
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM JULY 2017

Ik wenje al 
yn Fryslân, 
oars gong ik 

hjir op fakânsje.

Yn dit nûmer û.o.
• Nijs, tekeningen en ferhaaltsjes 

fan groep 1, 2, 3, 4 en 5 •
• Groep 6, 7 en 8 op skoalreis en mear •

• Doarps- en ferieningsnijs •
• Nico van der Werf oer Gerbranda State u



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 einde van het schooljaar…
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Het einde van het schooljaar is nu 
gekomen. Wij blikken terug op een prachtig schooljaar, een jaar waarin de kinderen 
weer veel geleerd hebben en ze de kans hebben gekregen om zichzelf volop te 
ontwikkelen. Hier zijn wij als team natuurlijk reuze trots op! 
Maar aan het einde van het jaar is het ook tijd om afscheid te nemen van de 
leerlingen van groep 8. Sinne, Harm-Jan, Rein en Nataniël zullen alle vier naar het 
vervolgonderwijs gaan en hun eigen weg vinden. Natuurlijk wensen wij deze vier 
kanjers daar heel veel succes bij!
Natuurlijk gaan alle kinderen heerlijk vakantie vieren, want wat was het een lang 
jaar. De laatste loodjes waren soms best zwaar.
Komend schooljaar heten wij alle kinderen meer dan welkom! Wij zijn erg blij 
dat wij de school mogen blijven “draaien” met dezelfde collega’s. Never change a 
winning team!
Maar een school kan niet alleen maar “draaien” op leerkrachten. Bij deze wil ik 
graag alle ouders die op wat voor manier dan ook geholpen hebben bij verschillende 
activiteiten heel hartelijk bedanken. 
Denk hierbij aan de luizenmoeders, de versier commissie, de activiteiten 
begeleiding, de MR, de ouders die ons naar verschillende uitjes brachten en ga zo 
maar door. Zonder deze hulp zouden tal van activiteiten niet door kunnen gaan.
En dit is wat wij als gemeenschappelijk doel hebben; De kinderen een geweldige 
basisschooltijd geven, laten we dat nooit uit het oog verliezen.
Als laatste wil ik u allen een hele fijne zomervakantie wensen en dan willen wij vanaf 
maandag 4 september alle leerlingen weer welkom heten! 

Met vriendelijke groet,
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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De vakantieplannen van groep 1-2
Dit keer zullen wij het niet hebben over wat we allemaal geleerd hebben maar 

wat wij allemaal gaan doen in de vakantie.

De kinderen hebben allemaal erg veel zin in de zomervakantie en hebben al erg 

veel leuke plannen gemaakt, lees maar!

Mirthe:  Ik ga zwemmen in het zwembad, dat is leuk! En ik ga ook lekker spelen in 

de speeltuin. En op vakantie is het super leuk. Misschien naar Kroatië of 

naar een eiland.

Froucke:  Ik ga dan een ijsco eten misschien. En voor de rest weet ik nog niet.

Anouk:  Wij gaan dan denk ik naar het strand. Ik ga dan met de strandbal in de 

zee spelen.

Genna:  Ik ga dan zwemmen bij de Potten, waar pake de hondjes uitlaat.

Siger:  Wij gaan op vakantie naar Duitsland. Ik ga ook zwemmen in ons 

zwembad.

Femke W:  Wij gaan een ijsje eten en wij gaan verhuizen.

Doutzen:  Wij gaan in de vakantie naar Limburg naar een vakantiehuisje. 

Dan moeten we eerst de spullen in de kastjes doen.

Matthew:  Ik denk dat ik met mijn opa en oma naar het zwembad ga. We nemen 

onze fiets dan mee in de auto.

Femke T:  Ik ga in de vakantie bloemen plukken voor mijn mama en papa. 

En ik ga buitenspelen en van de glijbaan. En ik ga met Wietse in de 

zandbak.

Jelte:  Ik denk dat ik dan bij pake en beppe ga logeren. Ik ga daar slapen en 

fietsen.

Thys:  Ik ga dan naar pake en beppe en ik wil graag naar de Julianatoren.

Jort:  Ik denk dat ik dan jarig ben en ik ga naar Vlieland. En dat ligt vlakbij 

Terschelling. Papa heeft een keer hard gelopen op Terschelling. 

En we gaan een ijsje eten bij de min12.
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Groep 3/4/5

School trip

We went to Earnewald on the school trip. We learned about the frog and did games. And we

were swimming and fishing for small animals. We walked on the bare feet path with eyes

closed. It was nice to do. Group 3/4 was building huts with branches and climbing on the

playground. Group 5/6 was also fishing and swimming and they did survival. We had fries

and lemonade and ice cream to eat. It was a nice day.

Ben and Julia

Do Komst

Wij zijn in het weekend naar Do Komst geweest. Heel groep 5 ging plastic

bekers zoeken, er waren wel 100000 bekers en toen gingen we dansen, want er

was een band en toen waren er weer heel veel plastic bekertjes en we hebben

bijna overal gezocht en in een minuut lagen wel weer 21 bekers! Maar toen

moest ik naar huis toe bij mij was er ook wat bezoek en toen gingen mijn papa

en mijn moeder naar Do Komst. Oma kwam om op ons te passen en mijn broer ging

naar B.I.S. dit was twee keer op een dag. Hij kwam 12 uur in de nacht weer

terug.

Sil
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Schoolreisje
We hebben beestjes en vissen gevist en
we hebben buik gegleden. We hebben
een hut gebouwd en we zijn op het
blote voeten pad gegaan. Met de ogen
dicht. We moesten met ogen dicht ook
raden wat in een paar zakjes zat. Er zat
een vis, sprinkhaan en pompeblêd in.
We hebben ook patat gegeten met
limo. Ook ijs gegeten en de klauterbaan
gedaan.
Youp, Sybren en Douwe.

Schoolreisje
Wij zijn op schoolreisje geweest En toen zijn we met de bus
gegaan. En toen hebben we in de speeltuin gespeeld. En
daarna hebben we verspringen gedaan. En kikkers gespot.
Daarna mochten we buik glijden. En toen hebben we patat
gegeten. En dat was heel lekker. En daarna mochten wij visjes
en beestjes vangen en toen mochten we ook zwemmen en
daarna mochten we een ijsje en chips. We hebben veel
gespeeld. Het was heel erg leuk.

Elisa en Doutzen
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Schoolreis verhaaltje
Wij hebben op schoolreisje vissen gevangen. We mochten in het
water zwemmen. We hadden ook een snoek en een oester gevangen.
Het buikglijden was ook heel leuk. We hebben ook een blotevoeten
pad gelopen. Dit moest met de ogen dicht. We hebben ook les gehad
over onderwater dieren. We mochten ook worden geschminkt als
kikkertje. We hebben ook een groep schoolvissen gezien. Toen we
aankwamen op schoolreisje mochten we zelf in het bospad lopen.
Toen we pauze hadden hebben we patat gegeten. Op het laatst
mochten we nog een ijsje eten. De dag was heel leuk!

Rikst en Tamara

SCHOOLREISJE
We moesten eerst op het blotevoetenpad.  
We moesten door de stenen en een 
kleine bak met water en schelpen. En ook 
houtsnippers en wij gingen daarna ook 
met schepnetjes vissen. We hebben een 
staafwants gevangen. We gingen toen 
patat eten en limo drinken en gingen toen 
hutten maken en buikglijden en klauteren 
op de baan.
Het was leuk en dat was het.

GROEJES HARMEN EN SYTSE

Schoolreisje
Wij zijn op schoolreisje gegaan. We moesten eerst een heel eind lopen. En toen
waren we er. We hebben eerst een verhaal van een mevrouw gehoord en toen
moesten we eerst met een plank, daar mee kon je met zijn tweetjes lopen en
dan moest je over een bult rennen en over de bult lagen vissen en dan moest je
weer terug over de bult lopen en dan de juf een high five geven. Daarna over
een buik glijbaan glijden dan moest je de vis in een mand leggen en wie de
meeste vissen had, heeft gewonnen en wij hebben gewonnen! Het was rood
vs. geel. We gingen toen visjes en zoo vangen ik en Berber en Julia we hadden
een waterschorpioen een larve van een waterkever. We hadden ook nog een
survivalbaan. Eerst moest je over een balk lopen. En toen over een en rechte
trap met een slap touw. En daarna moest je een op een touw staan en boven
je staat nog een touw en daar moest je je aan vast houden. Daarna een touw
onder je en touwen boven je daar moest je je aan vast houwen. En daarna
moest je slingeren over het water en de meeste kinderen vielen in het water en
dat was het moeilijkste. En je moest over het bruggetje weer terug. Daarna
moest je met een kabelbaan over het water.

SiI en Berber
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Weetjes met Ineke
1. De langste plaatsnaam ter wereld is te vinden is Wales, hier kun je het dorpje 

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch vinden. 
Deze plaatsnaam telt 58 letters. Google dit rare weetje maar!

2. Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, dan wordt hij wit.

3. De kolibrie kan achteruit vliegen.

4. De zandtijgerhaai eet zijn broertjes en zusjes op voordat het geboren wordt.

5. Clownvissen beginnen hun leven als een mannetje en tijdens hun leven 
veranderen ze in een vrouwtje.

( nu nog een verhaaltje…)

Een klein poesje
Ik kwam thuis uit dansen en in 1keer stonden Riemy en Hester voor mijn neus 
en deden mijn ogen dicht. Riemy bracht me naar haar kamer en daar stond de 
kattenbak. Ik vroeg: ‘Zit hij daar in?????’ maar jammer genoeg was dat niet zo, 
maar hij kwam de volgende dag. De volgende dag kwam Riemy thuis met een 
doos waar de kat is zat. Hij moest heel erg wennen, maar dat was snel al klaar. 
Nu ik dit typ is het een paar dagen geleden. Mijn hand zit onder de schrammen. 

HIJ is heel lief en heet:... ERNIE…

Skoallekamp
Moandei:

We binne fuort gongen om 10:00 oere.
Doe’t we oan kamen, gongen we gelyk nei de sliepkeamers ta om ús spullen út te pakken en 

ús bêden klear te meitsje.
It wie in grutte seal, dus we moesten dêr tegearre mei de jongens sliepe.

De ytseal en de keuken wiene hiel grut.

 De ytseal  De keuken De sliepseal
We hawwe lekker iten en binne nei it bosk gongen en ha in speurtocht dien. We gongen 

wer nei de kampear buorkerij, mar earst gongen we in kaart keapjen dy ‘t we nei ús famylje 
stjoere koene en ik ha in kaart nei hûs stjoerd. We hawwe de jûns hearlijke spaggeti hân. 

We binne hiel let op bed gongen.
We hiene ek ús eigen fjild wer ‘t we boatsje koene.

Tiisdei:
We ha in hearlijk ontbijt hân en we ha ús lunch pakket 

makke foar de hiele dei.
We binne wer nei it bosk west , mar fansels wol in oar bosk, 

mar we ha wer in speurtocht dien, dy’t hiel moeilik wie. 
Dêrnei binne we ek noch oan it swimmen wêst.

Dy jûn hiene we de bontejûn en dat wie hiel gesellich.
Woansdei:

We binne alles wer oan it opromjen west en it wie moai 
skjin. We binne ek noch nei it Sybrandy’s ontspanningspark 

wêst. 
Ineke Reitsma gr.7
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:BIS 2017: dit jaar heb ik meegedaan met BIS (berne iepenloft spul) dat was erg leuk . het begon 
ergens in begin januari toen mijn moeder me opgaf voor de audities de eerste auditie haalde ik 
maar toen de tweede kwam dacht ik dat ik dat niet zou halen . de volgende dag kreeg mijn vader 
een berichtje van BIS .
We wisten allebei niet wat er in stond . en ja hoor 
toen we keken zag ik dat ik door was . dus zo 
deed ik mee met BIS . de voorstellingen
Van BIS gingen best goed en er waren ook nooit 
ruzies tussen de kinderen dus dat was wel fijn . 
mijn rol was trouwens Oliver twist . ik was wel blij 
met mijn rol want ik wou niet te veel tekst maar 
ik wilde wel WAT tekst Soms zijn er wel kleine 
foutjes maar het publiek merkt daar meestal niet 
zo veel van . en tot nu toe is er nog niet zo veel 
misgegaan . soms duurt BIS wel wat lang . in een 
week ben ik 27 uur bij BIS geweest want het oefe-
nen in de 2 dagen duurde al 12 uur elke dag 6 .
en dan ook nog voorstellingen van 6 of 7 uur en dat allemaal in 1 week maar 
daar denk je niet zo veel aan .
De laatste voorstelling was van 2 uur middags tot 1 uur midden in de nacht . 
dat was omdat we nog een eind party hadden . en dat was wel grappig want 
alle meiden moesten huilen echt bijna allemaal . daarna heb ik nog wat met de 
andere jongens rondgehangen en later ging ik naar huis .

SCHOOL REISJE !!!
die dag mocht ik uit slapen omdat we de deze dag naar schoolkamp gingen . om 10 uur 
gingen we weg . na ongeveer een uur kwamen we aan bij de kampeer boerderij we 

moesten eerst onze beden opmaken . toen dat klaar was hebben we in de grote tuin achter ons 
huis gezeten spelletjes gedaan en zo . daarna zijn we naar onze kamer gegaan . de jongens en de 
meisjes sliepen op de zelfde kamer dus dat werd wat . we sliepen ook heel laat en als we dan in 
bed lagen ging iedereen nog praten en kwebbelen en spelletjes bedenken . die morgen hebben 
we lekker ontbeten en deed ik daarna vliegenjacht met een elektrische vliegen mepper maar dat 
duurde niet lang want ik moest eerst nog corvee doen met de meiden dus een beetje jammer
maar ja . toen we klaar waren gingen we met de fiets naar een strand daar hebben we een speur-
tocht gedaan door het bos en moesten we zo snel mogelijk rondjes rennen . het was 200 meter . 
en dat deed ik in 22 seconden . toen we klaar waren gingen we naar het strand . daar heb ik niet 
lang gezwommen maar toch wel even . ik heb daar vooral zitten kasteel bouwen met Rein Thialda 
Ineke Doutsen en Sinne . we waren een stad aan het bouwen . later kwam een groepje mensen en 
die deed iets met kunst . Doutsen wou er voor de grap een bal naar toe gooien maar dat durfde ze 
niet dus deed ik het . ik ging achter de grote kring staan en stond daar stil ik gooide de bal in het 
midden en al die mensen keken me heel raar aan en ik zei letterlijk: ( Oeps hoe kan dat nou ??? ) 
dus iedereen moest hard lachen en ik rende snel terug . daarna hebben we nog een ijsje gekregen 
en zijn we terug gegaan . In de kampeerboerderij was het erg warm dus iedereen ging naar buiten, 
maar ik bleef nog even binnen en weer had ik die avond corvee . Die avond hebben we bontejûn 
gehad met allemaal leuke spelletjes en als laatst hadden we een spook speurtocht en dat was wel 
leuk en ook wel grappig . die avond hebben we niet veel meer gedaan . toen we wakker werden 
hebben we onze spullen ingepakt want we gingen bijna alweer naar huis jammer genoeg maar 
eerst zijn we nog naar het vogelstjespark geweest . en daarna zijn we naar huis gegaan .

Jens de Boer groep 7

Afwassen 
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Stukje voor de schoolkrant.
Kangoeroe:

Ik begin met kangoeroe omdat het een 
verbazing was dat ik (vond ik een ver-
bazing, hoor) een prijsje heb gewon-
nen met de tekeningen. Een tekending 
en twee spelletjes. Mijn score was trouwens ook wel goed. Jens had de hoogste. 
Het was wel moeilijk.

Ik heb een voorbeeld dat jullie mogen oplossen. :

Is dat moeilijk of niet?

Herbarium:

Wij zijn even lekker uit lopen geweest. Weet je waar voor? 
Voor ons herbarium. We hebben heel veel planten geplukt. Ik 
heb samen met Thialda geplukt. Toen we in school kwamen 
hebben we de planten verdeeld en in onze bloemen persen ge-
daan. (en in zware boeken omdat het niet helemaal in onze boe-
ken paste.) toen we een week later waren hebben we ze in onze 
boeken geplakt. En ik heb de Friese namen en de Engelse namen de Nederlandse 
namen. Oh, en ook nog de Latijnse namen.
We zijn nog een keer geweest maar toen hebben we wat minder geplukt.

Skoalkamp:
We gongen wer op skoalkamp! YES!!
Hjir is in lytse “samenvatting” fan myn Skoalkamp.

Moandei:
We moasten om kertier foar tsienen op skoalle wêze. Mem soe 
myn spullen meinimme mar mem moast nei it wurk dus heit 
hat mei yn de trekker brocht. Ik siet mei juf yn de auto en 
Harmjan en Thialda sieten der ek by. We gongen nei kampear-
boerderij Groen. Doe we der wienen moast ik it bed opmeitsje. 
De fytsen moasten fan de karre ôf en tsjin it rek oan. We ha 
ek kaarten helle. Ik ha der op skreaun dat we swommen ha. Dy dei ha we ek 
midgetgolfd en swommen yn it Yselmar.

Tiisdei:
We hawwe swommen by Mirns. It wie hiel lekker wetter. Mar earst ha we in 
speurtocht dien. We hiene ek de “bonte jûn” ik hie earst in spultsje dien mei 
Harmjan en Thialda en der hat Sjoerd de priis fan wûn dernei die ik mei Sinne, 
Ineke en Thialda in gedicht dien. En as lêste ha ik mei Thialda de opdracht bingo 
dien en dêr hat Sjoerd ek de priis fan wûn.

Woansdei:
Woansdei moasten we gau ite want we gon-
gen nei it Sybrandy’s speelpark yn Riis. Ik 
bin hiel faak yn it blauwe wetterding west. 
Mar ik doarde net yn it spookhuis. Dernei gongen we wer nei hús 
en heit en mem binne hiel bliid dat ik wer thús bin.

Doutsen Jorna Gr. 7
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Schoolkrant
20-06- 2017
Ik had eerst paardrijwedstrijd Heamiel Concours in Bolsward! 
Het ging wel goed en was tevreden met mijn punten! Het was 
een hele gezellige wedstrijd!

Dêrnei gongen we nei de iepen 
dei van de Ald Toer! Wa’t doarde, 
koe hielendal nei boppen om 
dy klok te besjen. Dat wie hiel 
leuk om dat te sjen! Doe’t it 
healwei 3en wie begong de klok 
te lieden!
‘’AU!! ‘’ dat die sear oan dyn 
earen. Koest it sels ek dwaan, 
klokliede, dat wie wol leuk! Yn’e 

toer wie it best wol heech, hy is ek 35 meter!! Fan boppen koest hielendal nei Weidum ta sjen! 
En ik hielendal nei ús hûs! It wie wol hiel leuk, want oars sjochtst in fan bûten en no fan binnen! 
It wie best grut fan binnen ik fûn it in hiele leuke dei!

Schoolkamp 2017!

3 juli gingen we naar Oudemirdum op schoolkamp!
Eerst moesten we alle bagage in de auto`s doen en op naar 
Oudemirdum!!! We kwamen aan bij Kampeer Boerderij Groen 
eerst alles uitpakken, bedden opmaken en fietsen!

Bij de kampeer boerderij was 
ook een sportveld en daar 
gingen we spelen dat was heel leuk!
We gingen midgetgolf doen! Het was wel moeilijk en je 
moest de minste punten hebben! Het waren hele moeilijke 
parcourtjes maar het is wel gelukt!
Daarna gingen we in het IJsselmeer zwemmen!
Dat was lekker fris en gezellig! Toen we weer terug waren 
gingen we naar het bos en we deden eerst een spelletje en 

later gingen we in groepjes weg en moesten we kaartjes vinden en daar stond een vraag op 
je kon kiezen en daar stond een letter bij en als je al die goede letters had vormde dat een 
spreekwoord en dat was:
De koe bij de horens vatten (met de lastige zaak beginnen) en we fietsten later weg en daar 
zagen we koeien met hele grote horens!
Toen we weer bij de kampeerboerderij waren gingen we eten: Spaghetti!
We hadden ook nog kaarten gekocht en moesten toen nog even sturen en toen deden we bingo: 
iedereen had prijs dus dat was leuk!

4 juli
We gingen eerst ontbijten en toen fietsen naar het dorp daar moesten 
we rugzakken ophalen en we fietsten naar een strand toen we kregen 
een rugzak en een opdrachten boekje. We gingen in groepjes weg naar 
het Rijsterbos en we moesten opdrachten maken dat was heel leuk! Ik 
zat bij Sinne, Ineke en Enith in het groepje! In de rugzak zaten allemaal 
spulletjes zoals verrekijker en boekjes we kwamen ook bij 3 bomen 
tegen die meer dan 300 jaar oud waren! We moesten de route volgen in 
het opdrachtenboekje maar dat was wel moeilijk we waren vaak het pad 
kwijten maar we kwamen goed aan weer bij het strand en later gingen 
we daar ook zwemmen het was heel ondiep dus we konden niet zwemmen! Maar het water was 
wel lekker warm! Daarna gingen we daar zandkastelen bouwen! die avond hadden we Bonte 
Jûn! Dat was heel geslaagd er waren Quizzen en spelletjes ik deed met Doutsen bingo dat was 
heel geslaagd en gezellig!

5 juli
We gingen naar Sybrandy’s speelpark! Ik ben in alle attracties 
geweest en het was super leuk! het was heel mooi weer en het was 
heel gezellig! We gingen half 5 weer naar huis het was een super leuke kamp!

Thialda Koster groep 7
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Op de skoalle de Fôlefinne
De leuke dingen van myn leven op de dizze 
skoalle: in leuke ding fûn ik wol it bûtenboartsjen 
en rekkenje en spultjes en de juffen en masters. 
Doe’t ik op skoalle kaam wie ik de jinichste yn 
groep nul dat kaam op dat ik de âldste wie. Mar 
ik boarte ek mei bern út groep ien of groep twa. 
Ik fûn dat wol leuk en sa ‘n 4, 5 moanne letter 
siet myn hiele groep by my yn groep ien. Ik wit 
noch wol dat ik hiel faak yn de 
bouhoek woe om dingen te 

bouwen …ik haw hiele leuke herinneringen oan dizze skoalle.

Net sokke leuke dingen dy’t ikmei makke ha: yn groep trije gong it noch redelik 
goed mar yn groep 4 en 5 net. Ik fûn it net leuk.. de juf wie streng en ik krige 
altyd op myn donder en moast nei bliuwe omdat ik myn wurk net ôf hie… dat 
wiene net myn bêste skoaljieren.

Doe’t ik nei groep 6 gong krige ik it wer better en hoefde noait nei te bliuwen 
of sa en dy juf fan groep 4 en 5 is al fuort en ik ha in hiele goeie foarútgong, in 
sprong makke en dêr bin ik wo blij mei ..dit is net slecht nijs….mar krekt goed 
nijs.

Ik bin ik fierljepper dat doch ik al in jier: ik spring al 7.48 meter fier. Toen ik hjir 
op gong wie dat noch net sa, ik sprong toen sa’n 5 meter ik bin wol blij dat ik dit die. Ik fertel hoe 
ik hjir opkommen bin: yn 2015 mei de koningsspelen gongen we te fierljeppen yn Winsum, en dat 
fûn ik leuk en ik wie de beste en ik sprong it fierst maar doe’t ik der op gong moast ik noch wol in 
hiele protte oefenje om krek sa goed te fierljeppen en no kin ik hiel goed fierjleppe.

Skoalkamp 2017
We gongen moandei op kamp we moesten noch efkes wachtsje oant elkenien der wie, noch efkes 
heit en mem, pakes en beppes dach sizze en dêr giene we: toeters en noch mear toeters en yn 
de auto’s. In goed heal oerke ride en doe wiene we op “kampeer boerderij” Groen. We hellen de 
fytsen fan de karre fan Manfred en we hellen alles út de tassen en dêr nei stapten we op de fyts…
midgetgolve, swimme… nei de winkel om kaarten te heljen en bôle en doe gongen we wer werom 
nei de kampeer boerderij Groen en ha we kaarten skreaun en op de bus dien. De jûns hawwe we 
blikspuit dien yn it bosk en dat wie echt super leuk en yn it bosk ek in speurtocht dien en we ha in 
ree sjoen, want we stapten jûns goed tsien oere pas op de fyts nei de boerderij en hawwe noch 

wat spultjes dien en doe gongen we sliepen. 
Tiisdei diene we in speurtocht mar dy fûn ik iets 
minder en dêrnei ha we swommen yn de Iselmar 
en dêrnei binne we op de fyts werom gien om de 
bonte jûn klear te meitjen en dat wie echt hiel 
goed slagge: groep 8 hie de lieding en mei groep 
acht hiene we ek in spultsje foar op it lêst en 
dat gong ek goed en de jûns hiene we noch wat 
opromme want de oare deis gongen we wer nei 
hûs en we ha noch wat spultsjes dien en dat wie 

echt super leuk. We hawwe alles goed opromme en skjinn makke en de borg wer werom krigen en 
doe gongen we nei it “fûgeltjes park”Sybrandy en dêr wiene hiele leuke attraksies en ik gong der 
telkens yn en dêrnei gongen we wer nei hûs.

Harmjan Boersma gr.8
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Hoe het gaat op de Fôlefinne

Ik vind de school heel leuk en de meesters en juffen ook en de kinderen 
vind ik ook wel aardig. Maar toen ik voor het eerst op school kwam had 
ik geen leuke ervaring met de juffen die ik kreeg 1 juf was maar leuk. 
Maar toen ik naar groep 6&7 ging was het leuk en nu heb ik tenminste 
een beetje zin in school. Maar toen we vrijdag naar Boazum naar 
school gingen moest ik even wennen het was wel leuk en de kinderen 
waren aardig zoals bijvoorbeeld Ytsen en Fedde . Toen ik naar groep 
zeven ging, gingen wij naar Wiuwert dat was ook weer even wennen om 
naar een school te fietsen maar dat moest ik ook over twee jaar en daar 
had ik zin in en ik wilde al naar de Bogerman en nu ga ik ook naar de 
Bogerman

Ik hoop dat ik het leuk vind en ver kan komen

En hoge cijfers  halen, maar dat komt pas over

een paar maanden en ik heb er zin in!

Nog even wachten dus. Ondertussen zit ik nog op de

Fôlefinne maar dat is ook leuk.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ei experiment nodig azijn en ei en bakje

Onze juf heeft ons een trucje laten zien met een ei en azijn

En als je het 2 dagen laat staan is het kalk van het ei we en heb je 
alleen nog maar het dunne bescherm laagje dat om het ei zit en dat ziet 
er cool uit ik heb dat ook een keer geprobeerd maar dat was bij mijn 
vriend en toen we het 3 dagen lieten staan was het kalk van het ei er af

We hadden er drie gemaakt gelukkig maar want hij liet 1 vallen maar 
gelukkig was dat buiten en niet binnen anders kregen wij problemen

Nataniël Filarski- de Boer groep 8
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Rubberboot
16 juni ’17
Ik heb een rubberboot gekocht een paar dagen van te voren was ik met 
Tide in het dorp zei dat hij een rubberboot wou kopen bij aquaparx. 
Ik heb thuis ff gekeken en wou ook graag wel één .De volgende dag 
kwam ik thuis en mijn moeder had een rubberboot gevonden op 
marktplatz ik ging hem even bekijken en toen had ik met die man 
gebeld. Mijn moeder moest ‘s avonds weg 
en mijn vader en ik wilden hem even 
bekijken toen belde die man en zei dat de 
boot lek was mijn vader vroeg of hij het 
zelf het ook kon repareren en dat kon wel 
maar we moesten er wel later heen. 8 uur 
gingen we naar Britsum daarna toen we 
daar waren stond hij al recht op ik vond 
hem wel mooi en we namen hem mee op 
een kar. We gingen weer naar huis maar het was al laat dus ik moest 
naar bed. De volgende dag ‘s middags hebben Sjoerd en ik de boot er 
in getild en gingen varen, gelukkig ging alles goed en die middag heb 
ik dus de hele tijd gevaren.
Kittens
Wy hawwe twa nije kittens omdat ús 
foarige poes oanriden is en dus hiene 
myn mem en myn sus de folgjende dei 
twa nije kittens helle by in buorkerij en 
se binne read en swart griis en se binne 
hiel leaf !
De leuke dingen op de Fôle finne
Toen ik op de Flefinne kwam in groep één was het eerst wennen 
maar in groep 2 had ik een quad en een motor en mocht ik over het 
schoolplein heen rijden dat was leuk. Nu zit ik al in groep 8 en ben 
bijna van deze school af, het leukst vind ik nu handvaardigheid : 
allemaal dingen maken van hout. 
Rein Zijlstra groep 8
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Sa as jim wol witte binne de foarstellingen fan it Bis wer begûn. Ik doch 

dêr oan mei en ik soe graach wat fertelle wolle oer de première.

De première wie in grut sukses! It gong echt hiel goed. 

Achter de skermen moatte wy ús meastal echt hiel gau 

omkleie, mar dat gong alle keare gelokkich noch goed. 

Ik woe der graach in pear foto’s by dwaan mar se steane 

no noch net op internet, dus kin it spitigernôch net.

Noja, de folgjende dei sei myn mem: ‘Hee Sinne kijk 

eens in de krant.’ Ik seach yn de krante, en ja hear. 

Dêr stie in prachtige resinsje yn de Ljouwerter Krante!

Mijn herinneringen aan de Fôle Finne! 
Na de zomervakantie ga ik van school, dus schrijf ik mijn leukste en mijn 

stomste herinnering op van deze school.

Mijn leukste herinnering: Eigenlijk was alles wel leuk maar ik denk dat ik 

de schoolkampen van 2015, 2016 en 2017 toch wel het leukste vond!

Mijn stomste herinnering: Eigenlijk waren er voor mij niet echt stomme 

dingen. Ik denk dat het stomste in mijn tijd op de basisschool was dat ik op 

mijn kop kreeg als ik te veel en te hard kletste! 

Of iets stouts deed.
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Wandelen voor water!
Iedereen die de schoolkrant leest weet waarschijnlijk nog wel dat ik een 

heel verhaal had geschreven over “Wandelen voor water.” Nou, nu hebben 

we dus bericht gekregen wat er met ons geld gedaan is.

De brief:

Eerst kregen we een brief waar instond hoeveel 

geld we hadden opgehaald. Voor als u het nog niet 

wist, we hebben in totaal met onze hele school: 

1085,20 euro opgehaald! In de mail stond ook dat 

we voor de zomervakantie nog zouden horen wat er met ons geld gedaan is.

De mail + het filmpje:

En toen kwam het moment dat juf zei dat ze een mail had van ZOA. (ZOA 

is de stichting waar we het voor deden.) In de mail stond een filmpje en in 

dat filmpje zeiden ze dat ze met het geld van alle scholen die dit jaar mee 

hadden gedaan, een waterput hadden gemaakt in Liberia waar bijna 1500 

mensen gebruik van maken. Daar zijn wij en zij natuurlijk heel erg blij mee!!!! 

U ook? Wilt u het filmpje ook zien? Zoek dan op YouTube op: Bedankt! 

Wandelen voor Water 2017. En weet je wat nou zo leuk is, onze school staat 

ook in de aftiteling. Speur hem maar op! 

Dit was mijn laatste schoolkrantverhaal! 

Sinne Bregt Kooistra 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
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Fan de redaksje

Op nei de fakânsje…
mar earst noch it simmernûmer fan ús ‘krantsje’ mei wer in ferskaat oan stikjes.

Hawwe jim ek ris in stikje of foto wêrfan’t jo tinke dat it miskyn wol aardich is 
om witte te litten: mail it nei ûndersteand adres, dan kinne wy de hjerstkrante 

(yn novimber) ek wer fol krije.

Wy winskje elkenien in moaie simmer en in noflike fakânsje ta.

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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Út de Tysker

BIS: De Tysker spile (as eftergrûn) in rol yn it berne-iepenloftspul fan dit jier. Nei de 
goede erfarings fan ferline jier lei it toaniel wer op it yndustryterrein, mei de Tysker 
as ferklaairomte en útfalsbasis. Hoe’t ien en oar krekt logistyk yn elkoar setten wie, 
dêr hawwe wy gjin idee fan.
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 
westyngong 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 efter te litten. Altyd even feie mei de wisser en fezeldoekje, 

Aginda Easterwierrum
 

Wannear Tiid Wat Wêr  
Sneon 15 july  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk  
Moandei 24-28 juli   Spulwike 45 jier  
Freed 1 septimber   50+ reisje  
Freed 7, 8 en 9 septimber   Merke  
Sneon 16 septimber  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk  
Sneon 23 septimber   Beachvolleybal  
Sneon 4 novimber   J&M-teaterwurk mei “Bokwert, De Tysker
  kulturele hoofdplaats 2018”  
Sneon 11 novimber  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk  
Snein 12 novimber  16:00 oere  Tyskerblues  De Tysker
  The Dammed and Dirtyband  
Sneon 18 novimber   Wintermiddei Livemuzyk

Sneon 20 jannewaris 20.00 oere  Lêzing De Tysker
Oan de hân fan bylden fertelt Willem Bosgra oer syn wurk as Agrarysk adfiseur yn û.o. 
Zambia, Ruslân en it Midden-Easten. Hoe wie it om mei syn famylje steeds wer yn in oar 
lân te libjen? Hoe wie it wurkjen yn sa’n lân en wat is der fan syn wurk te lâne kaam?

Tongersdei 15 febrewaris 20.00 oere Jiergearkomste  De Tysker
  Fugelwacht Easterwierrum e.o.
 Sneon 17 maart 20.00 oere Spesjaal Konsert “Ons Ideaal” yn gearwurking 
  mei Fûgelwacht Easterwierrum.
 Sneon 5 maaie 20.00 oere “Noflike Jun”  De Tysker
  Histoaryske Kommisje Easterwierrum. 
  Ynrin 19.00 oere.  
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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

Oprop

In skoftke lyn ha’k op ’e stoepe fan de 
Rydwei in sulveren earmbandsje fûn dy’t 
ik op skoalle ôfjûn ha. Yntusken hawwe 
wy de eigenaresse fûn en woe ik har graag 
it earmbandsje werom jaan. 
No soe ik graag in opropke dwaan wolle 
om te freegjen as der ien is die it earm-
bandsje, fan Nieske Terpstra, op skoalle 
fûn hat en freegje dizze wer op skoalle yn 
te leverjen of oan Nieske te jaan. It is in 
sulverkleurich earmbandsje mei skakeltsjes 
dy’t in wat egyptyske foarm ha. Graach 
hjer ik efkes fan jimme. Alfêst bedankt.

Wietske Veenstra
Bûtewei 26

Vakantie 
praktijk Dhr J. Hornstra, 
apotheekhoudend huisarts 
te Boazum 

Zomer van 24-07 t/m 11-08
Herfst van 11-09 t/m 15-09
Kerst van 25-12 t/m 29-12

it is mar in hântaast, 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 Vogel-
zang 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 tiisdeitemid-
dei, 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.
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Nijs fan Doarpsbelang

Parkearferbod oan de eastside fan de Eker
Mei aktiviteiten yn “De Tysker” en/of it sportfjild wurdt de 
tagongsdyk fan “De Eker” faak brûkt as parkearplak. Foar 
de fa. Cofri is der dan gjin trochkommen oan mei harren 
swiere materiaal. Nei oanlieding hjirfan hat Doarpsbelang 
mei de gemeente “ter plekke” de sitewaasje besjoen. It 
kolleezje fan boargemaster en wethâlders hat nei oanlieding 
dêrfan in ferkearsbeslút nommen om oan de eastside fan De 
Eker in parkearferbod yn te stellen. It ferbod wurdt kenber makke troch it pleatsen 
fan buorden E01. De bekendmakking hat plakfûn yn de Staatscourant fan 14 juny 
2017. It folsleine beslút is ek pleatst op de webside fan Easterwierrum.

Sneker Nieuwsblad
Omt der geregeldwei oan Doarpsbelang frege wurdt wêrom yn Easterwierrum net 
it “Sneker Nieuwsblad” besoarge wurdt, mar de “Huis oan Huis” fan Ljouwert, ha 
wy nochris by de gemeente SúdwestFryslân ynformearre nei de stân fan saken. Dit 
leit by de ôfdieling kommunikaasje fan de gemeente. Sy binne der mei dwaande en 
jild spilet fansels wer in wichtige ro l. Wy sille de finger oan de pols hâlde en nei de 
fakâns je hjiroer nochris kontakt opnimme.

Het Slimste Dorp van Friesland.
Yn 2016 hat de earste edysje fan “Het Slimste Dorp van Friesland” plakfûn. Dit wie 
in grut sukses. 50 doarpen ha striden en úteinlik is Oerterp mei de winst en in bedrach 
fan € 1.000, - oan ’e haal gongen. Hilaard waard in goede twadde. Dus it binne net 
allinne grutte doarpen dy’t hjir yn mei stride. Yn oktober 2017 giet de twadde edysje 
fan start.
It is in provinsjale kenniskwis, mei in foarronde yn eigen doarp, wêrnei’t de winner 
(in tiim fan maks 5 pers.) trochgiet nei in regionale ronde. De winner dêrfan giet nei 
de finale. Mear hjiroer is ek te lêzen op de webside fan Easterwierrum.
Binne der leafhawwers hjifoar, meld jim oan.

Ekstra aksenten Doarpsstrjitte.
Sa’t elts yntusken wol sjen kinnen hat, is der op de Doarpsstrjitte rjochting Weidum 
yn ’e midden in strook ôftekene. Yn wike 33, 14 of 15 augustus, sil hjir, as it waar it 
talit, in ljochte slytlaach fan ± 1 meter breed oanbrocht wurde.
Dêrnjonken sil by de oansluting fan it fytspaad noch in reade slytlaach oanbrocht 
wurde, dit wurdt útfierd yn read asfalt. Wannear’t dit oanlein wurdt is noch net 
dúdlik, it hinget der fanôf wannear’t earne oars ek read asfalt draaid wurdt.

Redaksje foar it part Doarpskrante
Henneke Nauta hat besluten om mei it redaksje-wurk foar it doarpsgedielte te stopjen. 
Lokkich hat sy al foar in ferfanger soargje. Arie van der Meulen nimt it stokje oer. 
Hy fersoarge al de lay-out fan it skoalpart en docht no ek it doarpspart der by. 
Hjirmei is de fersoarging yn goede hannen. Fan dit plak ôf wolle wy Henneke tige 
tank sizze foar har ynset en winskje Arie sukses.
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Blombakken “Reade Plein”
De blombakken op it “Reade Plein” steane der wer fleurich by. Dries Altenburg hat 
fan ’t maitiid de boel ris goed neisoen, âlde planten ferwidere, nije modder oanbrocht 
en soarge foar moaie fleurige blommen. Dries betanke foar dyn krewearjen, it stiet 
der wer kreas by!

Fakânsje
De simmerfakânsje stiet wer foar de doar. Elts giet der op út of hâldt fakânsje yn 
eigen tún. Wy winskje alle doarpsgenoaten in goede fakânsje mei moai waar en sûn 
en heel wer thús.

Ut namme fan Doarpsbelang,
Tryntsje van der Meer

Stichting Begraafplaats Easterwierrum

Iepen dei
Op 24 juny hiene wy iepen dei op it hôf. Belangstellenden krigen de gelegenheid om 
de grêfstiennen yn de toer te besjen, dy’t no moai rom en skjin is. Der kamen hiel 
wat minsken op ôf, al wie it net it moaiste waar. En se kamen oeral wei: Enschede, 
Deventer , Âldemardum...
Om’t de treppen fernijd wiene, koene de minsken ek nei boppen en dat diene se hast 
allegear, guon sels oan it flaggemêstlûkje ta. De earste ljedder wibelet no ek net mear 
sa, dat it gie in stik nofliker.
We hawwe trouwens gjin 14de-iuws-
ke, mar 16de-iuwske stiennen; ik hie 
by ien 1593 foar 1393 oansjoen, mar 
dêr kamen gelokkich gjin klachten 
oer. Der binne wol hiel wat foto’s 
makke.

Restauraasjewurk
Sa’t jim al lêze koene, binne der mear 
saken opknapt: de ûnderkant is rûnom 
foege, de doar en it kezyn binne ferve 
(hast klear), we ha in nije liedmotor, 
in nije bongel, balken binne ferstevige 
en it glês-yn-leadrút is opknapt. Dat 
rút siet op in unike manier fêst oan de 
rail: it ‘roaske’ waard op in oarsoarti-
ge manier draaid en dat hat de firma 
Martin de Boer wer sa dien.
Broer Boersma hat de tagongsstekjes 
hielendal opmakke en Dries Altenburg 
sette se strak yn de ferve. Broer hat ek 
it ynformaasjekastke opknapt, dat no 
makliker skjin te hâlden is.
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Wilt u ook adverteren 
in de 

school- en 
dorpskrant?

Neem dan contact 
op met

obs De Fôlefinne
folefinne@gearhing.net

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

Meer informatie of wilt u graag 
een kijkje komen nemen bij 
Kindercentrum Inky Pinky? 

Neem vrijblijvend contact met 
ons op via: inkypinky@ziggo.nl, 
bel naar 06 4988 8008.

Of kom gezellig langs.

Kindercentrum Inky Pinky
Sélânswei 2

9012 CN  Raerd

Kinderopvang voor kinderen 
van 0 - 13 jaar

Maandag en woensdag
Peuteropvang
8.15 - 11.45

Kindercentrum Inky Pinky
Sélânswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008

franchise onderneming van Kinderwoud

Kvk.nummer: 58571973
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Nieuws van muziekvereniging ‘Ons Ideaal’

De bloemenactie die we hebben gehad was een succes, bedankt!!
17 Juni zijn wij met het fanfare orkest naar een festival in het 
Duitse Borkum geweest. ’s Ochtends vroeg om 5.20 uur zijn we 
vertrokken vanuit Easterwierrum naar de Eemshaven om daar op 
de boot te stappen richting Borkum. Borkum is een klein eilandje 
vlak bij Schiermonnikoog. Vanuit de haven van Borkum zijn we met een treintje naar 
het dorp gebracht, het was donker en grauw weer. We moesten om 11 uur inspelen 
en dan vervolgens om 11.30 uur ons ingestudeerde stuk laten horen. Dit was de 
Zwaanriddersage van Jan Bosveld. Het optreden ging goed en iedereen was tevreden. 
Aansluitend op het optreden moesten we buiten een klein concertje geven. Het was 
ondertussen mooi weer geworden, dus waren er veel mensen bij aanwezig. Toen 
dat klaar was moesten we wachten op de prijsuitreiking wat 16.00 uur zou plaats 
vinden. Veel korpsleden gingen even het dorpje in en op het strand kijken. Toen om 
16.00 uur de prijs uitreiking.......... We kregen van de jury 84 punten! Wat een heel 
goed resultaat en qua punten een 1e prijs is. Onder de korpsen die ook op dit festival 
aanwezig waren hadden we een 3e prijs en kregen we een mooie beker. We zijn 
allemaal (korps en dirigent) erg tevreden met dit behaalde resultaat.
Vervolgens weer op de terugreis gegaan met de trein en boot. Wat een leuke en mooie 
dag hebben we gehad!

Het volgende en tevens laatste concert wat we hebben voor de zomerstop is 8 july in 
Beetsterzwaag. Daar is het ‘Sweagster Brandweer Festival’, dit is in samenwerking 
met het korps Euterpe van Beetsterzwaag. Dit is het zelfde korps waarmee we hebben 
samengewerkt met de Slachte, hier staat onze dirigent Menno Haantjes ook voor.
14 Juli hebben we de slotavond van het korps, wat we gaan doen is nog een verassing.
1 September hebben we weer de eerste repetitie na de vakantie.
7 September spelen we bij de optcht van de merke in Easterwierrum.

En dan noch even it folgjende:
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 en binne dêrom op 
syk. Mei nammen de trompet- en bugelseksje. 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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Gerbrandastate

Gerbrandastate (Tsjerkebuorren 5) heeft een lange geschiedenis. Het wordt voor 
het eerst genoemd in 1433, met de naam Gerbada naar de toenmalige eigenaren 
Sirds (Sydze) en Lyuwa (Lieuwe) Gerbada. Naast een stins (burcht) was er een 
boerderij met honderd pondemaat land. 
Via vererving kwam het eigendom in 1542 in handen van Haring Heringa en Douwe 
Hesselsz. Bootsma in 1550. Als gebruiker worden Jan de Marskramer (1511), Pieter 
Takesz. (1542) en Douwe Martenz. (1543) genoemd. In 1626 is officier Tjaard 
van Walta zowel eigenaar als bewoner. De oppervlakte van de landerijen is dan 
gekrompen tot 64 pondemaat. Volgens historicus Phillippus Breuker uit Boazum zijn 
de boerderijen van Tsjerkebuorren 3 en 6 van deze boerderij afgesplitst. 
Via vererving wordt in 1690 advocaat P.H. Petraeus uit Leeuwarden eigenaar. 
De stins wordt rond 1700 afgebroken. De boerderij is dan in gebruik bij Melle 
Jentjes. Van 1708 tot 1728 is Sybren Hessels de huurder, opgevolgd door Klaas Jans, 
Lieuwe Seerps (1738) en Folkert Claaren (1748). Jentje Everts boert hier van 1758 
tot 1778. 
In dat jaar verhuist Tjerk Douwes met zijn vrouw Jeltje Jans vanuit Mantgum naar 
deze boerderij. Tjerk Douwes is de stamvader van de latere generaties Douma, die 
twee eeuwen lang in Easterwierrum wonen. Tjerk Douwes blijft tot 1818 boer op 
Tsjerkebuorren. 

Vruchtbare Hovingen
De dochter van Petraeus, Catharine, wordt samen met haar man, uitgever en boek-
handelaar Rudolphus Noordbeek eigenaar van Gerbrandastate. In 1753 wordt er 
een nieuwe buitenplaats gebouwd. Hierbij worden bouwmaterialen gebruikt van het 
oude poortgebouw uit 1530. Tevens worden “twee Vruchtbare Hovingen en thuinen” 
aangelegd. Na het overlijden van Noordbeek volgt op 9 april 1785 een publieke 
verkoop van “een deftige beknopte en plaisante Heeren Huizinge met Zingels en 
Gragten”. En “een Heerlyke Stemdragende Zathe en Landen, met de Huizinge en 
Schuure, groot 63 Pondemate alle schone Greidlanden”. 
Gemeentesecretaris Abelus Wiarda uit Easterlittens wordt de koper, die wordt opge-
volgd door schoonzoon Sible Cats. De gebouwen worden in 1819 afgebroken en de 
huidige boerderij opnieuw opgebouwd. Hierin was een herenkamer met slaapkamer 

Gerbrandastate ± 1925
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en een eigen ingang boven de melkkelder ingericht. De jonge kleindochters Baukje 
(3 jaar) en Riemke Lunia (5 jaar) Cats leggen de eerste steen, die nog steeds aanwe-
zig is in de voorgevel. Deze familie blijft tot 1926 eigenaar van de boerderij. In 1901 
verkopen zij het zuidwestelijke deel, 1,5 hectare, van de Easterwierrummer terp voor 
afgraving. Timmerman Rients Sijmens Westra uit Achlum betaald hiervoor 19.145 
gulden. De koper diende tevens een draai- en aanlegplek voor de schepen te graven 
en de vaarroute via de opvaart en de Oosterwierrummer Oudvaart tot aan De Dille uit 
te baggeren tot een diepte van 1 meter 40. 
Na Tjerk Douwes Douma wordt in 1818 Fonger Klases Renalda en zijn vrouw Ieske 
Freerks huurder van de boerderij. Van 1828 tot 1858 zijn Harmen Franses Engwerda 
en zijn vrouw Marijke Pieters Teppema de bewoners. Jacob Anskes Sijperda en 
Hylkje Ymkes Kingma boeren hier tot 1872, gevolgd door Pieter Hendriks Zijlstra en 
Geeltje Martens van der Goot, tot 1907. De landerijen zijn inmiddels weer uitgebreid 
tot 110 pondemaat. Johannes Meinderts Miedema woont hier tot 1917 en Anske 
Durks Schuurmans tot 1927.

Dwarsbùthús.
In 1927 verkoopt de familie Lichtenvoorts Cats Gebrandastate aan architect Doeke 
Klases Meintema uit Leeuwarden. Zijn neef Doeke Bontjes Meintema en diens vrouw 
Gjettje Schuurmans worden dan de boer en boerin op Tsjerkebuorren. In 1934 wordt 
de veestalling uitgebreid met het dwarsbùthús . Het eigendom wordt na enkele jaren 
overgedragen aan de notarisfamilie Kingma Boltjes uit Enschede, maar de familie 
Meintema blijft op de boerderij. 
In 1950 komt zoon Bonne met zijn vrouw Harmke de Vries er wonen. Het gezin 
wordt uitgebreidt met de dochters Stientje, Gjettje en Grietje. Bonne overlijdt echter 
in 1962 op 37-jarige leeftijd. Met behulp van bedrijfsleiders wordt het melkveebedrijf 
nog acht jaar voortgezet. De naastgelegen familie Nauta koopt de boerderij in 1970 
en stalt een deel van de veestapel. Ook de omliggende landerijen worden erbij 
verworven. 
In 1976 koopt Cor Meinsma de boerderij met alleen het omliggend erf. Hij woont 
hier vijf jaar en verkoopt het aan Adriaan en Harreyte Ockers. Harreyte woont er 
tot november 2016. De boerderij wordt (opnieuw) gekocht door de familie Nauta. 
Sindsdien woont zoon Sietse op deze historische state.

Nico van der Werf

Gerbrandastate ± 1955
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Idee voor jouw dorp, stad of regio? 
Laat het ons weten!

Subsidiemogelijkheden in Noardwest-Fryslân 

Heb jij een goed idee?
Vraag subsidie aan! In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek 
naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid 
in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt 
provincie Fryslân geld beschikbaar om concrete, lokale projecten van 
inwoners verder te helpen. Vanuit het Europese LEADER-programma is 
subsidie beschikbaar voor grote gebiedsbrede projecten ‘fan ûnderen op’ die 
bijdragen aan de ontwikkelingen in Noardwest-Fryslân. Kortom, ideeën die je 
leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Inspiratie 
nodig? Kijk dan eens op www.streekwurk.frl. En vergeet natuurlijk niet jouw 
idee aan te melden!

Hoe werkt het?

DIEN JE IDEE IN
Wil je graag subsidie aanvragen voor je project? Meld dan eerst je idee aan via 
www.streekwurk.frl! Binnen enkele dagen nemen wij contact met je op om te 
bespreken of jouw idee in aanmerking komt voor subsidie. Heb je vragen over 
een subsidieregeling of advies nodig bij het opstellen van het projectplan? Dan 
kun je terecht bij het projectbureau.

VRAAG SUBSIDIE AAN 
Het Iepen Mienskipsfûns is drie keer per jaar open voor aanvragen. LEADER 
heeft twee subsidierondes. Na overleg met jouw contactpersoon ontvang je bij 
openstelling van de regeling een officieel aanvraagformulier. 

BEOORDELING PROJECTEN 
Na sluiting van een subsidieronde bekijkt een groep onafhankelijke inwoners 
alle projectplannen uit de regio. De groep beoordeelt de plannen onder ander 
op: draagvlak, continuïteit en samenwerking. Verder kijken ze bij de grote 
projecten of deze bijdragen aan het versterken van de economische veerkracht 
van het gebied of vernieuwend zijn en bijvoorbeeld de stad met het omliggende 
platteland kunnen verbinden. 
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AAN DE SLAG! 
Heb je bericht gehad dat je subsidie ontvangt voor de uitvoering van jouw 
project? Dan kun je aan de slag! Heb je subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns 
ontvangen en sluit jouw project goed aan bij de doelen van Leeuwarden-Fryslân 
2018? Dan maak je ook nog eens kans op een beloning van € 2018,-!

Subsidieperiodes 
Je kunt het hele jaar door je projectidee indienen en bespreken met een 
adviseur. Het officieel aanvragen van subsidie kan in 2017 tijdens de volgende 
subsidieperiodes:

Iepen Mienskipsfûns:   LEADER:
•  9 januari t/m 3 februari   •  27 maart t/m 5 mei
•  1 mei t/m 24 mei    •  18 september t/m 13 oktober
•  2 oktober t/m 10 november

www.streekwurk.frl
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Expositie in ‘It Kleaster’
De komende maanden worden schilderijen en tekeningen van Annet Krol uit Wirdum 
en Wim le Fèvre uit Boksum tentoongesteld in de bezoekersruimte van ‘It Kleaster’ 
te Wytgaard. De schilderijen zijn in de afgelopen 2 jaar gemaakt in Atelier Triviare te 
Wytgaard. 
 
De schilders en hoe de werken tot stand zijn gekomen: 
Annet en Wim hebben beide te maken met de gevolgen van een chronische ziekte 
die maakt dat ze een aantal activiteiten niet meer of minder goed kunnen doen. 
Het omgaan hiermee in het dagelijks leven is voor hen niet altijd eenvoudig. Het 
schilderen en tekenen biedt een uitlaatklep en een zinvolle bezigheid waarin veel valt 
te ontdekken, te ervaren en iets nieuws te leren. 
Dit laatste geldt eigenlijk voor iedereen die maar iets op dit gebied zou willen 
proberen: het is een ontspannende en zingevende bezigheid waar het leven een stuk 
kleuriger en plezieriger van wordt….. 
Het kan veel voldoening geven! In Atelier Triviare en op locatie worden verschillende 
cursussen en workshops aangeboden. (www.triviare.nl).
 
Annet Krol
Annet Krol voelt zich het meeste 
thuis in het werken met verschillende 
materialen en ze kan hiermee uiting 
geven aan haar voorliefde voor 
kleur en expressie. Ze komen op een 
spontane wijze tot stand en tijdens 
het werken ontstaat een reactie op 
een eerdere actie. Daarbij wordt een 
keuze gemaakt naar het gevoel op 
dat moment. Ook wordt er met zgn. 
‘toevalseffecten’ gewerkt. 

Wim Le Fèvre
Wim le Fèvre heeft vooral zijn foto’s 
en herinneringen aan vakanties in het 
buitenland als uitgangspunt. Vanaf de 
foto geeft hij op geheel eigen wijze een 
beeld van deze mooie, door hem en 
zijn vrouw Jolly bezochte plekken. 
Daarnaast maakt hij ook eigen 
abstracte composities. De techniek is 
acrylverf op canvas. 
Hierin kan hij spelen met vorm 
en kleur. Dat is voor hem een 
ontspannende werkwijze en het is heel 
verrassend waar dit tenslotte toe zal 
leiden.
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Tante Biotica
“Heb je een zalfje voor Tara? D’r oogjes zijn wat vies.” Dergelijke redelijk klinkende 
verzoekjes bereiken mij regelmatig aan de telefoon, dan wel bij de balie. “Mijn 
beste, ik kan niet zomaar een oogzalfje voorschrijven. Ik wil Tara ’t liefst eventjes 
zien.” Uitvluchten van tijdgebrek, moeilijk in de auto te krijgen en onkostenplaatje 
passeerden de hoorn. Dus gooide ik het op een akkoordje om de volgende ochtend 
even ‘geschikt’ langs te komen.

De middag daarop belandde Tara bij ons op de operatietafel. 
De Berner Sennenteef was net loops geweest en bleek bij nader 
onderzoek niet alleen vieze oogjes te hebben. Ze had koorts en 
was duidelijk niet fit. In haar rokjes hing een wat onbestemd 
geurende en kleurende vloed die afkomstig bleek uit de nog 
immer opgezette vulva. De diagnose ‘baarmoederontsteking’ 
was daarna snel rond. De enige juiste remedie is operatief 
ingrijpen en baarmoeder én eierstokken verwijderen. Dat kan 
uiteraard niet op locatie. Maar in de grote stationcar was Tara 
in een mum van tijd bij ons op de praktijk. “Nu ben je aan de 
beurt: dit wordt knippen én geschoren worden!”, werd door 

de baas grinnikend aangehoord. Hij kon de humor waarderen. De operatie verliep 
voorspoedig. Gelukkig waren we tijdig met ingrijpen: er was geen doorbraak naar 
de buikholte toe. Met de kinderschaar werd de grote viervoeter aan het eind van de 
middag weer huiswaarts gehaald. Een paar dagen later struint Tara weer vrolijk over 
het erf en is ze weer helemaal de oude. Baas blij en eind goed, al goed.

En natuurlijk heeft die ‘geschikte’ visite ons geen windeieren gelegd. Maar dat 
is never nooit mijn drijfveer. Mijn motivatie haal ik uit het stellen van een goede 
diagnose en het aanreiken van de juiste therapie. Alle goed bedoelde zelfmedicatie 
van de eigenaar ten spijt. Medicijnen in het algemeen en antibiotica in het bijzonder 
dienen te worden voorgeschreven door medici met verstand van zaken. Ongebreideld 
verstrekken werkt vaak averechts. Met antibiotica kan het zelfs resistentie in de hand 
werken, met als gevolg dat bacteriën opeens bij een ordinaire infectie ongevoelig 
blijken voor de gebruikelijke geneesmiddelen. Dat is het laatste wat we willen. 
Samenvattend: een degelijk onderzoek gevolgd door de juiste therapie is essentieel.

Toen ik de eigenaar van Tara een week later belde, schoot hij meteen in de lach. 
Waarom? “Dit is nou typisch een voorval waar je prima een relaas over kunt 
schrijven”, antwoordde hij, alvorens ik mijn vraag kon stellen om er een ‘bistedokter’ 
aan te mogen wijden…

menno@bistedokter.nl (www.bistedokter.nl of www.dierenartsgrou.nl)
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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

Dhr. ir. M. Miedema, Skuorrehofwei 6, 9021 CE  Easterwierrum
Tel. nr. 058-2501211/06-21234907
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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




