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Fan de redaksje 

Voor u ligt alweer de 1e Skieppesturt van 2023. En wat is er al een reuring in 
het dorp geweest. Op Dyksicht wordt, op de laatste vrije kavel in Tjerkwerd, 
een nieuw huis gebouwd! De nieuwe inwoners hopen hun woning in de loop 
van het jaar te betrekken. Ze stellen zich in het volgende nummer aan u voor. 
Wie weet komen er ooit nog nieuwe kavels bij. Ken je mensen die graag in 
ons mooie en actieve dorp zouden willen wonen… er staan nog een paar 

woningen te koop      ! 
 

Nieuw is ook Westerhuys aan de Jousterperweg 2, daar kun je tegenwoordig 
terecht voor leuke woonaccessoires, check de hun advertentie in dit blad. 
2023 voelt aan als een echt nieuw jaar vrij van beperkingen. Dit resulteerde in 
de afgelopen twee maanden in een aantal activiteiten in ons dorp. Eindelijk 
kon na twee jaar het Nieuwjaarsbal weer plaatsvinden met natuurlijk de 
uitreiking van de Skieppesturt van 2022. Dit is voor ons als redactie altijd een 
hoogtepunt! 
 

Muziekkorps Eensgezindheid vierde zijn nieuwjaarsconcert als vanouds en 
“IIsklub Tsjerkwert” organiseerde weer schaatsen op Thialf. Ook was er weer 
een playbackshow in “It Waltahûs” met maar liefst 13 deelnemers! Al deze 
activiteiten en nog veel meer copy zorgen er voor dat ’t Skieppesturtsje weer 
goed gevuld is! Wens ik jullie veel leesplezier! 
 

Groet Mireille Galema-Yedema 
 

EHBO cursus  
  #Ongelukken gebeuren het vaakst thuis!  
Geef je daarom nu op voor een nieuwe cursus EHBO. 
 

Maar liefst 600.000 ongelukken per jaar gebeuren in de woonkamer, de 
keuken, de tuin of de badkamer. Een snee in de vinger, een brandwond door 
kokend water of een ongelukkige val van een keukentrapje? 
 

Met jouw kennis kun je slachtoffers helpen en misschien zelfs hun leven 
redden. Leer de basisvaardigheden, reanimeren en bedienen van de AED.   
 

Kosten?  €250,00,- per cursist (incl. boekje, materiaal, examen koffie/thee) 

Wanneer? Nog te bepalen. 6 avonden of 2,5 dag in het weekend 
Instructrice? Gerbrich de Boer uit Nijland 
Locatie? ’t Waltahûs in Tjerkwerd 
 

Opgeven vóór 11 maart via ehbo.tjerkwerd@gmail.com of via 0616302869. 

mailto:ehbo.tjerkwerd@gmail.com
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Frijwillige bydragen 

 

 
 
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ZIJN ONTVANGEN VAN; 
U.B. Wiersma; A.J. Smid eo R.M.H. Raij; F. Vinke eo A.K. Scheper; J. Kroontje 
eo. ; T.P.J. Galama; J.K. Dijkstra eo; B.R. Bakker; A. de Haan; A.N. Walsma; J.A. 
Wilts; S. de Rijke eo; J. Falkena eo; O.J. Postma; J. S Reitsme eo; R. Steur eo G. 
Postma; T.S van der Meer Jukema; S. Miedema; T. Burghgraef eo; I. vd Gaast-
Wiersma; Y. Twijnstra-Burghgraef; A. Feenstra eo; W.A. Kramer; W. Poelstra 
CJ; S. Gietema CJ;                                  
 

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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Nieuws van de Oranjevereniging Tjerkwerd  
In de laatste Skieppesturt was al aangegeven dat Sinterklaas ook 
dit jaar Tjerkwerd zou aan doen en inderdaad op zaterdag 19 
november was onze goed heiligman hier. Op zijn paard samen met 
de pieten op een bakfiets met de kadootjes gingen ze een rondje 
door het dorp om alle kindertjes allemaal van huis op te halen. 
 

De twee Pieten deden de raarste capriolen op de bakfiets en deelden alvast 
pepernoten aan iedereen uit. Waarna ze aankwamen bij het Waltahus en 
daar naar binnen gingen met zijn allen. Hier werden voor de Sint en zijn 
Pieten volop sinterklaasliedjes gezongen. Sophie en Fenna en later Jeffrey en 
Kevin mochten bij de Sint op het podium komen en vertelden volop over van 
alles. Als laatste mocht iedereen uit groep 5 ook bij de Sint komen en zongen 
samen een mooi sinterklaaslied. Onder luid gezang van “ Dag Sinterklaasje’ 
vertrok de Sint en zijn Pieten. 
 

De Sint had 2 volle tassen met cadeaus achtergelaten voor de kinderen. Het 
was weer een gezellige en geslaagde ochtend.  
 

 
 

Op vrijdag 20 januari was er de jaarvergadering waar een kleine dertig 
dorpsbewoners op af zijn gekomen. Voorafgaand aan de vergadering krijgt 
iedereen een kop koffie/ thee met een oranjekoek. Voorzitter Jasper heet een 
ieder welkom. We kijken terug op een jaar waarin de verschillende feesten 
weer als vanouds gevierd konden worden. De verslagen van de 
jaarvergadering 2022, Koningsdag, Dorpsfeest en Sinterklaas worden 
voorgelezen door achtereenvolgens Hinke, Jan, Geertje en Sjoerd. Via de 
beamer worden mooie foto’s getoond van de verschillende activiteiten. Na 
het voorlezen van de verslagen zijn er vanuit de leden geen aanmerkingen.  
 

Penningmeester Ida deelt het financieel jaarverslag 2022 uit en geeft hierbij 
uitleg over de verschillende kosten en baten. Het verslag ziet er prima uit en 
hebben een goed jaar gehad want we draaien mooi quitte. Vanuit de leden 
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zijn er geen vragen of op- en aanmerkingen over het financieel verslag. Durk 
Walsma  en Germ Dijkstra hebben de kascontrole voor hun rekening 
genomen, en hebben hun akkoord gegeven. Ida bedankt hen voor de 
controle, voor volgend jaar wil Fokko Rollema samen met Durk Walsma de 
controle wel voor hun rekening nemen. Jasper bedankt Ida voor haar inzet 
van de afgelopen jaren. Ida zette zich, samen met de andere bestuursleden in 
voor het bedenken van de spelletjes, inkopen van de Sinterklaascadeautjes, 
het schminken van de Pieten en het penningmeesterschap. Als dank heeft ze 
naast het applaus een mooi magneetbord met hierop memorabele foto’s 
ontvangen. Als nieuw bestuurslid komt Sietske Wijngaarden ons bestuur 
verstreken, waarvoor dank. 
 

De plaatselijke vakantiemannen Sjoerd en Yde leiden het thema voor komend 
dorpsfeest in met een fragment uit de vakantieman, waarin vakantievierende 
toeristen in Benidorm op de kaart moeten aanwijzen waar zij zich bevinden. 
Vervolgens worden ook Tjerwerders uitgenodigd vakantietrekpleisters aan te 
wijzen. Eerst in Nederland, daarna Europa en vervolgens wereldwijd! Op een 
enkele uitzondering na, stonden we versteld van de topografische kennis van 
onze dorpsgenoten! In combinatie met de kampeerspullen die in de ruimte 
zijn geplaatst, is het thema ‘Vakantie’ al snel duidelijk. 
 

Voorafgaand aan de vergadering is bij de Captains van de buurten het 
volgende voorgelegd: 2023 is het jaar van de buurt 6-kamp. Als vast 
onderdeel hierbij is de podium-act op de vrijdagavond. Wil de buurt hierbij 
ook nog de lopende optocht? Alle captains hebben dit in hun eigen buurt 
geïnventariseerd. De captains of hun vervanger geven elk de uitslag 
voor/tegen door en met 4 stemmen voor en 2 stemmen tegen wordt 
besloten de lopende optocht dit jaar te organiseren. Na de rondvraag wordt 
de vergadering afgesloten en wordt iedereen bedankt voor hun komst en 
hopen we op een feestelijk 2023! Deze wordt ingeluid met een borrel 
aangeboden door de OV. 
 

Noteer de volgende data alvast in uw agenda: 
Donderdag 27 april  Koningsdag 
7 & 8 juli   Dorpsfeest 2023 
 

Met vriendelijke groet bestuur Oranje Vereniging Mei inoar ien e.o. 
Jasper de Vries (voorzitter)  Yde Schakel  
Hinke Ouderkerken (secretaris)  Sjoerd Bouma 
Geertje Bakker (penningmeester) Sietske Wijngaarden 
Jan de Groot 
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Project 'Tichterby de Natuer' 
Insectenvriendelijke beplanting in Tjerkwerd en andere dorpen 

 
Zaterdag 5 november 2022. Het is zover. Gratis fruitbomen en bloembollen 
kunnen afgehaald worden. Boompjes bij Agatha Miedema, bollen en 
plantadviezen in het Walt ahûs. Daar is voor iedereen ook koffie, thee met 
een koek. Tussen 10 en 12 uur is het een komen en gaan van Tjerkwerders.  

De eersten zijn er al om kwart voor tien. 177 uit de kluiten gewassen 
middelstam fruitboompjes worden opgehaald: peren, appels, pruim en en 
kersen. Hopelijk zijn ze kort daarop geplant. Het weer zit dat weekend mee. 
Iedere dorpsbewoner kan een zakje met 25 stinzenbollen meenemen. Er is 
keuze uit verschillende soorten narcissen, sneeuwklokjes, gele of paarse 
krokussen. Sommigen kiezen voor één soort, anderen willen een mix. 
Uiteindelijk blijven er die dag nog wat bollen over. Die hebben we geplant in 
het perkje bij het haventje en onder de grote 'treurwilg' aan de Sylroede. 
 

Werkgroep Natuur Tjerkwerd is heel benieuwd naar de conditie van de 
geplante fruitboompjes en bollen. Het is nog wat vroeg, maar misschien kun 
je al zien dat de boompjes zijn aangeslagen? En, komen de bollen al op? We 
horen het graag. Wil je ons, als er meer te zien is, een fotootje sturen?  
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Werkgroep Natuur Tjerkwerd 
is heel benieuwd naar de 
conditie vande geplante 
fruitboompjes en bollen. Het 
is nog wat vroeg, maar 
misschien kun je al zien dat de 
boompjes zijn aangeslagen? 
En, komen de bollen al op? 

We horen het graag. Wil je ons, als er meer te zien is, een fotootje sturen?  
 

'Meer kleur in bermen van Súdwest' 
Op zaterdag 26 november 2022 hebben we opnieuw een plantochtend 
georganiseerd. De eerste is in de droge periode van april 2022. De tweede 
keer in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Mens 
en Landschap. Dat gaat als volgt: de gemeente levert eerst bloemzaden van 
soorten die van nature voorkomen in onze bermen. Die worden onder leiding 
van Dirk de Leur opgekweekt door mensen van de dagbesteding in Hieslum 
en gratis verstrekt aan dorpen in de gemeente SWF . Tjerkwerd krijgt in nov. 
750 opgepotte plantjes die we, met hulp van vrijwilligers, in één ochtend in 
de grond zetten. Op twee locaties: in de berm bij Dyksicht en langs de 
Trekvaart (in april 2022 zijn daar ook al bloeiers geplant, maar er was plek 
genoeg voor meer). Dirk d e Leur is er op 26 november bij met allerlei 
hulpmiddelen, zoals stevige plantboren, verkeersborden en zelfs gele hesjes. 
Samen met de gemeente gaan we de opkomst en groei van de plantjes in de 
gaten houden. Het maaibeleid wordt erop aangepast. Soms zullen 
piketpaaltjes als markering te zien zijn.  
 

Vrijwilligers 
Tientallen vrijwilligers, jong en oud, 
hebben in 2022 geassisteerd bij de vele 
activiteiten: het poten en water geven 
van honderden plantjes, de aanleg en 
inrichting van bloemenperken, het 
zaaien van bloemen, timmeren van 
vleermuis kasten, bouwen van een 
insectenhotel en nog veel meer. In december vorig jaar hebben de 
vrijwilligers allemaal (hopen we) een kleine attentie gekregen als dank voor 
hun inzet. In de nabije toekomst doen we graag weer een beroep op 
dorpsbewoners, bijvoorbeeld voor de bouw van een tweede insectenhotel. 
Werkgroep Natuur Tjerkwerd werkgroepnatuurtjerkwerd@gmail.com 

mailto:werkgroepnatuurtjerkwerd@gmail.com
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Fan Windkracht 10 
It ôfrûne jier hat it aardich minder waait as gemiddeld. Wer ús 
wynpark normaalwei sa'n 26 oant wol 30 miljoen KWh opwekt, 
bliuw it foarich jier bij 23 Miljoen KWh. Mar omdat de priis, 
dy't we per KWh barre, noch nea sa heech west hat, hat it 
wynpark hiel knap buorke. Per 1 desimber profitearret de 
oerheid al mei. As de ferkeap boppe de 13 sint per KWh leit, 
giet der fan it meardere 90% nei de staat. De priis is no wer in 
bytsje sakke mar it foarútsjoch foar kommend jier is goed.  
 
Yn oerlis mei doarpsbelang is der in wurkgroep útein set om te sjen hokker 
mooglikheden der binne om de enerzjy transysje kollektyf oan te pakken. 
Fanút windkracht 10 drage we graach by oan dit inisjatyf. It slút goed oan op 
ús doelstellings om te sjen as ek takomstige generaasjes noch profitearje 
kinne fan de opbringst fan de mûnen.  
 
It is moai dat wy as doarp ek in bydrage leverje koenen troch húsfesting en 
omtinken te bieden. Yn oktober wie al wol dúdlik dat de oarloch yn Oekraïne 
oanhâld en dêrmei sil it noch wol efkes duorje foardat it húske beskikber 
komt as starterswente foar jongerein. Dochs wolle we jongerein wol oproppe 
om foaral kontakt mei ús of doarpsbelang op te nimmen, sadat der ynsjoch is 
yn it ferlet. We tinke graach mei yn de mooglikheden.  
 
Doarpshûs 
De einstân fan de kosten fan de ferbou fan ús doarpshûs is noch hieltyd net 
hielendal bekend. Mar dúdlik is wol dat it de kosten heger útfallen binne as 
begrutte. We sille mei koarten noch in kear om tafel om te sjen as der noch 
mooglikheden binne om oare potsjes oan te sprekken. Dat soe al moai wêze. 
It moat eins net sa wêze dat de mearkosten folslein foar rekken komme fan 
ús doarpsmienskip.  
 
Oare tasizzings 2022 
 Iisklub, ride yn Thialf mei bern oant 16 jier  €       350 
 Jeugdclub     €       540 
 60Plus Soas     €       250 
 Tsjerke, bydrage berneboeken mei Kryst €       200  
 Standert foar it dartboerd   €       220 
 Fuotbalnet mei beugels   €       600 
 Sponsorje 'sterkste man' by doarpsfeest €       500 
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 Sponsorje 'feest keatsen'   €       200 
 Doarpsbelang, blommen   €       472 
 Bydrage nije boarterstún materiaal skoalle  €    9.000 
 Nije hoeden Skieppesturtkommisje  €       235 
 Bydrage jubileumkonsert koarps  €    2.000 
 Jubileumtraktaasje oan elk húshâlden  €  10.000 
 Bydrage sinnepanielen (6x)   €    1.500 
Opteld       €  26.067 
 
De eardere tasizzing en garantstelling (beiden € 2.000) oan it iepenloftspul is 
trochsetten nei kommend jier. Ek steane we garant foar de 4 maaie betinking.  
 

Sa binne jimme wer wat op de hichte. Wa der mear fan witte wol kin ús altyd 
efkes oansjitte 
 

Mei groetnis 
Stichting Windkracht 10 
 

Iepenloftspul 

Iepenloftspul 
 

 
 

 

Unyk lokaasje-teater by de 
Beabuorstermole yn 
Tsjerkwert. De poldermole 
dy’t al jierren ynsetten 
wurdt yn de striid tsjin it 
wetter en sûnt 1882 pronket 
op buorskip Beabuorren. 
 

Kaarten foar it iepenloftspul komme yn maart yn de ferkeap. 
Foar mear ynformaasje en kaarten, sjoch op 
www.tsjerkwert.nl/iepenloftspul! 

http://www.tsjerkwert.nl/iepenloftspul
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Meehelpen aan het Iepenlofstpul? 
De grote lijnen zijn uitgezet. De voorbereidingen zijn volop aan de gang! 
Wil je graag mee helpen dan horen wij dit graag! 
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar 
janohyke@gmail.com, door de QR code te 
scannen (toegang tot de Whatsapp-groep) of 
een commissielid te benaderen. 
 
 

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

Nijs fan Eensgezindheid 
 

Zaterdagavond 14 januari hield Eensgezindheid een zeer geslaagd 
nieuwjaarsconcert in ‘t Waltahûs te Tjerkwerd. Deze avond verleende Folkert-
Hans Tolsma zijn muzikale medewerking. Zang, saxofoon en trompet niets 
was hem te gek.  
 
De fanfare liet na het geweldige jubileum jaar 2020 weer van zich horen met 
een mooie warme klank en met zelfvertrouwen. Er was ontspanning, plezier 
en er werd echt muziek gemaakt. Er werd getoost op het mooie nieuwe 
muzikale jaar. 
 
Nummers die de muziekvereniging speelde waren onder andere de 
concertmars Gammatique en de jubileumcompositie Unitas per musica die 
ook in het Theater Sneek te horen waren. Daarna was het tijd voor de 
vlottere muziek met liedjes als Bakerstreet, Il Silenzio, Can’t stop the feeling 
en Sway. Afwisselend werd er met Folkert-Hans gespeeld. Ook verzorgde 
deze muzikale virtuoos zelf een aantal ‘blokjes’ muziek. 
 
Het publiek in de goedgevulde zaal genoot zichtbaar. Het draaiend rad onder 
leiding van quizmaster Carolien Roodvoets was ook een groot succes. Er werd 
zelfs door enkele enthousiastelingen gedanst tijdens het optreden. 
Eensgezindheid kijkt terug op een fijne en sfeervolle avond. Op naar een mooi 
nieuwe 2023! 

mailto:janohyke@gmail.com
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Data jaarprogramma 2023 
Vrijdag 14 april    ONFK 
Donderdag 27 april  Koningsdag, rondgang door dorp 
Donderdag 4 mei  Dodenherdenking 
Zaterdag 3 en zondag 4 juni Festival Schiermonnikoog met overnachting 
Zaterdag 17 en zondag 18 juni  Iepenlofstspul Tsjerkwert 
 

‘’In doarp mei in korps hat krekt dat, wat in doarp sûnder korps net hat!’’ 
www.fanfare-eengezindheid.nl of folgje ús op Facebook of Instagram! 

 

Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.  
Op 25 november jl. was onze ledenvergadering in het 
Waltahûs na 2 jaar dat e.e.a. niet kon plaatsvinden 
vanwege Corona. Hier verwelkomde onze voorzitter Bertus-
Rinse Bakker ca. 39 aanwezige leden. Het goedgekeurd 
jaarverslag van 2021 en de notulen van bovengenoemde 
ledenvergadering kunt u terugvinden op de website. Hier is 
ook het nieuwe jaarverslag en de notulen te vinden van het 
overleg van 2022. 
 
Het was een geslaagde vergadering waarin we afscheid hebben genomen van 
onze secretaris Joke de Jong, onze penningmeester Anneke Speerstra en onze 
voorzitter Bertus-Rinse Bakker. Aukje Veldmans en Wieger Bakker zijn bereid 
gevonden voor een functie binnen het bestuur. Doarpsbelang bestaat nu uit 
de volgende leden: 
 
Voorzitter - Jan de Witteveen 
Secretaris - Margriet Bekema / Mira Hoek 
Penningmeester - Jitte Huitema  
Lid – Pier-Jan Zijsling 
Lid – Aukje Veldmans 
Lid – Wieger Bakker 
 
Vanuit de jaarvergadering is er een vraag ontstaan m.b.t. woningen voor 
jeugd (potentiële blijvers) en ouderen. Het idee is geopperd om een 
werkgroep te vormen om hierover na te denken. Heb je interesse of ideeën 
stuur dan een berichtje naar onderstaande E-mail. 
 

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

http://www.fanfare-eengezindheid.nl/
mailto:dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
http://www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang
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Skieppesturt 2022 voor Joke en Wieger de Jong 
”Je dogge it noait allinne” 

 
By it útrikken fan de Skieppesturt past weromsjen op it ôfrûne jier, in 
bysûnder jier, sûnder mis. In jier, befrijd fan de koronabeheinings en 
lockdowns mei hoop op it weromkrijen fan de frijheid dy’t ús sa dierber wie. 
It slagge mei fallen en opstean. Mar in nije driging kaam dêrfoar yn it plak: 
oarloch yn it easten fan ús wrâlddiel mei ûnwissigens en eangst. Oekraïne 
liket fier fuort, mar de gefolgen waarden hiel tichtby fielber, ek yn Tsjerkwert. 
 
At wy om ús hinne sjogge, dan meie wy tankber wêze dat wy hjir wenje: it 
fielt hjir as op in rêstich, positiyf eilân yn in wrâld fan ûnferskillichheid en 
polarisaasje, fan kwetsberens en gebrek oan respekt. Wy wolle graach 
bydrage oan in gefoel fan mienskip, fan byinoar bringen ynstee fan útinoar 
driuwen. It noasket ús dan ek tige dat wy wer de Skieppesturt útrikke kinne 
op de wize sa’t dat jierrenlyn plak fûn: yn in brûzjend doarpshûs mei al dy 
aktive doarsgenoaten. Dat it troch de pandemy ûnderbrutsen waard wie ús 
min nei’t sin, mar no dan de earste kear yn it folslein fernijde Waltahûs, dat 
meie wy lije. Dêrmei is de ûnderskieding diskear ek wol bysûnder. Dêrom in 
koart oersjoch. 
 
It takennen fan de Skieppesturt fan it jier fynt plak oan de hân fan ynset foar 
doarp en mienskip en dat op frijwillige basis. Der komt dus gjin finansjeel 
gewin by fan pas. Doe’t de redaksje fan de doarpskrante der mei útein sette 
yn 1977 bepaalden de leden dêrfan wa’t de Sturt fertsjinne. Oan ’e hân fan it 
adressebestân yn it tillefoanboek passearden alle yn wenners de revue. Dat 
hat jierrenlang sa west. Doe’t ik der 31 jier lyn by kaam wie dat noch sa. 
Dochs waarden de kritearia stadichoan ferlein. 
 
Der ûnstiene trije soarten ûnderskiedings  
1. Op persoanlike titel,  
2. as stel of echtpear, 
3. as groep.  
Dêrby komme dan ferskate saken op it aljemint: is de ynset basearre op in 
bysûnder barren dêr’t wy net omhinne kinne, of is it op basis fan jierrenlange 
ynset foar ien of meardere ferienings of kommisjes dy’t yn it doarp aktyf 
binne. Ek sportive hichtepunten ha dêrby ús omtinken of útsûnderlike 
persoanlike aksje. Sa krigen yn al dy jierren 25 Skieppesturten op persoanlike 
titel de Sturt, 11 stellen, meastentiids echtpearen, en 6 groepen. 
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Yn 2021 wie de redaksje fan betinken dat it folsleine doarp in lytse Sturt 
fertsjinne. En oan it begjin fan 2023 wiene wy yn it Waltahûs byinoar om te 
fernimmen wa’t foar syn of har ynset foar doarp en mienskip de heechste 
doarpsûnderskieding fertsjinnet.  
 

Opfallend 
Wat foel ús op by it oereidzjen fan it jier 2022? Fansels wie dêr de 
hertferwaarmjende ynset foar de minsken út Oekraïne dy’t hjir in fielich 
ûnderkommen krigen. Ek de enerzjykrapte spile mannichien parten en mei 
dat de huzeprizen troch it dak giene, krigen foaral starters op de 
wenningmerk it dreech om in went te keapjen. Posityf wiene de jubileums: it 
korps Eensgezindheid bestie in ieu en op Beabuorren waard fierd dat 25 jier 
lyn WK10 úteinsette mei harren wynenerzjyprojekt wat it doarp ek fertuten 
docht. Grut wie de ‘kryst’ferrassing dy’t op ’e matte foel: ik kado fan 100 euro 
kaam yn de djoere desimbermoanne o sa fan pas! En dan wie der fansels it 
fernijde doarpshûs dat iepene waard troch Skieppesturt Alie Poelstra. It koe 
fuort dêrnei ek brûkt wurde foar it feest om it ûntbleatsjen fan it nagelnije 
alvestêdetochtmonumint hinne. It doarp koe har wer grutsk presintearje. 
 

Grutskens 
En mei dy grutskens stiene wy as redaksje dêr doe om mei in riedseleftich 
omskriuwen de nije Skieppesturt bekend te meitsjen. 16 kear wie it in man, 9 
kear in frou, 11 kear koene wy in stel lokkich meitsje en 7 kear in groep 
wêrûnder yn 2021 it hiele doarp. Trije kear waard de Sturt net útrikt en alle 
kearen wie dat yn ferbân mei de ferbouwing fan it Waltahûs, de lêste keam 
yn kombinaasje mei de koronapandemy. Yn 1983 koe de Sturt oanwiisd 
wurde troch it úbringen fan stimmen, mar dat wie gjin súkses. Wol ha wy as 
redaksje altyd ear hân foar de lûden út ’e mienskip. Ek dit jier ha wy dat net 
neilitten. Sterker noch, der waard yn it lêste nûmer fan ’t Skieppesturtsje mei 
klam nei frege. En dat die fertuten. 
 

Oanwizings dy’t wize op de kwaliteit fan dizze Sturt 
Der is in konneksje mei it doarpshûs, mei doarpsbelang, mei de skoalle en 
ferskate sporten. Fierder wurde neamd kollektewurk. En dan riisde de fraach: 
Kinne al dy kwaliteiten feriene wêze yn ien persoan? Of kinne wy in stel 
taheakje oan de 11 dy’t harren yn it ferliene al bewezen ha? It antwurd wie 
sûnder mis “ja” en der is sels sprake fan in mjuks fan kwantiteit en kwaliteit. 
Der is safolle en it is sa goed. It echtpear dat wy bedoele hat oan de manlike 
kant in protte betsjutten foar de iisklup, de diakony, de Stichting, it 
skoalbestjoer, as timmerheit, as tsjerke-rintmaster, hy wie belutsen by 
optochten en playbackshow, by de lêste tsjerkeferbouwing, by de 
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foarpremière fan ‘De wilde stad in Tjerkwerd’, by it kosterwurk en as 
frijwilliger fan it doarpshûs hat er syn paadsje ek wol skjinmakke. 
 

En syn frou bliuwt net achter. Har ynset foar de keatsklup, de pjutteseal, de 
GMR fan pjutteboartersplakken, de diakony, de kommisje Dorp en Kerk, de 
sending en hertstichting, doarpsbelang, 4-maaie-komitee en har ynset foar it 
boerd oan ’e dyk mei ynformaasje oer wat der yn Tsjerkwert te dwaan is mei 
der ek wêze. En foar beiden jildt dat se guon funksjes jierrenlang trou bleaun 
binne. It is fansels allang dúdlik. Wy ha yn it echtpear Joke en Wieger de Jong 
in nagelnije Skieppesturt dy’t symboal stiet foar wat wy mei de Sturt útdrage 
wolle: mienskipsin troch frijwilligerswurk dêr’t in doarp net sûnder kin. 

 
Goed nieuws over de ‘’Beabuorster Mole’  
Aan het eind van het 
afgelopen jaar werd 
bekend dat het woninkje 
bij de molen de status 
van monument heeft 
gekregen. Na jarenlang 
hiervoor actie te hebben 
gevoerd is het eigenaar 
Stichting De Fryske Mole 
dan eindelijk gelukt het 
huisje als onderdeel van 
het molenensemble op te 
laten nemen in het 
monumentenregister.  
 

Vorig jaar kwam daarvoor 
al een ambtenaar naar de 
woning en de molen 
kijken en op basis van dat 
inspectierapport heeft de 
minister uiteindelijk besloten dat de molepôle als geheel beschouwd moet 
worden, bestaande uit de molen, de woning en het bijbehorende erf. Op 
woensdag 8 februari kreeg de molen een nieuwe set fraaie molenzeilen - 
ambachtelijk vakmanschap van Koning Molenzeilen uit Leeuwarden - zodat 
de molen in deze ook weer compleet is. Foto Jentje v.d. Stap 
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Fotoympresje Skieppsturt 2023  
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Fotoympresje nieuwjaarsconcert  
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Fotoympresje ride op Thialf  
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Fotoympresje playbackshow 
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Playbackshow 2023 
Nei de ferbou- en corona jierren wie der dan einliks wer in Playbackshow yn 
Tsjerkwert. En der wie aardich animo foar. Mei sa'n 50 dielnimmers wie de 
jûn aardich fuld. Mei Betty Jellema as ladyspeaker en Klaas Boersma as 
diskjockey koe de jûn al net mear stikken. Foar it skoft 7 optredens fan de 
jeugd en nei it skoft noch 6 optredens mei ek wat “âldere” jeugd. Elkenien hie 
wer aardich oan't oefenjen west en it seach der wer prachtich út! 
 

De jury Hillie en Bineke Ketelaar hiene it dreech om al dy acts te beoardieljen 
mar binne dochs út de rie kommen. Se gongen elke act efkes bydel en joegen 
in positive feedback. Mar úteinlik koene der mar in pear prizen útrikt wurde. 
 

De 1e priis wie foar Douwe, Roan, Hidde, Detmer en Jelger mei ‘We kam fram 
Fryslân’ fan de Hûnekop. Sy gongen mei 2 prizen nei hûs want sy wûn ek de 
publykspriis en mochten har act nochris sjen litte. 
De 2e priis wie foar Yldau en Anniek mei ‘Nooit alleen’ fan Misfit. 
De 3e priis wie foar Riemer, Jesse en Rienk mei ‘De hiele tent giet nei de 
bliksem’ fan De Doelleazen  
De 1e priis fan de âlderen gong nei Ekerina, Elske, Geertje, Hinke, Sietske, 
Lisette, Marjanna, en Rianne mei ‘Moeders wil is wet’ fan Kinderen voor 
kinderen.  
 

Al mei al in tige slagge jûn! 
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Voor het hele dorp: ons dorpshuis ’t Waltahûs 
Het winterseizoen draait weer volop; biljarten, klaverjassen, korps, EHBO, 
soos, jeugdclub én natuurlijk de gezellige vrijdagavonden. Ook de opening op 
de laatste zondagmiddag van de maand is een succes. En daarnaast de 
(familie)feestjes, vergaderingen en extra activiteiten. Fijn dat dit allemaal 
mogelijk is in ons eigen dorp, in ons mooie dorpshuis én dankzij de vele 
vrijwilligers. Ook voor de komende maanden staat er nog van alles op de 
agenda; we houden jullie op de hoogte via Op de Mat en berichtjes in de 
buurtapps. Nog even speciaal hier te noemen: op woensdag 1 maart is er om 
16.00 uur weer een filmmiddag voor de basisschooljeugd en op vrijdag 31 
maart ’s avonds kan er onder begeleiding van Akke en Thea een paasstuk 
worden gemaakt. Meer informatie volgt. 
 

Bestuurswisseling  
De bestuursperiode van Seakle Zijsling zat er op. Seakle heeft zich altijd volop 
ingezet voor ’t Waltahûs. Ook hier ‘bedankt Seakle!’. We zijn heel blij dat we 
ook weer een nieuw bestuurslid hebben mogen verwelkomen: Gerben 
Dijkstra. Gerben is nu onze penningmeester, Rianne is aanspreekpunt voor de 
reserveringen en Wiebren zorgt samen met Durk voor de inkoop. Sietske blijft 
voorzitter, Klaas regelt dat er elke keer weer vrijwilligers staan en Akky 
verzorgt het secretariaat.  
 

Pinnen nu ook mogelijk  
Zowel de vrijwilligers als de bezoekers van It Waltahûs zijn blij met de pin. 
Voorheen was alleen contant betalen mogelijk, maar we merken dat er 
steeds meer via de pin wordt betaald. 
 

Vacature  
We hebben een prachtige lijst van vrijwilligers die iets willen doen in ’t 
Waltahûs, maar toch hebben we nog een vacature. Kun jij 2 uurtjes per 
kwartaal vrijmaken? En wil je daarin iets doen voor het dorp(shuis)? Prachtig! 
Wij zouden het heel fijn vinden als je je dan aanmeldt om samen met een 
andere vrijwilliger ervoor te zorgen dat ’t Waltahûs weer schoon en netjes is:  
✓ 1x per kwartaal (vaker mag) 
✓ 2 uurtjes per keer 
✓ op woensdag- of zaterdagochtend 
✓ samen met een andere vrijwilliger (je kunt je ook samen    

aanmelden, dan kun je meteen weer even bijkletsen)  
✓ als je je snel aanmeldt krijg je nog een uitnodiging voor de 

vrijwilligersavond.  
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Vrijwilligersavond  
Op zaterdag 11 maart is er weer een vrijwilligersavond. Dan zijn al onze 
vrijwilligers van harte welkom voor een gezellig avondje. Het thema deze keer 
is ’11-stedentocht’. Wij zorgen voor de hapjes en de drankjes.  
 
It Waltahûs reserveren 
Een aanvraag voor gebruik van It Waltahûs kan gedaan worden bij Rianne 
Steenwijk, tel. 06 – 25 411 894. Mailen naar waltahus@gmail.com mag ook. 
 
Vragen of suggesties  
Heb je vragen of suggesties? 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, Gerben Dijkstra, Rianne Steenwijk, Durk Walsma, Klaas 
Boersma, Wiebren de Jong en Akky Haytema. 
 
 
 

Te huur aangeboden 
Sinds kort is ons appartement weer beschikbaar 
voor verhuur. Dit voorhuis van onze boerderij op 
de Singel 4 bestaat uit een benedenverdieping 
(Molkekelder) en een bovenverdieping met keuken 
en douche met WC. Het heeft een totaal oppervlak 
van ongeveer 75 m2. 
 

Je hebt een eigen aparte toegang/ voordeur en je 
hebt tevens een tuin met een schuurtje tot je 
beschikking. Het wordt ongemeubileerd verhuurd. 
Huurprijs 600,- per maand, excl. gas en stroom. 
 

Voor info of interesse kun je me benaderen op nummer 06-28838576. 
 

Met vriendelijke groet,  
Jasper de Vries 
 

mailto:waltahus@gmail.com
mailto:waltahus@gmail.com
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De belevenissen van groep 1, 2 en 3  
Vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie was er 
weer een en al actie op school. Ter afsluiting van de 
Kinderboekenweek kwam Lida Dykstra de Berneboeken Ambassadeur op 
bezoek en we hebben een voorleeswedstrijd gehad. We deden mee aan het 
nationale schoolontbijt en er zijn weer mooie lampions gemaakt. De kinderen 
van groep 3, 4 en 5 gingen naar het sinterklaassprookje. Sinterklaas kwam 
gezellig met twee pieten op bezoek. Met Kerst deden we met de hele school 
de musical Scrooge in de kerk. Dat is weer een voordeel van een kleine 
school. Iedereen heeft een deel aan een fijne kerstviering. 
 
De kinderen van groep 1 en 2 vertellen en tekenen hier het een en ander 
over. De kinderen van groep 3 hebben zelf hun verhaaltje gemaakt op het 
magneetbord! Heel knap! 
 
Op 2 december hadden wij een 
spectaculaire intocht van Sinterklaas. Piet 
durfde niet meer van het dak af... Hoe 
moest dat nu??? Gelukkig kwamen de 
dappere brandweermannen (Okke Jan en 
nog een)  die arme verkleumde Piet 
redden met de ladderwagen. Ze kregen 
allebei een dikke knuffel van Piet! Sanne 
Lukkes zegt: ‘Er zat een piet op het dak, 
die had het koud!  

 
 
Rutmer zegt: ‘Piet durft niet van het dak, de 
ladderwagen kwam hem redden!’  
 
Kevin zegt: ‘De 
brandweerman 
staat op de 
ladder. Het was 
spannend!’.  
 
 
Jorrit zegt: ‘Ik vond het leuk en er was veel 
lawaai van de sirene.’ 
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Na Sinterklaas stond Kerst alweer voor de deur. Dat werd deze keer in de kerk 
gevierd. Het kerstverhaal werd met hele mooie foto’s van groep 1,2 en 3, 
verteld. Daarna gingen we terug in de tijd van Charles Dickens dus ongeveer 
anno 1865. 

 
Bram zegt: ‘Ik vond 
meneer Scrooge zo 
leuk en het liedje van 
Tellen, tellen tellen  en 
Wat is die Scrooge een 
vreselijke man!’’ Dat 
zongen we heel hard. 
 

 
Sophie zegt: ‘Ik vond 
dansen in de oude kleren 
leuk bij het toneelstuk en ik 
vond meester Renzo zielig’. 
 

 
Sanne zegt: ‘Ik vond het leuk dat ik een rol had. Ik was Jane. Ik moest zeggen: 
‘Mam, waar is mijn pop?’’  

 
 

Hannah zegt: ‘Juf Melanie was mama, dat deed ze 
heel goed!’  
 

Fenna zegt: ‘Ik vond het leuk dat meester Renzo zei: ‘Mijn 
vingers zijn bevroren.’ Zo grappig!’ 
 

Rianne zegt: ‘Ik vond het dansje in de kerk wel leuk en een 
feestje maken bij de musical.’ 
 

Bram zegt: ‘Wij gingen kleren uitzoeken. Ik had een hele 
mooie hoed en een wandelstok.’ 
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Lieke zegt: ‘Ik vond het zo gezellig met de 
kerstboom en de lichtjes’. 
 

 

 

Esmee zegt: ‘Wat een mooie kerstboom’ 
Mirthe tekent zichzelf als engel. ➔ 

  
Over de kerstvakantie… Rianne en Fenna W vertelden hier het volgende over. 
 

 
  
 
  
  
 

Ook hebben wij een nieuwe leerling in de klas.  
Fenna tekent zichzelf. → 
 

En nog even wat foto’s over de afgelopen tijd…  
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Op 24 december verscheen het 
laatste nummer van Ons 
Kerkblad, het weekblad van de 
protestantse gemeenten in onze 
regio.  

Laatste nummer ons kerkblad 
Sinds 1925 was dit blad een vaste bron van 
kerkelijke informatie voor leden en andere 
abonnees in de protestantse gemeenten van 
Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Warns, 

Parrega en Hieslum, Tjerkwerd en Dedgum, Stavoren, Workum en It 
Heidenskip. “Het stoppen met Ons Kerkblad was een moeilijk, maar goed 
overwogen besluit. Met slechts twee bestuursleden bestaande uit één 
redacteur en één administrateur was de fundering uiterst wankel aan het 
worden. Daarnaast nam het aantal abonnees jaarlijks af,” aldus de 
redactie. Ook veranderde privacywetgeving maakte het er niet beter op. 
En juist die persoonlijke mededelingen werden nadrukkelijk geraadpleegd. 
Wie was er ziek, wie kon een kaartje in de bus gebruiken? Om reden van 
privacy mocht dat niet meer.  
 
Aan de betrokkenheid van de lezers mankeerde het niet, evenmin aan de 
inzet van drukker Hunia in Workum. Diverse gemeenten hebben inmiddels 
een eigen weg gevonden voor het brengen van het gebruikelijke 
kerknieuws. Ook Tjerkwerd-Dedzjum is door het verdwijnen van Ons 
Kerkblad een eigen weg ingeslagen. Op 11 januari verscheen het eerste 
nummer van Us Tsjerkebledsje, niet op papier zoals men gewend was, 
maar digitaal via e-mail. Voor wie dat wil, is echter wel een papieren 

versie verkrijgbaar. Voor meer informatie 
of het doorgeven van berichten verwijzen 
we naar het mailadres op 
tdfoarelkoar@gmail.com of naar de 
brievenbus van Lutske Schakel, Sylroede 9. 
Zo blijft een ieder die dat wil op de hoogte. 
 
Hiernaast een oude advertentie uit Ons 
Kerkblad van 12 september 1947 
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In bysûndere advertinsje fan 60 jier lyn 
As doarp oan de Trekfeart hat men wat mei de 
Alvestêdetocht op redens. Mear noch as oare 
doarpen en stêden dy’t ek hielendal gek wurde as 
it in pear nachten ferzen hat. Yn myn samling 
winterse memorabilia komt dizze advertinsje foar 
dêr’t net allinne de winner Reinier Paping yn 
neamd wurdt, mar ek ús eigen Trekfeart dy’t 
omskreaun wurdt as “zo’n barbaars traject als van 
Workum naar Bolsward”. Dan kun je wat extra 
energie wel gebruiken aldus de legendarische 
schaatser, die in 1963 door een hels poollandschap 
naar de overwinning reed. 
 

De âlde foto ha ik fan ynternet helle en lit ús Appie 
Weijs sjen by de passaazje fan Parrega op in foto 
fan Kees Stavenuiter. 
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Waarm Tsjerkwert 
Op vrijdag 13 januari 2023 was er een informatieavond over ‘Waarm 
Tsjerkwert’. Het doel van deze avond was met alle inwoners van gedachten 
wisselen over duurzaamheid en hoe we ons dorp kunnen verwarmen in de 
nabije toekomst. In aanwezigheid van zo’n 30 Tjerkwerders werd hierover 
nagedacht. Onderstaand een verkorte terugblik op deze bijeenkomst. 
 

 
 

Cijfers en mogelijkheden 
Onder de noemer feiten en cijfers zoomden we in op de huidige stand van 
zaken. In Tjerkwerd wordt ruim 400.000 euro aan gas verbruikt. 1 kuub gas 
komt overeen met 10 kW stroom dan zou je als je alles elektrificeert op ruim 
990.000 euro aan stroomverbruik uitkomen. Er werden diverse voorbeelden 
op het vlak van besparing, opwek en opslag besproken.  
 
Brainstormen 
In vier werkgroepen werd er gespard. Elke groep had een flipover met de 
vraag willen we hier iets mee? Een kwadrant met de onderwerpen opwek, 
besparing, opslag en belangrijk. En als laatste de vraag hoe nu verder? Na de 
brainstorm en terugkoppeling volgde een korte samenvatting van de 
ingebrachte punten en de avond. Een uitgebreid verslag is te vinden op 
www.tsjerkwert.nl/waarm. 
 
Aanmelden 
We willen aan de slag met acties voor de korte termijn die met name gericht 
zijn op besparing. Daarnaast willen we ons ook richten op de langere termijn 
en onderzoeken wat we kunnen met opwek en opslag. Voor het vervolg 
zoeken we dorpsbewoners die verder met ons mee willen denken. Graag 
zouden we minimaal 1 bewoner van elke straat verwelkomen. 
 
Dus schroom niet en meld je snél aan bij Cees Nieboer, Jasper de Vries, Jan 
Witteveen of Pier-Jan Zijsling of via waarmtsjerkwert@gmail.com. 
 
Kijk ook op www.tsjerkwert.nl/waarm   

http://www.tsjerkwert.nl/waarm
mailto:waarmtsjerkwert@gmail.com
http://www.tsjerkwert.nl/waarm
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Stoarn 
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Koken met Riemkje 
 
Beste lezers, 
 

Tot nu toe hebben we nog geen extreem winterweer gehad en de krokussen, 
sneeuwklokjes en narcissen beginnen al te bloeien, op naar de Lente! 
Ik heb voor jullie een cakerecept uitgezocht, heerlijk voor in het weekend of 

als er bezoek komt, of zo maar     . 
Heel veel bakplezier! 
 

Marokkaanse Sinaasappelcake met kokos 
 
Ingrediënten: 
• 4 eieren 
• 200 g suiker 
• 250 ml zonnebloemolie 
• 310 g bloem 
• 8 g bakpoeder 
• 2 sinaasappelen 
• 3 el abrikozenjam 
• 2.5 el kokosrasp 
 
 

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 160 graden Celsius. Vet een ronde ovenschaal in 
(ongeveer 30 centimeter doorsnee). 
Mix de eieren met de suiker licht en luchtig. 
Voeg de zonnebloemolie toe en mix door. 
Zeef bloem en bakpoeder erboven en mix er doorheen. 
Pers de sinaasappelen uit en voeg het sinaasappelsap toe aan het beslag.   
Mix goed door. 
 

Giet het beslag in de ronde vorm en bak de cake in ongeveer 50 minuten 
goudbruin en haar in het midden van de voorverwarmde oven. 
Laat de cake 10 minuten afkoelen in de vorm. 
 

Haal dan de cake uit de vorm en zet op een rooster, prik met een grote 
houten prikker gaatjes in de bovenkant. Smeer hier de abrikozenjam 
overheen en bestrooi met de kokosrasp. 
 

Laat de cake helemaal afkoelen voordat je hem serveert. 
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Kleurplaat 
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Snypsnaren 
Lutske de hûn wie op ‘e rin. Sjoerd B. der efteroan drave… Wie der der hast 
by, stode Lutske wer fuort. It hat wol ik kertier duorre. De hûn wer fêst. Op it 
sportfjild dochs wer kwyt. By Alie P. troch de steech… Dat Sjoerd hat earst de 
fyts mar fan hûs helle… Halsbân te slop? 
 

De hûnen fan Mo oan de Boalserterdyk jouwe nachts nochal ris lûd.  
Woef, woef, woef, woef. 
Mar der is in oplossing, se sitte no de hiele nacht foar Dog TV. 
 

Buorman Yde S. syn skiep kinne der ek wat fan. 
Dan mar foar Shaun the Sheep? 
 

Ek Jan en Riemkje de G. ha de proef op de som nommen. Dog TV. 
De hûnen fleagen hast by de gerdienen op. Gjin sukses! 
 

Pinne yn’t Waltahûs it is machtich moai! Meastentiids in genot. Der binne 
minsken dy’t harren soargen meitsje oer de taslaggen fan de belestingtsjinst.  
Alle transaksjes wurde registrearre. De pinpas in probleem foar de soarchpas? 
 

Gert en Ida F. gien nei de Wyldemerk te wandeljen. Harren auto kwyt. Wy 
hawwe heart dat it oardeloere sykjen wie, mar se binne wer thúskaam!  
 

Noch mear hûnepraat. De familie Bakker hat in nije hûn. Bouke. Ferneamd nei 
de hûn fan de Hûnekop. Hy wurdt al traint om bier út de koelkast te heljen. 
 

Betty frege de bern by de playbackshow of se swaaie woene nei pake en 
beppe. Yn de pauze kaam se Sanne G. tsjin. Wiest ek senuweftich? Ja it wie 
myn earste optreden op in grut poadium. 
 

Arthur W. is oan it oerwinterjen yn Spanje. Yn fan de haaddoelen is Spaanske 
les. Nei 2,5 moanne kin hy, hawwe fan hearren en sizzen, yn elts gefal al bier 
en wyn bestelle. “Salud“! 
 

Brêgewippers leare dat hja de hikken en de brêge yn de goeie folgorde iepen 
en ticht dwaan moatte. No giet dat yn Tsjerkwert wolris mis. Mar der is wer in 
moaie nije hikke. Dus de brêge is wer klear foar it nije seizoen.  
Súkses mannen!  
 

Wiebren de J. hat him al opjûn foar de nije kursus earste 
help by ûngelokken (EHBO). Net stinne! Jou dy op! 
En gean der mei Wiebren hinne!  
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Voor al uw energiezuinige verlichting en  

installatieaanleg kijk voor meer info: 

www.spaarlampen.eu 0625146668 

Kopijdatum foar it nije nûmer  

25 juny 2023 

itskieppesturtsje@gmail.com  
 

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

DOGGAR KROKANT 
    
DOGGAR PUPPYBROK   
 
DOGGAR VLEESBROK MET RIJST  
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➢ Hulp aanvragen bij Energietoeslag 

Heb je de Energietoeslag voor 2022 nog niet aangevraagd? Geen probleem. 
Dit kan nog tot 1 april 2023. Het is afhankelijk van je leeftijd, leefsituatie en 
inkomen of je de Energietoeslag kunt aanvragen. Twijfel je of je de 
Energietoeslag kunt krijgen? Kom dan langs. Wij kunnen je direct helpen met 
de aanvraag van de Energietoeslag.  
 
➢ Gratis bespaartips van de Energiecoach 

Energie én geld besparen? Onze Energiecoach staat voor je klaar met 
praktische tips. Ook kun je een afspraak maken voor een thuisbezoek.  
 
➢ Andere regelingen  

Weet jij waar je recht op hebt? Misschien zijn er meer regelingen waar je 
gebruik van kunt maken. Ook dat bekijken we samen met jou. 
 
Kijk op www.sudwestfryslan.nl/swiftichtby voor alle data en locaties. 
 
Je kunt ook terecht bij de Papierwinkel (www.stipepunt.nl/de-papierwinkel) en 
stichting UGS Sneek (www.ugs-fryslan.nl).  

 
Doe je die aanvraag liever zelf online? 
Kijk dan op: www.sudwestfryslan.nl/energietoeslag  

http://www.sudwestfryslan.nl/swiftichtby
http://www.stipepunt.nl/de-papierwinkel
http://www.ugs-fryslan.nl/
http://www.sudwestfryslan.nl/energietoeslag

