
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM SIMMER 2018

It is in perfekte 
simmerdei 

as de sinne skynt, 
in koeltsje waait, 
de fûgels sjonge 

en de gersmeaner 
stikken is.

Yn dit nûmer û.o.
• Moaie tekeningen en ferhalen oer it 
skoalreiske, de fakânsje en sa mear… •

• Doarps- en ferieningsnijs •
t De Histoaryske Kommisje hat wer oan it spitten 

west en komt mei twa nijsgjirrige ferhalen •
• De Bistedokter: Wrafke u



Een aandeel in elkaar

Bezoek rabobank.nl/samenbankieren voor uw mogelijkheden.

Iedereen moet kunnen bankieren. Daarom biedt de Rabobank extra hulp bij

bankzaken als het alleen niet lukt, om welke reden dan ook. En mocht het nodig zijn,

dan helpen wij u thuis. Dat noemen we samen bankieren.

Samen bankieren met Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

En een 
wereld zien 
opengaan. 

Meer weten
van online

bankieren. 



Wow

“As ús bern gjin respekt hawwe foar har eigen taal, kinne se ek gjin respekt opbringe foar oaren.” 
Dat sei Kommissaris fan ’e Kening drs. Arno Brok op ‘WOW Meartalich’ it kongres oer meartalich 
ûnderwiis dat yn juny yn Drachten hâlden waard.

In pear learkrêften fan ús ûnderwiisteam wiene hjirby oanwêzich en ús skoalle is sa’n
meartalige skoalle. 

Fjouwer op de tsien skoallen foldogge no oan de kearndoelen foar it fak 
Fryk. Dêr binne wy der ek ien fan. De Provinsje Fryslân 
hat as doel dat yn 2030 alle skoallen oan de kearndoelen 
foldogge. “It Frysk is sa’n moaie taal, dat wolle wy dochs 
trochjaan? Net omdat it moat, mar omdat it heart. It is in 
foarrjocht dat wy meijaan meie oan ús bern. Meartaligens 

is net allinne goed om talen libben te hâlden, mar ek foar de ûntwikkeling fan bern”, 
sei ús Kommissaris fan ’e Kening.

Nei it teeskoft fersoarge Mark Mieras in nijsgjirrige lêzing 
mei de titel: ‘Wonderlijk brein; hoe kinderhersenen 
meerdere talen verwerven’. Mei prachtige foarbylden 
naam Mark Mieras de dielnimmers mei yn ‘e ynsichten 
út harsensûndersyk oer it learen fan meardere talen. 
De lêzing fan Mark Mieras makke dúdlik dat meartalich 
ûnderwiis eins allinnich foardielen hat. Troch it brûken 
fan mear talen wurdt it brein krêftiger aktivearre. En dêrom brûk ik dan no in oare taal.

Mieras legt uit: “We onderschatten de hersenen van jonge kinderen. We zijn bang dat we kinderen 
overbelasten, maar ze kunnen echt heel veel meer aan dan we denken. In hun hersenen is veel meer 
capaciteit dan we ons realiseren. Wij denken al snel dat een taal leren heel ingewikkeld voor hen is. 
Maar daar heeft het kinderbrein nu juist het grootste plezier in. 
Uit hersenonderzoek weten we dat het vermogen om een taal te 
verwerven voor je tiende jaar optimaal is. Tussen 11 en 15 jaar is 
het al minder. Het vermogen om een taal van binnenuit te leren, 
daalt daarna nog verder.”

De wetenschapsjournalist Mieras vertelde dat hij zelf thuis slechts 
eentalig Nederlands kon opgroeien en met zijn kennis van nu noemde hij dat een arme situatie. 
Dat er in Friesland, in een voor de hersenontwikkeling rijke situatie is, moeten wij juist koesteren en 
dit toonde dat aan met beelden van de hersenen. 

Hersenen zijn veel meer dan een kluwen gedachten. Nieuwe ideeën ontstaan vaak buiten de 
gedachten om. Dat noemen we dan ‘ingeving’ of ‘creativiteit’ en er is veel onderzoek naar gedaan. 
Creativiteit is een fundamentele vaardigheid, geen gave. Iedereen beschikt erover, maar velen houden 
de deur dicht. 
Op de Fôlefinne leren wij de basisvaardigheden aan: rekenen, taal en lezen en daarnaast willen wij juist 
met een stukje brede ontwikkeling aan de slag te zijn, met wat écht telt. Vandaar dat techniek bij ons 
een speerpunt is. Gearhing stelt terecht: Wat Telt echt? als we onze kinderen willen voorbereiden op 
de toekomstige samenleving?

(GR)
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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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Opsizferske ‘op fakânsje nei…’

Anke wol nei it Amelân
Lekker boartsje op it strân

Jelte hat syn tintsje stean
Yn de bosk fan Bakkefean

Sytske giet no útfanhûs
Nei har pake yn Blauhûs

Bauke stapt de fleanmasine yn
Nei in lân fan sinneskyn

En de berntsjes fan de Fôlefinne?
Wêr sille sy dizze fakânsje hinne?

Mirthe: wij gaan niet op vakantie

Siger: Weet ik niet meer

Doutzen van Eck: Ik weet het nog niet

Matthew: We gaan niet op vakantie

Sytse: Een week naar Ameland

Ben: Wij gaan niet, maar ik ga wel naar spulwike

Douwe: Wij gaan naar Ameland

Youp: Ik weet het nog niet

Sybren: Ik weet het nog niet

Doutzen Koopmans: weet ik nog niet

Rikst: Wij weten het nog niet, maar ik ga wel naar spulwike

Harmen: Ik heb nog geen idee

Elisa: met de vouwwagen naar Frankrijk

Tamara: misschien gaan we, ik weet nog niet waar naar toe.

6 Om ’e Ald Toer, july 2018



7



8 Om ’e Ald Toer, july 2018



9



10 Om ’e Ald Toer, july 2018



11



12 Om ’e Ald Toer, july 2018



13



14 Om ’e Ald Toer, july 2018



Nei de Batavia..
Ik bin nei  VOC skip de Batavia west yn Lelystêd. 
Dêr diene we earst
de rûnlieding. Mei de
rûnlieding binne wij
yn de Batavia west
dat wie hiel “cool”. Dêr ha ik ek tou knope en in 
sleutelhanger makke en op dy dei wie der ek in 
oldtimer beurs en der wiene hiele moaie auto’s. 

Konsert
We hawwe mei de hiele skoalle in skoalkonsert 
dien. En dat wie hiel 
leuk. 
We diene:  “Welles 
nietes en iets met 
Baets”. Ik fûn “Iets met 
beats” it leukst want we 
makken muzyk mei 
amers en buizen. 

Technyk

Mei Technyk ha ik mei “Hydraulic Machines” wurke en dat is 
my slagge en dêr wie ik bliid mei.

En no een Frysk gedicht: 
In iel helle yn Poppenwier                                                   Marten Jorna
foar fjouwer  euro skuorpapier.     groep 6
‘Ik glydzje mei myn glêde fel,’
seit ’t bist ‘deis  oeral sa by del.
En dêrom skuorj’ ik no foar proef,
my moarns gewoan in bytsje stroef.’
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Schoolkamp 2018 

Wij zijn op schoolkamp gegaan om half tien en we waren er rond half elf. Toen 
gingen we fietsen uitladen en daarna zijn we onze koffers een beetje uit gaan 
pakken en daar na even een broodje gegeten. daarna zijn we op de fiets gestapt 
en we zijn naar de hune beden  en daar hebben we gegeten en toen hebben we 
de sta bal en we hadden Doutsen cruise control, Sillie Billie boem

En Sjoerdodus en toen gingen we naar de kaartenwinkel en daarna hebben we 
een ijsje gekocht en ik had aardbei en het was verrukkelijk  en toen gingen we 
naar Watere n    en daarna  hebben we macaroni gegeten en na 
de macaroni hebben we buiten gespeeld en we deden voetbal, toen schopte 
ik in de grond en dat deed pijn en ik moest huilen en het deed ver- schrikkelijk 
pijn; we hadden een speurtocht en we zijn ook gaan zwemmen dat was na de 
lunch en ik was achter de bal aan het zwemmen en toen had ik em en daarna 
had ik hem niet meer, ik verdronk bijna en daarna zijn we naar een deel gegaan 
waar ik wel kon staan  en hierna gingen we weer bijna naar de Alberthoeve.                                         

Dag twee    

Ontbijt en lunchpakket…daarna zijn we  op de fiets gestapt en we zijn naar 
Miramar zeemuseum gegaan en we hadden een schelp gekregen en daar 
waren ze blij mee en ik ook en toen weer naar de Alberthoeve  en weer naar 
het meer en we gingen net weg en het regende even en het onweerde in het 
bos. We aten pannenkoeken.

De bûntejûn en het toneel was als eerste en daarna ik en Marten en dat was 
een dobbelspel en dat was geniaal !!Sil en ik aan de beurt en we deden dat wij 
het uit moesten beelden en de anderen moesten raden en Jens was de winnaar 
met vijf punten en toen was heel groep 6 en dat was met pittenzakjes gooien 
en we deden het heel goed; Na de  pauze: Jens en Sjoerd:  auto’s raden ik weer 
met Sil: de tafels raden en ik had Doutsen mooi 
te pakken; Thialda en Doutsen en dat was een 
Quiz over strips en toen na de knakworstjes en 
zo, naar bed   

Dag drie

We zijn naar de uitkijktoren geweest en we zijn 
naar Appelscha gegaan op de fiets over een 
heuvelpad, naar Duinen Zathe. Thialda en ik 
zaten samen in de bots auto’s  en ik heb mijn 
rijbewijs gehaald. En mijn vader was ook mee 
en het was super leuk 

                                                 

Grytsen Boersma    gr. 6
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School krant 2018

Ik heb een ongelukje gehad 2 weken geleden en dat was niet zo leuk
2 weken terug was ik op school in Boazum en ik had een vriendje

En ik vroeg : ’’Wil je met me spelen?’’ Hij zei ja. Dus die middag hebben we gespeeld.
Eerst zaten we op de trampoline toen gingen we vissen met 2 visnetten, 

En hij had ook nog een trike (een soort moter met drie willen) 
En ik zei zo van: “zullen we effen op je trike. Ja, zei hij dus toen gingen we op zijn trike.. 

Eerst mocht ik. DAT GING NOG WEL GOED
Toen mocht hij. En toen ik weer……….

Maar het ging mis……..
Er waren twee remmen, één deed het niet en de andere wel En ik heb de ene in 

gedrukt, die het niet deed, dus ik raakte in paniek en ik kreeg mijn voet onder het wiel 
en ik botste tegen het hout aan en nu heb ik een enorme plek op mijn voet. Een grote 

brandplek. En 3 kleine gaten in mijn voet. Geen hechtingen of zo. Maar het doet wel pijn!
Het is nou wel weer een mooi verhaal voor over 20 jaar. 

(Ja ik ben met mijn vriend op de trike geweest. En ik ben over de kop ge gaan haha)

Mini bike gekregen
Eindelijk ik heb hem….

5 jaar op gewacht
Jappie vindt moters mooi en ik ook!!!!! En hij had ‘m voor de sier een mini bike en die 
vond ik mooi! Dus ik vroeg of ik die mocht… Maar er zat nog oude benzine in en we 

wisten niet hoe dat er uit moest dus.. 5 jaar later hielden we hem over de kom en toen 
ging het er uit Dus we moesten geld betalen en toen kregen we hem en ik was er zo blij 

mee. Nog steeds ik kijk er elke dag na. Hij gaat ongeveer. 50/60KM

Lekker hard!!!
Ik doe het vaak met Grytsen. Want hij vindt het ook leuk.

School kamp
Wij zijn op School kamp geWeeSt ik vond het heel leuk

maar ik miSte mijn vader en moeder Wel heel erg
die dag hebben We gezWommen. en dat Water WaS lekker

Sjoerd jenS en thialda zWommen te ver en Werden opgehaald 
door juf(zWemmend)

en op het kamp WaS het allemaal leuk,

SIL de Boer  Groep 6
THE END

HAVE A NICE HOLIDAY
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Doutsen Jorna
Batavialand:
Wij binne mei syn fiven nei “Batavialand” 
west, doe’t it heitedei wie. Wy diene 
earst in rûnlieding en dy gong oeral hinne, 
wy ha alles fan it skip sjoen. De ien 
nei ûnderste ferdjipping wie hiel leech, 
sels ik moast bukke. Op it lêst krige ik 
it hiel benaud. Doe’t we wer oan lân wiene ha we in 
kaaihinger (sleutelhanger) makke en in springtou.

Skoalle:
Ik sil nei de simmerfakânsje nei it Bogerman yn Snits.
Ik sil dêr Gymnasium dwaan en ik kom yn de klasse 
by in famke út Wuiwert en twa famkes út Boazum. 
18 juli fyts ik ek mei harren nei de “kennismaking”.

Skoalkonsert: 
Tongersdei 10 juli hiene wy Skoalkonsert yn’e Tysker.
 Moarns op skoalle hiene we oefene 

en boardsjes makke foar it ferske 
‘Welles, Nietes’. Pas middeis moasten 
we oefenje foar ús ferskes. Foar it 
ferske ‘iets met beats’ moast ik op de boomwhackers spylje, 
dy buizen op it plaatsje. Wy moasten om healwei 7 by de 
Tysker wêze en doet it begûn mochten groep 3,4 en 5 
begjinne. It lêste ferske gong oer fruit, der sieten baltsjes 
yn it fruit fan plastic wêrsto it ritme mei oenslaan koest. 
It wie hiel gesellich.

Juf har jierdei:
12 juni fiere wy juf 
har jierdei en dan 
geane we mei syn 
achten nei it Frysk 
natuermuseum, 
nei it ‘het grote 

Grutto theater’.
It wurdt tink ik hiel leuk.

Lêste Skoaldei: 
Groep 8 mei de lêste skoaldei organisearje en derfoar binne wy hieltiid oan it 
fergaderjen, we binne sels al op de fyts nei Snits west. Thialda, Jens, Ineke 
en ik binne nei Snits wêst, want we hiene spullen helle foar de lêste skoal
dei. De hinnereis wie Thialda noch net mei mar de weromreis fytste se wol mei. 
We binne wol oer Skearnegoutum fytst. We gongen healwei 4 fuort en wiene 
healwei 7 thús.

Doutsen Jorna groep 8
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Op naar ’t Vo!

Maar na de vakantie ga ik naar de middelbare school.

Ik heb er heel zin in en ik hoop dat ik veel nieuwe vrienden krijg. 

Ik ga volgendjaar naar OSG Sevenwolden in Grou. 

Mijn niveau is Mavo/Havo, ik zit er precies tussen in. 

Maar ik ga Mavo doen als vast niveau en misschien 

nog een paar vakken op Havo. 

Ik heb veel zin in     

danSWedStrijden
het danS Seizoen iS voor mij Weer 

afgelopen en de auditieS zijn ook 

alWeer geWeeSt, maar alSnog 

Wil ik er graag  even ietS over 

vertellen.

ik heb dit jaar ook Weer 

veel geleerd en heb met veel 

WedStrijden mee gedaan. We zijn 

1x 2de geWorden en voor de reSt 

allemaal 1Ste. 

ik ben ook naar het ek geWeeSt met mijn team en toen zijn We 

2de geWorden duS toen Waren We heel erg blij.

Ineke Reitsma groep 8
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Jens de boer voorgezet onderwijs 
Groep 8 Ik ga na de zomervakantie naar de brugklas . Ik heb er     

11-7-2018
 wel zin in, maar ik vind het ook wel een beetje spannend .09:22 

 Ik ga naar de RSG in Sneek en  ben al naar de open dag
 n doedag geweest en die waren erg leuk. Ik heb laatst
 ook al geoefend om naar Sneek te fietsen en dat ging erg
   goed, maar het was soms ook een beetje vermoeiend.

Schoolkamp 2018
Wij zijn laatst op schoolkamp geweest en dat was erg leuk, want we deden allemaal 
leuke dingen. Eerst gingen we uitpakken en daarna zijn we gaan zwemmen in het 
Canada meer … het was erg warm en het was  mooi meer om erin te zwemmen..ook 
omdat het heel groot was . daarna zijn we weer terug gegaan en hebben we even op het 
veldje spelletjes gedaan en zo . toen zijn we naar het bos gegaan, want we deden  een 
speurtocht. we hadden drie groepjes en toen we klaar waren gingen we de punten tellen 
en toen bleek dat we gelijk stonden met een ander groepje dus toen kregen we extra vragen . 
we hadden (allebeide  groepjes)  de vragen niet goed en het groepje dat toen minder punten 
dan ons had wist het antwoord dus we stonden allemaal gelijk . toen zijn we gaan slapen . 
De volgende dag hebben we weer gezwommen dat was ook erg leuk en toen zijn we naar 
een museum geweest dat was erg interessant en leuk . toen hebben we een ijsje gehaald en 
zijn we weer terug gefietst naar de kampeerboerderij . eerst hebben we wat spelletjes enzo 
op het veld gedaan en toen hadden we bonte jûn en dat was erg gezellig en leuk . Daarna 
zijn we naar bed gegaan . De volgende morgen hebben we onze spullen ingepakt en zijn we 
naar Duinen zathe geweest en dat was super leuk want er waren een paar nieuwe attracties 
zoals een achtbaan en een soort autopark dat was erg leuk, want je kon daar je rijbewijs 
halen. Toen zijn we weer terug gefietst en zijn we weer naar huis gegaan.

Bis 2018                         
Ik heb dit jaar weer mee gedaan met BIS.
Het stuk was Alice yn wunderlan. Ik had 
2 rollen en we hadden volgens mij  6 
optredens . Ze waren allemaal erg goed 
gelukt en het was ook erg leuk . we hebben 
waarschijnlijk nog gouden Gurbe en zo en 
daar heb ik ook wel erg veel zin in . Ik mag 
helaas volgend jaar niet meer meedoen want 
dan zit ik in klas 1 maar het was wel weer 
een fijn jaar .  

Jens de Boer    groep 8
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Schoolkamp 2018 
 Dag 1
Wij gingen maandag 28 mei op schoolkamp met juf Hanny, 
Djoke en Johan
We moesten eerst alles inladen, toen we dat hadden gedaan 
gingen we onze vader en moeder uitzwaaien. toen we aan 
kwamen moesten we wat dingetjes doen, daarna zijn we op de 
fiets naar Diever naar de hunebedden geweest. Eerst gingen we even wat brood 
gegeten en daarna gingen we sta- bal spelen. Later toen we bij de hunebedden 
weg gingen moesten we nog kaarten halen. Toen we terug kwamen gingen we ons 
zwemkleding pakken en  op de fiets naar het Canada Meer om te  zwemmen. Na het 
eten gingen we een route quiz door het bos doen, het team van Johan en Djoke 
stonden gelijk dus zij moesten een extra vraag beantwoorden, maar zij wisten 
het antwoord op de vraag niet, omdat Sil en ik het antwoord wel wisten kregen we 
allemaal een prijs. 
 Dag 2
We gingen naar het zee museum Miramar en dat was echt  
indrukwekkend, we deden een quiz door het museum en aan het 
einde mochten we een mooie schelp uitzoeken. We gingen ergens op 
een plaatsje in de schaduw eten en Jens viel bijna in slaap. We zijn 
ook nog naar het Canada meer geweest. Op de terug weg reden we 
bijna een eekhoorn over. ’s Avonds hadden we bonte avond en dat 
was enorm gezellig.

 Dag 3
we gingen op de fiets naar Duinen Zathe.
We namen een super mooie fiets route. Bij Duinen Zathe 
gingen Sil en ik meteen naar de trampolines.
We hebben ook een jeugd rijbewijs gehaal
Ik vond het een leuk schoolkamp.

Op naar het vo
Ik ga komend jaar naar het csg Bogerman in Sneek. 
Ik ga vwo technasium doen.
Met de eind cito’s heb ik superhoog gescoord en daar 
was ik wel blij mee. Dat had juf al gedacht.

Iets met beats
Je slaat de maat in je leven, 
Want je bent wie je bent.
Je doet wat je kunt voor zeker 100%
Wat heb je zonder ritme?
Dan heb je niets.
En daarom… doen we iets met beats!  

In de zomervakantie ga ik op vakantie naar Zeeland. Het plaatsje 
waar we naartoe gaan heet Breskens. Ik heb er superveel zin in.

Sjoerd van der Meer   groep 8
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Thialda Koster 
OSG Sevenwolden 
Ik sil nei de simmerfakânsje nei Grou!!
3 july hie ik in  kenningsmakingsdei doe gong ik mei Ineke 
nei Grou ta op ‘e fyts. Se lieten sjen bij wa’t we yn’e klas 
sieten en  we vertelden oer ús hobby’s en wat we dogge!
 Ik sit mei Ineke en Marije ( in freondin fan hynder riden) 
yn’e klas dus dat is wol leuk! 
We moatte alles op’e Ipad dwaan yn pleats fan mei boeken!
Ik ha der in hiele protte sin oan en ik hoopje dat it leuk wurdt!

Skoalkonsert!
10 juli hadden we schoolconcert in de Tysker.
`s Middags gingen wij oefenen! We deden twee liedjes: Iets met beat 
en Welles nietes! Bij iets met beat mocht ik met een stok op een 
emmer slaan!
Dat was best leuk! Met welles en nietes hadden we bordjes gemaakt, 
als we welles zeiden hielden we het bordje welles omhoog en bij 
nietes natuurlijk het bordje nietes! 
19.00 uur gingen we optreden: de kinderen van groep 1 tot en met 
groep 8. Het liedje Welles nietes ging redelijk maar Iets met beat ging 
heel goed en het was leuk om te doen. En  aan het eind deden we een 
liedje  over fruit met de hele school! We hadden een sambalfruit en 
daar gingen we leuke muziek mee maken!
En we zongen in canon! Ik vond het schoolconcert heel leuk!

Schoolkamp 2018!
Wij gingen op schoolkamp naar Wateren!!
28 mei gingen we op weg naar de Albert Hoeve! 
Als leiders gingen Johan, Djoke en juf mee!
We hadden een hele leuke accommodatie. 
naar het Canadameer daar gingen we zwemmen!
Sjoerd, Jens en ik zouden even een eindje zwemmen…..
Maar we gingen een beetje ver en we waren helemaal naar de 
overkant gezwommen!!

Dinsdag
Na het ontbijt gingen we naar het zeemuseum Miramar in Vledder.
Er waren allemaal schelpen en soorten vissen. 
We deden een hele leuke en moeilijke speurtocht we hadden bijna alles goed dus 
mochten wij een mooie schelp uitzoeken!
Doutsen en ik hadden een quiz: De Mega Super Coole Ultieme Strip Quiz!!!!!!!!!!!!

Woensdag:
We gingen op de fiets naar Duinen zathe in Appelscha!! 
Er waren allemaal autootjes en je had een autorijexamen! 
Iedereen was geslaagd en je kreeg echt een rijbewijs! 
Het was heel leuk en cool!

Het was een geweldig en gezellig schoolkamp 2018!

Thialda Koster, groep 8
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Fan de redaksje

It lêste nûmer foar de simmerfakânsje. 
En alwer hawwe wy de krante fol krigen. 

Tank oan dyjingen dy’t harren stikjes ynstjoere, 
oars wurdt it mar in keale doarpskrante.

Foar alle fuortgeanders, mar ek foar de thúsbliuwers, 
in noflike fakânsjetiid tawinske.

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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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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Aginda Easterwierrum
 

Wannear Tiid Wat Wêr

Moandei 23 july  Spulwike Sportfjild

Freed 20 july  Opleindings concert Tysker

Moandei 23 july  Spulwike  Tysker

Tiisdei 24 july  Spulwike oprocht

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

Freed 2 novimber   Concert in Sybradabourren

Sneon 10 novimber  10:00 oere Aldpapier  Oan de dyk

Snein 11 novimber  16.00-22.00 oere Tyskerblues  De Tysker
  mei de Fossen & Struijk band

Sneon 9 Maart 2019 organisearje in grút oantal ferienings en kommisjes út 
Easterwierrum “Ús Festifal” yn MFC “De Tysker” 
fan 10.00-01.00 oere.
Lêzingen, muzyk, dichten, berneaktifiteiten en noch mear 
muzyk! Set dizze datum alfêst yn de aginda!

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

Biljertfreonen, 

Wy wolle nei de Merke mar wer los mei ús 
biljertkompetysje 2018-2019. De start sil wêze 
op tiisdei 25 septimber om 20.00 ûre yn’e Tysker. 
Nye leden binne fan herte wolkom. Kom in kear 
del en jo binne fuort by in gesellige klub belâne 
dy’t jo nearne wer ferlitte sille. 
De datums sjogge jo hjirneist.

Groetnis, Piet Boersma
Till. 0613061803
pietboersma@outlook.com

25 sept
09 okt
23 okt
06 nov
20 nov 
04 des
18 des (priisbiljerten)
08 jan
22 jan 
05 feb
19 feb 
02 april
09 april Slotjûn ? 
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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:
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

Huisartsenpraktijk Wytgaard
It Kleaster 1
9089 BX Wytgaard

• Buitenlocatie Mantgum
 Wide Hoeke 12A
 9022 AX Mantgum

Huisarsten:
Dhr. A.F.M. Bartels en 
Mevr. L. Roetman
Contact: Telefoon: 058-7634513. 
Voor spoedgevallen toetst u een 1, 
voor herhaalrecepten een 2 en voor de 
assistente een 3.
Voor het maken van afspraken en 
opvragen van uitslagen belt u bij 
voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur. 
Tussen 10.15 tot 10.45 uur en tussen 
12.00 en 13.30 uur zijn we alleen 
bereikbaar voor spoedeisende zaken.

Spreekuren:
Voor actuele spreekuurtijden en overige 
praktijkinformatie verwijzen wij naar de 
informatie op onze website: 
itkleaster.uwartsonline.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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Út de Tysker

Wikseling fan de wacht
Nei sân jier nimt Marianne Visser ôfskie fan de Behearskommisje. It sekretariaats-
wurk wurdt no oernommen troch Wietske Veenstra. 
Marianne, bedankt foar alle wurk datsto foar de Tysker en it doarp dien hast, mei alle 
mails en skema’s en notulen en ... Wy sille dyn kennis fan it MFC noch wolris even 
misse. Wietske wolkom yn de kommisje!  
De Behearskommisje (BC) bestiet fierder út Douwe van der Werf, Hedzer van der 
Meer, Dietie Schoustra, Djoke Reitsma en Jan Schotanus. 

Juny wie drok
Wy ha in drokke junymoanne hân, mei in tige slagge Beachparty fan de Activiteiten 
Commissie, in pear partikuliere feesten, keatspartijen en fansels it Berne-iepenloft- 
spul. Mei goed oerlis en wat rekken hâlden mei inoar, is de moanne prima ferrûn. 

Fakânsjeaktiviteiten
Foar it earst is der ek yn de simmerfakânsje alle wiken minstens ien aktiviteit. 
De tafeltennissers binne fan doel alle wiken op woansdei te pingpongen, skoalle hâldt 
noch in dei en jûn op 10 july en de Spulwike is der fansels de hiele lêste wike fan 
july. De reguliere frijwilligers hawwe wol frij yn dy perioade.
Op 31 augustus begjinne wy dan wer mei in korpsrepetysje en de barfrijwilligersjûn. 
It is goed om oan it begjin fan it seizoen de ôfspraken en regels nochris troch te praten 
mei de lju dy’t achter de bar stean sille yn de rin fan it jier. 

Wy winskje eltsenien in moaie simmer ta! 

Nederlandse samenvatting
Marianne Visser stapt na 7 jaar uit de Beheerscommissie, Wietske Veenstra neemt 
haar secretariaatswerk over. 

In juni waren er veel activiteiten en feesten in de Tysker. Soms passen en meten, maar 
het ging prima. 

Dit jaar is er in vakantieperiode toch elke week één activiteit: tafeltennissers, school 
en Spulwike. Op 31 aug. starten we met het korps en de barvrijwilligersavond; alle 
regels en afspraken worden opgefrist. 

Een fijne zomer toegewenst! 
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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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Schoonmaakrooster 2018-2019

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

25 september
Hendrika v/d Woude
Harmina de Schiffart
Djoke Reitsma 

Zaterdag 13 oktober
grote schoonmaakdag 
om 9:00

23 oktober
Marion Cook
Caroline van Muiswinkel
Hilda Jorna
Jitske Bootsma

13 november
Joke Smits
Baukje Boersma
Petra Miedema
Selena Ypma

11 december
Julia v/d Meer
Wieke Brandenburgh
Ytsje v/d Werf
Griet Boersma

8 januari
Trynke v/d Meulen
Willie Niemarkt
Anna Altenburg
Anneke Monsma

29 januari
Nieske Terpstra
Fetsje Anema
Grytsje Galama
Ria Bouwhuis

19 februari
Geeske Miedema
Petra Zijlstra
Lilian Boersma
Anneke Miedema

12 maart
Tjitske Bootsma
Tineke Altenburg
Lysbeth Bearda
Pytsje Sybersma

2 april
Baukje Kroes
Marianne Visser
Janine Meijers
Wietske Cnossen

23 april
Greet Hettinga
Wytske Galama
Trees Melein
Esther Jongste

14 mei
Astrid Boersma
Baukje Altenburg
Adrie Abbing
Ineke Donker

4 juni
Dietie Schoustra
Berber Hoitinga
Paula Boersma
Cato Hettinga

25 juni
Wietske Veenstra
Tessa Bootsma
Rianne Melein
Roelie Koopmans

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

m
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

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

Opleidings orkest

We zijn op 30 maart begonnen met het opleidingsorkest op de vrijdagavond om 
19:30 uur. Er zijn maar liefst 8 enthousiaste muzikanten die mee doen met het 
opleidingsorkest. Ook was er de mogelijkheid om les te krijgen van ons dirigent, 
dit was vrijdags om 19:00 uur, voor de repetitie. We hebben met z’n allen een paar 
muziekstukken ingestudeerd. Dit willen we graag aan jullie laten horen. Daarom 
hebben we 20 juli een concert op ‘het rode plein’ in Easterwierrum. Dit zal beginnen 
om 19:30 uur, iedereen is welkom. Dit is voor het korps ook gelijk de slotavond. 
We hebben vrijdag 31 augustus de eerste repetitie weer na de vakantie.

Ook hebben we nieuwe korpskleding naast ons uniform. Een mooie zwarte polo 
en zwart windjack. Met dank aan onze hoofdsponsor, autobedrijf Sypersma te 
Easterwierrum. Sjoerd, hartelijk bedankt voor de sponsoring!!!

Belangrijke Datums
	15 juli receptie in Leeuwarden
	20 juli concert opleidingsorkest 19:30 op het rode plein
	24 juli spulwike optocht
	26 juli spulwike optocht
	15 september âld papier
	2 november concert in Sybrandabuorren
	10 november âld papier

En dan noch even it folgjende
Beskikke jo oer muzikale talinten en soene jo dy graach wer ris brûke wolle?????
Wy ha in pear seksjes dy’t wol wat fersterking brûke kinne en binne dêrom op syk. 
Mei nammen de trompet- en bugelseksje.
Spilers fan oare ynstruminten binne fansels ek wolkom!
Mochten jo ynteresse ha dan binne jo by dizze fan herte útnoege om ris in repetysje 
by te wenjen.
Dizze fynt plak op freedtejûns, 20.00 oere, yn De Tysker te Easterwierrum. 
Graach oant sjen!

Alvast een fijne vakantie voor ieder, en oant de oare kear!
Wytske Dijkstra
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Het Adamafonds

Op het kerkhof bij de Ald Toer staat een grafsteen uit 1853 met het opschrift: Oeke en 
Gerlofke Adama edele weldoensters der parochies Franeker en Oosterwierum. Oeke 
en Gerlofke zijn, met hun oudere zuster Froukje, dochters van Jan Sipkes Adama uit 
Salverd bij Franeker en Baukje Jouws Vogelzang uit Easterwierrum. 

Baukje Vogelzang wordt geboren in 1747, als dochter van Jouw Gerlofs en Oeke 
Reiners. Jouw en zijn vader Gerlof en schoonvader Reinder Tjeerds zijn in de 18e eeuw 
boer en voorname paardenhandelaars in Easterwierrum. Ze hebben Vogelzangstate voor 
de helft in eigendom en gebruiken daarnaast ook de ‘Bergplaats’ (Tsjerkebuorren 1) 
met in totaal 120 pondemaat land. Baukje trouwt in 1768 in de R.K. kerk in Wytgaard 
met Jan Sipkes Adema en krijgt drie dochters Vroukje (1769), Oeke (1771) en Gerlofke 
(1774). Jan Adama komt uit een boerengeslacht, die tevens handelt in graan. Jan over-
lijdt op 11 november 1777 op 32 jarige leeftijd door een noodlottig ongeluk. 

Zetmayer
Het gezin van Baukje en haar drie dochters woont op de boerderij in Salverd, maar 
houden ook de beide boerderijen in Easterwierrum in gebruik, waarbij Sybren Gerrits 
Oostra zetmayer is. In 1817 worden beide boerderijen publiek verkocht en op 4 mei 
1818 houdt Baukje (weduwe J. Adama) op Vogelzangstate boelgoed. Er zijn dan dertig 
melkkoeien aanwezig, met 16 stuks jongvee, 21 schapen en twee varkens met biggen. 
En wat verder tot een deftige Inboedel behoort. In die tijd een bijzonder grote boerderij. 
Dochter Vroukje trouwt in 1802 met de jurist Dominicus Nicolaas van der Veen en 
wonen in Franeker en Groningen. Ze krijgen echter geen kinderen. Dochter Gerlofke 
trouwt in 1808 met Jetze de Vries maar wordt drie jaar later alweer weduwe. In 1826 
overlijdt moeder Baukje op 79 jarige leeftijd, met enkele jaren daarna schoonzoon 
Dominicus en dochter Vroukje. 
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De achtergebleven zusters Oeke en Gerlofke verkopen in 1830 uit de nalatenschap een 
boerderij in Longerhouw met 33 hectare landbouwgrond. In 1844 laat Oeke Adama in 
een testament vastleggen, dat van haar nalatenschap een fonds gevormd moet worden. 
De bezittingen bestaan op dat moment uit een zathe aan de Leeuwarder trekvaart en een 
zathe in Salverd, met in totaal ruim 67 hectare landerijen. 
Het hoofdoogmerk van het fonds is, dat opbrengsten ten behoeve moeten komen aan 
enerzijds vier arme kinderen van R.K. godsdienst en anderzijds ten behoeve aan de R.K. 
kerken of armen van Franeker en Oosterwierum, zo legt Oeke Adama vast. Jaarlijks 
moet 500 gulden besteed worden voor een zedelijke opleiding en onderwijs van vier 
Roomsch Catholieke kinderen. De overige opbrengsten moeten besteed worden aan de 
Rooms Katholieke kerken van Franeker en Oosterwierum. De pastoors van beide paro-
chies moeten daarvoor wel jaarlijks openlijk af te kondigen zieldiensten lezen voor de 
overleden naaste familieleden Adama en nog tien zieldiensten voor de familie Adama en 
Vogelzang in het algemeen. In 1904 bepaald de Utrechtse aarts bisschop Hendrik van de 
Wetering, dat de pastoor drie gulden ontvangt voor iedere H. Mis, die hij voor de fami-
lie Adama opdraagt. 

Familieportretten
Oeke geeft tevens aan, dat de aanwezige familieportretten na haar overlijden, met 
bijzondere zorg geplaatst worden in de boerderij in Salverd. Een van de portretten is 
bewaard gebleven. Als 
eerste curatoren worden 
kleermaker Andries de 
Kok en kantoorbediende 
Klaas de Wit uit Frane-
ker aangesteld. Zowel 
het gemeentebestuur en 
de pastoor van Franeker 
moeten de jaarrekeningen 
goedkeuren. Met het over-
lijden van Gerlofke op 11 
februari 1853 en van Oeke 
vijf maanden daarna, treed 
hun testament in werking 
en is het Adamafonds een 
feit. In 1854 geeft Willem 
III zijn Koninklijke goed-
keuring. 
De curatoren hebben enige vrijheid om maatschappelijke doelen te steunen. In 1929 
gaven curators Bernardus Ensink en Tjebbe Hettinga geld aan een priesterstudent, de 
Vincentiusvereniging voor ondersteuning van arme gezinnen en het R.K. armbestuur 
voor de verpleging van vier kinderen. De parochies van Franeker en Easterwierrum 
ontvangen jaarlijks nog steeds een financiële bijdrage, zoals Oeke Adama dat in 1844 
heeft vastgelegd. Het Adamafonds is inmiddels omgevormd naar een stichting en heeft 
de Zathe in Salverd nog steeds in eigendom. De andere Zathe aan de trekvaart is opge-
slokt door stadsuitbreiding van Franeker. De huidige statuten geven aan, dat financiële 
bijdrage kan worden verleend voor educatieve vorming voor jongeren en ondersteuning 
van zieken en sociaal zwakkeren.

Nico van der Werf
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It tryste ein fan in Bysûndere man
Ast sa no en dan oan it speuren bist op ynternet komst by tafal wol ris yntressante saken 
tsjin, sa ek yn de persoan fan Jacob Holkeboer. Dizze man moat eartiids in bekinde 
ferskyning west ha yn Easterwierrum, Jirnsum en omkriten. In man wêr’t eartiids, mar ek 
letter moast mar rekkenje, noch faak oer sprutsen is.

It is sneontejûn 27 septimber 1930 at Jacob Holkeboer om sân oere jûns it hûs fan de 
famylje Witteveen ferlit foar in blokje om. Jacob, berne yn Easterwierrum wennet by de 
famylje Witteveen yn Jirnsum yn omdat hy likernoch blyn is. Hy hat hjir in goed plak en is 
ien mei de famylje. Dat Jacob blyn is hâldt Jacob net tsjin om mar de hiele dei wat thús te 
sitten. It is in warbere bliere man dy’t tige belutsen is by tsjerke, graach besites ôfleit en ek 
fan de ‘De Friesche Blindenkring’ lid is. Oankommende woansdei sil hy ek wer op besite by 
kunde yn Easterwierrum, dêr sjocht hy dan al dagen nei út.
Jacob mei ek graach in pear kear per dei kuierje lâns de Strjitwei. De minsken dy’t dêr faak 
lâns fytse, ride of rinne kinne Jacob mar al te goed. At se him yn de fjirte al oankommen 
sjogge hâlde se al rekken mei him. Lokkich is Jacob sels ek tige foarsichtig at hy de doar 
útgiet. At hy it net fertrout of wat heard bliuwt hy fuortendaliks stil stean sadat it ferkear 
him foarby ride kin. Ek dizze jûn rint de kearsrjochte Jacob wer goed oan de rjochterkant. 
Fjillend mei syn stok baant hy sich in wei rjocht foarút oer de dyk. Hy hat dizze jûn mei syn 
freonen Klaes en Hindrik ôfsprutsen dat die him temjitte rinne sille. Mei syn trijen sille se 
dan fjirder kuierje. 
Op dizze tsjustere dizige hjerstjûn giet it lykwols ôfgryslik mis. Tusken Reduzum en 
Jirnsum komt fanút tsjinstelde rjochting in grûtte Chevrolet type 1926 oanriden mei dêryn 
de hear Straatsma út It Hearrenfean. Hy fjilt in skok mar hat net yn de gaten dat hy op dat 
momint Jacob mei de linkerkant goed rekke hat. Straatsma rydt troch.
Klaes en Hindrik binne ûndertusken ek ôfsetten mar komme Jacob net tsjin, der fanút 
geande dat hy thús bleaun is, keare se mar werom nei hûs. Wat se net witte is dat se Jacob al 
twa kear foarby rûn binne. 
Ûnderwilens tikket de klok fjirder en at Jacob om tsien oere noch net thús is wurde se by 
de Witteveens ek wat ûnrêstich. Tjebbe Witteveen giet dêrom de dyk út om him te sykjen. 
Om’t Jacob ek noch wolris by kunde del giet foar in praatsje wurde earst dizze adreskes 
besocht. By dizze minsken is gjin ljocht mear yn’e hûs. It fjilt raar by Tjebbe, dit kin net 
goed wêze. Sus Anke docht it ferhaal ûndertusken by buorman Groenveld de fjildwachter. 
At Tjebbe wer thús is gean hy en Groenveld op syk. Mei in lyts saklantearntsje mei swak 
skynsel speure se de berm ôf. It foargefoel fan Tjebbe wurdt werkelikheid at se Jacob fine. 
Hy leit foaroer yn it gers, smoarch en wiet, hat ferbryzele skonken en fan libbenstekens is 
gjin sprake mear. De wyte stok leit wat fjirderop yn de berm. Wat ek wat fremd is dat Jacob 
noch mar ien skoech oan hat.
Nei dizze ûntdekking wurde ek de boargemaster fan Rauwerderhem, dokter Smeding en 
fjildwachter Nijdam warskôge. Dokter Smeding moat spitigernôch ek konstatearje dat der 
fan libbensgeasten gjin sprake mear is. Jacob is oan in gewelddadige dea stoarn sjoen syn 
ferwûningen.
It is al gau dúdlik dat in auto de oarsaak is fan dit ûngemak want der wurdt glês op’e dyk 
fûn. Der wurdt boppedat fêststeld dat de wein goed wat skea ha moat oan de foarkant. 
Werôm de besjoerder trochriden is bliuwt op dat momint ûnbegryplik, wa docht no soks? 
De boargemaster nimt foarearst it lichem yn beslach, Jacob wurdt troch de fjildwachters 
Nijdam en Groenveld nei it baarhûske brocht yn Jirnsum. De Ljouwerter Resjerzje wurdt 
ek ynljochte en sil tegearre mei de plysje fan Rauwerderhem de saak yn ûndersyk nimme. 
Al gau komme se ta ûntdekking dat de auto rjochting It Hearrenfean riden is. In tsjûge hat 
melden dat hy in stilsteande auto sjoen hie wêrfan de besjoerder útstapt wie om te sjen 
nei de skansearre foarkant fan syn wein. Trije dagen letter wurdt de auto fan Straatsma yn 
beslach naam troch de plysje fan Rauwerderhem. 
Straatsma ferklerret tsjinoer de plysje dat hy bûten Jirnsum wol wat fernaam mar neat sjoen 
hat. De folgjende dei by it lêzen fan de krante wie it ek noch net yn him opkaam dat hy 
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mooglik de feroarsaker wie fan dit ûngemak. It wie pas de jûns doe’t hy de wiidweidige 
berjochten trochnaam fan oare kranten. It besef kaam doe dat de skok dy’t hy fernaam hie it 
momint west is fan de oanriding. 
De útfeart fynt plak op woansdei 1 oktober fanút Kafee ‘Hoitinga’ yn Easterwierrum. In 
grûtte groep freonen en famylje is hjir nei ôfsetten om Jacob de lêste ear te bewiizen. De 
tsjinst stiet ûnder lieding fan dûmny De Boer út Jirnsum. Dûmny sprekt de wurden út oer 
dit tryste barren wêrby in protte minsken bot oandien wiene. Dûmny seit der by: “Lokkich 
wie Jacob in wier Kristen want at der dat net west hie, wie it dreech foar him west om sich 
yn syn lot te skikken.” Nei de taspraak fan dûmny set it selskip sich útein op wei nei it grêf. 
In pear froulju út Ljouwert, leden fan de “Friesche Blindenkring” lizze blommen op de 
baar. Neidat de fersegelde kist dellitten is, wurdt der troch ien fan dizze froulju úteinsetten 
mei in Kristlik ferske. De broer fan Jacob dy’t evangelist is yn Epe sprekt noch ienige 
wurdearjende wurden út en betankt de oanwêzichen foar de toande belangstelling. 
Straatsma kin úteinlik net bekenne dat hy it dien hat omdat hy de oanriding net opmurken 
hat. Hy ûntkent lykwols net dat hy de oarsaak fan dit fertrietlik ûngemak west hat. In oantal 
kranten beskriuwt Straatsma as in betrouber en stadich ridende bestjoerder. It ûngemak 
wurdt dêrmei ôfhannele as in ûngemak sûnder opset, fan in opleine straf wurdt yn de 
kranteberjochten net ferslach dien... Dit ûngemak wie eartiids lânlik nijs en stie yn in protte 
kranten.
Sa komt Jacob Holkeboer die woansdeis wol oan yn Easterwierrum mar wol op in hiele oare 
wize dy’t ek hy foarôf nea betinke koe.
De miste skoech wurdt pas op 1 novimber werôm fûn by it sleathekkeljen. Hy wie meters 
fier fuort flein en oan de kapotte knipslûting te sjen mei krêft fan de foet skuord.
It lêste stikje mystearje is dan ek oplost of soe Straatsma it dochs witten ha?... we kinne it ek 
him net mear freagje....

Stephan Kurpershoek
Histoaryske Kommisje Easterwierrum

De foto is makke in pear jier foar it ûngemak, it soe kinne dat Jacob hjir ek op stiet.
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Doarpswurk helpt dorpen verder

De wereld is volop in beweging en dorpen bewegen mee. Gemeen-
ten bijvoorbeeld introduceren ‘dorpsbudgetten’ die dorpen naar 
eigen inzicht kunnen besteden aan zaken die de inwoners belang-
rijk vinden. Veel dorpen krijgen te maken met vergrijzing van de 
bevolking en de vraag naar meer zorg. Bewoners willen hun eigen 
duurzame energie opwekken en de opbrengst investeren in het eigen 
dorp. Het dorpshuis zoekt naar mogelijkheden om rendabel te kunnen 
blijven draaien.
Allemaal ontwikkelingen die – gevraagd of ongevraagd – op dorps-
bewoners afkomen. Hoe ga je hiermee om als dorp? Hoe krijg je 
mensen enthousiast en zorg je ervoor dat de juiste dingen worden 
gedaan? Hoe voorkom je dat er maar een kleine groep inwoners 
actief betrokken is en de besluiten neemt?
Doarpswurk is een onafhankelijke stichting die dorpsbelangen en 
dorpshuisbestuurders, maar ook andere groepen bewoners die een 
concreet plan willen uitwerken, helpt met kennis, advies en begelei-
ding. De organisatie wordt gefinancierd door de provincie en heeft 
een breed netwerk en gedegen kennis opgebouwd over zaken die 
dorpen raken.
Onderdeel van Doarpswurk is het Netwerk Duurzame Dorpen waarin 
dorpen leren en profiteren van de kennis en ervaring die door andere 
dorpen al is opgedaan. Zo hoeft het wiel niet nog een keer te worden 
uitgevonden. Denk daarbij aan: dorpsvisies, duurzame dorpshui-
zen, belangenbehartiging (nieuwe democratie), energiecoöperaties, 
dorpstuinen of andere duurzame voedselprojecten enz.
Wil je met je dorp vooruit, maar weet je niet hoe je dat moet aanpak-
ken: bij Doarpswurk kunnen ze je verder helpen. 
Meer weten: www.doarpswurk.frl

Doarpswurk is er voor jou!
Doarpswurk stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese 
platteland versterken. Wij doen dit door dorpsbelangen, dorpshui-
zen en initiatiefgroepen te ondersteunen bij hun werk. Zo helpen 
wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies, het verduurzamen 
van een dorpshuis, het ontwikkelen van een dorpsvisie en ook het 
opzetten van een wooncoöperatie. We begeleiden, maar nemen het 
proces niet over. De ideeën en ontwikkelingen zijn van het dorp zelf 
en passen hierdoor binnen de gemeenschap. 
We zijn net even dat steuntje in de rug dat je soms nodig hebt en 
bieden de kennis die wellicht niet aanwezig is in het dorp. We bunde-
len en koppelen initiatieven aan elkaar en brengen dorpen die in 
dezelfde processen zitten met elkaar in contact. Dat is de kracht van 
Doarpswurk. 
Kortom heb je een idee of initiatief op het gebied van duurzaamheid, 
leefbaarheid of sociale innovatie? Neem dan contact met ons op! 
Kijk wie er actief is in jouw regio via www.doarpswurk.frl. 
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Vlasroute: Follow the blue line van start

BLIJE/FERWERT/HOLWERD/EE/TERNAARD - Vanaf nu heeft Noordoost-
Friesland er weer een verrassend mooie fiets- of autoroute bij: Follow the blue 
line. In de maanden juni, juli en augustus 2018 kunnen mensen elke zaterdag 
tussen 10.00 en 17.00 uur op ontdekkingstocht in Noordoost-Friesland langs 
leuke bezienswaardigheden die met vlas te maken hebben. 

Deze vlasroute van onge-
veer 30 kilometer vertelt 
het verhaal van de teelt van 
vlas tot en met het eind-
product van handbedrukt 
linnen. Vlas was ooit een 
belangrijk gewas in Frys-
lân waar de meest prach-
tige producten van werden 
gemaakt. De tocht - langs 
de velden, de ambachten 
en design - begint bij de 
ambachtelijke textieldruk-
kerij in Blije. Hier ontvan-
gen bezoekers de gratis 
routekaart met tips en 
informatie. Initiatiefneem-
ster van de vlasroute Nynke Runia geeft in haar ambtelijke textieldrukkerij demon-
straties van het bedrukken van linnen. Je kunt hier ook lekker sneupen in het winkel-
tje en gezellig een kopje thee of koffie drinken in de bijbehorende theetuin. 
Gratis vlasservies
In Ferwert is in de aardappelloods van Hein Sterk een tentoonstelling over vlas
bewerkingsmachines te zien. Gjalt de Groot gaat in Holwerd aan de slag met eenden-
korven, gemaakt van vlas. In het vernieuwde vlasmuseum in Ee zitten de vrijwilligers 

klaar om aan de liefhebbers 
te demonstreren hoe je vlas 
bewerkt tot linnen. Wie bij 
hotel-restaurant ‘De Waard 
van Ternaard’ een arrangement 
boekt, kan na afloop van het 
diner een speciaal ontwor-
pen vlasservies uitzoeken en 
meenemen naar huis. 
Vergeet niet om tijdens deze 
route in Blije of in Marrum de 
vlas velden te bekijken. Vooral 
eind juni/begin juli is dit een 
prachtig gezicht, als de vlas-
bloemen in bloei zijn.
Meer informatie: 
www.vlasroute.nl 

Start Vlasroute

De bewerking van vlas tot linnen
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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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Wrafke (De nêsttiid)
Myn namme is Afke. Folút ‘Afke fan it Fryske Wetterlân’. 
Berne yn it Ljouwerter Âldlân op 1 april fan dit jier en dat 
is gjin grapke. Ik bin d’r ien fan seis; ik haw fiif bruorren. 
Harren nammen binne ek like Frysk as dy fan my. Wy binne 
lykwols net fan it Fryske ras mar Labradors fan it jachttype. 
Ús mem wennet by Pyt & Emmy en dy. Sy hawwe al wol 
faker ris wat oan fokkerij dien, mar wy wiene ús mem har 
earste nêst. Mem is swart as de nacht, heit haw ik nea sjoen, 
mar hy moat in grutte blonde âldfader weze. Ien mei sterke 

genen want wy binne alle seis blond. Giel stiet op myn stambeam mar dat is gewoan net 
wier, ik bin eins foksbrún. Folle moaier! 
Ik haw in gouden tiid hân by Pyt en Emmy. De earste twa wike krijsto d’r net sa folle fan 
mei want wy leine allinne mar wat by ús mem oan it jaar te sobjen en fjirders in protte 
sliepe fansels. En nei njoggen dagen geane dy de lûkjes iepen, mar dan sjochsto noch gjin 
poat foar d’eagen. Pas nei trije wike kinsto wat omskarrelje en krijsto ek ris wat oars as 
memmetate. Ús mem wie ferskuorrend wiis mei 
ús en wy groeiden as koal. It alderlekkerst fûn ik 
sliepe op in grutte bult boppe op myn bruorren. 
Hearlik! Mar ik fûn it ek prachtich at de lytse 
faam oer de flier kaam om te boartsjen. Foaral 
doe’t wy wat letter mei moai waar ek yn ‘e tún 
omslaan mochten. En baas Pyt? Och, hy hat wol 
wat de namme fan in gnoarre pôt, mar hy wie sa 
grutsk op ús! Hy hat geweldich op ús past. It wie 
altiten sûkerskjin en wy krigen net allinnich fan 
dat lytsehûnefretten. Faaks hie Pyt guozzefleis 
of soksawat; dan slikken wy mekoar de bek ôf! Mar hy jage ús sa no en dan wol de skrik 
oan. Fansels wiene wy dêr gau klear mei. No ja, allinne myn broerke Epke hat ienris in 
healoere fan’t hynder west doe’t Pyt mei dat grutte lawaaiding stie te gûcheljen en te blazen, 
mar fjirders stiene wy syn fiten. Tsjin de besite sei er dan dat er al drok oan it ‘sosjalisearjen’ 
wie. Ja hear...
Dy nêsttiid fljocht om. Doe’t wy seis wike wiene kaam de karmaster fan it Hûneferbûn. 
Dy besjocht dy en jout dy in dikke spuit yn ‘e nekke. Dan wurdsto in nûmer yn it grutte 
stambeamboek. In pear dagen letter krigen wy allegearre nochris in spuit fan myn nije baas. 
It sil wol goed foar ús wêze, mar om my hie dat net hoegd. Dernei hawwe wy noch in goed 
wike wakker wille meielkoar hân en mei Pinkster waard de iene nei de oare fan ús ophelle. 
Myn bruorren waard suver om tsierd, mar ik wie al fersein oan de frou fan de biste dokter. 
Har werkenbere stimme hie’k op 1 april al heard, doe moat se op kreambesite west wêze. 
Pyt hat har goedkard, oars hie hy my sels holden, sei er. En de bistedokter? Dy hat suver 
neat oan ús fertsjinne om’t wy út in sûn laag komme. Ik haw him dus allinne mar jild koste. 
Hy tinkt nammers dat er myn tinzen ferwurdzje kin. Hawar, ik lit him mar yn dy waan. 
Ik bin lykwols bang dat der mear ‘wrafkes’ folgje sille op www.bistedokter.nl...
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Ferienings Easterwierrum

Badmintonclub ’t Hin en Wer
Kontaktpersoan: Wieke Brandenburgh
Email: lieuwe.wieke@kpnplanet.nl

Doarpsbelang Easterwierrum
Kontaktpersoan: Paul Beista
Email: doarpsbelang@easterwierrum.nl
Til: 058 822 2280

Toneelvereniging Op Nij Foriene
kontaktpersoan: Selena Ypma
Til: 06 4033 2351

Muziekvereniging Ons Ideaal
Kontaktpersoan: Cato Hettinga
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




