
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM WINTER 2017

Yn dit nûmer û.o. 
• Nijs út - en nijjierswinsken fan - groep 1 en 2 

• Groep 3, 4 en 5 oer de krystfakânsje
• Groep 6, 7 en 8 û.o. ek oer de krystfakânsje

• Doarps- en ferieningsnijs
t Interieur Wiro-kerk krijgt nieuwe bestemming

‘Nieuwe dimensies’ bij de bistedokter u

Fan’e winter
krigest in 
presintsje.

Hwat siz ik?
Krigest in pak!
Op in moarn,

hiel ûnferwacht,
falt it sêft,

kâld op dyn dak .



Een aandeel in elkaar

Bezoek rabobank.nl/samenbankieren voor uw mogelijkheden.

Iedereen moet kunnen bankieren. Daarom biedt de Rabobank extra hulp bij

bankzaken als het alleen niet lukt, om welke reden dan ook. En mocht het nodig zijn,

dan helpen wij u thuis. Dat noemen we samen bankieren.

Samen bankieren met Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

En een 
wereld zien 
opengaan. 

Meer weten
van online

bankieren. 



Beste lezer,

Het nieuwe jaar is alweer aangebroken, dat betekent dat we starten met de 2e helft van het 
schooljaar 2016/2017. 

Inspectiebezoek
In de afgelopen periode hebben twee van onze scholen bezoek gehad van de Inspectie. 
De Fôlefinne en de Pikeloer zijn bezocht door de inspecteur en de scholen zijn volgens het 
nieuwe inspectiekader beoordeeld.
In het nieuwe kader is het erg belangrijk dat de leiding van de school zicht heeft op wat 
goed gaat en waar de aandacht naar uit moet gaan. Tevens wordt in het nieuwe kader 
een goed pedagogisch klimaat en de veiligheidsbeleving als zeer belangrijk beschouwd. 
Natuurlijk moeten de opbrengsten van de leerlingen over een aantal jaren ook voldoende 
zijn.
Wanneer de inspecteur oordeelt dat bovenstaande op orde is, dan heeft hij er vertrouwen 
in dat de directie de schoolontwikkelingen goed in beeld heeft en de juiste acties zal 
uitzetten waar het onderwijs verbetert dient te worden.
In gesprekken met de directie, het screenen van documenten, afleggen van klassen 
bezoeken en beoordelen van leerresultaten komt de inspecteur uiteindelijk tot een 
eindoordeel.
Op beide scholen heeft dit opnieuw een basisarrangement opgeleverd. Dat betekent dat 
de inspectie in principe pas over 4 jaar een nieuw bezoek aan de scholen gaat brengen. .
Wij zijn er trots op dat er op onze scholen kwalitatief goed onderwijs wordt verzorgd.

Snappet
Op alle scholen in ons onderwijsteam wordt nu voor het tweede jaar gewerkt met Snappet. 
Deze werkwijze past goed bij het onderwijssysteem wat wij hanteren, waarin iedere 
leerling zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.
Voor leerlingen betekent het dat er meer oefeningen in dezelfde tijd gedaan kunnen 
worden dan voorheen. De leerkracht heeft goed zicht op het leerproces en kan gericht 
inspelen op hulpvragen van de leerling.
In september hebben wij een bijeenkomst gehad voor alle leerkrachten. In deze 
bijeenkomst werden de laatste ontwikkelingen die bij Snappet spelen met ons besproken. 
Dit was een leerzame middag waarin leerkrachten handvatten werden aangereikt om nog 
beter gebruik te maken van het systeem.
We hebben een drukke tijd achter de rug met helaas wat ziekte in het management, 
gelukkig hebben we dat goed op kunnen vangen met vervanging.

Tenslotte wens ik nu nog een gezond en gelukkig 2017 toe.

Met vriendelijke groeten,
Thijs van der Veen
Manager bedrijfsvoering OT4
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Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw
 Verbouwingen Restauratie
 Woningbouw Utiliteitsbouw

Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8
9021 CL  Oosterwierum
Tel. (058) – 250 13 25
Fax.(058) – 150 14 15
www.bootsmabouwbedrijf.nl
info@bootsmabouwbedrijf.nl
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Nieuws uit groep 1-2
De gezellige december maand is weer achter de rug, het is al even geleden maar wat 
was het een fijne maand.

We zijn begonnen met verschillende werkjes over Sinterklaas. We hadden een 
prachtige Sinterklaas hoek in de klas en ook dit jaar zijn er weer heerlijke 
pepernoten gebakken.

Op een ochtend schrokken we flink… We mochten onze schoen opzetten maar de 
volgende ochtend hingen ze in een net aan het plafond, wat een grap! Ook het hele 
lokaal was vol met lint dus we konden bijna niet naar binnen.

Sinterklaas is ook bij ons in de klas geweest, hij kwam aan met de grote Poiesz 
vrachtwagen.

Na de sinterklaasviering zijn we over de kerst gaan werken. Ook hier hebben we weer 
verschillende werkjes over gemaakt en we hebben met de hele klas onze kerstboom 
opgezet.

De donderdags voor de kerstvakantie hadden we onze kerstviering met de hele school. 
‘We hebben kerstwensen geknutseld, gezellig met elkaar gegeten en de kleuters 
hebben het kerstspel opgevoerd. Dit deden ze geweldig!

Binnenkort gaan we verder met het thema “winter” maar hier horen jullie binnenkort 
meer over.
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Groep 3/4/5
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Groep 4 kerststukjes

De kerst liedjes waren heel erg leuk. Dit zijn de groepen die liedjes hebben 
gezongen. Groep 1/2/3/4/5/6/7/8. Alleen Sinne en Ineke die deden hele
knappe kunstjes en ik heb liedjes gezongen. En mijn moeder was er ook bij en
na de liedjes gingen wij allemaal naar buiten. Toen hebben wij broodjes
gegeten. En na het broodje eten gingen we naar buiten, maar voor we naar
buiten gingen riep iemand juf Truus. Toen ging ineens iedereen naar juf Truus.
En toen ging juf Truus met iedereen naar buiten en toen we weer naar binnen
gingen toen deed ik een spelletje met Matthew. Dat speIIetje heette domino.
En dat was het einde.

Groetjes Tamara.

Fakânsje en sprookje

Marten en Grysten ha fjoerwurk ôfstutse 
om 12 oere en toe hienen we in 101 
knaller en toen wie it klear. Toen ha 
we noch mear yn de fik stutsen mei in 
stjerren fontein. Marten en Grysen hienen 
in berne feestje. Dêr wienen Hylke, 
Harmen, Sil, Julia en Berber by. Grytsen 
en Marten hienen in speurtocht makke 
en it wie leuk en no gean we in mearke 
fertellen.
Marten vond kerstmis stom en Grytsen 
vond kerstmis leuk en hij wou Marten 
laten zien dat kerstmis leuk is maar 
Marten vond dat niet leuk dus had 
Grytsen zijn huis versierd met een 
kerstboom. Marten brak het af en dat 
was niet leuk, maar het huis vond Marten 
wel mooi en wilde het toch wel versieren. 
Grytsen vond dat lief en die avond kwam 
iedereen naar hun toe en vond Marten 
kerstmis leuk. Grytsen vond dat hij 
kerstmis mooier had gemaakt. Einde.

Marten Jorna en Grytsen Boersma
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Christmas group 5
Thursday before the vacation we got a Christmas 
celebration at school. We and other groups did songs 
and little poems. We did the song One Big World with 
the whole school. With group 1 to 8. It was a good 
Christmas celebration.

Berber and Julia

De vos en de kersthaas
Op de 1e kerstdag was de vos op zoek naar een haas. 
Hij had zo’n honger!!! later geloofde de vos niet wat hij 
zag. Hij zag een haas maar niet een gewone haas het was 
een kersthaas! De vos dacht wat een lekker hapje zeg. 
En later ging het haasje zomaar weg. De vos ging er snel 
achteraan en met een grote sprong pakte hij de haas en 
de haas zei laat me los ik ben de kersthaas ! En toen zei 
hij kijk eens achter je. De vos keek naar achteren en liet 
de haas valllen en rende snel weg en de kersthaas leefde 
nog lang en gelukkig en de vos die had nog steeds honger. 
Hohoho Merry X-mas. Einde

Harmen en Julia

Vakantie
Ik ben naar Landlal geweest. Er was ook een trampo en
het was leuk. Ik was de hele tijd met jens. mijn broer
die vindt het ook leuk en toen we daar waren ging mijn
oxboard kapot. We hebben gebowld en gezwommen
er was een glijbaan en die ging hard! In de ballenbak
ging mijn vader ons pakken en ik en jens waren de hele
tijd in de glijbaan en kregen de hele tijd schokken, en
het duurde heel lang toen we er naar toe gingen. Eerst
moesten we Jill brengen en daar zaten we ook wel lang
maar daar was het wel leuk! Want er waren puppies
hele kleine en speelse puppies, er was ook een game
spullen en snoepwinkeltje en er was in de ballenbak
ook soort lego maar 10 x zo groot en er waren heel veel
blokken je kon er huizen van maken. Ik en jens hadden
niet veel blokken want er waren kinderen die hadden
alle blokken maar toen gingen we zwemmen ik deed de
hele tijd de salto ik kwam niet met de voeten in het
water ik kwam met mijn knie, er was nog een gllijbaan
dat was ook leuk maar de grote glijbaan had een tunnel
met mooie lichtjes en daarna was het donker. Mijn
vader ging eerst en toen ik pas. Mijn zus vond het niet
zo leuk mijn moeder wel ze wou de hele tijd samen dat
wou ik niet ik dacht ik ben geen baby. Dit was het.

Sil de Boer

Kerstvakantie groep vier

Hallo. Ik heb vuurwerk afgestoken bij Rikst Bijlsma en we 
zijn naar de bioscoop geweest met papa. We zijn naar 
de grote keizer geweest met tante Brenda en oom Henk 
en we hebben daar gebowld en patat gegeten. En Rikst 
Bijlsma heeft bij mij gelogeerd en toen hebben we pizza 
salami met ijs gegeten. We lag sneeuw bij ons op het pas 
en we gingen de voetstappen volgen.

Groeten Elisa botter

Groep 4 kerstvakantie

Ik heb zelf vuurwerk afgestoken op 31 december. En toen
was mijn vader ook op 31 december jarig. Ik ben met 
mijn vader naar de bioscoop geweest en met mijn 
moeder, tante Martina, Jelke en mijn zusje en mijn broer. 
Ik heb bij Elisa gelogeerd en we heb pizza gegeten en 
het was heeeeel lekker het was salami met champion 
en we hebben ook nog ijs gehad. Ik heb bij mijn nichtje 
gelogeerd en pizza gegeten en ik heb voetstappen in 
natte sneeuw gevolgd.

Groetje Rikst llse Bijlsma. Einde.
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Krystdei op 
skoalle!

Wy ha tongerdei kryst 
fiert op skoalle. Earst 
moasten we nei ús 
lokaal en dêr hawwe we 
in krystwinsk makke. 
Dernei  hawwe noch 
knutsele dat wie hiel 
gesellich! Wy ha in 
soad moaie dingen makke! Dêrnei hiene we 
optredens. Earst wiene de kleuters en dernei 
groep 3 oant en mei 5 en dernei 6 oant en 
mei 8. It wiene hiele leuke optredens.
We hawwe ek mei elkoar iten op skoalle. 

Dy middei ha we spultsjes dien en doe 
wiene we út.

Wy sille ek wat ferskillende talen brûke.

Nederlands Frysk Engels Frans
kerstbal krystbal bauble babiole
arrenslee belsliede sleigh Traîneau
Kerstboom krystbeam Christmas tree Abre de Noël
kerst kryst Christmas Noël

Wij wensen u een gelukkig 2017! Groetjes Thialda & Doutsen  GR.7

            

  vuurwerk   2017

         

        nieuwjaar

   

champagne                                                                                     gelukswensen

12 uur                                            uitzitten
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Kerstvakantie 2016/2017 .
Ik ga het over de kerstvakantie van 2016/2017 hebben daar zitten
Trieste en  leuke mededelingen in .
Eerst krijgt u het leuke mededeling te lezen .
Bij kerstavond hebben we wij bij pake en beppe gegeten  en nog een hele lange film gekeken .
We zijn nog naar de bioscoop geweest: De Trolls  en we zijn ook  naar het zwemband geweest .
En trieste mededelingen:  mijn oerbeppe is overleden en  ik ga straks naar een andere school, 
want mijn vader en moeder zijn gescheiden.
Met oud en nieuw zijn we op gebleven tot half 1.
Ik haalde dat met gemak , dat kwam door mijn PlayStation . En toen om 11:59 deed ik de tv op 
een zender waar om 12 : 00 vuurwerk kwam ….. toen ik 12 : 00 naar buiten keek zag ik heel veel 
vuurwerk op tv en buiten en een gelukkig  nieuw jaar!

Hylke Bijlsma groep 6 

Ik ga vertellen over kerst en oud en nieuw!!

Eerst ga ik vertellen over kerst. Het begon met 
kerstavond , we hebben heel lekker gegeten. ik weet even 
niet meer wat we hebben gegeten maar het was wel lekker. 
Eerste kerstdag hebben we niet veel gedaan net zoals 
tweede kerstdag. dan gaan we nu naar oudejaarsdag. 
Oudejaarsdag is voor iedereen natuurlijk wel bekend, 

want dan mag je vuurwerk afsteken! Dus haalden wij 
om ongeveer twee uur vuurwerk op. Maar je mocht 
officieel  pas van af zes uur afsteken, daar houden wij 
ons natuurlijk niet aan. Want als wij vuurwerk hebben 
moeten wij ook wat afsteken. Pas wel op hoe je het 

afsteekt, er kunnen zware ongelukken gebeuren!
Dit was mijn verhaal over de kerstvakantie, gelukkig 2017!!!!!

                                    Kerst vakantie  

                                           2016- 2017 
 

Ik ga vertellen over kerst en oud en 
nieuw!! 

   

 Eerst ga ik vertellen over kerst. Het begon met 
kerstavond , we hebben heel lekker gegeten. ik weet even niet meer wat we 
hebben gegeten maar het was wel lekker. Eerste kerstdag hebben we niet 
veel gedaan net zoals tweede kerstdag. 
dan gaan we nu naar oudejaarsdag. 
Oudejaarsdag is voor iedereen natuurlijk 
wel bekend, want dan mag je vuurwerk 
afsteken! Dus haalden wij om ongeveer 
twee uur vuurwerk op. Maar je mocht officieel  pas van af zes uur 
afsteken, daar houden wij ons natuurlijk niet aan. Want als wij 
vuurwerk hebben moeten wij ook wat afsteken. Pas wel op hoe je het 
afsteekt, er kunnen zware ongelukken gebeuren! 

 Dit was mijn verhaal over de kerstvakantie, gelukkig 2017!!!!! 
NEDERLANDS FRYSk ENGELS DUITS 
sneeuw snie snow schnee 
ijs iis ice eis 
Sneeuwman snieman snowman schneeman 
Kerst  cadeau 
 

Kryst kado   Christmas 
present 

Weihnachtsgeschenk  

SJOERD GROEP 7 
 SJOERD GROEP 7

Kerst vakantie 
2016- 2017
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Kerstvakantie 2016-2017
Mijn kerstvakantie begon met kerstavond mijn moeder was al druk bezig met al het eten klaarmaken 
voor kerstavond we kregen ook heel veel brieven van kennissen en familie. 

Kerstavond: toen mijn oma en nog 2 mensen het was allemaal heel lekker eerst kregen we kippetjes op 
een stokje  daarna gebakken aardappeltjes peertjes en lekker vlees;  daar had ik heel veel van gegeten 
daarna kregen we ijs  ok had vanille ijs en Sil en Marit hadden karamel en de grote mensen hadden 
tiramisu dat was heel zwaar ijs  :2de kerstavond: de 2de kerstdag gingen we gourmetten we maakten 
alles klaar voor pap en mam  en we hadden vlees aardappeltjes en veel saus soorten . 

Een paar dagen daarna gingen we naar Landal in Drenthe we hadden 
precies het zelfde huisje als een jaar daarvoor . we gingen eerst de 
bedden klaarmaken en de keuken . Paula maakte de rest van het huisje 
nog even klaar en wij gingen naar de ballenbak dat was heel leuk we  
konden ook met mega blokken bouwen . daarna gingen we zwemmen het 
water was er warm en leuk er was een lange g[ijbaan met coole lichten  

en een bubbelbad en een stroomversnelling ik had daar ook een nieuwe duikbril gekocht dus ik kon hem 
meteen gebruiken  we hadden ook een trampoline die heeeeeeeeeel goed veerde om er 7 minuten op te 
springen moest je 1 euro er in gooien je sprong wel 3 keer zo 
hoog als een normale trampoline je kon bijna 2 salto’s achter 
elkaar doen in de lucht . een uurtje later gingen we naar Emmen 
we hebben daar geshopt eerst heb ik een nieuw shirt gekocht 
en daarna een nerf mega rotfurie hij schiet 10 kogels achter 
elkaar te gelijk en is ongeveer 60 centimeter lang ik schiet er 
veel mee maar er zijn nu al 2 kogels kwijt . 

Toen we weer naar huis gingen heb ik even gegamed en de 
volgende dag hebben we vuurwerk gehaald  hoeveel nou zoveel  
: 1000 rotjes 4 sierpotten 1 pot met pijlen 80 grondbloemen 
en 40 vlijingbees : alles is op maar ik heb nog wel meer dan 80 
rotjes en al mijn vingers zitten nog aan mijn handen . avonds 
ging al het vuurwerk af en dat ging echt heel hard ik stook 
rotje voor rotje af de volgende dag lag het hele dorp onder 
het vuurwerk . de volgende dag ging ik naar Overijsel want ik 
zou bij mijn neef Silke logeren; Zij hadden wel 20 pups allemaal 

labradors. ze waren heel schattig ze beten wel eens in je tenen dat kon wel eens pijn doen maar het was 
wel heel leuk om met ze te spellen daarna heb ik met Silke met 
de nerf geschoten hij had er ook heel veel. Die nacht heb ik daar 
geslapen maar dat bed waar ik op lag bleef maar koud en wat 
ik ook deed dat dat bed bleef koud dus het 1ste uur had ik bijna 
gewoon niet geslapen we hadden trouwens spaghetti gegeten 
. de volgende dag waren we heel vroeg beneden Silke ging even 
gamen en ik zat bij de hondjes later kwamen Silke zijn ouders er 
ook aan. Die middag hebben we een paar rotjes af gestoken en ‘s 
avonds aten we gebakken aardappeltjes, peertjes en een slavinkje 
daarna kwamen Marit en heit om mij op te halen en gingen naar 
huis 2 dagen later kreeg ik nieuwe schoenen :kangaroos: heten se . 

dat was mijn kerst vakantie 2016\2017 
Jens gr7 de Fôlefinne
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Schoolkrant 2017
In de kerstvakantie heb ik het heel leuk gehad: 
gourmetten, barbecue en heel veel andere dingen zoals: 
oud en nieuw gevierd. We hadden heel mooi vuurwerk 
gekocht en we hebben heel veel afgestoken alles was op 
we hadden rotjes, grondbloemen en thunderkings en mijn 
broertje was jarig en toen heb ik voor hem een trekker 
van hout gemaakt en hij vond die heel mooi en daar was 
ik heel blij mee en hij rijdt er ook nog wel vaak mee. 
Maar oud en nieuw vond ik echt heel leuk en we zijn ook 
nog twee keer naar het zwembad geweest en ik vond het 
geweldig en ik vond dat ik een hele leuke kerst vakantie 
had ik heb ook heel vaak farming simulator 2017 gedaan 
een nieuw trekker spel en het is super leuk en ik heb een 
grote boerderij

En ik ben ook nog een paar keer bij mijn pake en beppe 
geweest en dat was ook heel leuk en dit is mijn verhaal.   
Harmjan Boersma gr. 8

HARMJAN BOERSMA GROEP 8
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Kerstvakantie 2016 en 2017
In de kerstvakantie heb ik veel leuke dingen gedaan zoals zwemmen en gourmetten 
vuurwerk afgestoken en nog wat dingen. 

Zaterdag om  een uur werden we opgehaald door een vrind van mijn vader om 
naar het zwembad de Blauwe Golf te gaan. De reis duurde ongeveer een 20 minu-
ten. En toen we er waren, wachten we even en keken naar se schildpadden en toen 
was het zover! Ik pakte zo’n bord dat je op het water kan leggen en dan er op sprin-
gen en dan glij je over het water en mijn zusje had een rood platvorm waar ze op 
lach en stond. Elke 10 minuten kwamen golven waar ik in sprong met mijn bord. 
Een keer vloog ik van mijn bord. En ik deed een salto van de duik plank en toen 
zei mijn vader: “ Doe voorzichtig he”. Ik viel goed neer niet op mijn rug zo als an-
dere kinderen. En er was een wildwater baan ik zei toen tegen mijn vader “kom je 
ook mee!”. Waar op mijn vader antwoordde:
“liever niet!” ik lachte er kei hard om!. Mijn zus je wou ook maar dat kon niet 
maar ze kon wel in de andere glijbaan. Ongeveer 3 uren later gingen we omkle-
den en ik was als eerste klaar dus ik had zo’n machine gezien die je haar droogt 
en stond ik onder om mijn haar te drogen. 5 minuten later kwam mijn vader met 
mijn zusje om hun haar te drogen. Ongeveer 20 minuten laten waren we thuis 
en had mijn moeder het gourmetten al klaar gezet: Dat was een grote verrassing. 
Mijn moeder stond klaar om te starten met het eten. alleen de stekker moest er nog 
in en dan pas konden we beginnen. Na het eten zaten we nog even beneden en om 
7 uur ging iedereen behalve mijn moeder naar boven want die slaapt beneden voor 
mijn kleine broertje Christiaan want die kan nog niet boven in die kou slapen.  

                                       Zondag: 
Zondag werd ik wakker en 2 uur later nog een keer ge gourmet maar dat was nog 
een beetje en voor de rest niet veel gedaan 

                                     Maandag:
Maandag werden wij uitgenodigd door mijn tante Sandra om daar te gourmetten 
en wij dachten ja waarom niet dus om 3 uur gingen we daar heen eerst aten we 
soep, daarna pannenkoeken en toen vlees .
Donderdag nog even gevoetbald met mijn vader en Harmjan 
Zondag nog gevoetbald met mijn vader en Harmjan en Grytsen

Dit was mij kerstvakantie verhaal ik vond het heel leuk 

Nataniel Filarski de Boer gr8

I got a little brother in November 2016 His name is Christiaan and he is two months old.

He is so cute and soft everyone wants him. Enough about my little brother let’s talk about 
the snow that has fallen. I wake up and I looked my window and I saw snow!!. I pulled my 
clothes

And I run down the stairs.

Greetings Nataniël gr. 8
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POMPOENENSOEP
INGREDIENTEN 4 PERSONEN 

2 flinke uien 
Pompoen of stuk pompoen van circa 1 kg 
Grote courgette 
stukje gemberwortel van ong 1 cm 
25 gr boter of olijfolie 
2 theelepel kerriepoeder 
1 liter groentebouillon [2 tabletten] 
peper en zout 
25 gr cashewnoten 
4 eetlepel fijngehakte koriander of 2 eetlepels korianderpoeder.

Voorbereiding

Snipper de uien. Halveer de pompoen, verwijder de zaadjes en snijd de pompoen in blokjes. 
[mag incl.schil] 
Snijd de courgette in blokjes. Schil de gemberwortel en snijd fijn.

Bereidingswijze

Verhit de boter in een grote pan en bak de ui, de pompoen en de courgette hierin circa 3 
minuten. Voeg de gember en kerriepoeder toe en bak het al omscheppend ongeveer 1 mi-
nuut mee. Voeg de bouillon toe en breng aan de kook. 
Laat de soep 15 minuten zachtjes doorkoken. 
Pureer de soep en breng op smaak met peper en zout. Hak de cashewnoten grof. Bestrooi 
de soep met de cashewnoten en de koriander. 
Een koninklijke soep, eet smakelijk !

Serveertips
Dien op als voorgerecht
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LOGEREN!
Wij hebben bij elkaar geslapen in de kerstvakantie, 2 keer!

1 keer bij Ineke en 1 keer bij Sinne.
Het was super gezellig!

Bij Ineke:

We hadden die dag afgesproken om te spelen, dus we gingen naar Ineke haar kamer 
en daar gingen we onder het vloggen live op Musical.ly, en nu denk je vloggen???????? 
Ja, we hebben een YouTube kanaal! Dat heet: Sinne And Ineke. We hadden ook bedacht 
om te gaan logeren dus Sinne ging haar vader bellen om te vragen of het mocht………..                      

EN HET MOOOOCHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oké, even tussendoor het vertellen. We zijn nu aan het lachen en we gingen net tegelijk 
wippen op onze stoel!

… dus Ineke rende heel hard naar haar moeder en vroeg of het ook van Ineke haar moeder 
mocht………..

 EN DAT MOCHT OOOOOOK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dus Sinne en Ineke waren helemaal happy geworden!!!

In de avond hebben we de film: Billy Elliot gekeken!

En toen we naar bed gingen hadden we een kussen ge-
vecht met elkaar, maar toen kwam Hester boos binnen!

By Sinne:

Dit wie yn de twadde wike fan de fakânsje. 

We hienen wer ôfpraat om te boartsjen en we 
kamen wer op it idee om wer útfanhûs te gean. 

Dus Sinne frege it oan har mem en fan har 
mocht it. No moast Ineke noch efkes nei har 

mem belje! En fan har mem mocht it ek! Ineke 
helle har spullen op, wylst Sinne nog even 

mei har mem en har broerkes fuort soe. Ineke 
is ûnderwilens thús kaam en hat gelyk har 

spullen byelkoar socht! 
Yn de jûn ha Sinne en Ineke de film: 

De Croods sjoen! 

Dy fûnen se super leuk!!!!!

Nei de film ha we lekker koest! 

Mar no moatte we stopje!  
We moatte wer oan it wurk!!! 

Sinne & Ineke

Kleurplaat
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Schaken 
op school
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Skuorrehofwei 21
9021 CE Easterwierrum
Tel. 058 2501628
Mob. 06 11464745
Fax. 058 2893496
www.brandenburghadm.nl
info@brandenburghadm.nl

Verzorgt voor u:

* Financiële administraties

* Salarisadministratie

* Jaarrekeningen

* Tussentijdse rapportages

* Aangiften loon- en omzetbelasting

* Aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting

* Startersbegeleiding

* Aangiften inkomstenbelasting voor particulieren

Fa. J. van der Meer & Zn.
Doarpsstrjitte 21    Oosterwierum    Tel: 058-2501228

U kunt bij ons terecht voor advies, aanleg en onderhoud van:

 ELEKTRISCH: Licht-, kracht- en beveiligingsinstallaties
 WATERLEIDING: Hoge, lagedruk en veedrinkinstallaties
 DAKWERK: Dakbedekking, goten en afvoeren
 VERWARMING: C.V., haarden, gevelkachels, koken en
  warmwatervoorzieningen
 HUISHOUDELIJK: - Witgoed zoals wasmachines, koelkasten, etc.
  - Bruingoed zoals radio’s, walkmans, TV’s,
   TV-schotels enz.
 RIJWIELEN: Nieuw, tweedehands en reparaties

Elektra Water Sanitair C.V. Rijwielen
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Kopij inleveren vóór 29 maart 2017

Fan de redaksje

In nij jier leit foar ús.
Begjin jannewaris wie it 20 jier lyn dat der in alvestêdetocht wie

en by gemis oan in nije tocht koene wy wiidweidich werom sjen nei dizze tocht 
op 4 jannewaris.

Sa hiene wy dan dochs sabeare it wintergefoel,
want echt winter wol it mar net wurde.

Nettsjinsteande dat komt der wol in winterkrante út;
net safolle kopij dizze kear,

mar wis de muoite wurdich om te lêzen.

DOARPSKRANTE OM ’E ALD TOER

Foto Geert Siesling
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Voor aanleg en onderhoud van uw tuin bij:
bedrijven, instellingen en particulier

 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

Neem nu het besluit
Eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool

bij

uit Tersoal

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

Bel:
0515 521216

òf 521619

B.Abma & Y.Dijkstra

Flotte Fryske boeken lêze? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan moatst by Hilda Talsma wêze! 

www.hildatalsma.nl 
Skriuwster fan de Frisum-trilogy; De twadde hûd, Flammen 
en it Geloksbern. Yn 2014 kaam de roman Brekber  út, yn 
2015 de skûtsjeroman Wyn fan feroaring en Wyn fan de 
wierheid  (2016) is har nijste boek.  

 

by Hilda T ls a wêz !

‘As Hilda op ‘e tekst is, dan �ljochst yn it ferhaal mei!’ 

 

Flotte Fryske boeken lêze zw.pdf   1   29-08-16   10:12

• Woensdagmiddag kinderen knippen
€10,- (t/m groep 8) 

• Donderdag- en vrijdagavond  
geopend.

• Vrijdagmiddag zonder afspraak!

Familiesalon in het hart van Friesland
Haedstrjitte 24 Reduzum 0566602196 

www.kaphus.nl
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Stichting Begraafplaats Easterwierrum

Klok
De nije elektroanyske klok befalt poerbêst, al moast der wol twa kear in ûnderdieltsje 
ferfongen wurde. Hiel spitich wie dat krekt op de begraffenis fan Albert Stoelinga 
de klok net mear liede woe; wierskynlik hat de âlde liedmotor it bejûn, mar it kin 
ek focht yn de liedingen wêze. As kompensaasje hat Arjen Schoustra mei in maat 
de klokken yn de roomske tsjerke ekstra lang let. Tsjin de tiid dat jim dit lêze, hat 
Vellema hooplik it euvel ferholpen.

Gouden ring
Heal desimber ha de mannen fan Melein op it hôf in gouden ring fûn; óp de grûn en 
hy hat der net lang lein. Ynformaasje by Marja Schotanus: 250 1465.

Jubileum
Sijmen Schoustra soarget der hast al 40 jier foar dat by spesjale gelegenheden de 
Easterwierrumer flagge op de toer wapperet. Boppedat set er mids desimber oant yn 
jannewaris de Âld toer moai yn it ljocht. Hy hat fan ús in passende VVV-bon krigen 
as blyk fan wurdearring.

Aginda Easterwierrum
 

Wannear Tiid Wat Wêr
 

Sneon 28 jannewaris 20:00 oere Rock en Rollband Hayfever Tysker
Sneon 11 febrewaris 20:00 oere Âlderwetske tonieljûn  Tysker
   Op Nij Feriene
Woansdei 15 febrewaris 20:00 oere Jiergearkomste Doarpsbelang Tysker
Tiisdei 23 febrewaris 20:00 oere Jiergearkomste fûgelwacht Tysker
Woansdei 8 maart 20:00 oere Jiergearkomste  Tysker
   Enerzjy Köperaasje
Sneon 11 maart 10:00 oere Ald papier Oan de dyk
Snein 26 maart 14:00 oere  Ferhaleferteller Tysker
 ynrin Mindert Wijnstra
Sneon 6 maaie 19:00 oere Noflike jûn Tysker
 ynrin Histoaryske kommisje 
Sneon 13 maaie 10:00 oere Ald papier Oan de dyk
Sneon 15 july 10:00 oere Ald papier Oan de dyk
Sneon 16 septimber 10:00 oere Ald papier Oan de dyk
Sneon 11 novimber 10:00 oere Ald papier Oan de dyk
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Theresia van Liseux Doopvont ClementsKerk

Hoofdaltaar Clementskerk
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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

Huisarsten:

L.J. Lukkes
Hanialeane 1
9024 EP Weidum
058-2519345

Bergwerff
Dekemawei 7
89834 XA Baard
0517-341272

Hornstra
IT Oerd 12
8635 LB Boazum
0515-521223

Interieur Wiro-kerk 
krijgt nieuwe bestemming
Verschillende attributen uit de gesloten 
Heilige Wiro kerk in Easterwierrum hebben 
in andere katholieke kerken een nieuwe 
bestemming gekregen. Het pijporgel doet 
nu dienst in de Vituskerk van Blauwhuis. 
En de deuren van de biechtstoel zijn in de 
Nicolaaskerk van St. Nicolaasga terecht 
gekomen.

Meerdere beelden zijn geplaatst in de kapel 
van de kerk in Wytgaard. Het Heilig Hart 
beeld en Maria en Jozef zijn daarbij grondig 
gerestaureerd. Evenals het beeld van 
Theresia van Lisieux. Ook het kerkzilver 
heeft weer een nieuwe bestemming en wordt 
in Wergea tijdens de dienst gebruikt.

Veel van deze objecten zijn lang in 
Easterwierrum aanwezig geweest. 
De beelden van Maria en Jozef dateren 
van 1930. Verschillende zilverstukken 
zijn nog ouder. Zoals de ciborie uit 
1882, kaarsenstandaards uit 1878 en het 
wierookvat uit 1859.

De bel, die in Easterwierrum voor in de kerk 
hing, was oorspronkelijk afkomstig van de 
familie van Sytzama van Beslingastate in 
Friens. Deze state is in de negentiende eeuw 
afgebroken. De bel heeft ruim een eeuw 
dienst gedaan in Easterwierrum, maar is nu 
weer teruggegaan naar Friens.

De doopvont en deel van het altaar deden al 
dienst in de oudere kerk aan het Tjerkepaad 
in Easterwierrum. Het hoogaltaar, met 
de tombe, de retabel en het tabernakel, is 
samen met de doopvont verscheept naar 
Ameland. De op 5 februari 2013 afgebrande 
Clemenskerk in Nes is afgelopen jaar 
herbouwd en op zondag 18 december jl. 
plechtig weer in gebruik genomen. Beide 
Easterwierrummer pronkstukken verfraaien 
nu deze kerk.

Nico van der Werf
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Nijs fan Doarpsbelang

Ald en Nij 
As dizze skoal/doarpskrante by jo op ’e matte falt is 2017 al wer in wike as 4, 5 âld. 
Spitigernôch is de jierwiksel net sûnder fernielings foarbygongen. Op it skoalplein 
ha guon oan ’e gong west mei nochal swier (yllegaal?) fjoerwurk. Der is in lampe 
sneuvele, it buordsje mei de oankondiging “Trije talige skoalle” en noch in buordsje 
oan ’e muorre binne sneuvele. Fierder kinne je sjen dat der brantsje stookt is, der 
is in swart plak op ’e muorre en it kezyn fan de doar nei de yngong foar de jongste 
groepen. Yn Winsum binne koartlyn kamera’s pleatst op it skoalplein. Lit ús hoopje 
dat it hjir safier net hoecht te kommen.

Smiley
Mids novimber is de smiley by de yntree fan de buorren oan de Weidumer kant 
ophongen. Elts kin no sjen hoe hurd hy/sy rydt. Wy hoopje dat ien en oar effekt hat. 
De smiley sil oant ein jannewaris op dit plak hingjen bliuwe. Doarpsbelang hat dan 
ek wer it jierliks amtlik oerlis mei de gemeente en dêr sille wy dit probleem op ’e nij 
oan ’e oarder stelle.

Hûnestront
De lêste tiid komme der geregeld klachten by it bestjoer fan Doarpsbelang oer de 
hûnestront yn ’e buorren en benammen yn de boarterstún. Dit is in plak dêr’t de bern 
boartsje kinne en it is net de bedoeling dat sy dan mei hûnestront oan klean, skuon en 
hannen thúskomme. Wy wolle dan ek alle hûnebesitters oantrune in skepke en pûdsje 
mei te nimmen, sadat de rommel oprêden wurde kin en lit jim hûn net los yn ’e 
buorren omstrune. Hokker hûn(en) (en harren bazen) foar de rotsoai ferantwurdelik 
binne witte wy net en it is ek slim om hjir achter te kommen.

Jiergearkomste
Op woansdei 15 febrewaris 2017 de jûns om 8 oere is 
de jiergearkomste fan de Feriening fan Doarpsbelang. 
Skriuw dizze datum dus fêst op.

Ut namme fan it bestjoer, 
Tryntsje van der Meer

Op 28 jannewaris 2017 komt Rock ’n Roll and Sixties band “Hayfever” yn de 
Tysker! Oanfang 20.00 oere.
It trijetal bringt in oade oan de swingende jierren ’50 Rock en Roll en hippe jierren 
’60 beatmuzyk.
Van Memphis Tennessee ta Liverpool!
Dit soarget foar in repertoire dêr’t de grutste hits spile wurde, dy’t werkenber binne 
foar elkenien.
Ferskes fan Elvis Presley, Chuck Berry, The Beatles, Rolling Stones, CCR en noch 
folle mear die de revue passearje.
Yntree: € 7,50
Foar mear ynformaasje oer de band sjoch dan op www.hayfever.nl
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Nijs fan muzykferiening ‘Ons Ideaal’

Yn novimber ha de leden eigen famylje- en kennissenkring ek lotten ferkocht fan de 
‘Grote Clubactie’. Al mei al hat dizze aksje it korps €285,- opsmiten! Dank foar jim 
bydrage!
Op 29 oktober wie de Play-Inn fan Littenseradiel yn it doarpshûs fan Weidum. Dit is 
foar muzikanten oant en mei 16 jier. Dit wie wer een grut sukses, jûns om 19.00 oere 
wie it konsert fan dizze Play-Inn.
Op sneon 9 desimber fersoarge ‘Ons Ideaal’ it útwisselingskonsert tegearre mei de 
Warringers ût de Jouwer. Dit kear wie it konsert yn de Haske, de Jouwer. Dit wie in 
leuk konsert mei in seal fol publiek.
Gjin krystkonsert dit jier, mar wol wer lekkere oaljebollen op âldjiersdei. 
Dit jier by Jo-Albert & Enith yn it hok. It daai waard makke by Johannes & Ada, 
de flierferwaarming by Jo-Albert & Enith soarge foar it riisproses en de bakkers 
(Jo-Albert Kooistra, Johannes Dijkstra & Ate Haagsma) soargen dat der lekkere 
oaljebollen fan bakt waarden.
Ek by ús haadsponsor, Sjoerd Sypersma, krigen de klanten in oaljekoek fan 
‘Ons Ideaal’.
De totale opbringst fan dizze aksje is rûchwei €700,-! Tige tank foar jim klandyzje,
Jo-Albert & Enith nochris tige tank foar it bakken en jimme gastfrijheid!

Kommende konserten en data:
We binne dwaande mei de taridings foar een karnavalkonsert, de krekte datum is nog 
net hielendal bekind mar fansels komt der wol een briefke bij de doaren del.
17 juni sille we nei in festival yn Borkum (Dútslân).

En dan noch even it folgjende:
Op freed 20 jannewaris sil ek it skoalprojekt wer útein sette. Dizze muzyklessen 
sille op de freed plak fine op de basisskoalle fan Boazum foar bern fan groep 5 en 6. 
Dit projekt wurdt lieden troch ús musykdosint Andries Kramer. We hoopje een soad 
bern enthousiast te meitsjen foar it korpsmusyk.

Beskikke jo oer muzikale talinten en soene jo dy graach wer ris brûke wolle?
Wy ha in pear seksjes dy’t wol wat fersterking brûke kinne. Mei nammen de 
trompetseksje.
Spilers fan oare ynstruminten binne fansels ek wolkom!
Mochten jo ynteresse ha dan binne jo by dizze fan herte útnoege om ris in repetysje 
by te wenjen.
Dizze fynt plak op freedtejûns, 20.00 oere yn de Tysker te Easterwierrum. 
Graach oant sjen!

Oant safier en oant de oare kear!
Wytske Dijkstra
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24 juli - De Wellington IC R1397 - 25 juli 1941
De oorlogssituatie op het moment van de crash boven Kleiterp.

Deel V van een ‘vervolg verhaal’ in meerdere delen

Voorjaar 1941: De Duitse Slagschepen Skarnhorst en het zusterschip Greisenau, de 
z.g.n. “Roofzusters”, zijn 60 dagen op zee geweest en hebben in die tijd 22 vracht-
schepen vernietigd, op 22 mrt. lopen ze de haven van de Franse havenstad Brest bin-
nen, het hele voorjaar is er op hen gejaagd zonder al te veel resultaat. Op 9 april ’41 
doet de toen nog Luitenant Mervin Sydney Lunt, ook al mee met een aanval op Brest.
Een spion in Brest meldt de Engelsen, dat de Skarnhorst toch grotere schade had 
opgelopen en voor langere tijd in dok moet, er liggen grote verbrande delen op de 
kade. Hij melde ook dat er grote bestellingen door de Skarnhorst zijn gedaan met 
deadline van 20 juli 1941. Weken lang wordt Brest massaal aangevallen door Britse 
vliegtuigen, maar weer zonder al te groot succes. Het bleken beide “Lucky Ships” te 
zijn, met Engeltjes op beide schouders. Aan Britse zijde kost het enorm veel mensen 
en vliegtuigen. De spion meldt op de 23e juli dat de Skarnhorst stiekem uitgevaren is 
richting La Rochelle, de 24e juli wordt die spion op heterdaad betrapt bij het zenden, 
gearresteerd en door de SD gemarteld, en zonder te spreken, terechtgesteld.
Op de morgen van die 24e juli wordt in paniek een grote “daglicht aanval” samenge-
steld door het Britse Hoofdkwartier, 100 toestellen, Boeings, Wellingtons en Spifires, 
worden naar Brest gestuurd, w.o. 6 Wellingtons van het 103e SQDR, die net die dag, 
op hun nieuwe RAF Elsham Wolds Bases, waren aangekomen, ze bombarderen niet 
alleen de Greisenau in het dok, maar de hele haven van Brest, veel toestellen keren 
niet terug! Het resultaat, weer niet om naar huis te schrijven, verder gaan er 15 speci-
aal uitgeruste Hallifax Bommenwerpers achter de Skarnhorst aan, de toestellen vlie-
gen vanuit Engeland laag naar het zuiden om dan uit het westen de Skarnhorst te ver-
rassen en de radar te ontwijken. Voordat ze de Skarnhorst te pakken hebben, vliegen 
ze over een patrouillerende Duitse Torpedo Jager die hen ziet en het vuur opent, weg 
verrassing, erger op het alarm van de jager gaan er 31 Duitse Messerschmitts de lucht 
in, die hen bereiken voordat ze bij de Skarnhorst aankomen, er volgt een luchtgevecht 
en toch proberen ze hun bommen op de Skarnhorst te plaatsen met veel verliezen, één 
Halifax lukt het om door te komen en een aantal van hun bommen te lozen, zonder al 
te veel resultaat, als de Captain van die Bomber, zijn bemanning vraagt of ze het nog 
een keer moeten proberen, krijgt hij een massaal Yes te horen, nu lukt het de bommen 
goed te plaatsen op het schip met veel schade, één bom gaat zelfs door het hele schip 
en de bodem zonder te exploderen, dit bombardement noodzaakt de Skarnhorst om 
opnieuw de haven van Brest op te zoeken, het komt daar, aan met 7000 ton water in 
de buik, maar de waterschotten hebben het gehouden, de betreffende Hallifax wordt 
door de Messerschmitts achtervolgd en neergeschoten, de bemanning landt gedeelte-
lijk in zee en gedeeltelijk op het vasteland van Frankrijk, worden gevangen genomen 
en in een krijgsgevangenkamp opgesloten, waar ze 4 jaar later door de Russen wor-
den bevrijd, teruggekomen in Engeland melden ze zich daar met de woorden: “Missie 
uitgevoerd”.
Later dat jaar varen, ondanks alle dagelijkse bombardementen, de toch opgekalefater-
de Roofzusters Brest uit, en bereiken onder escorte de Noord Duitse Marine havens, 
waarna ze volledig hersteld weer zee kiezen tot frustratie van de Engelsen. Beide zul-
len de Oorlog niet overleven. De Greisenau overleeft tot april ’45 en wordt bij Kiel 
gekelderd.
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De Skarnhorst maakt de Britten en Amerikanen het leven zuur op de Moermansk 
Route, “de hulplijn” naar en voor de Russen, daar wordt het op 26 dec. 1943 in de 
val gelokt met een konvooi en door een overmacht aan schepen langzaam afgemaakt, 
na een hele dag van taaie gevechten zinkt het s’avonds om 18.45 na een explosie in 
het voorschip. In het jaar 2000 is het schip teruggevonden in de Barendsz Zee op 
300 mrt. diepte staat het op vlakke bodem, het voorschip is gescheiden van de romp.
Churchil stelt de “Skarnhorst en zijn bemanning” tot voorbeeld voor zijn eigen mensen.
1941 is een soort overgangsjaar van Engeland, vonden de luchtgevechten en bom-
bardementen in 1940 nog plaats boven Engeland, na het winnen van die luchtoor-
log nemen de Britten de Havensteden aan de overkant van het Kanaal en Noordzee 
onderhanden om een mogelijke Duitse Invasie te voorkomen, maar ook om het hen 
moeilijker te maken om daar die slagschepen en U boten te bevoorraden en te herstel-
len. Later in dat jaar gaan de Britten zelfs naar het Duitse Ruhrgebied, en dat lees je 
in Eeuwke’s notities. 

Wordt vervolgd. FT

Nieuwe dimensies
In onze praktijk zijn we continu op zoek naar verbetering en vernieuwing. Wat dat 
betreft lijkt er een stroomversnelling plaats te hebben gevonden in het afgelopen jaar. 
Met name in de diagnostiek. Het meeste laboratoriumwerk moesten we altijd uitbe-
steden. Kon je beter aan specialisten overlaten, was onze insteek. Maar ondertussen 
hebben we zelf heel veel opgepakt. Al langer onderzoeken we de plas en poep van 
onze patiënten. Urine wordt nader geanalyseerd en ook het sediment (bezinksel na 
centrifugeren) wordt uitgeplozen op cellen en kristallen. Ontlasting onderzoeken we 
op het voorkomen van wormeitjes en met een aantal sneltesten kunnen we besmettin-

gen vaststellen dan wel uitslui-
ten.
Al meer dan een jaar doen we 
zelf ook bacteriologisch onder-
zoek. Eerst zoeken we uit welke 
‘kleine diertjens’ verantwoor-
delijk zijn voor een ontsteking 
en daarna kijken we voor wel-
ke antibiotica deze wel of juist 
niet gevoelig is. Zo kunnen we 
enerzijds gerichter de beste be-
handeling kiezen en anderzijds 
proberen te voorkomen dat er 
resistentie ontstaat.
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Sinds november hebben we de beschikking over een bloedanalyse-apparaat. Moesten 
we voorheen altijd bloedmonsters per koerier naar het lab sturen, nu kunnen we een 
groot aantal bepalingen zelf uitvoeren. Dat leidt sneller naar een diagnose en zo kan 
de juiste therapie eerder opgestart worden. Belangrijk in deze nieuwe dimensie is 
dat we de kwaliteit bewaken. Via geregelde terugkoppeling naar gerenommeerde 
laboratoria worden uitslagen gecheckt en geborgd. Op deze manier doen we wederom 
een stapje voorwaarts om onze patiënten nog betere zorg te bieden.
Last but not least is er ook nog een verandering in de personele bezetting: vanaf 
oktober hebben wij een nieuwe collega over de vloer uit ‘het land van Bartje’. Dat is 
Thijs Brands, geboren en getogen in Emmen. In korte tijd heb ik Thijs leren kennen 
als een zeer nieuws- en leergierige collega die zeer positief in het leven staat. Met 
groot enthousiasme is hij gestart en hij heeft er zin in om met al onze klanten kennis 
te maken. En het Fries verstaat ie al redelijk, ’want hy hat kunde yn Reduzum’. 
Bovendien een keurig opgevoede jongeman. In tegenstelling tot Bartje bidt Thijs 
namelijk wél voor ‘bruune boon’n’. Echter liever ‘nie veur bakte kippenleverties’, 
want daar houdt hij dan weer niet van…

Kortom: onze praktijk is klaar voor 2017. Ook in het nieuwe jaar hopen wij uw 
geliefde huisdieren gezond te houden of beter te maken!

menno@bistedokter.nl (www.bistedokter.nl of www.dierenartsgrou.nl)
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Dhr. ir. M. Miedema, Skuorrehofwei 6, 9021 CE  Easterwierrum
Tel. nr. 058-2501211/06-21234907

m

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 Vrijdag:
 9.00-12.00
 13.00-17.00
 18.30-21.00
n Zaterdag:
 8.00-12.00

Tot ziens, Piety

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

OPENINGSTIJDEN

Wilt u ook adverteren in de 
school- en dorpskrant?

Neem dan contact op met
obs De Fôlefinne

folefinne@gearhing.net
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Fergees kursus Frysk skriuwen foar doarpsskriuwers

It Frysk nimt yn Littenseradiel in wichtich plak yn. De gemeente fynt it dêrom 
fan belang dat yn it Frysk skreaun wurde kin yn doarpskranten. Dêrom nûget 
se skriuwers fan doarpskranten en doarpswebsides út om yn 2017 mei te dwaan 
oan in kursus ‘Skriuw mar Frysk’ fan de Afûk. Opjaan kin oant en mei 31 
jannewaris.

Stavering en taaleigen
De kursus dy’t de gemeente oanbiedt, bestiet út tsien lessen wêryn de basis fan 
it Frysk skriuwen oan ’e oarder komt. De kursus bestiet út it behanneljen fan de 
wichtichste staveringsregels (NL: spellingsregels) en it tapassen dêrfan yn teksten 
sa’t dy by it meitsjen fan stikjes foar in doarpskrante of webside brûkt wurde. 
Eigen foarbylden, bygelyks resinsjes, advertinsjes, ferslaggen fan gearkomsten en 
sportwedstriden, kinne as kursusmateriaal brûkt wurde. Dêrneist leare de kursisten 
ek wat oer Frysk taaleigen; wat is wol of net geef Frysk en wat binne Nederlânske 
ynslûpsels.

Edufrysk.nl
De kursus is ynklusyf it lesboek Skriuw mar Frysk-module 1 en it boek Skriuw mar 
Frysk - oersjoch regels. Sa lang as de kursus duorret, kinne de kursisten fergees 
gebrûk meitsje fan it digitale kursusoanbod fan de Afûk op it learplatfoarm eduFrysk.

Kursus en weryndieling
Om ek oan de weryndielingspartners sjen te litten dat it Frysk wichtich is foar 
Littenseradiel, hat it kolleezje besletten de kursus ek iepen te stellen foar skriuwers 
fan doarpskranten yn de fúzjegemeenten.

Opjaan oant 31 jannewaris
Jo kinne jo oant uterlik 31 jannewaris opjaan by Anneke Hoekstra, 
kommunikaasjeadviseur en meiwurker Frysk fan de gemeente Littenseradiel, 
communicatie@littenseradiel.nl of 0515 – 33 44 92. 
Wolle jo dan jo namme, adres, tillefoannûmer en e-mailadres trochjaan en de namme 
fan de doarpskrante of webside.

Ynformaasje
Lokaasje: in doarpshûs yn de gemeente Littenseradiel
De kursus start tongersdei 9 febrewaris 2017. De lessen binne ien kear yn de wike op 

tongersdeitejûn, fan 19.30 – 21.30 oere.
De kursus is geskikt foar Frysktaligen dy’t it Frysk (noch) net (goed) skriuwe kinne.
Kosten: de kursus is fergees.
De gemeente hat yn 2011, 2013 en 2015 ek in koarte kursus Frysk skriuwen 

organisearre. Wa’t doe oan de kursus meidien hat, kin him no net wer opjaan.
It minimum oantal kursisten is 8. Dielnimmen oan de kursus giet op folchoarder fan 

ynskriuwing. Sa gau as de kursus definityf trochgiet, krije de kursisten berjocht per 
e-mail.

Wannear der mear as 22 oanmeldings binne, sil in twadde groep foarme wurde. 
It maksimum oantal kursisten is 44 yn totaal. Fol is fol. De doarpsskriuwers út 
Littenseradiel hawwe foarrang.
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Ferienings Easterwierrum
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Badmintonclub ’t Hin en Wer
Kontaktpersoan: Wieke Brandenburgh
Email: lieuwe.wieke@kpnplanet.nl

Doarpsbelang Easterwierrum
Kontaktpersoan: Tryntsje van der Meer
Email: tryntsjevdm@hetnet.nl
Til: 058 250 1838

Toneelvereniging Op Nij Foriene
kontaktpersoan: Selena Ypma
Til: 06 4033 2351

Muziekvereniging Ons Ideaal
Kontaktpersoan: Joukje Zijlstra
Email: joukjezijlstra@hotmail.com

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

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

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

Doarpskoar Easterwierrum
Kontaktpersoan: Jan Schotanus
Email: jan@dattekstbureau.nl

Kommisje fan Beheer. H. Wiro. Tjserke
Kontaktpersoan: Johan Bonekamp
Email: boum.h@hetnet.nl
Til: 06 2261 1216

Keatsferiening Easterwierrum
Kontaktpersoan: Arjen Dijkstra
Email: arjendijkstra93@hotmail.com
Til: 058 250 1891
Wedstriidsaken: Astrid Boersma
Til: 058 250 1211

Kulturele Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek
Email: stephankurpershoek@live.nl
Til: 06 2354 1465

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

EKE (Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum)
Kontaktpersoan; Lieuwe Brandenburgh
www.kooperaasje.nl/eke
Skuorrehofwei 21 9021 CE Easterwierrum
Til: 058 250 1628

Fûgelwacht Easterwierrum
Foarsitter: Johan Bonekamp
till: 06 2261 1216
Email: boum.h@hetnet.nl
Neisoarch koördinator Romke Veldman
Til: 06 1270 3385

Histoariske Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek
Email:kopij@easterwierrum.nl

Biljartclub De Kromme Keu Easterwierrum
Foarsitter: Piet Boersma
Til: 06 1306 1803
Email: pietboersma@outlook.com



Een goed adres voor onderhoud en reparatie 
van personenauto’s en bedrijfswagens!

TANKENPECHHULP

GARANTIE

Autobedrijf Sypersma beschikt over een 

professionele werkplaats voorzien van de laatste 

apparatuur. Door continue scholing beschikken 

onze vakkundige monteurs over de know how van 

de nieuwste technieken. Reparaties zijn bij ons 

daardoor sneller, beter en altijd scherp geprijsd.  

Wij onderhouden uw auto volgens 

fabrieksvoorschrift en hebben ervaring met alle 

merken en type auto’s.Alle werkzaamheden worden 

bij ons uitgevoerd onder strikte BOVAG voorwaarden 

en wij bieden u volledige zekerheid. 

Voor garantiebehoud bent u niet verplicht om 

met uw nieuwe auto terug te gaan naar de 

merkdealer, maar kunt u tussentijds de service en 

het vakmanschap van onze specialisten inschakelen 

zónder dat de fabrieksgarantie komt te vervallen. 

Dit geldt ook tijdens de garantieperiode!

U krijgt vooraf een prijsopgaaf, zodat u weet waar u 

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

reparatie, airco- en ruitservice bent u bij Autobedrijf 

Sypersma

Gratis  

haal- en breng  

service!

Autobedrijf Sypersma
Dilledyk1

9021 CV Easterwierrum

t. 058 - 25 01 215

e. info@autobedrijfsypersma.nl

i. www.autobedrijfsypersma.nl




