
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM MAAIE 2018

Yn dit nûmer û.o.
• De skoalbern hawwe wer moaie tekeningen 

makke en skriuwe oer de fakânsje en wat 
al net mear… •

• Doarps- en ferieningsnijs •  
t Lady Gaga by de Bistedokter •

• De geschiedenis herhaalt zich u

De natûr rint út, 
mar is nea 

te let.



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. 



Voorjaar 2018...

Wat hebben we al heerlijk kunnen 
genieten van het zomerweer in dit 
voorjaar.
Toch hebben we nog een aantal 
weken voor de boeg voordat we echt 
zomervakantie hebben. Een lang stuk, 
omdat de zomervakantie laat valt dit 
schooljaar en de kinderen nog veel 
volledige schoolweken hebben. 
Dit zijn nog wel erg leuke schoolweken, 
met bijvoorbeeld het kamp in de 
bovenbouw, de schoolreisjes in de onder- 
en middenbouw en natuurlijk onze 
afsluitende musical act van onze hele 
school.

Vooruitblik...
We zijn bezig ons te oriënteren op het 
continurooster. Binnenkort - woensdag 
6 juni - volgt er een informerende 
ouderavond, waarbij alle leerkrachten 
en ouders op school worden 
geïnformeerd over alle ins en outs van 
het continurooster. Deze avond wordt 
er nog geen besluit genomen over het 
al dan niet laten doorgaan van het 
continurooster. 

Techniek...
We hebben dit schooljaar een begin 
gemaakt met het schoolbreed inzetten 
van techniek onderwijs. Het komende 
schooljaar gaan we hier nog meer op in 
zetten. Er is pas bekend geworden dat 
we meer budget hebben gekregen om 
te investeren in ons techniek onderwijs. 
Dit houdt voor de kinderen in, dat 
we meer geld kunnen steken in de 
materialen (en leerlijnen) die we in de 
klas hanteren. Dat is natuurlijk super!
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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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Matthew Tuinier  groep 3

Ik ben Matthew Tuinier.

Ik ga op dinsdag  kaatsen en Ben 

gaat  mee maar  dat

Is na schooltijd.

En  we gaan met  de viets

Matthew Tuinier group 3

I am Matthew Tuinier.

I’m going to bounce on Tuesday 

and Ben will go with me

Is after school time.

And we’re going with the bike

Vakantie Verhaaltje
DonDerDag gingen Doutzen en ik naar mijn VaDer. VrijDag gingen we buiten 

skeeleren en in De miDDag in het zwembaD. maar zaterDag ochtenD en 

zaterDag miDDag gingen jilDou amarins Doutzen en ik in het zwembaD in 

De tuin met waterballonnen. maar zonDag was het leuk want jilDou en 

ik waren zelf naar De winkel geweest om een caDeautje Voor willeke te 

kopen Voor moeDerDag. zonDag ochtenD gingen  Doutzen jilDou amarins mijn 

VaDer en ik om acht uur Van beD maar willeke haDDen we laten liggen want 

we gingen een Verassing Voor haar maken het was namelijk ontbijt op beD. 

(maar eVen een tussenDoortje mijn pake heeft baby pykjes gekregen) 

we haDDen koffie gemaakt en water en multiVitaminen Drinken en twee 

glutenVrije crackers met pasta en Daar boVenop aarDbei. maar toen 

was het elf uur toen bracht ons VaDer Doutzen en mij naar ons moeDer om 

moeDerDag  nog eVen te Vieren.

einDe groetjes tamara

Mirthe Boersma groep 3

Ik ben Mirthe. 7 jaar.

Ik vint het leuk op school wat ik 

Hou van schrijven.

En ik vint het leuk om 

Over te gooien op school

Mirthe Boersma group 3

I am Mirthe. 7 years.

I think it’s fun at school what I 

love to write.

And I think it’s fun

To throw the ball at school
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Schoalkrante stikje

Yn dit skoalkrante stikje sil ik wat fertelle oer it lego museum, de earste kear yn de 
Swette swimme, 4 maaie en Medemblik.

Lego museum:

Wy binne nei it lego museum west, 
yn Grootegast, yn Grins. It wie net sa 
grut mar it wie wol hiel moai. Hjir op it 
plaatsje sjochst wat se dêr boud hawwe, 
der wiene allegearre knopkes werst op 
drukke koest, sadat der wat bewegen 
gong. Der wiene ek hiele grutte tuorren. Dêrnei gongen we wer nei hûs werom.

Swette swimme:

Ik bin ha dit jier alwer yn de Swette swommen. It wie 
noch wol wat kâld, mar ek hiel leuk. Ik ha ek faak by 
Harmjan yn de boat sitten.  Ik ha der sels achter lein, 
op in plankje en mei in tou. Om 5 oere moast ik wer nei hûs. Dat wie wol jammer, 
want it wie krek sa leuk.  

4 maaie : 

Op 4 maaie ha ik de stille tocht mei rûn nei Skillaard. Ik mocht dêr ek in blomstik 
dellizzze. Tegearre mei Thialda. We rûnen hielendal foarop. Earst waard de klok 
led en doe waard “the last post”blaasd. Dêrnei moasten wy it blomstik dellizze by 
de grêven fan omkommen soldaten fan WO II Dernei rûnen we wer werom nei 
Mantgum.

Medemblik: 

Ik bin mei myn famylje nei Medemblik west, in plakje yn Noard- Hollân.Wy 
gongen der nei it bakkersmuseum en kastiel Radboud. Earst nei it bakkers 
museum, dat wie leuk en grutter as ferwachte. En by it kastiel wie it ek wol leuk, 
mar we koene net alles sjen, want se binne dwaande mei it restaurearen fan it 
kastiel. Nei it kastiel gongen we wer werom en op de Ôfslútdyk ha we ek noch yn 
de útkyk toer west.

                                                                                                Doutsen Jorna gr.8
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Meivakantie
Vrijdag heb ik bij Sil geslapen en we sliepen om 12 uur pas en we waren niet 
moe, we moesten lachen en hielden een kussengevecht en dat was wel grappig. 
‘s Morgens zei Sil: “Het is licht en ik lag gewoon nog te slapen, maar toen werd ik 
wakker en we zijn voor de I-pad gegaan en we moesten de hele tijd lachen  en toen 
kwam de moeder van Sil om te zeggen dat we stil moesten zijn en dat deden we  niet 
en toen mochten we naar beneden. ‘s  Middags niet heel veel gedaan.

Woensdag ben ik te zwemmen geweest met Douwe en met Mirthe en met Marieke 
en met Meint en met tante Astrid en Gea en we hebben bij de Mac.  gegeten en 
ik zat nog niet vol, er kon nog een ijsje bij en daarna gingen we naar huis en toen 
moest Astrid keatse  en de heit van Douwe moest weg dus Douwe moest bij ons 
blijven tot half negen en we zijn de hele tijd buiten geweest en dat was leuk en  was 
het half negen en toen hebben we wat drinken gehad en daarna ben ik naar bed 
gegaan. 

De dag daarna ben ik ‘s middags op mijn kont gevallen en ik kon bijna niet zitten en 
wel lopen, maar niet rennen door “myn sturtbonkje”    

We gingen naar Noa die had puppy’s en ze waren schattig en wel grappig en we zijn 
naar mijn  oom en tante geweest en daar zijn we twee minuten stil geweest want 
het was 4 mei en ik ben in de auto in slaap gevallen en mijn zusje ook en we waren 
moe. 

De volgende dag ben ik gaan vissen en ik had een snoek of iets anders en ik moest 
op verjaardag en ik ben pas om half twaalf gaan slapen 

Ik ben ook wezen varen,  we zijn heel lief  geweest dus kregen we iets bij de Jumbo 
weg en we zagen een vrachtschip en we deden dikke shots met de boot we deden 
onze handen in het water en het leek net dat de boot het deed en dat was wel cool 
en we zijn onder de snelweg doorgevaren en dat was leuk en onder de rails van 
een trein en dat was vet cool en we zijn ook door de sluis gegaan en dat was heel 
leuk. Na het zijn we naar pake en beppe geweest  en dat was grappig en ik mocht 
daar ook slapen en ik was tien uur pas uit bed dus ik kreeg brood en een koek en 

tweekeer drinken en dat was lollig en toen heb ik met pake en beppe gefietst en dat 
was leuk ik weet niet meer waar we heen  zijn gegaan en we waren meer dan 20 km 
van huis en dat gingen we ook terug.

En we zijn de volgende dag naar de winkel geweest en we hebben van alles gehaald 
en ik mocht iets kopen, ik had ook een bestuurbaar auto van Max Verstappen en hij 
ging snel ik heb er nu twee en ze zijn alle twee kapot en we zijn er wel geld aan kwijt 
en dat is zonde en ik was er wel blij mee.

Grytsen Boersma gr. 6     
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Groep 6 

Mei vakantie 2018 

Ik heb de film Coco gezien en die film gaat 
over een jongen. 

In die film denken ze aan hun voorouders en dan 
pakt de jongen een gitaar van een beroemde man 
En dan wordt hij langzaam een skelet 

En zo beleeft hij veel avonturen. 

 

Ik ben naar Medemblik in Noord-Holland gegaan 
met mijn gezin.  

Die morgen zijn we naar een Oud bakkerij 
gegaan. Je zag eerst allemaal bakvormen. In de 
volgende halletje kon je de bakkers helpen. Je 
kon daar dingen over vroeger te weten komen. 

Het aller mooiste vond ik de suikerkijkdozen. 
Daarboven kon je van een cakeje een bloem maken 
met snoepjes en marsepein; daar boven kon je 
ook zien hoe bonbons gemaakt werden. 

 

4 Mei ben ik naar Mantgum gegaan want daar is 
een elk jaar een  dodenherdenking. 5 Mei hebben 
we de vlag in de mast gezet. 

 

Ik ben naar het Legio museum gegaan in 
Grotegast is in Groningen. Het was daar niet 
zoo groot 

maar het was wel leuk wand alles was van lego. 
 

Ik heb een fijne vakantie gehad! 

Marten Jorna 
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Vakantie
Vrijdag heb ik met Grysten gespeeld. En dat was leuk. Toen zijn we naar de Tysker gegaan en daar was 
het kaatsen.(teatsen) Toen hebben we eerst gekeken en daarna hebben we wat lekkers gehaald(snoep 

en limonade.) 
Daarna hadden we aan Grytsen zijn vader en moeder gevraagd of Grytsen bij mij mocht slapen.. en ze 
moesten eerst effen nadenken. toen zijn we snel naar mijn moeder gegaan. van haar mocht het wel ; 

daarna weer naar de Tysker en toen hebben we nog een keer gevraagd… en het mocht!!
Maar ik moest even later thuis eten… en later kwam Grytsen.
We hebben een film gekeken. dat was {dieren bij de buren}

Dat was wel een leuke film; daarna zijn we naar bed gegaan. We hebben bijna niet geslapen. we zaten 
eerst geluidjes te maken daarna zaten we een beetje kussengevecht te doen. Maar een uur later 

vielen we wel in slaap. En de volgende dag zei ik zo:  “Hee! Het is licht!
Een half uur later zaten we te gamen in bed. (stiekem) Een uur later gingen we naar beneden tv kijken.

Zaterdag en zondag heb ik niet heel veel gedaan.
Maandag avond had ik een ongelukje…. 

Ik was een Harry potter stokje aan het maken .
En er zat een vervelend tapeje aan en dat wilde ik er afhalen.

Met een schaar. mijn hand zat boven, de schaar beneden .
En het lukte wel, maar de schaar schoot door in mijn pink.

ik voelde niks. en ik had niks door.
dus er lag allemaal bloed op de grond. en ik keek naar mijn pink 

het was helemaal open ik moest naar de dokter 3 hele hele! pijnlijke verdovingen in mijn pink. 
En volgens mij ben ik dinsdag met Jens ik het land ingegaan. Heel veel bloemen plukken. en ik had een 

idee. Dat was……………. Al die bloemen op de trampo line!!!!!!
Maar eerst moesten we hel en heel erg veel bloemen in de tassen doen.

Daarna gingen we naar huis en al die bloemen op de trampo doen!
Maar een dag later waren die bloemen al helemaal verrot.

en weggewaaid.
Dus al die vieze bloemen die der nog op lagen. Die hebben we van de trampo afgehaald. Eerst was het 

wel leuk . Maar later niet echt meer.
Toen moest ik 4 hechtingen in mijn pink. En ooh! dat was de eerste keer in de tien jaar [ik ben tien] 

dat ik een ongeluk had en naar de dokter toe moest.
En toen was ik klaar daarna voelde ik helemaal niks in mijn pink. door die verdovingen. Gelukkig is het 

wel mijn verkeerde hand
Maar daar doe ik ook wel dingen mee, met mijn linkerhand. zoals de deuren open doen..

 Eergisteren zijn we met het gezin (behalve mijn moeder) in Sneek geweest aan het shoppen ik heb 
een nieuwe zonne bril. en een soort klei wat ook wel leuk was!

Zondag zijn we eerst even met de motor gegaan.
En toen zijn nog even naar mijn oom.

Daarna zijn we gauw weer naar huis gegaan. Omdat we naar een paar vrienden gingen.
Daar was het ook wel leuk. we zaten eerst te vissen 

En we hebben een stuk of 5 of 6 ge vangen
Toen zaten we op de trampo dat was ook best leuk!

Daarna hebben we gegeten 
Gebarbecued en dat was lekker

Ik had een hamburgertje en een worst
Daarna hebben we nog verstoppertje gedaan ik was er heel goed in!!

Toen gingen we weer naar huis
En daar zijn we vrij snel naar bed gegaan. 

Maandag avond zijn mijn hechtingen er uitgehaald, dat vond ik wel spannend!
Daarna heb ik wel ff op de trampo gezeten 

Maar het was ook wel weer fijn om ze er uit te hebben.

Sil de Boer groep 6
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    Mei vakantie 2018    

Vrijdag: Ik ging samen met Siënna naar de markt in Boazum.
We hebben bijna alles verkocht.

Zaterdag, Zondag en Maandag heb ik niet veel gedaan.

Mei vakantie 2018 
Vrijdag: Ik ging samen met Siënna naar de markt in Boazum. 

We hebben bijna alles verkocht. 

Zaterdag, Zondag en Maandag heb ik niet veel gedaan. 

Dinsdag: Ik heb getraind voor het EK dansen. 

Mijn juf was het een beetje vergeten dus we hebben 3 kwartier door het hele gebouw zitten rennen en we 

hebben een paar dansen gedaan tot dat de juf kwam. 

Woensdag: ik ben bij Siënna geweest en zij heeft een kap van een boot in de tuin staan en die hebben we 

samen helemaal opgeknapt en er een bar en een bank in gezet.  

Donderdag: Ik had weer training voor het EK en we hadden nu een half uur eerder, omdat de juf de 

vorige keer telaat was, dus moesten we nu 2 uren dansen. 

Vrijdag: ik ben weer naar Siënna gegaan, want ze vroeg of ik ook mee wilde naar de kinderboerderij met 

haar nichtje en dat wou ik wel. Het was heerlijk weer.  

Siënna die wou graag samen met mij in de caravan slapen en dat mocht, dus hebben we allemaal spullen 

in de caravan gegooid en hebben daar ook in geslapen, maar eerst zijn we nog naar de dodenherdenking 

in Mantgum geweest. 

Zaterdag: Siënna en ik gingen toen we wakker waren gelijk op de trampo alleen ik had heel erg last van 

mijn ribben (de hele week al) 

Zondag: Ik ging om half 10 naar Siënna, want zij had mij gevraagd of ik ook mee wou met de fûgelwacht, 

dus ging ik daar heen en toen heb ik een ei van een schoolekster mee gekregen uit een nest!! Daarna zijn 

we te varen geweest met hun rubberboot en hebben we ook gezwommen. 

 

Dinsdag: Ik heb getraind voor het EK dansen.
Mijn juf was het een beetje vergeten dus we hebben 3 kwartier door het hele gebouw zit-

ten rennen en we hebben een paar dansen gedaan tot dat de juf kwam.

Woensdag: ik ben bij Sienna geweest en zij heeft een kap van een boot in de tuin staan 
en die hebben we samen helemaal opgeknapt en er een bar en een bank in gezet. 

Donderdag: Ik had weer training voor het EK en we hadden nu een half uur eerder, om-
dat de juf de vorige keer telaat was, dus moesten we nu 2 uren dansen.

Vrijdag: ik ben weer naar Siënna gegaan, want ze vroeg of ik ook mee wilde naar de kin-
derboerderij met haar nichtje en dat wou ik wel. Het was heerlijk weer. 

Siënna die wou graag samen met mij in de caravan slapen en dat mocht, dus hebben we 
allemaal spullen in de caravan gegooid en hebben daar ook in geslapen, maar eerst zijn 

we nog naar de dodenherdenking in Mantgum geweest.

Zaterdag: Siënna en ik gingen toen we wakker waren gelijk op de trampo alleen ik had 
heel erg last van mijn ribben (de hele week al)

Mei vakantie 2018 
Vrijdag: Ik ging samen met Siënna naar de markt in Boazum. 

We hebben bijna alles verkocht. 

Zaterdag, Zondag en Maandag heb ik niet veel gedaan. 

Dinsdag: Ik heb getraind voor het EK dansen. 

Mijn juf was het een beetje vergeten dus we hebben 3 kwartier door het hele gebouw zitten rennen en we 

hebben een paar dansen gedaan tot dat de juf kwam. 

Woensdag: ik ben bij Siënna geweest en zij heeft een kap van een boot in de tuin staan en die hebben we 

samen helemaal opgeknapt en er een bar en een bank in gezet.  

Donderdag: Ik had weer training voor het EK en we hadden nu een half uur eerder, omdat de juf de 

vorige keer telaat was, dus moesten we nu 2 uren dansen. 

Vrijdag: ik ben weer naar Siënna gegaan, want ze vroeg of ik ook mee wilde naar de kinderboerderij met 

haar nichtje en dat wou ik wel. Het was heerlijk weer.  

Siënna die wou graag samen met mij in de caravan slapen en dat mocht, dus hebben we allemaal spullen 

in de caravan gegooid en hebben daar ook in geslapen, maar eerst zijn we nog naar de dodenherdenking 

in Mantgum geweest. 

Zaterdag: Siënna en ik gingen toen we wakker waren gelijk op de trampo alleen ik had heel erg last van 

mijn ribben (de hele week al) 

Zondag: Ik ging om half 10 naar Siënna, want zij had mij gevraagd of ik ook mee wou met de fûgelwacht, 

dus ging ik daar heen en toen heb ik een ei van een schoolekster mee gekregen uit een nest!! Daarna zijn 

we te varen geweest met hun rubberboot en hebben we ook gezwommen. 

 

Mei vakantie 2018 
Vrijdag: Ik ging samen met Siënna naar de markt in Boazum. 

We hebben bijna alles verkocht. 

Zaterdag, Zondag en Maandag heb ik niet veel gedaan. 

Dinsdag: Ik heb getraind voor het EK dansen. 

Mijn juf was het een beetje vergeten dus we hebben 3 kwartier door het hele gebouw zitten rennen en we 

hebben een paar dansen gedaan tot dat de juf kwam. 

Woensdag: ik ben bij Siënna geweest en zij heeft een kap van een boot in de tuin staan en die hebben we 

samen helemaal opgeknapt en er een bar en een bank in gezet.  

Donderdag: Ik had weer training voor het EK en we hadden nu een half uur eerder, omdat de juf de 

vorige keer telaat was, dus moesten we nu 2 uren dansen. 

Vrijdag: ik ben weer naar Siënna gegaan, want ze vroeg of ik ook mee wilde naar de kinderboerderij met 

haar nichtje en dat wou ik wel. Het was heerlijk weer.  

Siënna die wou graag samen met mij in de caravan slapen en dat mocht, dus hebben we allemaal spullen 

in de caravan gegooid en hebben daar ook in geslapen, maar eerst zijn we nog naar de dodenherdenking 

in Mantgum geweest. 

Zaterdag: Siënna en ik gingen toen we wakker waren gelijk op de trampo alleen ik had heel erg last van 

mijn ribben (de hele week al) 

Zondag: Ik ging om half 10 naar Siënna, want zij had mij gevraagd of ik ook mee wou met de fûgelwacht, 

dus ging ik daar heen en toen heb ik een ei van een schoolekster mee gekregen uit een nest!! Daarna zijn 

we te varen geweest met hun rubberboot en hebben we ook gezwommen. 

 

Zondag: Ik ging om half 10 naar Siënna, want zij had mij gevraagd of ik ook mee wou 
met de fûgelwacht, dus ging ik daar heen en toen heb ik een ei van een schoolekster mee 
gekregen uit een nest!! Daarna zijn we te varen geweest met hun rubberboot en hebben 

we ook gezwommen.

    Dit was mijn meivakantie    

Gr. Ineke Reitsma 
Groep 8
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Bijna bevrijd
Wij zijn bijna bevrijd.

Geen gedwongen arbeid.
Wij zijn bijna bevrijd.

Wij hebben bij na vrijheid.

Bevrijd!
Het land is bevrijd!

En iedereen zingt en danst!
Het land is bevrijd!
En iedereen glanst! 

 
Gemaakt door:

Thialda, Ineke & Doutsen.

Gedicht: vrijheid

Dit was mijn meivakantie 

Gr. Ineke Reitsma  

Groep 8 

Gedicht: vrijheid 

Bezet 

Wij zijn bezet! 

Het is uit met de pret. 

Wij zijn bezet! 

Alles werd stil gezet. 

Wij zijn bezet… 

 

Bijna bevrijd 

Wij zijn bijna bevrijd. 

Geen gedwongen arbeid. 

Wij zijn bijna bevrijd. 

Wij hebben bij na vrijheid. 

 

Bevrijd! 

Het land is bevrijd! 

En iedereen zingt en danst! 
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Mei vakantie 2018 
Vrijdag: Ik ging samen met Siënna naar de markt in Boazum. 

We hebben bijna alles verkocht. 

Zaterdag, Zondag en Maandag heb ik niet veel gedaan. 

Dinsdag: Ik heb getraind voor het EK dansen. 

Mijn juf was het een beetje vergeten dus we hebben 3 kwartier door het hele gebouw zitten rennen en we 

hebben een paar dansen gedaan tot dat de juf kwam. 

Woensdag: ik ben bij Siënna geweest en zij heeft een kap van een boot in de tuin staan en die hebben we 

samen helemaal opgeknapt en er een bar en een bank in gezet.  

Donderdag: Ik had weer training voor het EK en we hadden nu een half uur eerder, omdat de juf de 

vorige keer telaat was, dus moesten we nu 2 uren dansen. 

Vrijdag: ik ben weer naar Siënna gegaan, want ze vroeg of ik ook mee wilde naar de kinderboerderij met 

haar nichtje en dat wou ik wel. Het was heerlijk weer.  

Siënna die wou graag samen met mij in de caravan slapen en dat mocht, dus hebben we allemaal spullen 

in de caravan gegooid en hebben daar ook in geslapen, maar eerst zijn we nog naar de dodenherdenking 

in Mantgum geweest. 

Zaterdag: Siënna en ik gingen toen we wakker waren gelijk op de trampo alleen ik had heel erg last van 

mijn ribben (de hele week al) 

Zondag: Ik ging om half 10 naar Siënna, want zij had mij gevraagd of ik ook mee wou met de fûgelwacht, 

dus ging ik daar heen en toen heb ik een ei van een schoolekster mee gekregen uit een nest!! Daarna zijn 

we te varen geweest met hun rubberboot en hebben we ook gezwommen. 

 

schaken
Op school (groep 5, 6 en 8)hebben 
we schaken, we doen het ook op 
de computer dat is heel leuk, want 
je kunt online tegen elkaar en je 
hebt leer-schaak-spelletjes . Ik kon 
eerst nog niet zo goed schaken 
maar nu kan ik het wel beter .

scratch 
Bij ons in groep 6 en 8 doen 
we tijdens techniek ook wel 
Scratch dat is een soort site 
waar je je eigen game op kunt 
programmeren . Het is soms best 
lastig, maar het is wel leuk want 
je kunt er heel veel mee doen . 
Ik ben nu bezig met een soort 
Mario game maar dat is best lastig 
om te programmeren. 

Jens de Boer
Gr. 8

Mei vakantie 2018 
In het begin van de mei vakantie heb ik niet zo 
veel gedaan, maar maandag ben ik met Tide naar 
Mantgum gevaren, want hij had een nieuwe boot dus 
daarmee zijn we naar Mantgum gevaren. Toen we er 
waren hebben we wat eten gekocht bij de Poiesz . 
Toen zijn we weer terug gevaren en heb ik ook even 
gevaren . dat was leuk want het ging best snel .

Toen we de boot aanlegden en naar huis gingen 
hebben we later ook noch even bij de Tysker 
gekeken want daar was een kaats wedstrijd . dat was 
leuk en gezellig want er waren veel mensen . toen de 
kaatswedstrijd voorbij was ben ik naar huis gegaan .

De rest van de dagen heb ik niet zo veel gedaan 
maar die woensdag ging ik naar een paar vrienden 
in Stiens; dat was wel leuk we hebben eerst even 
gegamed en daarna zijn we naar Leeuwarden 
gegaan, want we zouden een film kijken . toen de film 
voorbij was zijn we weer naar hun huis gegaan en 
hebben we patat gegeten en nog een film gekeken, 
maar niet helemaal uit want toen moesten we naar 
bed . De volgende ochtend haalde mijn moeder me 
weer op . 

De dag daarna heb ik niet zo veel gedaan omdat ik 
heel moe was, want ik had die nacht daarvoor slecht 
geslapen dus ik heb eigenlijk niks gedaan… Die 
volgende dag ben ik met Rein in zijn boot geweest 
dat was leuk, want het ging ook best hard en het 
water lag stil dus dat voer wel lekker . 

Ik ben ook met mijn vader en Sil naar Sneek geweest 
voor de lol . Het was best druk, want het was mooi 
weer dus veel mensen gingen naar de stad . Ik heb 
niet zo veel gekocht maar … ik heb wel een ijsje 
gekocht. Die dag ben ik nog veel buiten geweest 
want het was mooi weer .

Ook ben ik met mijn mem op de motor geweest. ik 
zat achterop bij mijn moeder en Sil zat in de zijspan 
en Marit zat achterop bij heit . toen zijn we noch 
even bij mijn omke geweest  en die middag zijn we 
bij een paar kennissen geweest . Ik heb daar gevist 
en ik heb drie vissen gevangen . toen hebben we 
gebarbecued dat was erg lekker, en ik nog even op 
de trampoline geweest en heb ik daarna weer een 
vis geprobeerd te vangen maar dat lukte helaas 
niet. later zijn we naar huis gegaan en toen stond 
er een mooie oude auto dus dat was wel cool. toen 
zijn we naar huis gegaan en hadden we de volgende 
dag weer school ……. het was wel een leuke mei 
vakantie 2018 .

Jens de Boer 
gr. 8     17-5-2018
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Mei vakantie 2018
Die donderdag middag toen de vakantie begon ging ik met Sil spelen.
We waren bij Sil op de trampoline, ik deed een salto maar ik gleed door. Ik 
dacht dat ik nog wel een stap naar voren kon zetten maar dat was niet zo dus 
toen stapte ik naast de trampoline en viel ik heel hard op de grond, dat was niet 
heel erg leuk. Voor de rest was het wel leuk.
De vrijdag en de zaterdag daarna had 
ik niet zoveel gedaan want ik had best 
veel pijn.
De laatste dag van de vakantie ging 
ik met Tide te varen en ik zei dat er 
een mooie auto aan kwam voor de grap, 
maar het was daadwerkelijk een mooie 
auto. Het was namelijk een Bentley 
Continental GTC. Toen we weer terug kwamen zijn we naar huis gegaan. De dag 
daarna moest ik weer naar school. 
Die dinsdag heb ik met nog wat andere kinderen gezwommen in de Zwette. Half 
5 moest ik weer naar huis, want ik moest die avond ook nog naar freerunnen. 
De woensdag konden we de hele middag zwemmen. Ik ging kwart over 1 weg en 
kwam half zes thuis.
Grytsen mocht sinds die middag ook van de reling dus dat gingen we de hele 
tijd doen, we sprongen ook van de brug.
Zondag 13 mei was het moederdag. Wij (groep 6 en 8) hadden een hart gemaakt 
van hout. Ik had een zelfgemaakt gedicht. Mijn moeder vond het gedicht heel 
mooi, maar het cadeau vond ze nog mooier. Het hangt al aan de muur. Daarna 
zijn we naar mijn pake en beppe geweest. We hebben daar koffie gedronken 
met taart. We hebben daar ook noch gegeten. We hadden soep en broodje 
knakworst.
’s Middags zijn we ook nog naar mijn 
andere pake en beppe geweest om 
moederdag te vieren, daar hadden we 
ook weer taart. Voor de rest heb ik 
niet veel meer gedaan. 
Dinsdag 15 mei gingen we naar 
freerunnen en toen gingen we het 
eerste kwartier buiten rennen en 
daarna gingen we binnen trainen.
Een best grote tijd geleden was ik ook 
nog naar Rai Amsterdam geweest, want 
daar was een enorme autobeurs! 32 
000 vierkante meter, mijn lievelings 
auto stond er ook, namelijk de Nissan 
GTR Nismo.
Sjoerd groep 8
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Meivakantie 2018!

Op 27 april begon de meivakantie!!

En toen was de Koning natuurlijk jarig dus ging ik naar Franeker.

Er was daar een vrijmarkt! We hebben bijna niks gekocht maar het was 
wel heel gezellig!

1 mei was Sunlight jarig!! (mijn pony) 
Dus allemaal lekkere hapjes voor haar 
gemaakt ze vond het heel lekker !

Later had ik les in Burgum samen met 
Daniëlle, het ging heel goed en het was 

ook heel leuk! 

Woensdag 2 mei ging ik met Daniëlle 
en Hiske naar Ede!! Want daar gaat 

Daniëlle naar toe verhuizen.

Na 2 uur in de auto gezeten gingen we bij de Mc Donalds even eten!

Na het eten gingen we naar het huisje en alle spullen inladen!

We gingen naar de Ikea om de laatste spullen nog te halen.

Het was heel gezellig in de Ikea en we waren goed geslaagd!

Maar het moest natuurlijk ook in elkaar…….

Het was een heel gedoe om het in elkaar te maken maar het was toch 
gelukt! Hiske en ik gingen later dus ook weg en Daniëlle bleef daar.

Hiske en ik zijn later nog naar een pizzeria geweest en het was heel 
lekker! Het was een gezellige dag

De volgende dag zijn we naar een paardenwinkel geweest! Ik heb niks 
gekocht maar het was wel heel leuk! later gingen we dus de stad in en 
ik heb nog wat spulletjes voor Fardou gekocht omdat hij al een jaar 

bij ons is!

Donderdag 4 mei was de dodenherdenking, Doutsen en ik moesten het 
bloemstuk dragen en neerleggen in Skillaard.

6 mei was Wessel jarig!!

We hadden veel cadeaus voor Wessel en dat vond hij natuurlijk heel leuk! 
we gingen ook barbecueën het was heel leuk en gezellig!

Dit was mijn meivakantie 2018!!
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Sprekbeurten

Ineke startte as earste mei har sprekbeurt en se die it oer herdershûnen!

Se fertelde earst  wat ynfo oer de herdershûn en letter kwamen ek hun ech-
te herdershûn yn’e klasse en doe ha we se aaid en Ineke har heit liet noch 
wat kommando’s sjen!

It wie in hele leuke sprekbeurt. 

In wike letter moest ik myn sprekbeurt dwaan en ik die it fansels oer 
hynders!! Ik kaam yn de hynsteklean! En sa ha ik myn sprekbeurt dien!

It gong hiel goed en doe’t de sprekbeurt klear wie gongen we noch nei 
myn hûs! De pony wie al opsadele dus ik koe der sa opstappe! Ik liet sjen 
hoe ‘t ik ryd op myn pony! Letter mochten ze ek noch op myn pony ride it 
wie hiel leuk en it gong goed! ~ myn sifer wie: 9,75!!!!

Marten die syn sprekbeurt oer Lego!

Hij fertelde oer it ûntstean van lego en hoe’t it makke waard en 
wurdt en fansels oer syn eigen lego! Hij hat sels in soad lego 
dus dat liet hij allegearre sjen yn’e klasse hoe’t dat wurke! It 
wie in hele leuke sprekbeurt oer lego!

 

De dei dêrnei moest Sjoerd en hiel tafallig die hij it ek oer lego!

Mar it wie  toch wol hiel oars! Hij liet ek wat soarten sjen fan de lego bij foarbyld: Duplo , lego city en 
lego friends ensa 

Doutsen die it oer “Chocolade!! “Se fertelde oer wat foar smaken der binne en hoe’t it makke wurdt it 
wie hiel yntressant! En se liet  ek sûkelarje priuwe.

It wie hearlik! It wie in hiele moaie en leuke sprekbeurt en se hie ek in moai sifer!

Jens die it oer “skaatsen” (rteedriden)deê sit hij sels ek op! Hij fertelde oer de soarten redens en de 
Alvestêden tocht! En de bekende “skaatsers!” Dit wie ek wer een moaie sprekbeurt!

Sil die it oer Free running! Hij lei út wat foar trucjes der binne en hij liet filmkes sjen fan dat it goed 
gong en fout gong;  It seach der soms hiel pynlik út mar wol soms grappich! It wie  grappich en in moaie 
sprekbeurt.

Grytsen die it oer Astma want dat hat hij sels ek.  Hij liet  it ferskil sjen fan gewoane longen en longen 
mei astma. We krigen in rietsje dêr moasten we mei ademje sa koest fjiele hoe’t it is om astma te haw-
wen!  Ik fûn it in learsume sprekbeurt!

Dit wiene de sprekbeurten(gr. 6 en 8) fan dit jier! ik fûn it hiele moaie sprekbeurten en learsum!

Thialda Koster gr. 8
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Skuorrehofwei 21
9021 CE Easterwierrum
Tel. 058 2501628
Mob. 06 11464745
Fax. 058 2893496
www.brandenburghadm.nl
info@brandenburghadm.nl

Verzorgt voor u:

* Financiële administraties

* Salarisadministratie

* Jaarrekeningen

* Tussentijdse rapportages

* Aangiften loon- en omzetbelasting

* Aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting

* Startersbegeleiding

* Aangiften inkomstenbelasting voor particulieren

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

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

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

Elektra Water Sanitair C.V. Rijwielen
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Fan de redaksje

It brûst wer fan de aktiviteiten yn Easterwierrum. It klaverjassen, biljerten en follybal 
binne ynwiksele foar û.o. it keatsen en jeu de boules. It korps spilet fansels it hiele 

jier troch, dy witte net fan ophâlde. De bern fan it BIS binne alwer drok oan it 
oefenjen. De measte túntsjes stean der wer kreas foar en der wurde wer allerhande 

putsjes bûtendoar dien. Drok drok drok. It is ek de tiid foar in fikse kuier of in 
fytstocht, al dan net elektryk. En oan it waar kin it net lizze: wat hawwe wy de lêste 

wiken - útsein in inkelde mindere dei - al in sinnewaarmte hân. 
Minsken, genietsje derfan.

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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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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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 2 juny  17:00 oere  Tyske Barbecue Partij  Sportfjild

Sneon 16 juny  17:00 oere  Strân-follybal Sportfjild

21, 23, 24, 27, 29 of 30 juny Berne Iepenloft Spul mei  Efter De Tysker
  ‘Alice yn Wûnderlân’

Sneon 7 july 20.00 oere Do Komst  Reade Plein

Sneon 14 july 10.00 oere Âld papier Oan de dyk

Moandei 23 july  Spulwike Sportfjild

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

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

Sneon 11 maaie 2019 20.00 oere “Noflike Jûn” Histoariske  De Tysker
  Kommisje Easterwierrum

Ferhûsberjocht

Nei 33 jier wenjen yn Easterwierrum sette we no in folgjende stap: we binne ferhûze 
nei Akkrum. Earst nei in tydlike hierwenning mar it doel is om dêr in enerzjy neutrale 
wenning te bouen. Dit is in winsk fan ús wêr’t wy al langer mei dwaande binne. 
Lâns dizze wei wolle we bedanke foar alle lidmaatskippen fan de Easterwierrumer 
ferieningen. 
We winskje eltsenien it alllerbêste en wa wit oant sjen oan de Sinnebuorren. 

Freonlike groetnis, 
Hylke en Doortje Faber
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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
De praktijk is iedere werkdag geopend 
van 8.00 uur tot 17.00 uur. Telefonisch 
zijn we te bereiken via 058-7634513. 
Voor spoedgevallen toetst u een 1, 
voor herhaalrecepten een 2 en voor de 
assistente een 3. 
Voor het maken van een afspraak 
verzoeken wij u te bellen tussen 8.00 en 
10.00 uur. 
Tussen 10.15 tot 10.45 uur en tussen 
12.30 en 13.30 uur zijn we i.v.m. 
overleg, het assistentespreekuur en 
andere werkzaamheden telefonisch 
alleen bereikbaar voor spoed.
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

Persbericht 
Gemeenteraad Súdwest-Fryslân

Sneek, 1 mei 2018

‘Praat met de raad’ 5 juni 2018
It Dielshûs in Wommels

In ‘It Dielshûs’ in Wommels wordt op 
dinsdag 5 juni a.s. ‘Praat met de raad’ 
gehouden. Dit vindt plaats vanaf 19.30 
uur en duurt tot ca. 20.30 uur. ‘Praat met 
de raad’ wordt deze keer speciaal geor-
ganiseerd voor de inwoners in de regio 
van Wommels. Voor ‘Praat met de raad’ 
geldt een vrije inloop; aanmelden vooraf 
is dus niet nodig.

‘Praat met de raad’ is een belangrijke 
activiteit van de gemeenteraad die een 
aantal malen per jaar wordt gehouden 
op verschillende locaties in de gemeente 
Súdwest-Fryslân. Het biedt inwoners de 
mogelijkheid om hun raadsleden, hun 
volksvertegenwoordigers, beter te leren 
kennen. Omgekeerd krijgen raadsleden 
op deze manier meer informatie uit de 
verschillende regio’s van onze gemeente.

Tijdens de bijeenkomst is er voor maxi-
maal drie inwoners de gelegenheid om 
een onder werp publiekelijk, op de zeep-
kist, aan de orde te stellen. Deze zeepkist-
praatjes duren  hooguit vijf minuten per 
persoon. De raadsleden kunnen daarna 
over onder andere deze onderwerpen 
met de inwoners in gesprek gaan. De 
inwoners die deelnemen aan ‘Praat met 
de raad’ bepalen dus zelf waarover zij 
met raadsleden willen spreken.
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Út de Tysker

Mei it BIS wer fol op stoom sitte wy yn in drok earste healjier. Ferskate aktiviteiten bringe 
in protte minsken nei de Tysker. Ik neam de tige slagge Bingo jûn en de bysûndere freone-
jûn fan 5 maaie. 

Ferline jier binne de statuten fan Doarpsbelang wizige. Yn de doelstelling is dúdlik plak 
ynromme foar it doarpshûs. En sa komme wy no yn oanmerking foar in koarting op de 
enerzjybelesting. De belestingtsjinst hat in moai bedrachje werombetelle en sa binne de 
kosten foar de statutewiziging der al wer út. 

No’t wy minder enerzjybelesting betelje (op it gas, stroom hoege wy net te beteljen) betsjut 
it net dat wy rûch mei de waarmte omspringe kinne. Graach de bûtendoarren slute tidens de 
aktiviteiten en de kachels wer weromsette op automaat as der ôfsluten wurdt. 
Ek graach even goed nei de ljochten sjen, want it komt nochalris foar dat der in pear ‘loop-
lichten’ yn de seal brânen bliuwe. Pas nachts ha je dat dan yn ’e gaten... 

Nei 5 jier foar de Tysker wurke te hawwen,  hat Afke Terra-Altenburg de dweilstôk yn de 
wylgen hongen. Afke bedankt! 
Petra Zijlstra is de nije skjinmakster fan de Tysker. Mar jo begripe dat se net yn 2 oeren 
wyks alles en alles skjinhâlde kin, de frijwilligers en hierders hawwe hjir ek in taak yn. 
En ik moat sizze, dat giet dochs meast mar foar wûnder. Soms moatte je in feriening der 
even op wize hoe’t se feie moatte mei de fezeldoeken en wissers, mar dat leart rap. 

Der binne wer nije barfrijwilligers ynskreaun foar takom seizoen. Ek belangstelling? Der 
kinne altyd mear by! 

Yn de simmermoannen july en augustus is de Tysker yn prinsipe ticht, mar der binne noch 
wol wat aktiviteiten dy’t oan de simmer bûn binne. 

Nederlandse samenvatting
We draaien een druk earste halfjaar, met BIS en allerlei andere aktiviteiten. 
De statutenwijziging van Dorpsbelang resulteerde al in een teruggave van een deel van de 
energiebelasting over 2017. Zuinigheid blijft desondanks een aandachtspunt. Lampen graag 
allemaal uit bij het afsluiten. 
Na 5 jaar schoonmaken geeft Afke Terra de stofzuiger door aan Petra Zijlstra als ‘vaste’ 
schoonmaakster van de Tysker. 
Er zijn weer nieuwe barvrijwilligers aangetreden. Ook belangstelling? Er kunnen altijd meer 
bij! De Tysker is, afgezien van enkele speciale gelegenheden, dicht in juli en augustus. 

De BeheersCommissie
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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

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

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

Wilt u ook adverteren in de 
school- en dorpskrant?

Neem dan contact op met
obs De Fôlefinne

folefinne@gearhing.net
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Weromblik ‘Noflike Jûn’ 
Histoaryske Kommisje 
‘De Easterwierrumer Freonerûnte’

Mar leafst sa’n lytse njoggentich minsken besochten de ‘Noflike Jûn’ op sneontejûn 
5 maaie. De seal siet dus goed fol ûndanks it moaie waar. Dizze  jierlikse  jûn foar 
Easterwierrumers, âld-Easterwierrumers en oare nijsgjirrichen mei blykber jier nei 
jier op mear belangstelling rekkenje. It bysûndere fan dizze jûn is ek dat der elts jier  
wer oare gesichten yn de seal sitte. 

Nei de ynformaasje en it nijs fan de kommisje, wie it wurd oan Geert Hannink, 
foarsitter van de Historische Vereniging Raalte. Syn lêzing gie oer de famyljes 
Douma die út Easterwierrum ferhúzen nei Raalte om dêr in twadde tak fan de 
timmerfabryk op te rjochtsjen. De Douma Timmerfabryk en de Douma’s ha dêr in 
tige wichtige skeakel wêst foar de ûntwikkeling fan Raalte. 

Nei it skoft wie it tiid foar de presintaasje fan âlde foto’s op in grut skerm. Dizze 
foto’s binne allegear yn 2017 en begjin 2018 ynbrocht en wiene dus noch net earder 
te sjen west. De minsken koene dit jier ek aktyf meitinke en nammen opskriuwe en 
dat levere wer in protte nije ynformaasje op.

As ôfslúter dit jier in âlde film út de jierren ’76-’79. Dizze film kaam út de 
filmkolleksje fan de famylje Haagsma. Dizze kolleksje bestiet út sa’n 13 films mei 
dêrop in grút oantal bylden út Easterwierrum. In oantal fan dizze films binne foar 
dizze jûn fersneld digitalisearre. Takom’ jier wer nije bylden út dizze kolleksje.

We ha ek dit jier wer in oantal goeie tips krigen en dêr gean we ek seker wat mei 
dwaan. Takom’ jier wurdt de ‘Noflike Jûn’ alwer foar de 5de kear organisearre en wol 
op 11 maaie 2019! Mooglik komt der dan ek in middeis-edysje. Oant takom’ jier!

Stephan Kurpershoek

Geweldig wat u voor het reumafonds 
heeft gegeven.

Hartelijk bedankt.

Opbrengst € 218,34
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Even voorstellen...

Hallo Dorpsgenoten,

Wat ontzettend leuk om een stukje voor de dorpskrant te schrijven om ons voor te 
stellen. We gaan er vanuit dat een groot deel van jullie ons inmiddels wel eens in het 
voorbijgaan zijn tegen gekomen.

Wij zijn Paul Beista (31) en Mark de Man (30). Inmiddels wonen we al iets meer 
dan een jaar in Easterwierrum. En dat voldoet ons “poer best!”. Wat sommigen van 
jullie misschien al gehoord hebben aan de tongval is dat Mark uit Brabant komt en 
Paul uit Leeuwarden. Toen we aan het rondkijken waren voor ons samen kwamen we 
bij toeval uit bij de oude Pastorie aan de Fûgelsangleane. Een prachtige plek in een 
ontzettend leuk en centraal gelegen dorp. 

Kort na de verhuizing hebben we besloten om de uitvaartonderneming van Paul 
(Beista uitvaartzorg) te verplaatsen vanuit Leeuwarden naar Easterwierrum, want zeg 
nu zelf: een mooiere plek om vanuit je werk te kunnen doen als uitvaartverzorger 
is er niet. Toen we hier net kwamen wonen was Mark nog weekzaam als advocaat 
en gemeenteraadslid in Littenseradiel, maar na de herindeling van 1 januari 2018 
is Mark benoemd tot Wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân. En het zal 
toeval zijn, maar nota bene op het coalitieakkoord stond Easterwierrum op de kaft 
afgebeeld. En wat ons betreft terecht! Het is nogmaals een prachtige plek waar we 
inmiddels meer dan thuis zijn.

Omdat we beiden erg druk zijn, zijn we beperkt actief in het dorp. Paul is sinds enige 
tijd wel actief geworden als secretaris van dorpsbelang. Echt leuk en de moeite waard 
om mee te denken over waar we als Easterwierrumers heen willen in de toekomst.

Schroom niet om ons eens aan te spreken als je ons eens tegen komt. Dat kan ook 
gewoon in het Fries. We spreken en verstaan het beiden, alleen het schrijven dat gaat 
niet bepaald vlekkeloos. Vandaar dit stukje in het Nederlands.

Een hartelijke groet van ons beiden!

Paul Beista en Mark de Man
Fûgelsangeleane 11
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Nijs fan muzykferiening ‘Ons Ideaal’

Nei de jierlikse ledengearkomste binne we útein set mei it opliedingsorkest. 
Nei’t wy in oantal jierren skoalprojekten hân hiene woene wy ris wat oars oppakke. 
It idee is dat minsken dy’t eartiids alris musyk makke ha op’e nij mei de fanfare yn ’e 
kunde komme kinne. Ek minsken dy’t noch nea in noat blaasd hawwe mar it dochs ris 
besykje wolle kinne ek by it opliedingsorkest terjochte. 
Op de earste jûn (30 maart) wiene der acht minsken, jong en al in bytsje âlder, dy’t 
meidwaan woene. En alle acht komme se sûnt dy tiid op freedtejûn nei it opliedings-
orkest dat yn De Tysker oefent fan healve achten oant healve njoggenen mei in 
grut part fan de gewoane fanfare. In oantal fan harren is sels al op les gongen by ús 
musyk dosint. Wy binne tige wiis mei dizze groep enthousiaste minsken en hoopje dat 
se nei de simmer ek komme bliuwe. Mochten der minsken wêze dy’t nei it lêzen fan 
dit stikje tinke ‘wie ik der dochs mar hinne gongen’ - dat kin altiten noch. Der lizze 
noch wol in oantal ynstruminten op ’e souder. Kom op freedtejûn mar ris del.

Fan it Rabobank kultuerfûns hat Ons Ideaal in prachtige gift krigen. Hjir hawwe wy 
in moaie bes bas foar kocht. As jimme Johannes Dijkstra ynkoarten skitterjen sjogge 
by Ons Ideaal moatte jimme mar betinke wêr as dat fan komt.

Op freed 20 april ha wy ús blomke-aksje wêr hâlden. De blommen wiene ynkocht by 
de pleatselike hofker Theo Melein. De Lavindel, Flitich Lyskes, en de wite en giele 
Margryten gongen flot fan ’e hân. Mei dizze aksje koene wy ús kas wer in bytsje 
spekke. Alle keapers tige tank!

Oant de simmerfekânsje hat Ons Ideaal noch in oantal optredens. Op 1 juny hat Ids 
Willemsma ús freege at wy yn Ljouwert spylje wolle by de ûntbleating fan in byld 
fan Foekje Dillema dat Ids makke hat. Foekje Dillema wie in hurdrinster dy’t ein 
jieren fjirtich in soad prizen wûn. Yn 1949 is se op de Olympyske Spilen yn Londen 
earste op de 100 en 200 meter wurden. 
In wike letter ha wy slotjûn yn Easterwierrum. Op beide konserten spylet it 
opliedingsorkest ek mei.

It bestjoer
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Goejûn minsken. Al sille de measten my wol kinne, ik bin Jappie Boersma, 
berne yn 1952 as jongste fan Germ en Boukje, mei de broers Yep, Douwe en 
Broer, en de susters Coby en Wietske. Wy wennen oan de doe noch Bozumerweg, 
midden tusken de moaie griene greiden. Ik mei dizze feestelijke jûn een gedicht 
foardrage.

Easterwierrum. Jim doarp, myn doarp, ús moaie doarp.
Wy groeiden op tusken blommen, fee en fûgels oeral rûnom.
Al dat moais belibbe tink je no: wat wie it een rykdom.

Hjir brocht ik in soad tiid troch yn my jonge jierren 
op de legere skoalle. Om nea te ferjitten, echt wier.
Boartsje mei elkoar in de stegen en glopkes, knikkerje, blikspuit, 
mar ek kattekwea úthelje, mar wat wiene we lokkich en blier.

Allinne, wy - as roomse papen - moasten hast elke dei wol foar skoaltiid 
nei de heilige mis, sa net dan wie de straf net licht.
No net mear te begripen, de stjerke is al een hiele tiid ticht!

Ek de merke wie foar ús elk ier wer in grutte belevenis.
Yn de draaimole, en de sweef dat wie it hichtepunt, sûnder mis.

En fansels wie der altyd ús korps, mei û.o. omke Broer as dirigent,
omke Evert op de búgel en ús heit mei de grutte trom, 
we wiene doe net oars went.

Sels ek noch spile op de piston. Noaten leare yn de herberch op de Dille,
Jan Wiebes Altenburg wie strang, mar we hiene ek in soad wille!

As lyts mantsje mocht ik ek mei spylje, âlderein ynhelje, 
wol mei in te grut uniform oan de lea,
maat hâlde gie bêst, mar rinnende wei 
sakke de broek my oan de knibbels ta, en ik skamme my dea.

En fansels wie hast elkenien lid fan ús ferneamde fûgelwacht,
mei altyd bysondere minsken yn it bestjoer, it wie in pracht.

Ek de vergaderingen yn it café op de boppeseal wiene in begrip,
dat woe leaver net ien fersitte.
In protte minsken, mei in grutte ferlotting mei einekoer en pols op it ein, 
dat sil ik net gau ferjitte.

Jappie Boersma oan it wurd tidens “Easterwierrum op syn moaist”, in jûn fan Ons Ideaal   yn gearwurking mei Fûgelwacht Easterwierrum e.o., hâlden op 17 maart yn De Tysker
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As jonges ûnder elkoar wie it in grutte striid om it earste ljipaai,
by need mar troch de te grutte feart, en potv… fûn ik net in kwaai!

It wie op 21 maart 1966 op sa’n machtig moaie foarjiersjûn, 
dat ús heit (en ik wie derby) it earste ljipaai fan ús doarp fûn.

Fleach as in hazzewynhûn nei sekretaris Jaap Roorda syn hús,
ik hielendal oerémus en och hea, wie der ek noch net ien thús.

Mar it soe goed komme, en ik wie alhiel ferromme.
En sjoch no dizze ynfâldige beker mei ek heit syn namme der yn,
it bluiwt foar my in gouden oantinken, al is it noch sa lang lyn.

No genôch oer froeger, ’t is net mear de tiid fan hynder en wein,
wat ik wol mis is het hert fan it doarp, dat smûke moaie plein.

Mar wat west hat hat west, we moatte no nei de takomst sjen,
as we dat net op tiid dogge, binne we op den duer ferlern. 

Dêrom minsken, sjoch nei jimme moaie korps: 
al 109 ier âld en noch immer aktyf en ek tige by de tiid,
stypje se safolle as jim kinne, it is foar it doarp in geskink, 
hear se spyljen en elk wurdt wer bliid.

Sa ek foar de fûgelwacht, al is it gâns feroare mei de tiid. 
Folle minder fûgels is no de klacht, 
dêrom myn idee: de namme wurdt no fûgel- en insektenwacht.  

Neat dwaan, dêr wurdt it net better fan, earder noch minder.
Mei elkoar de kop derfoar en oanpakke blinder.

Ien kears kin in hiel soad oaren oanstekken en ferwarmje,
en dat kin in hiele iepen minskip foarmje.

In soad minsken hjirre binne mei it doarp tige belutsen,
en hawwe der al in soad frije tiid en energy yn stutsen.

En al is hjir no net mear een dûmny of pastoar,
Bliuw libjen, foar en mei elkoar.

Tank je wol.

Jappie Boersma oan it wurd tidens “Easterwierrum op syn moaist”, in jûn fan Ons Ideaal   yn gearwurking mei Fûgelwacht Easterwierrum e.o., hâlden op 17 maart yn De Tysker
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Opnieuw boerenkoffie op De Dille?

Op paaszondag 1 april ging de 
vlag uit op De Dille. André en 
Tjitske Bootsma openden hun 
nieuwe theetuin en minicam-
ping. Na een paar maanden van 
verbouw en inrichten zijn de 
gasten nu weer welkom. Van 
april tot oktober kunnen fietsers 
en wandelaars, na ruim negentig 
jaar, weer terecht op De Dille 
voor koffie en gebak. Maar nu 
ook voor een tosti en een borrel. 
De geschiedenis herhaalt zich.

Deze geschiedenis van Logement De Dille gaat ruim drie honderd jaar terug. In 1661 
opent het stadsbestuur van Sneek de trekvaart - de Zwette - naar Leeuwarden. Door 
het succes van deze trekvaart bestond er behoefte, om halverwege de reis van acht 
uur de trekpaarden te verversen en ook de passagiers van verteringen te voorzien.

Het logement, met het recht om tol te heffen, wordt per vijf jaar verhuurd aan de 
hoogstbiedende. De eerste kastelein van De Dille was Melle Melles. Hij pacht in 
1681 de herberg van de stad Sneek. Er moet een goede boekhouding worden bijge-
houden en de prijzen worden door het stadsbestuur vastgesteld. Voor een paard of 
koe, die over de trekweg wordt geleid wordt een stuiver geheven. De doorgang van 
een kalf of varken kost een halve stuiver en een schaap twee duiten. Bij vracht-
schepen die door een paard wordt getrokken kost de tol eveneens een stuiver en 
wanneer het schip door mensen wordt getrokken is het slechts een halve stuiver. 

Boerenkoffie
Tussen 1660 en 1880 is de trekschuit het belangrijkste vervoermiddel in Fryslân. 
In de tweede helft van de 18e eeuw worden jaarlijks zo’n tienduizend passagiers 
over de Sneeker Trekvaart vervoerd. Op De Dille is veel bedrijvigheid. De post wordt 
er ingescheept en vee wordt in of uit schepen geladen. Tevens worden de trekpaarden 
verwisseld en kunnen de passagiers iets eten en drinken. Naast gewone koffie wordt 
er ook “boerenkoffie” geserveerd. Boerenkoffie is koffie die aangevuld wordt met 
kaneel, kandij en een scheut brandewijn.

Op De Dille hebben ruim twintig kasteleins en tolpachters dienst gedaan. Naast 
de tolheffing en de exploitatie van de herberg mogen ze zelf ook vee houden. Op 
het dijkvak vanaf Dearsum tot het Weidumerhout mogen ze schapen weiden. In de 
herberg worden regelmatig veilingen en boelgoeden gehouden. De Zwette is enkele 
keren uitgebaggerd. Een gedenksteen in de zuidgevel van de woning herinnert aan 
1837, toen de 21 kilometer lange trekvaart voor 63.600 gulden is uitgebaggerd.

De laatste kastelein is Evert Boersma. Met zijn vrouw Harmke Engwerda en hun 
gezin wonen ze hier vanaf 1914. In 1927 wordt de herberg gekocht door de provincie 
Fryslân, die het vervolgens sloopt. Hierdoor kan de scherpe bocht in de Zwette recht-
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getrokken worden voor de opkomende motorvaart. De familie Boersma verhuist dan 
naar Tsjerkebuorren. 

Komelkerij
In het overblijvende pand wonen vanaf 1920 Teade en Neeltje Walma. Naast het 
bedienen van de draaibrug houden ze hier een komelkerij. Zoon Folkert en zijn 
vrouw Lies Raukema volgen hun hierin op. De draaibrug wordt in 1967 vervangen 
door een vaste brug. Na het overlijden van Folkert Walma in 1996 verhuist Lies naar 
Joure. Gauke Broekens en Marja Egberts kopen het huis, dat meteen grondig wordt 
verbouwd. 

In 2012 koopt Andries Harshagen het huis. In oktober 2017 verhuizen Andries 
en Yvonne naar Harich. De nieuwe bewoners worden André en Tjitske Bootsma. 
Met name de tuin gaat grondig op de schop. Er wordt een veldschuur gebouwd met 
toiletten en douches. De theetuin, die Tjitske aan de Doarpstrjitte zeven jaar heeft 
geëxploiteerd, wordt nu op De Dille voortgezet en uitgebreid met een minicamping. 
“Het blijft kleinschalig,” geeft Tjitske aan. “Op het terrein is ruimte voor maximaal 
acht caravans en tenten”. 

Omdat André en Tjitske moeite hebben om Easterwierrum vaarwel te zeggen, hebben 
ze hun nieuwe woonstek op De Dille simpelweg toegevoegd aan het dorpsgebied 
van Easterwierrum. “Het is hier een prachtig plekje aan het water van de Zwette,” 
beamen de nieuwe bewoners in koor: “Dit is echt uniek.”

Nico van der Werf
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Atsmastate, It Heechhiem (2)

Laas Jacobs Bonnema verhuist met zijn gezin op 12 mei 1853 vanuit Boazum naar 
It Heechhiem aan de Hegedyk te Easterwierrum. Zoon Jacob Lazes trouwt in 1873 
met Eelkjen Willems Stilma uit Turns. Het gezin breidt zich uit met twee dochters, 
Yfke en Jetske en vijf zoons, Laas, Willem, Gerrit, Jacob en Sjoerd. Yfke en Jetske 
verlaten in 1901 en 1902 als bruid Easterwierrum. De vijf broers blijven vooreerst 
ongehuwd werkzaam op de boerderij, binnen de traditie van die tijd: godsdienstheid 
met zuinigheid en vlijt. 
Als faam wordt op 12 mei 1902 de 15 jarige nicht Aukje Gerrits Stilma uit Hidaard
aangetrokken. Ze wordt ingezet bij het melken van de koeien en ze verzorgt it 
bus himmeljen. Na opkomende mechanisatie blijven haar taken hoofdzakelijk binnen 
de huishouding. Uiteindelijk blijft ze de familie Bonnema bijna tachtig jaar dienst-
baar. In 1968 verhuist ze met Sjoerd naar een huis aan de Doarpstrjitte. Bij haar 
gouden jubileum in 1952 krijgt ze een Koninklijke onderscheiding. En bij haar 
75-jarig dienstverband wordt ze persoonlijk gefeliciteerd door koningin Juliana en 
burgemeester Kuiper. 

Ûngetiid
Op de boerderij hebben de gebroeders Bonnema ieder hun eigen taken en hobby’s. 
Sjoerd heeft de zorg over de paarden en de schapen. Zoon Jacob rijdt op een motor-
fiets en is voor boodschappen regelmatig met Laas op pad. Willem en Gerrit zijn jager 
en Willem vraagt vaak aan collega-boeren naar de hazenstand op it Nylân. 
Het boerenwerk heeft voorrang bij de broers. In de drukte van de ûngetiid bijvoor-
beeld, moet dorpskapper Rikus Stoelinga de mannen in het land knippen en scheren. 
Gewapend met zijn scheerartikels en een emmertje warm water toog Rikus de hooilan-
den in, om zo voor de gebroeders Bonnema geen kostbare tijd verloren te laten gaan.
In de loop der jaren volgen de ontwikkelingen zich op. Vader Jacob Lazes overlijdt 
in 1922 op 78 jarige leeftijd. De broers zetten hun bedrijf voort met moeder Eelkjen. 

Tot 1928 
wordt de 
boerderij 
gepacht van 
de fami-
lie Ferf. 
De pachtprijs 
is inmiddels 
opgelopen 
tot bijna 

Gerrit 
Bonnema 
(met geweer) 
en Germ 
Boersma 
(met pols) 
tijdens de 
jacht op 
’t Nylân.
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zeven duizend gulden. In december 1928 wordt in een publieke veiling de boerderij 
verkocht voor een totaalprijs van ruim 137 duizend gulden. 
Het overgrote deel blijft in handen van de gebroeders Bonnema. Twee percelen 
vallen buiten het bedrijf en komen in andere handen.

Trouwe arbeiders
In 1942 trouwt Gerrit met Attje Gilliam en verhuist naar Boazum. Het paar krijgt hier 
drie kinderen: Jaap, Hieke en Laas. Gerrit blijft werkzaam op de boerderij. In 1944 
overlijdt moeder Eelkjen op 95 jarige leeftijd. In april 1951 overlijden de broers Laas 
en Jacob binnen een week tijd. Willem overlijdt in 1957. Trouwe medewerkers op 
de boerderij zijn jarenlang de bevriende buren, vader Germ en zoon Yeb Boersma. 
Ook de beide zonen van Gerrit en Attje, Jaap en Laas, helpen steeds meer mee op de 
boerderij. 
In 1968 verhuist Sjoerd met huishoudster Aukje naar een burgerhuis aan de Doarps-
strjitte. Neef Jaap en zijn vrouw Erna Houwing betrekken met hun vier kinderen 
vervolgens de boerderij. In 1985 wordt Jaap ernstig ziek en overlijdt op 42 jarige 
leeftijd. Erna zet het bedrijf met behulp van de bedrijfsverzorging nog acht jaar voort. 
In deze tijd wordt een nieuwe ligboxstal gebouwd. In 1993 verkoopt Erna de boer-
derij aan Symen en Griet Reitsma uit Leons. De ligboxstal wordt meteen uitgebreid 
en na enkele jaren maken ze plaats voor hun zoon Tjitte Symen en zijn vrouw Djoke. 
Met hun kinderen zijn zij de huidige bewoners van It Heechhiem. 

Nico van der Werf

Aukje Stilma, opa Gerrit met baby Ilona en Sjoerd Bonnema.
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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

‘Respect, zorgvuldigheid en stijl,
dat zijn onze kernbegrippen’
• Indien gewenst een gratis en geheel 

vrijblijvend adviesgesprek mogelijk.

• Een keurig verzorgde en volledig begeleide 
uitvaart voor een betaalbare prijs.

• Afscheid invullen zoals u dat graag wilt.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar via:
(058) 822 22 80

Fûgelsangleane 11
9021 CR  Easterwierrum

info@beistauitvaartzorg.nl
www.beistauitvaartzorg.nl

‘Iedere uitvaartverzekering
      is bij ons geldig’
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Het hamsterleed van Lady Gaga

De veelzijdige kwaliteiten van Farrokh Bulsara, beter bekend als Freddie Mercury, zijn alom 
geroemd en geprezen. Zelfs zijn teksten waren onnavolgbaar, luister maar eens goed naar de 
‘Bohemian Rhapsody’. Een ander lied van Queen, Radio Gaga, schalde vanaf 1983 door de ether 
en was juist niet van zijn hand, maar Mercury heeft er natuurlijk wel uitdrukkelijk zijn stempel 
op gedrukt. Drummer van de band Roger Taylor schreef deze song met de nostalgische tekst over 
de opkomst van de visuele media ten koste van de radio. De titel ontstond uit een brabbel van zijn 
zoontje. Drie jaar later zag Stefani Germanotta het levenslicht. In 2009 brak deze Amerikaanse 
singer-songwriter door als Lady Gaga. Haar naam ontleende ze aan die hit van Queen. Nog eens 
zeven jaar later werd een Russisch dwerghamstertje geboren. Ze kwam onder de hoede van een 
kleine meid die haar ‘Gaga’ doopte. Juist ja, naar die beroemde zangeres… Gaga is een levenslustig 
dierke dat zich wonderwel vermaakte in haar ruime hamsterverblijf. Tot twee weken terug. Een 
grote bult uit haar bekkie belette haar het eten. Al googelend kwam de kleine bazin tot de conclusie 
dat de wangzak wellicht binnenstebuiten was gekeerd na een wat te enthousiast ledigen daarvan. 
Ze kwam bij mij op het spreekuur en ik had er nooit van gehoord, laat staan het ooit gezien. Gaga 
is een dierke met pit en voor ik er erg in had hing ze in mijn vinger. Ik nam het de lady niet kwalijk 
en besloot dat ik een poging moest wagen tot herstel. We spraken af dat Gaga de volgende dag voor 
operatie terug zou komen. 
Het valt niet mee een beestje van 30 gram onder zeil te brengen, laat staan daarvoor überhaupt 
een prik te geven. Het lukte me een druppeltje narcotica in haar billetje te spuiten en warempel, 
daar ging ze prachtig op slapen. Ik amputeerde vervolgens het ‘gezwel’ uit haar bekje, dat zich door 
uitdroging niet meer verder liet definiëren als zijnde een binnenstebuiten gekeerde wangzak. Maar 
het zou heel goed wel het geval kunnen zijn geweest. Daarna injecteerde ik opnieuw een drupje om 

de narcose ongedaan te 
maken. Ze kwam prima 
bij en ze verstopte zich 
snel in haar nest. 
Een paar dagen later 
kreeg ik het sein dat 
Gaga het goed maakte. 
Ze at weer en ‘het 
gezwel’ bleef weg. 

Restte mij nog te memoreren dat het wellicht beter was dat Gaga haar linker wangzak niet opnieuw 
probeerde vol te stouwen. Ik liet het graag aan haar baasje over om haar dat kenbaar te maken.
Precies een week later kreeg ik op vrijdagavond een spoedgeval: twee Russische dwerghamsters 
waren elkaar verschrikkelijk te lijf gegaan. Daarbij werd ‘Bolletje’ zodanig verwond alsof de ander 
met een klein cirkelzaagje had geprobeerd hem te ‘onthoofden’. Over driekwart lag de huid in hals 
en nek los. Bolletje liet zich erg moeilijk prikken en was dus absoluut niet te verdoven. Dus stopte 
ik het hamstertje in zijn geheel in ons gasnarcoseapparaat. Dat hielp. Ik hechtte zijn kraag weer 
dicht en na een week bleek Bolletje het nog steeds prima te doen. Vanaf dat moment noemt ons 
team op de praktijk mij de ‘Hamsterspecialist’. Wouw, ik loop nog net niet naast maat 46.

Wangzak Bolletje Na operatie
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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




