
Yn dit nûmer û.o. 
• Nijs út groep 1 en 2 en krekt as groep 3, 4, 

5, 6, 7 en 8 in hiele protte tekeningen en 
stikjes oer it projekt ‘Wetter’ •
• Doarps- en ferieningsnijs •
• Wilna Drees 1944-2017 •

t Nico van der Werf oer Doarpsstrjitte 8 •
• Berne Iepenloftspul spilet... u

Dat is it moaiste 
yn dizze wrâld... 
it wurdt altyd wer 
in kear maitiid.

SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM APRIL 2017



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. 



Het is weer 
voorjaar!
Het is weer zover, het is weer lente! 
Wat is het fijn dat het ’s avonds weer 
wat langer licht is, de mensen werken 
weer gezellig in de tuin, de knoppen 
komen weer aan de bomen en vogeltjes 
fluiten weer het hoogste lied.

Op school kunnen wij ook al heel goed 
merken dat het weer lente is. De jassen 
gaan af en toe al uit tijdens het buiten 
spelen en de kinderen maken weer 
volop gebruik van het schoolplein.

De zon komt steeds vaker tevoorschijn 
en alles ruikt buiten weer zo lekker. 
We zijn ook al bij de sloot geweest om 
te kijken of er al waterdiertjes in zitten. 

Dit had ook met onze projectwerken 
te maken. De projectweken hadden 
dit jaar het thema “water”. Aan onze 
projectweken koppelen wij ook altijd 
een goed doel, voor dit goede doel 
zamelen de leerlingen dan zoveel 
mogelijk geld bij elkaar. Dit keer 
gaat het geld naar de aanleg van 
waterputten in Liberia.

Dit hebben we gedaan door middel van 
een “watermarkt”. Op deze ochtend 
waren er verschillende spelletjes en 
activiteiten te doen en ook werden 
er spulletjes verkocht die door onze 
leerlingen waren gemaakt.

Al met al was het een groot succes met 
een prachtige opbrengst, meer hierover 
kunt u lezen in deze school-dorpskrant!

Veel leesplezier!
Gea Zwaagstra
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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
Er is de afgelopen tijd weer heel erg hard gewerkt aan leuke thema’s 
binnen groep 1-2.

We zijn begonnen met het thema “Restaurant”. Binnen dit thema hebben 
we verschillende werkjes gemaakt, zo hebben we onze eigen placemat 
en koksmuts gemaakt. We hebben ook ons eigen restaurant gemaakt in 
de huishoek en we hebben een smaakles gedaan. Wat waren de kinderen 
stoer want ze hebben bijna alles geproefd!

Op maandag 20 maart zijn we met de hele school gestart met de 
projectweken. Het thema is dit keer WATER.

Omdat we aan onze projectweken ook een goed doel koppelen, hebben 
we verschillende dingen gemaakt die we verkocht hebben tijdens onze 
watermarkt. 

Maar dat is natuurlijk niet het enige wat we gedaan hebben. Zo hebben 
we een prachtig aquarium geknutseld, een werkboekje gemaakt en sinds 
kort hebben wij ook 3 echte goudvissen in de klas. Het was nog een heel 
karwei om geschikte namen te bedenken voor onze nieuwe klasdieren, 
maar we zijn eruit gekomen. Ze heten: Jelle, Dora en Lukas.
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Groep 3-4-5: Projekt “Wetter”
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Project week 
Wat hebben wij geleerd? 

Dat je watten in een filter moet doen om het vieze 
water schoon te maken. En dat je snoepjes in een 
rondje op het bordje kan leggen en water er over 
heen kan doen en dan gaat de kleurstof naar het 
midden en dan is het een soort regenboog. En we 
hebben aquariums geverfd voor in de klas en dat 
was heel leuk. En het was heelleuk allemaal en 
we hebben veel gedaan en geleerd. 

Groeten van Elisa en Douwe.

Project week 
Ben vond het hartstikke leuk en Tamara ook. Het proefje met
de bubbels was het leukst. Het was ook leuk om groep 6/7/8
uit te zwaaien tijdens hun loop voor water. Alle proefjes
waren leuk en het leukste was dat Ben onder de bubbels zat.
De vaders en moeders kwamen ook kijken. We hebben ook
aquariums geverfd. Ben en Tamara vonden het super, super,
super leuk! Het was niet leuk dat het soms zo kort duurde en
snel voorbij ging. 

Groeten Ben en Tamara

Hoe vond ik de projectweek?

Wij vonden de projectweek erg leuk en cool.

Het leukste was met de snoepjes want we mochten

als we klaar waren de snoepjes opeten dat was

ere leuk die met zeep ging minder goed want

er was geen zeep meer over en dat vonden

we niet leuk en er was ook een proefje

met stroop, water en olie. We hebben er veel

van geleerd want nu weten we hoe het moet

Julia en Doutzen  
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Projectweek 
We hebben proefjes gedaan en de tafel van Grytsen lag vol
met bubbels. We hebben ook met snoepjes een proefje
gedaan en we hebben een proefje gedaan met olie en stroop.
Ook hebben we met een propje papier gewerkt en hebben
we een filter gemaakt. We hebben ook een proefje gedaan
met een papieren bloem en de vaders en moeders kwamen
kijken tussendoor. Elisa haar moeder kwam ook kijken en die
van Tamara ook met Diana en Peter. En we vonden het heel
leuk en we hebben met de vaders en moeders groep 6/7/8
uitgezwaaid toen ze voor water gingen lopen.

Groeten van Elisa en Tamara

Projectweek 
Wat hebben we gedaan? 

In de projectweek hebben we veel gedaan. Lessen van Droppie Water en heel
veel proefjes met water. We hebben proefjes gedaan door smarties in het
water te leggen en te zien hoe de kleurstof eruit loopt. Bij het tweede proefje
gingen we bellen blazen en wij vonden het erg leuk. Bij het derde proefje
gebruikten we stroop en olie. Zo konden we zien wat het deed met water. Of
het bleef drijven of ging zinken. We vonden de projectweek leuk en hebben
veel gedaan.

Groetjes, Youp
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Projektwike wetter

Wy ha spultsjes mei wetter dien. En wy sieten mei groepkes by
elkoar. SiI siet net by Marten of Grytsen en wy ha proefkes dien en
dat wie leuk. Sa as in glês mei wetter en sjippe derby en dan in rytsje
der yn blaze en dan?..... komme hiel folle bellen. lderien die der te
folle sjippe by. Hast iderien fûn dat it leukste proefke en we ha noch
folle mear proefkes dien, sa as skittles yn it wetter lizze en al dy
kleurstof gong naar it midden troch it wetter. Dat seach der moai ut!
Sil fûn dat it leukste proefke. Wy hienen ek oandacht foar earme bern
en der foar rûn de boppebou mei 6 liter wetter in rûte fan 6
kilometer. Wy hienen ek in programma op de kompjûter en dat wie
mei Droppie Water. Dat wienen leuke lessen en dêr ha we fan leart.
Fierder makken we seemonsters en fisken en fersierden wy it lokaal.
De hokjes wêr we achter wurkje fersiere we ek as akwariums. Sil syn
heit hie dy hokjes makke en se wienen wyt mar no binne se echt
akwariums. De projektwike wie leuk!

Marten, Grytsen en Sil

Waterproject

Wij vonden Droppie Water leuk en kregen hier allemaal lessen
over: We hebben zelf dingen geleerd over water en wij vinden het
leuk. Jammer  omdat het afgelopen is maar het was heel leuk om
allemaal te doen. Wij hebben er veel van geleerd en veel proefjes
gedaan met water.

Groetjes Sytse Kurpershoek, Sil de Boer en Marten Jorna.

Project week

This week we got projects and the subject was about Water. 

We did some tests and at one test we made filters. First we 

cut a piece of bottle and put cotton in it. After that we put 

in sand and little rocks and wood and mud. When it was 

ready we put water in it. The water was dirty and the filter 

made it more fresh. This was a nice test.

Berber, Julia en Harmen              
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Wij zijn met een water project begonnen de .start van het 
Project begon maandag 20 maart, we gingen veel op het digibord 
zien over water en we hebben op de ramen van school geknutseld  

maar het grote doel was om het te ervaren hoe de kinderen in 
Liberia leven . dus toen hebben we maandag 6 kilometer gelopen 

met 6 liter op onze rug dat was best zwaar maar we kwamen wel 
weer aan in Oosterwierum . onderweg heb ik veel met Nataniël 
gelopen want die anderen liepen helemaal achter . we hebben 3 keer gerust en de 

rest hebben we door gelopen, de tas ging wel helemaal in je schouder hangen maar 
daar wende je wel aan . toen we er bijna waren kwamen we nog een paar mensen 
tegen die ons nog 25 euro gaven dat was best wel grappig en leuk dat ze dat ons 

nog gaven . toen we bij het tankstation waren moesten we nog 1 rondje door het dorp 
lopen want als we dat niet deden dan hadden we 5,8 kilometer gelopen dus het was 

precies goed gepland . op het schoolplein stonden een aantal ouders te wachten 
en sommigen met een camera . toen we binnen waren was ik heel moe en zakte 

helemaal in want het was best zwaar maar wel leuk . die tas ging ook helemaal in 
je schouders zitten dat was best vervelend want ik kreeg na de tijd nog wat kramp 
. maar al de berichtjes op Whatsapp waren wel heel leuk want mijn moeder had 

voor de tijd wat foto’s gemaakt en op Whatsapp gezet dus daar kreeg ik wel leuke 
reacties op zoals goed gedaan enzo . en trouwens onder weg lagen heel veel wormen 
en vogel poep dus die gingen Nataniël en ik steeds tellen best wel vies. en onderweg 

hebben we ook nog bij een stijger gezeten dat was best leuk  maar het water was 
heel koud.  

Dat was mijn wandelen voor water project .

We  hebben maandag en dinsdag slootje gesprongen met harmjan Tide Hedzer 
Sjoerd en ik . dat was heel leuk . op het begin was ik er nog niet zo goed in dus ik 

stond bijna een half minuut te wachten tot ik het durfde want het was een sloot van 
2 meter dus best wel ver voor een beginner maar later durfde ik het wel want toen 

was er een kleiner slootje dat was wel fijn . toen iedereen zo’n beetje nat was was ik 
nog droog dus toen sprong ik gewoon zelf de sloot in . het was niet heel koud want 
je wende er wel aan . toen we achter Tide zijn huis waren hebben we over die sloot 

gesprongen van 3,5 meter dus dat was best moeilijk en ik sprong er met pools en al 
in en was zowat kopje onder maar dat viel ook wel mee maar ik was wel kletsnat 

maar ik lachte er meer om in plaats van huilen . daarna 
hebben we nat trampoline gesprongen best koud want ik 
zat in de korte mouwen daarna ben ik naar huis gegaan 

en hebben we spinazie gegeten.      

Jens groep 7
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We  hebben maandag en dinsdag slootje gesprongen met 
harmjan Tide Hedzer Sjoerd en ik . dat was heel leuk . op het 
begin was ik er nog niet zo goed in dus ik stond bijna een half 

minuut te wachten tot ik het durfde want het was een sloot van 2 
meter dus best wel ver voor een beginner maar later durfde ik het 
wel want toen was er een kleiner slootje dat was wel fijn . toen 

iedereen zo’n beetje nat was was ik nog droog dus toen sprong ik 
gewoon zelf de sloot in . het was niet heel koud want je wende er 
wel aan . toen we achter Tide zijn huis waren hebben we over die 
sloot gesprongen van 3,5 meter dus dat was best moeilijk en ik 
sprong er met pools en al in en was zowat kopje onder maar 

dat viel ook wel mee maar ik was wel kletsnat 
maar ik lachte er meer om in plaats van huilen 
. daarna hebben we nat trampoline gesprongen 

best koud want ik zat in de korte mouwen 
daarna ben ik naar huis gegaan en hebben we 

spinazie gegeten.      

                       Jens groep 7  

 

 

 

                        Water spreekwoorden  
Stille water hebben diepe gronden  Sommige mensen zeggen weinig maar dat betekent 

niet dat ze weinig nadenken  
De kruik gaat zo lang te water tot hij breekt  Vervelende streken en gevaarlijke grappen kun je 

een tijd lang uithalen maar op een keer gaat het 
mis  

Het water was veel te diep  Hij/zij durfde het niet    
Als een vis in het water leven  Totaal tevreden en onbekommerd leven  
Kijken of men water ziet branden  Heel verbaasd kijken  
Boven water zijn  Alles is bekend geworden of terug gevonden  

Zeeland

Ik ben naar zeeland geweest maar ik ben 
eerst naar Amsterdam geweest, Want 
we zijn naar NEMO geweest. Dat is een 
wetenschaps museum. Ik heb er de hele 
tijd naar uit gekeken, want ik hoorde van 
veel mensen dat het heel leuk is. En ik 
moet zeggen het is echt een aanrader. 
We gingen eerst naar de 1ste verdieping. 
En daar hebben we iets van de kettingreactie gezien. En nog meer 
proefjes. Ik vond het proefje met zeepsop en bellen. erg leuk. Er 
stond een plateau en daar omheen lag een cirkel als je die omhoog 
hield dan stond je in een bubbel. En toen we daar uitgekeken waren 
gingen we naar de 2de verdieping en daar was veel van figuren 
gemaakt en ik heb daar veel rondgekeken. Ik vond het leuk om in 
de lift te staan, want daar zat een grote tv in en de lift bewoog. 
Het leek of reden we in de stad met allemaal hobbels, en de hobbels 
die voelden we. Toen we uitgekeken waren gingen we even helemaal 
naar boven en toen hebben mijn vader en moeder tosti’s gekocht. 
We hadden die op en toen gingen we naar de 3de verdieping maar 
daar waren we al gauw uitgekeken, maar op die verdieping was wel 
een proefjes lab. Mijn vader en ik hebben uitgezocht wat zout met 
plantencellen doet. En de cellen krimpen. Je kon niet zien hoe het 
kromp maar we hadden een microscoop en we hadden cellen met water 
en je kon het verschil echt wel zien. Daarna gingen we naar de 5de 
verdieping en daar waren dingen met het geheugen. Ik vond dat één 
van de leukste verdiepingen. ik vond de opdracht met opletten leuk 
daar hingen stokken en die konden ieder moment vallen, nou ik heb er 
maar twee van de tien gevangen. Na dat we uit NEMO waren gingen 
in de auto naar Zeeland.

Doutzen groep 7
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De hut  
Wij hebben bij de Tysker een super mooie hut. Eerst had de hut een dak alleen 

toen is de hut gesloopt. Dat was minder leuk, want we hadden er super veel 
werk van om de hut te maken. De muren lagen er uit en het dak was gesloopt. 
We gingen de hut restaureren en een tijdje later ging hij weer voor een deel 

kapot. Toen zei ik op de app als hij is gerestaureerd  dan kom ik weer bij de hut. 
Dan kom ik misschien weer helpen en ik help dus ook weer met de hut verder op 

te bouwen  

Op de spiegel stond het thema humor: 
Er staan drie koeien in de wei. Zegt er eentje: “Woef, Woef” Vraagt de ander 

verbaasd : “Wat doe jij nu?” Zegt de eerste koe: “Ik studeer vreemde talen!” 
 Er zaten een keer 2 koeien in bad en de ene zegt : “Geef  de zeep eens ; ik krijg 

mijn vlekken er niet af!’’ 
 Er staan twee koeien in de wei en de ene staat maar heen en weer te schudden. 

Vraagt de ene koe aan de andere koe: ?Waarom doe je dat? Zegt de 
schuddende koe: Ik ben morgen jarig, ik ben alvast de slagroom aan het kloppen! 
Mijn hond is heel bijzonder: Hij brengt mij iedere ochtend de krant.” “Maar 

dat is toch niet zo heel bijzonder?” “Jawel, want ik heb geen abonnement!” 
Wat is het toppunt van lef?  

Antwoord: bij een politie bureau een 
baksteen door het raam gooien en vragen 

als je hem terug mag!  
Je kent het spreekwoord “naast je 

schoenen lopen” toch wel? Nou wat 
gebeurt er dan als je naast je schoenen 

loopt? 
Antwoord: Je sokken worden vies 

Foarjier, spring, lente 
Sjoerd van der Meer gr. 7
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Annie M.G Schmidt boekbespreking

Ik had 16 maart een boek/schrijver 
bespreking, Ik deed het over:

Annie M.G Schmidt omdat ik het hele 
leuke boeken vind en wilde meer over 
haar weten!

Ik heb heel veel nieuwe informatie geleerd over

Annie M.G Schmidt zoals: dat ze meer dan 45 boeken heeft 
geschreven en geboren is in Kapelle op 20 Mei 1911 en gestorven 
in Amsterdam op 21 Mei 1995 en dus 84 jaar geworden. En heel 
veel van haar boeken zijn vertaald in heel veel talen nu ook Jip en 
Janneke in het Frysk!

En ik weet ook waarom alleen Hema Jip en Janneke de spulletjes 
verkoopt, het komt omdat Hema alle rechten heeft gekocht 
van Jip en Janneke en ik heb ook getrakteerd op Jip en Janneke 
snoepjes!

Ze rookte heel veel, wel 3 pakjes per dag en zo kon ze goed haar 
boeken schrijven. En ze heeft meer dan 4 standbeelden in heel 
Nederland!

En ik vond het eerst heel spannend maar toch ging het goed en

Heb een mooi cijfer gekregen een 10- en daar ben ik Super blij mee!

Door Thialda Koster Groep 7
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de Danswedstrijden.

Zaterdag 18 Maart

Ik moest er vroeg uit, want ik had een danswedstrijd. Eerst 
deed mijn moeder Hester haar haar en ondertussen deed ik mijn 

make-up.

Mijn moeder had wel een beetje stress, want we waren een 
beetje laat. We moesten helemaal naar Urk dus we hadden wel 

een uur rijden, maar het was wel gezellig hoor.

We waren met Dif comfedont boost 
(hip hop) 7de geworden maar dan 

wel in de hoogste catagorie en dat is 
best wel moeilijk en we zijn met Dif 

pure paradise (showdance) 2de 

geworden.

dit was op de wedstrijd

Op nei de buorkerij!

Op Tiisdei 4 April ’17 hoefde ik net nei skoalle te fytsen en 
dan yn de klasse sitten te gean, mar de klasse kaam by my! Wy 
hawwe it oer it projekt “wetter” en wy hawwe thús in wetter 
bron, dus koe myn heit dêr wat oer fertelle. Earst gongen we 
boppe op it wetter stean, net echt fansels, want it sit hiel fier 

ûnder de grûn, wol 110 meter!!!! Dernei gongen we nei in hokje 
yn de skourre mei in tobke mei fies wetter en in tobke mei 

skjin wetter. By de melkrobot ha wy in wastafeltsje en dêr sit 
bron wetter yn dus pakte heit in pear plastik bekerkes en die 
der foar alle bern wat wetter yn. Heit hie allegearre spultjes 

van Campina krigen en der siet in kwis by. Sinne en ik kwamen 
der achter dat achterop de antwurden stiene, dus as we wat net 
wisten dan seagen we stiekem efkes achterop. Dêrnei mochten 
de bern noch efkes op de trekker sitte. Op it lêtst krigen wy 

noch lekkere sjûkelarjemolke en fristi.

Groetjes Ineke Reitsma gr. 7
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Mijn verjaardag:

Ik was op 24 maart 2017 jarig en werd 12 jaar. Ik vond 
het heel leuk. Ik kreeg deze telefoon: een Samsung Galaxy 
Xcover3 en ik heb een fiets en een horloge en box en een 

wekker en ik heb een hele leuke verjaardag gehad!

Foarjier…

It wie altyd hiel moai waar om polsstok te springen(te 
ljeppen) en ik bin der hiel goed yn allinich ik prebearje 

telkens in gruttere feart en dan fal ik der yn, no ja dêr jou ik neat om en 
dat dogge we elke dei.

We ha sels in groep op WhatsApp en dan prate we telkens ôf en ik sit op 
fierljeppen en ik ha al in beker en dy is hiel grut en myn pr=pesoonlijk 

record is 6.45 en dat is best fier fyn ik en ik fyn it ek hiel leuk en we gean 
yn april wer want yn de winter kinst net. toen gongen we yn de seal 
en dat wie ek hiel leuk maar bûten is it nog leuker en yn it doarp mei 

freonen en freondinnen is ek hiel leuk omdat der soms er wol ien yn falt 
en dat is dan hiel erch grappich en dan nimme we altyd 2 of soms mear 

polstokken mei. It heart ek by ús provinsje en ik fyn it geweldich.

00000000000000000000000000000000000

Afsluiting van het waterproject:

Watermarkt op school. We moesten geld ophalen van wandelen voor 
water met 6 liter water zes kilometer en ik vond het best wel leuk en we 

hadden ook een watermarkt op school en we hadden voor die tijd ook 
heel veel dingen gemaakt om te verkopen en in totaal hebben we trommel 

geroffel 1085,05 euro opgehaald en we krijgen 50% erbij dus dat is een 
aardig bedrag!

Doedagen en open dagen

Wij als groep 8 moeten 
naar een nieuwe school 

en ik ben naar het 
Nordwin college en de 
csg Bogerman in Sneek 
geweest. en ik wil heel 

graag timmerman worden 
en dus ga ik denk ik naar 
de csg Bogerman en ik heb 

er echt zin in ik ga dan 
naar dit gebouw je hebt 

twee Bogermangebouwen 
maar ik ga gelijk naar de 

grootste.

HarmJan Boersma groep 8
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Het ir . D.F. Woudagamaal

Woensdag 19 maart ’17 
gingen we naar het Woudagamaal

Het is gebouwd in 1916 en in 1920 was 
het af dat is best lang vind ik maar wat 
is lang. Dit zit in het gebouw    dat lijkt 
mij moeilijk om te maken maar     dat is 
mijn mening.

Het was laatst nog aan 
om dat het water te 
hoog stond het pompt 4 
miljoen liter water in een 
minuut dus in een uur 
240 miljoen liter water

Dat is best veel toch.

Maar als het water te 
hoog staat dan denk ik 
dat we wel veilig zijn 
maar weet niet zeker.

On april the 5 2017 we had a water 
market for charity it was a success in my 
opinion anyway

i got the fish stall and my own stuff. 
Today we have a Englich exam i’m still 
learning i hope i succeed.

Do you know this?

A paprika contains 73% water. A apple contains 84% water that is the 
same lika a pear.

Nataniël gr. 8
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W4 kangoeroe

Donderdag 16 maart ’17 dat was de dag 
toen kregen we w4 kangoeroe dat was een 
wereldwijde wiskundewedstrijd daar deden 
allemaal kinderen uit de hele wereld aan mee 
; de uitslag krijgen we pas ergens in mei vorig 
jaar had Jens de meeste punten je kunt 120 
punten krijgen we hadden 24 vragen en voor de kinderen op het 
voorgezet onderwijs hebben meer vragen stuk of vijf meer. Je kunt 
5 antwoorden kiezen.

Boerderij: 4 april ’17 zijn we naar de boerderij van Ineke haar 
vader geweest. we gingen er om 10 voor 1 heen lopend toen we de 
waren kregen we eerst uitleg over de bron op de boerderij we gingen 
naar de plek toe en hij vroeg hoe diep denken jullie dat de kraan 
moest graven?
Wij zaten bij 15 toen 20 daarna bij 35 zei hij je bent in de buurt 
want dat was ook de hoogste uiteindelijk zei hij het. Het was 110 m 
diep,want eerst krijg je klei daarna zand dan weer klei dan weer zand 
enzo. En in die zand lagen zit water dat wordt omhoog gepompt door 
een machine die op de boerderij staat dicht bij de bron toen gingen 
we naar die machine. Het zand wordt heel vaak gezuiverd tot er alleen 
maar water uitkomt en staat een tank naast waar 5000 liter in kan en 
dat water is nog schoner als normaal water wat uit de kraan komt….
dat hebben we ook geproefd, daarna kregen we een soort quiz die 
deed ik samen met Harmjan we hadden alles goed want we wisten 
wel wat van een boerderij daarna kregen we nog wat drinken en toen 
gingen we weer naar de school.

spreekwoorden meerdere talen

Engels
1. Still waters run deep
Stille water hebben diepe gronden.

Nederlands
1. dat valt in het water
Dat mislukt

Frysk
1. Elke gek hat syn gebrek
Er valt aan iedereen wel wat te merken.  Rein Zijlstra gr. 8
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Wandelen voor Water! 

Waar liepen we eigenlijk voor? 
We liepen voor kinderen in Liberia die geen schoon drinkwater 

hebben. Zij moeten elke dag 6 kilometer en 6 kilometer terug lopen 
met op de terugweg 10 liter water op hun hoofd!

Voor ons is het iets makkelijker gemaakt. Want wij hoefden maar 
6 kilometer te lopen met 6 liter water op onze rug! 

Sponsoren zoeken: 
2 weken van tevoren begonnen we al met sponsoren zoeken en 

dus zette ik het gelijk in de familiegroepsapp! Ik had al gauw veel 
sponsoren! Daar was ik wel blij mee! In totaal heb ik 130 euro 

opgehaald! 

Geld meenemen naar school: 
Iedereen nam z’n geld mee naar school en dan gaven ze het aan mij, 
want ik had van huis een “Pinniemaat” meegenomen. Dat is eigenlijk 
een soort van pin automaat waar je je geld alleen in en uit kan halen 

met een speciale pinpas! 

Het lopen!
We gingen gewoon half 9 naar school en we gingen het eerste halfuur 

lezen zoals gewoonlijk maar steeds ging er iemand de klas uit om 
zijn flessen te vullen. Het was die dag ook open dag op school, dus 
heel veel kinderen en ouders kwamen ons uitzwaaien! Om ongeveer 

half 10 liepen we het schoolplein af en begonnen we aan onze tocht. 
Juf had eigenlijk ingepland dat we wel 2 uren onderweg zouden zijn 

maar het werden er geloof ik 1 en een half! Er was wel iets heel sneus! 
Ineke was ziek dus zij kon niet meelopen! Dat vond ik wel heel sneu, 
want ze was die avond lekker vroeg naar bed gegaan! Maar ja, het 

lopen was wel heel gezellig en het was eigenlijk helemaal niet zo zwaar. 
Ik heb onderweg lekker gekeet met Harmjan, Rein Doutsen en Thialda!

Toen we terugkwamen in het dorp stonden heel veel mensen ons op 
wachten! Het was een heel hartelijk welkom!  

Het was een hele geslaagde dag!
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Opendagen & Doedagen! 
Zoals de meeste mensen waarschijnlijk wel weten, moet groep 8 kiezen 

naar welke middelbare school ze gaan!

Ik zit in groep 8 dus ik moest ook kiezen… 

Ik ben eigenlijk naar best wel veel scholen geweest waardoor het best 

moeilijk voor mij werd om uiteindelijk te kiezen. Ik wist eerst nog 

niet of ik atheneum ging doen of gymnasium. Daarom ben ik naar 

2 gymnasium scholen geweest in Leeuwarden en nog naar 2 anderen, 

maar daar kun je alleen maar naartoe als je Havo of Atheneum ging 

doen. Ik ging ook naar Leeuwarden omdat dat eigenlijk helemaal niet 

zoveel scheelt qua afstand! Ik ben daar 

dus naar 4 scholen geweest, maar daar 

vielen de 2 gymnasium scholen af en 

toen waren er nog 2 andere scholen 

over, maar daar viel ook weer 1 school 

vanaf en toen hield ik het:

Leeuwarder Lyceum over!  

Verder met de scholen die ik in Sneek bezocht.  

In Sneek ben ik naar het Bogerman en het RSG geweest. Dat waren 

beide hele leuke scholen! Maar bij mij ging toch mijn voorkeur naar het 

Bogerman. Omdat daar de Bogerman Bigband is! In Sneek ging mijn 

voorkeur dus naar het Bogerman.  

Nu moest ik nog kiezen welk niveau ik zou gaan doen. Maar daar was ik 

al best snel uit. Ik zou het Atheneum doen omdat Grieks en Latijn mij 

niet echt interesseert.  

En nu moest ik kiezen welke school het zou worden.

Leeuwarder Lyceum of het Bogerman.  

Maar ik heb toch gekozen voor het…….. 

Bogerman!!!!

Door: Sinne, gr. 8
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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

26 Om ’e Ald Toer, april 2017



Om ’e Ald Toer

Het redactieadres:
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Fan de redaksje

Efteryn de doarpskrante treffe jim altyd de list 
mei emailadressen en tillefoannûmers fan de ferienings yn Eastewierrum oan. 

Om dy list wat aktueel te hâlden is it wol fan belang dat wizigings efkes oan de 
redaksje trochjûn wurde!

Fierder yn dizze krante wer fan alles oer wat der bart yn ús doarp,
bygelyks oer de plannen foar in escaperoom

en oer wat der yn eardere tiden bard is, yn Nico’s Kollumn.

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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Aginda Easterwierrum
 

Wannear Tiid Wat Wêr
 

Sneon 6 maaie   Klussendei Tsjerkhôf

Sneon 6 maaie 19:00 oere Noflike jûn 
  ynrin  Histoaryske kommisje Tysker

Sneon 13 maaie 10:00 oere Ald papier Oan de dyk

Tongersdei 22 juny 20:30 oere Berneiepenloftspul 

Sneon 24 juny 20:30 oere Berneiepenloftspul

Snein 25 juny 15:30 oere Berneiepenloftspul

Woansdei 28 juny 15:30 oere Berneiepenloftspul

Freed 30 juny 20:30 oere Berneiepenloftspul

Sneon i july 20:30 oere Berneiepenloftspul

Sneon 15 july 10:00 oere Ald papier Oan de dyk

Sneon 16 septimber 10:00 oere Ald papier Oan de dyk

4 novimber   J&M-teaterwurk mei “Bokwert, Tysker
   kulturele hoofdplaats 2018”

Sneon 11 novimber 10:00 oere Ald papier Oan de dyk

Út de Tysker

BIS: De Tysker spilet (as eftergrûn) in rol yn it berne-iepenloftspul fan dit jier. Nei de 
goede erfarings fan ferline jier leit it toaniel wer op it yndustryterrein, mei de Tysker 
as ferklaairomte en útfalsbasis. Hoe’t ien en oar krekt logistyk yn elkoar setten wurdt, 
moatte wy noch besjen. Wy hoopje wer op in protte taskôgers.
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Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer 112

Dokterswacht Friesland
0900-1127112

Ziekenhuizen:

Antonius Ziekenhuis 0515-488888
Bolswarderweg 1
8601 ZK Sneek

De Tjongerschans 0513-685685
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen

MCL 058-2866666
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

Huisarsten:

L.J. Lukkes 058-7634513
It Kleaster 1
9089 BX Wytgaard

Wide Hoeke 12
9022 AX Mantgum

H.B. Bergwerff 0517-341272
Dekemawei 7
89834 XA Baard 

Skâns 4
8831 XS Winsum

Wide Hoeke 10b
9022 AX Mantgum

J. Hornstra 0515-521223
IT Oerd 12
8635 LB Boazum

De Jeu-de-boulesbaan leit klear, de ballen 
binne kreas opburgen yn de meterkast fan 
de Tysker. Mar dy meie wolris faker foar 
it ljocht helle wurde! Even de kaai helje 
by Wieke en jo kinne los. Spulregels lizze 
derby, dat elk kin himsels ek rêde.

Foar lytsere feesten hawwe wy no ek lytsere 
flaggen, dy’t oan de gevel njonken de west
yngong opstutsen wurde kinne. Ek dy binne 
te finen yn de meterkast.

Alle ferienings dy’t sûnder frijwilligers 
de seal of bar brûke, wurde oproppen om 
de saak wol skjin en kreas achter te litten. 
Altyd even feie mei de wisser en fezel-
doekje, it is mar in hantaast, mar wurdt noch 
wolris oerslein. Tink ek om de ljochten, 
benammen oerdei kin dat maklik oer de 
holle sjoen wurde en dan moat in oar der 
nachts wer hinne om se út te dwaan.
In nije brûker ha wy yn it tafeltennisjen. 
De MTC ûnder lieding fan Johan Vogelzang 
traint no op woansdeitejûn fan acht oere ôf. 
Sa ha wy de hiele wike de seal jûns beset: 
moandeis folleybal, tiisdeis koar, woansdeis 
tafeltennis, tongersdeis badminton en 
freeds korps. Dêrnjonken noch it dûnsjen 
fan de groep fan Sherryl-Joy Kramer op 
tiisdeitemiddei, it BIS op woansdei en 
sneons, de dûnsers fan Hedzer op sneins ien 
kear yn de fjirtjin dagen... It gebou stiet der 
net om ’e nocht.

Stichting Begraafplaats Easterwierrum

Wa kin betonpeallen brûke?

Op 6 maaie hâldt de SBE wer in klusdei op 
it hôf. 12 manlju sille dan alderhande putsjes 
opknappe. Ien dêrfan is it stek neist de reed 
nei Nauta der weihelje. It is suterich, hat gjin 
funksje mear en it is lêstich by it meanen. 
De planken sitte op betonpeallen fêst. Wa’t 
de peallen brûke wol, kin kontakt opnimme 
mei Marja Schotanus
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Nijs fan Doarpsbelang.

Koart ferslach fan de jiergearkomst
Op 15 febrewaris wie de jiergearkomste fan de Feriening fan 
Doarpsbelang Easterwierrum. Nei de iepening troch foarsit-
ter Frank Jorna kamen it ferslach fan de gearkomste yn 2016, 
it jierferslach en de finansjele ferslagen oan ’e oarder. Hjiroer 
wiene gjin fragen. Ut it finansjele ferslach fan “De Tysker” die 
bliken dat de omset yn 2016 wat leger útfallen is. De ynkomsten 
yn 2016 komme mear út de ferhier. Yn de sifers fan de omset 
siet ek de opbringst fan de Slachte en de ynkomsten fan B.I.S. 
Uteinlik is de behearskommisje ± € 10.000,- foarútbuorke. Jan Schotanus die ferslach fan 
de aktiviteiten yn De Tysker. De behearskommisje hat besluten om “De Tysker” allinne op 
freedtejûn, as der kaarten is, iepen te hawwen. Op de oare freedtejûnen is der gjin animo en 
sit in frijwilliger de hiele jûn te wachtsjen op klandyzje. Johannes Dijkstra fynt it spitich dat 
der by it korps op freedtejûn gjin frijwilligers binne yn it skoft. Der leit in útnoeging by it 
bestjoer fan it korps om mei de behearskommisje om ’e tafel. Marianne Visser jout oan dat 
it net altyd tafalt om frijwilliges te regeljen en as in frijwilliger in hiele jûn sit te wachtsjen 
oft der noch immen komt, sit dy ek leaver thús. Tineke Altenburg naam nei 4 jier ôfskie fan 
it bestjoer, foar har yn ’t plak is Harmina de Schiffart beneamd. 
Ferline jier is de herhellingskursus foar it betsjinjen fan de AED op it lêste momint net 
trochgien. Dit hat wol kosten mei him meibrocht. Der sil noch ien kear besocht wurde om 
in kursus te organisearjen. Persoanen dy dan op it lêste momint ôfsizze, moatte dan sels 
in part betelje. It bestjoer fan Doarpsbelang is dwaande mei it meitsjen fan in Doarpsfizy. 
De gemeente   Súdwest-Fryslân stelt sa’n dokumint tige op priis. Op de webside fan 
Easterwierrum sil in presintaasje fersoarge wurde en kin elts oanfullings/opmerkings 
jaan. De Fryske Miljeu Federaasje en Lânskipsbehear ha 11 doarpen benadere, wêrûnder 
ek Easterwierrum, foar it griener, blomriker/kleuriger meitsjen fan de omjouwing. Dizze 
organisaasjes sammelje de ideeën en regelje fierder ek de subsydzjes, oanfragen ensfh.

Parrebeammen
Doarpsbelang hat Robert Terra frege oft hy de parrebeammen oan de Doarpsstrjitte snoeie 
woe. Op sneon 11 maart ha Robert en Siebren Koopmans mei help fan Dinny Boersma 
dit oanpakt. Ien beam wie kompleet ferrotte en net mear fertroud, dat dizze is omhakt. 
De beammen binne begjin jierren 50 troch de skoalbern plante en by de beammen moatte 
noch fleskes sitte mei nammen. As de stobbe ferwidere wurdt, soe it prachtich wêze as der 
noch in fleske nei boppen komt. Der sille 2 nije beammen plante wurde. Fan dit plak ôf 
wolle wy Robert, Siebren en Dinny tige tank sizze foar harren ynset.

Beamspegels “Reade Plein” 
De beamspegels op it “Reade Plein” sille dizze maitiid beplante wurde mei Japanske Hulst. 
Dit liket in hiel soad op buxus, wat earst de bedoeling wie.

Fytspaad lâns de Swette
Omt Doarpsbelang geregeld klachten krige oer losrinnende hûnen op it fytspaad en dit sa no 
en dan gefaarlike sitewaasje opsmyt, sil oan it begjin fan it fytspaad by de Dille, Langlâns-
brêge en it Mantgumerhúske buorden pleatst wurde mei “Honden aan de lijn”.

Ut namme fan it bestjoer, 
Tryntsje van der Meer
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Wilna Drees 1944-2017

Op 9 febrewaris is Wilna op 72-jierrige leeftyd ferstoarn. Wilna kaam hast tsien 
jier lyn allinne op de pleats fan Bauke en Fokje Schoustra op Tsjerkebuorren 1 
te wenjen. De pleats wie al stript en Wilna hat ek de nedige ferbouwingen dwaan 
litten, en it resultaat mei der wêze. Op har 65ste joech se in ‘housewarmingsparty’ 
foar buorlju en freonen en har soan Michiel wie oer út Australië. Wilna holp wol 
mei by begraffenissen en se wûn in kear de snertsiederswedstriid, mar fierder wie 
se drok mei de ôfwikkeling fan de antykhannel fan har ferstoarne man. Sy wie sels 
restaurateur fan skilderijen en hat in skoftke as frijwilliger by it Frysk Museum 
wurke. Froeger hat se mei har berop ek ris meidien oan ‘Wie van de drie’ en it waard 
net ret.
Net lang nei har 65ste krige se, mei troch stress troch erfenisproblemen mei har 
styfbern, in beroerte. Wilna ferhuze nei Borniaherne yn Ljouwert en Michiel kaam op 
de pleats om de saken te regeljen. Nei in twadde beroerte kaam syn frou Lisa ek oer 
en moasten harren jongste, Engelstalige, bern, Gemma en Kane, hjir op de Fôlefinne; 
dat gie prima en it wie in moaie opstekker foar in trijetalige skoalle.
Nei trije jier ferhuze Wilna nei Loosdrecht, tichter by har suster en freonen, en 
Michiel ferhuze nei Leiden. Syn frou en bern moasten werom nei Australië op syk 
nei wurk en in hûs. Harren âldste soan, Brennan, hie it lykwols sa goed foldien yn 
Nederlân, dat er no yn Leiden studearret.
Wilna wie healsidich ferlamme en koe har net fersteanber meitsje, alteast net mei 
wurden. Se lei gelokkich maklik kontakt mei oare bewenners en personiel. Nei’t 
dúdlik waard dat sy net yn oanmerking kaam foar eutanasy, hat se har situaasje 
akseptearre en der op in bewûnderensweardige manier it bêste fan makke.
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Escape uit de Tysker!

Waarschijnlijk heeft u al opgevangen dat Easterwierrum een escaperoom krijgt. 
Maar wat is nou precies de bedoeling? En wat is zo’n escaperoom eigenlijk? 
Om een beeld te geven, organiseert Stichting Escaperoom Easterwierrum op 
30 april een benefiet in de Tysker. Met vier mini-escaperooms, om zelf te testen.

Escaperooms zijn momenteel helemaal ‘in’. Voor degenen die niet weten wat het is, 
leggen we het verschijnsel even uit. Een groep mensen laat zich opsluiten en probeert 
binnen een uur te ontsnappen. Dat kan door opdrachten te doen, codes te kraken en 
raadsels op te lossen. Daarbij moet de groep goed communiceren en samenwerken, 
anders lukt het niet. Het klinkt simpel, maar vergeet niet dat deelnemers onder 
tijdsdruk staan, opzwepende muziek horen en vaak in een spannende omgeving zijn. 
Gelukkig wordt soms een hint gegeven door de begeleiding.
Vier Easterwierrumers – Paula Boersma, André Bootsma, Wouter Kramer en Trudy 
de Vos – lijkt het leuk om zelf een escaperoom te bedenken en te bouwen; samen 
met vrijwilligers uit het dorp. We hebben daarom in februari 2017 de Stichting 
Escaperoom Easterwierrum opgericht. Het plan is om de escaperoom te maken in 
twee zeecontainers van elk 12 meter, die op het terrein van Bootsma aan de Eker 
komen, schuin tegenover de loods van Cofri. Bezoekers worden vooraf ontvangen in 
de Tysker: ze kunnen daar hun jas kwijt, naar de wc en na afloop een drankje krijgen. 
De beheerscommissie heeft hier enthousiast mee ingestemd. Ook gaf de gemeente 
toestemming. We zijn nu in de fase van geld inzamelen via fondsen. Ook zetten we 
crowdfunding in. Als alles goed gaat, kunnen we de escaperoom hopelijk eind 2017 
openen.

Meehelpen? Dat kan!
Hopelijk gaat het dorp er iets van merken dat de escaperoom er is. Verwacht geen 
drommen toeristen, want er kunnen niet meer dan zes mensen tegelijk in. We hopen 
met name een leuk gezamenlijk project neer te zetten, goed voor de leefbaarheid en 
saamhorigheid in Easterwierrum. Daarbij hopen we op de inzet van vrijwilligers. 
We zoeken eerst bouwers en shoppers. Handige mensen die helpen met de technische 
inrichting, en slimme inkopers die het leuk vinden om internet en kringloopwinkels 
af te speuren op zoek naar de juiste spullen. Is de escaperoom af, dan hebben 
we begeleiders nodig. Zij ontvangen bezoekers, houden hen in de gaten via de 
camera’s, geven hints en maken de room klaar voor de volgende groep. We denken 
hierbij vooral aan jongeren tussen 18 en 25 jaar. Maar ook anderen die tegen 
vrijwilligersvergoeding de begeleiding willen doen, mogen zich melden. Overigens 
wordt niemand rijk van de escaperoom; als er al winst wordt gemaakt, gebruiken we 
die om een tweede escaperoom te bouwen.
Om helder te maken wat er nou zo leuk is aan escaperooms én om geld in te zamelen, 
organiseren we 30 april een benefiet in de Tysker. Met vier miniescaperooms, 
waaronder één speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. U krijgt hierover 
een flyer in de bus. We hopen veel Easterwierrumers te ontvangen en enthousiast te 
maken voor de escaperoom!

Stichting Escaperoom Easterwierrum: Paula, André, Wouter en Trudy
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In de dorpen tot ver in de omgeving van Easterwierrum drong de afgelopen weken 
tot de inwoners steeds meer door dat er iets op til was in de gemeente, want overal 
verschenen handafdrukken in schoensmeer op deuren en ramen van allerhande 
gebouwen en auto’s. Het blijkt dat de 33 kinderen die sinds januari al aan het repeteren 
zijn, zich al helemaal lid van hun Binde fan ’e Swarte Hân voelen, ook buiten de 
repetities om.

De kinderen zijn in het stuk voor een groot deel echt bendeleden. Tekst- en muziek-
schrijver Peter Sijbenga uit Reduzum nam Pietje Bell, de held van de bekende 
kinderboeken wel als basis, maar hij schreef een compleet nieuw stuk waarin nog veel 
meer jeugdhelden van het branieschopperige, creatieve type figureren. Oliver Twist, 
Pippi Langkous, Dik Trom, Suske de Rat en Sietske en Hielkje.

De regie is dit jaar voor het eerst in handen van Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom.
Joke Krist tekent voor het instuderen van de songs, Coco de Haas en Trieneke Verbeek 
zijn verantwoordelijk voor de dans en de ontwerpers van het decor en de kostuums 
zijn Jan-Eric Venema respectievelijk Wolly Prins.

De kinderen werken onder hun leiding haast een half jaar intensief aan het stuk. 
Ze leren spelen, zingen, dansen, sommigen spreken voor het eerst Fries en het is 
boven alles een fantastische sociale leerervaring voor ze.

Pietje Bell is het 27e stuk voor BIS.
Sinne Kooistra en Jens de Boer dogge dit jier mei oan it Berne Iepenloftspul yn 
Easterwierrum.
Tegearre mei noch 31 oare bern oefenje sy moannelang, twa kear yn ‘e wike, oan in 
nij stik, spesjaal foar dit jier skreaun troch 
Peter Sijbenga, mei de titel Pietje Bel en de 
Binde fan ‘e Swarte Hân.

Der binne sân foarstellings yn juny/july; 
de premjère is op 22 juny.
De kaartferkeap giet ynkoarten los op www.
bis2017.nl.
Op ’e site fine jimme de nijste ynformaasje en 
foto’s.

Hertlike groetnis en wy hoopje oant yn juny 
yn Easterwierrum!

Nammens it BIS-bestjoer,
Ria Kraa (06 51281792
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Doarpsstrjitte 8: 
boerderij en timmerwerkplaats

Het pand aan doarpsstrjitte 8 is ge-
bouwd in 1863 door timmerman Lam-
mert Kornelis Sikkema uit Wirdum. Hij 
koopt van mr. Wiardus Buma dan een 
plek greide voor 1029 gulden. Het pand 
wordt omschreven als eene woning en 
timmerschuur. Sikkema verhuurt het ge-
heel aan timmerman Roel Joukes Krom-
kamp en zijn vrouw Machtilda Baukes 
van der Heide. Wanneer Kromkamp in 
1871 op 33 jarige leeftijd overlijdt wordt het pand verkocht voor 3200 gulden aan 
koopman en landbouwer Marten Stoffel van der Goot.

Van der Goot begint hier een koemelkerij en breidt in 1884 het gebouw uit. In 1891 
wordt zoon Uiltje de eigenaar en verkoopt het in 1902 aan koopman en veehouder 
Douwe Wiebes Tilstra voor 2400 gulden. In 1904 en 1908 wordt er verbouwd en bij-
gebouwd. Samen met zijn vrouw Sjoukje Aukes de Jong wonen ze hier tot 1918.

Het pand wordt dan verkocht voor 6350 gulden aan veehandelaar Teade Hiddes 
Kooiker, die hier met zijn vrouw Sijbrigje (Syb) Jellema gaat wonen. Teade Kooiker 
was in 1914 medeoprichter van de coöperatieve boerenleenbank in Raerd en in 1917 
medeoprichter van de melkcontroleverening in Easterwierrum.

In 1930 verkoopt Teade het aan zijn zuster Hendrikje en haar man Pieter Thomas 
Buwalda. Hetzelfde jaar verkopen zij hun koemelkerij nabij De Dille (No. 2).Met 
zoon Thomas zetten ze hun koemelkerij en fouragehandel aan de Doarpsstrjitte voort.

In 1942 wordt het verkocht aan veehouder Durk Sybrandy. Zijn zoon Siebe en 
diens vrouw Eelkje komen hier dan te wonen. In 1951 verhuizen ze naar de ouderlij-
ke boerderij (Hegedyk 1).

De boerderij wordt vervolgens verkocht aan veehouder Doeke en Gjet Meintema. 
De boerderij van Tsjerkebuorren 5 dragen ze over aan zoon Bonne en zijn vrouw 
Harmke. Doeke overlijdt in juli 1954 plotseling. Dochter Griet, die met Reinder 
Hoekstra is getrouwd, komen in mei 1955 aan de Doarpsstrjitte te wonen en Gjet 
verhuisd naar elders in het dorp. Reinder boert gezamenlijk met zijn zwager Bonne 
op Tsjerkebuorren. In 1957 wordt de boerderij aanzienlijk verbouwd, waarbij de stal-
ruimte wordt uitgebreid. Er worden twintig melkkoeien met jongvee gehouden. Na 

het vroegtijdig overlijden van Bonne in 1962, worden 
de bedrijven gesplitst en boert Reinder alleen verder aan 
de Doarpsstrjitte. In 1971 staakt de familie Hoekstra de 
bedrijfsvoering en verhuist naar Poppenwier.

De gebouwen worden dan verkocht aan de firma Piet 
en Bonnie Bootsma en krijgt daarmee, na honderd jaar, 
weer haar oorspronkelijke bestemming terug . De schuur 
wordt aanvankelijk gebruikt voor opslag. En de woning 
wordt ingericht als bar. In 1978 wordt achter de boerde-
rij een nieuwe timmerwerkplaats gebouwd. En tijdens 
de sneeuwwinter van februari 1979 vindt de verhuizing 
naar de nieuwe loods plaats. Vervolgens wordt de wo-
ning ingericht als kantoorruimte.

Nico van der Werf
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24 juli - De Wellington IC R1397 - 25 juli 1941
De fatale vlucht in de nacht van 24 op 25 juli 1941.

Deel VI 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-
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len de Oorlog niet overleven. De Greisenau overleeft tot april ’45 en wordt bij Kiel 
gekelderd.
En dan de 24e en 25 juli 1941: wat daar gebeurd lijkt veel op de “Wet van Murfy”, 
die zegt: “Dat als er iets mis kan gaan, dat dan vervolgens ook eens zal gebeuren”!
En dat dergelijke zaken, de neiging hebben te cumuleren! Soms gaat dan alles mis!
We hebben al gelezen in de vorige delen, dat “Het 103e SQDR Wellingtons IC’s 
op de 24e juli 1941 op hun nieuwe bases Elsham Wolds landt, waarna de helft, 6 
Wellingtons al direct op weg gestuurd worden met 94 andere toestellen richting Brest 
en de Greisenau, hiervan werden 19 toestellen vermist of neergeschoten, van de 
Wellingtons 11 stuks, een percentage van ongeveer 20%, dat ook het gemiddelde is 
van alle aanvalsvluchten op Brest. (15 Hallifaxen gaan op weg naar de Skarnhorst en 
slechts 4 komen thuis!)
Vervolgens gaat de andere helft van 6 Wellingtons w.o. de R1397, samen met 31 
andere toestellen op weg, naar de havens van Emden, een gedeelte van de groep 
gaat naar de havens van Kiel, na lossing van de bommen op het doel en een controle 
rondje om het resultaat te bezien, neemt men contact op met de bases, “missie 
geslaagd”.
Bij terugkomst (rond 05.00 uur) op hun nieuwe bases verklaren de andere 5, dat ze 
na die melding boven Emden aan de bases, geen enkel contact meer met de R1397 
hebben gehad, die komt die morgen niet meer thuis, en wordt vervolgens door een 
“RAF klerk” genoteerd als: “Vermist op de raid naar Brest” (die van de andere helft 
dus) en wat geschreven is, is geschreven en dus de waarheid. Beide delen hadden 
verliezen! Uit de melding van die 5, kan gerust worden opgemaakt dat ze een treffer 
opgelopen hebben met als gevolg een dode radio. Dit noodzaakt dus een eenzame 
terugweg naar huis, ze nemen de route over midden Friesland, met als gevolg dat ze 
aan het eind van een lange dag en nacht, recht in de armen van Helmut Lent vliegen, 
die uit gewoonte zich graag over dit soort vliegtuigen ontfermt.
Uit het wachtboekje van heit, valt op, dat hij nog al eens melding maakt van dit soort
(Duitse)nachtjagers, die in de vroege ochtend de terugkomers opwachten. Hoe gaat 
dat dan in zijn werk? Wel in 1940/41 is in het geheim tussen Oudemirdum en Sondel 
een Radarstation gebouwd (die bunkers zijn na de oorlog generaties lang in gebruik 
geweest als recreatie gebouwen voor de jeugd). Dit station had de naam “IJsbeer”, zij 
screenden het luchtruim boven Friesland en spoorden de doelen op, die ze vervolgens 
aan de wachtende nachtjagers doorgaven, en via de radio naar dat doel leidden. Het 
laatste stukje deden de jachtvliegers zelf met hun eigen radar.
Net over de Fries-Groningse grens bij Marum stond het 2e Radarstation “Leeuw”.
Zo ook in deze nacht, IJsbeer vond de R1397 en toevallig had Helmut Lent met zijn 
Navigator Reinthal de wacht betrokken, en dit stel was niet de éérste de beste, nee 
de aller beste van allemaal, de R1397 was zijn 20e slachtoffer! Je moet maar peg 
hebben!

Mervin Sydney Lund versus Helmut Lent, beiden 23 jaar jong.
Mervin Lunt geb. 1918 Mount Eden Auckland, New Zealand, zoon van Gustaf 
Emanuel Lund van Duitse afkomst en Mary Ann (zijn oudere broer Clarence, ook 
piloot, werd op 29 juli 1942 boven Oldenburg Duitsland neergeschoten en ligt daar 
begraven).
Helmut Lent geb. 1918 Pyrene bij Landsberg an der Warthe Duitsland, Piloot vanaf 
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het begin van Hitlers Oorlog, te beginnen bij Sudetenland, Polen, Denemarken 
Noorwegen enz. enz. verschijnt in aug 1940 in Nederland, op de bases Deelen 
bij Arnhem, komt daar bij de nachtjagers, als Staffelkapitän met een score van 6 
Dagoverwinningen. Vliegt 24 missies zonder resultaat vraagt terugplaatsing naar de 
dagjagers aan, dat wordt geweigerd, na 35 vruchteloze missies is het eindelijk weer 
raak en krijgt hij de techniek onder de knie. Op 01 juli 1941 wordt hij geplaatst op 
Leeuwarden met 12 overwinningen.
Op 25 juli 1941 is Mervin Lund zijn 20 slachtoffer al, (wordt tijdens een korte 
vacantie geridderd in Duitsland en trouwt daar, waarna hij zijn werk op Leeuwarden 
hervat), en die in de Hommerts zijn 60e!
Kortweg op 30 juli 1943 verlaat hij Leeuwarden met 72 overwinningen, is de 
lieveling van Göring en Hitler, die hem persoonlijk decoreert. Verongelukt door 
motorpech met een Junker Bommenwerper op weg naar een vergadering, op 05 okt. 
1944 en overlijdt op de 7e oktober aan zijn verwondingen, wordt postuum bevorderd 
tot Obers-Leutnant en is de op één na hoogst gedecoreerde Luftwaffe militair, met 
110 overwinningen.
Krijgt een staatsbegrafenis die door Herman Göring persoonlijk geleid wordt.
En net die moet je boven Friesland tegenkomen, na een heel lange dag en nacht en 
nog alléén ook.
Daar past dan nog een verkeerde notitie mooi bij, en daardoor 74 jaar vermis zijn !!!
En vermist is erger dan dood! Dat nu, is de Wet van Murfy!

    versus    

Figuur 1 N P/O Captain Mervin Sydney Lunt 23 jaar N.Z.   Figuur 2
geb.1918 New Zealand.  Ober Leutnant Helmut Lent
Kerk Boazum juli 2011.  Geb. 1918 Duitsland

Hoewel het Wellington R1397 Toestel bij Kleiterp Boazum en omliggende dorpen 
is gaan behoren is het na 2002 ook een beetje mijn toestel geworden en wil ik 
meehelpen om deze jongens na 70 en straks 75 jaar een gezicht te geven, wat ze meer 
dan wat ook verdiend hebben.

Feite Eeuwkes Terpstra, Heeg
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De Zonnebloem afd. Easterwierrum e.o. en zorgcentrum 
“Nij Dekema” gaven een gezellige middag in het 
dorpshuis de “Tysker” in Easterwierrum. 
Ondanks dat de griep hier en daar heerste was de zaal toch 
nog aardig bezet. 
Als welkom kregen we meteen al een kopje thee of koffie 
met wat lekkers erbij. Tevens konden we lootjes kopen. 

We werden welkom geheten door Griet Boersma. Op het 
podium stond het smartlappenkoor “ Kommer en Kwel” 
al klaar. Ze konden de sfeer er wel in krijgen. Ze zongen 
bekende liedjes van o.a. de Jantjes, De Clown van Ben 
Kramer, en het Fryske Hynder van Griet Wiersma, 
Spiegelbeeld van Willeke Albertie en nog meer bekende 
liedjes. 

Tussendoor pauze waar we een tweede kopje drinken 
kregen. De verloting kwam, waar veel prijsjes werden 
gewonnen. 
De smartlappen kwamen weer aan de beurt, en er werd 
weer veel meegezongen en geklapt. Griet Boersma 
bedankte het smartlappenkoor en hun begeleiders en ook 
de vrijwilligers en aanwezigen. 
Ze had nog een verzoek, de volgende dag zou meneer 
v.d. Sloot 90 jaar worden, daar hebben we nog even voor 
gezongen, geweldig was dat. We kregen nog een borreltje 
aangeboden met een lekker hapje. 

Als toegift een gedicht “voor ieder die geboren is voor 
1945” voorgedragen door Atsje Jorna.
Dit verhaal is gevonden door een vrijwilligster bij 
haar moeder in het bejaardentehuis. Het ging over 
tegenstellingen tussen jong en oud. 
Als je ouder bent moet je sterker in je schoenen staan 
dan ooit, want men zegt, als de jeugd moe is, is zij aan 
vakantie toe, als oudere mensen moe zijn takelen ze af! 
Als de jeugd iets vergeet hoor je: “Ik heb het ook zo 
waanzinnig druk.” 
Als oudere mensen iets vergeten, zeggen ze: “Hij of zij 
wordt dement.” 
Het gedicht sloot af met: 
Maar wij oudjes, wij hebben het overleefd! 

We denken terug aan een hele gezellige mooie middag. 

Twee gasten van Boazum.
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Help! Stampertje heeft epilepsie!
Apart. Niemand schijnt ervaring te hebben met een konijn met epilepsie, zelfs de specialisten 
in den lande niet. Dan zelf dus maar wat bedenken. Bij honden en katten geven we tweemaal 
daags medicatie, maar een konijn is wat lastig te pillen…

Stampertje is een vondeling. Een wild konijntje dat door de ouders waarschijnlijk al binnen een paar 
weken uit het nest is verstoten, omdat ie ‘raar’ deed. Zijn nieuwe ‘moeder’ Erica heeft zich op een 
mooie zomeravond over hem ontfermd. De eerste nacht zou hij wel niet doorkomen, zo dacht Erica. 
Maar wonder boven wonder, hij leefde de volgende ochtend nog. Met heel veel liefde en zorg werd 
het verloren krummeltje met een flesje groot gebracht, samen met een Teddybeertje waar Stamper 
zich lekker tegen aan kon vlijen. Het viel op dat ie soms wat ‘raar’ deed. De motoriek klopte niet 
altijd. Dat werd gaandeweg wat beter, totdat Stamper toevallen kreeg. Erica heeft eerder zowel een 
hond als een kat met epilepsie gehad en herkende de symptomen meteen. Haar zelfgemaakte filmpje 
overtuigde mij ook direct. Epilepsie is een akelige aandoening.

Ik leg het meestal aan de eigenaar uit als ‘kortsluiting in het koppie’. Soms is er een oorzakelijke 
factor aan te wijzen, maar meestal niet. En hoe jonger het bij een dier zich voordoet, hoe groter de 
kans dat er een erfelijke factor in het spel is. En hoe slechter de prognose…

Ik informeerde hier en daar, maar bij konijnen schijnt erg weinig ervaring te zijn met deze 
vervelende kwaal. Het zou geassocieerd kunnen worden met een protozoaire parasiet (infectie met 
een eencellige), maar dat lijkt hier niet het geval. Vaak zie je dan namelijk ook problemen in het 
evenwichtsorgaan met een scheef koppie als gevolg. Dat is bij Stamper niet aan de orde. Moest 
dus zelf een therapie bedenken. Bijsluiters werden nageplozen en internet geraadpleegd. Het hielp 
me niet verder en er zat niets anders op dan maar wat te proberen. Gelukkig werd ik geholpen door 
de vindingrijkheid van Erica, want die is zo goed als onbegrensd. Ze vermaalde de tabletten met 
een vijzel en vermengde het poeder met wat honing. Zonder problemen neemt het konijntje zelf de 
medicatie tot zich, al likkend van haar vingertop! Na driemaal bijstellen hadden we een dosering 
uitgedokterd die werkte. In plaats van een cluster van 4 à 5 toevallen elke 7 tot 10 dagen is het nu al 
weken goed!

Stamper kwam deze maand in de puberteit. En zijn mannelijkheid zat ‘m zodanig in de weg dat 
hij begon te rijden op alles wat voor zijn kleine stampertje kwam… We bespraken de risico’s van 
opereren die er ontegenzeglijk zijn met een kwaal als die van Stamper. Vorige week is ie met succes 
onder het mes geweest. En na een kleine stagnatie huppelt ie weer vrolijk door de kamer bij de 
beestenboel van Erica. Volledig in zijn sas tussen honden en katten. Meer lezen of foto’s zien? Kijk 
dan verder op www.bistedokter.nl

menno@bistedokter
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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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De huisartspraktijken Wirdum en Weidum verhuizen!

15 Maart was het zover, toen verhuisde de praktijk van dokter Bartels uit Wirdum 
naar it Kleaster te Wytgaard. Vervolgens verhuisde de praktijk van dokter Lukkes uit 
Weidum op 29 maart naar it Kleaster.
Na 123 jaar een huisartsvestiging in Wirdum en 129 jaar in Weidum zijn we met 
elkaar onder één dak in het nieuwe gezondheidscentrum it Kleaster.

We doen dit niet voor niets, we denken dat het de logische stap is richting behoud van 
1e lijns zorg op het platteland. Het belangrijkste onderdeel van huisartsgeneeskunde 
is zorg te kunnen bieden dichtbij huis. In de moderne tijd kan dit alleen wanneer je 
de krachten bundelt en de noodzakelijke zorg samen aanbiedt. De fysiotherapie, de 
buurtzorg, het laboratorium en de apotheek doen met ons mee. “Door samen te gaan 
zullen ook jonge huisartsen in de toekomst hier graag komen werken.”

Wij kijken uit naar het werken vanuit het nieuwe centrum in Wytgaard. 
Vanaf 15 maart en 29 maart 2017 heten we u van harte welkom in 

Gezondheidscentrum it Kleaster.

Dré Bartels en Luit-Jan Lukkes
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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: Cato Terra
Email: robertencato@gmail.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




