarop 
heb ik de vraag gesteld of ze nog 
informatie over Justin hadden. Pas 
na een half jaar kreeg ik bericht van 
de heer Michael Eichninger, die in de 

staf van de school zit, dat hij in Bamberg in de Staatsarchiven van de stad 
Bamberg zou duiken. Men weet nooit wat daaruit voortkomt en misschien zijn 
deze gegevens wel gekoppeld aan dossiers in Berlijn.’’ 
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Bouwe Baarda heeft ‘Opdat wij niet vergeten’ ook opgestuurd naar de 
schoolleiding die aangaf het boek erg interessant te vinden: “De heer Eichiner 
heeft vervolgens beloofd in het Staatsarchiv te speuren naar documenten, 
betreffende Justin Gerstner. Hij heeft toen Justin zijn schoolrapport gevonden 
(Zensurbogen). Dat is  echter in oud Duits geschreven, maar Michael Eichiner 
heeft mij beloofd nog een transcriptie hiervan te maken en te sturen.” 
 

Het duurde geruime tijd eer er een reactie terugkwam. Dat had alles te 
maken met zowel de coronacrisis als met het verkrijgen van toestemming om 
documenten uit het Staatsarchiv te mogen kopiëren. Bouwe: “Het zijn per slot 
van rekening wel zeer persoonlijke documenten. Er staat bijvoorbeeld in dat 
de ouders van Justin kritiek op de school hadden. En … er wordt alleen 
toestemming verleend in het kader van een onderwijskundig of 
maatschappelijk project. Gelukkig vond ik een artikel in ’t Skieppesturtsje’ 
waarin stond dat basisschool ‘De Reinbôge’ het monument geadopteerd heeft 
en op basis daarvan werd goedkeuring gegeven.” 
 

Bouwe wist zich nog te herinneren dat 
zijn vader altijd zei dat Justin een 
slimme man was, terwijl in het rapport 
staat te lezen, dat hij  “matig begaafd”  
was: “Ik neem dit echter met een 
korreltje zout, omdat de beoordelingen 
in die tijd niet altijd even zuiver en 
objectief waren en zeker ten opzichte 
van Joden niet. Dit staat in dat extra 
aanhangsel: ‘Besondere Bemerkungen’. 
Het moet op die school volgens mij voor 
Justin niet gemakkelijk geweest zijn 
tussen al die leerlingen, die misschien al 
opgezweept waren om Joden te haten.” 
Wij menen ons echter te herinneren 
dat de cijfers het tegenovergestelde zijn 

van de bij ons bekende beoordeling: 1 zou dan een 10 zijn, 2 een 9 en 3 een 8. 
Hij moet in dat geval dan ook een zeer begaafde leerling geweest zijn. 
 

Helaas heeft Bouwe geen gegevens van de nazaten van Justin en die zou hij, 
indien mogelijk, graag via u als lezer van ‘’t Skieppesturtsje’ vernemen. Bouwe 
was destijds bij de herdenking in 2014 en liet weten dat die bijeenkomst veel 
indruk op hem had gemaakt. Wellicht dat we hier later dus nog eens op 
kunnen terugkomen.  

Gerben D. Wijnja 
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Tige tank  
 

It fielt as in waarme tekken: de oandacht en belangstelling no’t ik siik bin. 
De geweldige help. De prachtige kaarten….. 
Leave minsken, ik wol jim allegearre betankje hjirfoar. 
Ek nammens Ella dy’t lokkich wer goed opknapt nei har operaasje. 
 

Leen Huisman 
 

 
 

Beste dorpsgenoten, windkracht 10 en kaatsvereniging, 
 

Via deze weg wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor het doneren en 
steunen tijdens de doneeractie voor een hoog/laagbed. 
 

Zoals de meesten van jullie wel weten waren wij genoodzaakt om door mijn 
MS een woningaanpassing te realiseren, zodat ik me in de toekomst ook kan 
redden in ons huis. Door een slaapkamer en badkamer te realiseren op de 
begane grond, wordt ons huis geschikt voor rolstoelgebruik. Vervolgens heeft 
een goede vriendin van mij een doneeractie opgezet, zodat er een 
comfortabel hoog/laagbed gerealiseerd kan worden voor ons. Ze zou het 
vreselijk vinden als ik in een ziekenhuisbed zou moeten liggen en Jelle er in 
een ander bed naast zou moeten. Voor een comfortabel hoog/laagbed was 
6000 euro nodig om dit te kunnen realiseren. 
 

Ik kan jullie nu met veel vreugde en dankbaarheid laten weten dat het doel al 
is behaald dankzij jullie hulp, en dat al binnen 2,5 week! Het is onvoorstelbaar 
en hartverwarmend! 
 

Groetjes Antje Brandsma-Huitema 
 

 
 
Jo hawwe bern en dy sette in spandoek by de dyk. Se sette it op Facebook. 
Dan komme der safolle lokwinsken, yn wat foar foarm dan ek. Tank allegear. 
In rykdom 40 jier tegearre.  
 

Jan en Agatha 
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Stoarn 

 

 
Kollekte 
 

In de week van 5 t/m 11 september is er in 
Tjerkwerd en Dedgum gecollecteerd voor de 
KWF Kankerbestrijding.  
 

De opbrengst in Tjerkwerd was dit jaar 382,67 euro. Dedgum/Arkum heeft 
174,95 euro opgebracht. Bedankt voor uw gift. Collectanten hartelijk dank 
voor de medewerking. 
 

 

 
 

 

De opbringst fan de kollekte foar “de 
Brandwondenstichting” is dit jier €209,32! 
Tige tank! 
 

Wy ha noch ferlet fan in kollektant! Wa??? 
 

Joke Schukken 
0643106049  
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Koken met Riemkje 
 
Wat is het alweer snel donker…de dagen worden een heel stuk korter 
inmiddels, Tijd voor kaarsjes en warmte. De tijd van de pompoenen is nu ook. 
Deze heerlijke cake wil ik jullie niet onthouden, echt de moeite waard om te 
maken en te eten. Heel veel bakplezier! Groet Riemkje 
 
Het recept voor het maken van dé lekkerste Pompoencake: 
Ik heb de pompoencake nu al een paar keer gemaakt, dat ik je kan vertellen 
dat je het kunt maken met olie of met roomboter. Met olie vond ik hem iets 

smeuïger. Maar smaken verschillen, beide is mogelijk      . Voor het maken 
van dit recept heb je een ingevette cakevorm nodig. 
 
Ingrediënten: 

• 200 gr. bloem • 2 theel. vanille aroma 

• 220 gr. lichtbruine 
basterdsuiker 

• 1 eetl. rum 

• 1 zakje baksoda (5 gr.) 

• 1/2 hokkaido pompoen (die 
fel oranje pompoenen die in 
de winkel liggen) 

• 1 theel. bakpoeder 

• snufje zout 

• 1 theel. gember 

• 3 eieren • 1,5 theel. kaneel 

• 120 gr. olie of roomboter (of 
een beetje van beide) 

• 4 kruidnagels 

• 1/4 theel. nootmuskaat 
  
Nog een paar tips! 

• De pompoen schillen is niet nodig, deze wordt zacht tijdens het 
koken. Alleen even wassen en de plekjes eraf halen is voldoende. 

• De rest van de pompoen kun je gebruiken voor het maken van een 
lekkere pompoensoep, of vries het in.  

 
Snijd de pompoen doormidden, maak hem schoon en snijd de halve pompoen 
in blokjes en kook ze in een bodempje water gaar in 10-15 minuten, giet het 
af en pureer de blokjes met een staafmixer tot een pompoenpuree. Weeg 
220 gr. af. 
 
Verwarm de oven voor op 180°C (elektrisch). Zeef de bloem, specerijen, zout, 
bakpoeder en baksoda. Voor de kruidnagels kun je het voorste deel fijn 
maken met je vingers, en ‘de stokjes’ weg gooien. 
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Klop de eieren en suiker met de mixer (of kitchenaid) in een paar minuten dik 
en schuimig. Doe de olie en/of gesmolten boter, vanille, rum en 
pompoenpuree erbij en meng het totdat het een mooi mengsel is geworden. 
 
Doe dan het gezeefde bloemmengsel 
erbij en mix het kort op lage snelheid 
door. Schenk het beslag in de ingevette 
cakevorm. Bak de cake gedurende 55-60 
min in het midden van de oven gaar. Als 
de cake te donker dreigt te worden dek 
hem dan af met aluminiumfolie tijdens 
de laatste bakminuten. 
 
Snijd de pompoencake pas als hij is afgekoeld, en smullen maar! 
 
Bereidingstijd: Ca. 1.5 uur (incl. de baktijd) 
 
 

Keunstwurk Fyftjin en fierder 
 
It begjin fan it fûnemint foar it alvestêden 
keunstwurk ‘Fyftjin en fierder’ is der. Yn 
oktober hat in ynstallaasje in oantal peallen 
de grûn yn wurke. Op 'e foto's sjogge jo it 
resultaat hjirfan. Sa komt de realisaasje fan it 
keunstwurk stikje by bytsje tichterby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mear ynformaasje fine jo op www.fyftjin.nl.   

http://www.fyftjin.nl/
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Kleurplaat 

 



’t Skieppesturtsje | 44e jiergong – nûmer 3, novimber 2021 27 

Snypsnaren 
 
Jan en Riemkje de G. hawwe twa reade katten. Sy hjitte fan Ronny en Rinus. 
Rinus is in aventoersman. Faaks giet hy op sjou. De baaskes hawwe der 
aardich wurk fan om him thús te hâlden. 
 

Rinus is regelmjittich te sjen by Michiel de J. oan de Boalserterwei, hy hâldt 
de ferbouwing goed yn 'e gaten. 
 

Ek besiket Rinus Yde en Aly S. wolris. Hy hat Aly alris in hiele nacht út de sliep 
hâlden. 
 

Daniëlle K. en Jan B. binne tsjien jier 'bonus-Tsjerkwerter', lokwinske! 
 

De nije foarrie bier foar it Oktoberfest waard by fersin yn 't Waltahûs 
besoarge. Gelokkich is it dochs goed kommen. 
 

No ja... goedkomen... der wiene aardich wat lju min sneintemoarns. Sa ek Jan 
W., yn jierren net sa min west... 
 

Gerben D. W. hie wol in idee wêr it fan kaam: it bier wie fêst oer datum! 
 

Doede en Epie W. hawwe de boat ferkocht. Hja binne no op syk nei in 
kemper. Hawwe jo in goed oanbod? Se hearre it graach! 
 

It korps hat yn 2019 'freon fan Eensgezindheid' yntrodusearre. Jo kinne dus 
sels in bydrage oermeitsje. Net elkenien hat dat yn 'e gaten. Fokko R.: 'Dat 
bryfke? Dat ha'k fuort smiten, ik bin allang donateur...' 
 

Oja, it rekkening nûmer fan it korps is NL 69 RABO 030 87 21004      . 
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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 2022 

itskieppesturtsje@gmail.com  
 

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


 


