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Fan de redaksje 

Voor ons ligt de tweede uitgave van het Skieppesturtsje alweer. En wat is er 
in de tussentijd alweer een hoop gebeurd. 
 
Corona ligt voor ons gevoel gelukkig achter ons, ondanks dat de eerste 
besmettingen alweer een feit zijn. Maar het gevoel van vrijheid is alweer 
gauw “gewoon”. Al is die vrijheid niet voor iedereen “gewoon”, het huisje op 
de Singel is prachtig opgeknapt en momenteel wonen er 6 mensen uit 
Oekraïne, waarvan de vrijheid ernstig ontnomen is. Wel hebben zij een warm 
welkom in Tjerkwerd gekregen en zetten veel bewoners uit ons dorp zich in, 
zodat zij een veilig plekje hebben. Echt iets om heel trots op te zijn. 
 
We hebben inmiddels ons Dorpsfeest gevierd en het korps hun 100 jarig 
bestaan. Wat hebben we genoten met elkaar en vooral dat het weer mocht 
na 2 jaar. Het was weer een prachtig feest, Oranjevereniging een dikke pluim 
voor jullie, het was weer dik voor elkaar!! De foto’s en verhalen staan 
verderop in deze uitgave. Zodat we nog even na kunnen genieten. 
 
De kinderen van de lagere school gaan  genieten van hun welverdiende 
zomervakantie en groep 8 heeft inmiddels afscheid genomen, Jippe, Rienk, 
Lena, Hester, Benthe, heel veel plezier en succes op het voorgezet onderwijs! 
 
We wensen jullie hele mooie zomermaanden toe, met veel zonneschijn en 
lange zomeravonden. 
 
Heel veel leesplezier. 
 
Groet Riemkje de Groot  
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Frijwillige bydragen 

 

 
 
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
Mw Y. Folkertsma-Dijkstra; Fam. J.P. Zijlsling eo; Fam. S.B. Bouma; Mw. A. de 
Jong; Mw. Huisman-Stelligwerf, C. G. Bouman; Mw. C. Roodvoets; Dhr. Y.B. 
Bonnema eo; Dhr. H. T. Feenstra; Fam. D. Wyngaarden eo H. Wyngaarden; 
Mw Stremler-Stegenga; Fam. S.K. Bakker eo A. Bakker. 
 

Namens de redactie, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

Bijdragen kunnen overgemaakt worden met vermelding “Bijdrage it 
Skieppesturtsje” en het jaar waar het betrekking op heeft. Bankrelatie 
ABN/AMRO bank Bolsward. 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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Hoop ynskriuwing monuminteregister Polderhúske 

 
It wite húske by de mole, sa’t it by de measten bekend stiet, fertoant ferfal 

 

Op 31 maaie krige it Polderhúske fan de ”Beabuorstermole” hege besite. 
Eigner De Fryske Mole is al mear as tsien jier dwaande om te besykjen it 
wenninkje ûnderdiel útmeitsje te litten fan de beskriuwing yn it lannelike 
monuminteregister dat no allinne oan de mole de status fan monumint 
takint. En dat moat oars, sa fynt Gerard van Dijk, ferbûn oan it Steunpunt 
Monumentenzorg Fryslân en algehiel koördinator fan de molestichting. It 
wenninkje mei de mole en it hiem moatte as in gehiel sjoen wurde en as 
sadanich beskerming fertsjinje, sa fynt de stichting. 
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Op de foto f.l.n.r. Fryske Mole koördinator Gerard van Dijk, frou Marceline 
Dolfin en de mûnders Sjoerd de Roos en Jentje van der Stap. 
 

Dat is foar “It Polderhúske”, sa’t Pier Zijsling dat eartiids neamde, wol hiel 
nedich, want de ûnderhâldstastân giet glûpende hurd achterút. Dat sjogge ek 
de beide mûnders Jentje van der Stap en Sjoerd de Roos. It sint harren mar 
min dat der sa lang tsjinoan skiten wurdt foardat it Ryk lang om let aksje 
ûndernimt. Stadichoan dringt it besef troch dat it iene eins net sûnder it oare 
kin. De gebouwen binne like âld en bepale tegearre it monumintale oansjen 
fan it gehiel. Yn de omjouwing stiet de mole bekend as ”de mole by it wite 
húske” en it wentsje as ”it húske by de mole”. Om koart te kriemen, it wurdt 
tiid dat de monumintale wearde fan de molewent ek ta utering komt yn in 
bekriuwing yn it monuminteregister. Mei de skôging troch Marceline Dolfin, 
adfiseur arsjitektuerhistoarje fan de Ryksstjinst fan it Kultureel Erfguod, is de 
earste stap set. Stichting De Fryske Mole hat har mei de beide mûnders sa 
wiidweidich mooglik ynformearre. It is no wachtsjen op it rapport dat yn de 
rin fan dit jier ferskynt en antwurd jaan sil op de winsk om ynskriuwing. Dan 
kin der ek makliker aksje ûndernommen wurde om de sa nedige opknapbeurt 
te realisearjen.  

Gerben D. Wijnja   
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‘’Vrijheid in verbondenheid’’ 
  Dodenherdenking 4 mei  

 

Onder grote belangstelling vanuit het dorp, van familieleden van gevallenen 
en van anderen die op wat voor manier dan ook door de oorlog aan het dorp 
zijn verbonden, werd in Tjerkwerd op 4 mei de dodenherdenking gehouden. 
De familie Schukken was zelfs met een groep van 27 personen aanwezig. Na 
twee jaar een plechtigheid zonder publiek kon er weer als voorheen worden 
samengekomen bij het in 2014 opgerichte monument. Een herdenking die 
door de gebeurtenissen in de wereld van dit moment een extra lading had 
gekregen.  
 

De kinderen van basisschool ‘’De Reinbôge’’ die het monument hebben 
geadopteerd, hadden een belangrijke rol bij de herdenking. Op school was 
voor hen een gastles verzorgd door de heer Bouwe Baarda uit Sneek. Met 
name het verhaal van Justin Gerstner is door hem aan de kinderen verteld. In 
de stoet vanaf de basisschool naar het kerkhof, voorafgegaan door het korps 
‘’Eensgezindheid’’ droegen de kinderen de kransen en bloemstukken. Bij het 
monument werden kransen en bloemen gelegd namens de gemeente, 
familieleden van de omgekomen Leo Flapper, de basisschool en het 4 mei-
comité. 
 

Namens de gemeente Súdwest-Fryslân werd vervolgens gesproken door 
raadslid Arjen Doedel. Het thema van het nationaal comité 4 en 5 mei is dit 
jaar: vrijheid in verbondenheid. Een thema dat ons wijst op onze 
verantwoordelijkheid, juist nu de democratie in de wereld zo onder druk 
staat. De kinderen van groep 8 lazen twee zelfgemaakte gedichten voor, het 
ene van de jongens Rienk Bakker en Jippe de Vries en het andere van de 
meisjes: Hester Folkertsma, Lena Tiesma en Benthe Ouderkerken. 
 

Na het spelen van enkele koralen door het korps blies Bouwe Speerstra even 
voor 8 uur het signaal Taptoe. De twee minuten stilte die daarop volgden 
werden beëindigd met het Wilhelmus. Na een dankwoord van de 
ceremoniemeester liepen de aanwezigen achter het korps aan weer terug 
naar de basisschool, waar voor degenen die van buiten het dorp kwamen nog 
een kopje koffie werd geschonken. 
 

Graag spreken wij onze dank uit aan alle aanwezigen en betrokkenen die deze 
herdenking mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk dank ook voor alle giften in 
de collectebus, de opbrengst bedroeg maar liefst € 120,25! Dit stelt ons in 
staat de herdenking in Tjerkwerd in stand te houden. Heel hartelijk bedankt!  
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4 mei-comité Tjerkwerd: Margriet Bekema, Wiebren de Jong, Jurjen 
Koehoorn, Jentje van der Stap en Heleen Wilts 
 

Exemplaren van het boek Opdat wij niet vergeten, geschreven door Gerben D. 
Wijnja, zijn nog steeds te verkrijgen bij de comitéleden voor 10 euro per stuk. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan de herdenking.  
 
 

Nieuws van ’t Pjuttehonk 
 

 
 

Op woensdag 18 mei hadden de peuters een spannende dag; ze mochten op 
schoolreisje! De reis ging naar speeltuin ’t Oordje in Bolsward. Het weer was 
prachtig en de kinderen konden lekker spelen. Het was één groot feest! 
 

Sinds dit schooljaar zijn de basisscholen van Tjerkwerd en Exmorra gefuseerd. 
Dit i.v.m. de sluiting van de basisschool in Exmorra. Wat zijn we blij dat 
hierdoor de peuteropvang nu ook een aantal peuters uit Exmorra heeft 
mogen verwelkomen! Helemaal omdat het aantal peuters op de 
peuteropvang hard achteruit loopt. Hierbij willen we dan ook gelijk een 
oproep doen aan iedereen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar: meld 
uw kind aan!  
 

De peuteropvang is hartstikke leuk en leerzaam. ’t Pjuttehonk in Tjerkwerd is 
open op maandag- en woensdagochtend. Aanmelden kan al vanaf dat uw 
kind 1 jaar is. Het is belangrijk om dit te doen, zodat de organisatie weet dat 
er nog kinderen verwacht worden in de loop der tijd. Voor meer informatie 
kunnen jullie terecht bij de activiteitencommissie, 
 

Margriet Bekema, Sabine Brouwer en Ekerina Bootsma 
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Fitness foar froulju 
 

Bij velen van jullie zal het bekend zijn dat er al twintig jaar op maandagavond 
van half acht tot half negen een gymnastiekgroep actief is in het Waltahus, 
onder deskundige leiding. Dit gedurende het winterhalfjaar van oktober tot 
mei. We doen oefeningen op muziek, spiertraining en vloeroefeningen op 
hiervoor bestemde matjes. En iedereen doet mee naar eigen kunnen onder 
het motto alles mag, maar niks moet. Na de coronaperiode van de afgelopen 
twee jaar bleek in februari j.l. dat er dames om verschillende redenen 
moesten afhaken. Dit is natuurlijk erg jammer, want zodoende bleven er te 
weinig gymnasten over en was het financieel niet meer mogelijk om op deze 
manier door te gaan. Daarom zijn we op zoek naar dames die graag een keer 
in de week samen met dorpsgenoten willen gymen/bewegen. Zoals iedereen 
weet is bewegen HET sleutelwoord voor een fit en gezond leven. 
 
Laat daarom van je horen en geef je voor 1 september op bij: 
Hinke Brandsma  tel. 0621671511 
Jeanet Volbeda  tel. 0657093102 
Jantje vd Stap   tel. 0643869900  
 
 

 

Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.  
 

Na in januari nog één keer via ZOOM te hebben vergaderd, zijn we alweer 6x 
bij elkaar geweest om live te vergaderen, wat veel prettiger is!  
 

Onderwerpen die op dit moment onze aandacht hebben zijn onder andere: 
✓ De mogelijkheden voor het aanleggen van een fietspad langs de 

noordzijde van het kanaal richting Exmorra. Dit in gezamenlijk overleg 
met de dorpsbelangen van Exmorra en Allingawier. 

✓ Contact met provincie en gemeente over aanpak N359. Op het 
moment dat u dit leest heeft u waarschijnlijk de nieuwsbrief van de 
provincie al gekregen, en is de “inloopbijeenkomst” in het Waltahûs 
ook al geweest. 

✓ Contact met PJ Stallen, de ontwerper van het kunstwerk Fyftjin en 
Fierder. In de herfst wordt waarschijnlijk de bezoekersplaats bij het 
kunstwerk gerealiseerd. 

✓ Contact met werkgroep natuur. Zie elders in deze sturt.  
✓ Tijdens overleg met de gemeente hebben we gevraagd of het eerste 

gedeelte van de Ald dyk verhoogd kan worden, omdat dit eerste stuk 
vaak te nat is om te belopen, terwijl de rest prima is. 
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✓ De bloembakken bij de brug zijn weer geplaatst, enige hulp bij het 
watergeven is van harte welkom! Als u/jij de bloemen ook wel eens 
water wilt geven, neem dan contact op met Mira Hoek of iemand 
anders van het bestuur. 

 
Vrijdag 8 april jl. hebben wij een avond in het Waltahûs georganiseerd met de 
vraag of we als dorp iets voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunnen 
betekenen. Op deze avond is er een werkgroep gevormd om te onderzoeken 
of dit mogelijk zou zijn. 
 
Donderdag 12 mei jl. heeft deze werkgroep weer een informatieavond 
georganiseerd. Hier werd het nieuws medegedeeld dat stichting WK 10 het 
huisje aan de Singel 18 gekocht heeft, waar in eerste instantie een gezin uit 
Oekraïne in opgevangen kan worden. Op deze avond zijn verschillende 
werkgroepjes gevormd zodat een ieder die dat wilde zijn/haar bijdrage kon 
leveren. 
 
Het huis is vervolgens door de geweldige inzet van vele mensen uit het dorp 
verbouwd, geverfd, gepoetst en ingericht. De complete inrichting is 
geschonken door de dorpsbewoners, kringloopwinkel Dorcas, en de Friese 
Poort. Ook zijn er een aantal bedrijven die op één of andere manier hun 
steentje bijgedragen hebben. 
 
Maandag 13 juni jl. was het zover, we konden 6 volwassen Oekraïners een 
veilig onderkomen bieden. Ze worden begeleid in het vinden van hun weg in 
onze omgeving en ook krijgen ze taalles. Dit ook weer door de inzet en 
begeleiding van een aantal dorpsgenoten. 
 
Al met al vinden wij het geweldig dat dit met de inzet en bijdragen van veel 
mensen uit ons kleine dorp Tjerkwerd tot stand is gekomen. Dank daarvoor! 
 
We gaan ervan uit dat we op 25 november a.s. weer een normale 
ledenvergadering kunnen houden in het Waltahûs.  
 
Allen een hele fijne zomer toegewenst.  
 
Het bestuur. 
 
dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com   
www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang   

mailto:dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
http://www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang
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Van de Reinbôge  
 

Aeres 
Ik zit nu in groep 8, dus ik moet volgend jaar naar de middelbare school. Dit jaar 
gingen we goed zoeken naar een goede school waar ik wel iets met mijn handen kon 
doen, in plaats van dat ik de hele dag aan een tafeltje moet zitten met een stapel 
werk. Na het zoeken en naar doedagen en open dagen te gaan kwam ik op het Aeres 
op een open dag. Ik vond het leuk, er waren dieren je kon dingen doen met je hand 
en de leraren waren aardig. Ik had het daar naar m'n zin. Toen hadden we besloten 
dat ik naar het Aeres ga. Dat is leuk, want Lena gaat er ook op school. Nu zit ik eerst 
nog een paar weken op de Reinboge. Rienk Bakker 
 

 

Ik ben Hester Folkertsma en ik zit in groep 8. Ik ga na de vakantie naar het Marne 
College in Bolsward. Ik heb 13 of 14 juli kennismaking met mijn nieuwe klas. Dan 
moet mijn zwemkleding mee en dan gaan we waarschijnlijk suppen door Bolsward. Ik 
ga als enige van Tjerkwerd naar Bolsward naar school, dus ik kom niet bij bekenden in 
de klas. Ik heb er wel heel veel zin in!   
 

 

Hoi, ik ben Benthe Ouderkerken. Ik zit nu in groep 8. Ik ga volgend jaar naar de 
Bogerman in Sneek. Ik heb er heel veel zin in. We zijn ook al heel veel bezig met 
voorbereidingen. Ik heb ook nog een kennismaking met m'n nieuwe klas en mentor. 
Ik heb al een fiets en schooltas.  
 

 

School 
Hallo, ik ben Jippe. Ik zit in groep 8 en ga naar Het RSG Magister Alvinus in Sneek. Ik 
heb er wel zin in. Ik ben de enige uit mijn groep die naar de RSG ga. Mijn zus zit ook 
op de RSG.  
 

 

Hoi ik ben Lena en ik ga volgend jaar naar het Aeres, het vmbo in Sneek. Ik ga daar 
naar toe, omdat je daar met je handen kunt werken. Je hebt daar ook dieren!! Rienk 
gaat daar ook heen.  
 

 

Mijn schoolreisje 
 

We verzamelden allemaal bij school. Toen gingen we in de 
bus naar het pretpark Drouwenerzand. Toen we daar aan 
waren gekomen, gingen we naar de verzamelplaats. Daar 
werd een vlag opgehangen. Toen mochten we in de 
attracties. Detmer, Riemer en ik gingen als eerst naar het schommelschip. 
Daarna gingen we naar de zweef die naast het schommelschip stond. Die ging 
best hard! Toen gingen we in de botsauto's. We deden ook tikkertje met de 
botsauto's. Daarna gingen we in het Hunebed die was wel leuk. Toen gingen 
we in de Jungle dat is een soort achtbaan alleen veel kleiner. Daarna gingen 
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Riemer en ik in de Freakout, dat is een van de heftigste attracties van het 
park. Daarna gingen we in het Spookhuis. Dat was heel leu, maar het viel wel 
mee hoe eng het was. Toen was het lunchtijd en gingen we een frikandel 
met patat eten. Daarna gingen Riemer, Detmer en ik op de ezels. Die reden 
rondjes op een soort wild-west-parcours. Daarna was het weer tijd om naar 
huis te gaan, dus ik ging nog even een ijsje halen. Toen gingen we in de bus 
terug met muziek van de buschauffeur. Dit was mijn schoolreisje.  
Gemaakt door: Tys  
 

 

Bouw Base  
Groep 7/8 gingen dit jaar naar Sneek voor bouw base. Bouw base is een soort bedrijf 
waar je van alles kunt maken en ontwerpen. Arjan en Marcel gingen er eerst vertellen 
over wat voor kleren en spullen je aan moet bij het bouwen. Dat waren speciale 
schoenen, een hesje, helm, koptelefoon en werkwantjes, maar dat hoeft niet altijd. 
Toen gingen we ons in groepjes verdelen. Ik was samen met Anke. Anke en ik gingen 
eerst naar een mini-gebouw. Daar hebben we een digitale badkamer ontworpen. 
Toen dat klaar was gingen we van bamboestokken en elastiekjes een kubieke meter 
maken. Het was af, maar het was nog niet stevig genoeg. Dus gingen we het stevig 
maken met langere bamboestokken. Daarna moest het wel weer uit elkaar gehaald 
worden. Er waren ook huisjes waar je leuke dingen in kon doen. Anke en ik zijn in een 
van deze huisjes geweest. In het huisje hebben we een waterleiding aangesloten, en 
een lamp aangesloten. De lamp ging ook echt branden. Daarna gingen Anke en ik aan 
een ondergrond werken van piepschuim. We konden het niet helemaal afmaken, 
want toen moesten we stoppen. Dus gingen we opruimen en nog even napraten over 
hoe het was. Alle kinderen kregen ook nog een tasje mee met wat leuks erin. Daarna 
gingen we weer naar school.  

Einde      Elbrich uit Groep 7 
 

 

De blindedarmontsteking 
Zaterdagochtend 4 juni werd ik wakker van een hele erge buikpijn. Het deed zo zeer, 
dat ik zelfs moeite had om te lopen! Ik heb die dag de hele dag op bed gelegen. Ik kon 
gelukkig nog wel goed eten. De buikpijn was op zondag en zelfs op maandag nog niet 
voorbij! Dinsdagochtend we gingen naar de huisarts, want mijn moeder vertrouwde 
het niet. We gingen naar de wachtkamer. Even later kwamen we aan de beurt. De 
huisarts ging testjes doen toen, maar ook de huisarts vertrouwde het niet. De ene 
keer deed het wel pijn, de andere keer niet. Dus belde de huisarts naar de Eerste 
Hulp van het ziekenhuis in Sneek. Daar konden we direct naar toe. In het ziekenhuis 
moest ik eerst op een bed om drie buisjes bloed af te laten nemen en moest ik weer 
testjes doen. Ook daar vertrouwden ze het niet, dus moest ik een echo doen! Dat is 
een soort 3D-foto. Daar was heel duidelijk te zien, dat ik een blindedarmontsteking 
had! Ik moest direct naar de kinderafdeling, omdat ik dezelfde dag nog geopereerd 
moest worden! Op de kamer kwam een zuster langs om mij te laten zien en vertellen 
wat er allemaal ging gebeuren. Dat was fijn, want zo werd ik veel minder 
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zenuwachtig. Voor de operatie hadden we nog een leuk watergevecht! Zelfs met de 
zuster en de chirurg. Van de operatie heb ik niet veel gemerkt, want ik kreeg een 
verdoving. Na 20 minuten was de operatie al klaar! Ik moest eerst uitslapen, voordat 
mijn moeder kwam. De chirurg belde daarvoor zelf mijn moeder! Even later werd ik 
helemaal wakker en kon ik weer naar de kinderafdeling in mijn eigen kamer. De 
volgende dag werd ik wakker. De chirurg kwam bij me om  te vertellen dat ik naar 
huis mocht. Even later kwam de clown mij vrolijk te maken (ook met een lekkere 
muffin). Dat was erg leuk. Later kon ik naar huis.  
 
gemaakt door: Douwe Bakker uit groep 6 
 

 

Tieme 
Er kwam een nieuwe leerling op school: Tieme Lukkes. Een vrolijke jongen met een goed 
humeur. Maar kort daarna ging hij weer weg. Drie en een halve week om precies te zijn… 
Na veel heimwee hadden ze besloten om terug te komen. Nu zit Tieme weer bij ons in de 
klas en het ziet er naar uit dat hij nog heel lang zal blijven. 
 
Jelger uit groep 6 
 

 

Schoolreisje 2022 
9 juni 2022 ging groep 3,4,5,6,7 en 8 op schoolreisje. Met de bus naar 
Drouwenerzand. In de bus duurde het ff dat we er waren. Het duurde ongeveer 1,5 
uur. Toen we er waren moesten we eerst allemaal verzamelen en geteld worden. 
Daarna mochten we al gauw het park in. Er waren kleine tot grote attracties. Ik ben in 
de Parajump geweest. Die draait allemaal rondjes van boven naar beneden. Ik ben 
ook in de XLR8 geweest. Die draait rondjes met 80 kilometer per uur! Ik ben ook nog 
in de oldtimerbaan, het schommelschip, het draaiende hunebed en de Freak-out 
geweest. Na een hele leuke dag was het alweer tijd om naar huis te gaan met de bus. 
In de bus was het 1 en al feest, want verschillende leerlingen mochten een liedje 
uitkiezen. De jongens deden vaak hardstyle :) en de meisjes vaak saaie muziek :( 
Toen waren we al bij school, was het feest afgelopen en ging iedereen naar huis. Dit 
was het schoolreisje 2022. 
Rienk Bakker uit Groep 8 
 

 

Plusklas 
Ik heb het laatste jaar in de plusklas gezeten met Jesse, Jippe en Anke. Je moet elke 
week op Woensdag daarnaar toe. Er is een plusklas in Makkum en één in Wommels, 
Jippe en ik zitten in Wommels. De laatste maanden waren Anke en Jesse weggegaan. 
Jippe en ik zijn er nog wel gebleven. De plusklas houdt in dat je allemaal 
huiswerkopdrachten krijgt die je dan thuis moet maken en dan de daaropvolgende 
week in moet leveren. Soms is dat iets wat je moet presenteren, maar soms is het 
ook wel iets creatiefs. Zo moesten we bij een thema over bruggen een brug maken 
van voorwerpen die je zelf mocht kiezen. Dan heb je ongeveer elke maand een nieuw 
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thema. Wij werken nu in het thema: Leren leren. Dat houdt in dat je zelf een thema 
mag bedenken en ook zelf je opdrachten mag bedenken en maken. Ook heeft 
iedereen 2 keer in het jaar een opening gehouden. Dan moet je een les bedenken. 
Jippe en ik hebben het altijd samen gedaan. De eerste keer gingen we 5 kleine 
spelletjes doen, toen moesten ze op een rijtje van klein naar groot staan en dan nog 
een paar spelletjes daarvan. De tweede keer hebben we allemaal verschillende tik-
spelletjes gedaan op het sportveld. Woensdag 29 juni is de laatste keer dat we naar 
de plusklas moeten. Dan gaan we picknicken op het sportveld in Wommels en dan 
moet iedereen iets lekkers meenemen. Dit was het jaar bij de plusklas. 
Groetjes Hester! 
 

 

Schoolreisje Drouwenerzand 
Het schoolreisje in Drouwenerzand was echt heel leuk. We gingen naar de bus en gingen er in en zochten een 
plekje in de bus. Jippe, Rienk en ik gingen aan een van de 4- personen-plekken in de bus zitten. Later kwam groep 
345 nog in de bus en ging Hidde ook nog bij ons zitten en toen gingen we weg. We praatten de hele tijd en 
snoepten en dronken natuurlijk ook nog. We kwamen na meer dan een uur aan bij Drouwenerzand. We gingen 
inchecken en zochten een verzamelplek. Jippe, Rienk, Hidde en ik wouden als eerst in de botsauto s̀, maar die was 
nog niet open. Dus we gingen in een treintje en daarna in de botsautos s̀ . Ik ben toen in de Freak-out geweest en 
toen heb ik lekker gesnackt. Daarna in het schommelschip. Daarna in de achtbaan al was het meer een snel 
treintje. Daarna in een soort van autootjes en nog veel meer. Maar ja, dat is wel heel veel om te vertellen. In de 
namiddag gingen we weer in de bus. Alleen, dit was niet dezelfde. Riemer, Rienk, Detmer en ik gingen achterin 
zitten. We gingen kwartet doen. Alleen, toen mocht iedereen liedjes uitzoeken. Je werd een voor een naar voren 
geroepen. We mochten in gangpad dansen en springen. Toen we op school aankwamen, deden we de pinguïndans 
en gingen langzaam de bus uit .  
gemaakt door Jesse Wijngaarden 
 

 

Schoolreisje Drouwenerzand  
We gingen met schoolreisje naar Drouwenerzand. We gingen eerst naar de bus. Toen 
we aankwamen gingen we een verzamelplaats zoeken,  daar hingen we een vlag op. 
Er was ook een waterding bij onze verzamelplaats. Toen iedereen zijn tas neer had 
gelegd, mochten we in het park. Ik ging met Aniek in het park. In de ochtend was 
Marrit ook mee met mij en Aniek. Ik ben in de attracties: miniradje, theekopjes 
flippen, rollende stenen, dombo, xlr8, trein dierenmolen, wildwest-
swing, molen en de gelukkige zeeman geweest. Er waren gratis 
ijsjes! Er waren ook sproeiers daar renden Aniek en ik doorheen. 
Daarna moesten we ons omkleden, want we mochten niet nat in 
de bus. In de bus hadden we muziek. 
Lotte Baints 
 

 

Klusklas 
Ik ging elke woensdag van half 9 tot 12 uur naar de klusklas. M'n moeder moest ook 
in Makkum werken, dus kon ik s´ochtends mee naar het werk. We gaan eerst onze jas 
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en tas op de kapstok doen dan gaan we naar de klas. De eerste keer gingen we ook 
even kennismaken. Het klikte meteen wel goed. We begonnen met koken. Dat kon 
van alles zijn bijvoorbeeld: pita pizza, broodje Hawaï, omgekeerde appeltaart, 
chocolade fondue en eiersalade. Na de pauze gingen we bezig met techniek. We 
gingen 10:00 uur fruit eten en 10:15 naar buiten. We hebben leuke techniek 
opdrachten gedaan: Op wieltjes moesten we een voertuig maken dat kon rijden, een 
vis met wol op een houten plankje,  pennenbakje, kaarthouder en een tijger 
spiegelen op een schilderdoek. Het was heel leuk in de klusklas. De laatste keer had 
iedereen lekkere hapjes mee zoals: Cupcakes, muffins, blondie, chocolade cake, 
knakworstbroodjes, zandkoekjes, eiersalade, fruitspiesjes, kwark en appeltaart. Het 
was heel leuk in de klusklas. 
Groetjes, Benthe uit groep 8 
 

 

Bouwbase 
Hallo, ik ben Anke en ik ben bij bouwbase geweest met groep 7/8. Ik was ik bij 

Richard en Elbrich in de auto. Toen we er waren mochten we bijna gelijk aan de 

slag. Er waren twee meneren en die heette Arjan en Marcel. We waren in 

groepjes opgedeeld en Elbrich en ik zaten bij elkaar. Eerst ontwierpen we een 

badkamer op de laptop. Je mocht bijna zelf weten hoe hij eruit zag, er moest 

wel een douche, een wc, een bad en een wastafel in.  Daarna maakten we een 

kubieke meter met bamboestokken en elastieken. Dat was best wel snel klaar, 

dus mochten we naar een volgende opdracht. We sloten een waterleiding aan 

een wastafel aan en dan moest het water zonder lekkage naar buiten via een 

buis die wij aangelegd hadden. Toen we die opdracht gedaan hadden mochten 

we een lamp aansluiten op de elektriciteit. De twee uren waren bijna voorbij en 

we mochten nog een opdracht doen, maar die kregen we niet af. Dat wisten we 

van tevoren. Bij die opdracht moesten we van piepschuim een fundering maken 

en dan het piepschuim in elkaar schuiven. We konden de opdracht niet 

helemaal afmaken en toen we het opgeruimd hadden mochten we eten en 

drinken en daarna weer naar huis. Deze keer zaten Elbrich en ik bij juf 

Geertina in de auto, omdat Richard naar zijn werk ging. Einde  

Gemaakt door Anke Tilstra. 
 

 

Plusklas 
Ook zat ik in de Plusklas. De plusklas is elke woensdag in Wommels. Bij de plusklas 
moest je vaak dingen presenteren. Ik zat er samen met Hester op. 
 

 

Schoolreisje 
Donderdag 9 juni gingen we op schoolreisje naar Drouwenerzand. We gingen met de 
bus. Het was anderhalf uur rijden. Maar we hebben ons wel vermaakt in de bus. Toen 
we waren aangekomen, gingen we een plek uitzoeken waar we gingen verzamelen. 
Er waren superveel attracties. Bijvoorbeeld: Achtbaan, Botsauto's, Spookhuis, 
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Schommelschip en nog veel meer. We konden onbeperkt eten en drinken. Ik heb 
twee kaassoufflés, drie frikandellen en nog een ijsje gehad. Toen we weer terug 
moesten, stapten we in de bus en mocht iedereen een liedje uitzoeken (niet iedereen 
was aan de beurt gekomen want we hadden niet genoeg tijd). Groep 3 4 5 6 7 en 8 
waren allemaal mee op schoolreisje. Het was een leuk schoolreisje. 
Gr Jippe Groep 8 
 

 

Schoolreisje dit jaar. 
Wij gingen naar Drouwenerzand we gingen eerst in een schommelschip daar zijn we 
erg vaak in geweest. Hierna zijn we in de XLR8 geweest die ging heel snel. Wel 80 
kilometer per uur!! (moest er wel een beetje van bijkomen). Het was nog best wel 
warm. Maar we gingen na de heftige achtbaan naar het spookhuis. Daar zijn we heel 
vaak in geweest. Er was een meneer die ons ook liet schrikken. Toen gingen we in het 
Mini-Jungle-reuzenrad. Die was vooral grappig en natuurlijk zijn we ook in de zweef 
geweest. Die was leuk en ging ook nog best snel. De draaimolen daar hebben we ook 
in gezeten. Die was niet leuk, die was gewoon saai, Maar misschien komt dat gewoon 
omdat het een kinderattractie was. Er was ook een binnenpark en daar kon je ezel 
rijden. Die was wel grappig. De dieren- molen was een kinderattractie en je draaide 
dan rond op een schijf en dan zat je op een dier. Er was ook een soort draaimolen die 
had bootjes waar je in kon. In het park reed er een treintje. Daar kon je ook in. Daar 
zijn wij ook zeker in geweest!! Zo'n zelfde soort attractie was er ook maar dan als 
oldtimer. Rienk en Marrit gingen nog een knuffel halen voor Douwe, want die was 
niet mee. In de bus hadden we op de terugweg gezellig gefeest met buschauffeur 

Henk. Het was een heel leuk laatste schoolreisje.        
Lena uit Groep 8 
 

 

Wereldreis 
Ik ben Tieme en ik ben op wereldreis geweest die eigenlijk een jaar zou moeten 
duren, maar dat werd uiteindelijk drie en een halve week. Laat ik beginnen bij het 
begin. Eerst woonde ik in Heerenveen. Vanaf daar wouden we heel graag weg, omdat 
we het daar allemaal niet naar ons zin hadden. Toen gingen we als tussenstapje naar 
Henk en Roely de eigenaars van de Buorkerij en de overburen van pake en beppe in 
Dedgum. Bij Henk en Roely op het terrein woonden we in het chalet. Drie maanden. 
Na die drie maanden gingen we op wereldreis van een jaar. We zijn vanuit Nederland 
door België gereden, want we moesten ergens in Frankrijk zijn voor de boot van 
Frankrijk naar Engeland. De bootreis duurde 1,50 uur. Maar ergens in Engeland 
hadden we besloten om weer terug te gaan naar Friesland, omdat we heimwee en de 
hele tijd ruzie hadden. Dus toen boekte mijn moeder de veerboot van 12 uur van 
Engeland naar Rotterdam. Toen we weer in Nederland waren, gingen we bij Henk en 
Roely in het voorhuis wonen. Want, toen we terugkwamen, was de camping open. 
We konden niet op de camping staan, want het is een naturistencamping. Einde! 
Tieme Lukkes uit groep 6 
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Jaarlijks reisje 60+ soos 
 

Op 11 mei 2022 hebben de leden van de SOOS 60 + van Tjerkwerd e.o. hun 
jaarlijks reisje gehad. Met 6 auto’s zijn we naar Kornwerderzand gereden om 
het Wadden Center te bezoeken. Daar stond de koffie + gebak klaar en 

genoten we van het prachtige uitzicht 
van het IJsselmeer. Daarna kon iedereen 
op eigen gelegenheid het Wadden Center 
bekijken en alles lezen en zien over dit 
Unesco Werelderfgoed, de unieke 
vismigratierivier, het IJsselmeer en niet te 
vergeten de Afsluitdijk zelf en het 
ontstaan ervan. Moe van het slenteren, 
de één wat eerder dan de ander, zochten 
we een lekkere stoel op om weer van het 
prachtige uitzicht van de golven van het 
IJsselmeer genieten. Ongeveer om 12.00 
uur reden we weer richting Fryslân, naar 
“It Dielshûs” in Wommels. Met elkaar aan 
één lange tafel was het heel erg gezellig 
en de groente- of mosterdsoep smaakte 

verrukkelijk. Hinke Tw. vertelde waarom we dit jaar geen gasten hadden mee 
gevraagd. De reden hiervan was: Hinke Br. kreeg maart jl. een telefoontje van 
een mevrouw die vertelde dat er een lid was die de SOOS wou sponseren. Dit 
lid was Aly Poelstra. Geweldig! En die financiële bijdrage wilden we besteden 
voor het reisje en dus ook voor onze eigen leden.   
 

Zingend hebben we Aly bedankt voor deze 
verassing. Daarna heeft Aly het heerlijke en 
royale buffet geopend. Na het eten stond 
Trick Pin op het programma. Trick Pin is een 
spel van een combinatie van jeu de boules, 
midgetgolf en bowlen. Dit speelden we in 5 
groepen. Na de koffie/thee en cake werd de 
kampioen bekend gemaakt: Hinke Brandsma. 
Zij ging met een mooie prijs naar huis. 
 

Het bestuur wenst iedereen een gezond en 
mooie zomer toe! Tot ziens in het nieuwe 
seizoen. Om ongeveer 17.00 uur waren we, na 
een prachtige dag weer terug in Tjerkwerd!  
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Nijs fan It Waltahûs 
 
We binne wer los! 
In ’t Skieppesturtsje van maart konden we eindelijk weer melding maken van 
activiteiten. En wat hebben we al weer mogen genieten tijdens de vele 
gezellige momenten in ons mooi verbouwde dorpshuis. Zaterdag 12 maart 
waren er in veel dorpshuizen in Friesland activiteiten tijdens de 
Doarpsbrûsdei ‘we binne wer los’. Ook wij hadden de deuren van It Waltahûs 
geopend en jong en oud kwam hier op af. Volgens ons zeker voor herhaling 
vatbaar. Op 26 maart trad de Ierse Band ‘The Ol’ Foxes’ op en ook dat werd 
een gezellige avond.  
 
Wat was er zoal te doen 
In april hadden we een volle agenda met o.a. de creatieve paasknutsel, EHBO, 
info-avond opvang Oekraïne, soos, koffieconcert Eensgezindheid, 
dorpsbelangvergadering, prijsklaverjassen en de Koningsdagbarbeque. Maar 
ook in mei was er van alles te doen met o.a. de parodialoop, film De Hûnekop 
en dorpsgenoten die gebruik maakten van It Waltahûs voor een feestje of 
koffiedrinken na een begrafenis. Voor de maanden juni en juli staan ook nog 
activiteiten gepland. Via ‘Op de Mat’ worden deze activiteiten gedeeld.  
 
Laatste zondagmiddag van de maand It Waltahûs nu ook open 
Nieuw is dat It Waltahûs nu de laatste zondagmiddag van de maand ook is 
geopend voor iedereen. We wilden eerst eens kijken of hiervoor 
belangstelling is en dat is zeker het geval. Gezellig even bijkletsen, een kopje 
koffie of een drankje, formule 1 kijken op het grote scherm en lekker een 
patatje en/of snackje eten. Een succes dus en daarom hebben we dit nu vast 
op de agenda staan, naast de vaste wekelijkse opening op vrijdagavond.  
 
Dank aan onze vrijwilligers 
Geweldig dat ons dorpshuis zo vaak geopend is, maar dat kan natuurlijk 
alleen als er vrijwilligers zijn die zich hiervoor willen inzetten. En elke keer lukt 
het weer, dus complimenten en dank ook hier aan onze vrijwilligers, zeker 
ook voor hun flexibiliteit bij het opstarten van de diensten in het verbouwde 
dorpshuis. Het was soms even zoeken en weer wennen, ook voor ons als 
bestuur. Alvast een ‘save the date’ voor alle vrijwilligers en bestuursleden van 
de verenigingen: vrijdag 9 september is er een informatieavond waarbij we 
jullie graag bijpraten en natuurlijk ook graag van jullie horen wat nog 
beter/anders kan. De uitnodiging hiervoor volgt. 
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Vele handen maken licht werk én het is nog gezellig ook 
Ons dorpshuis draait op vrijwilligers die achter de bar staan, schoonmaken, 
klussen doen enz. Een mooie manier om iets voor het dorp(shuis) te doen en 
om je dorpsgenoten beter te leren kennen. Lijkt het jou ook leuk en wil je je 
aanmelden hiervoor? Of wil je informatie over wat het precies inhoudt? Meld 
je dan bij Klaas Boersma, tel 06 – 22127431.  
 
It Waltahûs reserveren 
Een aanvraag voor gebruik van It Waltahûs kan gedaan worden bij Wiebren 
de Jong, tel. 06 – 30921274. Mailen naar waltahus@gmail.com mag ook.  
 
Vragen of suggesties 
Het dorpshuis is er voor ons dorp; heb je vragen of suggesties, wil je met ons 
meedenken? Graag horen we van je. Het handigst is om dan een mail te 
sturen naar waltahus@gmail.com, maar contact opnemen met een van de 
bestuursleden kan natuurlijk ook.  
 
Hartelijke groet en oant sjen in It Waltahûs,  
bestuur Stichting Doarpshûs It Waltahûs, 
 
Sietske Nieboer (voorzitter), Rianne Steenwijk 
(penningmeester), Akky Haytema (secretaris), 
Durk Walsma, Klaas Boersma, Seakle Zijsling 
en Wiebren de Jong.  
 
 

  
 
 

De bibliotheek is 
weer gevuld met 
boeken en te 
gebruiken. De 
bieb is te vinden 
aan de kant van 
de kade bij het 
trappetje. De 
deur graag weer 
goed sluiten. 

 
  

Sleuteladressen van  
It Waltahûs (per 1 juli):  
 

1e adres blijft:  
Marten en Hinke Brandsma 
 

2e adres:  
Klaske Huitema 
 

Na het afsluiten van de 
deuren (graag ook denken 
om de deur naar het terras) 
kan de sleutel in de 
brievenbus van het adres 
waar je deze hebt 
opgehaald. 
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Jaarlijkse motorrit MC Tjerkwerd 
Zondag 12 juni 2022 was weer de grote dag voor ons als heren van motorclub 
Tjerkwerd want de jaarlijkse toertocht stond op de agenda. We konden 
gelukkig vier nieuwe Skieps-angels verwelkomen; Jan Witteveen, Djurre 
Zijsling, Jelle Zijsling en Jan Wilts. Deze mannen zorgen ook voor een 
behoorlijke verjonging van de club die inmiddels 22 leden telt. In totaal 
stonden 13 enthousiastelingen om 9.00 te wachten voor het Waltahus. 
 

Na een korte introductie door Andries, die samen met Gert de tocht had 
georganiseerd, zijn we rond 9.15 vertrokken. Het eerste deel van de route 
ging via prachtige slingerweggetjes langs Blauwhuis, IJlst, Sneek, 
Scharnegoutum, Akkrum, Grou en Warten naar de koffiestop in Earnewald. 
Bij restaurant Puur Prince hebben we op het terras kunnen genieten van 
koffie met gebak. Het uitzicht op de vaarwegen was werkelijk fantastisch.  
 

Na de gezellige break hebben we de motoren aan 
geslingerd en zijn we via Opeinde, Drachten, 
Beetsterzwaag, Hemrik en Elsloo naar Canada (bij 
Appelscha) gereden om daar de lunch te gebruiken. 
Voor Johan was dit het punt om z’n elektrische Zero op 
te laden via het aldaar aanwezige (snel)laadpunt. 
Helaas bleek dit niet te lukken met een extra 
verloopstuk op z’n snellaadstekker. De software van de 
fiets pruimde dat niet. Gelukkig schoot de eigenaar van 
de lunchlocatie te hulp en mocht via netstroom 
worden bijgeladen. Dit leverde in ieder geval 5% lading op. Na de lunch zijn 
Oscar Haffmans en Leo van der Weide rechtstreeks naar Tjerkwerd 
vertrokken in verband met andere verplichtingen. Met 11 motorrijders 
hebben we de tocht via Noordwolde, Oldeberkoop, Wolvega voortgezet 
totdat in Echten een tank- en versnaperingspauze werd ingelast. Johan (en 

Jan) kwamen tot de conclusie dat 
rechtstreeks terugreizen misschien wel 
het verstandigste zou zijn zonder een 
snellaad-sessie in te hoeven plannen. 
Uiteindelijk gaf de batterij bij Oudega 
0% (dus Zero) aan, maar hebben ze het 
tot thuis gered door met een 
slakkengangetje verder te kachelen. Die 
5% was dus toch nuttig! De andere 9 zijn 
hebben het pontje van Langweer nog 

genomen en zijn daarna weer teruggekeerd naar de basis. 
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Djurre moest op het laatst net voor 
Tjerkwerd van de rijksweg af door de 
berm naar de parallelweg sturen. 
Benzine op… Tja, ook bij een 
benzinestamper moet je toch het niveau 
een beetje in de gaten houden.  
 
 

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag en gelukkig geen ongelukken. 
Gert en Andries, bedankt voor de organisatie! Zoals genoemd in het begin van 
de tekst zijn er tot nu toe in al die jaren alleen maar heren motorrijders 
geweest. Het zou mooi zijn als ook een aantal motorrijdende dames zouden 
meegaan. Dus dames, tijd voor een nieuwe hobby! 
 

 

Parodialoop 2022: Lieuwe Palstra weer de snelste 
 

Lieuwe Palstra uit Bolsward won op 29 mei de 27e  editie van de Parodialoop 
in Tjerkwerd. Hij legde de 7,4 kilometer af in een tijd van 27 minuten en 22 
seconden. Stadgenoot Dyan Hendriks werd tweede in een tijd van 28.05. 
 

Zo’n 60 hardlopers deden mee aan de Parodialoop, die de afgelopen twee 
jaar vanwege corona geen doorgang vond. Iisklup Tsjerkwert organiseert de 
loop en besloot terug te gaan naar de basis: één route van 7,4 kilometer over 
het traditionele parcours Tjerkwerd-Parrega-Dedgum-Tjerkwerd. In 2018 en 
2019 was er ook een langere route van 11,5 kilometer over Blauwhuis. De 
animo voor de langere afstand was beide jaren gering, te gering om door te 
blijven gaan met twee afstanden, zo vond het bestuur. Palstra won in 2018 en 
2019 overigens ook al het langere parcours van de Parodialoop en voltooide 
met zijn zege een trilogie. Bij de dames was Renske de Vries uit Sneek de 
snelste. Zij won de Parodialoop in een tijd van 30.21. 
 

De Jaap van Lingen-wisselbokaal – dat is de prijs voor de snelste Tjerkwerder 
van de wedstrijd - ging bij de heren naar Seakle Witteveen (34.04) en bij de 
dames naar Femke Boonstra (36.13). 
 

Kids-run 
Voorafgaand aan de Parodialoop was er voor kinderen in basisschoolleeftijd 
weer Kids-run. Hier deden in totaal 44 kinderen aan mee.  
 

Iisklup Tsjerkwert kijkt terug op een sportieve en zeer geslaagde 
zondagmiddag, met veel hardloopplezier.  
De uitslagen staan op www.tsjerkwert.nl.   

http://www.tsjerkwert.nl/
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Fotoympresje Parodialoop  
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Fotoympresje Dorpsfeest 
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Fotoympresje reüny Eensgezindheid 
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Dorpsfeest 2022 Tjerkwerd, daar zit muziek in… 
 

Vrijdag 8 juli kon na 2 jaar pauze eindelijk weer eens het dorpsfeest gevierd 
worden. Het korps ‘Eensgezindheid’, waarvoor dit jaar en ook dit weekend 
speciaal was ivm 100 jarig bestaan en de reünie op zaterdag, begeleidde zoals 
altijd de optocht met de verklede kinderen door het dorp. 
 

Ook de Oranjevereniging nam deel aan de optocht, geheel in stijl van het 
thema ‘muziek en musical’, in een prachtige gele cabrio met hierin het Grease 
stel Sandy en Danny. Ter beschikking gesteld door Dries Koster waarvoor 
dank. Er waren diverse popartiesten aanwezig zoals Elvis, Tina Turner, Frozen, 
K3, Britney Spears, Axl Rose en zelfs de Suskes waren al aanwezig. 
 

Na aankomst op het sportveld opende voorzitter Jasper de Vries het 
dorpsfeest 2022. 10.30 uur gingen de kaatsers los en nadat de verklede 
kinderen zich op de foto bij Jetske had gezet, gingen de jongste kinderen van 
start met een spelletjes parcours onder leiding van Ida, Geertje en Hinke en 
enkele hulpmemmen. De oudste kinderen gingen onder leiding van Jan en 
Yde aan het volleyballen. 
 

Onder leiding van Akke Nota en Thea Zijsling gingen de bloemschikkers los, 
waarvoor weer heel veel dank Akke en Thea! Om 12.30 begon het kaatsen 
voor de jeugd en om 13.30uur konden de jeu des boules weer los onder 
leiding van Lutske Schakel waarvoor ook weer veel dank! Op het andere veld 
gingen de volleyballers los, ook hier onder leiding van Jan en Yde. 
 

Ondertussen konden de jongste kinderen een heus muziekinstrument 
knutselen in de tent. Na spannende en sportieve kaats, volleybal en jeu des 
boules spellen zijn er uiteindelijk de volgende uitslagen: 
 
Uitslag Kaatsen Senioren Uitslag kaatsen Jeugd Jeugd tussengroep 
1e prijs Robin Bijlsma, Michiel 
de Jong en Jonathan de Boer 
(koning) 

1e prijs Diederik Koehoorn en 
Rienk Bakker (koning 

1e prijs Teake Tilstra en 
Teake Jelle Teppema 
(koning) 

2e prijs Willem Poelstra, Janita 
de Jong en Rein Bakker 

2e prijs Hester Folkertsma en 
Jorrit de Schiffart 

 
Uitslag Volleybal 

  1e prijs Lisette Kootstra, 
Thea Zijsling, Anne Bakker 
en Lineke Schakel 

Verliezersronde Verliezersronde 
1e prijs Auke Walsma, Wessel 
Folkertsma en Djurre Zijsling 

1e prijs Lena Tiesma en 
Tieme Lukkes 

2e prijs Thomas Huitema, 
Robert Tiesma en Jan Hessel 
de Groot 

2 e prijs Anke Tilstra en 
Femke de Boer 

 

Uitslag Jeu des Boules 

1e prijs Anneke en Hinke 
2e prijs Joke en Joop 

  3e prijs Jeanette en Klaas 
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Na de prijs uitreiking had iedereen nog even tijd om na te praten en daarna 
zich klaar te maken voor het avondprogramma; iedere buurt had de opdracht 
om een act uit een musical ten tonele te brengen. Hier was iedere buurt weer 
erg creatief bezig geweest. Jetske Dijkstra was bereid gevonden om te zorgen 
dat alle filmpjes en ander beeldmateriaal goed te zien en horen was in de 
tent, hiervoor onze dank. Na uitvoerig jury beraad kwam uiteindelijk de buurt 
ADHD als beste uit de bus en gingen zij met het gouden schaap als prijs naar 
huis Hierna was het tijd voor de Suskes! Ze zijn inmiddels al een aantal keer 
op ons feest geweest en elke keer blijft het een feest met deze mannen, 
fantastisch! Met een goed gevulde tent bleef het nog heel lang gezellig. 
 
Zaterdag 9 juli kwam iedereen vanaf 10 uur weer op het veld waar de koffie 
alweer klaar stond. De Oranjevereniging was al druk bezig met het 
voorbereiden van het 1 e spel. Een flink aantal teams hadden zich opgegeven. 
Zo kon er rond 10.30 gestart worden met het 1e spel: Struikel, luister en 
huiver. Een parcours waar het aan kwam op behendigheid, snelheid, 
samenwerking en muzikaliteit. Hilarisch om te zien hoe de teams aan het eind 
van parcours met de verzamelde instrumenten een liedje moesten spelen en 
1 van team moest dit raden. Het 2e spel was het Ren je rot spel. Muziek, 
musical maar ook korps vragen werden door Jasper voorgelezen en dan 
moest je snel juiste antwoord A,B of C kiezen en dan rennen naar het juiste 
vak. Bij geen idee koos men dan maar voor het vak voor de meesten in 
stonden, we blijven toch een beetje een kudde dier.  
 
Om 12 uur konden de kinderen weer patat eten in de tent en om 12.30 de 
lunch; deze keer een heerlijke maaltijd van rijst of bami met stukjes kip in 
pindasaus. Na de lunch startte het middag programma; Wout Zijlstra kwam 
met z’n zoon Wout jr en zij wilden wel eens weten wie er het sterkste is in 
Tjerkwerd! Het zak gooien mochten de kinderen als eerste doen en flink wat 
kinderen wilden wel proberen om de zak over de stang te gooien. Dit viel niet 
mee, maar Jippe de Vries en Rienk Bakker bleken het hoogst de kunnen 
gooien en uiteindelijk werd Rienk de winnaar. Daarna mochten de mannen en 
daarna de dames het ook proberen, Bij de mannen bleek Oane Bakker het 
hoogst te kunnen gooien en bij de dames Sietske Gietema. Daarna konden de 
sterke mannen zware melkbussen sjouwen waarbij Oane maar liefst ruim 80 
meter hiermee liep. Het tillen van een loeizware steen van ruim 250 pond viel 
ook niet mee en hierop beten Oane, Sven, Thomas en Siebe zich op stuk. Na 
een demonstratie telefoonboek scheuren, paal smijten en gewicht heffen zat 
het erop en was het tijd voor het matinee. 
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Het korps had ivm hun jubileum jaar middags uur een reünie voor oud 
korpsleden in het Waltahus en vanaf 16.30 kwam de band 4ward de muziek 
voor het matinee verzorgen. Deze band had al vaker met ons korps 
opgetreden en het korps had samen met de band en enkele Tjerkwerder zang 
talenten enkele nummer voorbereid en kwam dit vanaf 16.30 spelen in de 
tent. Na deze gast optredens ging de band alleen verder. 
 

Ondertussen was de tent van een laag schuim voorzien, de kinderen gingen 
hierin helemaal los en nadat ze moe en uit gespeeld waren konden later de 
‘grote’ kinderen zich hierin nog flink uitleven. Buiten was het kouder 
geworden dus iedereen kwam mooi in de tent en kon er samen met de band 
een feestje worden gebouwd. Tot in de kleine uurtjes met het schuim en de 
opblaas instrumenten en zelfs een heuse schuim bank buik glij wedstrijd bleef 
het nog lang gezellig en onrustig in de tent. Wij als Oranjevereniging kunnen 
terug kijken op een prachtig feest met schitterend weer en willen alle mensen 
die ons op wat voor manier geholpen hebben heel erg bedanken. 
Op naar het volgende feest!! 

 
Koningsdag 2022 
 

Woensdag 27 april – Wat waren we blij dat we eindelijk weer eens een 
normale Koningsdag konden organiseren. De dag begon weer als vanouds 
met het korps en de kinderen in optocht door het dorp richting het sportveld. 
Op het sportveld heette onze voorzitter Jasper de Vries een ieder welkom en 
werd het Wilhelmus uit volle borst gezongen! Na de koffie gingen de kaatsers 
los en om 10.30 ging het volleybal onder leiding van Yde en Jan van start. Het 
overspeelnet was geblindeerd met en stuk kuilplastic wat het volleyballen wel 
een stuk moeilijker maakte, voor je er erg in had was de bal bij je beland en 
dit zorgde voor hilarische taferelen. Even verderop was Lutske druk bezig om 
de laatste aanmelders voor het Jeu des Boules in te schrijven om daarna ook 
van start te gaan. Voor de kinderen waren door de dames Ida, Hinke en 
Geertje weer erg leuke spelletjes bedacht waar de kinderen tot bijna 12 uur 
mee zoet waren. Daarna moesten de kinderen die zich hadden opgegeven 
voor het jeugdkaatsen zich snel klaar maken want om 12.30 ging het kaatsen 
van start. Het jeugdkaatsen was opgesplitst in twee groepen, nl de pupillen 
en de schooljeugd, in totaal deden er 16 mee. 
 

Voor de middag activiteit was een fiets puzzel tocht door Ida en Yde in elkaar 
gezet. De tocht ging over de Hemdyk, door Arkum en Dedgum, bij Parrega 
linksaf richting Hieslum en dan door het weiland richting Greonterp naar 
Blauwhus en vanaf hier over de Hemdyk weer naar Tjerkwerd. Er had een 
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mooi ploegje fietsers zich opgegeven en in verschillende groepjes gingen ze 
vanaf 13.30 van start. Onderweg moesten ze de vlaggetjes met vragen zien op 
te sporen en wanneer alle vragen goed waren ingevuld kreeg je het juiste 
antwoord nml Van Oranje Nassau. Iedere groep had dit goed dus dmv loting 
en controle op alle antwoorden kwamen we tot een winnend groepje en 
Johan en Heleen Wilts en Joke de Jong mochten de prijs in ontvangst. Er 
waren ook best veel kinderen die mee fietsen en ondanks de toch straffe 
wind hadden ze nog genoeg energie om naar de kinderdisco te gaan. Wat 
hebben ze gedanst en gehost en uiteindelijk heerlijk genoten van een wel 
verdiend patatje en glaasje limonade! 
 

’s Avonds werd koningsdag 2022 afgesloten met de jaarlijkse BBQ. Hierbij met 
ons nieuw en zelfgemaakte draaiend rad! Wiebren en Jan (met creatieve hulp 
van Riemkje) hebben een schitterend en solide rad gemaakt waar we de 
komende jaren nog veel plezier van zullen hebben. Yde en notaris Sjoerd 
hebben deze avond dertig keer prachtige prijzen mogen uitdelen! Onder het 
genot van een goed stukje vlees, heerlijke salades en een drankje werd na 
gesproken over een gezellig en geslaagde koningsdag! 
Enig smetje op deze dag was natuurlijk de blessure van Freerk Kootstra 
tijdens het kaatsen, gelukkig gaat het alweer beter met hem en wensen we 
hem sterkte met verdere herstel! 
 
Kaatsen Senioren Kaatsen Pupillen Volleybal 
1e prijs Sven Bijlsma, Kees Bekema 
en Hotske Burghgraaf 

1. Rienk Bakker 1e prijs Margriet Koehoorn 
en Anne Bakker en team 
Richard Teppema en 
Djurre Zijsling 

2. Douwe Bakker 
2e prijs Klaas Jan Haytema, Anne 
Gietema en Hinke Bouma 

3. Benthe Ouderkerken 
4. Riemer Ouderkerken 

 5. Elbrich Teppema  
Verliezersronde  Jeu des Boules 
1e prijs Auke Walsma, Jelle 
Brandsma en Agatha Witteveen 

Kaatsen Schooljeugd 1e prijs Klaske en Andrea  

Daniel de Boer 2e prijs Klaas en Trudy 

2e prijs Jan Hessel de Groot, Roel 
Hekkema en Robin Bijlsma 

Teake Tilstra 3e prijs Jantje en Jeanette 

Willem Schakel  

 
 

Kollekte 
 

De collecte voor Reuma Nederland (voorheen Reumafonds) heeft in 
Tjerkwerd en Dedgum het mooie bedrag van € 402,58 opgebracht. Hartelijk 
dank aan alle collectanten én aan iedereen die heeft bijgedragen. 

 
   Heleen Wilts 
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“Dit wie in oefening. Ik ha my opjûn foar de 
Olympyske Spelen 100 meter frije fal” 

 

Doede Wijngaarden is wer oplapt 
 

Hy hat yn Fryslân op ‘e heechste tuorren en dakken stien om syn ambacht as 
restaurateur út te oefenjen en wie dêrby fan begjin ôf oan begien mei 
feilichheid fan himsels en syn kollega’s. It slagge altyd goed. Mar … op 10 
maart foel Doede Wijngaarden hjir yn ’t doarp út in hege beam, in 
sulverpopulier.  
 

Hy wie dwaande wat tûken te snoeien, mar dat betearde krekt eefkes oars as 
de bedoeling wie. Hy glied út op in glêde tûke en doe kaam in frije fal fan fiif 
meter yn sicht. De kettingseage skeat nei ûnderen, mar Doede wist him noch 
as in atleet oan de tûke, dêr’t er op stien hie, fêst te hâlden. Hy wie krekt 
dêrfoar nammentlik noch fan de ljedder oerstapt op in beam fierderop. No 
wie it in hiel gedoch om dy ljedder te fersetten, om’t it ûnder de beam optilde 
fan lyts en grou tûkeguod.  
 

Hoe moasten se dy ljedder sa gau by Doede bringe? Omstanders diene alle 
war, mar dat slagge mar min. Undertusken hong Doede tusken himel en 
ierde. Hoe lang soe er him noch fêsthâlde kinne? Op it lêst wie it gebeurd. “It 
fallen wie net sa slim, mar it delkommen wol,” sei Doede mei gefoel foar 
humor. Dêr lei er, nei in fal fan 5 meter. Ta syn ferbjustering wurke alles noch, 
mar it knapte omraak. “Jim kinne wol in ambulânse belje, want it is goed 
mis,” wie syn earste reaksje.  
 

Mei in kertier wiene de minsken fan de ambulânse der. “Hartstikke leave lju, 
dy’t my mei alle soarch behannelen.” Se kamen der achter dat der twa tosken 
misten. “O, dan ha ik dy trochslokt,” wie syn reaksje. Op de brancar leine 
noch in pear tûkjes dat hy sei: “Goai dy der ek mar achteroan. En at it wer 
bart dan wol ik der graach in dipsauske by ha.” Typysk Doede, dy’t mei humor 
de striid oangie, mar djip yn syn hert wol gûle koe. “Yn it sikehûs folgen alle 
ûndersiken, bang foar ynwindige bloedings, mar dat foel gelokkich ta. In scan 
foar de holle folge ek noch en dy wiisde út dat der hjir gjin krupsjes wiene. Ik 
mocht wol nei hûs, dat ik waard mei de ambulânse nei hûs ta brocht, mei 
fjouwer skuorkes yn ferskate wervels.” 
 

Doe begûn it revalidearjen en nei 40 dagen rjochtút lizzen kaam er stadichoan 
wer op ‘e lappen. De minsken wisten him ek doe wol te finen dat: “Hjirby wol 
ik elkenien tige tank sizze foar alle foarmen fan meilibjen.” 
 

                           Doede Wijngaarden yn petear mei Gerben D. Wijnja   
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K.F. De Twa Doarpen 
 

Het kaatsseizoen is alweer een aantal weken 
bezig en wat zijn wij als bestuur blij, dat we dit 
jaar zonder corona restricties kunnen kaatsen. Er 
staan nog een aantal leuke partijen op de agenda:  
onder andere het avond kaatsen op 21 & 22 juli, 
het nachtkaatsen op 3 september en 
straatkaatsen op 17 september. We hopen dat 
jullie weer van de partij zijn als kaatser of publiek.  

 

Kaatstraining Stichting Score 
Dit jaar hebben we kaatstrainingen voor de jeugd georganiseerd door Simon 
Minnesma van Stiching Score. Dit is een groot succes op de maandagmiddag 
staan er gemiddeld 40 jeugdkaatsers op het veld, waarvan 20 uit Tjerkwerd 
en 20 uit de omliggende dorpen. De jeugd heeft ook een shirt, sweater en 
korte broek van Stichting Score gekregen, die nu regelmatig terug te zien zijn 
op het kaatsveld.  

            Kaatsen voor Dummies 
Ook hebben we dit jaar voor het eerst kaatsen 
voor Dummies georganiseerd. Iedereen vanaf 
18 jaar die wil kennismaken met de kaatsport 
kon hieraan meedoen. Beginnende kaatsers 
kregen hierbij uitleg over de spelregels, tactiek 
en de opslag- en uitslagtechniek. Dit werd op 3 
avonden georganiseerd en door het 
enthousiasme van de deelnemers zijn er nu 
een aantal doorgegaan met kaatsen op de 
dinsdagavond.  

 

Poiesz Sponsor Actie 
Ook konden we dit jaar weer meedoen met de 
Poiesz sponsor actie, dit was een groot succes 
want we zijn op de eerste plek geëindigd. We 
hebben hierdoor een bedrag  van € 1155,- 
opgehaald. Een super bedrag, om onder andere 
nieuwe kaatswanten aan te schaffen voor de 
jeugd. We willen iedereen bedanken die heeft 
mee gespaard!  
 
Een sportieve groet K.F. De Twa Doarpen. 
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Herinneringen 
van Hylke 
Feenstra aan 
de oorlogsjaren 
op Jousterp 
 
 
 
 

 

Hoe ervaarde een kind de oorlogsjaren, zo vroegen we ons af in de aanloop 
naar de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van 
oorlogen van nadien en van ernstige conflicten die ons tot op de dag van 
vandaag bezighouden. We legden ons oor te luister bij de 86-jarige Hylke 
Feenstra, die als kind de Tweede Wereldoorlog van nabij meemaakte op 
Jousterp en die zich alles, ondanks zijn ouderdom, nog heel goed kan 
herinneren. 
 

“Ik wie fiif jier by it útbrekken fan de oarloch. Wy wennen op Jousterp yn de 
grutte pleats by de wynmotor. Wy wienen mei ús tolven as bern. Ik ha se 
kommen sjoen, de kolonnes mei Dútse soldaten. Yn lange rigen sjouden se oer 
de dyk by de trekfeart lâns nei Warkum. Heit sei: ’Dêr sit Hitler achter.’ Mar ik 
sei: ’Ik sjoch him net.’ Dan bist fiif jier hè. Hoe dúdlik ha ik dat sjoen en nea 
mear fergetten!”  
De oorlogshumor maakt Hylke aan het lachen. Hoezeer de oorlog ook tal van 
verschrikkingen kende. Maar in de ogen van een kleuter, ver verwijderd van 
de doorgaande weg tussen Bolsward en Workum, voelde hij zich veilig op de 
boerderij op Jousterp, veilig onder het toeziend oog van heit en mem. Ze 
leden geen honger, maar de angst was er wel. Het grote gezin herbergde 
immers ook nog eens vijf onderduikers.  
 
“Yn Parregea hienen se in grutte grêft yn ‘e dyk makke, sadat de Dútsers net 
fierder koene. Mar doe’t dy dêr oankamen, moasten dyselde Parregeasters, 
dat wiene Cuperussen, ûnder twang fan de soldaten dy grêft wer tichtgoaie. 

“Dat it no op papier komt,  

wat bin ik dêr blij om!” 

Herinneringen van Hylke Feenstra 

aan de oorlogsjaren op Jousterp 
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Dat wie sa’n oeheden. Wy wennen op Jousterp, dat wie flakby fansels. Myn 
kameraden wennen dêr ek. Dat wiene Joris en Marten Winia. Dy wennen oer 
de feart op Fiskersbuorren. Se hellen my altyd mei de boat oer. Wy sieten 
derfan te genietsjen, dat dy Dútsers sa opholden waarden. Haha. Achter de 
heaberch hiene wy der goed sicht op. Sa bysûnder.” 
 

Hylke heeft altijd een 
opmerkzaam gevoel 
overgehouden aan wat 
zich in de oorlog 
afspeelde. Enerzijds 
nieuwsgierig, anderzijds 
ook zeer betrokken. “Wy 
sieten altyd yn ’e jister te 
melken en draaiden de ko 

dan krekt sa, dat wy it sicht 
op Gaasterlân hiene. Dêr barde wat, dat ús yn ’e besnijing hie. Altyd om fiif 
oere. Dan gong der in raket omheech boppe de bosken. Earst rjocht 
omheech, mar nei in skoftke gong er plat lizzen en sette op nei Ingelân om 
dêr de boel plat te bombardearjen.” Hylke brengt hiermee de lancering van 
77 Duitse V2 raketten in herinnering, die in het Rijsterbos gestationeerd 
waren. Het was de 444-ste Fernraketenbatterie uit Walcheren, die in 

Gaasterland een perfecte dekmantel 
vond voor lancering. Maar het ging ook 
wel eens mis. Op zekere dag haperde 
het dertien meter hoge gevaarte, dat 
gevuld was met 1000 kg springstof en 
8000 liter brandstof. Hij keerde als een 
boemerang terug en vernielde daarbij 
onder meer het vredestempeltje dat 
later herbouwd is. Dat er sabotage in 
het spel was, werd alom beweerd. 
 
 

Kinderjaren op school in oorlogstijd 
Natuurlijk waren de kilometerslange colonnes Duitse militairen ook onder de 
schoolkinderen onderwerp van gesprek. Hylke zat bij meester Drost in de 
klas. Medeleerlingen waren o.a. Folkert Schukken, Hein Gietema, Hylke 
Speerstra en Michiel de Jong. En niet te vergeten de meisjes Tineke 
Posthumus fan Ymswâlde en Betty Draaijer van de winkel uit de Kerkstraat. 
Hylke zat op het achterste bankje in de klas. “Tichtby my siet Betty. Ik wie 

De oerset nei Fiskersbuorren ta 

Het Vredestempeltje op een foto uit een 
Fryske Groun van 1931. 
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derop út om ôf te sjen by har, mar dat woe se net ha. By Tineke mocht dat 
wol. Dy siet ek achteryn. Dy woe wol mei my. Haha. Op bibelse skiednis helle 
ik de heechste sifers. Master koe geweldich fertelle en ik koe dy ferhalen 
omraak ûnthâlde. Mar opstellen skriuwe wie folle minder. Hylke Speerstra syn 
ferhalen waarden altyd troch master foarlêzen. Dat moast blykber in foarbyld 
foar ús wêze. No ja, Hylke hat it mei it skriuwen ek wol wiermakke fansels.” 
 

De oorlog ging op school, afgezien van die indrukken van de colonne, min of 
meer aan de kinderen voorbij. “Yn ’e klasse waard net oar de oarloch praat. 
Mar yn it doarp waard wol oefene en skeaten se mei losse flodders. Wy as 
bern sochten de lege hulzen. Wy fûnen it geweldich at wy dy fûnen.” 
 

Underdûkers en mear 
Op diverse plaatsen in en buiten het dorp werden mensen voor de Duitsers 
aan het oog onttrokken. Hylke maakte het van nabij mee. “Wy wiene mei ús 
tolven as bern en hiene yn’t lêst fan de oarloch ek noch fiif ûnderdûkers. Yn it 
hea wiene moaie hoalen makke en dan mochten wy se opsykje. It wie suver in 
spultsje. Mar fierders wie it mûle tichthâlde. It praten oer ûnderdûkers wie ús 
ferbean en dat diene wy dan ek net. Mar op in jûn draafde der in Dútser it 
hiem op. Riny de Jong wie oan it spinnen yn ’e keuken. Sy wie ús earste 
ûnderdûker. Sy kaam alhiel út Apeldoorn. Wy skrokken o sa. Riny fleach troch 
de gong nei it bûthús en doe op nei de heasouder. Dêr wie it hol. Mem sette sa 
kalm mooglik nei de syddoar ta, mar ynwindich wie se fansels o sa benaud. 
Dêr stie de Dútser mei freegjende eagen har oan te sjen. Doe kaam it der út. 
Hy hie honger en woe graach wat bôle ha. Mem joech him wat en doe sette er 
wer ôf. It gefaar wie geweken, mar de angst siet der goed yn.” In het hol was 
ook de radio verborgen. Het nieuws van Radio Oranje werd later door de 
onderduikers verteld aan vader en moeder Feenstra. De Feenstra’s hadden 
ook nog vier Bolswarders in het onderduikershol. Het waren Osinga’s (van de 
boekhandel) en Sikma’s (van het warenhuis tegenover het stadhuis). Bij Sikma 
haalden ze ook gasflessen vandaan. Ze hadden het goed op de boerderij waar 
aan eten nooit gebrek was. “Wy ieten havermout. Wat wie dat lekker,” vertelt 
Hylke die zich herinnert, dat z’n moeder goed kon handelen: boter en kaas 
was altijd goed als ruilmiddel. De aardappelen kwamen uit Skuzum bij 
Makkum. Hylke noemt ze “de alderbêste, fan in spesjaal adres fan bêste 
grûn”. En als er kleren nodig waren, werd er in Bolsward geruild tegen boter 
en kaas. 
 

Hongerevacuees wisten de boerderij ook wel te vinden. Hylke trots: “Mem sei 
altyd: ‘Net fuortstjoere hear. Se moatte te iten ha.’ Ik wit it noch goed. Mem 
hie krekt in twilling krigen en lei op bêd. Doe stie der in ploechje folk by de 
foardoar. Se woenen iten ha en moasten der mar yn komme. Wy ha se te iten 
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De smederij 
van Schukken 
en het boek 

dat verscheen 
bij de 

onthulling van 
het monument 
op 4 mei 2014. 

jûn oant se sêd wiene. Heit wie o sa rojaal. Se krigen wat se mar ha woenen: 
tsiis en bûter krigen se mei, rinnende of mei in âld fyts oer de Ofslútdyk, 
werom nei Hollân. Och, wat wienen dy lju bliid dat se wat krigen! En doe mar 
hope dat it harren ûnderweis net ôfpakt wurde soe troch Dútsers of sa.” 
 

In het diepste geheim werd er op de boerderij ook geslacht, net als 
bijvoorbeeld op de ’Beabuorster Mole’ waar boer Zijsling bij betrokken was. 
Op Jousterp gebeurde dat in het lyts bûthús, een hok naast de boerderij. 
Hylke vertelt er met passie over: “Wy mochten dat fansels net sjen. It wie 
klandestyn en de besetter mocht it net witte. Troch de lûken fan de hynders, 
dy’t it fretten troch de skuorre hinne krigen, koene wy it lykwols al sjen. Op in 
kear waard der in baarch slachte. It ôffal waard yn ’e grûn bedobbe. Der 
waard in gat groeven, it ôffal kaam dêr yn en dat waard bedutsen mei 
kramtried. Dat waard slochte mei grûn en sa waard dat wei. Dat kramtried 
hie in spesjale reden. Op in kear kaam der in NSB-er del. Dy woe witte wat der 
yn ’e grûn siet op it plak dêr’t krekt groeven wie. Heit hie it oer âld izer of soks 
sawat. De man mocht wol grave. Doe’t er op bulten kramtried stjitte, hie er 
syn nocht der al gau ôf. Dat rûn mar krekt goed ôf.” 
 

De siden spek werden in Tjerkwerd gerookt in de schoorsteen van omke 
Sibren, in het huis waar Ineke en Hylke nu nog wonen. “Der is hjir wat turf 
stookt en dat wie poerbêst foar dat spek. Dat hong achter in lûk op souder. 
Dat spek wie o sa lekker,” weet Hylke zich te herinneren. Hij haalt ook de 
melkstaking aan. “Doe waard de molke net ophelle troch it fabryk yn Boalsert. 
Heit en dy ha it doe sels brocht. De molkbussen kamen yn in slyptrôch mei in 
hynder derfoar en sa waard dat nei Hollandia sleept, as in slide oer de snie. De 
bussen kamen leech en skjin wer werom. It barren by Schukken wie ek in hiel 
oeheden. Dêr siet de top fan it ferset ferburgen. En dat waard ferret. It ferhaal 
gong ek op skoalle rûn. Michiel wenne der flak neist en dy briefke it oer. Hy 
wie de man, hy hie it nijs yn ’e koer.” In ’Opdat wij niet vergeten’ staat het 
complete verhaal. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



’t Skieppesturtsje | 45e jiergong – nûmer 2, july 2022 36 

De bevrijding 
Op 16 april werd het dorp bevrijd en hadden de kinderen vrij van school. Voor 
de familie Feenstra was de beleving wat dubbel. “Wy hiene krekt suster Hinke 
ferlieze moatten. Sy rekke troch nierfergiftiging wei yn it sikehûs fan Snits. De 

Kanandezen sieten yn ’De 
Harmonie’, by Sint Postma yn’t 
bûthús en yn it lân hienen se in 
tinte opsetten. Wy derhinne mei 
wat jild: yn ruil dêrfoar krigen wy 
sigretten. Heit woe de flage net op 
de skuorre ha. It fertriet yn de 
húshâlding wie te grut. Mar dochs 
kaam der noch in flage op ’e 
wynmotor. As bern gongen wy nei 

de Kanadezen ta. Dy leine yn Skettens en stiene dêr mei harren kanonnen te 
sjitten, rjochting Ofslútdyk. At se skeaten, moasten wy fan it terrein ôf en nei 
ôfrin sochten wy de hulzen op. Hartstikke nijsgjirrich fûnen wy dat. It mocht 
fansels net fan mem: de Dútsers soenen werom komme kinne. Dat kamen se 
ek, mar dat wie harren ôftocht. Op in dei nei de befrijing mochten wy fan 
master út skoalle wei nei de trekfeart ta. Dêr mochten wy stean te sjen. Want 
oer de dyk swalke in ploech NSB-ers. Dy wiene oppakt en ûnder begelieding 
fan it ferset mei stenguns ôffierd. Ik sjoch se noch rinnen, de ferrieders. “Dêr 
binne de helden,” sei ien fan ús. Och wat wie ’t in feest. Kinst it dy no net mear 
foarstelle. Dêr stienen wy te dûnsjen en fierderop rûnen de ferliezers. ‘Hou se 
mar dea,’ skreaude ien oer de trekfeart hinne. Wy wiene ek net sokke brave 

broeders, hear. It wie in swiere tiid, in hiel swiere 
tiid.” Hylke heeft het er even moeilijk mee: er 
lopen tranen over zijn wangen. Ineke komt een 
zakdoekje brengen. Vijf bange jaren waren het 
en nu is er weer oorlog in Europa. Heeft men 
daar dan niks van geleerd? Hylke vertelt dat ze 
in 1995 Kanadezen in huis hebben gehad. 
Mannen die hier in de oorlog hadden gestreden 
voor onze vrijheid. In Leeuwarden was de grote 
reünie, mar Hylke wou niet mee: “Ik wie altyd al 
wat dwers.” Maar later hebben Hylke en Ineke 
nog een tegenbezoek aan de Canadezen 
gebracht.  

     Gerben D. Wijnja   

Aftocht van de Duitsers door Bolsward. 

Tussen de twee jongens in Hylke en Ineke Feenstra met hun dochter 
tijdens de dodenherdenking bij het monument, dat mede door zijn 
toedoen er gekomen is. 
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'TICHTERBY DE NATUER TROCH DE FLEARMUZEN' 
Meer bijen, hommels, vlinders en andere insecten in Tjerkwerd 
 

Activiteiten tot nu toe 
 

1. Geveltuintjes langs de Waltaweg 
Na een oproep van Werkgroep Natuur Tjerkwerd In februari meldt een tiental 
bewoners van de Waltaweg zich aan voor aanleg van een geveltuintje bij de 
woning. Hoveniersbedrijf 'Buiten' verwijdert op 5 maart rijtjes tegels en zorgt 
voor nieuwe grond. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Súdwest 
Fryslân. Werkgroep Natuur biedt, vanuit het project Tichterby de Natuer, 
plantjes aan. Die kan men later afhalen op de Inspiratiemiddag. De rest doen 
bewoners zelf. Inmiddels zijn de plantjes in de tuintjes goed aangeslagen en 
liefdevol onderhouden door bewoners, ook gedurende droge periode.  
 

2. Vleermuiskasten bouwen en ophangen 
Twintig vleermuiskasten hebben een plaats gekregen in en rondom 
Tjerkwerd. Joop Nota zaagde voor alle kasten ieder onderdeel op maat, 
inclusief de vele zaagsnedes in de basisplank. Die zaagsnedes zijn nodig voor 
houvast van de vleermuizen. Op 25 maart hebben leerlingen van De Reinbôge 
10 kasten in elkaar geschroefd en getimmerd en in de verf gezet. Op 1 april 
zijn ze opgehangen in het parkje en bij de kerk. Vier zullen nog aan de 
schoolmuur gehangen worden. 
 

3. Inspiratiemiddag op 9 april 
De doel van inspiratiemiddag is: Tjerkwerders enthousiast maken voor 
inheemse bloeiers die bijen, hommels en andere insecten kunnen trekken. 
Ook willen we vrijwilligers werven voor de plantdag van 23 april. Eigenaars 
van de geveltuintjes aan de Waltaweg halen de beloofde plantjes. Voor de 
andere bewoners is er een gratis plant. Bovendien zijn 10 extra 
vleermuiskasten beschikbaar. Die worden ter plekke in elkaar gezet of 
meegenomen naar huis voor de afwerking en bevestiging aan een boom of 
muur. Werktekeningen van vleermuiskasten en egelkasten liggen klaar voor 
belangstellenden. Kinderen kneden grondbollen met bloemzaad erin 
('zaadbommen'). Lemke Statema (Friese Milieu Federatie) is aanwezig voor 
het beantwoorden vragen over biodiversiteit. Haar publicatie 'Aan de slag 
met biodiversiteit' is op 9 april gratis beschikbaar. Verder is er veel informatie 
over bijenvriendelijke tuinen, vogelvriendelijke tuinen, egelvriendelijke 
tuinen, wilde planten vriendelijke tuinen, etc. Werkgroep Natuur 
organiseerde de inspiratiemiddag samen met de Friese Milieu Federatie. 
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4. Plantdag op 23 april 
Het is een droge, zonnige, maar frisse 
dag als een flinke groep vrijwilligers de 
handen uit de mouwen steekt voor een 
succesvolle plantdag. Sommigen werken 
de hele dag, anderen alleen 's ochtends, 
's middags of een aantal uren. Iedereen 
is welkom: jong en oud. Halverwege de 
middag zijn meer dan 1150 plantjes op 
vijf locaties in de grond gezet en van 
noodzakelijk water voorzien: bij 
Dyksicht, in het parkje, bij het haventje, 
naast de school en langs de Trekvaart. 
Het zijn hoofdzakelijk inheemse planten 
die geplant zijn, zoals wilde margriet, 
smeerwortel, kaasjeskruid, centaurie en 

wilde geranium, maar ook stokrozen, sneeuwbes, rode vlier en een aantal 
vlinderstruiken. Oege Hiddema van Landschapsbeheer Friesland begeleidt het 
plantproces. Hij heeft een kar vol gereedschap bij zich. In de voorafgaande 
droge en warme week waren de plantjes aangeleverd. Die hebben we eerst 
een flink waterbad moeten geven. Anne Bakker en Yde Schakel starten op 23 
april al om 8 uur met het afschrapen en afvoeren van de graslaag bij school 
en bij het haventje. Nieuwe grond wordt meteen mooi egaal verspreid over 
de twee vrijgekomen percelen. Vakwerk! We hoeven alleen nog maar een 
beetje aan te harken en in te zaaien. Dat gebeurt een paar weken later. Na de 
plantdag blijft het helaas nog weken lang droog. De plantjes smachten naar 
water. Met gieters water proberen we ze in leven te houden. Jelle Zijsling 
pakt het groots aan door een giertank vol water te legen op het aflopende 
grasperceel bij Dyksicht. Nu, weken later, is het gras overal sterk gegroeid. De 
nieuwe plantjes proberen het groeiproces bij te houden. Vaak met succes. 
Sommige bloeien al. In het najaar wordt het gras gemaaid. Plantjes en zaad 
komen volgend voorjaar naar verwachting weer op.  
 

5. Insectenhotel bouwen en bloemenbed inzaaien 
Donderdagmiddag 12 mei 
hebben we met de leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 een insectenhotel 
gemaakt naast het 
parkeerterrein van de school. De 
basis bestaat uit een tiental op 
elkaar gestapelde pallets met 
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verschillende natuurlijke materialen ertussen waar 
insecten in kunnen kruipen om te schuilen en te 
overwinteren. Iedereen had een taak: gaatjes boren in 
stammetjes, gresbuizen vullen met riet, gaas vast 
timmeren zodat de dennenappels er niet uit rollen enz. 
Ondertussen was een ander groepje aan het zaaien in 
het perk wat klaar lag. We verwachten dat daar deze 
zomer mooie bloemen gaan groeien en bloeien. De 
derde groep heeft klei-zaadbollen gemaakt die ze mee 
konden nemen naar huis. Al met al een een geslaagde 

middag. Met dank aan meester Bernd die de middag hiervoor vrijmaakte en 
zelf ook een handje meehielp.  
 

6. Excursie wilde planten in en rond Tjerkwerd op zaterdag 21 mei 
Voor de excursie hebben we Simon-Kees Aardema uitgenodigd. Simon-Kees is 
vrijwilliger voor Floron (www.floron.nl) en inventariseert ook voor het Fryske 
Gea.de verspreiding van wilde planten  We beginnen op het 'Schukkenpad' 
aan de overzijde van de Trekvaart. Voor we het weten is er al een uur voorbij. 
Simon-Kees blijkt een geweldige plantenkennis te hebben. Een grote 
verscheidenheid aan planten passeert de revue, zoals veenwortel, kropaar, 
raapzaad en oeverzegge. Opvallend is dat er op het terrein van Van Zuiden 
heel andere planten groeien dan op het dijkje. Na een vluchtig bezoek aan 
het parkje besluiten we Simon Kees later in het jaar nog eens uit te nodigen 
voor een excursie langs de Ald Dyk richting Parrega. 
 

7. Uitlenen Batdetectoren 
Werkgroep Natuur Tjerkwerd heeft de beschikking over 2 soorten detectoren. 
Vanaf begin juni tot oktober lenen we die uit voor gebruik in en rondom 
Tjerkwerd. Zo kun je zelf zien en horen welke vleermuizen er rondvliegen. 
Voor Iphone gebruikers is er de Echo Meter Touch 2. Het apparaatje kan via 
een plug-in systeem in de telefoon worden gezet. In een gratis te downloaden 
app wordt aangegeven welke vleermuissoort de detector gedetecteerd heeft. 
Voor bezitters van een android telefoon of voor wie niet handig is met 
mobiele telefoon is een simpele Petterson batdetector D100 te leen. Met 
twee knopjes: aan/uit/luider/zachter en frequentie. Wel met een 
hooggevoelige microfoon voor de echolocatie geluiden van voorbijvliegende 
vleermuizen. Iedere vleermuissoort maakt eigen kenmerkende geluidjes, in 
eigen frequentie, die we zonder de apparaten niet kunnen waarnemen. Bij 
beide apparaten wordt een handleiding verstrekt met ook een soortenlijst. 
Voor het lenen van een batdetector kun je Domien Witteveen mailen of 
bellen: domienwitteveen@hotmail.com of 06 25532966. 

mailto:domienwitteveen@hotmail.com
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Foto exposities in Tjerkwerd  
 

 

 

Arthur Wilschut  
Kerkstraat 19 
8765LK Tjerkwerd 
www.hetfotolokaaal.nl 
arthur@hetfotolokaal.nl 
+31642138125 

 

Tijdens de zomerexpositie van 4 juni t/m 4 september 2022 exposeren de 
fotografen Johannes Bosgra, Rob Chevallier en Wil Friesen in Het Fotolokaal.  
 

Johannes Bosgra 
Deze Friese fotograaf 
exposeert zijn series 
Murmurations en Stripes. 

Rob Chevallier 
Tijdens de expositie is zijn 
beroemde, bijna drie 
meter hoge, installatie 
“Nederland, (bedreigd) 
waterland” te zien. 

Wil Friesen 
Zijn beelden geven de 
kijker het gevoel dat de 
landschappen misschien 
wel meer weten dan ze 
laten zien.... 

 

De expositie is te bewonderen op zaterdag en zondag van 10.28 – 17.32 uur. 
 

 

  
Fotografie expositie van stillevens, landschappen en dieren. 
Karin Harkema fotografie. 
 
    St. PETRUSKERK te TJERKWERD, KERKSTRAAT 8. 
 
    Expositie. Meer info op:   
    www.tsjerkepaad.nl en  www.karinharkemafotografie.nl.     
             
    16 - 23 - 30 juli.   6 - 13  augustus.  
    Op bovenstaande zaterdagmiddagen is de kerk open van 13.30 - 17.00 uur. 
 

http://www.tsjerkepaad.nl/
http://www.karinharkemafotografie.nl/
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Berne 
 

    *30 maaie 2022 
 
 

        Lynn 
Oosterwoud 

  
   

    Rinse en Chantal 
    Dave, Sofie en Alice 
 

Stoarn 
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Koken met Riemkje 
 
Beste lezers, 
 
Wat hebben we tot nu toe een prachtig weer voor onze tuinen, alles staat in 
volle bloei en de tomaten, courgettes, fruit enz. kunnen straks in grote getale 
geplukt worden uit de tuin. Daarom heb ik voor jullie een heerlijk recept 
gekozen met courgette. Dit gerecht kan je eten met gebakken aardappelen, 
vlees, vis of natuurlijk zo. Veel plezier bij het bereiden hiervan. En eet 
smakelijk. 
 

Courgette ovenschotel 

 
 
Benodigdheden (recept voor 4 personen): 

✓ 4 courgettes 
✓ 2 eetlepels verse kruiden zoals basilicum, oregano, tijm (evt 

gedroogd) 
✓ 2 teentjes knoflook 
✓ 120 ml tomatensaus 
✓ half bolletje mozzarella 
✓ flinke hand geraspte kaas (zoals cheddar en Parmezaanse kaas) 
✓ snufje zout/peper 

 
Bereidingswijze: 
Verwarm je oven voor op 200 graden en vet een ovenschaal in met wat 
olijfolie. Snijd de courgettes en mozzarella in plakjes en de verse kruiden fijn. 
Meng de plakjes courgette met de verse kruiden, de mozzarella, knoflook en 
de tomatensaus. Schep dit vervolgens in de ovenschaal en breng het geheel 
verder op smaak met een snufje zout en peper. Zet de ovenschotel 
vervolgens voor circa 30 minuten in de oven. Haal de ovenschotel uit de oven 
en strooi je geraspte kaas over de bovenkant. Zet de ovenschotel vervolgens 
voor circa 10 minuten in de oven totdat de kaas gesmolten is.  
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Snypsnaren 
 

Team Wybe’s lêste stop wie by it Waltahûs om't se oan pisjen yn Boalsert net 
mear ta kamen. Dat hie Akky H. tûk betocht no? It wie ek goed foar de omset! 
 
Yn it ferboude Waltahûs wie net eltse frijwilliger op ‘e hichte wêr’t it jild 
hinne moast. ‘Komt er geld in het laadje, weet je niet waar het heen moet.’ 
 
De priisútrikking fan de Parodialoop wie wat yn ‘e war. Sietske v/d M. en 
Lisette K. diene it mei ferve.  Mar in ferkearde priis útrikt. In echte 
wikselbeker. 
 
Freerk K. is net út it fjild te slaan. Yn ‘e rolstoel kantsje meane, haach knippe… 
Neat te gek. Gelokkich giet it de goeie kant wer op! 
 
Feest yn it doarp de flagge út? O nee flagge op 'e kop, stikstof! 
 
Doarpsfeest! Der binne hiele protte kandidaten foar de Oranjeferiening. 
 
Feest yn it doarp de flagge út? Jawis nei twa jier koe it wer, doarpsfeest!  
Corona derfan oerhâlde wie wat minder, mar hawar! 
 
Alle corona pasjinten wine in wike letter hast safier; coronaparty! 
 
By it ‘Scottish Hour of Power’ wienen der in protte sterke mannen. Grutte 
spierballen net te liuwen. Wêr in lyts doarp, grut yn wêze kin! 
 
Tsjerkwert is in keninklik doarp wurden, Lex en Max wienen op it feest. 
 
Eensgezindheid hûndert jier, dat is hiel bysûnder! Sjoch op de efterside fan 
dizze sturt hoe’t jo oan in kaartsje foar it jubileumkonsert yn Snits komme! 
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Voor al uw engergiezuinige verlichting en  

installatieaanleg kijk voor meer info: 

www.spaarlampen.eu 0625146668 

Kopijdatum foar it nije nûmer  

22 oktober 2022 

itskieppesturtsje@gmail.com  
 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
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 
    
DOGGAR PUPPYBROK   
 
DOGGAR VLEESBROK MET RIJST  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


