
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM HJERST 2018

De bern binne alwer in skoft nei skoalle en hawwe harren bêst dien om der wer 
in moaie skoalkrante fan te meitsjen mei leuke tekeningen en ferhaaltsjes.

 Fierders û.o.
• Doarps- en 

ferienings nijs • 
• Nico van der Werf 
mei in stikje skiednis 

fan Tsjerkebuorren 11 u
t Bistedokter Menno 

J. Wiersma: WRAFKE – 
Afke op fakânsje •

Eartiids wie alles 
better. Sa wie it 

yn augustus noch 
simmer.



Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo

Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een

acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.



De wintertijd is weer ingegaan, de dagen worden 
korter, de schaduwen langer en de temperaturen 
gaan weer naar beneden. Kortom, tijd voor een 
nieuwe herfsttinten! 

Op de Fôlefinne zijn we de afgelopen weken 
druk bezig geweest met de kinderboekenweek. 
Het thema was ‘kom erbij - vriendschap’. Een 
mooi thema waarbij we in verschillende groepen 
hebben gewerkt aan gedichtjes, verhalen, 
presentaties en spelletjes. 

We zijn ons ook aan het verdiepen in 
veranderende schooltijden. Samen met ouders, 
directeur en locatiecoördinator zijn we een 
werkgroep gestart die informatie vergaart 
omtrent andere lestijden. Zo bezoeken we 
verschillende scholen, waarbij de kinderen op 
school eten, vragen we ouders, leerkrachten en 
leerlingen wat zij van de schooltijden vinden. 
Tot nu toe zijn onze bevindingen verrassend 

en positief. De resultaten en 
vervolgstappen worden 

binnenkort weer naar de ouders 
gecommuniceerd. 

Binnenkort staan de gezellige 
en drukke weken weer 

voor de deur. 
Denk aan Sint Maarten, 

Sinterklaas, het 
Sinterklaassprookje, kerst, 

het schoolschaatsen. 
Kortom, leuke en 
spannende drukte 

genoeg! 
Maar nu eerst even lekker 
genieten van de verhaaltjes, 

tekeningen, liedjes, etc van 
de kinderen. Heel veel leesplezier 
gewenst!
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Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw
 Verbouwingen Restauratie
 Woningbouw Utiliteitsbouw

Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8
9021 CL  Oosterwierum
Tel. (058) – 250 13 25
Fax.(058) – 150 14 15
www.bootsmabouwbedrijf.nl
info@bootsmabouwbedrijf.nl
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Kinderboekenweek 2018 
Bij het begin van de Kinderboekenweek  deden we een speurtocht en de woorden 
waren:  kom er bij en vriendschap. en de tweede dag gingen veel kinderen voor-
lezen. de derde dag werden er nog meer leuke verhaaltjes voorgelezen. De vierde 
dag was er ook een voorstelling en Grytsen deed een leuk experiment. En nog op de 
eerste dag kregen we ook nog allemaal nieuwe boeken. Elke keer deden we met zijn 
allen een spelletje.  

Ik ben Doutzen Koopmans 

En ik zit in groep 5

Kinderboekenweek 
Ik had een leuke kinderboeken week gehad.

De eeraste dag van de Kinderboekenweek hadden we een 
speurtocht. Dat was leuk want we deden het met letters op 
briefjes. En wie dezelfde letters had die waren vriendjes. 
Daarna moesten we een woord maken van die letters 
en dat waren de woorden:  vriendschap en kom er bij. 
Dat klinkt gezellig toch? 

Dat was ook gezellig want we kregen nog nieuwe boeken. 
We hadden ook al heel veel boeken. Maar het zou ook leuk 
zijn als we weer nieuwe boeken kregen. En de tweede dag 
van de Kinderboekenweek hebben we niets gedaan. Maar 
de derde en vierde dag deden we toneel stukjes en voor 
lezen en ook nog poppen- kast. Dat was ook leuk. ik heb 
zelf maar 1x voorgelezen en 1x een toneel stuk gedaan 
en ook 1x keer poppen kast. Ik vond de poppenkast met 
vingerpoppetjes het leukst. En het is nog leuker want onze 
school had 3 grote weken van de Kinderboekenweek. 

Geschreven door Rikst Jorna  groep 5
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Zomervakantie 2018
Ik ben naar spulwike geweest. En de 
volgende dag was ik bij pake en beppe. 
die week heeft Grytsen op mij gepast 
toen was het heel leuk. 

Op school heb ik nu ook 
techniek.

En we kunnen ook schaken.

Douwe Miedema.

En ik zit in groep 5.

                                                     Herfstvakantie 2018
Ik ging met Sytse ,Thys en Gijs zwemmen in de Blauwe-golf .

En Thys had zijn strandbal meegenomen en we deden een spel : pak de strandbal . 
Sytse en Gijs waren een team en Thys en ik waren een team .

Maar Sytse gooide de bal twee keer over de rand de stroming in en toen moesten 
we de strandbal van Thys proberen te pakken en dat was heel leuk .

En daarna gingen we weer verder met het spel .en toen de glijbanen open gingen, 
gingen we heel snel via de trap naar boven en de toen we aan de beurt waren ging 
ik tegelijk met Thys en Gijs. Toen we genoeg hadden van de glijbanen gingen we wat 
eten en wat drinken , daarna gingen we het water weer in en  kwamen de golven en 
we sprongen op een golf maar dat ging mis . 

Want Thys werd mee gesleurd  door een golf.

Na het zwemmen gingen we naar de winkel .

toen we klaar waren met winkelen, gingen we naar huis; mijn neefje ging met ons 
mee. En hij ging logeren bij ons.

En dat was heel leuk en we gingen de volgende dag naar Slagharen  we gingen als 
eerste in de bootjes daar moest je elkaar nat spuiten .

Daarna liepen we naar de zweef en dat was heel leuk, daarna gingen we in de oli-
fantjes en toen het was afgelopen gingen we naar de boomstam en die vond ik heel 
leuk dus daar ben ik heel vaak in geweest en daarna in de iglo .

En toen we bij het piratenschip waren gingen we daar in en dat vond ik heel leuk dus 
daar ben nog een keer in geweest en toen gingen we in de twee achtbanen maar 
mijn moeder gilde heel veel en daarna gingen we in de helikopters en in de bootjes 
en daar waren allemaal poppen in en die leken levensecht en er was ook een rots-
blok en dat viel bijna .

                                              Youp Kramer  groep 5

15



Zomervakantie 2018 
Ik ben naar Disneyland Parijs geweest.

En dat was heel leuk en ik  heb bij  mijn neef

geslapen.  Ik had een leuke vakantie.

Merke 2018 
Vrijdag heb ik alle mensen wakker gemaakt.

En daarna deden we spellen en gingen we schilderen.

Ik heb 2 keer touwtje getrokken .

“En ik haw in oere yn de draaimole sitten.”

Kinderboekenweek 2018
Maandag 1 oktober  begonnen we op school

met Kinderboekenweek.

Het was heel leuk en het was spannend.

Met de opening zaten de  deuren op slot.

En ik had 3x voorgelezen .

Herfstvakantie 2018 
Ik ben naar de film Small foot geweest.

En ik had nieuwe schoenen gekocht.

Ik heb met mijn broertje gestoeid .

En ik ging naar de Intertoys .

Daar heb ik een hele mooie 

truck gezien die is 170 euro.                   

 Ben Tuinier groep 5
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                      Kinderboekenweek 2018 
In het begin van de Kinderboekenweek zaten alle deuren  op slot.. het 
duurde heel lang voordat alle deuren van slot  gingen en toen gingen alle 
kinderen naar binnen want het was buiten heel koud en het was binnen 
lekker warm en toen deden we een speurspelletje het woord was: 

Kom erbij en vriendschap en toen gingen alle kinderen weer naar hun 

klas en daar kregen we een strings van juf en dat vonden alle kinderen  
heel Leuk en iedereen deed allemaal te gekke dingen de kop en schotel en 
de Eifeltoren en het geheim van de smid dat was 

moeilijk ik deed mijn best, maar ik kreeg er geen een van die moeilijke 
dingen en de volgende dag was het weer een gewone werkdag maar 

na de pauze kregen we voorstellingen te zien en ik deed er ook een 

met Harmen en Grytsen en kinderen gingen voorlezen en toen ging 
iedereen weer naar zijn klas om te werken en toen we het werk af hadden, 
mochten we tekenen en we kregen een kleurplaat en
een tekenschrift                                   

groetjes Sybren Speerstra Groep 5 

                                       Herfstvakantie 2018  
Ik ging met Youp en Gijs en Thys te zwemmen in de Blauwe-golf 
Thys had zijn strandbal meegenomen daar hebben we mee
overgegooid en er waren nieuwe glijbanen daar waren we 
vanaf gegaan… we vonden de glijbanen heel leuk ik heb
samen met Youp een wedstrijd gedaan: ik heb gewonnen.   

                             “Feekeuring Fryslân”
We waren de hele week met de koeien bezig 
Geweest:  schoonmaken en scheren en oefenen 
met de koeien.  We hadden  vijf koeien mee het was donderdag toen was de keu-
ring, we hebben twee bekers gewonnen in onze rubriek waren we Kampioen:  dan 
krijg je een lint en daar staat op: kampioen 2018.  Dat lint doe je om de nek van de 
koe 
         en we hebben een leuke vakantie gehad 
                              groet van Sytse Kurpershoek groep 5
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Kinderboekenweek 2018 knutselen 

Toen we naar school gingen was de deur op slot en we moesten een kwartier 

wachten en toen de juf de deur open deed moesten we in de hal wachten en toen 

we in de klas mochten.. moesten we en letters zoeken en iedereen moest er één en 

dan moest je dezelfde letter zoeken en we mochten ook schaken en we mochten 

voorstellingen doen en voor lezen  en soms gingen we ook spelletjes doen en we 

mochten in de pauze oefenen.

En in de herfstvakantie ben ik naar Ommen geweest met mijn familie en daar hebben 

we geslapen en we hebben 

spijkerslaan gedaan en toen 

gingen we naar huis en daar heb 

ik de lego techniek set gekocht en 

op school hebben we ook techniek 

en het leukste is dat we vaak 

mogen knutselen.

 Harmen Speerstra   groep 6

Kinderboekenweek en herfstvakantie 2018
We hadden eerst Kinderboekenweek en de opening was daarvan heel leuk. Want 

we hadden een soort speurtocht gedaan. We moesten kaarten zoeken en op die 

kaarten stond een letter. En die letters vormden samen een woord en dat was: Kom 

erbij en vriendschap, het was heel leuk maar daarna moesten we wel weer naar de 

klas om te leren. De volgende dag mochten we na de pauze iets voor doen in de 

gemeenschapsruimte wat met vriendschap had te maken. Ik had 5 keer iets gedaan 

en dat vond ik heel leuk. En omdat ik iets had voorgelezen mocht ik het nog een keer 

voorlezen aan de kleuters en dat was ook heel leuk. 

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

We hadden ook herfstvakantie na de Kinderboekenweek. 

En mijn ouders gingen toen naar Praag en dat ligt in Tsjechië het was een werkuitje, 

dus ik mocht niet mee maar ik was wel bij mijn oom en tante dus dat was ook heel 

gezellig.                                           

Elisa Botter groep 6
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Kinderboekenweken
Wij hadden kinderboeken weken op school 

En dat was heel leuk. heel veel voor gelezen vooral.
En dat was heel leuk!

Ik heb 2 keer voor gelezen!
En een spelletje.

We deden altijd op het laatst een spelletje dat. vond ik het leukste .
En het allerleukste vond ik de verhalen!

Herfstvakantie
Ik heb bij Grytsen geslapen. en dat was super leuk. omdat We ongeveer om 12 uur naar bed 

gingen. 
De volgende dag zijn we half 9

Uit bed ge gaan. En 8 uur wakker geweest. En toen zaten we nog maar wat te kletsen.
En toen we beneden kwamen gingen we you tube kijken. 

en ontbijten: 2 keer vlokken mmm lekker haha.
Die middag hebben we  magneet gevist. en dat was ook heel leuk. 

En toen hadden we eerst niks gevangen 
Maar….

Later hebben wij 2x5 cent gevonden. Klinkt niet heel cool. Maar het is wel de aller eerste kaar dat 
we geld hebben gevangen! en later ben ik naar huis ge gaan.

Gym xl. In Amersfoort 
Ik was bij gym xl en dat was super leuk. want het is van mijn dromen !

Dit is al mijn 2e keer al dat ik er ben . Ik was daar met een ploegje van free running
We hebben 2 uren ge traint en ik heb een paar dingen ge leert. Een Arabier backflip. 

Op de grond. En een dubbele vont flip staan en een dubbele back flip staan!!
En dat was niet heel eng. Maar heel leuk!

En je hebt een soort zachte blokken. Dat heet een foam pit 
En gym xl is ongeveer 30 meter lang. lekker groot dus!

En daarna zijn we met zijn allen naar de Macdonalds ge weest en dat was ook lekker! k
Dinsdag

Dinsdag ben ik naar een vriendje geweest en die had ik ontmoet op Terschelling, 
en hij is heel lief!

Ik heb daar 2 nachten gelogeerd!
En het was super leuk. we hebben de eerste morgens. Ge- gamed 

En ontbeten 
En die middag hadden we gezwommen in het zwem bad en dat was ook super leuk 

Ik durfde eerst niet een glijbaan. En ik ben er een keer af ge gleden en ik ging niet meer in het 
grote bad. Alleen maar in de glij baan!

Omdat het super leuk was. En daarna hadden we nog een ijsje!
Mmmmh lekker!

En daarna zijn we nog een keer naar de Macdonalds geweest!
En toen ben ik naar huis “gestuurd”.

De autobeurs
De volgende dag . zijn we naar een autobeurs geweest en daar hebben we mooie auto’s gezien. 

Niet nieuwe maar wat oudere. Buiten stonden wel  coole nieuwe auto’s. en daar hebben we paar 
mooie Fords gezien. Die vind mijn vader heel mooi!

En daar stond ook een hele mooie tesla en die vond mijn vader ook wel mooi,
En daar hebben we in gezeten!

Daarna zijn we nog het centrum geweest
 En daar zijn we in alle maal winkels geweest!

Eerst gingen we in de decatlon en daar zijn alle maal sport dingen zoals voetbalschoenen en 
Gewichten. En nog veel meer!

Daarna zijn we naar een soort winkels waar alle maal game spullen zijn, Zoals telefoons. 
Koptelefoons, game stoelen, i pats, x box,  en nog veel meer

We moesten ook een nieuwe weegschaal kopen.
En toen zijn we naar huis gegaan 

Sil de Boer   groep 7
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Bij Tsjek (Frysk)v hienen we dit gedicht:

Sportyf 

Ik mei graach yn it swimbad lizze 

En ik swim ek bêst wol hurd . 

Mar sa ’ n startblok en dan dûke ?

Kram ‘ le nee , dan bin “ k sa ’ n tut . 

‘k mocht ek hiel graach hynsteride , 

Yn ‘ e bak en moai yn ’ t rûn .

Mar as ’ t bist begûn te draven ,

Dan stie ‘ k gau wer op ‘ e grûn .

‘ k stie ek faak genôch op redens ,

Ja , op ’ t iis hie ik sa ‘n  nocht .

Mar ‘ k ried inkeld rjochte eintsjes ,

Want ik doarst net troch de bocht .

Yn ‘e ringen koe ‘ k net hingje ,

Op ‘ e fyts stie ‘ k op ‘ e rem ,

Surfe die ik yn ‘e lijte , 

‘ k lei by judo ‘t  leafst mar klem .

Alle sporten fyn ik machtich ,

‘k bin ek hiel sportyf , seit elts. 

Mar ik bin sa ‘n bangeskiter ,

No dan wurdt it niks fansels .

‘ k wit it sels , ‘ k bin net in topper ,

Mar de top is flauwekul .

‘ k fyn it leuk , ‘ k sil no te silen ,

 Mar ik hoopje op wynkrêft nul .   

Grytsen Boersma groep 7 

TECHNIEK

WE ZIJN OP SCHOOL WEER 
GESTART MET TEKCHNIEK 
EN WE HEBBEN NIEUWE 
SPULLEN: LEGO EDUCATION, 
LEGO MINDSTORMS, 
TECHIEKSET HEUTNK 
ELEKTONICA EN NOG VEEL 
MEER WE ZIJN OOK GESTART 
MET SCHAKEN OP DE 
COMPUTER: super leuk!!!!!
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Herfstvakantie 2018

Ik ben met mijn vader en Rimmer naar Tech Interactivie in Wolvega gegaan. 

Het was super leuk. En de leukste proef was met stikstof en kokend water. 

Omdat Stikstof ongeveer -200 graden is en je doet er kokend water bij dan wil het 

stikstof zo snel mogelijk in gas veranderen daar door krijg je een soort reuzenwolk.

En nu ga ik de inhoud in het Engels typen van de The Enormous Crodile.

Want we hadden het in groep 5, 6 en 7 ook over Roald Dahl.

The Enormous Crocodile is the 

Greediest creature in the whole

Jungle and he loves eating children!

He’s a terrible boaster and thinks

He’s really smart with

His secret plans and

Clevertrick. But he’s 

Not as clever as the other

Animals and they plan

To ruim his wicked

Schemes and teach him 

A lesson he won’t forget

Groeten Marten Jorna

Groep 7
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It ferhaal fan Piter Knyn 
Der wiene ris fjouwer knyntsjes en dy hieten Flopsy, Mopsy , Watsje – sturt 

en Piter. Se wennen mei har mem yn in sân-bult ûnder de woartels fan in 

hiele grutte dinne-beam. Leave bern,’ sei mefrou knyn op in moarn, ‘jimme 

meie wol yn it fjild, yn it bosk of op it paad, mar kom net yn Boersma syn 

tún. Dêr hat jimme heit in raar ûngelok hân: mefrou Boersma hat him 

bret.’ ‘No moai nei bûten en pas op, gjin kattekwea. Ik sil om boadskippen.’ 

Doe naam mefrou knyn in koer en har paraplu en gie troch it bosk nei 

de bakker. Se kocht in brune bôle en fiif krintepofkes. Flopsy, Mopsy 

en watsje-sturt, dy’t altyd diene wat mem sei, hippelen it paad del om 

toarnbeien te sykjen. Mar Piter, dy’t o sa ûndogens wie, draafde op slach 

nei Boersma syn tún en wrotte himsels ûnder it stek troch! Earst iet er 

wat slaadkropkes en wat beantsjes op en doe naam er wat radyskes. 

Doe waard er wat mislik en socht om in hapke peterseelje. 

Mar wa seach er dêr om it hoekje fan de komkommer-kas Boersma! 

Boersma siet op ‘e knibbels en sette koalplanten út, mar hy sprong oerein 

en draafde Piter achternei. ‘ Hâld de dief!’ rôp er. Piter wie deabenauwd; 

hy draafde de hiele tún troch, want hy wist it paad nei de útgong net mear. 

Hy sleepte ien skoech wei tusken de koalplanten en de oare yn de jirpels. 

No’t er dy kwyt wie, draafde er op fjouwer poatsjes en noch hurder. Hy wie 

ûntsnapt, wol ik leauwe, as er net – hoe koe it sa mâl – tsjin in net opflein 

wie, dat oer de krúsbeien lei. De grutte knopen fan syn jaske rekken fêst yn 

it net. It wie in blau jaske mei koperen knopen, suver noch nij. 

Ik jou it op, tocht Piter en gûlde grouwe triennen, mar syn skriemen waard 

heard troch in pear aardige mosken, dy’t mei in soad drokte nei him ta 

fleagen en rôpen: ‘Net opjaan! Net opjaan!’ Dêr kaam Boersma oan mei in 

grutte seef dy’t er oer Piter hinne ploffe soe. Piter wrotte him krekt op ‘ e 

tiid los, mar syn jaske bleau hingjen. 

Hoe’t dit ôfrint?  Sels mar fierder lêze…it boekje ha wy yn ‘e klasse.

                                              Tamara van Eck      groep 6 
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Fan de redaksje

De simmer like wol hjerst mei al dy útdroege blêden oan ’e tûken, 
en dizze hjerst like earst wol simmer mei dy hege temperatueren. 

Boeresleatsjes steane meast droech en der binne wer lytse einepyken sjoen, 
al begjint it no dochs echt hjerstich te wurden: 

hurde wyn, kâlder en sa no en dan falt der in buike. 
Undertusken binne de ferskate ferienings alwer los mei it winterprogramma.

Sjoch mar nei de aginda en de stikjes yn ús doarpskrante. 
Sa bliuwe wy moai op ’e hichte.

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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Bêste doarpsgenoaten

Sa’t in protte minsken faaks wol witte, wurde de doppen fan bierfleskes ensfh. 
sammele troch Manfred en Tine van der Meer. Ek de doppen fan ‘De Tysker’ geane 
nei har ta. Dizze doppen wurde ynlevere by it âld izer en de opbringst wurdt oan in 
goed doel bestege.
Dizze simmer binne de doppen ynlevere en Manfred en Tine ha € 30,00  oermeitsje 
kinnen oan de Maarten van der Weijden Foundation. De opbringst giet trochstrings 
nei KIKA, mar omt de jilden fan Maarten van der Weijden Foundation nei 
ûndersyk fan alle kankersoarten giet, is de opbringst dizze kear dêr hinne gongen.                                                                                                                                          

Ha jo ek wolris doppen? 
Jo kinne se ynleverje by Manfred en Tine van der Meer, Bûtewei 19.
Hoe mear doppen, hoe grutter de opbringst en alle bytsjes helpe!

Ut namme fan Manfred en Tine

Aginda Easterwierrum
 

Wannear Tiid Wat Wêr

Sneon 10 novimber  10.00 oere Ald papier  Oan de dyk

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

Moandei 12 novimber 20.00 oere Jiergearkomste Merkekommisje De Tysker

Sneon 24 novimber  Offisjele iepening Tsjerkebier Douma’s
   Timmerfabryk

Freed 21 desimber  Toanielfoarstelling Scrooge De Tysker

Sneon 22 desimber  Toanielfoarstelling Scrooge De Tysker

Snein 23 desimber  Toanielfoarstelling Scrooge De Tysker

Sneon 5 jannewaris  Nijjiersbuorrel De Tysker

Tongersdei 21 febr.  20.00 oere Jiergearkomste  De Tysker
   Fûgelwacht Easterwierrum e.o.

Sneon 9 maart  10.00-01.00 oere “Ús Festifal” De Tysker
Lytsskalich Festifal mei in ferskaat oan muzyk, 
kultuer en noch folle mear! Yn elts gefal 
“Oars as Oars” en foar elk wat wils!

 
Sneon 11 maaie 20.00 oere “Noflike Jûn” Histoariske  De Tysker
  Kommisje Easterwierrum
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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
 Seerp van Galemawei 10
 9022 AD 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

Informatie van huisarstenpraktijk 
It Kleaster
Binnenkort verhuist onze locatie in 
Mantgum van de Wide Hoeke 12 A 
naar het praktijkpand van Fysiotherapie 
Jelle Sybesma aan de Seerp van 
Galemawei 10 in Mantgum.

Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 
2 november kunnen er in verband met 
de verhuizing geen spreekuren van de 
huisarts en praktijkondersteuner plaats-
vinden in Mantgum. Voor deze spreek-
uren kunnen patiënten terecht op onze 
praktijklocatie in Wytgaard.  
Vanaf maandag 5 november kunnen 
patiënten weer terecht in Mantgum op 
onze nieuwe locatie. Voor de spreekuur-
tijden verwijzen we naar de website.

De opbrengst van het Kankerfonds 
in Easterwierrum is € 252,65.

De collectanten

Is der immen yn as tichtby 
Easterwierrum dêr’t it 

Berneiepenloftspul de giele keet 
(mei ferveklean) yn de wintertiid 

stalle kinne soe? Dat hearre wy dan 
graach! Berjocht graach nei 

bis.berneiepenloftspul@gmail.com

Tige tank alfêst!

Groetnis nammens it BIS-bestjoer,
Ria Kraa
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Nije brûkers
Yn novimber giet de Escaperoom fan Easterwierrum los. Se meitsje gebrûk fan 
de Tysker foar de ûntfangst fan de minsken en de neisoarch. Dêrta komt der yn 
de praatromte in klûskeskast foar de gasten. Fierders sille se it sels beminskje mei 
frijwilligers om de saak draaiende te hâlden. Wy geane earst in proefperioade oan om 
te sjen hoe’t it it bêste allegearre regele wurde kin. 
Yn septimber is de yoga fan Yogarutger út Mantgum begûn op tongersdei en yn 
novimber is der in ploech op freed by kommen. De lessen binne fan 9 oant 10 oere yn 
de lytse seal. 
Yn novimber en febrewaris hâldt de keatsferiening 8 keatstrainingen foar de bern op 
tongersdeitemiddei. 
It skema fan de aginda begjint aardich fol te wurden. 

Rookromte
No’t de Praatromte foar de Escaperoom brûkt wurdt, en der ek sa no en dan in 
oare fergadering plakfynt, moatte wy nei it roken sjen. Yn oerlis mei Doarpsbelang 
is ôfpraat dat der in ôfdak komt oan de sydkant fan de Tysker en dan mei der yn 
it gebou net mear rookt wurde. Wy besykje wol in estetysk ferantwurde ôfdak te 
meitsjen. 

Himmeldei 13 oktober
It gebou is flink opkuist, sa’t de Belch seit, sa binne beide bergingen fan ûnder oant 
boppe himmele en is it hege plafond mei de spanten ek wer foar in jier frij fan stof en 
spinreach. Moai dat der nije ferienings binne, dy’t entûsjast minsken leverje. In pear 
klups is it noch net slagge om twa helpers ôf te furdigjen. Takom jier wer in kâns. 

Tap
De Heineken tapynstallaasje is fuorthelle en yn it plak dêrfan hawwe wy no in eigen 
bierkraan op de bar. De kuolling is ferfongen en docht it wer prima. By taapjen moat 
it bierfet yn de rjochter kuolkast stean. Allinne de persluchtsilinder stiet noch yn de 
keuken. 

Nederlandse samenvatting
Een drietal nieuwe huurders: Escaperoom, yogarutger (donderdag- en vrijdagochtend 
9-10 uur), kaatstraining jeugd. 
Vanwege meer gebruik Praatromte wordt roken straks in het hele gebouw niet meer 
toegestaan, er komt een afdak aan de zijkant
Schoonmaakdag 13 oktober goed geslaagd, een paar verenigingen konden nog geen 
vrijwilligers leveren. 
De tapinstallatie is vervangen door een eigen tap. Koelinstallatie is vervangen, biervat 
staat in rechter koelkast bij tappen. 

De beheerscommissie

Út de Tysker

27



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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Nieuws van Dorpsbelang

Beste Easterwierrumers, 

Dorpsbelang wil de bij de inwoners van Easterwierrum 
graag kort uiteen zetten waar zij mee bezig is.

Sinds begin dit jaar valt Easterwierrum onder de gemeente Sudwest Fryslan. 
Een grote gemeente, sterker nog: de grootste gemeente van Nederland. Dit bracht 
voor Dorpsbelang een aantal dingen met zich mee waar je even je weg in moet 
vinden. Nu we reeds 10 maanden verder zijn en terugkijken op deze herindeling 
kunnen we constateren dat dit prima is gegaan en dat de contacten met de gemeente 
goed te noemen zijn.

Momenteel werkt Dorpsbelang aan haar dorpsvisie. 
Een dorpsvisie is kortgezegd: Hoe zien wij als inwoners Easterwierrum in de toekomst. 
Vanzelfsprekend hebben wij u als mede-dorpsbewoner daar bij nodig, wij kunnen dit 
simpelweg niet alleen.
Wel hebben wij alvast een aantal punten aan deze dorpsvisie toegevoegd waarover 
wij met enige regelmaat signalen ontvangen vanuit de mienskip.
Dit betreft o.a. het ‘Reade Plein’. Dorpsbelang zou graag zien dat dit plein een 
levendiger en vriendelijker plein wordt. Een plein wat meer recht doet aan de historie 
en het karakter van het dorp.
Ook de fietspaden van en naar Easterwierrum willen wij hierin opnemen, deze moeten 
simpelweg veilig zijn voor een ieder.
Ook zet Dorpsbelang in op de straatverlichting. Deze is in slechte staat en deze willen 
wij laten vervangen door authentiek (ogende) verlichting, welke dan wel weer voorzien 
is van LED. 
Op 12 november heeft Dorpsbelang een bestuurlijk overleg met wethouder 
dhr. M. Offinga en willen wij deze punten alvast met hem bespreekbaar maken.
Vanzelfsprekend zullen wij naar verwachting begin januari ook u als mede-inwoner 
vragen uw input te geven voor deze dorpsvisie zodat hij tijdens de jaarvergadering 
definitief vastgesteld kan worden. Hierover zult u t.z.t. een uitnodiging ontvangen.

Begin volgend jaar zal er weer een cursus AED worden gehouden. Meldt u vooral 
aan voor deze cursus! Het kan levens redden. U kunt zich aanmelden bij Harmina de 
Schiffart of Petra Miedema. Mocht u zich reeds hebben aangemeld, of de cursus al 
hebben gevolgd, dan hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Op 15 oktober was de jaarlijkse vergadering tussen Dorpsbelang en de 
beheerscommissie. Een vruchtbaar en nuttig overleg. En één ding is duidelijk: 
Easterwierrum bruist van de activiteiten.

Namens Dorpsbelang Easterwierrum

Paul Beista, Secretaris

29



•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

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

Na de zomervakantie zijn we weer met veel enthousiastme begonnen met de repetities. 
Het eerste concert staat gepland op vrijdagavond 2 november in Sybrandabuorren.

Afgelopen vrijdag 26 oktober hebben we de geplukte peren van de Doarpstr-
jitte verkocht. Geart en Teatske Siesling, Rein Weiland bedankt voor het plukken! 
De opbrengst was € 136,–. Iedereen die peren heeft gekocht: bedankt!

Na het concert in Sybrandabuorren gaan we starten met het repeteren voor Scrooge. 
Dit project is in samenwerking met de toneelvereniging van Easterwierrum. Dit is een 
idee wat al lang op tafel lag, maar nog niet was uitgevoerd. We hebben hier ontzet-
tend veel zin in en hopen dat er veel belangstelling voor zal zijn! Binnenkort hierover 
meer informatie.

Belangrijke Datums:
	 2 november concert in de kerk van Sybrandabuorren
	 10 november Ald papier
	 21, 22 en 23 december Scrooge in samenwerking met de toneel vereniging

Oant de oare kear!
Wytske Dijkstra

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!
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Prijsnummer Prijs Aantal prijzen Gevallen op
1e prijs € 15.000,- 1 0749977

2e prijs € 10.000,- 1 0884499

3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,- 1 0117147

4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0732026

5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0621582

6e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0948541

7e prijs € 2.500,- 1 0211931

8e prijs € 2.500,- 1 0448799

9e prijs € 1.000,- 1 0988693

10e prijs € 1.000,- 1 0821872

11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 1007847

12e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 0492307

13e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 0445011

14e prijs € 445,- 1 0005483

15e prijs € 445,- 1 0908312

16e prijs € 445,- 1 0396999

17e prijs € 445,- 1 0743713

18e prijs € 445,- 1 0128163

19e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0856342

20e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0387373

21e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0142707

22e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,- 1 0530076

23e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,- 1 0971608

24e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0667355

25e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0808337

26e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 43801 (5 eindcijfers)

27e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 30243 (5 eindcijfers)

28e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 94687 (5 eindcijfers)

29e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 59748 (5 eindcijfers)

30e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 84440 (5 eindcijfers)

31e prijs € 50,- 150 5441 (4 eindcijfers)

32e prijs € 50,- 150 2699 (4 eindcijfers)

33e prijs € 50,- 150 6653 (4 eindcijfers)

34e prijs € 15,- 1.500 353 (3 eindcijfers)

35e prijs € 15,- 1.500 112 (3 eindcijfers)

36e prijs € 15,- 1.500 245 (3 eindcijfers)

Totaal 5.050 prijzen

Loterijvergunning verleend door de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Onder voorbehoud van typefouten.

Er kan zoveel meer dan je denkt

Datum trekking maandag 8 oktober 2018 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. 
Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen 
worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot  
volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonne-
bloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak  
altijd een kopie voor uw eigen administratie.

Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn 
en worden toegekend aan winnende lotnummers 
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 
t/m 36 worden toegekend aan de loten waarvan 
3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat 
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2018

Droomreis t.w.v. € 3.500,-    

1x

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 

3x

Ballonvaart t.w.v. € 358,-

2x

VVV Cadeaukaart t.w.v. € 100,-

75x

Geldprijzen

4.961x

E-reader t.w.v. € 129,-

2x

Weekendje weg  
in eigen land t.w.v. € 445,-

3x

iPad t.w.v. € 400,-

3x



Dries Altenburg makket de foegen yn de trep wer moai.
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Cloostermeyer

De boerderij op Tsjerkebuorren (nr. 11) wordt rond 1500 Cloostermeyer genoemd 
en is eigendom van het Premonstrantezer (Norbertinessen) klooster Monnikebajum 
in Baaium (die susters van Munckebayum). Na de Reformatie in 1580 worden in 
Fryslân de kloosters verboden en afgebroken en het kloosterbezit geconfisqueerd 
door de Staten van Friesland. In 1644 verkopen de Staten deze 78 ½ pondemaat, met 
31 pondemaat op ’t Nylân, aan jonkheer Tiaard van Walta voor 140 goudguldens per 
pondemaat. Gebruiker is dan papist Seerp Wopckes en zoon Wopcke Seerps. 

In 1700 is Johan Lodewijk Doys de eigenaar en Albert Gerlofs de gebruiker. 
In 1707 huurt de weduwe van Albert Gerlofs met haar zonen Hessel en Jan deze 
boerderij tot 12 mei 1719 van Maria Boelens de weduwe van Johan Lodewijk Dois. 
Enkele percelen op ’t nylân zijn inmiddels vervreemd, zodat er 65 pondemaat bij 
deze boerderij blijft. Onder de pachtvoorwaarden hoorde o.a., dat de huurder moest 
beaardrijden, bedongen en begruppelen. 

In 1781 is Elisabeth Maria Brunet de Rochebruin eigenaar en wordt de boerderij voor 
370 Caroligulden per jaar verhuurd. In 1832 is Gerard van Wageningen eigenaar. 
Na zijn overlijden in 1841 wordt secretaris Jan Hendrik Jetse van Wageningen 
eigenaar tot 1856, toen dochter Juliana Lucia van Wageningen en haar echtgenoot 
Jacobus Baart de la Faille de boerderij kopen. 
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Publieke verkoop
De boerderij wordt in 1867 via een publieke verkoping voor bijna vijftig duizend 
gulden verkocht aan Jacob Anskes Syperda. De helft van de landerijen worden 
door anderen gekocht. De huurder, Pieter Hendriks Zijlstra, verlaat op 12 mei 1869 
de boerderij. In 1876 vindt er een grote verbouwing plaats. De oorspronkelijke 
kop-hals-rompboerderij verandert in de huidige stelpboerderij. In 1894 krijgt dochter 
Grietje Jacobs Syperda en haar echtgenoot Durk Sybrens Schuurmans de boerderij 
in eigendom. Zoon Anske Durks Schuurmans verhuist in 1917 naar de naastgelegen 
Gerbrandastate en verkoopt de boerderij in 1924.

Evert Gerbens Boersma wordt in 1927 de nieuwe eigenaar. Evert en Harmke 
Boersma-Engwerda verhuizen vanaf het café op De Dille (Raerd). Op Tsjerkebuorren 
wordt de horeca-activiteiten afgestoten en richten ze zich, met hun elf kinderen, 
volledig op het melkveebedrijf. In 1951 dragen Evert en Harmke het bedrijf over aan 
Bote en Mieke Boersma-Altenburg en verhuizen naar een bejaardenoord in Raalte. 
De bedrijfsoppervlakte wordt langzamerhand weer iets uitgebreid en eind jaren 
zeventig wordt er een ligboxenstal gebouwd. Enkele jaren daarna verruilen Bote en 
Mieke de stelp voor een woning in de dorpskom. Evert en Agatha verhuizen naar de 
boerderij en zijn tot op heden de bewoners.

Nico van der Werf

Het gezin Evert en Harmke Boersma-Engwerda
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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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Iedereen vindt het heel gewoon om plannen te maken en te praten over belangrijke 
gebeurtenissen in een mensenleven. Het daarbij niet uit of het gaat om een trouwdag, 
zwangerschap, eerste schooldag of diploma-uitreiking. Het zijn immers van die 
belangrijke mijlpalen in het leven van een mens. Ze horen bij het leven. Net als 
sterven, maar daar praten we dan vaak weer liever niet over. En dat is jammer, want 
er blijken veel onduidelijkheden te bestaan over afscheid nemen en uitvaart.

Uw wensen staan centraal
Het kan helemaal geen kwaad er nu vast over te denken hoe u uw afscheid in zou 
willen vullen. Een persoonlijke uitvaart kan tot grote steun zijn voor uw dierbaren. 
Beista uitvaartzorg Easterwierrum heeft er speciaal een boekje voor ontwikkeld: 
‘Wilsbeschikking’. In het gratis boekje komen alle praktische kanten aan bod. 
‘Ik geloof in een persoonlijke invulling van het afscheid’, aldus Paul Beista. 
‘Alle wensen zijn mogelijk en alles is bespreekbaar. Samen geven we vorm aan een 
mooie unieke uitvaart, een uitvaart welke recht doet aan een uniek leven’

Iedere uitvaartverzekering is bij ons geldig
Verzekeraars sluiten overeenkomsten af met een aantal uitvaartondernemers. 
Het is een groot misverstand dat je verplicht bent om de uitvaart door hen te laten 
regelen. U mag namelijk ook een andere uitvaartbegeleider kiezen, u bent daarin vrij. 
De betreffende verzekering keert dan een vergoeding uit. 
U of uw nabestaanden willen in zo’n verdrietige periode immers begeleid worden 
door iemand die door uzelf gekozen is.

Tot slot
Heeft u vragen? Wilt u bijvoorbeeld uw polis laten bekijken? Of wilt u gewoon weten 
wat er allemaal mogelijk is? U bent altijd welkom, komt u gerust langs.

Beista uitvaartzorg
Fûgelsangleane 11
9021 CR Easterwierrum
Tel: 058-8222280 
(24uur per dag bereikbaar voor het doorgeven van een overlijden)
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WRAFKE – Afke op fakânsje

Ik hie al in dei fan tefoaren yn ’e noas dat d’r wat barre soe. Frou wie tassen oan 
’t ynpakken en narre Baas mei alderhanne fragen wat se al as net meinimme 
moast. Meastentiids andere hy dat se dat sels betinke koe. Der bedarre allinne 
iten en boartesguod fan my yn myn eigen hûnetas; de lytsbazen soene op dy âlde 
swarte passe. Hiene wy beide lekker it ryk allinne! Nei de kofje wie it in healoere 
riden en doe waarden Frou en ik yn ’e drokte út de auto setten. Wy rûnen tegearre 
sigesaagjend yn de kloft omheech en stapten dernei yn in ûnbidich grut gefaarte. 
Binnen troffen wy Baas ek wer by in taffeltsje mei banken. D’r wiene folle mear 
hûnen mei baaskes mei, faaks mochten wy mekoar efkes besnúfkje. Mei ik wol oer. 
In protte minsken hawwe ek niget oan my. Hoech ik net iens myn bêst foar te dwaan. 
Se fine myn foksbrúne kleur en pup-útstrieling moai en harkje ferheard dat ik in 
Labrador bin. Fjirders in soad bern. En dy wolle my allegearre aaie fansels. Dat lit 
ik nammers mei nocht gewurde. Mei it sels wol graach lije. Ik skrok wol efkes doe’t 
d’r trije kear in lûd kabaal klonk en de flier begûn te triljen: it gefaarte kaam yn 
beweging. 
Goed oardeloere wiene wy ûnderweis. Doe sette Baas wer ôf en seagen Frou en 
ik him pas by de auto wer. Dêrnei wie it mar in kertierke riden nei it simmerhúske 
ta, tichtby in grut bosk. Dêr koe’k lekker drave, tjirgje en myn behoeften dwaan. 
Noch nea safolle dinne-apels en tûken sjoen om mei te tôgjen! Ik hie ’t ferskuorrend 
nei’t sin. En wat hie’k in ferlet fan iten dy jûns! Mar wat in wurch meitsjende dei. 
En dit wie noch mar de earste dei...
Dy oare moarns betiid liet Baas my earst yn’t bosk út. Ik wie krekt los en doe kaam 
d’r in fjouwerspan glânzjende brúnen strak oan de line foar harren baas út it bosk 
yn. In ymponearjend gesicht. Stik foar stik waarden se ek loslitten en mocht ik mei 
harren yn ’e kunde komme. Ik lei mysels daliks op ’e rêch foar harren del, want 

jo witte it mar noait... 
Dat wie abslút net nedich 
neffens harren baas. 
En hy hie gelyk: wat haw 
ik mei harren boarte! 
Baas fernaam oft dit stel 
Setters ek op jachttraining 
gie. No nee, dêr wiene se 
ek fiersten te moai foar 
mei harren wielderige 
hier! It wiene ‘sjo-hûnen’ 
en neffens dy baas wie d’r 
sels in ferneamde wrâld-
kampioen by. Foar my 
wie hy dêr net minder 
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om, hear. Sa eptich die hy him net foar. “Doet u haar even vast?’, frege dy man, doe’t 
wy werom nei it simmerhúske giene. Dat wie net nedich. Ik mei graach hûntheie mar 
bliuw wol by myn eigen baas at dy in oare kant út giet. Dat fernúvere dy setterbaas 
suver in bytsje foar in hûntsje fan amper fiif moanne!
Nei it moarnsiten giene wy om fytsen út. Ik krige krekt sa’n hûnekarre as thús. 
No, dat bin ik ommers wend efter Frou har fyts. Mar dit hobbele nuver. Baas fûn it 
ek mar swier traapjen; blykte in bân lek... Mei in nije bân gie it al better. Mar dyselde 
deis noch prestearde Baas it wol om dy karre twa kear oer de kop te jaaien! De earste 
kear sil ik net safolle fan blaffe, om’t Frou dêr ek in rol yn spile, mar dy twadde kear 
jage hy gewoan te hurd troch de bocht! Lokkich bin ik fleksibel en linich. En boppe 
alles bliuw ik altyd fleurich... Folle leaver hie ik njonken de fyts rûn, mar dat mei 
noch net mei myn âldens fan amper in heal jier. Wat dat oanbelanget binne dy 
baaskes fan my dan wol wer foarsichtich. Út en troch mocht ik út it karke. Sa kuieren 
wy oer it sânstrân lâns in hiel grut wetter dat nuver smakket en wersto ferskuorrend 
toarst fan krijst. Mar ik mocht mei in hiele protte nocht los omfleane. Wat dêr net leit 
om mei te boartsjen! Wy kamen troch bosken en doarpkes en oerol stoppen wy efkes 
en mocht ik wer út dy karre wei. En baas neat oars as plaatsjes sjitte, meast fan my 
fansels... Dy jûns wie ik gewoanwei bekôf en sa wurch as in maits. Ik wie bliid dat 
se myn eigen hûnekessen 
meinommen hiene wer’t 
ik hearlik op koese koe!
Sa hawwe wy in wike 
lang eltse dei derop út 
west, mar it like wol 
folle langer. Ik mocht 
oerol mei nei binnen ta as 
Frou en Baas earne kofje 
dronken of sa. Ik bin sels 
mei út iten west. Dan 
joech ik my noflik del 
ûnder de tafel. Koe it dan 
lykwols net litte om in 
skeetsje fleane te litten. 
Hawar, in puppeskeet 
is lokkiger nôch gjin 
tongerslach. Dy lêste 
jûn wie alderaarichst. 
Begûn de baas fan dy 
saak samar te sjongen! 
En hy song my ta as 
‘The most beautiful girl 
in the world’. Ik wit yn 
de goedichheid net wat 
dat betsjut, mar ik haw 
de bêste man doe mar 
wakker tawispelsturte. 
Fûn hy moai. En ik? 
Ik wol noch wolris op 
fakânsje!
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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




