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Fan de redaksje 

Hier alweer het herfstnummer van ‘t Skieppesturtsje. Na een mooie, droge en 
warme zomer is het nog steeds aangenaam weer in de laatste dagen van 
oktober. 
 
Nog een kleine twee maanden en dan is het jaar weer voorbij. Een jaar waar 
we onze bewegingsvrijheid terug kregen maar waarbij anderen hun vrijheid 
ontnomen werd door oorlog. Een jaar waar de energieprijzen skyhigh gaan en 
een jaar waarin de boeren te horen kregen dat ze moeten inkrimpen. 
 
En wat we de laatste twee jaar niet konden doen maar nu naar alle 
waarschijnlijkheid wel weer is het uitreiken van de Sturt. In de maand 
december komen we hiervoor altijd als redactie bij elkaar en proberen we 
weer één hiervoor te nomineren.  
 
Daarbij horen we graag ook jullie suggesties. Mocht je een of meerderen 
weten waarvan je denkt die heeft hem wel eens verdient laat het ons dan 
weten via de mail of aan iemand van de redactie. 
 
Namens de redaksje, 
 
Fokko Rollema 
  



 

Frijwillige bydragen 

 

 
 
 
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
Fam. I. Schukken eo J. Schukken; Fam. P.J. Zijsling; Fam. H.M. Huitema eo T. 
Huitema; Fam. C.M.W Ten Boer en H. Ten Boer 
 
 

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! 



 

Van de Reinbôge  
 
De belevenissen van groep 4/5.  
De herfstvakantie staat bijna op de stoep, wij zijn al 7 weken op school. De 
afgelopen 7 weken vele dingen beleefd, hier vertellen wij over. 
  
 
Gouden weken en week tegen pesten.  
De eerste weken stonden in het teken van 
Gouden weken. Gouden weken wil zeggen 
dat je kennis maakt met de nieuwe klas. In 
de klas hebben wij een complimentenmuur 
en hebben wij verschillende spelletjes 
gespeeld, maar ook uitstapjes. De 
spelletjes die gespeeld zijn stonden in het 
teken van complimenten en samenwerken.  

 
‘De week teegen pesten. 
Het was de week tegen pesten. En daar om heben wij een 
kompliementenmuur gemaakt. Daar is de bedoeling er van is dat ik of iemant 
anders er een kompliement er in doen.  Jildau Koehoorn – Groep 4’ 
 

     De egelsurival. 
Op 9 september zijn wij naar de egelsurival in Zwettebos 
te Sneek geweest. Wij zijn in de huid van de egel 
gekropen. Zo hebben wij geleerd waar de egel leeft, wat 
de egel eet en hoe de egel zich voelt.  
 
‘We he eppen eegols gu maakt knipen en klutslen een 
heele tijt klutselen is het klaar ik vont hut luuk 
doelledookie Idser Teppema - Groep 4’ 
 



 

 
‘Op egel survival gegaan daar hadden we 
spelletjes gedaan van Marrit doeeeeeii. Marrit 
Bakker – Groep 5’ 
 
‘Egel survival. 
toen moesten 
we spelletjes 
doen en hebben 
we best wel 
veel spelletjes 
gedaan we 
moesten 
verstoppertej 

doen. We hebben oversteken gedaan. En we hebben wat is en giftige slak 
gedaan. We moesten ons groepje uit de sloot halen. Jelte Lukkes – Groep 5’ 
 
‘We zijn op egelsurival geweest en daar hebben we allemaal spelletjes over 
egels en we leerden dingen over egels en we hebben in de klas ook egel 
getekent. Yldau Kootstra – Groep 5’  
 
‘We zijn naar egel survival geweest en we hebben verschillende spelletjes 
gedaan en verstoppertje was het leukst en we waren egel in de sloot en 
iemand was de egel en we moesten iemand uit de sloot begeleiden. Jorrit de 
Schiffart – Groep 5’ 
 
‘Ik vond het leuk om de egel te maken en 
we waren ook naar egelservijvel geweest 
dat was echt leuk!! Ik vond het jammer dat 
KEVIN niet mee mocht. – Jeffrey Baints – 
Groep 4’ 
 
 

 
‘Wij zijn op egelsurvival gewest en 
we hebben daar allemaal 
spelletjes gedaan en we hebben 
daar allemaal dingen geleerd over 
de egel het was heel leuk. – Jimte 
Kootstra – Groep 4’ 



 

Inloopmiddag leerlingen-ouders.  
15 september was het zover. Wij mochten onze ouders laten zien wat wij 
allemaal doen en leren op school. Het was een geslaagde middag.  
 
‘Ik ben op ouder kind middag geweest toen is mem meegegaan dat was leuk 
heb ik spullen laten zien aan mem. Marrit Bakker – Groep 5’  
 
‘Toen onze ouders op school mochten komen te zien deden we blooket. Yldau 
Kootstra – Groep 5.’ 
 
‘Ouders en kind. We mochten de ouders van alles laten zien en toen mochten 
we een spelletje doen op het digibord en op het chromebook en we mochten 
het rekenen laten zijn en het stal en spelling en nog veel meer en doei!!!!!! 
Jorrit de Schiffart – Groep 5’  
 
‘Afgelopen jaar. De eerste week hebben we het leuk gehad. De volgende week 
hebben we het ook leuk gehad. En toen was er nog veeeeeeeel meeeeeeerrr 
en toen was er ouder kind middag. Klaar. Elke Tilstra – Groep 5’ 
 
‘Ouder kind middag. Op 15 september heb ik mijn vader en moeder 
meegenomen naar school we deden een spelletje op het chromebook gedaan 
en ik heb taal laat zien en ik heb speling laat zien en ik heb aardrijkskunde laat 
zien. Het was een leuke middag. – Anniek Wijngaarden – Groep 5’ 
 
 
Kinderboekenweek. 
De Kinderboekenweek is weer 
begonnen! Het thema van dit 
jaar is: Gi-ga-groen! De 
meesters en juffen hebben de 
Kinderboekenweek ingeleid 
met een toneelstukje. Wij 
hebben hiervoor 2 
verschillende liedjes moeten 
oefenen. Bij ons duurt de 
kinderboekenweek niet een 
week, maar stoppen wij pas in 
de week na de herfstvakantie!  
 
 



 

Op vrijdag 14 oktober brengen wij een bezoek aan de bibliotheek van 
Bolsward. Na de herfstvakantie komt Lida Dykstra nog bij ons langs in de klas. 
Extra lang werken over een leuk thema.  
 

Groeten van groep 4/5, Juf Titia en Juf Melanie 

 

 

Nieuws van de Oranjevereniging Tjerkwerd  
 
De dagen worden alweer flink korter en ’s avonds is het al snel weer donker. 
De gezellige dagen komen er weer aan. Wij van de Oranjevereniging zijn 
alweer druk bezig met het nieuwe seizoen. Deze begint altijd met de intocht 
van Sinterklaas en staat gepland voor zaterdag 19 november as. Er lopen al 
wat lijntjes richting Spanje en dat de Sint naar Tjerkwerd komt, dat staat 
zeker vast. Hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk maar van de planpiet 
hebben we wel de tip gekregen om op deze zaterdag vanaf 9.30 uur de 
straten in Tjerkwerd goed in de gaten te houden! 
 

Noteer de volgende data alvast in uw agenda: 
Zaterdag 19 november   Sinterklaas in Tjerkwerd 
Vrijdag 20 januari   Jaarvergadering Oranjevereniging 
7 & 8 juli    Dorpsfeest 
 

Met vriendelijke groet bestuur Oranjevereniging Mei inoar ien. 
Jasper de Vries (voorzitter) Yde Schakel 
Hinke Ouderkerken (secretaris) Sjoerd Bouma 
Ida Folkertsma (penningmeester) Geertje Bakker 
Jan de Groot  



 

TVO – Tjerkwerd voor Oekraïne 
 
Graag delen wij met het hele dorp hoe het gaat met onze nieuwe inwoners 
uit Oekraïne. Toen op 24 februari jl. Rusland Oekraïne ging binnenvallen bleek 
al snel dat er duizenden mensen moesten gaan vluchten. 
 
Met deze gedachte werd er in het Waltahûs door Dorpsbelang, diaconie en 
Windkracht 10 een bijeenkomst gehouden om te kunnen brainstormen met 
dorpsgenoten over wat wij als dorp voor Oekraïense vluchtelingen zouden 
kunnen betekenen. De opkomst van dorpsgenoten tijdens deze bijeenkomst 
was hoog en nog diezelfde avond zijn er verschillende werkgroepen in het 
leven geroepen. 
 
Marja Verzijlberg had ondertussen al contact gelegd met mensen uit Dalfsen, 
die samen met het vluchtelingencentrum in Polen de vluchtelingen gingen 
helpen die naar een ander moesten. Onder deze samenwerking is er besloten 
dat er 6 mensen die uit Marioepol gevlucht waren bij ons in Tjerkwerd aan de 
Singel 18 tijdelijk konden komen wonen. 
 
Windkracht 10 heeft de woning aan de Singel 18 kunnen kopen. Deze woning 
moest binnen drie weken geschikt gemaakt gaan worden voor zes personen. 
Omdat de datum wanneer deze mensen naar Tjerkwerd zouden komen al 
bekend was. Er moesten op de eerste verdieping van de woning 3 
slaapkamers gerealiseerd worden, het dak moest aan de binnenkant worden 
geïsoleerd door de Timmerwerkgroep. In korte tijd hebben ze fantastisch 
werk geleverd, met verschillende mensen bij elkaar werd er hard gewerkt. 
 
Ondertussen werden er door de Interieurwerkgroep al wat meubels 
verzameld, veel mensen hadden van alles beschikbaar en zo was er snel 
eerder teveel dan te weinig. Toen het huisje klaar was, hebben ze alles 
schoongemaakt en ingericht. 
 
Marja heeft samen met Jan Geelen de Oekraïners op een mooie 
maandagavond opgehaald van het station in Arnhem. Sindsdien wonen 
Natalia, Natalia, Yevhen en Krystyna, Anna en Vladyslav in ons mooie dorp. 
Nog voordat de oorlog uitbrak, raakte Anna zwanger. Op 20 september is 
Timofey geboren, de zoon van Anna en Vladyslav. Ook hierbij werd er weer 
heel veel steun in het dorp gevonden in de vorm van allerhande spullen voor 
de baby. 



 

Als begeleidingsgroep hebben we ook het een en ander mogen ondersteunen 
voor deze mensen. We hebben geholpen met administratieve zaken zoals 
bankzaken, de gemeente en de ambassade. Ook gingen we mee naar de 
tandarts, huisarts, verloskundige en het ziekenhuis. Daarnaast lieten de 
Oekraïners weten dat ze heel graag aan het werk wilden. De taal bleek daarin 
de grootste barrière, met handige apps weten ze zich goed verstaanbaar te 
maken maar dat is voor werkgevers nog niet altijd handig. Inmiddels zijn 
diverse mensen al best veel aan het werk. 
 
Als begeleidingsgroepje vonden we het dan ook tijd om langs deze weg dank 
aan iedereen te zeggen die op welke wijze dan ook zijn of haar hulp heeft 
geboden. Zo blijkt maar weer waar een klein dorp groot in kan zijn! 
 
Marja, Jaap en Hans 
 
Hieronder nog twee ingezonden brieven, waarvan één van Krystyna zelf. 
 
 

 
Hallo, mijn naam is Krystyna. Oorspronkelijk kom ik uit Marioepol in 
Oekraïne. Samen met mijn familie ben ik uit de oorlog in onze stad 
gevlucht. Door een gelukkig toeval kwamen we terecht in het mooie dorp 
Tjerkwerd. 
 
In de eerste dagen na onze aankomst vonden we het moeilijk om te 
wennen aan onze nieuwe omgeving, maar dankzij de ontvankelijkheid en 
oprechtheid van de dorpsgenoten, was het makkelijker voor ons om ons 
aan te passen aan de nieuwe plek. De dorpsgenoten omringden ons met 
zorg en aandacht en hielpen in moeilijke situaties, of het nou ging om 
vragen over het woonhuis, hulp met benodigde officiële documenten of 
bijvoorbeeld een doktersafspraak. 
 
Dankzij hun hulp, voelen we ons nu meer zelfverzekerd om in Tjerkwerd te 
wonen. Ik wil mijn grote dankbaarheid uiten voor alles wat de 
dorpsbewoners voor ons hebben gedaan. 
 

Vriendelijke groet, 
K.S. 

 
 
 



 

 

Zelf wonen we nog niet zo lang in Tjerkwerd, maar wat was ik onder de 
indruk van hoe ons dorp klaar stond voor de opvang van Oekraïners. Ik voel 
me direct trots dat ik hier ook mag wonen. Als ik naar het nieuws kijk dan 
voelt het alsof we maar een heel klein beetje helpen in een heel grote 
oorlog, maar toch is alle hulp waardevol. Dat er zoveel mensen klaar 
stonden om een huisje op te knappen en die beschikbaar te stellen voor 
noodopvang, echt super. En zelf ben ik niet zo’n klusser, maar mocht ik een 
heel bescheiden bijdrage leveren nu ze er eenmaal zijn. 
 

Ik was bijvoorbeeld bij de wandeling die ze maakten op de eerste dag van 
aankomst. Toen er twee straaljagers overkwamen uit Leeuwarden 
schrokken ze zichtbaar. En bij de brugwachter vroegen ze of dat de 
bewaker van het dorp was, voor mij in het veilige Friesland niet voor te 
stellen dat je dat nodig zou hebben. Ik was daar erg van onder de indruk. 
Ook op andere momenten deelden de mensen iets over wat ze in hun 
thuisland hadden meegemaakt. Dat je met die angst moet leven en alles in 
steek moet laten, dat vind ik erg heftig. En ondertussen stonden ze maar 
mooi tussen de andere Tjerkwerders op het dorpsfeest en lieten ze weten 
dat ze de voorstellingen in de tent niet helemaal begrepen, maar wel erg 
grappig vonden. 
 

Voor mij maakt het dat ik blij ben dat ik iets kan betekenen, maar ook dat ik 
het gevoel heb dat het (te) weinig is. En het brengt de oorlog voor mijn 
gevoel dichterbij, het raakt me veel meer. Maar het maakt me dus ook trots 
en dankbaar dat ik hier veilig met mijn gezin mag wonen. 
 

Hans ten Boer 
 

 
Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.  
 
LEDENVERGADERING 2022 
Noteer alvast in uw agenda; 
Onze jaarlijkse ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdagavond 25 
november in ‘t Waltahûs. Agenda met uitnodiging volgt later. 
 
     Graag tot ziens op vrijdagavond 25 november. 

dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com  
www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang 

  

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


 

Project 'Tichterby de Natuer troch de flearmûzen'  
Insectenvriendelijke beplanting in Tjerkwerd, Burgwerd en Kimswerd 
 

Een prachtig slotakkoord van het project 
 

 

In september kregen Tjerkwerders en bewoners van Kimswerd en Burgwerd 
het aanbod om gratis fruitbomen te bestellen voor de eigen tuin. Men kon 
kiezen uit verschillende soorten fruitbomen: peren, appels, pruimen en 
kersen. In ons dorp kregen we 45 verzoeken binnen voor maar liefst 177 
boompjes! De aanvragen kwamen uit het dorp, maar ook uit de útbuorren.  
Een mooie spreiding, vinden wij. Lemke Statema van de Friese Milieu 
Federatie coördineert het project en beheert de financiën. Zij doet de 
bestellingen. Op 4 november worden de boompjes in Tjerkwerd afgeleverd.  
 

Op 5 november kunnen de aanvragers boompjes afhalen bij Agatha 
Miedema, Waltaweg 1. Tussen 10.00 en 12.00 uur.  

 
Het geheel krijgt een feestelijk tintje, want het Waltahûs is tussen 10.00 en 
12.00 uur ook open voor koffie, thee, fris en koek. Ook geven we daar 
informatie en adviezen over hoe de boompjes het best geplant kunnen 
worden. Hopelijk gaan ze dat weekend nog de grond in. Dit is namelijk de 
beste tijd voor het planten van fruitbomen. Als extra zijn in het Waltahûs 
stinzenbollen beschikbaar voor de aanvragers, maar ook voor andere 
bewoners. Het gaat om narcissen, sneeuwklokjes, of gele en paarse 
krokussen. Maar OP=OP! De bollen kunnen rond de boompjes in een 
zogenaamde 'boomspiegel' geplant worden of op een ander plekje in de tuin.  
Daarmee is het project grotendeels gerealiseerd, maar we krijgen toch nog 
een paar 'staartjes'. De bloemenweide bij school wordt volgend voorjaar 
bijgezaaid met het succesvolle bloemzaad 'honeybee'. Bovendien planten we 
er in november nog een paar vlinderstruiken. Ook bij het haventje komen nog 
extra vlinderstruiken en sneeuwbessen. Verder staat nog altijd de bouw van 
een tweede 'insectenhotel' op het programma voor volgend jaar. Hoger en 
omvangrijker dan het huidige. Hiervoor hebben we zeker de hulp van 
volwassenen nodig. 
 

'Meer kleur in bermen van Súdwest' 
Op de valreep kregen we via de gemeente nog een gratis aanbod van een 
paar honderd  extra inheemse bloeiers, geleverd in potjes, voor bermen bij 
Tjerkwerd. Die zouden in november geleverd en geplant kunnen worden, mits 
we genoeg vrijwilligers hiervoor vinden.   
 



 

Vrijwilligers voor klusjes in de natuur in en rond Tjerkwerd. Bijvoorbeeld op 
korte termijn inheemse bloeiers en struikjes in de grond zetten in november, 
of op langere termijn meebouwen aan een groot insectenhotel. Mogen we je 
voor een klus vragen? Geef je dan op bij Agatha Miedema, 0630196950 
(graag via Whatsapp),  agatha_miedema@hotmail.com.  
 

Werkgroep Natuur Tjerkwerd 
 
 

Fan Windkracht 10 
 

We ha dit jier it 25 jierrich bestean fan ús 
Wynpark fiert mei in iepen dei. Der binne mei-
inoar rom 240 besikers west. Tsjerkwert wie 
goed fertsjintwurdige. De dei stie yn it teken fan 
duorsumens mei nijsgjirriche lêzingen oer 
wetterstof en geotermy en hoe mienskippen 
sels harren enerzjyfoarsjenning oppakke kinne. 
Twa fan de acht mûnen wiene iepen en 
mannich ien hat de klim fan 60 meter nei boppe 
makke. It waar koe eins net better en mei de 
goed fersoarge hapkes en drankjes út it 
Waltahûs, kinne werom sjen op in slagge dei.  
 
Ut de opboude reserves ha we yn oparbeidzjen mei doarpsbelang Singel 18 
oankocht. Eftergrûn en doel is op in oar plak yn in apart stikje yn de 
Skieppesturt opnommen.  
 
Oanfragen 
Sa as gebrûklik roppe wy jimme dit jier ek wer op om mei oanfragen te 
kommen. De fierde wike fan novimber komme wy as stichting by-inoar. 
Oanfragen moatte dêrom úterlik op 20 novimber binnen wêze. Oanfragen 
graach per mail nei windkracht10tjerkwerd@gmail.com. It oanfraach 
formulier fine jimme op http://tsjerkwert.nl/verenigingen/stichting-
windkracht-tien/. Wy hoopje dat wy moaie oanfragen binnen krije dy't ús 
mienskipsin fersterkje kinne. 
 
Mei groetnis, 
 
Stichting Windkracht 10  

 

mailto:agatha_miedema@hotmail.com
mailto:windkracht10tjerkwerd@gmail.com
http://tsjerkwert.nl/verenigingen/stichting-windkracht-tien/
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KNV EHBO afdeling Tjerkwerd  
 

In het nieuwe seizoen konden we gelukkig weer los met de herhalingslessen 
dit keer i.v.m. verbouwing niet in het Waltahus maar op CBS de Reinbôge. We 
starten weer met de dinsdagavond groep en de lessen werden weer gegeven 
door onze kaderinstructrice Mevrouw Hinke Twijnstra. De lessen waren goed 
voorbereid zodat we rekening houdend met de maatregelen rondom COVID-
19 veilig op 1,5 meter konden blijven. Oefenen deden we op armen en benen 
van oude reanimatiepoppen. Ook was er bij 1 van de lessen weer een lotus 
aanwezig. Ook de zaterdag groepen konden dit jaar hun herhaling volgen ook 
bij hen was er ‘s morgens een lotus aanwezig. Helaas moesten we door 
oplopende corona cijfers de herhalingen in januari annuleren. Op dinsdag 5 
april hebben we als afsluiting nog een AED/reanimatie avond georganiseerd. 
Door Hinke Twijnstra en Hinke Brandsma zijn ook weer EHBO lessen op 
school gegeven. Deze keer maar 3 lessen omdat het anders niet in het 
lesprogramma van school paste. Zondag 29 mei hebben we gepost bij de 
Parodialoop. Op zaterdagmiddag 3 september zaten we bij het molenfeest te 
posten. Er is een AED gehuurd bij de EHBO vereniging Bolsward. 
 

Eind oktober ‘21 is een nieuwe AED aangeschaft de oude was 13 jaar oud en 
aan vervanging toe. De nieuwe AED is geschonken door Windkracht 10. Van 
de gemeente kregen we nog subsidie en die is gestort in het potje voor de 
jaarlijkse onderhoud.  
 

Helaas is dorpsgenoot Ans Witteveen ons na een kort ziekbed ontvallen.  
 

Hinke Twijnstra heeft aangegeven dat ze na dit seizoen, na 35 jaar les geven 
wilde stoppen. Nu moesten wij als bestuur opzoek naar een nieuwe 
instructeur. We zijn blij te vermelden dat we iemand hebben gevonden die 
voor ons de lessen gaat verzorgen. Ook Hinke Brandsma heeft aangegeven 
een stapje terug te doen.  
 

Hinke en Hinke hebben we tijdens de 
jaarvergadering op 28 oktober in het 
zonnetje gezet. Beide dames hebben zich 
jarenlang met grote toewijding ingezet voor 
de vereniging. Ook via deze weg nogmaals 
dank daarvoor! 

 
Na afloop van de vergadering hebben we met de leden een gezellige nazit 
gehad. Dit ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de vereniging. 



 

Werkgroep Website Tsjerkwert 
zoekt nieuwe leden 
 
De Werkgroep Website Tsjerkwert zoekt versterking. Bij voorkeur met twee 
nieuwe leden/dorpsgenoten. Bent u betrokken bij het wel en wee van 
Tsjerkwert nu en vroeger, dan hopen we dat u zich aansluit bij de Werkgroep 
Website Tsjerkwert.   
 
Geschiedenis 
De website van ons dorp – www.tsjerkwert.nl – staat er op internet goed op, 
is gemakkelijk te vinden en wordt goed bezocht, ook via Facebook. Daar zijn 
we natuurlijk blij mee, maar we moeten e.e.a. wel bijhouden en 
onderhouden. Daar zetten we ons als werkgroep voor in.  
 
Extra aandacht vraagt de geschiedenis van Tsjerkwert, die op de website is te 
vinden in ‘Mulders Archief’. Een zeer waardevolle collectie, die honderd jaar 
teruggaat, met in totaal ruim 80.000 bestanden (foto’s, persoonlijke verhalen, 
nieuws), door de jaren heen verzameld door Gerrit Mulder en later zijn zoon 
Feike. Dit archief, dat in de toekomst wordt ondergebracht bij ‘De Tiid’ in 
Bolsward, moet worden bijgehouden en aangevuld.  
 
Aanmelden 
Bent u de Tjerkwerder die betrokken is bij ons dorp, met belangstelling voor 
de geschiedenis ervan, sluit u zich dan aan bij de Werkgroep Website 
Tsjerkwert! Mooie verhalen uiteenzetten, zaken uitzoeken en bestaand 
materiaal geschikt maken voor opslag tot in de toekomst. We hebben u 
nodig! We komen twee tot drie keer per jaar bij elkaar + doen wat extra 
werkzaamheden in eigen tijd.  
 
Aanmelding graag via ons mailadres: websitetsjerkwert@gmail.com. 
Telefonisch kan ook, bij Jan Witteveen, tel. 06-16302869.  
 
Werkgroep Website Tsjerkwert 
Jan Witteveen, Jan Kroontje en 
Daniëlle Kraft 
 
 
 
 
 



 

Terugblik op Jubileumconcert Eensgezindheid  
 

Door Carolien Roodvoets 
 

En eindelijk was het moment daar… 25 september 2022!  De dag waarop we 
ons jubileumconcert konden geven vanwege het 100-jarig bestaan van het 
korps. Eerder uitgesteld vanwege Corona.  
 

Wat hadden we er een zin in en wat was er al vreselijk veel werk verricht door 
de jubileumcommissie. Maar wat moest er nog veel gebeuren toen we 24 
augustus weer voor het eerst na de zomervakantie bij elkaar kwamen. 
Muzikaal gezien klonk het nog niet zoals het moest zijn. Foute noten en te 
harde klanken. Jeanette zette ons flink aan het werk. Oefenen, oefenen en 
nog eens oefenen! We konden ons nu niet permitteren om het instrument na 
de repetitie in de koffer te stoppen en het pas een week later weer 
tevoorschijn te halen.  
 

Het studieweekeinde van 10 en 11 september deed veel goed. Hoewel het 
een aanslag was op mijn conditie en ik er twee dagen van moest bijkomen 
(weinig  slaap en een borrel te veel). In dat weekeinde maakten we ook 
kennis met de artiesten die met ons op zouden treden. Het was zonder meer 
heel inspirerend. Kippenvel momenten! Wauww.. wat klonk het hier en daar 
al prachtig. Maar we waren er nog niet… nog drie repetities te gaan. De 
spanning liep op. De slagwerkers oefenden een dag extra met Jeanette. De 
generale repetitie op vrijdag verliep matig. Sommigen klaagden over blaren in 
de mond en op de lippen, anderen hadden kledingstress en kapper praat… 
 

We hadden er alles aan gedaan en nu moest het maar gebeuren! 
Zondagmorgen om tien uur was iedereen al aanwezig in het Theater Sneek. 
Een bakje koffie en toen inblazen en wennen aan de ruimte. De fijne 
akoestiek viel direct op. De prachtige en indrukwekkende bloemstukken die 
door Thea en Foekje gemaakt waren stonden al te schitteren. De foyer was 
versiert. Buiten was het mooi weer. Kortom de sfeer zat er goed in en we 
kregen er echt zin in. Het oefenen met de artiesten verliep ook vlotjes.  
 

Daarna een groepsfoto en snel wat eten en de instrumenten stemmen. De 
ochtend vloog voorbij en om half twee liepen de eersten gasten al naar 
binnen. Het XL-orkest speelde vanaf kwart voor twee in de foyer waardoor er 
al een feestelijke sfeer hing. Veel oude bekenden kwamen binnen, oud-leden, 
dorpsgenoten, familie en bekenden… Wat fantastisch dat er zoveel mensen 
waren (bijna 400)! En ze kwamen allemaal voor ons! 
 

Toen we uiteindelijk onze plaatsen innamen waren we er echt klaar voor en 
hadden we de zenuwen onder controle. We openden met Gammatique, een 



 

feestelijke concertmars. De gordijnen gingen open, er klonk applaus vanuit de 
zaal en ik kreeg het zowaar te kwaad… Daar zaten we dan… nu was het zover!  
 

Het korps bestond 100 jaar en ik mocht onderdeel uitmaken van dit feestje! 
Met een dikke strot probeerde ik door te spelen. Wat ook wel lukte 
natuurlijk. Een paar foute noten, maar een kniesoor die daar op let! Natuurlijk 
ging er die middag wel meer mis. Hier en daar misten we een paar maten 
maar op de een of andere manier deed dat er niet toe.  
 

Het publiek was gul met applaus en enthousiast. Het programma was zeer 
gevarieerd, daar was goed over nagedacht realiseerde ik me die middag 
nogmaals. Muziek van het korps werd afgewisseld met filmbeelden waarop 
leden en oud-leden verhalen vertelden. De muzikanten traden solo en samen 
met het korps op.  De middag vloog om! Na de staande ovatie op het einde 
gingen we naar de foyer, naar de familie en bekenden.  
 

Wat was iedereen enthousiast en opgetogen. Veel mensen verzekerden ons 
dat ze een fantastische middag hadden gehad. Tijdens de na borrel en het 
eten bij restaurant Buur in Sneek kwamen de verhalen los. Fantastisch 
hadden we het gevonden, geweldig! Een middag om nooit weer te vergeten. 
Een waardige viering van het honderdjarig bestaan. Een krant schreef dat het 
jubileumconcert had laten zien dat het honderdjarige Eensgezindheid uit 
Tjerkwerd nog altijd springlevend is. En zo is het!  We zijn er klaar voor. Voor 
de volgende honderd jaar.  ‘The show must go on…’ 

 
Nijs fan de 60+ SOOS 
 

Op 12 oktober hie de 60+ SOOS wer de earste gearkomste foar it nije seizoen 
2022. Hinke Twijnstra iepene mei in wolkom en de meidielings. 
 

Yn`t bysûnder wolkom oan it duo Adyrf út Jirnsum. 
✓ Dat we “eindelijk” wer de 1e gearkomst ha, nei út sjoen? 
✓ It is “eindelijk”  wer wat kâlder bûten, bliid mei? 
✓ Dat we “eindelijk” glêsfezel krije, dat is belangryk foar it bûtengebiet! 
✓ Dat we “eindelijk”  Remkes syn rapport heard ha, bliid mei? 
✓ Wat noflik dat ““eindelijk”  de klank fan dizze seal goed is. 
✓ Jammer genôch kinne we net sizze dat it “eindelijk”  wer frede is. 
✓ Mar… fan `e middei binne we byinoar om in fleurige middei te 

belibjen mei kabaret Adyrf út Jirnsum, mei de foarstelling “Eindelijk”! 
 

Hinke Brandsma betanke Adyrf foar de fleurige en tige slagge middei en 
winske elkenien wol thús en oan`t 9 novimber.  
 



 

Landelijke bekendheid 
voor Fyftjin en fierder 
 
In oktober verscheen in het 
jubileumnummer 75 van Kouwe 

Drukte een vijf pagina’s tellend artikel over ons Elfstedentochtmonument 
Fyftjin en fierder. Het blad wordt uitgegeven door de Stichting De Poolster, de 
landelijke organisatie die bekend staat als verzamelkring van schaatsen en 
winterse objecten. In dat jubileumnummer mocht ons monumentaal 
schaatsensemble aan de Trekvaart natuurlijk niet ontbreken. 
 

 



 

Iepenloftspul by de Beabuorstermole 
 

It giet oan! Na een aantal keer uitstel vanwege corona nu dan eindelijk het 

Iepenloftspul bij de Beabuorstermole. Op 17 en 18 juny 2023! 
 

 
 

Wellicht ben je eerder al benaderd en enthousiast 
geworden. Er is een Whatsapp-groepsapp 
aangemaakt voor enthousiastelingen. Als je ook 
mee wilt doen, bijvoorbeeld als figurant of 
vrijwilliger dan zijn wij blij met jou aanmelding!  
 

Aanmelden kan door vóór 17 november een mail 
te sturen naar janohyke@gmail.com, door de QR 
code te scannen (toegang tot de Whatsapp-
groep) of een commissielid te benaderen. 
 

Wij houden jullie op de hoogte! Ja, no Hyke? 
 

De organisatie; 
Jan Witteveen, Jan Nota, Epie Wijngaarden, Agatha Witteveen, Wieko 
Hekkema, Ekerina Bootsma en Anita Hekkema 
 

www.tsjerkwert.nl/iepenloftspul  
 

 
11-stedenmonument compleet 
It monumint Fyftjin en fierder is no hielendal ôf. It besikersplak hat in bank 
krigen dy't al folop brûkt is yn 'e ôfrûne simmer en hjerst. De plaat fan 
kortenstiel is in oerbliuwsel fan it stik stiel dat brûkt is foar it famke mei heit 
dat by de brêge stiet. Sa is ek it restmateriaal dus funksjoniel opnij brûkt en 
soarget it foar in stilistysk moai gehiel.  
 
 

 

mailto:janohyke@gmail.com
http://www.tsjerkwert.nl/iepenloftspul


 

Fotoympresje 25 jier Wynpark Beabuorren B.V.  



 

Fotoympresje Jubileumkonsert Eensgezindheid 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fotoympresje Waltahûs 
 
 
 
 
  

60+ soos: Adyrf              12-10-2022 



 

Nijs fan It Waltahûs 
 

Na de zomervakantie zijn verenigingen weer van start gegaan en dat merken 
we natuurlijk in ’t Waltahûs. Op vaste tijden wordt er weer gebruikt gemaakt 
van de verschillende ruimtes, maar ook voor privé feestjes weten 
dorpsbewoners ’t Waltahûs te vinden. Prachtig dat we zo allemaal kunnen 
genieten van ons mooie dorpshuis. Direct na de zomervakantie hebben we de 
catering op locatie verzorgd tijdens de Open dag van Wynpark Beabuorren. 
Mooi dat we als dorpshuis daarvoor zijn gevraagd en dit dankzij inzet van een 
groep vrijwilligers ook hebben kunnen doen.   
 

Actie ‘doe jij ook mee’ 
Heel fijn dat naast de 
bestaande groep 
vrijwilligers we ook weer 
nieuwe mensen mochten 
verwelkomen als 
vrijwilliger van ’t Waltahûs.   
 

Een win-win-situatie voor jezelf als vrijwilliger én voor ons dorpshuis. Mocht 
je je nog willen aanmelden als vrijwilliger (nogmaals, je bepaalt zelf wat je 
doet en hoe vaak), dan horen we graag van je.  
 

Klusochtend 
Op zaterdagochtend 24 september stond de koffie klaar in ’t Waltahûs; een 
groep vrijwilligers en het bestuur zijn even flink te keer gegaan. Buiten is alles 
gepoetst en binnen is ook gesopt en gedweild. Daarnaast zijn er allerlei 
klusjes gedaan die op onze, best wel grote, klussenlijst staan. Fijn dat we in 
een paar uurtjes zoveel met elkaar hebben gedaan, nogmaals dank aan de 
deelnemers! 
 

Informatieavond voor vrijwilligers en bestuursleden verenigingen 
Vrijdagavond 30 september hebben we bijgepraat over hoe het nu gaat, maar 
we hebben ook teruggekeken op de verbouw. Wieger de Jong nam ons via 
een presentatie mee in het hele traject van de verbouwing. De eerste 
plannen waren er al in 2016 en in 2017 was het eerste overleg met de 
gemeente Súdwest-Fryslân. Eerst was het nog aftasten van wat mogelijk was, 
maar later werd dit uitgewerkt tot een concreet plan. In juli 2018 was de 
eerste kostenraming en in september 2018 kwam de vergunning. Maar helaas 
moesten we wachten vanwege een onderzoek dorpshuizen door de 
gemeente. Uiteindelijk kon in oktober 2020 gestart worden met de 
verbouwing. Soms waren er onverwachte uitdagingen. In mei 2021 was 



 

vooral het sloopwerk binnen klaar en kon ook gestart worden met de 
buitenkant. Er werd ook een interieurcommissie bij de verbouw betrokken. 
Langzamerhand kwamen de contouren steeds meer in beeld en werd gestart 
met de aankleding en afwerking. Op 11 februari 2022 kon de opening 
plaatsvinden door Aly Poelstra en sindsdien maken velen gebruik van ons 
prachtige dorpshuis. We hielden deze avond ook een verloting van muntjes 
en waardebonnen voor een snack en deze prijzen gingen naar  Agatha 
Miedema, Hinke Brandsma en Sjoerd Wijngaarden. Wieger toonde nog een 
film uit 1975/1976 met mooie, voor sommigen nog herkenbare, beelden. 
Nogmaals bedankt voor je bijdrage Wieger.  
 

Muziekbingo 
Op 15 oktober organiseerden we een muziekbingo. Vooral de bingo ’s 
middags voor de basisschoolkinderen was een groot succes. Wat een 
enthousiasme onder de jeugd! In deze Skieppesturt zijn hiervan foto’s 
opgenomen. 
 

Nieuw:  Jeugdclub  
Een prachtig initiatief vanuit het dorp is het oprichten 
van een jeugdclub voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 
van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet 
onderwijs. De jeugdclub vindt plaats in ’t Waltahûs op 
vrijdagavond (1x per maand) van 19.30 tot 21.00 uur. 
Sietske v.d. Meulen, Geertje Bakker en Rianne Steenwijk zijn de 
initiatiefnemers en de contactpersonen voor de jeugdclub. De leiding zal 
verzorgd worden door een aantal iets oudere jeugd. Mocht je (jong of oud) 
ook een bijdrage willen leveren, dan kun je dat bij de contactpersonen 
aangeven. Mooi dat de jeugd zo ook een plekje heeft in ons dorpshuis.  
 

Akoestiek 
Natuurlijk zijn er na een verbouwing nog altijd dingen die beter kunnen en de 
akoestiek was daar een van. Vooral in de grote zaal was dit niet goed. Als 
bestuur hebben we ons eerst goed laten informeren hoe we dit het beste 
konden aanpakken. Inmiddels zijn er kubussen in de nok van de grote zaal 
gehangen en zijn platen aan de zijkanten van het plafond gemonteerd. De 
inspanning is niet voor niets geweest; het heeft gezorgd voor een mooie 
verbetering van de geluidsdemping.  
 

Bibliotheek  
Op de hoek van ’t Waltahûs (terraskant) is aan de binnenkant weer een kast 
geplaatst en daar hebben veel boeken weer een plekje gekregen. Mooi dat de 
bieb voor en door iedereen weer gebruikt kan worden. Renske zorgt ervoor 
dat alles netjes blijft. Wel een aandachtspunt is dat de jeugd de bieb nog wel 



 

eens als verstopplekje gebruikt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dus aan 
ouders de vraag om dit even met de kinderen te bespreken. We willen 
natuurlijk geen ongelukken met een omvallende kast e.d. 
 

Komend winterseizoen van alles te doen in ’t Waltahûs 
De agenda van ’t Waltahûs staat al weer mooi vol met allerlei activiteiten, 
leuk en gezellig en natuurlijk is dat ook nodig om inkomsten te krijgen. Zoals 
iedereen heeft ook ’t Waltahûs te maken met stijgende kosten (inkoop, gas, 
elektra). We ontkomen niet aan een prijsverhoging van huur en consumpties, 
maar we proberen het dorpshuis voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te 
houden.  We kijken kritisch naar waar we kunnen bezuinigen en hebben daar 
ook hulp van vrijwilligers bij nodig. Graag extra aandacht voor het uitdoen van 
alle lampen bij vertrek, bijvoorbeeld ook die in het halletje/overloop bij de 
berging/wenteltrap. Naast de opening op de laatste zondagmiddag van de 
maand, gaan we ook open om WK voetbalwedstrijden op het grote scherm 
met elkaar te bekijken. De openingsdagen staan Op de M.A.T..  
 

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 (vz.), Rianne Steenwijk (penningmeester), Akky Haytema 
(secretaris), Durk Walsma, Klaas Boersma, Seakle Zijsling en Wiebren de Jong.  
 
 

Zeer geslaagde Rommelmarkt! 
 
Op zaterdag 29 oktober was er weer de tweejaarlijkse Rommelmarkt van 
muziekvereniging Eensgezindheid. Vanwege de coronapandemie terug van 
weggeweest.  Het was afwachten hoeveel spullen er binnen zouden komen.  
 
Maar het bleek dat er voldoende goederen werden gedoneerd. Rond 10 uur 
was er een veiling met mooie spullen. Al met al is er een mooi bedrag van 
meer dan 3000 euro opgehaald! 
 

mailto:waltahus@gmail.com
mailto:waltahus@gmail.com


 

Singel 18 
Yn April 2022 hat der op inisjatyf fan de 
doarpsbelang in jûn yn it Waltahûs west oer de 
fraach wat Tsjerkwert dwaan koe foar 
Oerkraïne. In tydlike wurkgroep wêryn ek de 
Diakony fertsjintwurdige is hat it fersyk oppakt. 
 

Doe't it hús fan Henk en Ans op Singel 18 te keap kaam, kamen der in tal 
saken bij inoar. De fraach foar tydlike opfang, de soarch dat we net noch 
mear twadde wenten yn Tsjerkwert krije en de mooglikheid foar in 
starterswenning foar Tsjerkwerter jongerein. 
 

Yn oerlis mei doarpsbelang is it hús oankocht mei Wynkracht 10 as juridysk 
eigner. In groep frijwilligers ûnder lieding fan buorman Jan Kroontje is ree fûn 
om it meast needsakelike ûnderhâld út te fieren. It dak is rûnom isolearre, der 
binne dakrúten pleatst, der binne op de souder twa ekstra sliepkeamers 
makke en it elektrysk is boppe folslein ferfongen. Geweldich sa as de 
frijwilligers harren ynsetten ha. We binne der tige wiis mei.  
 

Fanôf heal juny wenje der no 6 minsken út Oerkraïne, út de diels plat 
bombardearre stêd Marioepel. Begjin oktober is der noch in lytse poppe 
bijkommen. Yn juny hiene we tocht dat it faaks foar in healjier wêze soe, mar 
we rekkenje der no op dat der noch wol in jier bykomme sil. 
 

Doarsbelang en wynkracht10 ha om tafel west, hoe as we de wenning letter 
foar de jongerein beskikber stelle wolle. We binne der op út kommen dat we 
it as starterswent ferhiere wolle. Dat is mooglik foar in termyn fan 5 jier. We 
geane út fan in kostendekkende ekploitaasje sûnder winsteagmerk. 
Wynkracht10 sil der in apart oersjoch fan byhâlde. We hoopje dat we ek yn 
de takomst in berop dwaan kinne op frijwilligers, sadat we hierpriis en 
enerzjykosten betelber hâlde kinne.  
 

De doelgroep binne jonge 'starters' út Tsjerkwert. As 'starter' hantearre we de 
rigels fan it jongerencontract út de woningwet, wer de ferhier ûnder falle sil. 
Dat betsjut dat op de dei fan it yngean fan de oerienkomst de jongere tusken 
de 18 en 27 jier wêze moat. Jongeren út Tsjerkwert krije derby foarrang. As 
de wenning beskikber komt sille we dat fia doarpsbelang witte litte. As 
meardere gadingmakkers harren melde wurdt der lotte. As der gjin 
belangstelling is út Tsjerkwert, komme ek oaren yn oanmerking.  
 

Wa der mear oer witte wol, kin kontakt mei ús opnimme.  
 

Mei groetnis fan Doarpsbelang en Windkracht10 



 

Energietransitie actueler dan ooit tevoren 
 
Heabeltsje 
Schakel, de 
beppe fan Lolle 
Hylkema, ex-
veehouder in 
het veld van 
Beabuorren, had 
kenmerkende 
uitspraken die 
tot op de dag 
van vandaag 
gekoesterd 
worden in de 
familie. Eentje 
is:  
 

”De wyn waait 
alles droech” 
 
 
Met andere 
woorden: de wind waait alles droog en zorgt o.a. met dank aan de oude, 
houten watermolen voor droge voeten op het land. Die oude molen was de 
’Beabuorster Mole’ die dit jaar 140 jaar bestaat. Maar in overdrachtelijke zin 
wijst de uitspraak ook op betere tijden in perioden van tegenspoed. Het zit nu 
eenmaal niet altijd mee en nieuwe ambitieuze plannen worden vaak niet 
door iedereen begrepen en gedeeld. Het is van alle tijden, in iedere 
gemeenschap, in elke stad, in elk land. Wat dat betreft werden we het laatste 
jaar hard met de neus op de feiten gedrukt. 
 
Maar terug naar het Wynpark. Toen daar 25 jaar geleden wat tegengeluiden 
kwamen, de hoge windturbines werden niet door iedereen gewaardeerd, zei 
molenaar Pier Zijsling het treffend op een bijeenkomst van Dorpsbelang: ”Der 
waait noch genôch wyn ûndertroch foar de mole.” Daarmee was in zijn ogen 
de discussie gesloten en kon de bouw van energie-opwekkers wat hem 
betreft zonder problemen gerealiseerd worden. Van windbelemmering voor 
zijn oude molen zou toch geen sprake zijn. 
 

’Virtual visit’ vanuit een 62 meter hoge gondel van een windturbine in het 
Wynpark Beabuorren met zicht op de boerderij van Hylkema met links de 
140-jarige ’Beabuorster Mole’. Foto: molenaar Jentje van der Stap 

 



 

Symposium over energievraagstuk 
Op zaterdag 3 september werd in het veld 
van Beabuorren bij Tjerkwerd 25 jaar 
Wynpark Beabuorren gevierd met een 
symposium. Een kwart eeuw hebben hier 
innovaties de ruimte gekregen om 
antwoord te geven op het huidige 
energievraagstuk. Maar thans zijn de 
energieproblemen waarvoor we gesteld 
zijn wel immens groot. Wat staat ons nog 
te wachten op het gebied van 
energietransitie?  
 
Ooit werden de oude houten molens 
massaal geslachtofferd ten gunste van 
stoomfabrieken. Dat ging ook niet overal 
met instemming van iedereen. Wie de 
oliemolenroman ’Strijd om den Eenhoorn’ 
van Cor Bruijn met illustraties van Anton 
Pieck heeft gelezen, weet hoezeer die 
vooruitgang met angst en beven 
tegemoet werd gezien. Maar het boek 
speelt in de tweede helft van de 19e eeuw 
en inmiddels zijn we wel 150 jaar verder 
en hebben we de aarde beroofd van 
energierijke bodemschatten en de wereld 
opgezadeld met een opwarming van de 
aarde die verstrekkende gevolgen heeft.  
 
Kortom, er moet ingespeeld worden op 
dit zeer actuele energievraagstuk. Maar 
wat zijn de mogelijkheden en hoe moeten 
we ons daarop voorbereiden? Het bestuur 
van het jubilerende Wynpark Beabuorren 
ging voortvarend met haar 
feestprogramma aan de slag en nodigde 
een drietal sprekers uit die uit de doeken 
deden welke kansen als het ware voor het 
oprapen liggen. 
 



 

Energiestromen van de toekomst 

Toch is realisatie geen eenvoudige opgave waar we voor staan, zoveel werd 
wel duidelijk. Maar wind- en zonne-energie is er in overvloed, zodat daar de 
pijlen op gericht moeten worden met aansluitend nieuwe toepassingen die 
ons helpen het overbelaste stroomnetwerk te ontlasten en de afnemende 
aardgasvoorraden te compenseren. Die middag kwam professor Ad van Wijk 
van de TU in Delft uitgebreid aan het woord. Hij is dé waterstofprofessor van 
Nederland en ziet als geen ander volop kansen om waterstof aan te wenden 
in het huidige vraagstuk. Eigenlijk zou de windenergie in het Wynpark 
Beabuorren omgezet moeten worden in waterstof. De windturbines zijn er al 
evenals het netwerk. Ter plaatse dient elektriciteit omgezet te worden naar 
waterstof. Het systeem is voorhanden, het aardgasnetwerk kan gebruikt 
worden voor het transport van waterstof en thuis hoeft alleen de brander in 
de bestaande cv-ketel te worden aangepast. De infrastructuur voor 
waterstoftoepassing is in principe dus aanwezig. In de ogen van de professor 
biedt het park dan ook een interessante mogelijkheid om met waterstof om 
te gaan. Een grote voorwaarde is wel een eendrachtige samenwerking tussen 
alle betrokkenen. ”Alleen kun je veel, maar samen kun je veel meer” zei Lolle 
Hylkema zijn vrouw Titia dan ook heel terecht bij de afsluiting van het 
symposium. De bestuurders van Wynpark Beabuorren lieten, ambitieus als ze 
zijn, weten dat ze die uitdaging met enthousiasme willen oppakken. Daarbij 
liggen er ook kansen voor het dorp Tjerkwerd. Kortom een gedenkwaardig 
feest. Wie had 25 jaar geleden gedacht dat er zo nadrukkelijk nagedacht moet 
worden over een energietransitie die door meerdere omstandigheden 
actueler is dan ooit tevoren? 

Gerben D. Wijnja  

Een van de initiatiefnemers van het Wynpark, Lolle Hylkema, leidt het programma in. Hij zei onder 
meer: ”Eigenlijk is er geen energieprobleem als je naar duurzame energie overstapt.” 



 

Ballade wer boppe wetter 
 

 
 
Yn it nûmer fan maart 2022, yn ús 45-ste jiergong alwer, stie ‘De ballade van 
het molenaarshondje’, in oersetting yn it Nederlânsk fanút it Frysk. Wy wiene 
op syk nei dy Fryske tekst. Dy wie poater. Mar in reaksje kaam út ûnferwachte 
hoeke, út Delft! Mûnefreon Erwin Esselink hie de Fryske tekst opswile en oan 
ús trochstjoerd. Wy wolle jim dit oarspronklike gedicht fan Anny de Jong 
fansels net ûnthâlde. It stie yn nûmer 5, 7e jiergong, 1983. 
 

DE BALLADE FAN IT MUNERSHUNTSJE 
 

"Weleedle heren van het waterschap," skreauer; wolwittend 't lean wie hast 
te krap, mar 't avontoer hie hiel syn libben dreaun, dêrom hie er it brief yn 

drystens skreaun. 
 

Ut trijentritich waard er doe beneamd. As bern al hie er fan in mûne dreamd 

en grutsk rûn er oer de smelle planke, mei' t wiif, twa jonges en sa'n foech 
fanke. 
 

De Beabuorster seach er machtich foar 'm stean en wist: him betwinge is 
myn grutste lean. Mei leafde beëage er de roeden en taaste nei de fang; 
soarchsum, hoeden.  
 

Sa's Eade Bijlsma as mûner begûn en oeral dêr 't er wie, wie ek syn hûn. It 

trouwe bist folge him as in skaad. Eade beskoge 'm as syn bêste maat. 
 

Yn liddige en wynstille riten beskrepte Eade Tsjerkwerter kriten. Bijke koe 

molje as gjin oaren ien en 't oerlêst fan dy bisten wie 't mei dien.  



 

Yn wiete en wynderige nachten, wekken yn ït mûnehûs twa wachten. It 

dierke, sa skerp wol as baas Eade, joech dalik lûd as de wyn him kearde. 
 

"Do bist myn each, myn ear en myn gefoel, hie 'k dy net, 't wie in ferlegene 
boel." Beide rûnen se 't kâlde tsjuster yn en Eade twong de mûne yn 'e wyn.  
 

Sa wien' se wolhast in ûnskiedbér pear, mar tige hommels kaam dêryn in 
kear. It wetterskip brocht mei it mûnerskean de tiding: hûnen hjir is strang 
ferbean.  
 

De Eksmoaster mûner hie it bedoarn, hy sette bargen yn 'e mûe oan. 't 
Bestjoer berôp him op in âlde wet 't wie: bisten op 'e pôle meie net. 
 

Baas Eade wie alhielendal oerstjoer en raasde: "Dit dwaan komt my alte 

djoer, mar tink net dat ik Bijke hjirom slyt, al reitsje ik de mûne derom 
kwyt. 
 

Dy jûnes liet 't hûntsje syn iten stean en twong de baas mei him derút te 
gean. Bûten joech er 'm del nêst de mûne ier en malgûlde: it lûd klonk skel 
en fier.  
 

Dy nachts helle it oan: in sude wyn. Eade murk 't net: hy slomme soarchlik 

yn. Ynienen hood Bijke syn gûlen op. Eade skrille: de mûne oer de kop?  
 

Syn krêft en kriich sette er op'e fang, sa krige er de mûne yn betwang. "O, 
hûn , do hast myn wurk en mûne ret, sûnder dy soe 'k witte: ik wie te let."  
 

Moarns fûn er Bijke op 'e polderdyk. Slim tramtearre en slingre oer de wyk. 

‘t Bist wie foar oerdweaske wjokken kommen, dy hiene him libben en baas 
ûntnommen.  
 

De mûne hat in dei yn roustân stien. Eades leafde foar 't meallen dy wie 

dien. Mei ‘t hûntsje wiene nocht en wille stoarn. De Beabuorster draaide 
skraal fierdersoan.  
 

 



 

Berne 
 

    
 *20 septimber 2022 

 
 

         
          Timofey Lisohor  

 
   

      Vladislav en Anna 
 
 
 

Stoarn 
 

 
 
 

Kollekte 
 
De kollekte fan de “Brandwondenstichting” 
hat dit jier €231,05,- opbrocht!  
 
Us tank dêrfoar. 
 
Gjettje, Liesbeth, Hinke T. en Joke S. 
  



 

Even voorstellen Kerkstraat 11 
 
Wij zijn Geert (29) en Rianne (28) en wonen sinds april met onze dochter 
Jente (5) en zoontje Seppe (2) in Tjerkwerd. 
 
Na een aantal jaar in IJmuiden (waar we uitkeken op Tata Steel) te hebben 
gewoond, waren we op zoek naar een eigen koopwoning. Na een aantal 
huizen in de buurt te hebben bekeken, kwamen we erachter dat we naar een 
rustigere en gezondere omgeving wilden en zijn we binnen een grotere straal 
gaan zoeken. Uiteindelijk kwamen we in het mooie Friesland uit en sprong dit 
huis en het dorp er gelijk uit. En wat zijn we ontzettend blij dat we hier nu 
wonen!  
 
Geert is projectmanager bij The Eyden Berg in Westzaan. In zijn vrije tijd is hij 
graag aan het klussen in huis, bezig in de tuin of een potje voetbal aan het 
kijken met vrienden.  
 
Rianne is freelance grafisch 
vormgever en webdesigner. Is gek 
op koken (en lekker eten), lezen 
bij de houtkachel en creatief bezig 
zijn met of voor de kinderen.  
 
We voelen ons ontzettend 
welkom in de buurt en genieten 
van de omgeving en het sfeervolle 
dorp. Ook de kinderen zijn 
helemaal op hun plek en vroegen 
al of ze mem mogen zeggen in 
plaats van mama. Tijd dus om wat 
woorden Fries te gaan leren ;)  
 
Hartelijke groet en oant sjen! 
 
Geert, Rianne, Jente en Seppe 
 
 
 



 

Even voorstellen Hemdijk 7 
 
Efkes foarstelle. Wij zijn Cor Politiek en 
Lisa Bouma. Sinds 1 oktober zijn wij 
verhuisd naar de boerderij op de 
Hemdijk 7. Inmiddels zijn wij alweer 8 
jaar samen. Beide zijn wij opgegroeid op 
een melkveebedrijf. We hebben 5 jaar 
met veel plezier samen in Bolsward 
gewoond.  
 
Maar we hebben altijd het doel gehad 
om weer terug te gaan naar het 
platteland. Cor wist al vrij snel dat hij en 
zijn broer graag de maatschap wilden 
voortzetten, maar wel op verschillende 
bedrijven. Omdat de bedrijfsvisie 
verschillend was. Zo waren wij al enkele 
jaren opzoek naar een tweede locatie.  

 
Cor 
Ik ben 29 jaar en opgeroeid op de 
boerderij in Wons. Hier werk ik samen 
met mijn ouders en broer in de 
maatschap. Na de middelbare 
landbouwschool heb ik ervaring op 
gedaan in verschillende werkvelden 
(vertegenwoordiging in de agrarische 
sector, bouw (voornamelijk hout- en 
betonbouw). Buiten de deur werken en 
met mensen werken vond ik erg leuk. 
Maar toch trok het ondernemerschap van 
een melkveebedrijf, “het boer zijn”, mij 
nog het meest. Mijn hobby’s zijn: Kaatsen, 
voetballen, drummen, klussen en zelf 
dingen maken van hout. Verder zit ik in 
verschillende besturen en ben ik drager 
bij de begrafenisvereniging van Wons. 

 Lisa 
Ik ben 24 jaar en opgegroeid 
in Tjerkgaast. Na de opleiding 
HBO-verpleegkunde ben ik 
gaan werken op de afdeling 
klinische geriatrie in 
ziekenhuis Tjongerschans in 
Heereveen. Momenteel ben ik 
nog bezig met een 
specialisatie tot geriatrie 
verpleegkundige. 
Ik ben graag bezig. Mijn 
hobby’s zijn: naaien, breien, 
dwarsfluit spelen, paardrijden, 
racefietsen, yoga en tuinieren. 
Verder ben ik vaak te vinden 
bij vrienden/vriendinnen en ga 
ik er graag op uit 

 
 



 

Begin 2021 kwamen wij in contact met familie Gaastra, zij waren opzoek naar 
een medewerker en eventuele opvolger. Cor is het eerste half jaar parttime 
gaan werken op het bedrijf, dit werd in verloop van tijd steeds vaker. De 
samenwerking verliep goed en zo is de maatschap tussen Tjalke en Cor: 
“Molkfeehalderij Jonkershuzen” ontstaan. En zo zijn wij oktober 2022 
verhuisd naar de boerderij. 
 
Deze samenwerking en de verhuizing is voor ons een prachtige kans. We 
hopen op een fijne tijd hier in Tjerkwerd. 
 
Kom gerust eens langs voor een bakje koffie! 
 
Cor en Lisa 
 
 

Tsjerkepaad 2022 
 
Deze zomer was er weer Tsjerkepaad. Voor de 10 de keer deden wij hier aan 
mee vanuit Tjerkwerd. Door onze enthousiaste vrijwilligers is het elk jaar 
weer een succes. Hartelijk dank hiervoor, want zonder jullie hulp zou het niet 
mogelijk zijn om onze mooie kerk aan iedereen te laten zien die daar 
belangstelling voor heeft. 
 
Elk jaar proberen we een expositie in de kerk te krijgen. Dit jaar was Karin 
Harkema bereid haar foto’s ten toon te stellen wat weer een hele mooie 
toevoeging was aan de openstelling. Karin had hele mooie foto’s van 
stillevens en natuur om Tjerkwerd meegenomen. Het was de moeite waard. 
Van deze foto’s waren ook kaarten te koop. Het kerkorgel werd nog enkele 
malen bespeeld door kerkorganisten waar de vrijwilligers en bezoekers ook 
van hebben genoten. In totaal kwamen er 144 bezoekers langs. 
 
Bij de tsjerkepaad commissie was dit jaar een wijziging Epie Wijngaarden is 
gestopt en Wieger de Jong is er bij gekomen. Epie heel veel dank voor je 
jarenlange inzet en ideeën. Wieger welkom.  
 
De tsjerkepaad commissie bestaat nu uit Yde Schakel, Wieger de Jong en 
Gjettje Dijkstra.  



 

Memorabel jubileumconcert van 100-jarige fanfare 
 

In een geweldig goed gevuld Theater Sneek beleefden Tjerkwerders, familie 
en muziekvrienden afgelopen zondag  een prachtige middag met muziek in al 
zijn facetten als grote verbinder. 
 

Muziekvereniging Eensgezindheid Tjerkwerd, de fanfare die op 22 januari 
1922 voor het eerst bij elkaar kwam, zette als ‘doarpskorps’ met dik 35 leden 
onder leiding van Jeanette Valkema een prestatie neer om niet snel te 
vergeten. 
 

Bij de voorbereiding werd er door bestuur en jubileumcommissie goed 
nagedacht over de solisten die bij deze club zouden passen en dat dat goed 
uitpakte bleek gistermiddag. De fantastische artiesten Anna Hoekstra, Syb 
van der Ploeg, Wiebe Kaspers met band en trombonist Roelof Bakker 
maakten de muzikale middag helemaal compleet. 
 

Van concertmars tot mooie koraalmuziek, muzikale pareltjes als ‘Hoop’ en ‘In 
nije dei’, alle ingrediënten waren aanwezig. Speciaal was ook de uitvoering en 
wereldpremière van de jubileumcompositie ‘Unitas Per Musica’, geschreven 
door componist Jacob de Haan, zelf ook aanwezig deze middag. 
 

Jannie Gietema, oud inwoonster van Tjerkwerd en vroeger ook zelf spelend 
bij het korps, presenteerde de middag op een ontspannen en professionele 
manier. Uniek waren de filmfragmenten met historische beelden en 
interviews met leden en oud-leden. Beelden met de titels ‘Doarpskorps’, ‘Hoe 
it begie…’, ‘Noflik’, ‘Mei elkoar’, ‘Op en út’, en ‘Grutsk’ vertelden het verhaal 
van Eensgezindheid en zo kreeg het publiek een prachtige kijk in het DNA van 
de nog altijd levendige vereniging. Klaar voor de volgende 100 jaar! 

 

Koken met Riemkje 
 

Beste lezers, Inmiddels beginnen bij de 
meeste bomen de bladeren te verkleuren 
en sommige hun blad te verliezen. Ook aan 
het licht overdag kan je zien dat de herfst 
zijn intrede heeft gedaan. De meeste 
appels en peren zijn geoogst en verwerkt. 
En misschien heb je veel walnoten 
geoogst? Dan kun je er een heerlijke 
walnotentaart van maken. Deze taart is 
eenvoudig te maken. Heel veel bakplezier! 



 

 

WALNOTENTAART 
 
Ingrediënten: 
225 g tarwebloem 160 g ongezouten roomboter 2 el water 
50 g witte basterdsuiker 2 middelgrote eieren 125 g kristalsuiker 
1 mespunt zout 125 g ongebrande walnoten  125 ml verse slagroom 

 
Benodigdheden:  
zeef springvorm (Ø 22 cm, ingevet) 
vershoudfolie deegroller 
bakpapier  
 

Bereiding: 
Zeef de bloem boven een kom en meng met de basterdsuiker en het zout. 
Snijd de boter in blokjes, voeg toe aan het bloemmengsel en wrijf met je 
handen door de bloem tot een kruimelig deeg ontstaat. Klop een ei los. Voeg 
het ei toe, kneed door het deeg en vorm er een bal van. Voeg eventueel 1 tl 
water toe als het deeg te droog blijft. Halveer het deeg en vorm van elk stuk 
een platte schijf. Verpak elk stuk deeg apart in vershoudfolie en laat 1 uur 
rusten in de koelkast. 
 

Verwarm de oven voor op 180 ºC. Doe de kristalsuiker met de helft van het 
water in een pan met dikke bodem. Breng op laag vuur aan de kook en laat 
ca. 8-10 min. karamelliseren tot een diepe, goudbruine kleur. Roer niet meer 
in de pan zodra het mengsel kookt. Je kunt de pan wel voorzichtig heen en 
weer bewegen. Hak ondertussen de walnoten grof. Eventuele suikerkristallen 
aan de zijkant van de pan met karamel kun je wegvegen met een nat kwastje. 
Schenk de slagroom bij de karamel (let op, dit kan erg spatten) en laat al 
roerend zachtjes koken tot alle karamel is opgelost. Dit duurt ca. 1 min. Haal 
de pan van het vuur, roer de walnoten door de karamel en laat afkoelen tot 
kamertemperatuur. 
 

Neem het deeg uit de koelkast en laat 15 min. op temperatuur komen. 
Bekleed de springvorm inclusief de randen met bakpapier. Bestuif het 
werkblad, de deegroller en de stukken deeg met wat bloem en rol ze uit tot 
twee ronde plakken van Ø 22 cm. Bekleed de springvorm voorzichtig met een 
deeg lap. Verdeel de walnotenvulling erover, dek af met de andere deeg lap 
en druk de randen aan. Klop het tweede ei los met de rest van het water en 
bestrijk de bovenkant van het deeg hiermee. Bak de taart in het midden van 
de oven in ca. 30-35 min. goudbruin. Laat hem circa 30 min. afkoelen.  



 

Kleurplaat 
 

  



 

Snypsnaren 
 
Nei it nachtkeatsen wie it bier by Wieger B op... Doe gongen hja oer op 
whisky. Spitigernôch wie Eddie H. der net by. 
 
Thomas H., Hidde L., Seakle W. en Johan O. gongen mei noch in pear nei in 
konsert yn Rotterdam. Twa wienen de saneamde BOB. De oaren tochten 
foarôf al oan it bier te kinnen. Dan moatte je net Halal ite. Sinas as kola dus…  
 
Jelle Z. leit op syn rêch en Thea Z. kin him fanút de hûs de hiele dei lizzen sjen. 
Komme se fan Warkum of moat we der no ek rekken mei hâlde dat hja út de 
loft fallen komme? 
 
Jeanette V. en Brenda D. wiene yn it ramt fan it jubileumkonsert op Omrop 
Fryslân te hearren. Douwe H. frege him ôf wa Anna H. en Roelof B. wiene… 
Wy snappe der neat fan wa kin ús fantastyske trombonist Roelof B. no net? 
 
Onno E. tocht efkes tûk te wêzen. Fergees hout fan de kastanje út it parkje 
skoare foar syn kachel… Spitigernôch hiene de mannen fan de gemeente it 
foar harren sels reservearre. Reden foar Onno om’t yn de krante te setten. 
Dan allegearre mar 1/450ste diel, as net? 
 
Sokol B. wie syn kat kwyt. Dat hja op ‘e buertapp: ‘Wie heeft mijn poes 
gezien?’. Jo wolle it net leauwe, mar hy wie al in oantal oeren net sjoen… 
Aldergelokst kaam der dyselde deis wer oanrinnen. Normaal giet hy net safier 
fan hûs… 
 
Dan Reade Ronnie fan Riemkje en Jan de G. … dat is in hiel oar ferhaal. 
Somstiden is hy wiken fan hûs. It frjemde is hy sjocht der bêst út dus kriget 
fretten genôch. Wy tinke dat der earne yn it doarp in ‘feeder’ (in oar dy’t him 
iten jout) is. Wolle jo dêr wol mei ophâlde? Famylje de G. kin de brokjes sels 
wol betelje en hat Ronnie krekt as famylje B. leaver gewoan thús! 
 
Dan de Rommelmerke fan Eensgezindheid. Wat in rommel… och nee, moai 
guod fansels! Wat in pracht. Sa moai, dat it €3310,95,- opsmiten hat. Tige 
tank foar jo help yn dizze! 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Voor al uw energiezuinige verlichting en  

installatieaanleg kijk voor meer info: 

www.spaarlampen.eu 0625146668 

Kopijdatum foar it nije nûmer  

22 jannewaris 2023 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


