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Fan de redaksje 

It jier 2022 is foar de measten fan ús poerbêst útein set!  
 
Eensgezindheid bestiet 100 jier. It ferboude Waltahûs is wer iepen. 
Keunstwurk Fyftjin en Fierder is ûntbleate. En de beheinings rûnom de 
koroana kinne we wer wat efter ús litte.  
 
Yn dizze sturt dan ek wiidweidich oandacht foar dizze bysûndere saken. 
Derneist fine jo in moai ferhaal oer de mobile molkstâl. Nijs fan de ferienings 
en wer in bydrage fan de skoalle.  
 
Gelokkich komt krekt dat wat wenje yn in lyts doarp sa moai makket wer op 
gong. Der is wer romte om elkoar te moetsjen. It soe dan ek prachtich wêze 
as we wer sa gau as mooglik op stoom komme mei-inoar.  
 
It ‘’Fries Sociaal Planbureau’’ hat ûndersyk dien nei it ferieningslibben. Fryslân 
stiet der bekend om dat it mei it ferieningslibben wol goed sit. Sa binne we 
lanlik kampioen as it giet om frijwilligerswurk.  
 
Doch wurdt der sinjalearre dat it oantal ynwenners dat lid is fan in feriening 
sakke is mei 13,2 prosint. By de jongerein en de âlderen sakje de persintaazjes 
it meast. Mar lit ik it posityf ynstekke. Ferienings gean oer sosjale netwurken. 
 
In goed sosjaal netwurk draacht by oan in lokkich libben. It ferieningslibben 
draacht in soad by oan it Fryske mienskipsgefoel. In aktive bydrage binnen in 
feriening hat in lytse (4%) positive ynfloed op immens sûnens. Minsken mei in 
lidmaatskip fan in feriening binne tefredener oer harren libben en mear 
belutsen by harren omjouwing. Genôch reden om aktyf mei te dwaan! 
 
Yn Fryslân hat men de kampanje ‘Leve de Vereniging!’ lansearre om it Fryske 
ferieningslibben te stypjen en te aktivearjen.  
 
Hooplik slagget it ús om wer op it nivo fan foar koroana te kommen. Of 
miskien noch wol in toskje mear. Ik soe sizze:  
 
In soad lêswille tawinske! 
 
Groetnis Jan Witteveen  
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Frijwillige bydragen 

 

 
 
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
A.J. Smid eo; L.H.A. van der Weide eo; A. de Haan; B.R. Bakker; Hr. T. Wiersma 
en Mw. S. Wiersma; H. Speerstra eo R. Speerstra; W.M. de Jong eo J. de Jong; 
A. Wilschut; S. Miedema; J.S. Reitsma eo; R. Steur eo G. Postma; H. Falkena 
eo J.A. Falkena; T. Gietema-van der Meer; Y. Twijnstra-Burghgraef; W. A. 
Kramer eo N.M. McHugh; S. Breeuwsma eo; Y. Folkertsma-Dijkstra; S. 
Gietema CJ en J.P. Zijsling. 
 

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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Eensgezindheid 100 jier! 
 
In doarp mei in korps hat krekt dat, wat in doarp sûnder korps net hat! 
 
22 januari jl. was het dan zover. het korps 
Eensgezindheid bestond 100 jaar. Hoe zouden de 
oprichters zich honderd jaar geleden hebben 
gevoeld vroeg ik me af toen ik wakker werd die 
ochtend? Vast en zeker opgetogen en verheugd! 
Wat zou ik ze nog graag even spreken, die 
initiatiefnemers van toen. 
 
In één van de oude aantekeningenboekjes vind ik 
een lijst met namen. De heren Kamstra,  
Hoekema, Posthumus, Zwaagstra en de Boer. 
Hoe was de sfeer? Gingen er felle discussies en 
meningsverschillen aan vooraf? Wat was het 
eerste muziekstuk wat ze met elkaar probeerden 
te spelen? Ergens valt te lezen dat het korps in 
het begin klonk als ‘’it strûpen fan in baarch!’’. 
 
Een vereniging levend houden kost ontzettend veel inzet en energie. De 
notulen en verslagen van jaarvergaderingen geven een ontroerend beeld van 
het wel en wee en de perikelen. Te lezen valt bijvoorbeeld dat de heer 
Rusticus een zaal (waar geoefend werd) verhuurde voor 25 gulden per jaar, 
maar het was er bij binnenkomst te koud. Voortaan zou er 35 gulden betaald 
worden, maar dan moest het er wel warm zijn. 
 
Muziekinstumenten werden aangeschaft en gingen van hand tot hand. De 
tromslager wilde ook hoorn leren spelen, kreeg er wel geluid uit, maar geen 
noten. Er werd een nieuwe piston gekocht, maar menigeen lukte het niet om 
erop te spelen… Iemand bracht hem na twee dagen alweer terug. Op 
ledenvergaderingen werd er regelmatig geklaagd over de repetities. Uit de 
notulen van 06-02-1942 citeer ik: ‘de repetities zijn niet zoo als ze weezen 
moeten. Er zijn enige leden die niet hun volle 100% medewerking verlenen. 
Degene die zonder reden of stiekem weg blijven of te laat komen, moeten als 
straf een kleine boete betalen’. Dat voorstel werd toch niet aangenomen, wel 
werd gesteld dat ‘degenen die zouden tegenwerken, geschorst zouden 
worden, want zoo één was een bederf voor de vereniging’.   
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Het viel ook niet altijd mee om op repetities te komen, nu heeft iedereen een 
auto, in de beginjaren van het korps en ook in de oorlog was dat natuurlijk 
niet het geval. Een lid wilde opzeggen, want hij had geen goeie fiets, toen 
bood de voorzitter aan hem een fiets te lenen. Alweer een probleem 
opgelost. Regelmatig werd het lidmaatschap opgezegd, maar net zo vaak 
kwamen ze weer terug. Ergens lees ik dat iemand wilde bedanken, ‘want hij 
had het niet meer aan tijd, ook zat misschien de vrouw erachter.’ Ze hebben 
op hem ingepraat want ze konden absoluut niet zonder hem en toen bleef hij 
toch maar… veel vertrouwen hadden ze er niet in want een zin later lees je… 
‘hoe het nog komt weet ik niet’.  
 
Er werd veelvuldig aan concoursen meegedaan, soms met succes en mooie 
prijzen maar 28 maart 1973 in Leeuwarden ging het helemaal mis. Citaat: ‘Der 
hat ús korps dus oan meidien, mar dat is suver op een skandaal útdraait. We 
wiene de leagsten op het konkoers die jûn… Dhr. Buis joech hjiroan in hiele 
aparte forklearing. Hwat ús as leden allegear net dúdlik is mar yn’t koart komt 
it hjir op del, wij binnen gjin konkoersblazers. Ek hiene we gjin ekstra 
repetysje hâlden enz… En derom komme we noait better nei foaren as yn 
eigen doarp’. 
 
Successen waren er gelukkig ook en het plezier in het spelen en in de 
activiteiten die werden ondernomen spat hier en daar van het papier af. 
Kinderen die op schoolreisje gingen werden door het korps ingehaald, jubilea 
werden gevierd, trouwfeesten opgeluisterd, aan kerk- en kerstdiensten  
bijgedragen. Het korps had en heeft nog steeds een zeer verbindende en 
sociale functie in het dorp. 
 
Door de jaren heen was het een komen en gaan van leden, maar niet zelden 
bleven mensen 30, 40 of 50 jaar -en langer- lid. Ook nu nog zijn sommige 
leden van het korps al meer dan veertig jaar lid. Zij vormen de pijlers waar het 
korps op rust. In weer en wind… zij blijven overeind en zorgen ook weer voor 
aanwas wanneer ze hun kinderen meenemen. In de afgelopen 100 jaar zijn er 
vele generaties elkaar opgevolgd.   
 
Er waren ook zware tijden. Dat het korps volgens de stukken ‘richting afgrond 
ging’ en bijna ‘slapende verklaart’ moest worden. In de oorlogsjaren is er een 
jaar of drie niet gespeeld en veel leden haakten af of moesten onderduiken. 
Alles werd op alles gezet om nieuwe leden te werven. Oud leden werden 
actief benaderd om weer terug te komen en vaak lukte dat. Dat we 75 jaar 
later nog eens zo’n crisis zouden meemaken maar nu door corona, kon 
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niemand nog vermoeden. Maar ook nu zette het bestuur samen met de 
dirigente alles op alles om de boel bij elkaar te houden. En het is gelukt, we 
zijn er nog en we spelen weer! En nog wel in het fantastisch opgeknapte en 
vertrouwde Waltahus.  
 
Er is veel veranderd in 100 jaar, maar eigenlijk ook weer niet. De thema’s zijn 
hetzelfde gebleven. Bestuursleden moeten gekozen worden, irritaties 
overwonnen worden. De administratie en de financiën moeten op orde zijn, 
de kas gespekt dus: koekacties, rommelmarkten, donateurs werven enz. enz. 
 
En tenslotte het belangrijkste. Hoe houd je de sfeer goed, hoe werf je nieuwe 
leden, hoe stimuleer je ze om te oefenen zodat het niveau op peil blijft. De 
dirigent is daarbij enorm belangrijk, die kan de motivatie maken en breken 
door de manier van leidinggeven. Wat heeft Eensgezindheid het getroffen 
met Jeanette Valkema! 
 
Als elfjarig kind kwam ik bij het korps na een wervingsactie van Marten van 
der Wal. Wat vond ik het prachtig. Muziekonderricht is net zo vormend als 
ander onderwijs. De beperkte muziekles die ik vroeger als kind kreeg heb ik 
als een groot geschenk voor de rest van mijn leven ervaren. Toen ik dan ook 
een paar jaar geleden werd gevraagd om weer aan te sluiten bij het korps zei 
ik meteen ja. Na 40 jaar weggeweest te zijn mag ik weer meedoen. Het is flink 
aanpoten, maar gaandeweg lukt het weer. Door de hartelijke sfeer die er is 
durf ik weer! 
 
Stel je eens voor dat het korps er niet zou zijn, nooit geweest 
was. hoe kaal zou dat zijn! Dat zou een dorp zijn zonder 
kerktoren. Zonder kern, en zonder hart. Alle mensen die nu in 
Tjerkwerd wonen weten niet beter dan dat het korps er is en 
erbij hoort en velen van hen dragen een steentje bij in de vorm 
van een financiële bijdrage. Zo zorgen ook zij ervoor dat het 
korps kan voortbestaan.  
 
Eensgezindheid is uit het dorp niet meer weg te denken. Het korps door de 
buorren maakt je blij. Dan is het meestal feest en loop je even naar buiten of 
naar het raam. Eensgezindheid zorgt voor verbinding en vrolijkheid en dat 
moet altijd zo blijven! 
 
Carolien Roodvoets, februari 2022 
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Nijs fan Eensgezindheid  
 
Zoals Carolien al schreef bestond muziekvereniging Eensgezindheid op 22 
januari 100 jaar. Een klein optreden evenals een gezamenlijk diner konden op 
die dag vanwege de corona maatregelen niet plaats vinden. Toch hebben we 
hier op gepaste wijze met de leden bij stilgestaan. In het pas verbouwde 
Waltahûs organiseerde de jubileumcommissie een ‘walk-through’. Alle leden 
van het korps en het XL orkest waren per sectie uitgenodigd. 
 

 
 

In het Waltahûs werden zij verrast met een mooie attentie en een stuk 
Oranjekoek. Ook werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal 
opnames te maken voor het Jubileumconcert. 
 

100 jaar, dat is heel bijzonder! Daarom worden er later dit jaar een reünie en 
een jubileumconcert georganiseerd.  
 

Op 24 april verzorgen we een koffieconcert in ’t Waltahûs. Daarnaast houden 
we op 9 juli een reünie voor alle (oud-)leden. Deze middag zullen we ook in 
samenwerking met de Oranjevereniging een bijdrage leveren aan het 
dorpsfeest. En dan hebben we als klapstuk op ons 100 jarig bestaan -op 
zondag 25 september- een jubileumconcert in Theater Sneek. Er valt met ons 
dit jaar dus genoeg te beleven. Noteer de datums maar alvast in de agenda’s.  
 

‘’In doarp mei in korps hat krekt dat,  

wat in doarp sûnder korps net hat!’’ 

 

www.fanfare-eensgezindheid.nl en  folgje ús op Facebook! 

 

http://www.fanfare-eensgezindheid.nl/
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Van de Reinbôge  
 

 
Groep 4/5 
11 november was het zo ver, Sint 
Maarten lopen. Hiervoor moesten 
lampions worden gemaakt en er werd 
natuurlijk gezongen met de hele 
school.   

 
 
 
Diederik (groep 5): Ik heb op school 
een hele mooie lampion gemaakt: een 
spook. Daarmee ging ik op de 
Sylroede en de Dyksicht lopen. Lekker. 
 

 
 

Sinterklaas 
Weer een prachtig 
kinderfeest. 
Sinterklaas! Wat 
waren wij blij dat 
Sinterklaas dit jaar 
weer bij ons op 
school was samen 
met twee van zijn 
leuke pieten. Op 3 
december hebben 
wij het feest gevierd.  

 
Anniek (groep 4):  De schoenen waaren verstopt. En we kreegen een loly in de 
schoenen die waaren verstopt en ik heb een veer ge kreegen en een 
springtauw ge kreegen. 
 
Yldau (groep 4): we  hebben  op school onze schoen ge zet en toen waren 
onze  schoenen verstopt en er zat lolly in  en op pakjes avond heb ik een 
stundstep gekregen en een veer en en nog veel meer  



’t Skieppesturtsje | 45e jiergong – nûmer 1, maart 2022 10 

 
Elke (groep 4):  We hadden een staf gemaakt. 
Want sinterklaas was zijn staf kwijt. We 
moesten de staf in de zandbak zetten. 
 
 
Marrit (groep 4): ik  hep 5 desember 
pakjesavont geviert 5 desember tuis 6 
desember bij opa en oma gefiert ik hep een 
kidiezoom gekreegen en een Sjookoladeleter 
gekreegen en het  sinterklaasjornaal 
gekeegen en de kadoos laagen in het hok 
douwe heeft de kadoos gesien. Als eerste 
gezien het was heel leuk groetjes marrit. 
 
 
 
Elsa (groep 5): 
pakjesavond was heel leuk. Pakjesavond 
heb ik gevierd met Tys Liam Eva Maria en 
Wim. We pakten omstebeurt een pakje. 
Ik heb gekregen heel veel. 
 
 
Kerst  

 
 
Sinterklaas had ons nog maar net verlaten 
en toen stond Kerst alweer voor de deur. 
We hebben Kerst een week eerder gevierd 
vanwege de schoolsluiting. De gezelligheid 
was er niet minder om.  
 
 
Jelte (groep 4): Juf rixt las een kerstverhaal 
voor. We hadden een mooie boom in de 
klas. Ik heb op school gegeten dat Was 
lekker 
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Jorrit (groep 4):  We haden en 
mooie Kerstboom in de klas En 
un lekrekerstkruns met kupkeeks  
Brounies en kwarktaar En nog en 
gevult eitje en Gehakt bal en nog 
Veel meer eeten. 
 
 

 
Riemer (groep 5): 
Kerst op school 
we hebben een kerstboom ge maakt van 
hout en wol en spijkers en weben ook een 
bruns en ik heb cupcake gemaakt 
 
 
Detmer (groep 5): 
Kerst is cool 
Ik was bij mijn pake en beppe er lagen drie 
kadootjes onder de boom eentje voor mij 
eentje voor jelger en eentje voor mijn 
neefje wymer ik en jelger kregen een 
pyjama van harry potter en wymer kreeg 
een boek 
 
 
Femke (groep 5):  
Kerst op school 
Weginge eeten op school pannekoeken kerstkoekjes en taart en cupcake en 
het was lekker en we ben getimert. En in de middag hebben kahoot gedaan. 
 
 
Daniël (groep 5): 25/26 december zijn een van de mooiste dagen van het jaar. 
de dag begon we keken het kerstverhaal toen gingen we een 
kerstboommaken van wol spijkers hij wert  mooi  en daar na de kerst bruns. 
 
Groep 4/5, juf Titia en juf Melanie 
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Nijs fan Windkracht 10 
 

Acht jier lyn kaam der noch mear as 50 miljard m3 gas by Grins 
út de grûn, no sit dat ûnder de 8 miljard. Undertusken rint de 
fraach nei enerzjy wer op. De winning fan duorsume enerzjy 
komt op gong mar kin noch net oan de fraach foldwaan. De 
netwurken fan Alliander kinne de distribúsje net oan en der binne net genôch 
technyske minsken om de ombou te regeljen. De gefolgen sjogge we by de pomp 
en op ús enerzjyrekken. De prizen binne noch nea sa heech west. Yn in merke fan 
fraach en oanbod betsjut dat ek dat de priis dy't wy barre foar de stroom ek 
heech is. Wêr't we foarhinne soms net mear as 3.5 as 4 sint foar in Kwh krigen, 
leit de priis no wol 4 kear heger. Wat soe it moai wêze as ús enerzjy sa yn it doarp 
brûkt wurde koe. Yn frijsteat Tsjerkwert soene we der genôch oan ha. We soene 
sels noch wat oerhâlde om te eksportearjen. Mar de regels binne yngewikkeld en 
ús oerheid wol der fia btw en enerzjybelesting ek fan mei profitearje. 
 

Doarpshûs 
Yn it ôfrûne jier koene we mei in tasizzing fan € 82.500,- de oanpaste begrutting 
fan de ferbou-kommisje fan ús doarpshûs rûn meitsje. Ús bydrage is der mei 
foars heger dan dy fan de gemeente. Dat is eins tsjin ús prinsipes. It resultaat mei 
der wêze. Us Waltahûs is prachtich by de tiid brocht en de earste aktiviteiten 
steane al wêr op de rol. Troch hegere materiaal kosten en it meinimmen fan 
oanfoljende saken, is de ferbou dochs noch wat út de begrutting rûn. Foar it 
meardere ha we as Windkracht 10 earst in rinteleaze liening jûn. Boukommisje en 
stichting Waltahûs ferwachtsje dat se foar de ekstra kosten noch in berop dwaan 
kinne op de gemeente en oare fûnsen sa as it ûndernimmersfûns. De ynset derby 
is dat we lykwicht hâlde tusken dêrfoar bedoelde mienskipsubsydzjes en de 
'eigen bydrage' út it doarpsoandiel yn de wynmûnen. 
 

Oare tasizzings 2021  Doarpsbelang, stek boarterstún  € 1.694 

Iisklup, ride yn Thialf mei bern oant 16 jier  € 375 EHBO defibrilator  € 1.009 

Tsjerke, bydrage berneboeken mei Kryst  € 200 60 Plus Soas, 'krystopstekker'  € 240 

Korps blazing en muzyk folwoeksenen  € 1.500 Keunstwurk 11-stêden  € 10.000 

Prizen keatsen, jeu de boules en volleybal  € 300 Doarpsbelang, fleurich bûten  € 525 

Tsjerke, peaskeblomke foar alle ynwenners  € 250 Bydrage heech/leech bêd  € 750 

Oranjeferiening, borrelpakket keningsdei  € 379 Glêsoanslutingen (8x himdyk)  € 2.000 

Keatsferiening, fotowand kantine  € 562 Sinnepanielen (2x)  € 500 

  Opteld  € 20.284 
 

Sa binne jimme wer wat op de hichte. Wa as fragen hat kin ien fan ús fansels ek 
altyd efkes oansjitte.  
 

Groetnis Stichting Windkracht 10, Jelle Zijsling, Jelle Feenstra en Cees Nieboer 
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Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.  
 

Het laatste wat u van ons gehoord hebt, is het uitstel van de 
ledenvergadering die oorspronkelijk plaats zou vinden op 
vrijdag 26 november 2021. Op moment van dit schrijven is er helaas nog geen 
zicht op wanneer we wel weer een ledenvergadering kunnen houden.  
 

Enkele dingen uit het jaarverslag van 2021: we hebben een zwemtrap laten 
plaatsen bij het haventje. Ook hebben we mede dankzij WK10 het hekwerk 
rond de speeltuin laten vervangen en hebben we ook dankzij WK10 een 
nieuwe vlaggenmast en dorpsvlag aangeschaft voor bij de brug. 
 

Waarschijnlijk bent u er al helemaal aan gewend dat er in het voorjaar 
bloembakken bij de brug geplaatst worden, zodat iedereen de hele zomer van 
de bloemenpracht kan genieten. Alvast een oproep voor komend seizoen, wie 
wordt onze nieuwe bloemenverzorger/ster? Aanmelden kan bij Mira Hoek of 
iemand anders van het bestuur. 
 

Misschien ten overvloede, als u iets signaleert, bv een gat in de weg, een 
losse stoeptegel, enz enz. dan kunt u dat zelf melden via de site van de 
gemeente: www.sudwestfryslan.nl.   
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over “dorpszaken” laat het ons 
weten! Het bestuur.                    
dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com                    
www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang  
 
 

It Waltahûs 
 

Nei de feestlike Iepening fan It Waltahûs nei de ferbou kin It Waltahûs wer 
brûkt wurde. It is in prachtich sfearfol gebou wurden mei allerhande 
mooglikheden. En no it dernei útsjocht dat de corona him ek wat deljout sil it 
hooplik wer âlderwetsk gesellich wurde. Fan ôf dit plak nochris tige tank foar 
de help fan al ús frijwilligers, sûnder jimme kinne wy fansels net draaie. 
 

Derom dogge wy no in oprop foar nije frijwilligers. Wy sykje skjinmakkers foar 
de woansdei en sneon. Dat is mooglik 1 kear per moanne of faker, 1 kear per 
2 wike. Je wurde yndield mei 2 persoanen. Ek kinne der noch wol wat 
minsken by dy't achter de bar stean wolle. Foar tiisdeitejûn by de kaart en 
biljartjûn, en/of foar de freedtejûn en/of oare  gelegenheden/feestjûnen. 
Foar fragen en opjaan kinne jimme Klaas Boersma maile 
klaasboersma@hetnet.nl of belje 06 22127431. 

http://www.sudwestfryslan.nl/
mailto:dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
http://www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang
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En yn de Stichting binne ek wat feroaringen west. Us skriuwer Evert Bakker 
hat syn tiid yn de Stichting efkes ferlinge fanwegen de bou en corona, mar dy 
giet ús no echt ferlitten, syn sekretariaat wurd oernommen troch Akky 
Haytema. Boukje Bouma dy de aginda en de reservearringen docht giet ús ek 
ferlitten, en har wurk wurdt oernommen troch Wiebren de Jong. Evert en 
Boukje tige tank foar jimme geweldige ynset foar alle jierren en yn it 
bysûnder de lêste 2 jier, jimme hawwe jimme "paadsje wol skjinmakke"! En 
fansels in hertlik wolkom foar Akky en Wiebren dy wer bereid wiene om yn de 
Stichting te stappen. 
 

Us programma foar maart  
Freed 11 maart: Jiergearkomste Oranjevereniging 20.30 
Sneon 12 maart: Doarpsbrûsdei “we binne wer los”  
Elkenien is wolkom fanôf 15.00  
Woansdei 16 maart: Stembureau iepen 7.30 – 21.00 
Freed 25 maart: Ynformaasjejûn World Servents 20.00 
Sneon 26 maart: Feestjûn mei de Ierse Band “The Ol' Foxes”  
Seal iepen om 20.00 entree € 5,- 
Snein 27 maart; It Waltahûs iepen foar elkenien fan 16.00-20.00 
 

Tiisdeitejûns: Klaverjassen en Biljerten 20.00 
Woansdeitejûns: Repetysjejûn muzykferiening Eensgezindheid 19.45 
Freedtejûns: Kroech en Darten 21:00 
Lêste snein fan de moanne: It Waltahûs iepen foar elkenien fan 16.00-20.00  
 

 

De ballade van het molenaarshondje 
 

Dit krigen we fan Frank Bijlsma, in nazaat fan ien fan de mûnders fan de Beabuorster Mole. Der 
heart in Fryske ballade by, mar dy is der nearne te finen. Dy Fryske tekst wie ek de oarsprong 
fan dizze yn it Nederlânsk oersetten ballade. . 
 

"Weledele heren van het waterschap," 
schreef hij; zeker wetend het loon is bijna te weinig, 
maar het avontuur had al heel zijn leven hem voortgedreven, 
daarom had hij de brief overmoedig geschreven. 
 

Uit twee en dertig werd hij benoemd. 
Als kind had hij al van een molen gedroomd 
en trots liep hij over de smalle plank, 
met zijn vrouw, twee jongens en een klein meisje. 
De Beabuorster  zag hij machtig voor hem staan 
en wist: hem bedwingen is mijn grootste loon. 
Met liefde bezag hij de onderbouw 
en taste naar de vang ; zorgzaam en voorzichtig. 
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Zo is Eade Bijlsma als molenaar begonnen 
en overal waar hij was, was ook zijn hond. 
Het trouwe beest volgde hem als zijn schaduw.  
Eade beschouwde hem als zijn beste maat. 
 

In tijden van windstilte en van wind 
werkte Eade voor de Tsjerkwerter omgeving. 
Bijke kon mollen vangen als geen ander 
met de overlast van die dieren was het snel gedaan. 
 

In natte en winderige nachten 
waakten in het molenaarshuis twee wachten. 
Het dier net zo scherp als baas Eade, 
blafte zodra de wind draaide. 
 

"Jij bent mijn oog, mijn oor en mijn gevoel", 
had ik jou niet, dan wist ik niet wat te doen" 
Beiden liepen de koude duisternis in 
en Eade zette de molen in de wind . 
 

Ze waren voor elkaar gemaakt en vormden zo een onafscheidelijk paar  
Maar zeer onverwacht kwam daarin een keer. 
Het waterschap bracht met het molenaarsloon 
de tijding: honden zijn hier streng verboden. 
 

De Eksmoarnster  molenaar had het bedorven, 
hij plaatste varkens in het land rond de molen. 
Het bestuur beriep zich op een oude wet 
Deze luidde: er mochten geen dieren gehouden worden rondom de molen . 
 

Baas Eade was helemaal overstuur 
en tierde: "dit doende komt mij duur te staan" 
maar denk maar niet dat ik hierom Bijke weg doe, 
al raak ik daarom mijn molen kwijt. 
 

S'avonds liet het hond het eten staat 
en dwong zijn baasje met hem naar buiten te gaan 
Buiten legde hij zich naast de molen neer 
en jankte; het geluid klonk schel en ver 
 

Die nacht nam de zuidenwind in kracht toe 
Eade merkte het niet: hij sluimerde zorgelijk in. 
Opeens hielde Bijke met janken op 
Eade schrok: de molen staat op zijn kop? 
 

Uit alle kracht en met nodige strijd zette hij de vang erop  
Zo kreeg hij de molen in bedwang 
"O hond, je hebt mijn baan en molen gered, 
zonder jou wist ik: ik was te laat" 
 

S'morgens vond hij Bijke op de polderdijk. 
gekwetst  en over de poldersloot  geslingerd 
De wieken hadden het dier geraakt 
die hem het leven en zijn baas had ontnomen. 

De Beabuorstermolen 
 (bouwjaar 1882)  

door schilder De Vries. 

De molen heeft een dag in de rouwstand gestaan 
Eades liefde voor het molenaarsvak was gedaan 
Met het hondje was het plezier en de wil gestorven 
De Beaborster molen draaide schraal verder. 
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It Waltahûs kin wer besjen lije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It lit him lêze as in feestlike trilogy, it iepeningsfeest fan ús doarpshûs foar 
pommeranten, frijwilligers en oare doarpsgenoaten. Tige gaadlik waar sette 
It Waltahûs yn in glâns dy’t glundere fan opteinens. En binnen wie it in 
feest, in ferwûndering, amper werom te kennen, sa moai. 
 
Mar wat hie it dreech west de ôfrûne jierren en tagelyk, wat wie it der oan ta. 
It wie net mear fan dizze tiid en dat seach it bestjoer ek wol. Mar hoe soe it 
komme mei de sinteraasje? Boppedat hie in ferbouwing ek gefolgen foar de 
ynkomsten dêr’t men net sûnder kin. Der waarden fanôf 2017 plannen smeid, 
byskaafd, opnij besjoen, finansjeel hifke en doe koe it heve. De stipe fan 
oerheden en fûnsen wie hjirby o sa wichtich. Mar yn it bysûnder moat 
Windkracht 10 neamd wurde, want dy soarge, mei troch de jildpine, foar 
ekstra ynkommen en dat die fertuten: doe koe men fierder. O sa wichtich wie 
de timing: koroana goaide de mienskip op slot. It wie doe saak dy tebekset 
om te setten yn eigen foardiel. En dus gie It Waltahûs op ‘e skop en waard de 
twongen sluting benut om in kreaze ferbouwing te realisearjen. Kosten sa’n 
fjouwer ton. 
 
Iepening 
De flage fan Tsjerkwert wappere tsjin in blauwe loft, it korps Eensgezindheid 
stie opsteld, pommeranten hiene har ferdield om wat ôfstân yn acht nimme 
te kinnen en de bestjoerders wiene wakker dwaande om de iepening yn 
goede banen te lieden. It sintsje skynde fleurich op dit bûtendoarbarren. Der 
wie sawier befeiliging “ynhierd”, mar dy hie neat oars te dwaan as der te 
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wêzen. Doe’t it korps de earste stikjes spile hie en de sprekkers Sietske 
Fritsma (foarsitter) en Bauke Dam (wethâlder fan de gemeente) sein hiene 
wat fan harren ferwachte waard, wie it dan safier.  
 
In bytsje gespannen skarrele Alie Poelstra 
achter har rollator nei foaren, oer de loper 
nei it lint. It wie spontaan ûntstien by de 
organisaasje: de iepening moast eins it 
wurk wêze fan in echt doarpsikoan en dat 
wie Alie, dy’t jierrenlyn alris útroppen wie 
ta Skieppesturt fan ’t jier. Boppedat hie se 
rynsk stipe: de oanskaf fan de stamtafel mei 
stuollen der omhinne wie troch har betelle! 
It wie dan ek o sa tapaslik dat har de eare 
takaam as belutsen stiper fan it doarpshûs. 
At it eefkes koe wie se by alle gearkomsten, 
net allinne om it nijs mar foaral ek om de 
gesellichheid. Nei it trochknippen fan it lint, 
sette se as earste offisjeel “foet oan lân”, 
glundere se fan grutskens en stifele se al 
gau op ‘e stamtafel ta. Doe’t se dêrop de 
buordsjes seach , dy’t as oantinken oan har 
skinking oanbrocht wiene as feriviging, wie 
se dochs eefkes oandien. Se fûn it yn ien 
wurd “geweldich”. Nei eefkes trochfreegjen kaam it derút: it wie boppe alles 
de tankberens dy’t se hjirmei toane woe, in toanbyld fan jierrenlange 
belutsenens. It doarp stie altyd foar har klear en stipe har yn alles. Dat is in 
wurdearring wurdich. Dit geskink fielt foar har as “dat is fansels”. Alie, in frou 
mei it doarpshert op it rjochte plak! It koe net moaier. 

 
 
 
 
 
Foto’s: boppe it trochknippen fan it lint en ûnder 
wiist Alie mei har jongste suster it plaatsje op de 
stamtafel oan. 
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Weromsjen 
Mei Wieger de Jong en Sietske Fritsma seagen 
wy eefkes koart werom op de ôfrûne jierren. 
Wieger wie as útfierder en tasjochhâlder 
belutsen by it boukundich barren. As wy him 
freegje wat de measte yndruk op him makke 
dan lit er him ferrassend út oer de trochbraak 
fan it âlde nei it nije diel fan it doarpshûs. 
“Benammen de ferbettering fan de ljochtynfal 
is sterk en jout in skitterend effekt op it 
ynterieur. It wie ek liedend foar de fierdere 

oanklaaiïng.” It tapassen fan stegerbalken en -buizen jout in nostalgyske 
sfear, plattelânsk, lannelik en yndustrieel tagelyk. Moai is ek de beklaaiing yn 
‘e sfear fan âlde stiennen muorren en de foarm achter de bar dy’t tinken 
docht oan in âlde toer fan it Waltaslot. Wieger fertelt dat se by it slopen tige 
âlde balken tsjinkamen dy’t se mar wat graach wer brûke woene. It toant de 
monuminteman yn him: net alles fuortsmite mar brûke wat der oan 
histoarysk materiaal ekstra glâns oan it gehiel jaan kin. Hy stelde ûndersyk yn 
nei de âlderdom fan it hout. Men neamt dat dendrologysk ûndersyk wêrby de 
jierringen fan it hout fertelle út hokker jier it hout stamt. Ta ferrassing fan 
elkenien wie it tige âld: de beam dy’t foar dit hout brûkt waard, wie kapt yn 
1604 yn Noarwegen. It âlde grenenhout is fantastysk brûkt foar it omklaaien 
fan de stielen balken en strielet sa in stylfol brok histoarje út.  
 

 
 
De muorren binne fierder foarsjoen fan âlde foto’s dy’t by de 
doarpsbewenners weikomme, wylst by it binnenkommen de grutte foto 
opfalt fan de ‘Beabuorster Mole’, makke en skonken troch fotograaf Karin 
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Harkema. In opfallend elemint is ek it skilderij fan it âlde Waltaslot, makke 
troch keunstskilder Theo Galema. Sa ek it keunstwurk fan Anne de Vries. It 
binne dy bysûndere kreative aspekten dy’t it gehiel krekt dy waarme 
húslikens jouwe, wat ik komplimint is foar de minsken fan de 
ynterieurkommisje: Wieger de Jong, Boukje Zijlstra, Klaas Boersma, Dirkje 
Poelstra, Jaap Visser en Fokko Rollema. Wieger makke ek diel út fan de 
boukommisje dy’t fierder bestie út Freerk Kootstra, Gert Folkertsma en Theo 
Galema.  
 

De tsjinfallers diene in oanslach op it trochsettingsfermogen fan de mannen. 
It boumateriaal hie te krijen mei it heger 
wurden fan de prizen troch de 
koroanapandemy. Dat wie in tebekset, lykas de 
eask om de útwreidingshoeke nei te fundearjen 
mei njoggen meter lange betonpeallen. Mar 
no’t it allegear dochs slagge is, komt der in 
gefoel fan foldwaning, dat it doarp de 
kommende 25 jier wer foarút kin. Sietske 
Fritsma fielde dat as foarsitter fan de Stichting 
ek sa. Wy fregen har nei wat har it meast grutsk 
makket op it behelle risseltaat. Nettsjinsteande 
de kelder dy’t in pear kear ûnderrûn, wie se 
bliid dat alles ta stân kommen is troch sa’n soad 
frijwilligers. “It is moai dat der in protte dien 
wurde koe mei bedriuwen út eigen doarp, mar 
frijwilligers moasten meihelpe en it ôfmeitsje. 
En dêr bin ik tige grutsk op. Ik hie net tocht dat 
it sa moai wurde soe. De ynterieurkommisje hat 
prachtich wurk ôflevere. It ferbouwen fan ús 
doarpshûs is echt in toanbyld fan troch it doarp foar it doarp. Der falt no in 
enoarme druk fan ús ôf.” 
 

It doarp kin wer in moai skoft foarút mei dit nagelnije doarpshûs dat jong en 
âld in plakje jout, dat ferdivedaasje bringt yn it doarpslibben, mei miskien wol 
in doarpssit foar in fysioterapeut of húsdokter. In plak foar alle ferienings om 
harren gearsit te organisearjen, foar in noflik jûntsje út foar de jongerein, om 
te sporten en by te kletsen. En no’t de delgeande besmettingssifers alle 
oanlieding wiene de swiere beheiningsmaatregels yn te lûken, is it doarpshûs 
der klear foar. Wat in timing. It koe minder.  
 

Gerben D. Wijnja  
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Fotoympresje ‘t Waltahûs  
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Fotoympresje Fyftjin en Fierder 
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Foto mobile molkstâl 
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De lêste dagen fan in “Monumint fan  
fergonklikens” oan de âlde Himdyk 

 

troch Gerben D. Wijnja 
 

By it ôfskie fan in mobile boeremolkstâl 
 
It is suver monumintaal sa as de 
ferruske mobile molkstâl dêr stiet yn ‘e 
bedelte fan de Himdyk. It lêste jier 
foltrok him dêr in metamorfose. Ienris 
in gaadlik skûlhok foar skiep, troch 
waar en wyn tamtearre ta in soarte fan 
urbekslokaasje, mar nea as sadanich 
ûntdutsen. It hie wat west om it 
eardere ferbliuw fan skiep te benutten 
foar in moadeshoot mei kreaze 
modellen. De leafhawwers fan dy 
fotokategory hiene der grif wat 
eksklusyfs fan makke. It stielen skelet 
hat ommers wol wat fan monumintale 
kollega’s sa as de Uniastate fan Beers, 
de mûne op it hegeskoalleterrein fan 
Stenden yn Ljouwert en, om tichterby 
te bliuwen, it tsjerkje fan Menno 
Simons yn Wytmarsum. Soest de 
eardere molkstâl de gradaasje 
“Monumint fan in ienfâldich 
boerebestean” neame kinne of in 
“Monumint fan fergonklikens” omdat 
de ein yn sicht is. As in soarte fan 
drager bringt eigner Sjoerd Breeuwsma 

de lossittende ûnderdielen op in stoart en meikoarten sil it oerbleaune ramt 
as âldizer in ein fine yn ‘e heechovens fan Tata Steel yn IJmuiden. 
 
Hoe’t it begûn  
Dan is it dien mei in stikje boereskiednis. Dan is op ‘e nij in bysûndere 
oanklaaiing fan it lânskip ferdwûn, ien fan ‘e lêsten! Wy setten nei Sjoerd en 
Tetsje Breeuwsma ta om te hearen nei harren ferhaal dat al mear as fyftich 
jier lyn begûn op Ymswâlde.  
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Sjoerd: “It wie yn ‘e winter van ‘64. It wie jannewaris. Doe bin ik yntern 
kommen by Jelle Twynstra op Ymswâlde. De earste jierren sliepte ik yn it 
foarhûs, mar doe’t Jelle yn ‘67 mei Hinke troude, moast ik in oar plakje ha. Dat 
wie op ‘e heasouder. Dêr wie noch in keammerke dat der froeger timmere wie 
foar de feint. Ik gong der dêrmei wol op achterút. Yn ’t bûthús moast ik by in 
ljedder opklimme om der te kommen. It wie boppe de keuken en de golle siet 
der nêst. Dêr kaam dan noch wat waarmte wei mar mei in kâlde eastenwyn 
wie it der om te fernikkeljen. It siet nammenlik lyk op it easten.”  
Alles behalve noflik, mar it wie net oars. Der stie in bêd mei in taffeltsje en in 
stoel en dat wie it. Foar it waskjen en skearen moast er nei de foarein. Dêr 
wie in douche en in wc. In dakraam soarge foar wat ljocht en by’t tsjuster wie 
der in pitsje elektrysk ljocht dat Sjoerd mei in bakelytskakelaar oan en út 
dwaan koe.  
 
“As boerearbeider koe ik by Jelle Twynstra in hok hiere. Dat stie dochs leech. 
Dêr koe ik moai keallemeste. Ik krige tsien keallen, mar binnen fjirtjin dagen 
wiene se allegear dea. Dat wie net bêst. Der siet in sykte yn. Mar hoe no 
fierder? Jelle sei doe tsjin my: “Ast’ no ik ko nimst hast ek molkjild.”  
Dat plan waard net yn ‘e wyn slein. Sjoerd glunderet deroer at er fertelt hoe 
dat goed betearde. “Yn fjirtjin dagen hie ik der 70 gûne by. Dat like derop. Sok 
fertsjinjen smakke nei mear.” Sjoerd krige de smaak te pakken. Dat jilde ek 
foar de leafde, want Tetsje kaam op syn paad en yn 70 trouden se. Earst 
setten se har ta wenjen yn in hûs oan de Boalserterdyk. Dat wie mar lyts en at 
der ris in kâns kaam om wat grutters dan soene se dat net sjitte litte. Sa kaam 
der in jier letter de pleats leech dêr’t se no noch wenje. “It wie al ferkocht 
mar it bleau mar leech stean. It wie fan Pierius Postma, in broer fan Okke. Ik 
frege Willem Schakel hoe en wat. Doe die bliken dat de keapers neat betellen. 
Dat wy seagen ús kâns.” Foar 30.000 gûne wiene Sjoerd en Tetsje ynienen 
boer en boerinne op eigen pleats!  

It húsrie kaam op in karre en 
mei in pear kear troch de 
mist hinne en wer riden 
wiene se teplak Twynstra fûn 
dat Sjoerd syn ko no ek wol 
thús ha koe en doe krige er 
fan syn heit der noch ien by. 
“No hast in spantsje,” sei er 
tsjin syn soan en winske him 
folle lok en seine mei de ko. 

 En doe hiene se samar in pleats. 
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Tenei kamen de bussen fan 
Sjoerd oan ‘e dyk. Dêr wie er 
grutsk op. Dat hie er dochs 
mar moai foar elkoar krigen. 
En op Bolletongersdei kaam 
der in rier by, in jonge ko fan 
goed oardel jier dy’t noch 
net foar it earst kealle hie. 
En sa stadichoan wreide de 
keppel kij him út en stiene 
der op ’t lêst mar leafst acht 
kij op stâl. Wat in rykdom 
foar in boerearbeider!  

 
Sjoerd: “Mar ik hie myn wurk der ek noch by hè. Earst thús melke, doe nei 
Twynstra en de jûns wer. Lân hie ik net. Ik meande de bermen fan de Himdyk. 
Sa kaam ik oan kuil en fretten foar de kij. It moaiste wie: ik krige der ek noch 
jild foar, 400 gûne yn’t jier. De âlde paralleldyk fan Tsjerkwert nei Parregea 
hie ik ek noch, mar dat wie foar it hea. Dy hie ik foar Pinkster altyd al meand 
yn ferbân mei de Alvestêdetocht op ‘e fyts. Dan bleau der fan de bermen 
fansels neat oer mei al dat folk. Sa wie ik de drokte moai foar.” 

 
Sjoerd hie yn dy begjinjierren ek in stikje lân hierd fan ‘e tsjerke. Dat wie 
fjouwer pûnsmiet by Dedzjum. “Trije jier lang sette ik mei in weintsje dêr 
hinne om te melken. Ik molk fuort yn ‘e bus. Thús kaam it dan troch de tjems 
(in molkseef, GDW) yn ‘e tank. Ik hie in tank fan 60 liter. Mar simmerdeis stie 
it fee droech op stâl. De simmer fan 75 wie in hiele hite simmer. De droechte 
trof min. It lân levere gjin fretten op. Dat ik brocht it fee de jûns nei it dykje ta 
fan Doede Wyngaarden. Dêr stie noch wat gers op. En Doede kaam dêr dochs 
amper del, want hy sette meastal mei de boat oer de trekfeart op 
Fiskersbuorren, sa tocht ik. Mar dat hie ik ferkeard ynskatten, want hy kaam 
mei de heafoarke omheech op my ta. Hy woe dat fansels net ha. Lokkich is dat 
allegear goed beteard. De jûns sette ik in stek foar de dyk, sadat it fee net 
fuortrinne koe en de moarns kaam it fee wer op it stikje lân fan ‘e tsjerke.” It 
wie wol wat omslachtich, mar Sjoerd hie it der wol foar oer. 
 
In nije tiid 
Yn ‘e jierren 80 begûnen de boeren sa njonkenlytsen allegear mei 
lisboksstâlen en waard in arbeider oerstallich. Sa ek Sjoerd. Hy krige dien by 
Jelle Twynstra. “Ik krige doe lân te hier fan ‘e diakony fan ‘e tsjerke. Dat wie 

Sjoerd mei syn earste ko achter yn it lân by 
Michiel de Jong dy’t de oanwinst bewûnderet. 
Foto’s komme út it album fan Sjoerd en Tetsje. 
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op nei Eksmoarre, by Hans Reitsma. Ik hie dat mei te tankjen oan Sjoerd 
Gaastra dy’t doe ek yn ‘e diakony siet. Ik wie ek al jierren drager by 
begraffenissen. In boerefeint wie drager, sa wie dat yn dy tiid. De boer makke 
dêr altyd tiid foar frij. Dat waard minder doe’t ik oar wurk fûn. Ik kaam as 
putsjeman yn ‘e timmerwurkpleats fan Joh. Feenstra yn Parregea. Doe wie it 
dragen wat minder te kombinearjen, mar it slagge dochs. Ik ha der sa’n 
njoggen jier west. It boerewurk die ik der foar en nei wurktiid by. En as der 
kuild wurde moast, hold Feenstra dêr wol wat rekken mei. Nei ‘80, by de 
ruilferkaveling, woene se my by Eksmoarre wol kwyt. Yn ruil krige ik sân 
hektare lân yn ‘e mar by Ferwâlde. It wie twa kear sa grut, mar man, wat wie 
dat min lân.“ It wie altyd drok fansels. Wylst Tetsje de boel thús berêde mei 
de bern en it húshâlden, wie Sjoerd fan ‘e betide moarn oant jûns let yn tou 
mei melken, timmerjen, meanen, swyljen en tuskentroch ite en sliepe.  
 

 

 

“Trije kear yn ’t jier meande ik. En ik brûkte ek al keunstmest. Dat struide ik 
oer de bermen mei in lyts keunstmeststruierke. Ik moast der al om tinke dat it 
net fergriemd waard yn ‘e trekfeart en oer de dyk. Dêr wie it ek te djoer foar. 
Tusken itenstiid troch moast ik wat swylje. Dan kaam de pers en de jûns 
moasten wy pakjes lade. Ik krige dan help fan Bouwe en Thijs Huitema. Dat 
wie altyd geweldich. At ik dan mei de wein fol pakjes thús kaam, stie Tetsje al 
klear om my te helpen. Sy hie de bern oan kant en stie op ‘e wein de pakjes 
fêst te meitsjen oan it tou fan ‘e takel. Dy hong boppe yn ‘e skuorre. Ik stie dan 
op de heasouder en brocht mei de takel de pakjes te plak.” Foardat de nacht 
ynfoel, siet dy put der wer op. 
 

Melke op stâl. Links sit Sjoerd op ‘e tuolle te neimelken. Dat dienen se doe om’t 
miend waard dat it fear oars ferkeard waard, der mocht gjin molke sitten bliuwe yn 
‘t jaar. Rjochts sjogge wy Tetsje grutsk op ‘e foerbak sitten by it fee dat op stâl stie.  
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De molkstâl 
Wy geane eefkes werom yn ’t tiid om ta 
beslút it ferhaal fan de molkstâl op te 
tekenjen. Sjoerd fertelt: “Ik bin begûn mei in 
lytse molkstâl. Dêr koene krekt twa kij yn 
stean. Mar yn de jierren 70 ha ik fan Wiebren 
Poelstra dizze kocht om yn Eksmoarre te 
melken. Dy wie twa kear sa grut en stikken 

better as dat lytse ding. Dat wurke op gasflessen en dêr wie altyd wat mei. In 
geheister mei dy flessen en dan woe it wer net. Nee, dy fan Wiebren foldie 
folle better. Dy waard oandreaun troch de aftakas fan myn trekker. Dat wie in 
Volvo. Thijs Huitema sei altyd: ‘Dy trekker is in sprookje, Ik hear dy fan fierren 
al oankommen. Hy rint as in klokje.’ Ik hie doe sa’n seis kij en wat skiep, in stik 
as fiif, seis. Winterdeis molk ik fansels op stâl. Ik wie doe ek wat mear thús fan 
it timmerjen. 64.000 liter yn ’t jier. Wat in weelde en dat op twa hektare. Gjin 
boer dy’t safolle molke út in hektare helle. In boer dy’t foert, dy boert, is it 
boeresprekwurd. En sa wie it ek.”  
 

Doe’t Sjoerd 52 waard, krige er dien by Feenstra. Hy krige in útkearing om rûn 
te kommen en tsjien jier letter brocht de saneamde sanearing útkomst. 
“Fanôf 2004 hold ik allinne noch wat skiep. De molkstâl waard nachthok foar 
de skiep, sa’n 25 stiks gemiddeld. En by min, ûnlijich waar koene se dêr moai 
yn skûlje. Ik wurd meikoarten tachtich en fyn it wol moai sa. Ôfrûne jier ha’k 
wat krupsjes hân mei it hert, dat dan begjinst al nei te tinken fan hoe no 
fierder. It beslút om de molkstâl op te romjen hat goed west. No ha’k by hûs 
noch wat skiep rinnen, mar dat binne mar in pear, in stik as acht. It wie myn 
hobby en dat hâld ik sa noch in bytsje oan.” 
 

It ramt fan ‘e âlde molkstâl stiet der noch at dit petear plakfynt. Mar foar hoe 
lang? At it fjild beferzen is giet it der wei. De foto’s en it ferhaal fan Sjoerd en 
Tetsje litte in stikje boereskiednis fierder libje. 

 
 

 
 
 

By de foto dy’t wy in pear jier lyn makken op in moaie simmerdei. De skiep hat beskûl of it 
skaad opsocht fan de molkstâl dy’t der doe noch geef by stie. Sjoerd hat it lân achter de 
molkstâl krekt meand. Dat brocht wat kuil op foar eigen gebrûk. Sa’n 18 rôltsjes kuil 
ferkocht er oan Bensdorp út Dedzjum. Dat kaam fan lân dat biologysk wie. Ik struide dêr net 
mei keunstmest. Sjoerd seit it mei grutskens: “Ik wie wol wat in biologyske boer hè.” 
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Oranjevereniging ‘Mei inoar ien’ Tjerkwerd e.o. 
 
Nu eindelijk weer een en ander mogelijk is willen we onze jaarvergadering 
weer als vanouds gaan houden in It Waltahus. We zijn natuurlijk erg 
benieuwd hoe het vernieuwde Waltahus er van binnen uit ziet. Noteer 
daarom alvast de volgende datum in de agenda: 
 
VRIJDAG 11 MAART 20.30 UUR  JAARVERGADERING ORANJEVERENIGING  
 
Mochten de regels toch roet in het eten gooien dan laten we dit natuurlijk 
weten en de dan geldende Corona regels zullen we gaan hanteren. 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wiebren de Jong en Mireille Galema, als 
nieuwe leden zijn Sjoerd Bouma en Geertje Bakker bereid gevonden om in 
het bestuur plaats te nemen. Tegenkandidaten of bezwaar kan tot uiterlijk 
voor de vergadering aangegeven worden via de email 
oranjeverenigingtjerkwerd@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Oranje vereniging Mei inoar ien Tjerkwerd e.o. 
 
 

Nieuws van IIsklup Tsjerkwert 
 
Vrijdag 12 november 2021 stond onze jaarvergadering gepland in de 
kaatskantine. Helaas gooide corona (alwéér…) roet in het eten en moesten 
we besluiten de vergadering uit te stellen. Hoewel de regels inmiddels 
versoepeld zijn en het Waltahûs over niet al te lange tijd zijn deuren weer 
opent, hebben we -gezien het al behoorlijk gevorderd zijn van het 
winterseizoen- toch besloten de jaarvergadering nog een keertje over te slaan 
en u middels dit Skieppesturtsje op de hoogte te brengen van alles wat u als 
lid moet weten. 
 
Jaarverslag seizoen 2020-2021  
Het jaarverslag van het seizoen kan kort zijn. De jaarvergadering die altijd in 
november wordt gehouden ging niet door. In plaats daarvan werd bij alle 
leden een uitgebreide nieuwsbrief bezorgd. Bestuurslid Sietske van der 
Meulen was aftredend en herkiesbaar, en tegen haar herbenoeming zijn geen 
bezwaren binnengekomen. Na de opknapbeurt voor de ijsbaan hoopten we 
als ijsclub natuurlijk heel erg op natuurijs! En gelukkig liet Koning Winter ons 

about:blank
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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. Jong en oud heeft een paar 
dagen heerlijk kunnen schaatsen.  Ook de Parodialoop hebben we dit seizoen 
helaas niet kunnen houden. Begin december is de ijsbaan weer onder water 
gezet, in de hoop hem deze winter weer te kunnen gebruiken…. 
 
Van de penningmeester en de kascommissie 
Voor dit seizoen is u door middel van een briefje bij de uitnodiging voor de 
afgelaste jaarvergadering gevraagd om de contributie over te maken. Als het 
goed is, hebt u dit inmiddels gedaan. Mocht u het zijn vergeten, dan kunt u 
dit alsnog doen door 10 (gezinnen met thuiswonend(e) kind(eren)) of 5 (alle 
andere huishoudingen) euro over te maken naar rekening NL40 RABO 0308 
7576 10.  
 
De kascommissie, bestaande uit Sjoerd Bouma en Klaas Boersma, heeft op 4 
november 2021 de boeken gecontroleerd en het financieel verslag 
goedgekeurd. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet! Mocht u meer 
willen weten over de financiën van de ijsclub of het financieel jaarverslag in 
willen zien, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.   
 
Bestuurswisseling 
Dit jaar zijn aftredend en niet herkiesbaar de bestuursleden Pier Jan Zijsling 
en Heleen Wilts. Aftredend en wel herkiesbaar is bestuurslid Gert Folkertsma. 
Als nieuwe kandidaten worden voorgesteld: Djurre Zijsling en Carola ten 
Boer. Wie bezwaar heeft tegen hun benoeming en/of de herbenoeming van 
Gert, dient dit binnen 2 weken na het uitkomen van dit Skieppesturtsje 
kenbaar te maken bij het bestuur. Wanneer er geen bezwaren worden 
ingediend, worden Djurre, Carola en Gert als ge-/herkozen beschouwd. Als 
bestuur zijn we ontzettend blij dat deze drie mensen bereid zijn zich (langer) 
voor de ijsclub in te zetten! 
 
Plannen seizoen 2021-2022 
We hopen van harte dat we deze winter niet alleen onze eigen ijsbaan 
kunnen gebruiken, maar ook dat we nog een keer met de leden naar Thialf 
kunnen gaan. Mocht dit lukken, dan laten we van ons horen via de mail en de 
social media. Verder doen we ons uiterste best om dit voorjaar toch eindelijk 
weer eens een Parodialoop te houden.  
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Tenslotte 
We hopen dat we u met dit korte stukje voldoende hebben bijgepraat. Met 
vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij het bestuur! 
 
Hartelijke groet Bestuur IIsklup Tsjerkwert, 
Jelle Feenstra – voorzitter Gert Folkertsma 
Heleen Wilts – secretaris Lisette Kootstra 
Pier Jan Zijsling – penningmeester Thomas Burghgraef 
Sietske van der Meulen iisklup-tsjerkwert@hotmail.nl   
 
 

Update Ja, no Hyke? 
 
Alweer een ruime tijd geleden is er nostalgisch geschied geschreven door Jan 
en Jan over het leven rondom de Babuurstermolen, in de strijd tegen het 
water. In Juni 2021 was aanvankelijk het plan gevat dit in de vorm van een 
‘iepenlofspul’ uit te voeren dóór en mét de Tjerkwerder dorpsbewoners. 
  
Fondsen aangeschreven en subsidies aangevraagd, voorbereidingen in gang 
gezet. Helaas stak Covid een streep door de planning. Met enthousiasme 
stelden we als organisatie het project een jaar uit. Opnieuw teleurstelling 
betreft 2022. Door onzekere ontwikkelingen en maatregelen rondom Covid, 
heeft de organisatie in januari besloten het stuk pas in juni 2023 uit te 
voeren! We gaan ervan uit dat de wereld er dan toch echt weer helemaal 
uitnodigend uitziet, betreft beleven van kunst, cultuur en samenzijn!  
 
Het geeft de organisatie tevens de tijd, om de voorbereidingen goed te doen. 
Ook voor alle betrokkenen uit het dorp die hun medewerking al hebben 
toegezegd geeft het ruimte om zich goed voor te bereiden. Daarnaast gaan 
we nog actief opzoek naar Tsjerkwerters die mee willen doen. De organisatie 
heeft er zin in! "Drie keer scheepsrecht!"! 
 
Groeten de organisatie van Ja, no Hyke?, 
 
Jan Nota, Ekerina Bootsma, Wieko Hekkema, Epie Wijngaarden, Agatha 
Witteveen, Anita Hekkema en Jan Witteveen. 
 

 

mailto:iisklup-tsjerkwert@hotmail.nl
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Fyftjin en fierder…  
Verleden en Verlangen van de Elfstedentocht. 
 

Op 2 januari 1909 ging de eerste Elfstedentocht van start met 22 rijders. Een 
tocht van 200km. Er zouden er nog 14 volgen. De koudste in 1963. Het was 
toen  -20˚  bij harde wind. De laatste in 1997 met bijna 17.000 rijders. Die 
laatste tocht is nu (2022) al langer dan ooit geleden. Toch hoeft het elk jaar 
maar even te vriezen of de schaatskoorts slaat toe: dit jaar een 
Elfstedentocht, zou het? 
 

Fyftjin en Fierder, 15 Tochten… 1 Toekomst! 
 

Dat geweldige verleden én dat heftige verlangen heeft de kunstenaar, Pieter 
Jan Stallen, verbeeld met silhouetten van stoer cortenstaal: 
–  15 aan de weidse noordkant van Tjerkwerd, één voor elk jaar van de Tocht. 
–  1 op de brug van het dorp: een famke op de schouders van haar vader, 
wijzend naar de verte: 
 

“…de reedriders…soene se noch komme…?” 
 

Fyftjin en Fierder staat halverwege de Elfstedenroute. Een ‘landmark’, net als 
de ereboog bij de finish en de ‘tegeltjesbrug’ bij Gytsjerk. Maar het is ook om 
andere redenen een iconisch werk. Voor alle silhouetten -behalve die van 
1986- stonden bewoners van het dorp zelf model(link). Voor het silhouet van 
1986 koos de kunstenaar een bijzondere deelnemer uit dat jaar: W.A. van 
Buren, de toenmalige kroonprins. En om te weten wat er in het famke 
omging, vroeg de kunstenaar dat aan de kinderen uit groep 6 van alle 
basisscholen van de gemeente Súdwest-Fryslân. Uit de inzendingen kozen de 
vier 6e groepers van de basisschool uit Tjerkwerd(link) de sterkste gedachte. 
Ze werden daarbij geholpen door Klasina Seinstra (winnares van 1997). 
 

En dan is er nog dat ene kinderlaarsje naast twee grote laarzen. Wat is daar 
aan de hand? “Goeie vraag.”, zegt de kunstenaar. “Dat ene laarsje, dat zegt 
alles. Voor mij kern van het werk. Begin en eind, kijk maar goed.” 
 

Fyftjin en Fierder werd onthuld in twee stappen: alle silhouetten behalve de 
schaatser door de dorpsbewoner-modellen op 17 dec. 2021(link) gevolgd 
door de officiële onthulling mét schaatser op 26 febr. 2022 door Tineke 
Dijkshoorn (winnares van 1986), samen met Lenie van der Hoorn (winnares 
van 1985) en Henk Angenent (winnaar van 1997).  



’t Skieppesturtsje | 45e jiergong – nûmer 1, maart 2022 33 

Nieuws van de EHBO vereniging Tjerkwerd  
 
Op dinsdag 14 september zijn we weer begonnen met de herhalingslessen 
van de EHBO. Vanwege de verbouwing van ‘t Waltahûs mochten wij onze 
herhalingen houden in de gemeenschapsruimte van CBS De Reinboge. Onze 
Kaderinstructrice Hinke Twijnstra had de lessen goed voorbereid zodat wij 
veilig op 1,5 meter konden oefenen. Zo had ze de armen en benen van oude 
reanimatiepoppen gebruikt om onze verbandleer op uit te oefenen. Zoals een 
ernstige bloeding kuit, drukverband, verstuiking enkel, verstuiking pols, 
traumazwachtel onderbeen, stompverband en nog een aantal verbanden.   
 

Ook een lotus was bij de les aanwezig, zo kon er op afstand bekeken en 
opgeschreven worden wat voor letsel en welke eerste hulp. De 
zaterdaggroepen en reanimatie avonden konden op deze manier ook  
doorgang vinden. Vorig seizoen moesten wij die annuleren maar gelukkig 
konden ze dit jaar doorgaan.    
 

Eind oktober is er een nieuwe AED aangeschaft de oude was 13 jaar oud en 
aan vervanging toe. Door  Windkracht 10 geschonken en 
hangt nu in het nieuwe kastje links van de voordeur van 
it Waltahus. Van de gemeente kregen we ook subsidie, 
die wordt nu gebruikt voor het potje voor de jaarlijkse 
onderhoud. 
 

Helaas hebben wij de herhalingslessen en reanimatie 
avond voor januari moeten annuleren. Als het lukt willen 
wij eind maart nog een reanimatieavond organiseren. 
 

Groeten van de EHBO vereniging Tjerkwerd     
 
                                  

Hoi, ik ben Hester Folkertsma van Ymswâlde! 
 
Ik ben 12 jaar en ik heb ongeveer een jaar 
paardrijden gehad, maar helaas is dat 
gestopt. Dus nu zoek ik een verzorg 
pony/paard waar ik zo nu en dan op kan 
rijden.  Heb jij de ideale plek voor mij? 
Bel of app dan naar 06-44442889!   
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Berne 
 

 

    *9 jannewaris 2022 
 
 
 

 

       Jorn 
   Witteveen 

  
  
  

    Sjors, Marjanna, Sophie en Fenna  
 

Stoarn 
 

 
 
 

Kollekte 
 

Tijdens de hersenweek hebben Natasja van der Meulen, 
Conny van Oorschot en Marja Verzijlberg €331,45,- 
opgehaald voor de Hersenstichting. Laatstgenoemde vierde 
daarbij haar 12 en een half jarig jubileum als collectant.  
 

Alle gevers hartelijk dank! 
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Tige tank  
 

In ûngelokkige fal mei gefolgen, healwei de trep in planke hammerje en dan 
útglide... dêrnei ambulânse, sikehûs en 7 wiken plat op bêd. Ik wol elkenien 
betankje foar de wize wêrop meilibjen toant is hjir yn Tsjerkwert troch in 
kaartsje, in telefoantsje en/of in besite. Nei in revalidaasje fan mear as 4 
moanne hoopje ik gau wer oan it wurk te kinnen. 
 
Wietze Kootstra 
Tibma (od Ee) 
KS GEMINI 

 
 
Lieve Tsjerkwerders en Dedzjumers, 
 

Het is nu 9 maanden geleden dat ik, Maria McHugh-Kramer, op 1 april 2021 
(geen grap!) te horen kreeg dat ik kanker had en de volgende dag chemo 
moest hebben. In totaal 6 keer om de 3 weken. Het is een heftige tijd 
geweest, dat kan ik je wel vertellen. Iedereen die zelf met kanker te maken 
heeft, weet er ondertussen heel veel van. Ondanks de ernst van mijn situatie 
kan ik zeggen dat ik opgelucht ben dat de kanker weg is en kijk ik uit naar 
2022 als een ander mens. 
 

Ik, mijn man Wim en mijn gezin hadden dit niet zo succesvol kunnen 
doorstaan zonder jullie steun. Elke week kreeg ik liefdevolle kaarten, 
fruitmanden, cake, chocola en zeeën van bloemen. Ook boden mensen hulp 
aan ons gezin. Het emotioneert mij als ik dit verhaal typ! Jullie liefde was 
nodig en wij hebben jullie liefde gevoeld. Nog steeds krijg ik appjes, 
telefoontjes en aardigheden van mensen! Ik ben er nog niet, maar ik maak 
elke week vorderingen. 
 

Vanuit mijn hart zeg ik dankjewel voor jullie steun. Tijdens een pandemie, dat 
het leven voor iedereen zwaar maakt, hebben jullie aan ons gedacht. Wow! 
Wat een geweldige plek om te wonen met zoveel liefdevolle mensen. 
Woorden schieten te kort. 
 

Wij wensen jullie allen een gezegend, gezellig en gezond 2022! 

 

Liefs Maria x Wim x Eva x Liam x Tys x Elsa  
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Koken met Riemkje 
 
Inmiddels is het jaar 2022 alweer 2 maanden oud. Het wil nog niet echt 
winterweer worden, het water op de ijsbaan is nog nauwelijks bevroren 
geweest. Toch heb ik een [winter]recept gezocht wat lekker is bij de koffie of 
warme chocomelk en niet heel moeilijk is om te maken. Ook voor kinderen is 
dit een leuk recept. Heel veel plezier en EET SMAKELIJK. 
 
APPEL KANEELROLLETJES 
Ingrediënten: 

➢ 2 appels (Elstar) 
➢ 10 witte boterhammen 
➢ 10 gram bloem 
➢ 2 theelepels kaneel 
➢ 160 gram suiker 
➢ 80 gram boter 
➢ 0,5 theelepel nootmuskaat 

 
 
Bereidingstijd: 30 minuten 
 
 
Schil en snijd de appels in kleine blokjes en 
meng deze met 1 theelepel kaneel, 10 gram 
bloem, en 70 gram suiker. 
 
Snijd van de boterhammen de korsten af. Doe 
nu wat appel op de boterham en rol de 
boterham op tot een rolletje.  
 
Maak een mengsel van de rest van de kaneel 
en de suiker. Smelt de boter in een bakje. Haal 
de rol nu door de boterham vervolgens door 
het suiker mengsel. 
 
Doe de rolletjes in een ovenschaal en zet deze 
op 180 graden weg voor 15-20 minuten.  
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Tichterby de natuer, troch de flearmûzen 
 

Dat is de titel van het vervolgproject na 'Bats yn Byld'. In 't Skieppesturtsje 
van juli 2021 schreven we dit al. In juli was net duidelijk geworden dat het 
project kon starten. Subsidies van het Iepen Mienskipsfûns, Kernenfonds 
Gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Windkracht 10 en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds waren toegezegd. Er is een mooi budget om de plannen uit te 
voeren. Tjerkwerd, Kimswerd en Burgwerd zijn de deelnemende dorpen met 
als trekkers de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland.  
 

Van Tichterby de Natuer zullen alle Tjerkwerders wat merken als we erin 
slagen om de leefomgeving van vleermuizen te verbeteren door een rijkere 
variatie aan kruiden, grassen, struiken en boompjes waar veel insecten, 
vlinders en bijen op afkomen. Het liefst willen we inheemse en bloeiende 
soorten. De insecten hebben er baat bij en Tjerkwerd wordt er mooier van. Er 
zijn in en bij het dorp nog allerlei plekjes waar geplant en gezaaid kan 
worden.  
 

Geveltuintjes langs de Waltaweg 
Bijvoorbeeld in geveltuintjes langs de 
Waltaweg. De gemeente is aangesloten  bij 
Stichting Steenbreek. Doel van Steenbreek is 
een aantrekkelijke en kleurrijke straat onder 
het motto 'tegel eruit, plant erin'. De 
gemeente verwijdert gratis tegels en zorgt 
voor plantaarde. Bewoners schaffen zelf 
planten aan, zoals stokroos, lavendel, 
veldsalie, klimhortensia en zorgen voor het onderhoud. Belangstellenden 
kunnen zich opgeven bij de Werkgroep Natuur Tjerkwerd. We stellen budget 
vanuit het project beschikbaar om een deel van het plantgoed te kopen. Wil 
je ook een geveltuin? Meld je aan via onderstaande contactpersonen. 
 

Plantdag voor een kleur- en bloemrijk dorp! 
En wat vind je van het planten en zaaien van mooie inheemse bloeiers in 
bermen en grasstroken in en bij ons dorp? Bijvoorbeeld wilde margrieten, 
cichorei, kaasjeskruid en andere soorten in de onderwal langs de vaart tussen 
brug en kunstwerk 'Fyftjin en fierder'? Of een strook gras afplaggen bij de 
school en inzaaien voor een bloemenweide? Of stokrozen planten tegen de 
schoolmuur? Of een perceeltje bij de trailerhelling beplanten met 
bijvoorbeeld wilde geraniums, sneeuwbessen en enkele rode vlierstruiken en 
vlinderstruiken? Doe je mee met de  plantdag op 23 april? Meld je aan! 
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In de kerk zitten veel meervleermuizen. Maar er vliegen verschillende andere 
soorten vleermuizen rond in Tjerkwerd. Vinden die altijd een geschikte 
verblijfplaats? Kunnen we ze helpen? Door bijvoorbeeld vleermuiskasten op 
te hangen? Die kunnen we best zelf maken, volwassenen en kinderen samen. 
Je ziet her en der in Friesland manshoge insectenhotels waar gretig gebruik 
van gemaakt wordt. Ook die kunnen we heel goed samen met kinderen 
bouwen. Hulp daarbij is welkom. Wil je een tijdje een vleermuisdetector 
lenen om te bepalen welke soorten en aantallen rond jouw huis vliegen? De 
werkgroep stelt een uitleenprogramma op dat start in april.  
 
Wil je in eigen tuin meer diversiteit, met bijvoorbeeld inheemse bijen- en 
vlinderplanten? Wees welkom op de inspiratiemiddag op 9 april.  
 
Wat is er mogelijk in de grasstrook naast de toegangsweg Dyksicht? We 
denken aan vaste wilde planten als duizendblad, wilde peen, smeerwortel en 
dergelijke. En enkele losse perceeltjes wilde appel, meidoorn, kornoelje etc. 
En wat te denken van een rijtje knotwilgen langs de eerste paar honderd 
meter van de Âld Dyk richting Fiskersbuorren? Misschien ook een drietal bij 
het bankje verderop? We hebben voorkeur voor een soort met fraaie rood-
oranje takken. 
 
Onze ideeën binnen het project 'Tichterby de natuer' sluiten deels aan bij het 
streven van de gemeente SWF om meer ecologisch te werken. Samen willen 
we voorkomen dat inheemse wilde planten, struiken en de insecten die ze 
aantrekken verdwijnen. De gemeente Súdwest-Fryslân beheert ongeveer 
1400 kilometer berm. Zo'n 45% daarvan wordt nu op ecologische wijze 
onderhouden, dat wil zeggen gefaseerd gemaaid en het maaisel afgevoerd. 
De bodem moet voedselarm worden waardoor inheemse planten beter 
gedijen en meer insecten trekken.  
 
Binnenkort krijgen de inwoners van Tjerkwerd nadere informatie over de 
inspiratiedag en plantdag, maar als je je nu al wilt opgeven als vrijwilliger dan 
ben je hartelijk welkom. We horen het graag van je! 
 
Voor aanmelding geveltuinen en vrijwilligers: 
Agatha Miedema, Waltaweg 1, 0630196950, agatha_miedema@hotmail.com 
 
Voor aanmelding vrijwilligers: 
Anne de Vries, Singel 10,  0612425354, vriver@xs4all.nl  

mailto:agatha_miedema@hotmail.com
mailto:vriver@xs4all.nl
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Kleurplaat 
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Snypsnaren 
 

Der wie der dan, lang ferwachte; Prins Pils!    
 

It like de ôfrûne moannen wol of’t Wiebren (Kees) de J. yn ’t Waltahûs 
oernachte… Syn auto slipt der yn elk gefal yn it wykein faaks wol. 
 

André van D. en Janny van der H. kamen wilens harren Alvestêdetocht mei it 
boatsje troch de trekfeart. It wie ‘stromin weer’ dus spitigernôch kaam 
Tsjerkwert der yn it programma bekaaid ôf. 
 

De trekker ljochtsjes alvestêdetocht sette ek yn Tsjerkwert ôf. Famylje Ule en 
Hiltsje H. mei de Haarsma Groep wie gasthear. Geweldich! 
 

Titus fan de Freonskip yn Blauhús moat wer hiel wat klandyzje misse. It korps 
Eensgezindheid spilet wer yn ’t Waltahûs! 
 

De stamtafel en de stuollen yn it ferboude Waltahûs binne skonken troch 
stamgast Alie P. Geweldich! 
 

De jeugd yn Tsjerkwert hat no swaaipitten en toeters op ‘e skelters. Dat giet 
fan toet-toet-toet-toet-toet-toet-toet-toet-toet!  
 

Jelle F. gie mei de bern útiten. Doe’t immen "sukade duo" bestelde, betocht 
Naomi har dat it fleis op it fjoer stie. Lokkich koe buorfrou it fjoer útsette, mar 
it kwea wie al dien. Oare deis wie Jelle’s jierdei, dêr siet in luchtsje oan… 
 

Op Dyksicht wurdt bout. Alteast der stiet in boerd. Minsken út Joure hawwe 
we heard. Komme Koos en Ada S. wer werom? 
 

By Marten en Hinke B. is ek in nije boukavel. De jeugd bout der hutten! 
 

De jeugd kaam mei de step lâns foar hantekenings. We willen een skatepark! 
 

Wolle jo feilich en fertroud wat ferkeapje fia Marktplaats? Freegje 
erfaringsman Klaas B. om advys… Moai dat it jild tebek is Klaas! 
 

Mireille G. en Akky H. geane te walking bootcampen yn Boalsert. Mar se 
hawwe der in hekel oan om op it matsje te kommen.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Voor al uw engergiezuinige verlichting en  

installatieaanleg kijk voor meer info: 

www.spaarlampen.eu 0625146668 

Kopijdatum foar it nije nûmer  

25 juny 2022 

itskieppesturtsje@gmail.com  
 

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


 

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

Opfokkorrel  

Opfokmeel 
Jonge hennenkorrel   
Legkorrel   
Legmeel   
Gemengd graan   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 


