
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM FEBREWARIS 2018

Yn dit nûmer û.o.
• Alle skoalbern, fan groep 1 oant en mei groep 8, hawwe harren bêst dien 

der wer in moaie skoalkrante fan te meitsjen mei moaie tekeningen en 
nijsgjirrige stikjes… •

• Doarps- en ferieningsnijs • Verandering by de Bistedokter • 
t Nico van der Werf oer Hegedyk 2 •

”It giet oan“ 
sei it rayonhaad, 

en hy stapte 
dronken 

yn ’e feart.



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. 



Drokte yn it ûnderwiis

In aktueel ûnderwerp rûnom it basisûnderwiis is de wurkdruk mei alderhande 
ferskillen aaklike gefolgen. Elke learaar hat der mei te krijen. Jo hearre hjir in protte 
oer yn it nijs. 

Drok, drok, drok mar minder dwaan is der net faak by foar in learkrêft want dan sjitte 
de bern der by yn. Dat wol de learkrêft net. It is no sels sa slim, dat in protte jonge 
minsken net mear kieze foar ûnderwiis. En it kin no krekt sa’n prachtige baan wêze. 
Miskien kinne wy op De Fôlefinne op in oare wize de wurkdruk ferminderje?

We weten dat van de Nederlandse leraren 84% werkdruk ervaart. Daarbij geven 
leraren veel meer uren les dan leraren in andere landen. In het basisonderwijs geven 
zij 930 uur les per jaar tegen 754 uur in andere Europese landen. Het effect is er naar: 
volgens het CBS/TNO is er geen beroepsgroep in Nederland waar zoveel werknemers 
burn-outklachten hebben: 21,3% in het onderwijs tegen 14,4% in heel het land.

Op De Fôlefinne is it wat wurkdruk oanbelanget al in flinke stap setten mar it team 
hat in skoftke lyn dan ek besluten om it wurk oars yn te rjochtsjen. Benammen op it 
gebiet fan de gearkomsten en registraasje. De skoalle wurket neffens de systematyk 
fan de ‘Stichting LeerKRACHT’, en rint sa al wat foar op oare skoallen dy’t noch mear 
tradisjoneel wurkje. Wy wolle net langer dy ferfelende wurkdruk want dan begjinne 
je te prutsen. Kwaliteit yn it ûnderwiis en wurkdruk wurde by leerKRACHT tagelyk 
oanpakt.

Wy pakke allinnich saken op dy’t fan wearde binne, sa ha wy net te krijen mei 
tiidfergrimerij. En fan wearde is: tiid wêryn wy as leararen ús learlingen wat leare. 
Dus it mes is gongen yn in tal gearkomsten: wy dogge in boerdsessy fan 15 minuten 
yn’e wike. Sinleaze administraasje fan rapportaazjes wurdt werombrocht. Wy dogge 
gjin saken dûbeld. Ien plan is genôch.

Dit binne in pear foarbylden om it by ús handiger te organisearjen en it it moaie 
is, it team betinkt it sels op De Fôlefinne. (Mei al wat stipe fan LeerKRACHT 
en foarbylden út it bedriuwslibben) Wy dogge dat mei elkoar. En de ynspeksje 
wurdearret it.

Geart Rypkema
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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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Groep 1 en 2

Ja, U leest het goed .... Lyssa Tuinier is in de kerstvakantie 4 jaar geworden en komt 
elke dag met een lach in de klas. We zijn erg blij met haar komst en ze voelt zich al 
thuis in de groep. Komende maand komt Sytse Kooistra meedraaien, daar hebben we 
zin in.

In januari zijn we druk bezig geweest met het thema "Bouwen". De huishoek was nu 
de bouwplaats en er zijn veel verschillende gebouwen bedacht en gemaakt. Daarnaast 
hebben de kleuters ook bouwtekeningen gemaakt en hebben ze hun eigen huis 
geplakt. Er zijn een aantal foto's gemaakt die U kunt vinden op Klasbord.

Een bezoek aan een oud gebouw in Easterwierrum was erg leuk en leerzaam. Met 
de vader van Froucke Schoustra, Arjen, hebben we deze Toer beklommen. De drie 
trappen naar boven waren wel eng maar wat was het geweldig! Bedankt Arjen voor 
de tijd en inzet.

Dinsdag 6 februari gaan we 
weer op stap. In Franeker, 
in het museum Martena 
hebben we een cultureel 
uitje. Heel nieuwsgierig......

In het voorjaar gaan we 
met de thema's Familie 
en Lente aan het werk.
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Songtekst

Welcome, winter coldl
Welcome, Mister Snowman!
Welcome, cheeks that glow and
welcome, winter cold!

Welcome, stars of gold’
Welcome, chocolate pancakes!
Welcome, pretty snowflakes!
Welcome, stars of gold’

Let it snow, and let it snow, and there’s no school tomorrow.
Let it snow, I think I know, a sleigh that I can borrow.
We’re playing in the park
until it’s getting dark.

I see hats, gloves and winter boots.
I’ve never felt so good.
Welcome, Mister Snowman!
Everybody wants to see you!

Hats, gloves and winter boots.
I’ve never felt so good.
Welcome, Mister Snowmanl
Everybody wants to see you!

4 Om ’e Ald Toer, febrewaris 2018



5



We zijn al weer een poosje op school. En de kinderen van groep 3 kunnen zelf al heel 
goed schrijven en zelfs typen op de computer lukt al goed!
Ook hebben we de kinderen van groep 3 gevraagd wat zij het leukste vak vinden op 
school. 
Judo staat hier ook bij. Sinds kort hebben we tijdens de gym uren judo. Juf Veronique 
Akkermans (10 voudig judokampioen!) geeft ons judo les. We kunnen al een paar 
dingen goed, we kennen de houdgreep en een paar judo woorden als matte en 
hachimee. Vraag de kinderen maar eens wat deze woorden betekenen. 
Hieronder wat de kinderen van groep 3 het leukste vinden op school:

Siger: rekenen en judo
Mirthe: judo en schrijven
Doutzen: judo en schrijven
Matthew: judo en rekenen
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Mijn kerstvakantie

Ik ben naar Oostenrijk geweest…. te skiën! Het was super leuk!!!!

Maar we moesten wel 9 uur in auto zitten dat was wel saai, maar wel mooie 
bergen. we zijn in één dag door gegaan en toen waren we er. We zaten in een 
hotel met een restaurant.  Er lag wel op sommige plekken 1 meter sneeuw; 
Jens en ik gingen in het land en het was heel diep ongeveer tot mijn navel. 

Ik had het heel erg koud omdat ik een backflip deed en toen ging het een 
beetje mis………….Maar het was wel grappig!. en de volgende dag hadden we 
les, maar het stormde heel erg later en er ging een boom om. Volgende dag 
was precies het zelfde.

Ik vond het wel jammer, ik had er wel zin in maar……. De volgende dag was het 
wel mooi weer en toen hadden we weer les en we mochten voor het eerst van 
de piste af ik vond het wel een beetje spannend in de lift want je moest er af 
springen en ik bleef wel eens haken met mij jas. Kan gebeuren, maar later ging 
het al weer beter. Het was wel enger dan ik dacht daar boven en toen gingen 
we: ik vond het wel eng. Maar de lift vond ik het engste om er af te gaan

Maar later vond ik het wel leuk om er af te gaan. De dag daarop was het heel 
vroeg om er uit te gaan,  ik weet niet waarom en toen gingen we weer naar 
boven toe maar toen was het sneeuw heel erg glad. Want het was niet heel 
druk dus toen gingen we wat harder omdat het glad was. Eerst gingen we bij de 
kleine die was niet so stijl. 

                                                                                                   

Zwem bad in Sneek

Wij zijn naar het zwembad geweest het was heel leuk en heel lekker. Eerst gingen we in het 
gewone zwem bad toen de glij baan en toen de diepe zwem bad. Ik pro beerde de bodem 
te raken en het is me gelukt!!. Het was heel knal omdat het 3 meter diep was. We waren in 
Sneek. Mijn moeder was niet mee omdat ze was niet lekker en ze moest werken. En toen 
gingen we nog wat lekkers halen dat kon daar ook we hadden een slush puppy en die was 
lekker  

En toen kwam ik een soort vriend tegen van free running dus we deden allemaal salto’s en 
dingen en toen later ging de zwem bad dicht.

daarna gingen we nog effen bij mijn moeder kijken op werk en toen gingen we naar huis. 
Achter de Xbox one. Vorige week ben ik ziek geweest dat was super stom. Want dat was de 
eerste judo les.

                                                                                                       Sil de Boer  groep 6
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Een paar Quiz vragen in het Engels:

100 degree Fahrenheit or

100 degree Celsius ?

                      

            Answers  100 degrees Celsius

2.  Which word is missing?  A spider is …….animal with eight legs.

. two

. a

. an

. many

. by

. at

                                                                  Answer: …an…

3. Name five animals that can swim ………………

Answers possible answers:

Duck whale dolepin shark

Gold fish frog dog penguin 

Polar bear seal ion                                                                                          by   Grytsen

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

Ik ben naar Heerenveen  geweest en ze hebben niet 

gescoord in de eerste helft.

maar wel in de tweede helft    

en het doelpunt was met een hoofd 

en ik vond het wel een mooi doel punt. 1-0 was de eindstand.

Grytsen Boersma groep 6

14 Om ’e Ald Toer, febrewaris 2018



Wintervakantie 2018

Eerste kerstdag heb ik met mijn familie van mijn vaders kant bij mijn oom gegeten. Tweede 
kerstdag hebben Doutsen, Rikst en ik het eten klaar gemaakt. Doutsen deed het voorgerecht, 
Ik deed het hoofdgerecht en Rikst deed het nagerecht dat vond ik heel lekker.

Met oud en nieuw heb ik met Doutsen, Harmjan en Grytsen vuurwerk afgestoken

en we zijn we naar het carbidschieten gegaan, dat vond ik erg luid.

Nieuwjaarsdag kwam mijn familie van mijn moeders kant en hebben bij ons lekker zitten te 
praten.

Ik ben ook nog naar een trouwdag geweest van mijn oom en tante dat was mooi.

 Ik  ben   naar het Fries museum geweest daar hebben we naar Mata Hari gekeken en  

nog meer activiteiten  gedaan, maar het aller- 
mooist vind ik het zwaard van Grutte Pier 

dat is echt groot. Op school hebben we techniek. 
Ik vind  de lego het leukst omdat

het lego is en je kunt het progammeren. (via de 
I-pad) 

Er is een speciale app, daar kun je de dingen maken en je kunt op die app  programmeren. 

Ik heb een leuke wintervakantie gehad 

Marten Jorna g.r6  

15



jo sjen hoe’t de moannen neamd 

–

–

–

–

–

–

fan Thialda en Marten 

groep 8              groep 6

Noch in lokkich  2018!

Hjir kinne jo sjen hoe’t de moannen neamd 
wurde: 

jannewaris – foarmoanne 

febrewaris – sellemoanne 

maart- foarjiersmoanne 

april – gersmoanne

maaie – blommemoanne 

juny – simmermoanne

july – heamoanne 

augustus- rispmmoanne

septimber- hjerstmoanne

oktober- wynmoanne

novimber- slachtmoanne

desimber- wintermoanne
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Quizz!
With Ineke

 Question 1:
Which is the longest river in North America?

A. Nile B. Yukon C. Mississippi  D. Yangtze 
Answer:  C, Mississippi

Question 2:

You can see me at the zoo. I have stripes. My teeth are very sharp. 
What I am?

A. zebra B. duck C. tiger 
Answer: C, a tiger

Which one lives in a pond (lake)?

A.  B.  C.     

answer: B, the frog

Doedagen!
Ik ben naar 2 doedagen geweest!

OSG Sevenwolden: Als je binnen kwam kreeg je een tasje en een pen en werd je naar 
de kantine gestuurd. Daar gingen ze vertellen over de school en wat we gingen doen. 

We kregen een stickertje met onze naam er op en de groep waar je in zat. Ik zat ik groep 
2b en daar zaten ook andere kinderen die ik ken bij, dat was wel leuk. Eerst gingen we een 
zelfportret maken en dat was super grappig, daarna gingen we wiskunde doen en daar 
moest je allemaal figuren maken en bekijken. We gingen naar Engels en daar gingen we 
cijfers oefenen en een woordpuzzel maken. Als laatste gingen we weer naar de kantine en 
gingen we sport en spel doen. Daar kon je tafeltennis doen (sport). Je kon daar twister 

doen (spel) en nog een denkspel, maar ik weet niet meer hoe dat heet… 

CSG Bogerman: Als je binnen kwam moest je naar een oranje tafel lopen en daar kreeg 
je een keycord en een tasje met een pen er in. Daarna moest je naar de kantine lopen en 
daar werd je in groepen verdeeld. Ik zat in het oranje groepje. We gingen naar boven 
en daar hadden ze escape rooms gemaakt. het was super leuk en grappig! Als laatst 
hadden we een code die moesten we door 13 delen en dan had je de cijfer code van een 

kluis en in die kluis zat een duimpje met pepermuntjes er in.

Welke school vind jij het leukst?

                              A. OSG Sevenwolden      B. CSG Bogerman 

 Groetjes Ineke Reitsma
Gr. 8
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Skoalkrante Stikje 2018
Myn eigen bio:

Ik ha krekt in nij ûnderwerp foar myn eigen 
bio. It ûnderwerp is fûgels. Doe ‘t ik dat 
tsjin juf sei krige ik in hieleboel ynformaasje. 
Allegearre boekjes en mapkes en ek nog losse 
papieren. Ik fyn sels de iisfûgel wol in moaie 
fûgel. De kolibri is ek wol in moaie fûgel.

As ik oan myn eigen bio wurkje sjjoch ik 
foaral op wikipedia. Dar kinst in hieleboel 
ynformaasje fine oer hast alles, fansels sjoch ik ek wol yn de mappen en boekjes. Der helje ik 
sels de measte ynformaasje út.

Hjir is wat ynformaasje oer fûgels:

Dit is yn it Nederlânsk:

Naast veren zijn er vele andere kenmerken, maar deze zijn niet geheel uniek, of niet elke vogel 
heeft ze:

• Vogels zijn warmbloedig (evenals de zoogdieren)

• Vogels kunnen vliegen (behalve bijvoorbeeld de struisvogels, emoes, nandoes, kasuarissen, 
kiwi’s en pinguïns), alhoewel sommige zoogdieren deze eigenschap ook hebben, 
bijvoorbeeld vleermuizen.

• Vogels lopen op twee poten (maar sommige reptielen en zoogdieren ook).

• Vogels leggen eieren met een harde schaal.

Scratch:

Sjoerd en ik mochten fan juf wat nijs dwaan: Scratch!

Mei dat programma kinst eigen filmpkes en popkes meitsje.

Ik ha prebearre om mysels te meitsjen dat wie wol goed lukt. Ik ha klean makke dy’t ik 
sels ek ha. We binne der noch net achter hoe ‘t we filmkes meitsje moatte, mar dêr komme we 
fansels achter. Ik bin no trouwens dwaande 
mei in spultsje, want dêr seach ik tips foar. 
Mar ik ha it filmpke noch wol.

Frysk museum:

Ik bin nei it Frysk museum yn Ljouwert west.

Der krigen we in boekje mei opdrachten, it wie 
in soart speurtocht. Rikst en ik hiene de Fryske 
skatten. En Marten hie de Fryske helden. 
We gongen earst nei it ferhaal fan Fryslân. 
Dat wie in afdeling mei allegeare spullen 
diet foenen wiene yn Fryslân. We seagen dêr 
bygelyks it swurd fan Grutte Pier.

We hiene it boekje noch net út mar we gongen 
der wol efkes wei. Want we gongen earst nei 
de tentoanstelling fan Mata Hari. Dat wie 
foaral in protte lêzen, dêr wie net folle oan. 
Gelokkich koe ik it ferhaal al.
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Der wie ek noch in panorama seal en dêr waard ik in bytsje beroerd fan.

We krigen foar de speurtocht in munt fan plastic.

CSG Bogerman:

Ik ging 2 februari naar B-ogerman. Ik deed de route atheneum/ 
gymnasium. Dus ik was rood. Wij moesten naar boven en daar 
moesten de ouders een code oplossen. En ik moest met twee meisjes die 
ik niet kende de escaperooms oplossen. Bij elke escaperoom kreeg je 
een puzzelstukje als je alle puzzelstukjes had stond er op waar de 
kluis was. We moesten naar de kluis rennen en de code gebruiken om 
de kluis te openen, daar zaten snoepjes in en die mochten we mee naar 
huis.

Doutsen gr. 8 

Lego London bus
24 januari was ik jarig, maar toen heb ik het nog 
niet gevierd. Zaterdag 27 januari vierden we de 
verjaardag van mij. Ik vroeg geld. Van dat geld 
kocht ik de lego creator expert London bus. Hij is 
34,5 centimeter lang,  12,5 centimeter breed en 18,5 
centimeter hoog. Er zitten enorm veel details in zo-
als een roze blokje bubble gom, een blikje seven up 
en stickers voor op stoelen.

Jumpstyle
Ik ben zondag 4 februari naar jumpstyle geweest. 
Het was echt superleuk. Wij gingen springen om tien 
uur tot elf uur. Ik ging bij de bigairbag van de tram-
poline af een backflip doen en dat ging bijna fout, 
want ik sprong meer omhoog dan naar achteren. Bij 
de foampit heb ik van het block een backflip. Dat 
was eigenlijk makkelijker dan gedacht. Bij de lange 
trampoline heb ik front arabier back gedaan. Voor 
de rest heb ik ook nog wat simpele tricks gedaan. 

Engelse mop + vertaling
Why are Christmas trees so bad at sewing??     Waarom zijn kerstbomen zo slecht met 
They always drop their needles!                          naaien? Ze laten altijd hun naalden                
                                                                                  vallen.                        

Spreekwoord
Dot the i’s and cross the t’s. dat betsjut dat je alles goed dwaan moatte of meitsje en 
net te hurd wêze wolle.   “The finishing touch…”   “De puntjes op de i sette”

Sjoerd groep 8
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Kerstvakantie 
Ik heb in het begin van de kerstvakantie niet zo’n veel gedaan maar op de eerste kerst-
dag hebben wij bij Piershiem gegeten, dat is het restaurant waar Hanna en Maaike nu 
wonen daar hebben we heel lekker gegeten . De volgende dag hebben we thuis gegeten 
met mijn oma en 2 kennissen we hebben heel lekker gegeten . een paar dagen later 
was het oud en nieuw toen had ik 500 rotjes 50 grondbloemen en 20 thunderkings . 
oud en nieuw was heel leuk . 2 dagen later zijn we naar Oostenrijk gegaan om te skiën 
dat was heel leuk er lag soms wel 1 meter sneeuw en ook wel eens meer toen we bij 
het hotel aankwamen gingen we eerst de kamers verdelen en daarna hebben we 2 ver-
diepingen lager gegeten in het restaurant . Het was er niet heel lux maar we konden 
er mee leven . De volgende dag zijn we echt te skiën gegaan dat was nog op een heel 
klein heuveltje en we moesten 2 uur oefenen, maar na een uurtje begon het heel hard 
te regenen dus iedereen die op de piste was ging naar binnen en toen viel de stroom 
ook nog uit dus dat was heel vervelend en we konden toen niks meer eten daarom zijn 
we weer naar het hotel gegaan want het regende bijna 2 uur lang . Toen de regen ge-
stopt was gingen we even in de stadjes kijken die rondom het gebied zaten . We gingen 
toen naar een kledingwinkeltje en ik was van plan om een T shirtje te kopen met korte 
mouwen, maar omdat het daar altijd zo koud is waren er alleen maar dikke shirtjes met 
lange mouwen dus toen heb ik maar een shirt gekocht met lange mouwen . Na een uur-
tje een beetje door de stad te lopen zijn we weer naar het hotel gegaan en hebben we 
gegeten, ik had patat met schnitzel . en mijn vader had ander vlees dat in ieder geval 
geen schnitzel heette, mijn vader zijn vlees was gewoon schnitzel zonder korst dus het 
kwam der op neer dat al het vlees daar gewoon schnitzel was . De dag daarop hadden 
we een andere ski leraar maar dat vond ik niet zo erg want die vorige leraar kon voor 
geen centimeter Engels en de nieuwe leraar wel . We moesten natuurlijk Engels tegen 
hem praten want wij verstonden geen Duits en hij geen Nederlands/Fries dus daarom 
praten we Engels met hem . We moesten ongeveer een uurtje op de kleine baan en 
toen mochten we van de hogere af het was 
een blauwe piste dus niet heel stijl maar ik 
vond het in het begin best moeilijk (dit was 
die piste) maar later ging het wel wat beter . 
Na 2 uurtjes oefenen hebben we nog onge-
veer 3 uurtjes vrij geskied dat was echt leuk . 
toen zijn we weer naar het hotel gegaan en 
hebben we weer gegeten onder andere sch-
nitzel . toen ben ik met Sil naar buiten gegaan 
want er was een grote sneeuw bult waar je 
met de slee vanaf kon en dat hebben we bijna 
2 uur lang gedaan . toen we de volgende dag 
wakker werden en naar de piste gingen bleek 
hij dicht te zijn wegens storm die vanmiddag 
zou komen maar we waren en al om 10 uur ‘s morgens dus toen zijn Sil en ik lopend 
met een slee ,waar we samen in konden, helemaal naar de top gelopen en  zijn we met 
de slee naar beneden gegaan … en dat ging echt snel ik denk dat we wel met 30 kilo-
meter per uur naar beneden gingen .ons hele gezicht was nat van het sneeuw . daarna 
zijn  we weer naar het hotel gegaan en zijn we naar een dorpje gegaan waar een soort 
indoorspeelpark was. Ik vond er niet zo veel aan, want het was zo druk en al die kleine 
kinderen zweten zo erg het zat zelfs op de toestellen 
dus toen ben ik met mijn vader door het dorpje ge-
gaan . toen reden we langs een Mercedes dealer en 
daar stond een AMG GT ik denk dat deze lezer daar 
niks van zal snappen maar dat is gewoon een snelle 
auto dus dat vond ik wel cool . een paar uurtjes later 
zijn we naar een pizzeria gegaan . het begon daar al 
goed want mijn moeder liet een glas wijn over me 
heen vallen, dus dat was ook niet super leuk . On-
danks dat ongelukje heb ik toch nog lekker gegeten 
. toen zijn we weer naar ons hotel gegaan en de vol-
gende dag zijn we naar huis gegaan dus toen moeten we weer 10 uur in de auto zitten . 
De rest van de kerstvakantie heb ik niet zo’n veel gedaan . 

            Dat was mijn kerstvakantie 2017/2018 Jens de boer 

                                                                             Groep 8
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De coolste baan fan Nederlân!  
 
Freeds hawwe Wiuwert en Boazum 
en Easterwierrum in gearwurkingsdei 
Mar 19 jannewaris wie it oars,want 
groep 5 oant 8 gongen nei Amsterdam!  
Dêr wie de coolste baan fan Nederlân! 
Wy giene 6 oere op wei nei Amsterdam 
yn in bus! Nei 2 oeren riden wiene wy 
by it Olympisch stadion! Wy makken 
earst in groepsfoto en doe gongen we 
los!  
It wie in hiele grutte baan wol 400 meter!  
It wie hiel drok op de baan, mar it wie wol hiel moai om der te reedriden.  
Der wiene 3000 bern op de baan!  
Rintsje Ritsma en Annamarie Thomas rieden der ek en wy gongen 
hiel faak mei hun op de foto en wy fregen en krigen fansels ek in 
hantekening! Oan it ein kaam Vinchenzo optreden!  
Wy hiene twa oeren riden, it wie hiel leuk! 
Dêrnei fansels 2 oere wer thús! It wie in gesellige dei!

Doedag OSG Sevenwolden

dinsdag 16 januari gingen Ineke en ik naar de 
doedag in Grou! 

Eerst gingen we een zelfportret maken met 
de basis kleuren! Het was een beetje mislukt 
vonden wij, maar het was wel heel leuk om te 
maken!

Daarna hadden wij wiskunde met kubussen het was niet heel moeilijk 
maar toch wel heel leuk! bij Engels hadden we bingo toen zeiden ze de 
cijfers in het Engels helaas had ik geen bingo!

Dit was de leuke doedag in Grou!

Thialda groep 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

Het schaatsen beperkt zich in Nederland de laatste jaren tot de overdekte ijsbanen. 
En met de opwarming van de aarde en het veranderende klimaat ziet het er niet naar 

uit dat we in de komende jaren nog kennis kunnen maken met een strenge winter.
Nee dan vroeger.... toen had je pas strenge winters! Zoals de winters van 1929, 

1940, 1942, 1956 en 1963. Vooral deze laatste strenge winter staat de ouderen onder 
ons nog vers in het geheugen. Dit jaar gingen de schaatsavonturiers zelfs bij de 

Ryptsjerkster Polder door het ijs. Laat het dan maar lente worden...

Advertenties en abonnementen van de skoalle/doarpskrante worden door de
Fôlefinne geregeld. Dit emailadres is folefinne@gearhing.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
 

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

Woansdei 21 febrewaris  20:00 oere  Jiergearkomste Doarpsbelang De Tysker

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

Woansdei 28 febrewaris  20:00 oere  Jiergearkomste Keatsforiening De Tysker

Sneon 10 maart  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk

Snein 11 maart   Skilderje mei Doet  De Tysker
  foar bern fan 4 oant 12 jier.

Sneon 17 maart  20:00 oere  Ons Ideaal yn gearwurking De Tysker
  mei Fûgelwacht Easterwierrum e.o.
  “Easterwierrum op syn moaist” 

Sneon 14 april  20:00 oere  Bing  De Tysker

Sneon 5 maaie  20:00 oere  “Noflike Jun” Histoariske  De Tysker
  Kommisje Easterwierrum

Sneon 12 maaie  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk

Sneon 14 july  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk

Sneon 8 septimber 10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk

Sneon 14 novimber  10:00 oere  Ald papier  Oan de 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

Vakantie

Drs Hornstra te Boazum:
Week 21                   21-25 mei
Week 30-31-32       23 juli -10 augustus

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 Doarps-
belang 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. 
riolearingswurksumheden 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 ôfpraat 
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.
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Nijs fan Doarpsbelang

Ferfolch oplieding AED
Yn novimber ha wy hûs oan hûs in fraach steld yn ferbân mei opjefte foar in 
oplieding/ferfolch-oplieding foar it betsjinjen fan de AED. Oant no ta ha harren 
hjirfoar 6 persoanen opjûn. Der kinne altyd noch in pear by. Hoe mear minsken 
hjirmei omgean kinne, hoe better. Fan ’t maitiid sil der in ferfolch-oplieding 
organisearre wurde. 
Ha jo noch belangstelling? Oanmelde kin by Petra Miedema 06-10219449 of 
Harmina de Schiffart 06-40401871. 

“Melding Openbare Ruimte” 
Yn Littenseradiel koene saken dy’t yn de iepenbiere romte net ynoarder wiene, sa as 
oerhingjende takken, skeeflizzende stoeptegels/strjitstiennen, kapotte lantearnepeallen 
ensfh., melden wurde fia Lyts Leed. 
De gemeente Súdwest-Fryslân hat in soartgelikens systeem. Ynwenners kinne no in 
“Melding Openbare Ruimte” dwaan. Gean hjirfoar nei de startside fan de gemeente 
Súdwest-Fryslân: www.sudwestfryslan.nl en nei de linker boppehoeke op “iets 
melden” klikke en dêrnei op “melding openbare ruimte”.

Snoeien wylgestruken
De wylgestruken sille yn febrewaris en maart snoeid wurde. It snoeien wurdt 
ferspraat oer trije jier, sadat net alles yn ien kear keal is. Dit is ek better foar de 
planten en de bisten. De wylgen wurde by de grûn ôf snoeid en sy rinne letter wol 
wer út.  

Kappen fan beammen
De gemeente Súdwest-Fryslân lit om ’e twa jier alle gemeentlike beammen 
kontroleare op feilichheid troch hjirfoar spesjaal opliede meiwurkers. Soms is der in 
snoeibeurt nedich, soms moatte der ek beammen kapt wurde. As der beammen kapt 
wurde, wurdt eltse kear beoardiele oft der herplante wurde moat. De beammen dy’t 
kapt wurde sille, binne oanmerkt mei in wyt krús.

Sike esken
Troch in skimmelsykte gean yn hiel Nederlân in protte esken troch in agressive 
skimmelsykte dea.
Yn Súdwest-Fryslân, ek yn it part fan it eardere Littenseradiel, moatte der dizze 
winter 400 esken kapt wurde. De ferwachting is dat der mar 10% fan de esken net 
siik wurdt. De beammen herstelle net fan dizze sykte. As de beammen oantaast binne 
soargje se foar gefaarlike sitewaasjes, omdat se omfalle kinne en/of troch it útwaaien 
fan dea hout.
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Subsydzje mooglikheden
LEADER
Grutskalige lokale ynisjativen kinne yn oanmerking komme foar subsydzje fanút it 
Europeeske LEADER-programma fan de provinsje Fryslân. Fanút dit programma 
is subsydzje beskikber foar grutte gebietsbrede projekten “fan ûnderen op” dy 
bydrage oan de ûntwikkelingen yn Noardwest Fryslân. Ynformaasje oer it LEADER-
programma is te finen op www.streekwurk.frl/leader.
Offisjeel oanfreegje kin yn 2018 fan 27 maart o.e.m 9 maaie en 17 sept. o.e.m. 31 okt.

Iepen Mienskipsfûns
Oant 1 jannewaris 2018 waarden alle subsydzje-oanfragen foar it Iepen Mienskips-
fûns behannele troch it projektburo fan Streekwurk yn Frjentsjer. Yn de regio 
Súdwest hat de provinsje Fryslân de finansjele middels fan it Iepen Mienskipsfûns 
foar de lytse maatskiplike inisjativen lykwols rjochtstreeks beskikber steld oan de 
gemeenten de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.
Foar neiere ynformaasje oer lytse maatskiplike inisjativen (maksimaal subsydzje-
bedrach € 10.000,-) en nije eveneminten (maksimaal subsydzjebedrach € 3.000,-) kin 
kontakt opnaam wurde mei de gemeente Súdwest-Fryslân. De behanneling fynt hjir 
plak troch mefr. L.Cnossen.
De grutte maatskiplike inisjativen (maksimaal subsydzjebedrach € 35.000,-) wurde 
behannele troch it projektburo fan Streekwurk op ’e Jouwer. Projektadviseur is de 
hear C. Brouwer.

Krystbeam
Yn desimber wie it “Reade Plein” wer oanklaaid mei in Krystbeam. Benammen 
doe’t der krekt snie opfallen wie, joech dit in prachtich plaatsje. De bern fan “De 
Fôlefinne” ha foar de Krystfakânsje de beam noch ekstra fersierd mei prachtige 
selsmakke kaarten mei in krystwinsk.
De beam is yn de nacht fan âld en nij omseage en ferbaarnd en de winsken fan de 
bern sille wol mei opbaarnd wêze. Spitich!! It soe moai wêze as in oar jier de beam 
de nacht fan âld en nij oerlibje kin en dat de minsken dy de beam beskikber steld ha, 
dizze sels wer opromje kinne.

Kontaktwethâlder
Yn de gemeente Súdwest-Fryslân wurdt wurke mei kontaktwethâlders foar de 
Doarpsbelangen. Foar Easterwierrum wurdt Maarten Offinga de kontaktwethâlder. 
De kontaktwethâlder is it bestjoerlik oansprekpunt foar it bestjoer fan Doarpspbelang. 
De doarpskoördinator is it amtlik oansprekpunt. Tegearre ûnderhâlde sy de kontakten 
mei de bestjoeren. 

Ut namme fan doarpsbelang, 
Tryntsje van der Meer

Kollekte

De kollekte foar de Alzheimerstichting begjin novimber 2017 hat yn Easterwierrum 
€ 191,90 opbrocht.

De kollektantes Griet Boersma en Tryntsje van der Meer.
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Nijs fan muzykferiening ‘Ons Ideaal’

Op âldjiersdei waard der al betiid yn ’e moarn in begjin makke mei it miksen fan 
it daai yn huize Dijkstra! It oaljebollebakken wie ek dit jier wer yn hannen fan 
Jo-Albert Kooistra en ús leden Johannes Dijkstra en Sibe Nijholt.
Sy hienen it mar drok, want der binne op dizze dei mar leafst 1100 oaljebollen bakt! 
De opbringst wie sa’n €700,-!
Tank oan alle minsken dy’t oaljebollen by ús kocht ha en in bysûnder tank oan de 
famylje Kooistra foar harren gastfrijheid!

Opliedingsorkest ‘Ons Ideaal’
Eltse freedtejûn oefent in groep entûsjaste muzikanten ûnder lieding fan Menno 
Haantjes yn De Tysker. Sy binne lid fan fanfare ‘Ons Ideaal’ út Easterwierrum. 
In fanfare dy’t al sûnt 1909 in wichtich plak ynnimt yn it doarpslibben en de neiste 
omjouwing.

Ofrûne jierren binne der troch de skoalprojekten yn Easterwierrum en Raerd (en de 
lêste kear ek yn Boazum en Wiuwert) jeugdprojekten organisearre. It doel hjirfan is 
de bern yn kontakt te bringen mei muzyk en se entûsjast te meitsjen foar it folgjen fan 
muzykles en lid te wurden fan de fanfare.
Wy sjogge yn dat we hjirmei ek in doelgroep ferjitte: de (wat) âldere jeugd dy’t 
it miskien ek leuk ta liket om ris te besykjen lûd út in bugel as trompet te krijen. 
Ek wolle wy ús rjochtsje op dyjinge dy’t yn it ferline in ynstrumint bespile hawwe, 
dêrmei stoppe binne en no tinke: soe’k it noch kinne? Dêrom ha wy wat nijs betocht: 
in opliedingsorkest.

Wat is it idee? Fan 30 maart ôf kin eltsenien, jong/âld/begjinner as âld-muzikant 
fergees meidwaan yn it opliedingsorkest. Eltse freedtejûn fan 19.30 oant 20.15 oere 
sil der spile wurde yn doarpshûs De Tysker yn Easterwierrum. Foar ynstruminten 
wurdt soarge.
It opliedingsorkest sil oanfuld wurde mei leden fan Ons Ideaal, sa’t it meiinoar 
spyljen makliker gean sil. Nei 15 repetysjes sille we ôfslute mei in konsert tegearre 
mei it ‘grutte’ orkest. Wy hoopje in protte muzikanten wolkom te hjitten en 
fansels yn de takomst nije leden! 

Foar fragen kinne jo kontakt opnimme mei Ate Haagsma 06-13414218, 
Durk Siesling 06-53220423 of Johannes Dijkstra 06-27201525.

Oant safier en oant de oare kear!
Wytske Dijkstra
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

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

30 Om ’e Ald Toer, febrewaris 2018



Stichting Begraafplaats Easterwierrum

Nij bestjoerslid
Yn juny is spitigernôch ús bestjoerslid Dominicus Jorna dochs noch hommels fer-
stoarn. Hy soe û.o. de mollen op it hôf foar ús fange, mar it is der net mear fan kom-
men. Neffens de statuten moat ús bestjoer in ôfspegeling wêze fan it doarp, dus ien 
út it roomske en it herfoarme fermidden, ien út Doarpsbelang en twa ‘neutrale’ leden. 
Wy binne hiel bliid dat Frank Jorna it plak fan syn heit oernimme wol. 

Wizerplaat even fan slach
Heal oktober hat de wizerplaat in skoftsje deselde tiid oanjûn. Dat foel net dalik op 
om’t de klok wol alle (heal)oeren lette. It die bliken dat de ferbining tusken de kam-
rêden fan de wizers fêstrûn wie. Vellema hat it euvel gau ferholpen. As jim lykwols in 
kear sjogge, dat der wat net doocht, meld it dan by ien fan it bestjoer. 

Ûnderhâld hôf
De ôfrûne jierren hawwe de jonges fan De Schiffart, mei help fan Harmina, it ûnder-
hâld fan it hôf op har nommen. Dat moast fansels earst even leare, mar it gie hieltyd 
better. De jonges hawwe lykwols oanjûn dat se oare drokten krigen en dermei stopje 
woene. Wy betankje de famylje De Schiffart hjirby foar harren ynset foar it hôf. 
Hoveniersbedriuw Theo Melein sil no ynearsten de kommende fiif jier it ûnderhâld 
foar syn rekken nimme. 

Gouden ring
Heal desimber 2016 hiene de mannen fan Melein op it hôf in gouden ring fûn; óp de 
grûn en hy hie der net lang lein. It hat op de webside en ek in pear kear yn De Skille 
stien, mar der hat him noch hieltyd net ien melden. Nei in jier is it ús eigendom, sei 
de gemeente, dat begjin jannewaris giet er werom nei de finers. 

(Dit stikje hie yn de foarige Om ’e Âld Toer stean sillen, dat de ring is yntusken nei de 
famylje Melein brocht.) 

Wilt u ook adverteren in de school- en dorpskrant?
Neem dan contact op met

obs De Fôlefinne
folefinne@gearhing.net
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Atsma State, it Heechhiem (1)

Hegedyk nr. 2 is vanwege 
het hoge erf waarschijnlijk 
al bewoond voor de aanleg 
van de Slachtedyk rond 1100. 
De naam Atsma State wordt 
ontleend aan Jaring Atsma, 
die deze boerderij rond 1500 
in bezit heeft. In 1640 is 
secretaris Lambertus Beyma 
eigenaar. De bijbehorende 
landerijen zijn 27 hectare 
groot en worden gebruikt 
door papist Jan Jacobs.

In 1700 is Johan Lodewijk 
Doys eigenaar, die destijds 
rond Easterwierrum circa 
300 pondemaat landbouw-
grond in eigendom heeft. 
Via vererving blijft de boer-
derij ongeveer tweehonderd 
jaar binnen dezelfde familie. 
Na Doys volgt zijn vrouw 
Maria Boelens en diens 
kleindochter Anna Maria 

van Burmania (1808). Opgevolgd door schoonzoon gemeentesecretaris Gerard van 
Wageningen en diens zoon de raadsheer Jacobus Gerhardus (1853).

Petri oude stijl
Het gebruik van de boerderij verwisselde vaker van familie. In 1700 is de weduwe 
van Rienk Dircx gebruiker. In 1715 wordt de boerderij met 90 pondemaat land 
samen met 25 pondemaat onder Bozum (nabij Kleiterp 5) vanaf Petri oude stijl 
(22 februari) verhuurd voor een periode van zeven jaar aan Gerben Gerbens en zijn 
vrouw Barber Willems. De jaarlijkse huur van 420 Caroli gulden moet op Martinidag 
(11 november) worden betaald. Een van de huurvoorwaarden is, dat er geen grasland 
omgeploegd mag worden en dat het aanwezige bouwland weer omgevormd moet 
worden tot grasland. 

In 1750 is Gerben Gerbens junior de huurder voor 500 Caroli gulden per jaar. 
Een extra huurvoorwaarde is, dat in het laatste jaar zes pondemaat braak moet liggen. 
Van 1787 tot 1819 zijn Keimpe Gerbens en zijn vrouw Hiske Lieuwes de huurders, 
voor 700 gulden per jaar. Lieuwe Theunis Winia en zijn vrouw Sjoerdje Rientjes 
wonen van 1819 tot 1831 op de boerderij. In deze tijd moet de huurder een jachthond 
houden en er mogen niet meer dan 4 paarden worden geweid. 

Rookvleesch
In 1831 komt Jacob Abrahams van der Meer op de boerderij. Op 25 april 1846 houdt 

32 Om ’e Ald Toer, febrewaris 2018



hij hier boelgoed voor zijn 38 melke- en vare koeijen, 6 hokkelingen en 1 bul. In dat 
jaar huurt Klaas Hayes Hemminga uit Aldeboarn de boerderij voor 1800 gulden per 
jaar. Twee jaar later overlijdt Hemminga, maar zijn vrouw Aaltje Hyltjes Waringa 
blijft hier wonen tot zij in januari 1853 overlijdt. Op 30 april wordt er vervolgens 
boelgoed gehouden. De 28 koeien en 5 hokkelingen worden bij opbod verkocht. 
Ook de bul en een oud varken met 13 biggen en drie paarden komen onder de hamer. 
Als boerengereedschap wordt een beste kapwagen, een chais en 3 hooiwagens 
genoemd, alsmede 24 koperen aden en 33 houten aden en 17 koperen emmers. 
Bij het huisraad horen een bruin eiken kabinet, een mahonijhouten secretataire, 
gerookt spek en rookvleessch.

De nieuwe huurboer wordt Laas Jacobs Bonnema uit Boazum voor 2205 gulden 
per jaar. Samen met zijn vrouw Yfke Annes de Jong, zoon Jacob en dochter 
Tjitske betrekken ze op 12 mei 1853 de boerderij aan de Hegedyk. De familie van 
Wageningen verkoopt, met een publiekelijke veiling in juni 1872, de boerderij. 
De nieuwe eigenaar wordt Franciscus Rinia de Jongh van Persijn van Nauta 
uit Leeuwarden en betaald voor de boerderij en landerijen ruim 116 duizend 
gulden. In februari 1874 besteed Rinia de bouw aan van een nieuwe huizinge met 
molkenkelder. Op 31 maart 1876 overlijdt Franciscus Rinia op 40 jarige leeftijd. 
Erfgenaam is Adrianus Eldering Ferf uit Bergum en wordt de nieuwe eigenaar. 

Nico van der Werf
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Schoonmaakrooster 2018

Dag dames, hierbij 
voor komend halfjaar 
het schoonmaak rooster. 
Wanneer je niet kunt, 
wil je dan zelf met een 
ander ruilen. Je wordt om 
19:00 uur bij de Tysker 
verwacht. Het is de 
bedoeling dat degene 
die bovenaan staat de 
sleutel ophaalt bij de 
fam. Brandenburgh of bij 
Hedzer en Julia. 
In het schoonmaak schrift 
achter de bar staat wat 
er die avond te doen is. 
Allemaal ontzettend 
bedankt voor jullie hulp!

21 februari
Geeske Miedema
Petra Zijlstra
Lilian Boersma
Anneke Miedema

14 maart
Tjitske Bootsma
Tineke Altenburg
Lysbeth Bearda
Doortje Faber

4 april
Baukje Kroes
Marianne Visser
Janine Meijers

25 april
Greet Hettinga
Wytske Galama
Trees Melein
Esther Jongste

16 mei
Astrid Boersma
Baukje Altenburg
Adrie Abbing
Ineke Donker

6 juni
Dietie Schoustra
Berber Hoitinga
Paula Boersma
Cato Hettinga

27 juni
Julia v/d Meer
Wieke Brandenburgh
Ytsje v/d Werf
Griet Boersma
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Laatste nieuws van de WMO-adviesraad Littenseradiel

Met de herindeling van Littenseradiel is per 1-1-2018 ook de WMO-adviesraad 
Littenseradiel opgeheven. 
De Wmo-adviesraad Littenseradiel had als taak om de gemeente gevraagd en 
ongevraagd advies te geven over het WMO beleid. Tevens volgde de adviesraad hoe 
de uitvoering van deze taken verliep. Signalen vanuit de samenleving met betrekking 
tot het WMO beleid waren welkom. 
Indien u nu in uw huidige gemeente zaken aangaande het WMO beleid wilt 
bespreken kunt u in Sudwest-Fryslan terecht bij het WMO-Platform Sudwest-Fryslan 
bereikbaar via de website: www.wmoplatformswf.nl.
Ook wanneer u belangstelling heeft voor werkzaamheden binnen deze adviesraad 
kunt u contact opnemen via de website. 
In de gemeente Leeuwarden is de Adviesraad Sociaal Domein bereikbaar via de 
website: https://asdleeuwarden.nl. 
In de gemeente Leeuwarden zijn 3 vacatures voor de adviesraad, dus wanneer u 
nu in deze gemeente woont en belangstelling heeft voor het WMO beleid kunt u 
solliciteren via de website.
In Waadhoeke is de adviesraad sociaal domein ook op zoek naar 2 nieuwe leden. 
Contactadres is hotze@buwalda.eu.

Tot slot nog het volgende: 
Sinds kort mogen houders van een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren bij het 
Antonius Ziekenhuis. Dit is het resultaat van overleg tussen de WMO-adviesraad 
Littenseradiel en het Antonius ziekenhuis.
Het werkt als volgt: 
• U dient vooraf een fotokopie van uw GPK kaart te maken (foto zijde) en de 

originele achter het voorraam van uw auto te leggen tijdens het parkeren in het 
ziekenhuis. 

• U dient bij de ingang ziekenhuis (slagboom) gewoon een parkeerkaartje te trekken.
• Na afloop van uw bezoek toont u bij de balie uw parkeerkaartje tezamen met de 

kopie van uw  GPK kaart mét foto.
• De medewerkster zal uw parkeerkaartje vervolgens vrij maken van parkeergeld, 

en u kunt daarna gratis de poort uitrijden.
Overigens mag u ook binnen de gehele gemeente Sudwest-Fryslan gratis 
parkeren, in straten, parkeertreinen, ook buiten de met GPK aangeduide borden, 
(behalve in parkeergarages met slagboom) als u in het bezit bent van een 
gehandicaptenparkeerkaart.

Met vriendelijke groeten,
De voormalige WMO-adviesraad Littenseradiel
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KOMT U OOK? 

In de gemeente Súdwest-Fryslân is LF2018 begonnen!

Heel 2018 staat bol van de activiteiten i.v.m. Culturele Hoofdstad Leeuwarden 
Friesland 2018. U leest er over in de kranten en ziet het op TV. Voor algemene 
informatie of kaartverkoop kunt u terecht op www.friesland.nl 

Wist u dat er ook informatiepunten zijn geopend “voor en door de regio”? 
Daar kunt u als inwoners en bezoekers terecht met uw ideeën en is veel informatie 
beschikbaar over LF2018. Het informatiepunt kan u in contact brengen met regio-
ambassadeurs die u verder kunnen helpen.

De  infopunten zijn gevestigd in:

- Alle bibliotheken van SWF
- Martinistate, Martiniplein 15 in Sneek (in combinatie met projectbureau 

At the Watergate)
- Restaurant It Pottebakkershûs in Workum
- Alle VVV of Toerist infopunten

Kijk wat er bij u in de buurt is en mis het niet!

Uit naam van alle regio ambassadeurs LF2018:
Tjitske Stegenga 06- 27351230
Ria de Jong 06-51693520

Culturele
Hoofdstad
van Europa

Leeuwarden
Fryslân
2018
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De Verandering

Jarenlang draaide onze praktijk in een vaste samenstelling. Wellicht met een uniek concept. 
Vier dierenartsen samen met hun meewerkende partners. In een paar jaar tijd is er enorm 
veel veranderd. Jonge collegae deden hun intrede, de praktijk is de hele dag open en vanaf 
oktober heeft Sabine naast Janet haar intrede gedaan als assistente. Parttime werken wordt 
normaal en de digitalisering heeft een vlucht genomen. Nieuwe apparatuur maakt ons het 
werken makkelijker en doet de dienstverlening verbeteren. Dit allemaal om jouw dier beter 
te maken of gezond te houden.

Nu staat er opnieuw een grote verandering voor de deur. Na het vertrek van onze ‘nestor’ 
en zijn vrouw drie jaar geleden, gaan Eric en Ingrid Havik onze maatschap per februari 

2018 verlaten. Dat is bepaald niet uit weelde, 
gezondheidsredenen vormen helaas de aanlei-
ding daartoe. Opgeven staat meestal niet in het 
vocabulaire van een veterinair. Maar als steeds 
vaker ‘de wâl it skip keart’, moet het verstand 
zegevieren. Net als ik is Eric het afgelopen jaar 
al wat minder gaan werken, maar het biedt hem 
te weinig soelaas.

Eric en Ingrid kwamen na een periode in 
Canada en vervolgens in Groningen te hebben 
gewerkt in 1992 naar Grou toe. Net als Lia en 

ik woonden ze eerst een paar jaar in de praktijk: het kantoor was woonkamer en de huidige 
OK de slaapkamer. Later settelden ze zich op De Tichtset in Grou. Jarenlang waren Eric en 
ik de vaste aanspreekpunten op het spreekuur; net zoals Ingrid met de andere partners bij 
de balie. Na vijfentwintig jaar samenwerken vorm je een hecht team. Je kent elkaars sterke 
en minder sterke punten en je vult elkaar daarin juist prima aan. Het is bekend met welke 
handeling, cliënt of wat voor dier de één meer en de ander minder affiniteit heeft en dat 
vang je van elkaar op. Bij operaties konden Eric en ik elkaar blindelings vertrouwen. Er was 
een vaste verdeling van taken en handelingen en het voelde apart als we ineens van plaats 
aan de operatietafel wisselden. Opvallend was vooral als één van ons even geen oplossing 
zag bij een moeilijke patiënt, de ander ineens met een nieuwe invalshoek op de proppen 
kwam, zodat we weer verder konden.  Nooit onenigheid? Natuurlijk wel, wat dat betreft is 
een maatschap net als een huwelijk. Aan deze hechte samenwerking zal een eind komen. 
Dat vind ik oprecht jammer. Maar het biedt ook nieuwe uitdagingen. Aan opvolging wordt 
namelijk naarstig gewerkt. De gemiddelde leeftijd in onze praktijk daalt rap. En dat is maar 
goed ook. Nieuwe inzichten en moderne technieken doen hun intrede en maken de praktijk 
beter. Ondertussen blijven we met bezieling, kwaliteit en dienstbaarheid hoog in het vaandel 
trouw aan ons logo: met hart voor dieren, in het hart van Fryslân.

Ik wens, mede namens mijn collegae en onze partners, Ingrid en Eric samen een hele goede 
tijd toe. We zullen ze missen.
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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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It lêste nijs!
Minsken it sjit op, noch even en Mantgum wurdt in echt houtdoarp mei in houtfestival 
en in dûns- en teaterfoarstelling. Wy binne de tredde Under de toerfoarstelling. 
Nei ‘De Frijtinker’ yn Drylts en ‘Marijke Muoi’ yn Ljouwert. Yn totaal wurde der 
op 32 plakken yn Fryslân Under de toerprojekten hâlden en wy fine it prachtich dat 
Mantgum hjir ek oan meidocht. Jimme as Easterwierrumers meie grutsk wêze, want 
doarpsgenoat Sjoerdsje van der Zee docht mei yn de spilersgroep.
De kaartsjes foar de dûns- en teaterfoarstelling binne op de webside 
www.dunsjendhout.nl te bestellen. Alle jûnen om 19.30 start de foarstelling op it 
stasjon yn Mantgum (behalve sneon 24 febr. om 19.00 oere). Op dit stuit binne der 
allinne noch kaartsjes foar snein 25 febrewaris. 
Hâld foaral ús webside yn ’e gaten want der kinne ekstra foarstellingen bykomme en 
fansels Facebook: dunsjend hout en Twitter: @dunsjendhout
Houtfestivalwykein:
Neist de dûns- en teaterfoatstelling is der ek in houtfestival, hjir binne noch genôch 
kaarten foar te krijen!  
Sneon 24 febrewaris: 13.00 – 22.00 
Snein 25 febrewaris: 13.00 – 20.00 
Mfc Wjukken 
Tagong: € 4,00 (ynkl. kofje); bern o/m 12 jier €1,00 (ynkl. ranje).
Hâld foaral ús webside yn ’e gaten mei nijs oer wa’t der allegear komme en wat der te 
sjen is. Kaartsjes foar it houtfestival op sneon 24 en snein 25 febrewaris kinne besteld 
wurde op www.dunsjendhout.nl en kinne oan ’e doar kocht wurde.

Willy, Rianne en Amarins en it kearntiim út Mantgum
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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

MTV14 - Tafeltennisvereniging van 
Mantgum, Easterwierrum en omstreken
Kontaktpersoan: Johan Vogelzang
Til: 058 289 4432
Email: tafeltennismantgum@gmail.com
Internet: www.mtv14.wordpress.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




