
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM NOVIMBER 2017

Yn dit nûmer û.o.
• Om’t der gjin bern mear yn groep 1 en 7 sitte, 
wurdt de skoalkrante no fol tekene en skreaun 

troch de bern fan groep 2, 3, 4, 5, 6 en 8… •
t Doarps- en ferieningsnijs •

• De bistedokter oer ‘Ofskie op ôfstân’ u

Ek yn ’e hjerst 
skynt wolris 

de sinne.



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. 



Herfst
Voor u ligt alweer het herfstnummer van onze herfstkrant. Het is een mooie krant 
geworden en we hopen dan ook dat u hem met plezier zult lezen.

Om te beginnen eerst wat algemeen nieuws. De afgelopen tijd was het onderwijs 
volop in het nieuws; de dag van de leraar, de stakingen en de nationale 
onderwijsweek die van start ging in Nijmegen. De leraren staakten vanwege de 
werkdruk. Wanneer er minder dan 1.4 miljard wordt uitgetrokken voor hogere 
salarissen en om de werkdruk te verminderen, zullen de leraren in november twee 
dagen gaan staken. Wij wachten het rustig af.

Onze school telt dit schooljaar (per 1 oktober) 31 leerlingen. De prognose is dat 
het komende schooljaar het leerlingenaantal (een klein beetje) daalt. Dit komt 
simpelweg omdat er meer kinderen van school gaan, dan dat er op komen. 
Gezinnen worden kleiner, of ze verhuizen... Dit is een tendens die je ook op scholen 
om ons heen ziet.
Gelukkig staan er ook een aantal huizen te koop en te huur, waarvan wij natuurlijk 
hopen dat er straks nieuwe gezinnen in komen wonen die wij natuurlijk hartelijk 
verwelkomen op de Fôlefinne. 

De afgelopen tijd zijn we actief bezig geweest met de kinderboekenweek met het 
thema ‘gruwelijk eng.’ Iedere dag presenteerden de kinderen iets aan elkaar, dat te 
maken had met de kinderboekenweek. Dit kon zijn: een gedichtje, een liedje, een 
zelf verzonnen verhaal, een poppenkast spel, een toneelstuk en ga zo maar door. 
Iedere dag sloten we de presentaties af met een dans. Kinderen voor kinderen 
bedenkt ieder jaar een lied met een bijpassende dans die ingezet kan worden bij de 
kinderboekenweek. Dit jaar hadden ze het lied ‘gruwelijk eng’, met een prachtige 
dans. Twee weken lang studeerden we om de danspas goed te kunnen uitvoeren 
en uiteindelijk mochten we de dans op donderdag 12 oktober presenteren aan alle 
pake’s en beppe’s, ouders en andere belangstellenden. We kijken terug op een zeer 
geslaagd thema! 

In groep drie zijn we dit schooljaar gestart met de nieuwste methode voor veilig 
leren lezen, de KIM versie. Wij hanteerden de Maan versie. Omdat we deze al een 
poosje in gebruik hadden en de KIM versie weer helemaal up-to-date is, hebben 
we gekozen om deze te gebruiken. De nieuwste methode maakt meer gebruik van 
de computer, veel meer dingen zijn digitaal. Maar ook voor de leerlingen zijn er 
meer spelletjes beschikbaar op de computer. (Voor de leerlingen zijn dit spelletjes, 
maar natuurlijk zijn ze al lerende aan de slag met letters en woordjes, een win-win 
situatie).

Veel leesplezier gewenst!
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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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Beukerleuter en rinnende 

saken fan groep 1 en 2. 

Na de zomervakantie zijn we gestart met een kleine groep; enkel een groep 2. 

De kring is klein maar erg smûk. 

Het eerste thema waar we aan gewerkt hebben, is de boerderij. In de klas is een 

boer geplakt, plaatjes uitgeknipt, een mini-boerderij van Froucke in de speelhoek, 

echte boter en yoghurt hebben we gemaakt, geproefd van de melk/vlees producten 

en er was zelfs een echt kalfje op visite in de klas. 

Als afsluiting zijn we met de groep naar de boerderij geweest van de oom van Thys 

Kurpershoek; daar is hij regelmatig met mem Wietske.

Pake en beppe waren er ook en na de lekkere melk en koek kregen we een 

rondleiding. Er was veel te zien en iedereen mocht mee in de tractor. Wat een 

leerzame-en leuke ochtend was het. Op Klasbord zijn foto’s van dit “sipeltsje”.

Daarna was het griezelen geblazen in de school; Kinderboekenweek. “Gruwelijk eng” 

was het thema dit jaar; gecombineerd met herfst......so spiders en creepy storys 

where every day in the class. We made little ghosts and a web on a plank with a 

spider inside.

Omt it hjerst is, ha we lekkere appelsmots makke, griente-, en hinnesop searn en 

pompoenpankoekjes bakt. Elts bern naam wat mei fan hûs en dernei seis weagje, 

skyle, snije, side en roere.... De skoalle rûkte der hearlik fan! De smaakpupillen 

waarden goed brûkt; jo selsmakke iten smakket altyd goed fansels. 

Kommende wike meitsje we in moaie lampion faor 11 novimber en dernei stoarte 

we us yn de drokke desimbermoanne. 

Lyssa Tuinier is coming this month in our class. She is almost 4 year...... Yes, we are 

looking foar it!! Nice to have a girl at skool, you are very welcome Lyssa.
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Songtekst

The leaves, leaves, leaves up in the trees
turn yellow, red and brown.
The rain, rain, raindrops in the streets
will make them all fall down.

The leaves, leaves, leaves up in the trees
are hanging upside down.
The rain, rain, raindrops in the streets
will make them all fall down.

And when they fall down, down, down!
Children will jump on them all over town!
When they fall down, down, down!
Children will jump on them all over town!
And when they fall down, down, down!
Children will jump on them all over town!
When they fall down, down, down!
The raindrops have made them all wet.
And have painted them red.
And have painted them yellow and brown.
And then they fall down!

Activity 2 Song Down, down, down
WOORDEN   leaves, tree, red, yellow, brown, wind, rain, raindrop
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Groep 3:

Wat vind je leuk op school?

Siger Boersma: Ik vind veilig leren lezen op de computer leuk

Matthew Tuinier: Dat we mochten tekenen voor de schoolkrant

Mirthe Boersma: ik vind al het werk op school leuk

Doutzen van Eck: ik vind het leuk om te schrijven

Anouk de Boer: ik vind veilig leren lezen op de computer leuk
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Herfst…hjerst…..autumm

Herfst dan vallen de bladeren 
van de bomen en de kinderen 
gaan vegen en het word 
kouder en er komt en groeien 
paddenstoelen komen er weer 
aan en die ruimen de bladeren 
op en het waai hard en de 
kachel aan en dan moet je 
wanten aan en een muts op 
en een sjaal om en dan wordt 
het sneller donker en het blijft 
langer donker 

Poddestuollen

Dei poddestuolle mantsjes 

Mei jimme reade hoed!

Wat stean jim moai yn t rûntsje 

En allegear op ien foet!

Ik bin bliid, dat jim hjir binne.

Mar jim kin dochs net rinne?

Hoe binne jim hjir hinnegien?

…..of…..ha kabouterkes  it dien?

Paddenstoelen zijn schimmels 
en wij hebben met biologie 
ook onderzoek gedaan naar 
schimmels.
Ik heb brood laten schimmelen.
En het lijkt wel een kunstwerk 
en hij is erg mooi en ik ben er 
trots op. 

Groet Grytsen

Herfst 2017 
Ik heb een wed-
strijd van free 
runnen dat is een 
sport waar je alle-
maal trucjes moet 
doen en dan doe 
je salto’s en nog meer dingen. Bij elk  truckje krijg 
je een munt. Je kunt maar 20 munten krijgen. 
Maar wat kun je met die munten…..

Je kunt een t shirt broek en nog veel meer dingen 
uitzoeken. Ik kan niet wachten. Maar ik ga niet 
alleen, ik ga met Sjoerd en Tide, ik ken wel 5 You-
tubers die free runnen zo als Boaz, team Tantum, 
Nino, free run Twinst,en Seekrz. super leuke You-
tubers en nog veel meer, ik vond free run al leuk 
op me 5de verjaardag .
Ik free run in Sneek 
Het is 11 nov die wedstrijd . Het is vandaag 6 nov 
nog 5 dagen wachten en dan is het zo ver. Maar 
dan heb ik ook een extra leuke dag omdat we 
11 nov ook ‘s avonds met de lampion lopen en 
snoep krijgen!!! Lekker !, en dat ging over free 
run,
En nu over geschiedenis. Ik vind geschiedenis wel 
leuk omdat er altijd een soort van  Quizzen zijn 
zoals… Wanneer was de beeldenstorm super leuk 
die vragen. Marten is er ook heel goed in, we 
zitten altijd in de computer kamer te werken, we 
werken altijd samen super leuk!! JHammer dat 
Julia en Berber weg zijn, maar met ons drieën is 
het ook wel leuk (Marten Sil Grytsen) Ik vind het 
leukste werk taal en spelling!!!!!!!        
Omdat ik daar heel erg goed kan in schrijven dan 
geeft juf altijd een schouder klopje 
En spelling is bijna het zelfde als taal. Dus als ik 
taal doe dan denk ik aan spelling. In Boazum doe 
we ook spelling. 
In Boazum is het super leuk
En daar gaan we dan met de bus met Boazum 
niet meer met Oosterwierum naar de gymhal.
Jammer  maar daar is het ook wel leuk , we gaan 
nu ff over taal hebben ik zei al het is bijna hetzelf-
de als spelling, maar net wat anders. Eerst doen 
we spelling ,dan taal. Ik moet wel natuurlijk zeg-
gen wat ik zo leuk vind aan taal en spelling eerst 
spelling dan taal…. Ik vind leuk aan spelling dat 
ik altijd mag schrijven en ik vind schrijven super 
leuk! en ik vind leuk aan taal dat je veel moet le-
zen . 

Sil de Boer, groep 6
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Herfstvakantie 2017 
en school
Ik ben naar het Muiderslot geweest. 
dat was leuk , groot en leerzaam. 
Ja, want het Is geschiedenis.

Je kon er in kijken en we deden 
een speurtocht daarna werden 
we geridderd. En we kregen een 
medaille en daar stond Floris v 
en het Muiderslot op. En het is in 
Muiden en de provincie Noord-
Holland.

En ik heb een lampion gemaakt van 
een voederbiet. Ik leg het in een 
stappenplan uit. 1 je zaagt de kop er 
af 2 je pakt een mes en je haalt het 
binnenste er uit 3 je maakt er gaten 
in 4 je doet een touwtje er om heen 
5 je zet de kop er op 6 je hebt een 
mooi je lampion.

Ik vond het leuk. en op school 
hadden we slakken. Dat was een les 
van biologie. 
Dit is de 
Grootste slak 
ter wereld. 
maar die is niet  
in Nederland. 
Maar we 
hadden 
anderen. 
Kleintjes, grote, 
dikke en dunne dat was grappig ze 
kropen overal in het lokaal.

Ik had een leuke herfstvakantie 
groeten Marten              

Freed gym  
 
Freeds bliuwe groep 3 en 4 yn Easter-
wierrum mar groep 5 en 6 nei Boazum en 
groep 7 en 8 nei Wiuwert dat is al it 4e jier 
sa ,mar no hawwe wy freeds ek gymnastyk!  
Healwei 12 oere stappe wy de bus yn en 
ride dan nei de gymseal yn Mantgum en 
elke wike hawwe wy wer wat oars! 

Herfstvakantie van Thialda

Woensdag ging ik met Doutsen naar de 
Poiesz in Mantgum daar kon je cup cakes 
versieren en de mooiste kon een hele grote 
beker winnen! Het was erg gezellig en de 
cup cakes waren voor ons best nog redelijk 
gelukt! Toen we onze telefoonnummer 
hadden gegeven mochten we eindelijk de 
cup cakes eten! Nadat we ze opgegeten 
hadden hebben we nog wat lekkers 
gekocht en bij Doutsen op gesmikkeld! 

Donderdag ben ik met Danielle naar 
Drachten geweest daar gingen we 
shoppen! 

We zijn in veel schoenenwinkels geweest 
en kon uiteindelijk gelukkig maar een paar 
mooie schoenen vinden! Dus we waren 
goed geslaagd!

Zaterdag had ik een wedstrijd in Franeker 
de eerste proef ging niet helemaal 
geweldig maar de tweede ging wat beter 
en had 1 winstpunt daar was ik blij mee!

Die avond ging ik met Doutsen en Hannah 
naar het Halloween feest in de Tysker! 

Het spookhuis was best griezelig en je werd 
soms in een doodskist gelegd dat vonden 
wij erg eng! We kregen bloed als drinken 
( limonade) en mochten spinnen eten 
(snoep) tot slot het was een griezelig en 
gezellig Halloweenfeest! 

Dit was mijn herfstvakantie 2017!

Thialda Koster groep 8
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Quizz!
(over het menselijk lichaam)

Vraag 1:      vraag 2:

Wat is een zitbeen?   Door welke stof word het haar grijs?

A. een stoel met 1 poot.   A. suiker

B. een loophulp.    B. zuurstof

C. een deel van het bekken.  C. krijt

D. het heup gewricht.   D. zout

               Antwoord: C    antwoord: B

Het zitbeen is een deel van het bekkenbot.    In de haren is de stof melanine op geslagen.

                                                                                                           Deze stof bepaald de kleur van het haar.

Vraag 3:     Vraag 4:

Als je je tanden niet regelmatig Hoe nauw is het smalste stuk van je  
poetst, groeien er in je mond… slokdarm?

A. bacteriën    A. 7 mm

B. wormen     B. 14 mm

C. paddenstoelen    C. 21 mm

D. algen     D. 28 mm

Antwoord: A     Antwoord: B

De bacteriën in je mond voeden zich met voedsel resten.  Als er een hap in zo’n smal stukje blijft steken, doet dat heel er pijn. 
Ze scheiden zuren af die je tanden kunnen aantasten en verwoesten.

Ik doe een Quiz over het menselijk lichaam, want ik doe het bij bio ook over 
het menselijk lichaam. Groep 5,6&8 hebben een eigen bio boek en daar mag 
je het over een onderwerp doen dat je zelf wilt, het kan natuurlijk niet over 
auto’s ofzo gaan, maar bijvoorbeeld over insecten, de aarde, dieren, planten 
enzo. “bio is het leer van het leven”

                                          Gr. Ineke Reitsma 

                                                   Groep 8 
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Robotica 
Op school hebben wij nu een robot….robotica…. . het is best we een 
grote robot want hij is 122 cm. Het is best lastig om hem te maken, want 
hij is best groot. eerst moesten we de spullen sorteren en zelfs dat was 
al best lastig want de robot heeft heel veel onderdelen, je moet hem 
dan ook in elkaar zetten met schroefjes en bouten en zo .  We hebben 
er nog niet zo veel mee gedaan maar dat heeft ook heel veel tijd nodig . 

               

gouden gurbe 2017 

Dit jaar deed ik mee met BIS dus moest ik ook naar 
de gouden gurbe . De gouden gurbe is de friese fariant 
van de oscar dus het is best wel cool als je met die ver-
kiezing mee mag doen. We hebben niks gewonnnen 
maar we zijn wel 3 keer genomineerd .die middag van 
de gouden gurbe hebben we ook nog door Leeuwar-
den gevaren, dat was best leuk, maar het regende wel 
heel hard dus dat was wat minder leuk .

We zijn naar een snackbar gevaren en patat gegeten, 
het was heel gezellig en leuk . Toen zijn we weer terug 
gegaan met de boot en toen regende het echt heel hard 
noch harder dan de heen reis ,dus toen we weer bij 
de Harmonie waren had ik natte kleren aan )-: toen 
moesten we onse microfoons om doen en in een hele 
grote zaal gaan zitten er zat helemaal fol. Er zaten een 
stuk als 1000 mensen in de zaal dat was nog meer dan op de tribune in Easterwierrum 
. Ik vond het echt heel erg spannend want ik had dit nog nooit eerder gedaan . Toen 
moesten wij ook in de zaal gaan zitten tussen al de andere iepenloftspullen . er waren 
volgens mij 16 andere iepenloft spullen zoals onderandere die van Jorwert . en wij 
waren de enigen met kinderen . eerst kwam er een man die alles een beetje vertelde 
hoe alles werkte . toen moesten wij eers sneon en snein zingen en een keer de klinker 
opera . dat ging best goed . maar als je op het podiuim staat dan 
is het niet meer zo spannend ( hier is precies de foto toen wij op 
het podium stonden ) om een uur of 22:30 gingen we naar huis . 

Jens de Boer gr 8 2017
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Boek Spook schrijvers- Henk Hardeman.
Onze juf  leest uit dit boek voor. Het gaat over een klas die van de 
meester een schrijf  opdracht moet doen. Als ze winnen komt er een 
man naar hun school, het is een spookschrijver genaamd GG. Eén 
jongen uit de klas is fan van GG. Zijn naam is Jan Kees (borstelkop). 
Hij heeft een hele rij van GG zijn boeken staan. Na schooltijd ging 
schaduw langs de bieb om te kijken als ze nog boeken hadden van 
GG, jammer genoeg hadden ze maar vijf  en die waren allemaal 
uitgeleend. Opeens kwam staak (ook een jongen bij hem uit de 
klas)en schaduw schrok zich rot. Schaduw zei tegen staak dat alle 
boeken uit waren geleend, even later besloot Staak samen met 
Schaduw naar Borstelkop te gaan omdat hij een hele rij van die 
boeken heeft. Ze moeten eerst even langs bij Schaduw om te zeggen 
dat ze langs borstelkop gaan maar dat hoeft niet want Staak heeft 
een telefoon gekregen. Als ze bij staak zijn mogen ze amper iets doen (lekker geheimzinnig). 
Een paar dagen later is de wedstrijd al, en de winnaar is…… Borstelkop! Er kwam een 
groot zwart scherm omlaag, daar kwam een zwart gedaante op tevoorschijn. Hij had een 
langwerpig gezicht en zwart glimmend strak achterovergekamd haar. Zijn bloedeloze mond 
vormde een smalle streep. Tegen zijn onderlip zat een soort geitensikje, alsof  het daar 
geplakt was. Met een koele blik keek hij door blauwe glazen van een smalle bril. Schaduw 
moest rillen, alsof  die blik gewoon door hem heen boorde. Dit moet hem zijn, dacht hij, 
GG. Ik ben inderdaad GG zei de gedaante, het was net alsof  de gedaante meteen reageerde 
op Schaduws gedachte. Zijn stem klonk hypnotiserend. Hij had alle inzendingen al gelezen, 
van sommigen hoefde hij maar twee zinnen dan wist ie al genoeg. Zijn mondhoeken zakten 
even omlaag,
Er zijn maar weinig die een verhaal goed kunnen schrijven. Er zijn nog minder die een goed 
verhaal goed kunnen schrijven…… wil je meer over dit boek weten dan zou u het boek zelf  
kunnen kopen, het is een verslavend boek.      Marten groep 6 en Sjoerd groep 8 

The Enormous Crocodile – Roald Dahl
I have read this book. 
The enormous crocodile is the greediest creature in the whole jungle and he loves eating 
children! He’s a terrible boaster and thinks he;s really smart with his secret plans and clever 
tricks. But he’s not as clever as the other animals and they plan to ruin his whicked schemes 
and teach him a lesson he won’t forget.

Robotica 
Wij hebben onder tussen een robot op school die echt kan praten. Hij is 122 cm (4 ft ). je kan 
zelf  uit een taal kiezen, dat is voor ons dus Nederlands. Met het maken van de robot hebben 
we groepjes van twee gemaakt Marten en ik doen de nek en de hoofd dat is stap 39 t/m 63, 
Doutsen en Sil moesten de buik dat was stap 1t/m 6 maar zij hebben de buik al klaar dus 

die moeten weer een andere opdracht doen. En zo 
doen we allemaal een opdracht.

Lego 
Dinsdag 14 november komt er een man bij ons op 
school die over onze gloednieuwe lego gaat vertellen 
( de mogelijkheden ) daarna gaan we zelf  aan de 
slag. ik denk dat het superleuk leuk wordt. 

Sjoerd groep 8
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Schoolkrant stukje over van alles!!!
Kinderboekenweek gruwelijk eng: 
(Ik heb met Thialda over de Kinderboekenweek geschreven.)
De school was ook helemaal in het thema gruwelijk eng!
Van tevoren hadden wij met onze moeders de school eng versierd! Dat was 
een gezellig en een eng klusje! 

De Kinderboekenweek werd gruwelijk eng geopend. Groep acht was 
verkleed als boekenmonsters. De boekenmonsters zaten achter juf Inge 
aan, omdat zij allemaal boeken bij haar had. Juf Inge reed met de auto 
het schoolplein op en stapte gauw uit. ze vertelde het hele verhaal aan 
de kinderen. Daarna mochten de boekenmonster de deur van school open maken. Dat was de opening. We 
hebben veel geknutseld in de Kinderboekenweek, we hebben een monsterwashandje gemaakt en zelfs een 
prentenboek gemaakt. juf las ook voor in een leuk boek het heette Spookschrijvers. We hadden ook steeds na 
de pauze optredens. Van elke groep wat. Wij hadden samen een verhaal geschreven en voorgelezen, het was 
een spannend en grappig spookverhaal!

Op de laatste dag hadden we open dag van de Kinderboekenweek! De mensen konden onze kunstwerken 
zien en onze prentenboeken lezen! Na de expositie hadden we van elke klas een voorstellinkje. Daarna 
moesten we dansen op het liedje gruwelijk eng van kinderen voor kinderen! Na dat gruwelijk enge dansje was 
de Kinderboekenweek officieel afgesloten.

(het volgende is geschreven door mij.)

Herfstvakantie 2017:
In de Poiesz heb ik cupcakes versiert met Thialda. We deden mee aan de wedstrijd, we hebben 
niet gewonnen. het was wel heel gezellig

Wij zijn in de vakantie ook naar het Muiderslot in Muiden geweest. Dat was heel 
groot. Mijn broertje, mijn zusje en ik zijn ook geridderd.

Ik ben ook naar het kinderfeestje van Hannah geweest. 
Eerst hebben we gegourmet en daarna gingen we naar 
Leeuwarden en in Leeuwarden hebben we handlettering gedaan. 
Dat was echt heel leuk. 

Fearepennen: 
Wy hawwe op skoalle fearepennen makke. We moasten allegeare fearen sykje, en op skoalle bringe. Juf 
fertelde oer fearen en liet ús in filmke sjen oer in man dy’t it ek makke. It seach der hiel moeilik út. Myn 
earste lukte net, dy hie in te grutte ynkeping. Dus dy woe net skruiwe. Myn twadde lukte wol. Ik koe der hiel 
moai mei skruiwe. Wat it moaie wie oan dy fan my, is dat hy folle mear letters skruiwe kin mei ien kear yn de 
inkt. We ha moaie dingen makke foar de“kinderboekewike.”

Handlettering: 
Ik heb laatst een handlettering boekje gekocht.

En ik gebruik het vaak in mijn tekenschrift. Toen Berber 
van school ging, heb ik hem ook gebruikt in haar verhalen 
boek. Ik heb ook een notitie boekje en daar gebruik ik het 
ook vaak bij. als ik ga handletteren gebruik ik vaak een 
potlood en een gum, want als ik een foutje maak kan ik 
het eenvoudig uitgummen. Ik gebruik het boekje hiernaast 
best vaak. Ik heb er veel lol mee!

Doutsen Jorna
Gr. 8

19



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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Doarpsstrjitte 39, 9021 CK  Easterwierrum
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Als u de keuzemogelijkheid hebt: graag kopij digitaal aanleveren

Verschijningsdatum volgende Om ’e Ald Toer: februari 2017
Kopij inleveren vóór 7 februari 2018

Fan de redaksje

Nei in wat súterige simmer sitte wy no alwer midden yn ’e hjerst. 

As dizze krante ferskynt is Sint Maarten al west, Sinterklaas op kommende wei, 

al rillegau folge troch de krystman en âld en nij. Ek benijd wat foar winter 

we krije en wurdt de simmer ek in echte simmer? Foardat wy it witte 

sitte wy wer yn ’e hjerst... Ho ho, earst dizze mar. De tiid giet al hurd genôch. 

Ha jim nijs of in ferhaal(tsje)? Mail ús dan: omdealdtoer@easterwierrum.nl

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

m

Aginda Easterwierrum
 

Wannear Tiid Wat Wêr
 

Sneon 18 novimber  Wintermiddei Live-muzyk De Tysker

Sneon 13 jannewaris 10:00 oere Ald papier Oan’e dyk

Tongersdei 15 ferewaris 20:00 oere Jiergearkomste  De Tysker
  Fûgelwacht Easterwierrum

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?

Sneon 24 febrewaris 20:00 oere De Fryske Band “Rauzer” De Tysker

Sneon 10 maart 10:00 oere Ald papier Oan’e dyk

Sneon 17 maart 20:00 oere Ons Ideaal yn gearwurking  De Tysker
  mei Fûgelwacht Easterwierrum

Sneon 5 maaie 20:00 oere “Noflike Jûn” De Tysker
   Histoaryske Kommisje Easterwierrum

Sneon 12 maaie 10:00 oere Ald papier Oan’e dyk

Sneon 14 july 10:00 oere Ald papier Oan’e dyk

Sneon 8 septimber 10:00 oere Ald papier Oan’e dyk

Sneon 10 novimber 10:00 oere Ald papier Oan’e dyk
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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

Út de Tysker

Himmeljen
Op sneon 21 oktober is it gebou 
fan binnen en fan bûten spuite en 
sûgd, fage en ha-ra’d en sa kinne wy 
knap de winter yn. De frijwilligers 
fan follybaljen, koar, badminton, 
toaniel en soos koene in grut part fan 
de klus klearje. As oare kear ek de 
oare ferienings meidogge, slagget it 
hielendal hûndert persint.

Enerzjy
Nei fergeliking fan de sifers is yn de 
mande mei Doarpsbelang besletten 
om yn 2018 de enerzjy ôf te nimmen 
fan de NLD. De prizen ûntrinne inoar 
eins neat en troch ús oan te sluten krijt 
it doarp ek wer in bydrage werom. 
Ús eigen sinnepanielen hâlde har 
prima, se hawwe foar it tredde jier 
op rige boppe de ynskatte produksje 
opbrocht: Alle jierren goed 13000 
KWh.

Seizoensstart
De aktiviteiten fan sawol de 
Activiteiten Commissie as fan de 
Kulturele Kommisje binne al wer 
los. De Halloween-middei/jûn wie in 
bysûnder barren, benammen ek foar de 
bern. En de toanielfoarstelling Bokwert 
2018 wie in boppeslach mei 143 
beteljende besikers. Mear fan sokke 
jûnen.

De behearskommisje
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Nijs fan Doarpsbelang

Buordsjes “Honden aan de lijn” 
Yn july binne der oan it begjin fan it fytspaad lâns de Swette by it Mantgumer 
húske, oan twa kanten by de Dille en by de Langlânsbrêge op fersyk fan 
Doarpsbelang buordsjes pleatst mei “Honden aan de lijn”. Op ien of d’ oare 
wize binne binnen in pear wike de buordsjes by de Dille spoarleas ferdwûn. 
Hoe en wat wit gjinien. Doarpsbelang hat by de gemeente om nije buordsjes frege. 
De gemeente sil noch ien kear foar nije buordsjes soargje. En no mar hoopje dat de 
buordsjes langer hingjen bliuwe.

Ekstra aksinten Doarpsstrjitte
De ljochte slytlaach is fan ’t simmer oanbrocht en it lei yn de bedoeling om ek dit 
jier noch it reade asfalt oan te bringen. Fan de gemeente ha wy berjocht krigen dat 
dit spitigernôch net slagget. Trochdat it wurk oan de Skillaerderdyk yn Mantgum 
y.f.m. riolearings-wurksumheden útrûn is en it ferkear fia Easterwierrum ride moat, 
kin it asfalt dit jier net mear oanbrocht wurde. Yn oerlis mei it tiim Iepenbiere 
Wurken fan Súdwest Fryslân is ôf-praat dat de gemeente Súdwest Fryslân it 
oanbringen fan it reade asfalt takom jier yn har planning meinimt. Wy sille ien en 
oar yn ’e gaten hâlde.

Gevonden voorwerpen
Al sûnt de merke stiet der by Jan Terra, Skuorrehôfwei 4, in griene hearenfyts tsjin it 
stek.
Wa wit fan wa ’t dizze fyts is.
As de fyts net ophelle wurdt, sille wy needsake wêze de fyts by it “grof vuil” te setten 
en oan de jiskewein mei te jaan.

Jiergearkomste Doarpsbelang
De jiergearkomste fan Doarpsbelang is fêststeld op tiisdei 13 febrewaris 2018. 
Skriuw dizze datum dus fêst op.

Ut namme fan Doarpsbelang, 
Tryntsje van der Meer

De collecte van kankerbestrijding heeft in Easterwierrum 228,14 euro opgebracht.
De collectanten bedankt.

25



•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Nieuws van muziekvereniging ‘Ons Ideaal’

1 september zijn we weer van start gegaan met het nieuwe muzikale seizoen en hadden 
we de eerste repetitie. Een week later was de merke in Easterwierrum en mochten we weer 
spelen bij de opening van de merke. Dit keer niet op de kar in verband met de strenge regels 
van de gemeente rondom het vervoer op de kar. 

Concerten & Data
Ook doen we weer mee met de grote clubactie, daarvoor zijn we langs de deuren geweest. 
Bedankt voor ieder die loten heeft gekocht, hopende op mooie prijzen.
Zaterdag 4 november was de play inn Littenseradiel in Weidum, onder leiding van Miriam 
Stoffelsma, Jeroen Oosterwijk en Menno Haantjes (onze dirigent). De play inn is voor 
jeugdleden tot en met 16 jaar en is bedoeld om samen te musiceren en te leren, maar is ook 
bedoeld om een leuke middag en avond te hebben. Dit is in samenwerking met Euphonia uit 
Wommels, Oranje uit Spannum, Harmonie Weidum, Wilhelmina uit Easterein, Concordia 
uit Wjelsryp en Ons Ideaal uit Easterwierrum. ’s Middags word er geoefend en ’s avonds om 
19:00 uur is er een concert in het dorpshuis van Weidum.
Vrijdag 10 november hebben we een gezamenlijk concert met Euterpe uit Beetsterzwaag in 
de Tysker. Het concert begint om 20:00 uur en we hopen dat er veel publiek komt.
Ook doen we weer mee met de grote clubactie, daarvoor zijn we langs de deuren geweest. 
Bedankt voor ieder die loten heeft gekocht, hopende op mooie prijzen.
Zondag 31 december is het korps weer druk in de weer met de oliebollen verkoop. 
Er komen nog briefjes langs de deuren om uw bestelling door te geven.
Zaterdag 17 maart 2018 hebben we een concert in samenwerking met de Fûgelwacht in 
de Tysker.

En dan noch even it folgjende:
Beskikke jo oer muzikale talinten en soenen jo dy graach wer ris brûke wolle?????
Wy ha in pear seksjes dy’t wol wat fersterking brûke kinne en binne derom 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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Wilt u ook adverteren in de 
school- en dorpskrant?

Neem dan contact op met
obs De Fôlefinne

folefinne@gearhing.net

Op burendag 23 septimber hebben de bewoners van de Bûtewei en de Finne heel 
gezellig met elkaar koffie gedronken op de Finne.
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Doarpswurk stuurt Friese dorpen een boekje over containerbegrippen

Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vor-
men waarin ideeën, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen zoals 
bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe manier van besturen. Dit is de reden dat 
Doarpswurk vier beknopte boekjes uitbrengt met daaraan verbonden twee inspiratie/
scholingsavonden. Het is bedoeld voor iedereen die zich druk maakt over de toekomst 
van zijn of haar dorp. 

De dorpen die aangesloten zijn bij Doarpswurk, ruim 270, ontvingen het eerste boekje 
in de bus. Deze gaat over de Mienskip en Leefbaarheid; twee container begrippen die 
weer betekenis moeten krijgen. Wat hierbij helpt is leren kijken naar de oorspronkelij-
ke ideeën. Wat was ook alweer de bedoeling van een gemeenschap? Wat is in essentie 
een levendige democratie? En wat is leefbaarheid?

‘We realiseren ons dat niet iedere dorpsbewoner interesse heeft in deze vaak meer 
abstracte vraagstukken. Maar met bewoners, bestuurders, initiatiefnemers en professi-
onals die wel behoefte hebben aan verdieping willen wij kennis delen. Zo helpen wij 
bij het vormen van gedachten en het zoeken naar - en vinden van – antwoorden. Door 
anders te leren denken en te begrijpen waar dingen vandaan komen, kun je beter om-
gaan met de veranderingen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, maar ook 
vraagstukken met betrekking tot bestuurskunde versus initiatiefkunde en individuali-
sering’, aldus Jaap Koen Bijma adviseur bij Doarpswurk en tevens de persoon die de 
inspiratie avonden presenteert. 

De reden dat Doarpswurk dit initieert is enerzijds logisch want het is haar taak om 
dorpen te helpen bij moeilijke vraagstukken. Daarnaast voelt Doarpswurk zich verant-
woordelijk en leeft de stichting mee met de dorpen. Het wordt steeds moeilijker om 
bestuursleden te vinden voor bijvoorbeeld een dorpsbelang, de vraag is dan ook; zijn 
we niet toe aan een andere vorm van besturen? Is een dorp nog steeds een mien skip of 
is het meer een woonplaats dan een leefplaats? En als dat zo is hoe kunnen we dan een 
nieuwe vorm van een mienskip bedenken waarin de juiste verwachtingen naar elkaar 
toe passen.

‘We merken dat mensen worstelen met vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden 
zijn, maar het zijn zeker vragen waar je samen over kunt praten om ze helder te krijgen 
en om er mee leren om te gaan. Ik kijk er naar uit om naar aanleiding van het eerste 
boekje met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Dat is waar de inspiratie 
avonden toe moeten leiden’, besluit Jaap Koen.  Op 7 en 21 november vinden de inspi-
ratie avonden ‘Initiatiefkunde voor vrijwilligers’ plaats die passen bij het eerste boekje. 
Je kunt je gratis inschrijven via de website waar je tevens het boekje kunt downloaden: 
doarpswurk.frl. 
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 Herkent u dit?
• ‘Ik kan mijn zoontje niet verstaan, hij wordt dan boos’
• ‘Mijn dochter spreekt een aantal klanken niet uit’
• ‘Ik heb twijfels of mijn kind alles goed begrijpt wat ik tegen hem zeg’
• ‘Mijn kind heeft moeite met hakken en plakken op school.’
• ‘De tandarts zegt dat de tanden van mijn dochter scheef staan omdat ze duimt.’
• ‘Mijn kind vertelt niets in de klas omdat hij stottert.’ 

Zomaar een aantal voorbeelden uit de praktijk die wij als logopedisten dagelijks tegenko-
men binnen onze vestigingen. De problemen kunnen uiteen lopen van spraak, taal, mond-
motoriek tot aan lezen, gehoor en stotteren. De logopedist helpt en begeleid uw kind bij 
o.a. deze diverse problemen.

Door behandeling bij de logopedist kan uw kind spelenderwijs leren verstaanbaarder te 
spreken, kan de taalontwikkeling van uw kind op gang worden gebracht en worden uitge-
breid. Kan uw kind opdrachten beter leren begrijpen maar kunnen ook schadelijke mond-
gewoonten (duimen, vingerzuigen, speenzuigen) worden afgeleerd. Uw kind kan leren 
vloeiender te spreken en geholpen worden bij het op gang brengen van het leesproces als 
blijkt dat uw kind dit op school niet voor elkaar krijgt. 

Ook bij volwassenen kan logopedie zinvol zijn. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van 
een afasie ( taalprobleem), dysartrie ( spraakprobleem) of u zich vaak verslikt, kan de 
logopedist u begeleiding en advies geven. Salverda Logopedie is daarnaast gespeciali-

in Wytgaard!
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seerd in stemtherapie. Wanneer u snel hees bent na spreken of zingen, kan de logopedist u 
helpen om u stemtechniek te verbeteren. Met u als volwassene werken we met een eigen 
benadering, elke behandeling is steeds weer maatwerk.

Heeft u of uw kind logopedie nodig? 

Wij helpen u graag verder! Per 1 oktober jongstleden zijn de logopedisten van Salverda 
Logopedie gevestigd in gezondheidscentrum It Kleaster. U kunt vanaf heden aan it 
Kleaster 1 in Wytgaard terecht voor logopedie bij logopediste Margriet Wiersma. 

Salverda Logopedie is al meer dan 10 jaar een begrip op gebied van logopedie met een 
hoofdvestiging in Wommels en dependances in o.a. het gezondheidscentrum Heeg en in 
IJlst, Berlikum en Dronrijp.

Vanuit hun positieve ervaringen in het samenwerken met andere zorgverleners in 
Friesland en hun passie voor logopedie, verwachten de logopedisten van Salverda 
Logopedie ook voor de inwoners van Wytgaard e.o. een positieve bijdrage te kunnen 
geven aan dagelijkse communicatie.

We geven behandelingen op maat. Uw hulpvraag is daarbij leidend. 
Naast all-round logopedie kunt u ook terecht voor gespecialiseerde zorg bij ons.
Onze specialisaties zijn o.a.:

• Stemstoornissen
• Spraakproblemen
• Oromyofunctionele therapie ( therapie waarbij afwijkende mondgewoonten worden 

afgeleerd en de mondmotoriek wordt getraind)
• Spraakproblemen bij een schisis ( lip-/kaak-/ gehemeltespleet)
• Preverbale logopedie ( logopedie bij eet-/drinkproblemen bij zeer jonge kinderen)

We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en kijken graag samen met u 
hoe logopedie voor u of uw kind kan werken.  We spreken fries of nederlands, afhanke-
lijk van uw voorkeur. Waar nodig komen we bij mobiliteitsproblemen, aan huis. Doordat 
Salverda Logopedie contracten heeft met uw verzekeraar, wordt de logopedie vergoed 
vanuit de basisverzekering zonder eigen bijdrage ( onder de 18 jr.).

Onze praktijken zijn kindvriendelijk ingericht en plezier in de logopedie staat voorop! 

Even kennismaken? 

In de maanden oktober en november kunt u op maandag 14.30-15.30 gratis en 
vrijblijvend advies inwinnen tijdens het inloopspreekuur of gewoon even kennismaken 
met ons.

Omdat we graag echt even de tijd nemen, kunt u zich vooraf aanmelden. 
Tel.: 06 33 986 200 / 06 19 16 3862
Mail: info@salverdalogopedie.nl
Website: salverdalogopedie.nl

Oant sjen in Wytgaard!
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Afscheid op afstand
Benauwd hijgend zat Spencer voor mij op de behandeltafel. Zijn hart fladderde in z’n dertien 
jaar oude borstkas, een pols kon ik nauwelijks meer voelen. Een blauwgrijze tong hing uit z’n 
bekkie. Van de waardigheid van zijn voorname roepnaam was verdraaid weinig meer over. 
Natuurlijk wilde ik gevolg geven aan zijn om hulp smekende ogen, maar dat was tegen beter 
weten in. En natuurlijk kon ik hem wel helpen; ik zou hem uit zijn lijden kunnen verlossen. 
Probleem was dat de baas en de vrouw op vakantie waren naar het prachtige IJsland. Dochter 
en schoonzoon hadden zich zolang over het oude heerschap ontfermd. Er waren al langer 
ouderdomskwaaltjes bij de Franse bulldog, maar deze benauwdheid was erg snel op komen 
zetten. Ik legde uit dat het hart het heel lang kan verstouwen en probeert problemen te 
compenseren. Maar als dat niet meer lukt, dan kan het heel snel bergafwaarts gaan. Dat was 
nu dus het geval. Er werd telefonisch contact gelegd met het eiland vlak onder de poolcirkel 
en dat lukte wonderwel vrijwel meteen. Typisch voor het dunbevolkte Noord Europa: de 
infrastructuur op het gebied van telecom is daar uniek. De situatie werd uitgelegd en de beide 
baasjes hadden aan een half woord van mij genoeg, ondanks dat we mekaar nog nooit ontmoet 
hadden. Ik zet het welzijn van het dier altijd voorop, juist ook in dit soort gevallen. En een 
stukje van de zorg die je een dier levenslang hebt geboden is dat je in moet grijpen als dat 
nodig is. In dat geval is levensbeëindiging de enige juiste oplossing. Humaan gebeurt dat 
meestal palliatief, dieren brengen we in een diepe slaap die uitmondt in een hartstilstand. 

De ouwe viervoeter werd door de telefoon liefkozend toegesproken, maar het drong nauwelijks 
tot het benauwde beest door. En dat ondanks dat het echtpaar op het telefoonschermpje in 
beeld was; voor hen was het juist waardevol dat ze hem ook konden zien. Al vrij snel daarna 
deed ik een stuwbandje om de rechter voorpoot, zocht de ader op en bracht langzaam een 
overdosis slaapmiddel in de bloedbaan. Vrijwel live konden de baasjes het ritueel volgen, 
zij het op 2500 km afstand. Het benauwde hijgen stokte en langzaam raakte Spencer in de 
eeuwige slaap.

Daarna komt onherroepelijk de volgende vraag: wat te doen met 
het stoffelijk overschot. Er zijn drie mogelijkheden. Het kan bij 
ons op de praktijk achterblijven. Wij zorgen dan voor de afvoer 
via de kadaverdienst. Voor veel diereigenaren is dat een weinig 
aanlokkelijk vooruitzicht om hun dierbare viervoeter in een grote 
bak met dooie beesten te zien verdwijnen… Het is trouwens een 
fabeltje dat ze dan zouden terugkomen als veevoer. Daarnaast 
is er de mogelijkheid van het dierencrematorium. Elk dier kan 
individueel worden verbrand en de as kan bewaard worden in 
een urn of verstrooid waar men wil. Tot slot is er een speciale 
dierenbegraafplaats. Maar als er plek is, mag dat ook in je eigen 
tuin. Dat gebeurde met Spencer. Wellicht op de plek waar ie altijd 
ronddartelde heeft hij zijn rustplaats gekregen.

Meer lezen? www.bistedokter.nl
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Wolle jo ek in 
adfertinsje yn ’e 

skoalle- en 
doarpskrante?

Nim dan 
kontakt op mei

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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Gemeenteriedsferkiezingen 22 novimber 2017 
Wêrom ferkiezingen? 

Woansdei 22 novimber stimme de ynwenners fan de 74 doarpen en stêden yn Súdwest-
Fryslân en 15 doarpen yn Littenseradiel foar in nije gemeenteried fan de gemeente 
Súdwest-Fryslân. De ferkiezings binne earder dan lanlik fanwege 3 gemeentelike 
werindelingen:

1. Súdwest-Fryslân. Fúzje fan Súdwest-Fryslân mei 15 doarpen fan 
Littenseradiel 

2. Leeuwarden. Fúzje fan Leeuwarden mei  Leeuwarderadeel en in part fan 
Littenseradiel

3. Waadhoeke. Fúzje fan Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en in part 
fan Littenseradiel

Belangryk? 
Ja, jo kieze riedsleden as folksfertsjinwurdigers. 
Ja, de gemeenteried stiet yn wêzen oan it haad fan de gemeente. De ried stimt oer de 
plannen fan Boargemaster & Wethâlders en kontrolearret ek har dieden. 
Net stinne mar stimme! 
Meitsje woansdei 22 novimber gebrûk fan jo stimrjocht.  
Sjoch ek op www.stem2011.nl
Sicco Rypma, riedslid yn SWF

Gemeenteraadverkiezingen 22 november 2017 
Waarom verkiezingen? 

Woensdag 22 november stemmen de inwoners van de 74 dorpen en steden in Súdwest-
Fryslân en 15 dorpen in Littenseradiel voor een nieuwe gemeenteraad van de gemeente 
Súdwest-Fryslân. De verkiezingen zijn eerder dan landelijk vanwege 3 gemeentelijke 
herindelingen:

1. Súdwest-Fryslân. Fusie van Súdwest-Fryslân met 15 dorpen van 
Littenseradiel 

2. Leeuwarden. Fusie van Leeuwarden met Leeuwarderadeel en een deel van 
Littenseradiel

3. Waadhoeke. Fusie van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en een 
deel van Littenseradiel

Belangrijk? 
Ja, u kiest raadsleden als volksvertegenwoordigers. 
Ja, de gemeenteraad staat in wezen aan het hoofd van de gemeente. De raad stemt over 
de plannen van Burgemeester & Wethouders en kontroleert ook haar daden. 
Net stinne mar stimme ! 
Maak woensdag 22 november gebruik van uw stemrecht.  
Zie ook www.stem2011.nl
Sicco Rypma, riedslid yn SWF
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Ferienings Easterwierrum

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

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

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

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

Tafeltennisferiening MTV te Easterwierrum
Kontaktpersoan: Johan Bonekamp
Til: 0582894432
Email; tafeltennismantgum@gmail.com
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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




