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Allegear nijs fan bern
fan de Fôlefinne

Wat was het een slecht begin van ons
seizoen, doordat het Corona-virus ons
leven beheerste. Gelukkig mochten we
op 1 juni open. Voor in de tuin schaften we een mooi tentdoek aan; mensen
konden hier schuilen voor de regen of
zon. Het theehuis hebben we dicht gelaten om risico’s te voorkomen. Het werd
een drukke zomer, waarin we weer heel
wat beleefden. Vele groepen kwamen
suppen, het leverde mooie plaatjes op
en hilarische momenten. De camping
was de hele zomer vol en nog kregen
we vaak de vraag: “Heeft u nog een
plek voor ons?” Steeds meer mensen
weten ons te vinden en vinden het leuk
bij ons, dus komen ze terug en vertellen het verder. En toen stonden we op
1 augustus, totaal onverwacht, in de
rubriek Hete Soep van de Leeuwarder
Courant. Het eerste weekend stonden
de auto’s in rijen langs de weg, en het
werkt nog door.
Op warme dagen zwommen de kinderen bij de brug en haalden dan bij ons
een ijsje. Ook ouders, pakes en beppes,

en andere dorpsgenoten kwamen regelmatig langs. Vele cadeaubonnen zijn
opgehaald en in het dorp uitgedeeld en
het bier van Tsjerkebier was niet aan te
slepen, Sipke vulde vaak de voorraad
aan. Onze superbakster had het druk
met ons: alleen al in augustus bakte ze
66 taarten voor ons. Helaas verhuist
ze en zoeken we een nieuwe bakster:
iemand die in de zomer tijd heeft om
ons dagelijks te voorzien van heerlijke
taarten. Heb je een gouden tip, dan
horen we het graag!
Op dit moment hebben we ons terras
opgeruimd, de laatste kampeerders
vertrekken deze week en dan eindigt dit
seizoen. Vorige winter hadden we steeds
meer groepen binnen voor vergaderingen, teambuilding, feestjes, en dergelijke. Nu Corona de kop weer opsteekt,
wachten we af hoe het loopt. Volgend
jaar hopen we op 1 april weer te starten
met de camping en de theetuin. Leuk dat
jullie er waren en oant sjen op De Dille!
Groet,

André en Tjitske
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Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

De Rabo Bankieren App
Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo
Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een
acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is.

Download nu de Rabo Bankieren App.
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Een aandeel in elkaar

Colofon

DOARPSKRANTE OM ’E ALD TOER

Doarpskrante
Om ’e Ald Toer
Oktober 2020
Verschijnt 4 x per jaar
Een uitgave van
Doarpsbelang
Easterwierrum
info@easterwierrum.nl
(ook voor
adreswijzigingen,
opzeggingen,
aanmeldingen,
advertenties)
Redactie
en grafische
vormgeving
omdealdtoer@
easterwierrum.nl
Trudy de Vos
Marie Etta Fopma
Geert Siesling
Arie van der Meulen
De redactie is niet
verantwoordelijk voor
de inhoud van stukken
geschreven door nietredactieleden. Tevens
behoudt de redactie
zich het recht voor om
teksten te weigeren,
te redigeren en
zonodig in te korten.
Anonieme brieven
worden niet geplaatst.
Drukwerk:
Goud PrintCenter,
Alblasserdam

Foto Geert Siesling

Van de redactie
We stellen ons zo voor dat u dit
leest op een regenachtige herfstdag.
Buiten waait de wind, de dag was
grijs, het is vroeg donker. Wat is er
dan mooier dan op de bank te kruipen
met een kakelverse Doarpskrante?
Boordevol enthousiaste berichten van
verenigingen, interviews met nieuwe
inwoners en onze razend populaire
Wist u dat…-rubriek, waarvoor tips
natuurlijk welkom blijven. Hilda heeft
weer een heerlijk, bij het seizoen
passend recept uitgeschreven. Dat
hoef je alleen maar te lézen en je bent
al uit je herfstdip. En we hebben het
interview dat er natuurlijk een keer
van móest komen: met Anne Rink en
Karin Groenveld van de snackwagen.
Toch een beetje ere-Easterwierrumers.
U merkt het misschien al, de redactie
is in een stralend humeur.

Wij hebben dan ook goed nieuws…
tromgeroffel… we hebben een
nieuwe redacteur erbij! Marie Etta
Fopma is twee nummers terug
geïnterviewd en voilà, meteen
in de redactie (overigens is dat
geen verplichting voor iedereen
die we interviewen, geen zorgen).
Ze start met twee bijdragen in dit
nummer en zit boordevol ideeën.
We hebben grootse plannen voor ons
Kerstnummer. Dus dat is alvast iets
om naar uit te kijken. Voor nu alvast
veel leesplezier met dit nummer.
Mocht de zon nou heerlijk schijnen
terwijl u dit leest: dat is dan mooi
meegenomen. Deze redactie staat niet
bekend om haar voorspellende gaven.
De redactie

Om ’e Ald Toer
Redactieadres: Doarpsstrjitte 39, 9021CK Easterwierrum
Als u de keuzemogelijkheid hebt: graag kopij in Word aanleveren.
De volgende Om ’e Ald Toer verschijnt december 2020
Kopij vóór 11 december mailen naar omdealdtoer@easterwierrum.nl
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• Sân en gr i n t
• Tún gr û n
• Hiemf e rhu rd i n g

Jaap Hoekstra

Doarpsstrjitte 50
9021 CM Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Nuttige informatie
Algemeen alarmnummer
112
Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderweg 1
8601 ZK Sneek
0515-488888
De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513-685685
MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
058-28666666
Huisartsen
L. Roetman
It Kleaster 1
9089 BX Wijtgaard
058-7634513
Bergwerff
Dekemawei 7
89834 XA Baard
0517-341272
Hornstra
It Oerd 12
8635 LB Boazum
0515–521223

Nieuws van Dorpsbelang
Verkeersveiligheid in het dorp
Onlangs werden wij aangesproken
over het feit dat er met name op
de Dille en de Doarpsstrjitte nogal
hard gereden wordt. Dit is voorgelegd aan de gemeente met de vraag
of hier iets aan te doen is, al dan
niet samen met de politie.
Dorpsbelang heeft dit aangekaart
bij de gemeente en hier kregen wij
het volgende antwoord op:
Beste dorpsbelang Easterwierrum,
Via onze collega Lize Cnossen
hebben we het verzoek binnengekregen om te kijken of we in
samenwerking met de politie en
Veilig Verkeer Nederland een actie
kunnen organiseren om te snel
rijdende verkeer tegen te gaan.
Als gemeente voeren we dergelijke
acties niet uit. Veilig Verkeer
Nederland organiseert samen
met de buurt dit soort acties. Op
https://participatiepunt.vvn.nl/
kunnen jullie hier meer informatie
over vinden. Hier staan ook
meerdere mogelijkheden op voor
buurtacties.
Recent hebben we zowel op
de Doarpsstrjitte en De Dille
verkeerstellingen uitgevoerd.
Op De Dille houdt 85% zich
netjes aan de snelheid. Uiteraard
zijn er uitschieters bij, maar hier
hebben we als gemeente weinig
invloed op.
De snelheid in de Doarpsstrjitte is
wel aan de hoge kant. We sturen
nogmaals de verkeerstellingen
naar de politie toe, met het

verzoek vanuit het dorp om te
controleren op snelheid. De politie
bepaalt vervolgens zelf of ze hier
gehoor aan geven ja of nee.
We gaan er vanuit jullie hiermee
voldoende geïnformeerd te
hebben.
Hekwerk Tsjerkebuorren
Dit hekwerk is inmiddels hersteld
door de gemeente en ziet er weer
keurig uit.
School Easterwierrum
Het aantal leerlingen van de
school loopt gestaag terug. Dorpsbelang is door bezorgde ouders en
inwoners hierover benaderd. Ook
dorpsbelang deelt mee in deze
zorgen. Ook de directeur van de
school heeft contact gezocht met
ons. Dorpsbelang is gevraagd mee
te denken over hoe de school te
behouden voor de toekomst zodat
een streekschool gerealiseerd kan
worden.

Namens het bestuur dorpsbelang
Easterwierrum,
Paul Beista, secretaris
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Ferienings Easterwierrum
Aktiviteitenkommisje
Kontaktpersoan: Sjoerd Lantinga
Til: 06 2936 3059

Commissie Pluktuin Easterwierrum
Kontaktpersoan: Pietsje Sijbesma
Til: 058 250 1898

Behearskommisje De Tysker
Kontaktpersoan: Jan Schotanus
Email: detysker@easterwierrum.nl
Til: 058 250 1465

Stichting Begraafplaats Easterwierrum (SBE)
Kontaktpersoan: Anneke Monsma
Email: sbe@easterwierrum.nl

Bewust Grien Easterwierrum
Kontaktpersoan; Wouter Kramer
Email: bewustgrien.easterwierrum@gmail.com

Toneelvereniging Op Nij Foriene
Kontaktpersoan: Wietske Cnossen
Til: 06 52 15 41 19

De Zonnebloem
Kontaktpersoan: Grytsje Galama
Email: j.p.galama@hethet.nl
Til: 0566 602132

Township Escape
Kontaktpersoan: Trudy de Vos
Til: 06 27 0 27 8 27
Email: code@townshipescape.nl
www.townshipescape.nl

Doarpsbelang Easterwierrum
Kontaktpersoan: Paul Beista
Email: doarpsbelang@easterwierrum.nl
Til: 058 822 2280
Doarpskoar Easterwierrum
Kontaktpersoan: Jan Schotanus
Email: jan@dattekstbureau.nl
EKE (Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum)
Kontaktpersoan; Lieuwe Brandenburgh
www.kooperaasje.nl/eke
Skuorrehofwei 21, 9021 CE Easterwierrum
Til: 06 1146 4745
Fûgelwacht Easterwierrum
Foarsitter: Johan Bonekamp
Til: 06 2261 1216
Email: bonekamp.jl@gmail.com
Neisoarch koördinator Romke Veldman
Til: 06 4158 9553
Histoaryske Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek
Email:kopij@easterwierrum.nl
Kulturele Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek
Email: stephankurpershoek@live.nl
Til: 06 2354 1465
Merkekommisje
Kontaktpersoan: Edward Terra
Til: 058 250 1932 / 06 55 62 55 32
Muziekvereniging Ons Ideaal
Kontaktpersoan: Watse van der Meer
Email: ons.ideaal@gmail.com
Til: 06 1843 2236
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Badmintonclub ’t Hin en Wer
Kontaktpersoan: Wieke Brandenburgh
Email: lieuwe.wieke@outlook.com
Biljartclub De Kromme Keu Easterwierrum
Foarsitter: Piet Boersma
Til: 06 1306 1803
Email: pietboersma@outlook.com
Jeu de boules
Kontaktpersoan: Hedzer van der Meer
Til: 058 250 1228
Kaarten/Soos
Kontaktpersoan: Wim Terpstra
Til: 06 5047 2987
Email: wim.berber@home.nl
Keatsferiening Easterwierrum
Kontaktpersoan: Albert Jonker
Til: 06 22 25 46 99
Mail: info@kfeasterwierrum.nl
Wedstriidsaken: Siebren Koopmans
Til: 06 23 21 03 38
MTV14 - Tafeltennisvereniging van Mantgum,
Easterwierrum en omstreken
Kontaktpersoan: Johan Vogelzang
Til: 058 289 4432
Email: tafeltennismantgum@gmail.com
Internet: www.mtv14.wordpress.com
Volleybal
Kontaktpersoan: Julia van der Meer
Til: 058 250 1228

Út de Tysker
It doarpshûs is noch net echt op stoom, dat dit wurdt
in koart stikje.
De simmeriepening hat net in protte aktiviteiten
opsmiten, mar der wie dochs sa no en dan wat te
rêden. Sa ha wy in nijsgjirrich konsert hân fan
in Amsterdams ensemble Pep op 28 july, dêr’t it
publyk genoat yn goede omstannichheden.
Yn july hawwe wy in finansjele stipe krigen fan
itr regear: wy koene gebrûk meitsje fan de TOGSregeling en dat jild waard eins deselde wike noch
oermakke. In moai steuntsje yn de rêch: € 4000.

Biljertfreonen
Biljerte, ja, in prachtige hobby! Yn coronatiid ha ek wy
it dreech. No ja, dreech? Net as jo je oan de regels hâlde.
Dat sit by ús wol goed, de biljertballen ha it dreger,
sy lústerje net en lizze soms stiif tsjin mekoar oan.
Minsken, we binne wer los, biljerte, tiisdeis, om ’e
fjirtjin dagen, jûns fan 20.00 oere ôf.
Tuskentroch ha we noch in pear kear priisbiljerten.
Dus, ha jo sin om te biljerten, kom in kear lâns yn ’e
Tysker!
foarsitter Piet
Kompetysje 2020-2021
06 okt.
20 okt.
03 nov.
17 nov.
01 dec.
15 dec.
29 dec. Priisbiljerten

12 jan.
26 jan.
09 feb.
23 feb.
09 mrt.
23 mrt.
06 apr. Slotjûn

Nei de simmer starten de ferienings wer op,
mar bar-bûne aktiviteiten binne der noch net,
útsein in keatswedstriid en in ferlytse merke. De
frijwilligersploegen binne dus noch net oan de slach,
al is de yndieling wol rûn.
Nederlandse vertaling:
De zomeropening van de Tysker leverde enkele
activiteiten op: concert, kaatswedstrijden, yoga.
Van de overheid kregen we €4000 steun. De
bar-gerelateerde activiteiten staan nog op een laag
pitje, dus er was weinig werk voor de (inmiddels
ingedeelde) vrijwilligersploegen.
De kollekte foar KWF hat yn Easterwierrum
€ 299,62 opbrocht.
De kollektanten
Beëindiging Schoonheidssalon Rozenberg
Ik ben per 1 mei j.l. gestopt met mijn bedrijf.
Vriendelijke groet,
Tine van der Meer
Ald papier
7 novimber 10.00 oere oan ’e dyk
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Nei 25 jier wer Freule-partoer
Troch de COVID-19 situaasje wie de Freule fer
pleatst fan 5 augustus 2020 nei 19 septimber 2020.
Nei 25 jier die der wer in partoer út Easterwierrum
mei: Rein Zijlstra, Harmjan Boersma en Grytsen
Boersma. De mannen ha twa jier yn training sitten
by nimmen oars as Hendrika Reitsma. Nei al dit
hurde wurkjen wie dêr dan einlings it momint fan de
wierheid op 19 septimber. Alles wat de mannen leard
hiene, moast no yn praktyk brocht wurde. Se hiene
de moed der yn, want se hiene in prachtich lotnûmer:
nûmer 7.
De earste partij moasten se tsjin lotnûmer 8, it partoer
út Stiens. Dit partoer wie tige sterk, it spul wie spannend en it wie in moaie partij om nei te sjen, mar
de measte punten gongen nei Stiens. Úteinlik eindige
de partij mei 5-0 6-4 yn it foardiel fan it partoer út
Stiens. De mannen fan Easterwierrum ha in soad
ûnderfining opdien, ha in machtige dei hân en binne
grif takom jier wer fan de partij!

Table Stars-lesmap als handige leidraad

Leuk lesprogramma voor jeugd en tafeltennis
Heb je kinderen die graag tafeltennissen en die
graag alles ervan willen weten en leren? Dan kun
je meedoen aan het speciaal door de Nederlandse
Tafeltennisbond opgezette programma Table
Stars, waar kinderen op een didactische en speelse
manier de vele facetten van het best wel ingewikkeld effectspel onder de knie leren krijgen.
Ook bij tafeltennisclub MTV’14 kun je aan dat Table
Stars-programma meedoen, globaal voor kinderen
van zes tot en met twaalf jaar. Nu is het wel zo dat
MTV’14 momenteel helaas geen jeugdtrainer heeft,
maar… het Table Stars-programma zit zo in elkaar
dat dankzij de handige lesmap iedereen – ook ouders/
vrijwilligers die totaal geen verstand van tafeltennis
hebben – het de kinderen kan bijbrengen.
Dus ben je een heit of mem – of buurman of buurvrouw
– die de kinderen graag het tafeltennissen leert, dan
mag je gebruik maken van de tafels, netjes, ballen en
batjes van tafeltennisclub MTV’14 in MFC De Tysker.
Op welk tijdstip van de week je de Table Stars-training
wilt geven, is uiteraard ook in prima overleg te regelen.
Table Stars is hét lesprogramma van de Nederlandse
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Tafeltennisbond om kinderen in de leeftijd van 6 tot
en met 12 jaar te bereiken. Alle benodigdheden om
met Table Stars aan de slag te gaan, zijn aan te schaffen door MTV’14. Voorbeelden van gratis materialen
zijn diploma’s, ballonnen, stickers en niet onbelangrijk: de Table Stars lesmap.
Neem contact op met Johan Vogelzang van MTV’14
via voorzittermtv14@gmail.com Of 058-2894432 als
je kinderen hebt of kent die graag willen leren tafeltennissen. Johan is al voorzitter, webmaster, materialenman en ook nog tafeltennisser, dus hij heeft helaas
zelf geen tijd voor het lesgeven aan de kids
Dankzij het lesmateriaal in de Table Stars-map hoef
je als begeleider gelukkig geen kennis van tafeltennis
te hebben. Iedereen kan het de kinderen daarmee op
een leuke manier bijbrengen, dankzij dit geweldige
initiatief van tafeltennisbond NTTB. Het is ideaal
voor kleine clubs als MTV’14 die nog niet veel vrijwilligers hebben en het zorgt ervoor dat de kinderen
de tafeltennissport technisch en tactisch wel meteen
goed aanleren.
Dus ben je enthousiast, laat je horen  !!

Tige slagge Merkedei
Omdat de Merke dit jaar niet door kon gaan vanwege
Corona, organiseerden we zaterdag 11 september
een Merkedei. Het weer was heerlijk, op een koud
briesje en een klein buitje na. We hebben deze dag
zo georganiseerd dat iedereen buiten en in beweging
kon zijn, van de kids op het springkussen tot de jeu
de boulers en kaatsers op het sportveld. Ook hadden

we het Rinspul door het dorp. Degenen die minder
sportief waren, kregen beweging naar de bar heen en
weer.
We willen alle vrijwilligers bedanken die deze
geslaagde dag mogelijk hebben gemaakt.
De Merkecommissie

Nije oanwinsten Histoaryske Kommisje
De lêste jierren ha we hiel wat âlde kaarten en
bidprinten oankocht foar ús eigen Easterwierrumer
argyf en dêr sitte somtiden ek best wol âlde pronkstikjes by.
De measte âlde ansichtkaarten fan Easterwierrum ha
we wol yn ús besit, mar at der in ferhaal achterop stiet
of in bekende namme, dan keapje we se ek oan. Sa
stie der op Marktplaats in skoftke lyn ek in skilderij te
keap dêr’t de ferkeaper fan tocht dat it Easterwierrum
wie. Ek wy tochten fan ja, it soe mar sa kinne! Dat we
setten ôf mei in delegaasje rjochting Emmeloord om
it skilderij te besjen. We kamen by Klaas Stapensea te
lâne yn syn mancave, in bekinde ljipaaisiker, molle-

fanger en in oprjochte Fries. Doe’t hy fernaam dat in
oantal fan ús ek noch yn it bestjoer fan de Fûgelwacht
sieten, wie fansels de hikke fan de daam. De bêste
man mar prate en prate oer syn antike lokfûgels, skilderijen en oare bysûnderheden yn syn hok. Der kaam
mar gjin ein oan. Wy koene allinnich mar ja knikke en
nee skodzje. Dat joech ús wol de mooglikheid om it
skilderij goed te besjen, en we betochten dat it Easterwierrum net wêze koe. De stân en foarm fan de tsjerke
kloppen net en it kafee stie der net op. Ja, sa kom je
noch ris op plakken.
Krektlyn stiene der ek 4 âlde stimpels fan Douma’s
Timmerfabriek “Friesland” Oosterwierum te keap
op Marktplaats. De ferkeaper die net sa dreech: foar
5 euro hiene we se alle fjouwer.
Sa komme der
hjir en dêr somtiden dochs noch
wol leuke dingen
te foarskyn.
Stephan
Kurpershoek
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Lopen door Marit

Jullie hebben ‘Lopen door Marit’ vast niet gemist: de actie van de
Easterwierrumer mannen die begin september in vier dagen van
Utrecht naar ons dorp liepen. Ze haalden er ruim 11.000 euro mee
op voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, waar Marit de
Boer lange tijd verbleef in haar gevecht tegen kanker. Op verzoek
van de redactie schreef Rintsje de Boer dit verslag.
Na maanden van oefenen, voorbereiden en vele kilometers lopen,
was het dan eindelijk zo ver. We
konden starten met onze looptocht:
Lopen door Marit. Dé actie die
door een aantal Easterwierrumer

mannen werd gelopen van Utrecht
naar Easterwierrum.
DAG 1: Utrecht - Almere
We zijn gestart op vrijdag 4
september, ‘s morgens om 8.00

uur bij het PMC (Prinses Maxima
Centrum) in Utrecht. Zelfs de
oncoloog die Marit tijdens haar
ziekte heeft behandeld en twee
pedagogische
medewerksters
waren aanwezig bij de start, heel
bijzonder. Voor mij persoonlijk erg
emotioneel om weer in het PMC
naar binnen te stappen. Na een lint
te hebben doorgeknipt, zijn we om
8.15 begonnen. Via Hilversum,
Bussum en Naarden op weg naar
Almere Poort. Prachtige omgeving
door stad, bos en heide kwamen
we om een uur of 18.00 aan op het
strand van Almere Poort. Onderweg fantastisch verzorgd door
Jan en Raoul. Na een paar biertjes
en warm eten onze slaapplekken
opgezocht aan het strand in prachtige tiny houses.
DAG 2: Almere Poort-Urk
Dit zou onze vaardag worden.
Maar door familieomstandigheden van onze schipper Johannes
Bakker uit Grou kon dit helaas
niet doorgaan. Deze dag hebben
we ingevuld door te gaan kleiduifschieten in Biddinghuizen, slenteren door Urk en overnacht in een
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https://www.maximaalinactie.nl/team/lopen-door-marit
bed en breakfast bij bijzondere
mooie mensen van dik in de tachtig.
DAG 3: Zwartsluis-Wolvega
Omdat we via de Weerribben
wilden lopen, zijn we met het
busje vanuit Urk naar Zwartsluis
gereden. Daar zijn we gestart bij
snackbar De Geschilde Aardappel (dit is een oud-collega van
Wouter). Via de Blauwe Hand op
naar Giethoorn. Onderweg werden
we verrast door Sjouke de Groot,
Jehannes Arendz en Frans Stap.
Deze mannen zijn een stuk met
ons meegelopen. Onderweg langs
Giethoorn stonden Jan en Raoul
klaar met koffie en gebak, omdat
Leendert jarig was. Door naar
Steenwijk. Hier stonden Peter en
Fetsje ons op te wachten. Helaas
moesten we schuilen voor een
dikke regenbui. Onderweg naar
Wolvega bij Willemsoord stonden Gearte Arendz en Hindrik
Kingma. Wat vonden we het fijn
en bijzonder dat we zo werden
verrast en aangemoedigd werden.
In Wolvega aangekomen werden
we opgewacht door een aantal van
onze vrouwen en kinderen.

Op naar de Dille kwam als eerste
ons een drone tegemoet. Over de
brug zagen we al wat we vermoeden. Een grote groep mensen, het
korps, vrienden en onze families
stonden ons op te wachten. We
werden verrast met voor iedereen
oranjekoek die gesponsord is door
bakkerij Sybesma uit Boksum en
Boonstra uit Akkrum. Wat waren
we blij dat we er waren en wat een
warm onthaal…
We hebben een fantastisch bedrag
bij elkaar gelopen. Inmiddels meer
dan € 11.100 en de teller loopt nog
steeds.

We willen graag iedereen die ons
op wat voor manier gesteund heeft
enorm bedanken. Het was een
bijzondere leuke, soms emotionele, maar vooral gedenkwaardige
tocht die we niet snel zullen vergeten.
Vriendelijke groet,
Anton van der Wal
Wouter Kramer
Leendert v/d Schaaf
Tjitte Symen Reitsma
Jan de Schiffart
Raoul ten Hoven en
Rintsje de Boer

DAG 4: Wolvega-Easterwierrum
Vandaag onze laatste loopdag.
Via Heerenveen op weg naar
Akkrum. In Akkrum geluncht bij
broer Bouwe op het terras aan het
water. Van Jan moesten we het
vooral rustig aan doen. We mochten niet voor 19:00 uur in Easterwierrum zijn. Waarom werd niet
verteld, maar we hadden wel een
vermoeden. Via Jirnsum, Flansum,
Raerd op naar Easterwierrum. Bij
Jirnsum stonden Nico Bootsma
en Karin Rotteveel ons ook op te
wachten.
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Wolkom yn E
Nieuw op Doarpsstrjitte 51a (waar eerst
Frank Jorna woonde): Mara en Aldert
Riewald. De coniferen zijn verwijderd,
de schuur wordt nog opgeknapt, er komt
nog een tuinkantoor, en intussen wonen en
genieten ze er al volop.
Mara (53) en Aldert (57)
wonen sinds mei 2020
aan de Doarpsstrjitte.
Het echtpaar is 36 jaar
samen, waarvan 26 jaar
getrouwd. Ze zijn bewust
kinderloos. Het geheim
van hun langdurige relatie?
“Altiten prate bliuwe. En
we hawwe yn grutte lijnen
deselde ideeën. As wy it
iens binne, pakke we troch.”
Dat deden ze ook toen ze
het over een nieuwe woning
kregen. Voorheen woonden
ze twintig jaar in een tweeonder-één-kap-woning in
Dronrijp en gingen ze sinds
2014 in de weekenden naar
hun chalet in Appelscha. Die
verkochten ze allebei toen ze
een vrijstaand huis wilden
waar Mara een kantoor
aan huis kon hebben. De
verkoop ging supersnel,
waardoor ze op jacht
moesten naar een tijdelijke

“Ik fyn it moai om by de
klanten lâns te gean, mei
sa no en dan wat handel dat
stean bleaun is, út de auto te
ferkeapjen.”
12

woning. Ze bivakkeerden
een jaar in een bungalow
in Appelscha, op de rand
van bos en uitzicht op
hei. “In moai aventoer”,
maar ze waren toch blij
dat ze hun huis vonden in
Easterwierrum. Het voldeed
aan alle wensen: vrijstaand,
grote tuin, geen opknapper,
mooi centraal gelegen.
Bus
Aldert kende Easterwierrum
al via zijn werk: destijds is
hij nog bij het café en de
winkel geweest. Inmiddels
werkt hij al ruim dertig
jaar bij hetzelfde bedrijf als
vertegenwoordiger, dat na
diverse fusies nu bekend
staat als groothandel Foox
(U heeft de bus wellicht
al op de oprit zien staan).
Aldert is zodoende een
bekend gezicht bij horeca,
snackbars, tabakszaken
en tankstations in NoordNederland. Hij denkt met
hen mee over producten
en inrichting, om zo meer
uit hun business te halen.
“Ik fyn it moai om by de
klanten lâns te gean, mei sa
no en dan wat handel dat
stean bleaun is, út de auto
te ferkeapjen. Eins hoech ik
net yn in bus te riden, mar it
is makklik. Ûnderhannelet
krekt wat leuker; je moatte
inoar wat gunne.” Mara vult
hem aan: “Hy is in minskenminske, syn klanten binne
wiis mei him.”

Therapeut
Intussen werkt Mara vanuit
huis als alternatief therapeut
“Ik haw 25 jier yn de
Kommunikaasje, Sales &
Marketing wurke, mar it wie
tiid foar wat oars. Ik haw
ferskate opleidingen dien
en bin therapeut wurden: ik
coach minsken dy’t fêst sitte
yn hun libben, op wat foar
manier dan ek. Sels neam ik
it healend coachen.” Dat ze
zelf burnouts heeft gehad,
speelt daarbij een rol: “Mei
dêrtroch kin ik minsken
goed begripe en oanfiele.”
Mara werkt met mensen van
alle leeftijden. Bijvoorbeeld
ouderen die in hun laatste
levensfase zitten, maar ook
kinderen en jongeren. “Die
doelgroep rekket my. It giet
my oan it hert dat se faak sa
lang wachtsje moatte yn de
soarch.”
In Coronatijd werkt ze
veel online: “Zoom ha’k
hielendal ûntdekt. Ik doch
no ek trainingen en groepen
online. Hiel handich.”
Neemt niet weg dat dat
kantoor – waarvoor ze
immers mede verhuisden
– er nog wel mag komen.
In de tuin, met het weidse
uitzicht. “We kinne hjir echt
genietsje fan it grien, de loft,
de kij”, zegt Mara.
Aldert gaat ontdekken of
tuinieren een nieuwe hobby
van hem is. Dat is dan een
mooie afwisseling van het
hardlopen, want dat doet hij

Easterwierrum

ook graag. Vroeger draafde
hij nog wel eens langere
georganiseerde afstanden,
maar nu houdt hij het bij
korte afstanden. Wie ook
graag rent, is de 12-jarige
Jack Russell die Maggy heet.
Elke keer als boer Miedema
op een tractor langsrijdt,
rent zij enthousiast blaffend
mee. Ze lijkt het net zo naar
haar zin te hebben als haar
baasjes. “We hawwe hjir in

prachtich plakje. We hawwe
foar it hûs keazen en letter
pas sjoen yn wat foar doarp
it stie, mar Easterwierrum
befalt best. It wie jammer
dat wy net nei de Merkedei
koenen, want dan hienen
we noch wat mear minsken
kinnen leart. Mar dat komt
fansels.”
Meer weten over Mara’s
praktijk? Kijk op
www.marariewald.nl

Mara en Aldert, hondje Maggy wou niet
meewerken.

“We hawwe hjir in prachtich
plakje. We hawwe foar it hûs
keazen en letter pas sjoen
yn wat foar doarp it stie, mar
Easterwierrum befalt best.”
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Gerryt Mulder is voormalig hoofd van de school in Easterwierrum.
Hij schrijft in Gerryts Hoekje over zijn herinneringen aan die tijd.

Wolkom yn Easterwierrum
Yn de moarn fan begjin septimber
1975 wie ik al ier fan hûs gongen, want
ik woe op ’e tiid op myn nije baan as
haad fan de skoalle wêze.
Wy koenen noch net yn it skoalhûs
wenje, want dat moast earst noch fan
môge befrijd wurde. Dêrom moast ik
de earste moannen hinne en wer fan
en nei Weidum reizgje.
Mar al hoe betiid ik op skoalle wie,
der wie ien, dy’t noch earder wie.
In jonkje út de twadde klas stie
my op te wachtsjen. Ik sette myn
autootsje oan de rjuchter kant fan
it parkearterreintsje, flak foar de
foardoar oer.
Ik stapte út, mar dat gong net
samar. It jonkje stapte nei foaren
en sei: “Meester mag daar niet
staan, meester moet daar staan!”
en hy wiisde nei de linker kant fan it
terreintsje. Ik woe him net teloarstelle
en die wat my frege waard.
Hy seach tefreden, ik stapte út en

frege: “No, no moatsto my mar even
wize, hoe’t ik de skoaldoar fine moat.”
Hy gong my foar en die de doar foar
my iepen. Doe’t ik nei binnen stapte,
sei hy noch: “En meester mag hier op
school ook niet Fries praten, dat hoort
niet zo.”
Ik frege noch al even nei syn namme,
dan hie ik dy al fêst. “Bokke, meester.
Bokke Eekerk.”
Krekt foar Kryst 1975 wie ús hûs môgeen giffrij en koenen wy ferhúzje.
Dat wie noch in hiele belibbenis
foar de bern. De ferhuzers tôgen ús
besittings allegear oer it paadsje foar
de skoalruten lâns. De bern sieten
fansels dwers yn de banken om fral
neat te missen. Doe is myn ferfangster,
juf Ponne út Wiuwert, mar ophâlden
mei lesjaan en liet se de bankjes in
fearnsslach draaie. No sieten de bern
op ’e earetribune.
Gelyk hie se, juf Ponne.

Heeft u ook een stukje voor in de
school- en dorpskrant?
Mail het ons.
omdealdtoer@easterwierrum.nl
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Keukenkribels!
Is it simmerdeis faak te waarm om te
bakken, yn de hjerst kin dat moai ynhelle
wurde. De geuren en kleuren fan de hjerst
nûgje út om wat lekkers te meitsjen. Sa ek
dizze appeltaart, makke fan appels út eigen
tún.

Appeltaart
It daai:
300 gram blom
2 teeleppels bakpoeier
150 gram bastertsûker
225 gram kâlde bûter
½ teeleppel sâlt
½ loskloppe aai (de oare
helte bewarje om de taart
mei te bestriken)
1 teeleppel fanyljeekstrakt
De folling:
75 gram rezinen
1 ½ kilo appels
3 ytleppels sûker
2 teeleppels kaniel
2 ytleppels custardpoeier
6 sûkerkoekjes
(speculaasjes)
Springfoarm fan 26 sm.

It daai:
- Doch alle yngrediïnten
foar it daai yn in kom
en ming se mei in
keukenmasine of mei
de hannen ta in daaibal.
De daaibal ynpakke yn
plastic foly en in skoftke
yn de kuolkast lizze.
De folling:
- Welje de rezinen.
Meastentiids doch ik dat
sa: ferwaarmje de rezinen
yn in pantsje mei wetter.
At it wetter siedt, de
panne fan it fjoer helje
en de rezinen útlekke
litte yn in gatsjepanne.
Dêrnei drûchdippe mei
keukenpapier.
- Set de oven oan op
170°C (ûnder- en
boppewaarmte).
- Skyl de appels, helje it
klokhûs derút en snij se yn
lytse blokjes.
- Ming de blokjes appel mei
de rezinen, de sûker, de
kaniel en it custardpoeier.
- Meal de koekjes hielendal
fyn.
It bakken:
- Fetsje de springfoarm yn
mei bûter.
- Helje it daai út de
kuolkast en beklaai mei
2/3 part dêrfan de foarm.
- Op de boaiem komme
dan earst de fynmealde
koekjes te lizzen. De
krommels nimme it focht
út de appels op en it
laachje jout ek noch wat
ekstra smaak oan it gehiel.
- Dêrop komt it

appelmingsel. Besykje sa
min mooglik focht yn de
foarm te skeppen.
- Rôlje it lêste daai út ta in
rûne plaat, likernôch like
grut as de springfoarm.
Dêr repen fan snije en
dy oer de taart hinne
weve. Wylts ik dit skriuw
betink ik my dat ik dat
net sa maklik útlizze kin.
Filmkes op ynternet ha my
holpen dit te learen. Mar
in eigen fariant is fansels
ek prima!
- Bestryk de boppekant fan
de taart mei it oerbleaune
loskloppe aai.
- Set de springfoarm op in
roaster yn it midden fan
de oven en bak de taart
yn sa’n 60 minuten moai
brún en gear (Lis foar
de wissichheid in fel
bakpapier ûnder de foarm,
der wol noch wolris wat
focht of fet út de foarm
rinne).
Lekker ite!
Groetnis, Hilda
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Wist u dat….?!
Bij gebrek aan briljante suggesties voor nieuwe namen - feitelijk was
er geen enkele inzending, laat staan een briljante – heet deze rubriek
nog steeds Wist u dat... Inmiddels blijkt de naam al behoorlijk ingeburgerd te zijn, want uw redacteur hoort geregeld “Dat is leuk voor Wist
u dat…!” Exact die woorden gebruikt Jitske Bootsma om een unieke
gebeurtenis te rapporteren. Houd u vast, komt ie….
Aardappeleter Joop
Bootsma heeft op 15 juli
rond 18:30 uur drie keer
lasagnette opgeschept.
Jitske bekende lichtelijk
geschokt te zijn, maar
toch ook trots en blij dat
hij éindelijk pasta leek te
waarderen. Schoonzoon
Sytze was erbij en keek vol
verbazing toe: “Ik tocht
‘Wêr bliuwt it pantsje mei
ierpels?’ Mar it kaam net.
It wie in hiel gekke jûn.”
Nu we toch bij de familie
Bootsma zijn: de dixie
die máánden op de
parkeerplaats bij hun
huis stond, staat er niet
meer. Zowel Joop als zijn
buurman Jurjen hebben
een aantal keren naar de
eigenaar gebeld, maar die
had de dixie niet ‘in het
systeem’ staan, waardoor
hij ‘niet bestond’ en dus niet
werd opgehaald. Eigenlijk
werd hij alleen door Jurjen
indirect gebruikt: die haalde
er wel eens een wc-rol uit
bij hoge nood. De dixie is
inmiddels verplaatst naar
de locatie van een (achteraf
Coronaproof) feestje
dat eind augustus werd
gehouden. En wat een talent
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hebben we gehoord die
vrijdagavond hè?! Heerlijk,
als de wind richting dorp
staat tijdens de karaoke….
Mocht u zich afvragen
wie de felbegeerde
appeltaart (want gebakken
door Easterwierrums
meesterbakker Hilda Jorna)
heeft gewonnen bij de
Open Lucht Bingo… dat
was Stephan Kurpershoek.
Hij glunderde alsof hij
een ‘nieuw’ ouderwetsch
tafelkleedje kreeg voor de
collectie van de Histoaryske
Kommisje. Toch was niet
Stephan de meest benijde
man bij de bingo, maar
Mathijs Suierveld. Hij won
namelijk de waardebon
voor theetuin De Dille én
die voor De Trilker. En
daar gaat ie dan heen met
Rianne. Hoeveel geluk kan
één man hebben?!
Paula Boersma kreeg
begin september een
cameraploeg op visite,
net als oud-onderwijzer
Douwe de Bildt. Ze zijn
geïnterviewd voor VPROserie ‘In Europa’, over
de veranderingen in het
onderwijs. Van Paula

hoeft u niet te kijken. Met
zo’n camera erbij ging
ze ineens heel anders
doen. Moest ze qua ‘leuk
beeld’ even ‘gewoon’ met
Rintsje lunchen, praat ze
Nederlands tegen ‘m en
smeert ze chocopasta op
haar brood…. “Dat doch
ik oars nooit!” bekende ze.
Paula kennende heeft ze
ook heus nog iets zinnigs
gezegd, dus toch maar even
kijken als het in november
op televisie komt.
En dan nu… babynieuws!
Nynke Dijkstra (dochter
van Ada en Johannes) en
haar vriend Michel zijn
de trotse ouders geworden
van Talishia. Het meisje is
geboren op 29 augustus.
Te vroeg, maar ze groeit
goed. Moeder en dochter
zijn inmiddels thuis in
Sneek.. Ada en Johannes
zijn al geoefend als pake
en beppe, dus misschien
hebben ze nog tips voor
first timers Anton en
Sjoerdtje. Thedo heeft het
namelijk wel druk met
zijn worstenmakerij, maar
zag toch ook kans om zijn
vriendin zwanger te maken.
Zo zie je maar, een man kan
best twee hobby’s hebben.
Over hobby’s gesproken….
U wilt natuurlijk weten
hoe het is met Jarno’s
schildpadden – een
terugkerend item in deze
heerlijke rubriek. Mannetje

Berlijn heeft inmiddels de
liefde bedreven met alle
vrouwelijke schildpadden
waar hij maar mee paren
mocht. Begin augustus
kwam het hete nieuws dat
Peking een ei aan het leggen
was, bij 30 graden. Polly
kon daarop niet achterblijven
en legde zelfs twee eieren.
“Dat is uniek bij deze soort”,
meldt Jarno. “Meestal
leggen ze maar één ei. Het
ei van Peking is inmiddels
veertig dagen bevrucht. Dat
van Polly niet, want ze is te
vroeg gedekt door Berlijn,

want zaad heeft minstens
drie weken nodig om in het
systeem te komen. Blabla
yadayadayada.” (dat laatste
zei hij natuurlijk niet echt,
maar serieus… wilt u weten
dat schildpaddenzaad drie
jaar houdbaar is?! Wel
een goede Pubquiz-vraag
trouwens… Maar we dwalen
af). Intussen is er nog geen
ei opengebarsten aan de
Doarpsstrjitte. Dat gaat
ongetwijfeld nog gebeuren
en wat eruit komt kruipen,
leest u ongetwijfeld volgende
keer in Wist u dat…

Schildpaddeneieren. De kruisjes betekenen
‘Deze kant boven’.

Wie weet iets over Gerben Heslinga?
Wat die EasterwierrumerGerben Heslinga yn
Sûd-Afrika? Dizze en mear fragen fan skriuwster en
journaliste Froukje Santing kaamen fia Doarpsbelang
by de Histoaryske Kommisje terjochte. Mochten jim
mear witte oer dizze Gerben Heslinga dan meie jim
sels kontakt mei har opnimme.

Gerben Heslinga
Ik ben op zoek naar meer informatie over mijn pake
Gerben Heslinga, geboren op 16-12-1883 te Wirdum en
overleden op 18-01-1942 in Oosterwierum, die tussen
1911 en 1914 heel vermoedelijk in Zuid-Afrika was. We
weten tenminste dat hij om die reden is uitgeschreven uit
de burgerlijke stand. Een overijverige ambtenaar heeft
dat bij die uitschrijving in potlood genoteerd, heb ik van
de gemeentelijke archivaris begrepen; bij de herinschrijving op 20-07-1914 staat: teruggekeerd vanuit Duitsland.
Ik ben net aan de zoektocht naar het waarom, hoe en wat
van die reis en het verblijf begonnen en was benieuwd
of u mij op de een of andere manier zou kunnen helpen.
Ik zou graag weten hoe mannen zoals mijn grootvader
(hij was boerenarbeider) er in die tijd toe kwamen naar

Zuid-Afrika te vertrekken. Hoe ze dat deden: werden
ze geronseld door scheepvaartmaatschappijen; kerkgemeenschappen etc. Hoe reisden ze, waar kwamen
ze terecht. Hoe verliep die arbeidsmigratie? Of waren
er mogelijke andere reden voor het vertrek hier en het
verblijf daar?
Dus is er iets van die geschiedenis, de link tussen Friesland en Zuid-Afrika in de krappe jaren dat mijn pake
daar moet hebben gewerkt, bekend? En heel misschien
zijn er in Oosterwierum, hij woonde aan de Dille naast
de familie Pool, nog wel mensen die ooit wat over zijn
Zuid-Afrika-verhaal hebben gehoord.
Dank alvast en mijn hartelijke groet,
Froukje Santing
Auteur / Journalist /Spreker / Debatleider
T: 020-3374068
froukjesanting@planet.nl
M: +31 (0)6- 27077030
Co-auteur van Vechtscheiding. Hoe Erdogan de Turkse
gemeenschap splijt. (De Geus april 2017)
Auteur van Dwars op de Tijdgeest. Hoe ik Nederland
aantrof toen ik terugkwam. (De Geus, maart 2012)
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OPENINGSTIJDEN
n

Maandag:
Gesloten

n

Dinsdag:

Uitsluitend op afspraak

n

Woensdag:
9.00-12.00
13.00-17.00
18.30-21.00

n

Donderdag:
9.00-12.00
18.30-21.00

n

Piety Veldhuis
Smitshoeke 3, 9021 DP Raerd
mob.nr. 06-30703864
mail kapsalonpiety@icloud.com

Vrijdag:

9.00-12.00
13.00-17.00
18.30-21.00

n

Zaterdag:
8.00-12.00

Tot ziens, Piety

‘Respect, zorgvuldigheid en stijl,
dat zijn onze kernbegrippen’
• Indien gewenst een gratis en geheel
vrijblijvend adviesgesprek mogelijk.
• Een keurig verzorgde en volledig begeleide
uitvaart voor een betaalbare prijs.
• Afscheid invullen zoals u dat graag wilt.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar via:

(058) 822 22 80

Fûgelsangleane 11 info@beistauitvaartzorg.nl
9021 CR Easterwierrum www.beistauitvaartzorg.nl
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‘Iedere uitvaartverzekering
is bij ons geldig’

Nij yn Easterwierrum: Hinke
Hinke Fopma wennet
nij yn Easterwierrum.
De Doarpskrante gie op
besite by har en har kat,
foar in goed petear oer
har wurk, hobby’s en
leafdeslibben.
Hinke is sûnt koarten
ynlutsen yn it hierhúske
nêst Sypersma, dêr’t Hanna
Bakker earst wenne hat.
Hinke woe al earder út ‘e
hûs, mar de timing wie
net perfekt, dat doe hat se
noch efkes wachte. “Doe’t
ik hearde dat Hanna der út
gong, ha ik gelyk oanjûn dat
ik der wol yn woe.”
Hinke komt fan oarsprong út
Mantgum, dêr’t se opgroeid
is by har âlders, mei har
broer Marco en sus Marijke.
Se is 21 jier en wurket
tsjintwurdich yn Wommels
by Nij Stapert. Dêrneist
wurdt se oer sawat 5 moanne
ek noch foar it earst muoike,
omdat har sus Marijke yn
ferwachting is.
Se hat har MBÛ-oplieding
foar ‘Helpende in de
zorg’ ôfrûne en begjint
yn febrewaris mei in nije
oplieding foar ‘Verzorgende
IG’. Op de fraach wêrom se
graach yn de soarch wurkje
wol, seit se: “Ik ha in swak
foar âlderen, eltse dei is wer
in útdaging op it wurk en
ik fyn it prachtich om de
minsken te helpen. Dêr doch
ik it wurk ek foar.”

Mei elkoar
Hinke har hobby’s binne
keatse en hynsteride.
“Spitigernôch bin ik hjir
beide net sa aktyf mear
yn, mar ik fyn it wol altyd
superleuk en gesellich.”
Miskien sjogge we har
folgjend jier wol mei keatsen
yn de kompetysje! Ambysjes
as yn in kommisje foar it
doarp sit der noch net yn:
“Ik wol graach meidwaan
oan de aktiviteiten en
gesellich in bierke drinke,
mar it sels regelje moatte, is
niks foar my.”
Fansels wiene we benijd
wêrom Hinke Easterwierrum
útkeazen hat om te wenjen,
dat antwurd wie simpel:
“Easterwierrum is echt in
doarp dat mei elkoar is,
dêrneist binne de hierhuzen
yn Mantgum ek folle
djoerder as hjir. Ek sit ik
no tusken myn freondinnen
yn: Wietske de Boer wennet
bygelyks yn Boazum en de
oaren wat mear yn en om
Mantgum.”
Ideale man
Sa’t it no stiet, wol Hinke
hjir noch wol 5 jier
wenjen bliuwe en “as
der in serieuze relaasje
ûntstiet dan soe it moai
wêze as hy by my ynlûkt
op de Doarpsstrjitte 11.”
Hinke is noch allinnich, al
hat se wol in skarrel dy’t se
graach anonym hâlde wol.
“De ideale man foar my

moat soarchsum wêze, krekt
sa sosjaal as ik en in bytsje
gek. Mar ek hiel belangryk
is dat er der ek fan hâldt om
in soad drankjes te dwaan;
ien dy’t mei my it ljocht op
elk feestje út docht!”
Hinke, fan herte wolkom yn
Easterwierrum!

Poes Pip
en haar
baasje
Hinke

“Ik wol graach meidwaan
oan de aktiviteiten en
gesellich in bierke
drinke, mar it sels
regelje moatte, is niks
foar my.”
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Anne-Rink en Karin van de snackwagen:

“Yn Easterwierrum ite se it lekkerst”
Vrijwel elke vrijdagmiddag zorgen AnneRink en Karin Groenveld dat Easterwierrum massaal kan snacken. Zelf wonen ze
al ruim 26 jaar in Scharnegoutum, maar
ze voelen zich helemaal thuis in ons dorp.
“Wy binne wiis mei Easterwierrum.”
Officieel heet hun bedrijf
koelwagenverhuur
Groenveld. Anne-Rink
is namelijk jaren geleden
voor zichzelf begonnen
met koelwagens.
“By in cateringbedriuw ha’k
in soad ûnderfining opdien
en doe’t ik foar mysels
begûn, wist ik al hielendal
hoe’t ik it hawwe woe.”
Hij startte met één
koelwagen en deed de
catering bij luxe feesten
en evenementen. Later
had hij een vrachtwagen
waar de koelwagens achter
hingen. Inmiddels heeft hij
de bekende snackwagen
(“Mei flierferwaarming,
want mei waarme fuotten
bliuwst waarm”) en kun
je Groenveld nog steeds
inhuren voor koeling en
catering bij allerhande
feesten en partijen.
Joop
Op de vraag hoe ze in
Easterwierrum zijn beland,
antwoordt Anne-Rink dat
Joop Bootsma daarin de rode
draad is. Niet alleen omdat
hij hun bedrijf inschakelde
bij Do Komst en de Merke.
“Hy hat ús byinoar brocht”,
vertelt Karin. Joop was
namelijk een maat van
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Anne-Rink. “Doe’t hy in
feest joech, foar syn 21e
jierdei, wie Karin der ek.”
Zij kende Joops broer Nico
weer van de ponyclub.
“Wy binne ûnderwilens
30 jier troud. Dy datum falt
faak yn de Merke, dat der
is al in pear kear foar ús
songen.”
Het was ook Joop die
een paar jaar geleden
suggereerde dat ze wel
in Easterwierrum konden
staan met de snackwagen.
De vergunning was
snel geregeld. Nu staan
ze op vrijdagmiddag
in Easterwierrum, op
zaterdagmiddag in Gau
en op zaterdagavond in
Scharnegoutum. Met alle
werkzaamheden eromheen
werken ze ongeveer
20 uren per weekend.
Ook doen ze nog enkele
Merkes. Ze bouwen af,
want voorheen werkten ze
ruim twintig weekenden
per jaar. Daarnaast reed
Anne-Rink ’s nachts
op een vrachtwagen en
heeft hij ook nog een tijd
koeien gemolken. Aan
slapen of een sociaal leven
kwam hij niet veel toe.
Tegenwoordig werkt hij als
conciërge voor basisscholen.
“Ik bin ek 50 west, dat ik
doch it wat rêstiger oan.”
Intussen heeft Karin altijd
het huishouden gerund, voor
dochters Maike en Sanne
gezorgd, en de boekhouding
en bestellingen van het

bedrijf gedaan. De eerste
twee jaar ging ze niet mee
op pad, maar inmiddels is
ze niet meer weg te denken.
Zij doet de verkoop en
Anne-Rink bakt. “It is hiel
gesellich om te dwaan, we
ha in soad wille”, zegt ze.
Planke mar
Inmiddels hebben de
Groenvelds in vrijwel elk
Fries dorp wel een keer
staan bakken. “Ek yn
doarpen dêr’t gjin oare
patatboer hinne woe. Radio
op 10 en planke mar”, zegt
Anne-Rink. “It is spannend
as der 300 man foar de
karre steane dy’t allegearre
bestelle wolle, mar it giet
altyd goed.” Hun kracht is
dat ze doorbakken tot de
laatste klant is bediend.
“Wy slúte pas as it feest
dien is. Let wurdt it dochs”,
zegt Karin.
Ander belangrijk punt
voor de Groenvelds, is de
kwaliteit van hun producten.
Zo maken ze zelf hun
sauzen en halen ze vlees
bij de slager. Ze gebruiken
altijd verse patat, geen
diepvries. Jarenlang bakten
ze FarmFrites, “de Rolls
Royce ûnder de patat”.
Recent zijn ze overgestapt
naar Aviko, omdat ze dat
nu een beter merk vinden.
“Wy bliuwe kritysk op ús
produkten. Dêrby hearre
wy graach wat de klanten
lekker fine. Sa foelen de
panearre hamburgers net

goed yn Easterwierrum.
Dan helje wy dy wer út it
assortimint.” Overigens
verschilt het per dorp wat
goed wordt verkocht. Is
Scharnegoutum een echt
‘patatdorp’, Easterwierrum
is vooral van de snackjes.
En ook van véél. “Ast
sjochst nei de grutte fan
it doarp, dan ite se yn
Easterwierrum it lekkerst.”
Dat ze in Easterwierrum
ook goed kunnen drinken,
wisten ze natuurlijk al lang.
“Wy sponsorje altiten wat
fetsjes bier mei it famylje
keatsen en de Merke, die
binne samar op.” Dat wordt
natuurlijk gewaardeerd door
de Easterwierrumers, net
als de gratis lolly’s voor de
kinderen en de frikadellen
voor de honden. “De hûnen
binne faak earder by de
karre as de baas.”
Geselligens
De Groenvelds kennen
hun klanten goed. “Fan
de measten kin ik dy wol
opneame wat se ite”, zegt
Anne-Rink. Zijn vaste
klanten niet geweest, dan
kunnen Karin en Anne-Rink
ze vaak wel terugvinden.
Met een knipoog:
“Wy sjogge wol oan de
bestellingen as bygelyks
Ed en Af by oaren ite.”
Zijn de Groenvelds twee
weken niet geweest, dan
is het smoordruk. En
rustig is het toch al niet op
vrijdagmiddag, want ook

uit Raerd, Mantgum en
Wiuwerd komen klanten.
Nu Corona heerst, zijn ze
blij dat ze niet meer zoveel
evenementen doen. Met
hun snackwagen hebben ze
er minder van te lijden dan
menig cateringcollega. Drie
weken hebben ze stilgestaan.
Daarna namen ze hun
maatregelen: een plastic
zeil in de snackwagen, de
tassen met eten op een tafel,
met pin afrekenen. Het zeil
blijft voorlopig zo zitten,
de Groenvelds nemen geen
risico. Vandaar dat ze er

“Wy slúte pas as it feest dien is.
Let wurdt it dochs.”

even niet waren toen er
Corona in Easterwierrum
was geconstateerd. Ze
zijn blij dat ze er nu weer
zijn: “Wy fiele ús thús yn
Easterwierrum. De minsken
belûke ús derby, der wurdt
goed op ús past. Wy hâlde
ek fan geselligens en in
bierke, dat wy passe der wol
tusken.”
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130 jaar schippers Hoekstra

De Voorwaarts uit 1928
Nico doet dit keer de geschiedenis van de Easterwierrumer schippersfamilie Hoekstra uit de
doeken. Van turfschip De Drie Gebroeders tot de
hedendaagse vervoersmiddelen van Frits en Jaap
Hoekstra.
De eerste Hoekstra die schipper wordt, is Hendrik
Hoekstra. Hij heeft met jarenlange dienst op de
zeevaart al een aardige spaarcent vergaard. Als zijn
scheepsmaat overboord slaat en verdrinkt, gaat hij
verder op de binnenvaart. Hij wordt knecht op turfschip De Drie Gebroeders. Dat is het eigendom
van Johannes Grouwstra en Trijntsje de Jong, turf
schippers sinds 1885. Johannes komt uit Easterwierrum en Trijntsje is een schippersdochter uit Ureterp.
Het noodlot slaat echter toe: Johannes overlijdt en
Trijntje blijft alleen achter met haar dochtertje Lolkje.
Om te kunnen blijven varen, heeft Trijntje hulp
nodig. Wat ook niet helpt, is dat het houten skûtsje
niet geheel waterdicht is: Trijntje slaapt met één arm
langs het bed, zodat ze het direct merkt als water in
het schip loopt. Knecht Hendrik wil de weduwe best
zakelijk bijstaan, maar wenst eerst met haar te trouwen. Dat doen ze in 1891. Een jaar later wordt hun
zoon Freerk geboren. In 1902 huren ze het roeftjalkschip De Jonge Freerk voor 150 gulden per jaar van
scheepstimmerman Albert Langenberg uit Nijehaske.
Turfopslag
In 1914 koopt Hendrik een stukje grond aan de
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Fûgelsangleane en bouwt er een schuur voor opslag
van o.a. turf. Wanneer het skûtsje is gelost en niet
meer onder de vaste dorpsbrug kan varen, wacht
schipper Hoekstra tot de school uit komt, zodat een
aantal kinderen aan boord kunnen en hij de vaartocht
kan hervatten.
Zoon Freerk trouwt in 1919 met Ybeltje Bosma uit
Britswerd. De schuur aan de Fugelsangleane (nummer
7) wordt drie jaar later verbouwd tot woning met een
turfhok. Hendrik en Trijntje verlaten het schip en gaan
hier wonen. Freerk en zijn vrouw krijgen op het skûtsje
De Nieuwe Hoop achtereenvolgens dochters Maaike
(die slechts enkele maanden oud wordt) en Trienke
geboren. In 1927 worden de tweelingbroers Hendrik
en Jelle geboren. Enkele maanden later verruilt schipper Freerk het zeilschip voor het motorschip De Vlijt.
Hier worden nog zonen Marten en Freddie geboren.

Freerk en Ybeltje

Na het overlijden van beppe Trijntje (in 1923) en pake
Hendrik (in 1935) wordt het huis aan de Fugelsang
leane verhuurd aan veekoopman Taede en Sybrigje
Kooiker-Jellema (Taede-Sieb). De kinderen van Freerk
en Ybeltje die in Easterwierrum naar de lagere school
gaan, zijn bij Taede-Sieb in de kost. Zoon Jelle is lichamelijk gehandicapt en wordt verzorgd in een tehuis.
De Vlijt
Het vervoer van schipper Hoekstra verandert na de
Tweede Wereldoorlog langzamerhand van brandstof
naar zand en grind. Hij krijgt een opslagterrein aan
de Zwette, ten zuiden van de Dillebrug. Freerk en
Ybeltje verhuizen eind jaren veertig naar de vaste wal
(Dilledyk 10). Hun zonen Hendrik en Marten varen
gezamenlijk op De Vlijt. Hendrik trouwt in 1954 met
schippersdochter Pietje Raukema uit Gau. Zij worden
de nieuwe schipper en bewoners van De Vlijt. Marten
trouwt in 1956 met Anna Lautenbach uit Boazum
en wordt schipper op de Eben Haëzer, van 78 ton.
Beitsche, de oudste dochter van Hendrik en Pietje,
ontsnapt in 1957 als tweejarig meisje aan de aandacht
van haar ouders. Aangemeerd op De Dille valt ze van
de loopplank en verdrinkt hier.
In 1956 wordt de eerste vrachtauto aangeschaft, de
Austin Loodstar kipwagen uit 1949. Freddie verwerft
het rijbewijs voor vrachtauto’s en wordt de chauffeur. In 1961 wordt de beweegbare Oosterpoortsbrug
in Sneek vervangen door een vaste verbinding. De
gebroeders Hoekstra dienen een schadeclaim in bij de
gemeente Sneek, omdat ze nu alleen via een langere
route langs Leeuwarden Easterwierrum kunnen bereiken. In 1967 wordt ook de Dillebrug een vaste verbinding. De Firma Hoekstra krijgt daarbij een nieuw
opslagterrein aan de noordkant van de Dillebrug.
Klanten zijn soms erg ongeduldig. In Wommels

Hoekstra op de Dille

Hendrik en Pietje
strandden Marten en Anna eens met motorpech, een
paar honderd meter voor de eindbestemming; de plaatselijke zuivelfabriek. De fabrieksdirecteur trommelde
een tiental arbeiders uit de fabriek, om het schip met
mankracht verder te trekken, zodat het meteen gelost
kon worden.
De schepen van de gebroeders Hoekstra worden in
de loop der jaren steeds groter. De vaarwegen, als de
Zwette en de Bolswarder Trekvaart worden hierdoor
te ondiep. Voor nieuwe losplaatsen worden nu Leeuwarden, Oude Schouw en Heerenveen gebruikt.
Vierde generatie
Ook de vierde generatie Hoekstra manifesteert zich als
schipper. De jongste dochter van Hendrik en Pietje,
Beitsche vaart met haar man Aldert met zout van
Almelo naar het Ruhrgebied. Zoon Frederik vaart met
meerdere schepen veelal zand en grind vanaf Duitsland. Tevens is hij mede-exploitant van de Leeuwarder
Beton Centrale. Van de zonen van Freddie en Marie
heeft Jaap het vervoer over de weg van zijn vader overgenomen. Hij manifesteert zich als Jaap Zand.
Jaaps broer Frits vaart al dertig jaar met motorbeunschop De Voorwaarts uit 1928, met een inhoud van
331 ton. Momenteel wordt veelal zand vervoerd
vanuit het wingebied in het Ketelmeer naar bestemmingen rond de vroegere Zuiderzee. De Voorwaarts
is in huidige begrippen een relatief klein schip, maar
kan wel bestemmingen bereiken die nieuwe en grotere
schepen niet kunnen bereiken, zoals Emmeloord,
Nijkerk en het centrum van Amsterdam. Frits wordt
regelmatig geassisteerd door partner Anke en vervoert
naast zeezand ook brekerzand als retourvracht. Tevens
wordt hij incidenteel ingezet om bagger te vervoeren.
Nico van der Werf
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Bootsma
B o u w b e d r i j f B . V.
Easterwierrum
Voor al uw: - Agrarische bouw
- Verbouwingen
- Restauratie
- Woningbouw
Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8
9021 CL Easterwierrum
Tel. (058) 250 13 25
info@bootsmabouwbedrijf.nl
www.bootsmabouwbedrijf.nl
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- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw

Wat kijk jij nou?
Naam, leeftijd en beroep:
Ids Eekerk, eind oktober 48 jaar, bezorger bij
Dosgros Automaterialen, Drachten.
Hoe lang woonachtig in Easterwierrum:
Zolang ik leef.
Hoe kijk je graag tv/Netflix/films?
In de Bios, en op TV. Heb Netflix en DisneyPlus.
Welke serie heb je als laatste gezien?
“Brooklyn Nine-Nine” op Netflix Heerlijke
domme humor.
Welke film of serie raad je je vrienden aan?*
Teveel om op te noemen, maar de film “Joker” is
een meesterwerk.
Welke film heb je al meer dan 3x gezien?
Ook te veel om op te noemen, maar ik blijf kijken
naar de trilogie over Batman (Christopher Nolan
reeks).
Welke verfilming vond je beter dan het boek?
Ik lees zelden een boek.
Wie is je favoriete acteur/actrice?
Jennifer Connelly, Tom Cruise
Wat voor series/films vind je verschrikkelijk?
Geen idee
Als ze een film over jouw leven zouden maken,
wie mag jou dan spelen?
Ik ben een saai persoon, dus niemand.
Als er een realityshow over Easterwierrum
zou komen, bij wie/wat moeten ze dan beslist
filmen?
Geen idee.
Wie mag de volgende keer verschijnen in deze
rubriek?
Baukje of Han Kroes.

Scènes uit de Batman-trilogie,
‘Brooklyn Nine-Nine’ en uit
‘Top Gun: Maverick’, waarin
Ids favoriete acteurs Tom en
Jennifer samen te zien zijn.
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Het Litteken
Bij ons in de hal staat een grote
mahoniehouten kuifkast. Een
erfstuk dat een halve eeuw geleden door mijn vader eigenhandig
is ‘gerestaureerd’. De kroon was
in duigen gevallen, maar destijds
stukje bij beetje weer prachtig
gelijmd. Door het huidige interne
CV-klimaat was het monument
echter opnieuw aan een opknapbeurt toe. Reduzum is gezegend
met een specialist op dat gebied
en dus ontfermde Dirk van ‘Tribulet’ zich over de antieke kast. Dat
is fantastisch gelukt! Zelfs een
stuk fineer van het deurpaneel dat
geknapt was, wist deze kunstenaar
magnifiek te herstellen. De vlammen van het oude fineer lopen
zelfs weer door en er is nauwelijks kleurverschil. Toch zul je de
beschadigde plek altijd blijven
zien. Dirk noemt dat ook bij een
kast een ‘litteken’ van de tand des
tijds.
In mijn loopbaan heb ik van menig
dier getracht littekens zo beperkt
mogelijk te houden, maar ze zijn
er onherroepelijk. Ik zag het als
een uitdaging een wrat van een
ooglid zodanig te verwijderen dat
het restloos genas. De wond van
een keizersnede bij een rund is zo
groot, die zul je altijd blijven zien.
Gelukkig groeit er bij dieren vrijwel altijd weer haar overheen!
Waar ik zelf littekens heb? Dat
valt eigenlijk reuze mee, zeker als
je de risico’s van mijn vak incalculeert. Ontelbare malen ben ik
in de vingers of elders gebeten en
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gekrabd door een kwaaie hond of
een bange kat. Daar zijn hoegenaamd geen littekens van overgebleven. Het grootste manco dat ik
uit confrontaties met dieren heb
overgehouden, is een kuiltje in
mijn linker bovenbeen. Een merrie
trapte me letterlijk ondankbaar na,
nadat ik haar uitgescheurde schede
na het veulenen had gehecht. Wat
een klap! Had ze 10 centimeter
lager gemept, dan was mijn knie
aan gort geweest… En het is juist
de knie van mijn andere been waar
het enige uitwendig zichtbare litteken op mijn lichaam is te zien. Een
kundig orthopeed heeft mij van
een (halve) nieuwe rechterknie
voorzien en dat bijzonder netjes
gedaan. En, oh ja, ik ben nog van
de generatie met littekens van de
‘pokkenenting’…
Hart voor de zaak
Inwendig heb ik sinds juli dit
jaar een viertal littekens bezorgd
gekregen in mijn linker hartboezem. Om een eind te maken aan
een hartritmestoornis. Binnen twee
weken na die ingreep was ik weer
volop aan het werk. Dat bleek niet
verstandig, zo waarschuwde mijn
rikketik. Een dergelijke actie heeft
namelijk een enorme impact en
moet tijd krijgen om te herstellen.
Aangezien ik eind van dit jaar ook
nog een nieuwe linkerknie in het
verschiet heb, is er binnen de praktijk in goed overleg besloten dat
ik in september 2020 mijn werkzaamheden neerleg. Uiteraard is

dit een rationele beslissing met
een enorme emotionele lading,
maar niet het einde van de wereld!
Ik prijs mij gelukkig met het feit
dat ik een groot team van dierenartsen en assistenten achterlaat,
dat ik zelf stuk voor stuk mee heb
uitgezocht en dat mij prima kan
vervangen. Collegae met hart voor
de zaak.
Diergezondheidszorg is mijn lust

en mijn leven. Niet voor niets heb
ik altijd geroepen dat ik ‘het mooiste beroep van de wereld’ heb. De
enorme variatie in werkzaamheden
en dieren en de omgang met een
evenzo grote variëteit aan diereigenaren heb ik altijd als bijzonder
aantrekkelijk ervaren. Zo werd ik
nooit een specialist, maar juist een
typische allrounder. Na ruim 33
jaar noeste arbeid in de praktijk
Reduzum-Grou wordt het echter
tijd mijn eigen gezondheid te laten
prevaleren boven die van de zorg
voor de dieren die mij altijd zijn
toevertrouwd. Ontegenzeglijk zal
ik het bistedokterjen en het contact
met boeren, burgers en buitenlui
verschrikkelijk missen. Een officieel afscheid zit er voorlopig abso-

luut niet in. Maar een ieder die mij
kent, weet dat ik daar vroeg of laat
een creatieve draai aan zal geven.
Afscheid
Ik herinner me nog heel goed het
afscheid van Master Piter als hoofd
van De Trije Doarpenskoalle in
Reduzum. In zijn afscheidsrede
noemde hij het dat hij het ervoer
als ‘een klein beetje doodgaan’ om
afstand van zijn functie te moeten
doen. Ik meende hem destijds in
mijn hoedanigheid als voorzitter
van de ouderraad te moeten verbeteren, dat het wellicht eerder als
een ‘amputatie’ aanvoelde. Nu
ik zelf in de vergelijkbare situatie ben, zal ik ervoor proberen te
zorgen dat geen van beide op mij

van toepassing zal zijn. Ik heb
nog zoveel liefhebberijen waar ik
veel te weinig tijd voor heb gehad,
waarvan ik hoop dat die ervoor
zullen zorgen dat het stoppen
zelfs geen littekens op mijn ziel
zal veroorzaken! Freek de Jonge
vroeg zich ooit zingend af of ‘er
leven is na de dood’. Dat denk ik
persoonlijk niet. Maar er is wel
degelijk een leven na mijn bestaan
als bistedokter en ik hoop dat het
mij samen met Lia nog een hele
poos gegund is.
menno@bistedokter.nl
Bistedokter Menno met zijn vrouw
Lia en hun hond op Vlieland.
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Betreft: update streekschool Wiuwert-Britswert, Easterwierrum en Boazum
Beste ouders,
Sinds november vorig jaar is de werkgroep ‘Streekschool Wiuwert-Britswert, Easterwierrum en
Boazum’ vanuit de drie scholen en de dorpen in gesprek met elkaar en met de gemeente.
Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om intensief samen te werken in de vorming van een
centrale streekschool. Wij willen u kort informeren over de situatie zoals die op dit moment is.
Na de gesprekken met de wethouders en de gemeentelijke ambtenaar voor huisvesting vorig jaar,
zijn wij in afwachting van onze status in het integrale huisvestingsplan (IHP) van de gemeente. Helaas
wordt de publicatie van dit IHP telkens uitgesteld. Eerst omdat de plannen binnen de gemeente
intern vertraging opliepen (vertrek wethouders van Gendt en Offinga) en later vanwege de ‘Coronaomstandigheden’. De exacte datum van het verschijnen van het IHP is bij ons niet bekend.
De situatie op de scholen voor wat betreft de leerlingenaantallen is wisselend. We zijn blij dat we de
school in Wiuwert dit jaar open hebben kunnen houden. De prognose voor wat betreft het
leerlingenaantal in Wiuwert is goed. We denken dat we daar in de komende jaren mooi boven de
opheffingsnorm van 23 leerlingen kunnen blijven uitkomen.
Ook op Dûbelspan in Boazum zien we dat het leerlingenaantal stabiel blijft. Hier zijn we zelfs zeer
verheugd dat Kids First in het ‘Krobbehonk’ niet alleen peuters, maar ook BSO en een eigen
kinderdagverblijf realiseert. Dit doet Kids First op initiatief van een groep ouders die zich daar vanuit
de peuteropvang sterk voor gemaakt heeft. We willen benadrukken dat deze BSO en het
kinderdagverblijf mede bedoeld zijn voor kinderen uit de omringende dorpen (o.a. WiuwertBritswert en Easterwierrum).
De leerlingenprognoses in Easterwierrum hebben onze aandacht. Op dit moment zitten er voor nu
zeker voldoende leerlingen op school. We vragen ouders en het dorp om samen te werken om er
voor te zorgen dat de kinderen in Easterwierrum werkelijk naar onze school ‘de Fôlefinne’ toe blijven
gaan. We willen aangeven dat we de school uiteraard zo lang mogelijk open willen houden om ook
samen met de andere dorpen de streekschool in te stappen. Maar daar is wel inspanning voor nodig.
U begrijpt dus dat we achter de schermen volop bezig zijn om zo mogelijk een streekschool te
realiseren. Gezien de omstandigheden is het een project waar een lange adem voor nodig is. Daarom
is het belangrijk dat we intensief blijven samenwerken binnen de oudergeledingen en de dorpen. Het
scenario dat we samen een streekschool kunnen neerzetten is voor de kinderen en de dorpen in de
toekomst  het beste perspectief voor samenhang, goed onderwijs en leefbaarheid in onze streek van
Súdwest-Fryslân.

Namens de drie scholen,
de directeur,
Arnold Oosterdijk
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SKOALKRANTE OM ’E ALD TOER

Nijs fan de bern fan de heechste groepen fan de Fôlefinne:
We binne allegearre bliid dat we wer nei skoalle kinne en hawwe dizze
earste wiken alwer in protte leard, fan- en meielkoar!
We wurkje in protte tegearre, hawwe allegearre in Snappetkompjûter en
gewoane kompjûters, mar wurkje ek noch wol út boeken.
It fak technyk is favoryt.....tegearre ûndersykje, bouwe….oplossingen
betinke…útfiere….programmearje, presintearje….de bern fan alle
groepen tagelyk mei technyk oan ‘e gong.
Tiisdei 22 septimber wiene we mei elkoar bûten: leare bûtendoar.
Dat dogge we wol ris faker, mar dizze kear sawat de hiele dei,
want we diene mei oan de Nasjonale bûtenleslei.
Geweldich!

Dhr. ir. M. Miedema, Skuorrehofwei 6, 9021 CE Easterwierrum
m
Tel. nr. 058-2501211/06-21234907
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			 Techniek op school : Spectrocar
We hebben een auto maar niet zo maar een, die je zelf moet aan sluiten. met
allemaal kabeltjes en anders werkt het niet en het werkt ook niet als je het
verkeerd doet, dus heel goed kijken op het papier; Als je het goed doet kun je
hem van afstand besturen.
En als hij dan klaar is mag je het presenteren bij der anderen.
En zijn verschillende opdrachten en ze worden moeilijker en dat is moeilijk dus
kijk dan ook goed .
		   Heutink elektronica
Je begint met een leeg bord met stippen . daar kun je dingen aan zetten; Je hebt
ook heel veel kaarten, waar je zelf een opdracht uit kunt kiezen. dan moet je
precies doen wat er staat, anders werkt het niet. maar je hebt ook baterijen die
je moet gebruiken als die leeg zijn zou het ook daar aan kunnen liggen dat het
het niet doet. Het is van metaal zodat het verbindt: de stroomkring en dan kun
je bijvoorbeeld een lampje laten branden.:.of een helikoptertje laten vliegen.
Groet van Ben tuinier en Syt se kurpershoek groep 7
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Magneet vissen
We hebben 21 en 22 september magneet gevist op het vlot in de Âld
Feart. Daar was allemaal eendenkroos. Daar gingen we doorheen en
toen ging het weer terug. En we een emmer gevangen en we hadden
hem gevangen met een magneet die wel 195 kilo op kan trekken. Dat
stond namelijk op de magneet. We moesten heel veel peddelen en er
komt op het vlot een elektrische motor van 2,5 pk van Jort. Het was
heel mooi weer, maar we hebben niet gezwommen. Er lag wel teveel
eendenkroos in.
Groeten Jort en Siger
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De herfst
De bladeren dwarrelen van de bomen.
De herfst is gekomen.
De bladeren worden rood, bruin en geel.
Het regent heel erg veel.
Iedereen krijgt ook een zere keel.
Het dakgoot zit verstopt.
Ik ga het zeggen: ja dat klopt.
De zomer is jammer genoeg gestopt.
Groeten Sjoerd, Thys en Matthew
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‘It sil heve’
Ontwikkeling Kinderdagopvang (KDV) van 0 tot 4 jaar

Beste (aanstaande) ouders,
Kort geleden heeft Kinderopvang Kids First COP
groep al laten weten dat zij het voornemen hebben om
een kinderdagverblijf in Boazum te starten. Inmiddels
kunnen wij jullie vertellen dat de voorbereidingen in
volle gang zijn.
In het Krobbehonk is
de verbouwing van
start gegaan en neemt
al serieuze vormen aan.
De wanden zijn verplaatst,
de slaapkamer gebouwd en
de verschoningsruimte is al
functioneel.
De inspectie van de GGD
is reeds geweest en zij
waren positief over de ruimte en de ontwikkelingen. De locatie voldoet aan alle eisen van de
wet kinderopvang en wordt opgenomen in het landelijk register. Er wordt hard gewerkt om op
1 oktober de deuren te kunnen openen.
We houden jullie op de hoogte!
Bedankt namens de werkgroep KDV Boazum
Meer weten?
Voor aanmeldingen en informatie kunnen jullie terecht op de website
van Kids First, www.kidsfirst.nl of bij de afdeling planning,
planningfriesland@kidsfirst.nl / tel.nr. 088-0350440.
We hebben een rekentool op de website staan waar je een eventuele
indicatieberekening kunt maken van de netto kosten.
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Neem nu het besluit
Eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool
bij

B.S. ABMA
uit Tersoal

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin bij:
bedrijven, instellingen en particulier
-

Of fruit om van te watertanden
Zeker! Er zijn ook fruitmanden

Tevens:
Tuinrenovaties
Straatwerk
Gespecialiseerd snoeiwerk
Fruitbomen
Heesterbeplanting
Windsingels

Bel of mail voor een afspraak
Dilledyk 18  9021 CV Easterwierrum
tel. 058-2501568  06-19692904
info@hoveniersbedrijfmelein.nl
www.hoveniersbedrijfmelein.nl

Durk Dykstrastrjitte 17 - 9014 CC Tersoal
0515 521216 / 06 20914571
b.abma@planet.nl
Aardappelen - Groenten en Fruithandel

Kindercentrum Inky Pinky
Sélânswei 2
9012 CN Raerd
Kinderopvang voor kinderen
van 0 - 13 jaar

Wilt u ook adverteren in de
school- en dorpskrant?
Mail dan naar
info@easterwierrum.nl

Maandag en woensdag
Peuteropvang
8.15 - 11.45

Meer informatie of wilt u graag
een kijkje komen nemen bij
Kindercentrum Inky Pinky?
Neem vrijblijvend contact met
ons op via: inkypinky@ziggo.nl,
bel naar 06 4988 8008.
Of kom gezellig langs.

Kindercentrum Inky Pinky
Sélânswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008
franchise onderneming van Kinderwoud
Kvk.nummer: 58571973
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Een goed adres voor onderhoud en reparatie
van personenauto’s en bedrijfswagens!

GARANTIE

PECHHULP

TANKEN

Autobedrijf Sypersma beschikt over een

Voor garantiebehoud bent u niet verplicht om

professionele werkplaats voorzien van de laatste

met uw nieuwe auto terug te gaan naar de

apparatuur. Door continue scholing beschikken

merkdealer, maar kunt u tussentijds de service en

onze vakkundige monteurs over de know how van

het vakmanschap van onze specialisten inschakelen

de nieuwste technieken. Reparaties zijn bij ons

zónder dat de fabrieksgarantie komt te vervallen.

daardoor sneller, beter en altijd scherp geprijsd.

Dit geldt ook tijdens de garantieperiode!

Wij onderhouden uw auto volgens

U krijgt vooraf een prijsopgaaf, zodat u weet waar u

fabrieksvoorschrift en hebben ervaring met alle

aan toe bent. Kortom, voor volledig onderhoud, APK,

merken en type auto’s.Alle werkzaamheden worden

reparatie, airco- en ruitservice bent u bij Autobedrijf

bij ons uitgevoerd onder strikte BOVAG voorwaarden

Sypersma

en wij bieden u volledige zekerheid.

s
Grati ng
bre

en
haale!
servic

Autobedrijf Sypersma
Dilledyk1
9021 CV Easterwierrum
t. 058 - 25 01 215
e. info@autobedrijfsypersma.nl
i. www.autobedrijfsypersma.nl

