
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM WINTER 2019

Nijs en in hiele protte 
tekeningen en stikjes 

fan de bern fan 
De Fôlefinne.

Fierders û.o.:

Doarps- en 
ferieningsnijs

Skoalleskiednis: 
In Krystferhaal, 
optekene troch 
Douwe de Bildt.

Oantinkings oan de 
Alvestêdetocht 1986 
fan Tryntsje van der 

Meer.

Nico van der Werf oer 
Harkema Zathe fan 

fam. De Boer t

Boek
‘De genealogie van 

de familie Altenburg 
uit Fryslân’

Leafde
feroaret winter

yn 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.
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Groep 1-2 hebben een pindarol gemaakt voor

de vogels, wanten van papier gevouwen, geteld

 met doppinda’s en een weerstation  ge-

knutseld voor buiten.

MUSJE

Musje, heb je honger?

Is het buiten kaal en koud?

Alle bessen opgegeten?

Nergens iets waar je van houdt?

Hier zijn zaadjes en een appel.

Stukjes brood leg ik erbij.

Ik maak jou en al je vriendjes

elke dag een beetje blij.
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Het sneeuwt

We hebben woensdag op het plein sneeuwballen naar
elkaar gegooid en we hebben een hele leuke tijd gehad.
We helpen elkaar met het afkloppen en we hadden
heel veel sneeuw in ons haar.

En we konden schaatsen op de weg, maar het ging wel
een beetje mis. Maar we hadden wel plezier gehad en 
het heeft tot 7 uur gesneeuwd.

Groeten, Mirthe en Doutzen
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De winter

De snie is moai en leuk. We ha juster en hjoed yn de
snie buarte. We ha in snieballegefjocht dien. Siger is
Matthew tsjinkommen en dat wie hiel leuk! Hooplik
kinne we hast reedride en bliuwt it kâld! We ha al
reedriden op de strjitte. En Matthew hat al op ski’s
west yn Dútslân mei grutte piste.

Groetjes Siger en Matthew.
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winter

het is koud.

Ik zit bij de kachel met chocolademelk in mijn

handen. De wind waait naar binnen. Als ik naar

buiten kijk dan krijg ik het nog veel kouder. Ik bibber 

enorm. Maar ik zie allemaal lieve kinderen buiten

spelen. Ik denk dat ik  ook lekker naar buiten kan. Ik

ren zo hard naar buiten. Pak mijn muts, sjaal,

wanden, jas en schaatsen. Het is best koud. Ik trek

mijn schaatsen aan en ga op het ijs. Maar ik krak er

door heen. Ik heb het nu het koudst van iedereen. En

daar zit ik weer met mijn chocolademelk in mijn

handen bij de kachel.

Ekstra tiid.

Jaaa, snieballengefjocht seit Tim. Nee Tim do sjochst
dochs dat ik dwaande bin. Ik ha wat ekstra tiid nedich
seit Marten. Tgg... ekstra tiid nedich. Hmm ekstra tiid...
seit Tim. Ach, sjoch Tim no ris. Hy makket skattiche
lytse sniepopkes seit Marten. Okee Tim, sorry dat it wat
langer duorre. Ik ha no wol tiid om...   Flets! Marten krijt
een sniebal in syn gesicht. Hindert neat Marten ik koe dy
ekstra tiid ek hiel goed brûke seit. Tim.
Ein, skreaun troxh Rikst Jorna. (groep 5)
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                                                         Winter

Ik ha reed riden en dat wie hiel leuk ik bin net ien kear fallen  

it  wie yn ljouwert yn de iishal en myn broerke, omke en  mem   

we gongen ollegearre hiel hurd en dat diene we hiel lang en it wie hiel 

drok. 

          

                            het was heel koud  
Het heeft gevroren en to  be very happy maar het is wel jammer dat we er         
niet op konden schaatsen maar er waren kleine plasjes en die waren wel stevig 
en daar heb ik met mijn broertje gedaan ik ben één keer gevallen , 
maar dat  deed niet zeer gelukkig.    

                                              
                                  vriendje voor Bennie  
Bennie had het moeilijk al deed hij erg zijn best
hij wilde altijd  aardig zijn maar werd heel vaak gepest.
Maar nu heeft hij een vriendje dat heel veel van hem houdt
 En sinds ze samen vrienden zijn gaat het ook  Noóit meer fout.
 Geen jongen meer die Bennie durft te schoppen of te slaan 
en als er één gaat schelden komt zijn vriendje er al aan.
Dan stoppen alle pesters en gaan heel snel op de loop. 
Ik denk  dat ik als vriendje ook zo ‘’n monster koop.  

                                                 geschreven door:  Sytse Kurpershoek   groep 5
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Kerstvakantie 2018/2019

Ik ben in de kerstvakantie naar de bioscoop geweest

En dat was super gezellig want we waren met zijn vieren.

En de film heette: Ralph Brakes the internet en het was een leuke film.

Er was een vuurwerk spektakel op tv en dat was mooi.

Kerstvakantie 2018/2019 

Ik ben in de kerstvakantie naar de bioscoop geweest 

En dat was super gezellig want we waren met zijn vieren. 

En de film heette: Ralph Brakes the internet en het was een 

leuke film. 

 

Er was een vuurwerk spektakel op tv en dat was mooi. 

  

                           

Lês ,           

Lêze,  

Ik lês , 

Do lêst , 

Wy lêze, 

Do hast lêzen, 

Sy lêst, 

Wat in gelês! 

Twa nije boeken!  

                          

Lês ,          

Lêze, 

Ik lês ,

Do lêst ,

Wy lêze,

Do hast lêzen,

Sy lêst,

Wat in gelês!

Twa nije boeken! 

  Mijn pake is CrAZY!

De aventoeren fan Josje  

Doutzen Koopmans groep 5
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                                               Weekend
Ben is nei Bottrop west en  ik ging snowboarden
En ik viel op mijn knie en die brak bijna en mijn tante  heeft een blauwe 
kont en dat was  grappig  en ik lachte me dood en we gingen naar een 
café en ik dronk 5 cola 3 fanta en 8 sprite en 1 cola light en die dag 
daarna gingen we  een feestje vieren en we gaven de jarige een zeemeer-
min. 
Toen ik thuis was ging ik slapen en om kwart over zes
keek ik door het raam en zag ik een vuur rode maan
En dat zag er heel mooi uit
En toen was ik een half uur later in slaap gevallen en naast bed gevallen 
en dat deed zeer en  toen schrok ik wakker.
Ben Tuinier
**********************************************

W    wollen sokken – winterjas – wanten – warme chocolademelk
I   iis – iispegel – iisbyld – iiskâld
N  natoeriis 
T  tee…trui….
E  earwarmers
R  reade noas                 
                                           Ben Tuinier en Youp Kramer
               groep 5
                                 
Weekend 
Youp is zondag naar buurman Jeroen geweest omdat hij jarig was 
en Jeroen zijn neefjes waren er ook. Gijs en ik gaven Jeroen een 
tekening, daarna gingen we naar buiten even voetballen met de 
neefjes en toen gingen we weer naar binnen en kregen we een 
taartje.
Toen iedereen weg was gingen Gijs en ik nog even naar buiten en 
we gingen nog even voetballen. het was leuk . maar gingen wel 
weer terug. Toen gingen we de film Buurman en Buurman zien. 
Daarna hebben we  pizza gegeten maar we zaten nog niet vol dus 
hebben we ook nog heel veel snoep en chocolade repen gegeten 
en we kregen een ijsje. Toen hebben we nog even gevoetbald we 
deden een wedstrijdje maar ik heb gewonnen.   Youp Kramer 
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                            Kerstvakantie 2018 /2019    

In het begin van de kerstvakantie kwam ik uit bed,  maar toen moest ik 

nog een paar nachten slapen en dan was eindelijk  onze vakantie en na 

die nachten was het eindelijk zo ver onze vakantie  

En er lag sneeuw en toen heb ik met mijn vader, Harmen en Wijtse 

vuurwerk gekocht en ik had 

200 rotjes en 100 grondbloemen 

en Harmen heeft al zijn 

vuurwerk in de tuin af gestoken 

en ik niet want ik had nog 50 

rotjes en nog 50 grondbloemen en die heb ik met Harmen, Hylke en 

Grytsen af gestoken en toen ben ik naar mijn  pake en beppe ge gaan 

en daar heb ik mens erger je niet gewonnen en mono poly gewonnen en 

007 op de PlayStation 2 heb ik van Harmen gewonnen.      

********************************************************

Fan’ e rein Yn ’e drip komme. Fries 

 Out of the frying pan, in to the fire. Engels   

Van de regen in de drup….Nederlands

                                                                                        Sybren Speersta groep 5
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Winter 
Ik heb met Hylke  gespeeld, ik ben met hem naar het kinder-
feestje van Grytsen en Marten geweest.  Daar hebben we 
handboog geschoten we hadden allemaal een doelwit maar 
we schoten steeds in elkaars doelwit en er was ook een 
houten vogel en daar wilde iedereen op schieten;  toen gingen 
we sjoelen en ik heb het gewonnen en we gingen ook gour-
metten en ik ben ook bij mijn pake en beppe geweest en daar 
heb ik 007 gedaan dat is een schietspelletje  
***************************************
Ik heb een 7 op  Engels gehaald op de toets.
Inglish wurds:  mail, player, talk, desk, playground..
Read a book..en enjoy it!
                                         Groeten van Harmen Speerstra, groep 6

                                          School 
Ik heb techniek en spelling en dat is heel leerzaam.
En we hebben taal en woordenschat en schrijven is goed voor je 
handspieren.
En we hebben biologie, aardrijkskunde, topo  en geschiedenis.

weekend 
Ik heb een robot gemaakt en één boot gemaakt van duplo en nog 
voetbalplaatjes gekregen van Siger. 
En toen soep gegeten dat was lekker en nog 
gespeeld.
En naar tante Ietsje en omke Douwe, ze 
hebben op mij gepast het was wel leuk en 
jammer.
Toen ik thuis kwam heb ik gespeeld en toen 
naar bed.

Douwe Miedema groep 5



12 Om ’e Ald Toer, winter 2019

Tamara en Elisa
Wij hebben een heel leuk weekend gehad, want Elisa had haar try-out en Tamara 
is naar het feestje geweest van iemand uit het dorp. En dit zijn de woorden die met 
winter te maken hebben,
Nederlands: sneeuwvlok, ijs kristal, sneeuwketting, skiën, winterlijster, ijs pegel en 
sneeuwgrens.
Fries: winterlyster, sniekeatling, iis kristal, snie grins, skye, snieflok en iisjûkel.
Engels: skiing, snowflake, icicle, snow line, non- skid chain, snowbird en diamand 
dust.
Dat waren de woorden die met winter te maken hadden.
Wij hopen dat er snel weer eens sneeuw komt. Zodat we dan een hele grote 
sneeuwpop kunnen maken. En dat we dan warme chocolademelk kunnen drinken met 
heel veel slagroom.
We vinden het ook jammer dat het school schaatsen voorbij is. Als het gaat vriezen 
gaan wij zo snel mogelijk met elkaar spelen met onze ouders en dan gaan we 
schaatsen op de sloten.
Maar dan moet het ijs wel dik genoeg zijn natuurlijk.
We houden allebei heel veel van de sneeuw en het ijs maar het is soms ook wel een 

beetje koud. Elisa 
verheugt zich 
heel erg op haar 
verjaardag wat 6 
februari.
Wij vinden 
sneeuw en ijs 
wel leuk, maar 
de zomer vinden 
wij ook heel leuk, 
want dan kan je 
zwemmen in het 
zwembad of in 
de Zwette, terwijl 
je lekker een 
ijsje zit te eten of 
zonnebaard.

We hopen dat het deze week gaat sneeuwen en dat je dan kan schaatsen op het ijs als 
het gevroren heeft die nacht en dat dat zo blijft en als het gesneeuwd heeft dat je dan 
lekker in de sneeuw kan spelen.

                                       Tamara van Eck en Elisa Botter  groep 6
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Oud en nieuw
Ik heb ook veel vuurwerk afgestoken en het was super leuk en ik had twee 

honderd rotjes.

15 thunderpapers. Vuurwerk pakketjes en ik haD daar een heksenkring van 

gemaakt en het was leuk en grappig. 60 grondbloemen. 60 thunderkings. Harde  

rotjes. Krekklingballen, drie potten en het was super leuk en we hadden gillende 

keukenmeiden en ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar!    

***************************    

Wij hadden zoals altijd techniek op maandag. 21 januari kon iedereen 

kijken wat we deden. We deden Lego Mindstorms, Lego WeDo 2, Ze 

maken ook een toren van lange stengels van papier: een wolkenkrabber 

en Spektro 1 en 2 en elektronica en  onstructie. Er waren allemaal mensen:

 Pake en beppe ook en het was heel leuk.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

It’s snowing so make a snowman en lekker with a sledge en sniewolken, 

snieflokken, lekker winter en sniebalje,sniegefechten snow snow 

everywhere snow

Humpty dumpty 

Sat on a wall,

Humpty dumpty 

Had a great fall,

All the king ’S horses

And the king’s men, 

COULDN ’t put humpty 

Together again.  

Grytsen Boersma gr. 7
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Kerst vakantie 2018/2019
Ik ben naar Corpus geweest in Leiden eerst ging je door het menselijke lichaam daarna ging 

je naar mijn Corpus daar deed je alle maal proefjes over je eigen lichaam; bijvoorbeeld:  test 

je gezondheid of test je hart. Het was super leuk

Ik heb vuurwerk  afgestoken in het dorp met Grytsen 

en Sil. En dat was grappig en leuk.  Op het ijs heb ik 

gespeeld met Grytsen en Sil Ik was  bijna door het ijs 

gezakt, omdat Sil ging springen.

Nu ga ik een “Fryske siswize” typen:

Winter
Waarme poeiermolke

Mûts op moffen oan

Reade noas

Kearskes oan

Hoopje op in alvestêdentocht 

Reedride 

Nu heb ik een spelletje: hier is een tabel met letters erboven

Dus a=z en b=y ezo.

d r m g v i

Antwoord: winter

Groeten Marten groep 7
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Winter……
Zaterdag 19 jan.

Ging ik naar een feestje fan mijn vrienden.
Eerst hadden we wat drinken en slagroom soesjes.

En dat was lekker!
Daarna gingen we naar waar we voor kwamen….

Pijlenboogschieten!!!
En dat was super leuk! ik had de 2e in de roos.

En wel een paar keer in het blauwe.

And my friends did it well too!
It was fun to do!

And then we go to my friend’s home.
First we did just playing with tyos,

And later on we got to eat…

En dat wie hiel lekker we ha gourmetten. 
Ik ha hiel folle fleis hân en hiel folle stokbôle.

De oare dei gongen we op it iis!!
Mei Harmjan, Jens, Tide en in freon fan Tide.

We gongen de kant út fan Tsjerkebuorren
Maar dat gong net…

Er was een hele brede sloot. waar we nooit over heen konden. Dus toen zijn we 
omgelopen via Thialda en toen gingen we die kant op en later waren we er vlak bij…
En daar was een heel grappig slootje. Een soort gat met water erin, wat bevroren was.

En dat was wel grappig. we waren daar de hele tijd aan het stampen en glijden.

Sil de Boer gr. 7
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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

Wilt u ook adverteren in de 
school- en dorpskrant?

Neem dan contact op met
obs De Fôlefinne

folefinne@gearhing.net



Om ’e Ald Toer
Redactieadres:

Doarpsstrjitte 39, 9021 CK  Easterwierrum

E-mailadres: omdealdtoer@easterwierrum.nl
Kopij graag digitaal aanleveren

De volgende Om ’e Ald Toer verschijnt april 2019
Kopij inleveren vóór 3 april 2019 

Fan de redaksje

Kryst hat west, mar yn dit nûmer sjocht Douwe de Bildt 
noch eefkes werom nei in spesjale Kryst op skoalle. 

En no is it winter. Wy ha al wat froast en snie hawn, en guon hawwe 
sels al op redens west. Tryntsje van der Meer ek, mar dat wie mei de 

Alvestêdetocht fan 1986. Har feslach kinne jo fierderop lêze. 
Yn ’e winter hat men minder drokte yn ’e tún en sa, en hat men mear tiid om 

nei- en werom te tinken. Hawwe jo no ek moaie, leuke, yngripende of gewoane 
ferhalen? Mail it ús, dan krije wy yn april wer in nijsgjirrige doarpskrante.

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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Tyskerblues Extra 9 maart 2019

Deze avond met The Goshawks staat garant voor prachtig programma met een ener-
gieke mix van Blues (Texas, Chicago), Swing, Rock’n Roll / Rock a Billy. 
De band laat zich inspireren door bluesgrootheden als Jimmie Vaughan, B.B. King, 
Little Walter, Red Devils, Fabulous Thunderbirds en veel anderen.

De rijke muzikale ervaring van alle bandleden en het enthousiasme waarmee ze deze 
muziek spelen geeft de band een geheel eigen karakteristieke sound. De inbreng van 
Auke Bloemhof bij ons in Easterwierrum maakt het optreden compleet: een unieke 
muzikale beleving die je als bezoeker beslist niet mag missen.
En zoals altijd, gratis entree!

De band speelt drie sets en begint om 19.00 uur.

Bezetting:
Richard Koster (zang/mondharmonica)
Leander Nijland (gitaar/slide)
Jules van Brakel (bas)
Antoon Aukes (drums)
Auke Bloemhof (gitaar)

Dit concert is het slot van een bijzondere festivaldag met meerdere activiteiten en 
optredens. 
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Aginda Easterwierrum  
Wannear Tiid Wat Wêr

Tiisdei 5 febr.  Biljerten  De Tysker

Tiisdei 19 febr.   Biljerten  De Tysker

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

Woansdei 27 febr. 20:00 oere  Jiergearkomste Doarpsbelang De Tysker

Freed 8 maart  19:00 oere  Tysker blues  De Tysker

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 16 maart  10:00 oere  Ald Papier  Oan de dyk

Tiisdei 2 april   Biljerten  De Tysker

Tiisdei 9 april   Biljerten  De Tysker

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

Sneon 18 maaie  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk

Sneon 13 juli  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk

Freed 30 augustus It 50 plus reiske fynt dit jier plak op freed 30 augustus. 
De boat leit dit jier yn de Lemmer en fanút dêr sille we in 
tocht meitsje troch de Súdwesthoeke. We hâlde skoft yn it 
stêdsje Sleat.

Sneon 21 septimber  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk

Sneon 16 novimber  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk

‘Ús Festival’ 9 maart yn ‘De Tysker’ Easterwierrum
Op freed 11 jannewaris hienen we wer in gearkomste yn de Tysker mei in 
ôffeardiging fan ferskate ferienings en kommisjes út eigen doarp. It doel fan dizze 
groep: In festival organisearje yn ús eigen doarp! Oant no ta ha we in programma dat 
rint fan moarns tsien oere oant in oer as healwei tolven jûns. Op it programma stean 
û.o. lêzingen, dichters, lunchkonsert fan it koar, middeiskonsert korps, trije live-
bands, silent-disco.... in worksjop Pealdûnsjen, famyljefoarstelling Teater Knûkel mei 
live-band en... noch folle mear! De tagong is de hiele dei fergees! Yn febrewaris krije 
jo de flyer troch de bus mei dêrop it hiele programma.
Set de datum mar alfêst yn de aginda!
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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

Vakanties 2019 

Hornstra vrij (praktijk gesloten)
Voorjaar 2 - 10 maart
Mei 27 april - 5 mei
Zomer 3 - 25 aug.
Kerst 30 dec. - 3 jan.
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BIS nei nije lokaasje
Op Facebook hawwe jo faaks al de foto’s fan de audysjes sjoen. It Berne-iepenloft-
spul is wer los. Op sneontemoarn en woansdeitemiddei oefenje de bern foar de 
útfieringen yn juny. 
Dy foarstellingen binne dit jier op in nije lokaasje. It hiele spul fan tribunes en toaniel 
ferhuzet aanst nei de kavels foarby de Escaperoom. It is even ôfwachtsjen hoe’t it rint 
foar de spilers, dy’t yn de Tysker ferklaaie en har tariede en dan in wat gruttere ôfstân 
rinne moatte. Se binne noch jong fansels... 

Noch wer in nije aktiviteit
Dit foarjier kinne jo in pear kear in workshop Chirunning dwaan fanút de Tysker. 
Yn febrewaris en yn maaie binne dy lessen. Folgje de oankundigingen. 

Ôfwaskmasine
It âlde apparaat hat geregeld kueren en de glêzen binne faak dof as se opdrûgje. 
Tiid foar ferfanging. As it goed is, stiet de nije masine yn de keuken as dizze krante 
útkomt. Wat sil it wer blinke! 

Nederlandse samenvatting
Het BIS verkast op het industrieterrein naar de kavels voorbij de Escaperoom. 
De repetities op zaterdagochtend en woensdagmiddag zijn al weer een tijdje los. 
Nu ook Chirunninglessen vanuit de Tysker. 
De afwasmachine was aan vervanging toe, als het goed is staat de nieuwe machine 
opgesteld en blinken de glazen weer spic en span.

Út de Tysker
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Neem nu het besluit
Eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool

bij

B.S. ABMA
uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden
Zeker! Er zijn ook fruitmanden

Durk Dykstrastrjitte 17 - 9014 CC  Tersoal
0515 521216  /  06 20914571

b.abma@planet.nl
Aardappelen - Groenten en Fruithandel

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 mede-dorpsbewoners,

Voor u ligt de eerste dorpskrant van 2019! 
Het bestuur van Dorpsbelang Easterwierrum wil een ieder een 
gezond en gelukkig 2019 wensen. Met elkaar gaan we er weer 
voor dit jaar, want zoals u wellicht weet: ‘Ien stien alline kin gjin moal meitsje’

Overleg bestuur Dorpsbelang en wethouder
Dit overleg stond aanvankelijk gepland op 12 november 2018 maar kon door 
omstandigheden niet doorgaan. In overleg werd deze verplaatst naar 21 januari 2019. 
Hierin zijn een aantal punten naar voren gebracht welke volgens Dorpsbelang 
aandacht verdienen. 
Eén van deze dingen is de oversteek van het fietspad thv De Dille. Hierin is inmiddels 
van de gemeente de toezegging dat de hekjes zullen worden vernieuwd. Het is nog 
niet te zeggen wanneer, maar dat het zal gebeuren staat vast! Ook heeft Dorpsbelang 
er voor gepleit om ‘De Dille’ komende vanaf de N354 GEHEEL 60 kmh te maken, 
hiermee willen we een veiligere verkeerssituatie bewerkstelligen.
De gemeente stond hier niet onwelwillend tegenover en zij zullen hier serieus naar 
kijken. Wat dat aangaat houden wij zeker de vinger aan de pols. 

Jaarvergadering Dorpsbelang Easterwierrum
Deze zal dit jaar plaatsvinden op 27 februari 2019 om 20:00 uur in de Tysker, noteer 
deze vast in uw agenda. Er zal ook huis aan huis een uitnodiging en agenda worden 
verspreid.
Dit jaar zal er een leuke presentatie worden gegeven, welke voor iedere 
Easterwierrumer interessant is. Wat dit is…? Dat leest u in de uitnodiging.

Dorpsvisie
Op maandag 11 februari vanaf 20:00 uur ligt de concept-dorpsvisie voor een ieder ter 
inzage in de Tysker. Mocht u nog aanvullingen hebben welke wellicht ook volgens u 
in de dorpsvisie zouden moeten staan? Laat ons dit dan vooral weten deze avond! 
Deze dorpsvisie zal vastgesteld worden op de jaarvergadering van 27 februari, 
20:00 uur in de Tysker. Noteer deze datum en tijd daarom alvast in uw agenda. 
De dorpsvisie is inmiddels in concept gecommuniceerd met de gemeente. 

Namens het bestuur,

Paul Beista
Secretaris

De kollekte foar Alzheimer-Nederland begjin novimber hat it moaie bedrach fan 
€ 212,61 opbrocht. Tige tank hjirfoar.                       

De kollekanten
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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’

21, 22 en 23 december 
hebben we ‘Scrooge’ 
gespeeld, samen met 
toneelvereniging “Op`e nij 
foriene” uit Oosterwierum. 
Wat een geweldige succes 
was dit. Twee van de 3 
voorstellingen waren uitver-
kocht, geweldig. Iedereen 
die is komen kijken bedankt 
en we hopen dat jullie 
het net zo`n groot succes 
vonden als wij.

31 December was de jaarlijkse oliebollen actie weer. Ook dit jaar zijn er weer heel 
veel oliebollen gebakken en verkocht. Dit heeft maar liefst € 543,80 opgebracht. 
Ieder die oliebollen heeft gekocht; bedankt!

Agenda:
9 Maart concert bij ‘ús festifal’ in de tysker te Easterwierrum

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!

25



It Krystferhaal
De skoalle fan Easterwierrum is Iepenbier. Yn de tiid dat ik dêr les joech wie 
90% fan de bern Roomsk. Dochs is der yn Easterwierrum gjin ferlet west fan in 
Roomske skoalle. In pastoar hat yn de 60’er jierren wolris in baltsje opgoaid, 
mar der wie gjin animo. Meester van Manen, yn dy jierren haad fan de skoalle, 
soe dan ek fuort moatte, en dat begrutte de Easterwierrumers om de goede man. 
Dus bleau alles sa’t it wie, en stiet der no noch altyd in Iepenbiere skoalle yn 
Roomsk Easterwierrum.
Mei Kryst wurde der troch de measte Easterwierrumer gesinnen in kryststâl 
delsetten. In feest foar harren bern dy’t meihelpe meie. Alle figuerkes út it âlde 
ferhaal mei de bisten steane dan yn de wenkeamer. Prachtige kleurde popkes en 
bisten fan stien. Wat strie derby en klear is it. Myn earste bernejierren haw ik yn 
Boalsert trochbrocht. In Roomske stêd. Ik wit noch hoe de prachtige kryststâl by 
de RK tsjerke in geweldige yndruk op mij makke hat. It is nea wer oergien. 
Op myn skoalle wie it wenst dat troch de heechste klassen it Krystferhaal foar 
de bern fan de leechste klassen opfierd waard. Fuort nei Sinteklaas begûn it 
getsier oer de rolferdieling. Ik hâlde in listke by mei wa’t wat spile hie. Dy’t 
de rol fan Joazef al in kear spile hie, moast it jier derop in oare rol dwaan. Mar 
der wiene ek bern dy’t perfoast net wat sizze woene op it toaniel. Meastal krige 
ik dy dan wol safier dat se as skiep as okse meidiene en balte en mekkerje 
mochten. Mar net te lûd en net te faak. De rol wêr’t de measte belangstelling 
foar wie, wie dy fan iertsingel Gabriël. Dat wie yn de Easterwierrumer tradysje 
sa groeid. De boadskipper fan God dy’t de komst fan Jezus oankundiget. 
Ruurdsje Stoelinga-Hallema hie it kostuum fan Gabriël makke fan har troujurk. 
In prachtich wyt trochskinend gewaad en twa wjukken fan dik izertried mei 
wite trochskinende stof derop. It seach der geweldich út. Boppedat hearde der 
in platte bûslampe under de stof op de búk. Dy skynde dan troch de wite stof 
hinne as de ingel sweefjend opkaam yn it healtsjuster. Gabriëls start wie achter 
yn’e gong en it hie wol wat fan in trein dy’t op jûntiid op it station fan Mantgum 
ôfkomt. Yn de wiken foar de Kryst waard rippetard en knutsele. Ik hie allinne 
in fasilitearjende rol. Stelde tiid foar de rippetysjes beskikber en materiaal om te 
knutseljen. Lytse konflikten waarden oan my foarlein en rap oplost. De teksten 
makken de bern sels. As it mar kloppe mei it bibelferhaal. De direkte rede wie 
nei eigen goedtinken. Lang om let wie it dan safier. Kleuters en ûnderbou sieten 
op lange banken en krukjes achter yn de mienskipsromte. It wie krap mar koe 
krekt. Noch wat âlden derby foar de poeiermolke en kryskrânskes yn it skoft. 
It stik koe begjinne.
Nei wat ‘ge-sssst’ waard it stil. Joazef en Maria skarrelen wat om. Teksten as: 
‘Wat is’t wat net ju?’ en ‘Nou’, ‘Ik sil even by de bisten sjen’. It famke dat de rol 
fan Maria spile hie it yn har senuweftichheid hyltyd oer Jozus. By de generale 
hie ik de tekst ’Ik sil even pisje’ derút helle. De jonge dy’t de rol fan Joazef spile 
fûn dat in moaie tekst mar ik ha útlein dat it net om deselde grappen gong as 
mei de skoalmusikal. En dêr kaam de ierdsingel opstowen mei grut ljocht oan. 
Om’t wy fergetten wiene de dranger fan de doar te heljen sloech dy ticht mei 

Kryst hat al west, mar sa’n stikje skoalleskiednis kinne wy net oerslaan…                          (red.)
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ien fan de wjukken fan Gabriël der tusken.’Kgggrrrrt”, wie it. In winkelheak fan 
komsa. As út ien mûle klonk der in flok.’ ‘Heu, heu, heu’, klonk it fan de kant 
fan de âlders dy’t harren bern ta de oarder rôpen. Alles wie yn ûnstjoer. In pear 
beukers begûnen te gûlen maar waarden gau treaste troch broerkes en suskes. 
Nei in skoftsje wie it wer safier dat it stik wer opnij fanôf it begjin opstarten 
wurde koe. Dizze kear gie it better. De mei plakbân reparearre ingel brocht syn 
boadskip oer, en de heraut fan Augustus kaam en makke de folkstelling bekind. 
Maria gie hurd even ôf om harsels swier te meitsjen mei in kessen ûnder de trui. 
Eefkes letter reizgen Joazef en Maria troch it gea. Op in ezel. Wy beskikten 
oer in ezelpak makke troch Hessie Rozenberg dy’t ek klean foar ferskate 
toanielselskippen makke. Perfekt, mar je moasten twa bern hawwe dy’t it goed 
meielkoar fine koene. Oars waard it in ramp. Mar de ezel die it geweldich 
dizze kear. De kroegen wêr’t oanklopt waard wiene yn it opslachhokje fan it 
handenarbeidark. De doar gie iepen om te sizzen dat der gjin plak wie yn de 
herberch, folge troch útroppen fan ‘Bier, bearenburch’ en mear fan dit soarte 
fan kroechgjalpen. Lang om let fûnen Joazef en Maria dan in plakje yn in 
stâl. En huppekee dêr wie it bern ek al. In pop waard yn in prachtige, troch in 
heit makke, krêbe lein. Op in bantsje fan ús skoalle-kasetterekorder hearden 
we de poppe gûlen. En de bisteboel deromhinne mekkere en balte. Troch de 
mienskipsromte wie in tried spand mei in grutte papieren stjer deroan en in 
batterijljochtsje deryn. Oan de stjer siet fisktried en as dêr oan lutsen waard gie 
de stjer fan de iene kant nei de oare. Dan koene de trije wizen út it easten der 
achteroan rinne om úteinlik yn de stâl út te kommen. Mar earst wie it de beurt 
fan de trije hoeders. Ien fan de hoeders prate Snitsers. ‘Dan mutte wy maar even 
kieke. Dy ster skient su fel daar sal wel wat gebeurt weze’. Caspar, Melchior en 
Balthasar kamen aldergeloks op tiid op en folgen de stjer. Op healwei dondere 
de stjer nei ûnderen. Tusken de beukers. Der waard wer flokt. ‘No haw ik myn 
nocht!’sei ien fan de memmen. Se pakte de godslasteraar by’t ear en sei: ‘Dat 
heart net sa yn in Krystspul, likest jim heit wol.’ Ien fan de wizen wie sa wiis en 
pakte de stjer en hâlde dy boppe syn holle en sa folgen se it paad nei de stâl. Dêr 
oankommen foelen se op de knibbels om de nije kening goud, mirre en wyreek 
oan te bieden. Dat wiene potsjes mei pigment út it hannenarbeidfoarriehok. Fan 
ien fan de potsjes siet it lid net fêst sadat it bernstje yn de krêbe sa giel as safraan 
wie troch de poeier. ‘Trochspylje!’, rôp ik achter út de seal nei de ferstuivere 
bern. Doe sette de hiele ploech útein mei it liet: ‘Midden in de winternacht ging 
de hemel open’, as slotliet. En dochs wiene der wer in pear fan dy bongels dy’t 
songen fan ‘Ging de Hema open’… Mar it stik wie folbrocht en it wie ta oan de 
poeiermolke mei krystkrânskes. Even letter setten se nei hûs mei in plestik pûde 
en dêryn in selsmakke krystljochtsje. Twa wiken fekânsje….

‘Vrede op aarde in de mensen een welbehagen’.

Douwe
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Harkema Zathe

De boerderij aan het eind van Doarpsstrjitte (nr. 52) wordt al in 1479 Harkynghe 
genoemd. In latere jaren wordt deze naam omgevormd tot Harkema Zathe. In 1640 
is Jan Runnia eigenaar en de papist Taecke Lourens de pachter.  In 1700 is Johan 
Lodewijk Doys, die nog drie boerderijen in Easterwierrum bezit, de eigenaar. Er is 66 
pondemaat grasland bij de boerderij die dan bewoond wordt door Folkert Jans. 

De heer Haarsma is in 1728 eigenaar, maar in 1788 weet het (Old) Burger Wees-
huis in Leeuwarden de helft van het eigendom te verwerven. In 1838 wordt het 
geheel getaxeerd. De boerderij met het erf wordt voor 1325 gulden getaxeerd. Tot 
12 mei 1839 is het in gebruik bij Baukje Sjoerds Algra de weduwe van Anne Sijtzes 
Pietersma. Zij houdt op 4 mei 1839 boelgoed, waarbij twaalf koeien en een deel van 
de andere dieren verkocht worden. De duurste koe wordt verkocht voor 120 gulden 
en inclusief inventaris is er een opbrengst van 1460 gulden. Vier maanden later wordt 
ook de ruigscharne publiek verkocht.

Baukje Algra blijft met haar zoon Sijtze huurder van de boerderij, maar nu met 
maar 15 pondemaat grasland. In 1854 wordt de boerderij opnieuw verkocht door de 
families van der Wijck en van Limburg Stirum. Raadsheer en gedeputeerde Wiardus 
Willem Buma koopt de boerderij voor 1651 gulden. In deze tijd verwerft hij meerdere 
boerderijen en landerijen rond Easterwierrum. 

Harkema Zathe, met dochters Martje en Wytske en ouders Agatha en Broer de Boer.
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Stelpboerderij
Broer Lolkes de Boer woont met zijn 
vrouw Wytske Popkes Langendijk 
vanaf 1870 op de boerderij, die 300 
meter westelijk van Harkema Zathe in 
de landerijen is gelegen. Beide boer-
derijen zijn dan in eigendom van de 
familie Buma. De eigenaar voegt de 
landerijen samen tot 76 pondemaat 
en in 1876 worden beide boerderijen 
afgebroken. Harkema Zathe wordt als 
(de huidige) stelp opnieuw gebouwd, 
nu met het woongedeelte naar de 
openbare weg. 

Broer de Boer wordt de bewoner van 
de nieuwe boerderij en na het overlij-
den van Wytske, vanaf 1879 met zijn 
tweede vrouw Agatha Willems Velt-
man. De jongste zoon Bouwe neemt 
na het overlijden in 1920 het bedrijf 
van zijn vader over. Via vererving is 
de familie van Sminia inmiddels eigenaar geworden en verkoopt in 1932 de boerderij  
voor 62 duizend gulden. Verschillende percelen gaan naar andere boerderijen. Pachter 
Bouwe de Boer beëindigd zijn bedrijf en houdt op 30 april 1932 boelgoed, waarbij 
28 melkkoeien, een enter- en twenterstier en een tienjarige mak en bereden Frie-
sche merrie aanwezig zijn. Onder het boerenreeuw is een Fahr maaimachine en een 
Jarmain hooihark en tevens een hoofdstel, paardendek en bellentuig.

De nieuwe eigenaar wordt strijkgeldschrijver Douwe Dooidzen Swierstra. Van 1932 
tot 1939 pachten Jacob en Fokje Roelevink- van der Meer deze boerderij en vertrek-
ken dan naar Aldeboarn. In 1939 koopt Tjeerd Hoekstra uit Friens de boerderij en 
woont met zijn gezin hierin slechts één jaar. In 1940 kopen Pieter en Pietje Boersma 
het pand en verhuizen vanaf Tsjerkebuorren naar deze boerderij. 

Na het overlijden van Pieter in 1964 nemen (neef) Meinte en Marijke Boersma het 
bedrijf over met 45 pondemaat grasland. Zij beëindigen het bedrijf in 1981 en verhui-
zen drie jaar daarna naar Doarpsstrjitte 34. Zoon Germ wordt de nieuwe bewoner. 
Binnen familieverband is het eigendom inmiddels overgedragen aan Ruurd en Lies-
beth Speerstra, die met hun kinderen, waarschijnlijk dit jaar nog naar Harkema Zathe 
verhuizen.

Nico van der Werf.

Broer Lolkes de Boer.



Oantinkings oan de Alvestêdetocht 1986

De lêste wiken wurdt der gauris oandacht jûn oan it feit dat it aanst de langste 
perioade is sûnder dat der in Alvestêdetocht ferriden is. Yn de Ljouwerter 
Krante wurdt eltse wike in artikel pleatst mei oantinkens fan in âld-dielnimmer. 
Nei oanlieding hjirfan like it my aardich om ek yn “Om de Ald Toer” hjir efkes by stil 
te stean.

Doe’t yn 1985 nei 22 jier de riders by de Dille foarby kamen, seagen wy guon 
langs knoffeljen, wêrfan ik tocht: as dy der komt, dan soe ik it ek wol kinne. 
Mar dochs ha’k my doe net oanmeld as lid, tinkende dat it wol wer hiel lang duorje 
soe ear’t er wer ferriden wurde soe. Mar dat betearde oars. 

Doe’t it yn jannewaris 1986 begûn te friezen, sei ik tsjin in tiimgenoat fan 
volleybal, dy krekt út it sikehûs wie, dat ik dan wol efkes op har kaart ride soe. 
Ik gong der fanút dat de tocht dochs net kaam.

En doe waard op snein 23 febrewaris oankundige dat de tocht op woansdei de 
26ste oangean soe. Nei in minne nacht dochs mar besletten har te beljen. Har telefoan 
stie readgloeiend, mar sy hie him foar my reservearre. It wiene fierder allegear 
mannen.

 Dat sa rekke ik woansdeitemoarn om ± 8.00 oere mei de trein fan Mantgum nei 
Ljouwert.

As je dan it stasjon útkomme, stean dêr minsken dy de hiele nacht feestfierd ha, 
en in pear bekenden fregen my ladderich oft ik ride soe. Sy ferklearren my foar gek, 
mar winsken my dochs mar sterkte en sukses.

Om ± 10.00 oere stie ik op redens en op nei de Swette. By it Weidumerhout waard 
ik al herkend en lûd taroppen. By de Dille stiene noch in hiele protte doarpsgenoaten 
en waard ik fûleindich oanmoedige, wêrop in man njonken my frege oft ik de hiele 
dei sa’n soad fans hie.

Op nei Snits foar it earste stimpel, Drylts en dêrnei nei Sleat. Op ’e Sleattemermar 
heakke in man by my oan en hy wie fan miening dat ik mar in moai tempo hie. 
Doe’t ik nei in skoftke sei dat hy ek wol efkes de kop nimme mocht, sei er dat it 
him sa wol befoel. Ik tocht by my sels, bisto no in keardel, mar liet my net kinne. 
Yn Sleat it tredde stimpel en allinne hjir en letter yn Dokkum ha ik foar wat drinken 
betelle. Fierder dy dei krigen je oeral wat oanbean, lij wetter of tee mei sûker, 
sinaasappelpartsjes, ensfh.

Op nei Starum, Hylpen, Warkum. Tusken Warkum en Boalsert moast der 
regelmjittich klúnd wurde. As de helpers seagen dat der in frou tusken de riders wie, 
pikten se dy derút, rôpen dy kinne wy wol tille en pakten my op en tilden my sa oer 
de klúnbarten hinne en ik krige noch in triuwke mei.

In broer fan Julia wenne yn Boalsert oan de rûte en sy fongen my op. Dêr ha ik 
snert iten en koe efkes nei it húske. Dat ik mei redens en al it hûs yn klúnde dêr’t 
kleden leine, wie hiel gewoan, mar dat ik se ek oanhold nei it húske, fûnen se wol hiel 
apart.
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By it útriden fan Boalsert, neffens de stimpelkaart om healwei fjouweren, stiene 
der ferskate mannen efkes lâns de kant te pisjen. In frou njonken my frege my hoe 
oft ik dat hie, want sy moast eins ek wol. As frou gean je net sa maklik út de broek. 
Ik wie it kwyt.

Op nei it noarden. Wytmarsum, Kimswert en Harns moast der gauris klúnd 
wurde, mar myn redens kamen net út. Stap foar stap troch Harns en op nei Frjentsjer. 
Hjir stiene Lodewyk Riedhorst en Gerryt Mulder my, sa as ôfpraat, op te wachtsjen 
en om’t it doe al nei de jûn luts ha’k in ekstra jaske en dikkere wanten oanlutsen.

Hjirnei koe ik oanheakje by in groepke fan 4 man. Dy mannen diene om beurten 
kopwurk en doe’t ik foarstelde ek efkes de kop te nimmen woene se hjir neat fan 
witte. Eltse kear by it oernimmen sluten se my der moai wer tusken. Oant de geheime 
kontrôle yn de bouhoeke koe ik mei harren opride. Doe waard it my te tsjuster en 
doarst ik dat net mear oan.

Op nei Bartlehiem en dan fia de Dokkumer Ie nei Dokkum. Yntusken wie it goed 
tsjuster wurden en de Dokkumer Ie wie troch de skossen en tige min stik. Hjir bin 
ik wol in kear as 5-6 fallen. As ik sels net foel, lei der wol ien foar my. Wat wie ik 
doe bliid mei myn opnaaide knibbellapen en dat ik allinne soarch foar my sels hie. 
Om my hinne hearde ik roppen “Pyt” “Klaas” ensfh. Se koene elkoar net werom fine, 
mar ik tocht allinne: alles docht it noch, stean gean en wer fierder.

Wat in feest is it dan as je de ferljochte mole fan Dokkum sjogge en de 
binnenkomst yn Dokkum stiet dan ek noch dúdlik op myn netflues. Prachtich, dêr 
yn ’e kom fan Dokkum. Dit wie foar my it moaste plak. Myn lêste stimpel en noch 
efkes wat drinke op in bankje. De dielnimmers waarden hjir goed yn ’e gaten holden 
en in plysjeman makke in praatsje mei my en ek mei oare riders, om te sjen hoe’t je 
reagearren. Ik krige in skouderklopke fan him en hy sei: do komst der wol. Op nei de 
Bonkefeart!

Yntusken wie de moanne opkommen, dus wat mear ljocht en de goede kant fan de 
Ie. By Aldtsjerk noch in kear klune en dêrnei komme je de bocht om en sjogge je it 
ljocht fan de finish. Ik bin der!

By de einstreek stiene Lodewyk, Gerryt, Matty de Jong en Nyske Terpstra my op 
te wachtsjen. Ik ha myn redens útdien, skuon oan en stie al op ‘e wâl, terwyl Matty en 
Nyske noch drok waande wiene in man, dy folslein fan de wrâld wie, te helpen mei 
syn redens en skuon om him yn de bus te krijen. Op ’e wâl is de kaart 
ôfstimpele om 23.00 oere.

Wy binne mei de auto nei it FEC gien om de ôfstimpele kaart
yn te leverjen, mar doe koe ik noch amper út de auto komme sa
stiif wie ik yn ’e kont en skonken.

Kaart ynleverje en nei hûs. 
Ik hie it folbrocht! 

Tryntsje van der Meer
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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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Boek ‘De genealogie van de familie Altenburg uit Fryslân’

Jacob Altenburg - geboren te Roodhuis, toen onder Oosterend - is, in samenwerking 
met anderen, 50 jaar bezig geweest met onderzoek naar de afkomst en historie van de 
familie Altenburg.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een  prachtig Altenburg stamboomboek!
Het boek ‘De genealogie van de familie Altenburg uit Fryslân’ omvat ca. 500 
bladzijden. Het wordt gedrukt op A4-formaat in kleur en genaaid ingebonden in een 
hard kaft.

De gegevens zijn gebaseerd op documenten uit archieven en interviews met 
familieleden, dus juist. De familiegegevens beginnen rond 1500. Via een adelijke 
zijtak zelfs rond 1380! Het boek bevat veel oude foto’s, bidprentjes en grafstenen.
Naast de gegevens van de familie is ook zoveel mogelijk opgenomen in welke 
tijd zij leefden. Soms indrukwekkend, met veel familieleden die op jonge leeftijd 
overlijden, vooral kinderen. Verder o.a. rampen en familieleden die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn opgepakt.

Op basis van de beste offerte wordt het boek geleverd tegen de kostprijs van € 35,-, 
exclusief verzendkosten.

Bij interesse kunt u zich melden bij:
Herma Hofstee-Altenburg uit Sneek
06 5755 9999

de Dille yn Easterwierrum

Een foto uit het boek
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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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Maatje
Ik heb in het begin van mijn loopbaan eens een onvergeeflijke fout gemaakt. Het betrof 
een leuke Retriever van een jong stel. De baas en de vrouw wilden heel graag pups bij het 
teefje en dat lukte niet. Ook niet na een intensief begeleide hernieuwde dekking. Ik deed 
daar vrij luchtig over. Het is de natuur blijkbaar die het beter vindt van niet. Dat viel enorm 
verkeerd. Er was een onvervulde kinderwens en nu kon hun allerliefste maatje ook al geen 
pups krijgen. Een beetje meer compassie mijnerzijds zou op zijn plaats geweest zijn. Zo heb 
ik in de loop van de tijd geleerd hoe enorm belangrijk een huisdier voor mensen kan zijn. 
Uit eigen ervaring uiteraard, want ik weet wat een belangrijke plek de beesten in ons eigen 
gezin innemen. Net als bij mijn eigen moeder, zeker toen zij alleen overbleef. Wat vond 
ze het fijn dat er een kat zachtjes mauwend op haar zat te wachten als ik haar weer thuis 
bracht in een verder stil huis. Wat is het niet een ramp voor oudere mensen als ze, hulpbe-
hoevend als ze zijn, in een verzorgingshuis terecht komen en hun huisdier niet mee mogen 
nemen. Die onvoorwaardelijk trouwe metgezel die troost biedt op de momenten dat het 
nodig is. Bij jong en oud. Je vindt altijd een luisterend oor bij je dierbare viervoeter. Of dat 
nu een hamstertje, een poes of een grote Duitse Dog is, dat maakt allemaal niet uit. Je kunt 
je geheimen kwijt, je verdriet delen en je vreugde uiten. Ze zullen het in ieder geval nooit 
doorvertellen en zijn net zo droevig of guitig als waar de situatie om vraagt. Er zijn talloze 
onderzoeken die de positieve invloed aantonen die dieren op mensen kunnen hebben. Bij 
ziekte, eenzaamheid of gewoon in het dagelijks leven. Zonder dieren te vermenselijken. 
Dieren blijken, vaak onbewust, allerlei functies te vervullen in ons bestaan. Zowel voor de 
fysieke als geestelijke gezondheid. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat mensen mét een 
hond na een hartinfarct een grotere overlevingskans hebben dan zonder! 
Nelleke heeft twee maatjes: een stoere labrador, Bolle en een paard, Jonas. Die twee zijn 
niet alleen haar eigenste maatjes, Nelleke gebruikt de beide viervoeters tevens in haar 
praktijk voor therapie, coaching en training. Voor mensen die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Jonas leent zich daar prima voor, Bolle wellicht in de toekomst ook. Vorige maand 
werd de ‘therapeut in opleiding’ helaas getroffen door een nare ontsteking in zijn teen. Tot 
driemaal toe moest het arme beest onder zeil. Ondanks dat hij een teen heeft moeten inleve-
ren, komt ie elke keer weer vrolijk onze praktijk binnen en toont hij zich ook een beetje míjn 
maatje. Hoe meer ik hem liefkozend toespreek, des te meer laat hij zijn staart dansen. Als ik, 
voor de zoveelste keer, geknield naast hem het verband zit te wisselen, krijg ik steevast een 
roffel over mijn achterwerk van die kwispelstaart. Liefdesklopjes noem ik dat. Natuurlijk 
weet hij dat er altijd na afloop altijd een brokje komt… Ik hoop dat hij zijn opleiding gauw 
kan vervolgen en mooi ‘maatwerk’ gaat verrichten!
Als ik zo nu en dan een van mijn eigen epistels teruglees, blijkt dat de meeste bistedokters 
gaan over die innige relatie tussen mens en dier. In al zijn facetten. Voor mij is het de kunst 
op het spreekuur voor die fijne metgezel de beste oplossing te zoeken als er iets niet in orde 
is. Maar ik moet me er aldoor van bewust blijven dat het betreffende dier hét maatje is van 
de eigenaar. Die wil het allerbeste voor de dierbare. Soms een dure raskat, soms een onoog-
lijk vuilnisbakkie, dat maakt niet uit. En dan samen de juiste beslissing nemen. Dat is de 
taak van de dierenarts. Dát is mijn uitdaging.

menno@bistedokter.nl
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Ferienings Easterwierrum

Aktifiteitenkommisje
Kontaktpersoan: Sjoerd Lantinga
Til: 06 2936 3059

Behearskommisje De Tysker
Kontaktpersoan: Jan Schotanus
Email: detysker@easterwierrum.nl
Til: 058 250 1465

Bewust Grien Easterwierrum
Kontaktpersoan; Wouter Kramer
Email: bewustgrien.easterwierrum@gmail.com

De Zonnebloem
Kontaktpersoan: Grytsje Galama
Email: j.p.galama@hethet.nl
Til: 0566 602132

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

Doarpskoar Easterwierrum
Kontaktpersoan: Jan Schotanus
Email: jan@dattekstbureau.nl

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
Til: 06 2261 1216
Email: boum.h@hetnet.nl
Neisoarch koördinator Romke Veldman
Til: 06 1270 3385

Histoaryske Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek
Email:kopij@easterwierrum.nl

Kulturele Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek
Email: stephankurpershoek@live.nl
Til: 06 2354 1465

Merkekommisje
Kontaktpersoan: Sjoerdtsje van der Zee
Til: 06 1547 4895

Muziekvereniging Ons Ideaal
Kontaktpersoan: Geert Room
Email: ons.ideaal@gmail.com
Til: 0518-451871 (Ate Haagsma)

Stichting Begraafplaats Easterwierrum 
(SBE)
Kontaktpersoan: Anneke Monsma
Email: sbe@easterwierrum.nl

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

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

Biljartclub De Kromme Keu 
Easterwierrum
Foarsitter: Piet Boersma
Til: 06 1306 1803
Email: pietboersma@outlook.com

Kaarten/Soos
Kontaktpersoan: Wim Terpstra
Til: 06 5047 2987
Email: wim.berber@home.nl

Keatsferiening Easterwierrum
Kontaktpersoan: Jarno Hogeboom
Til: 06 5702 9786
Email: info@kfeasterwierrum.nl
Wedstriidsaken: Astrid Boersma
Til: 058 250 1211

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

Township Escape
Kontaktpersoan: Nynke Dijkstra
Til: 06 2929 2110
Email: code@townshipescape.nl
Ynternet: www.townshipescape.nl
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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




