
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM MAITIID 2019

Nijs, tekeningen en 
stikjes fan de bern fan 
De Fôlefinne. Sy sykje 

de romte...

Fierders û.o.:

Doarps- en 
ferieningsnijs

‘Us Festival’ grut 
sukses. De gedichten 

oer Easterwierrum fan 
Aggie van der Meer en 
Henk Nijp steane ek yn 

dit nûmer.

Nico van der Werf oer 
‘De Bokke-jongens’ t

Lear fan juster, 
dream fan moarn, 

mar libje hjoed. 



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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De lente van Mirthe en Doutzen

Wij vinden de lente leuk omdat je bloemen kan

plukken en het is warmer in de lente.

En het is leuk om in de lente buiten te spelen.

1 april hebben we grapjes uitgehaald met de meester

en juf en we hebben gezegt je rits is open en 2 april

hadden we buiten gewerkt/

We hadden buiten samen gewerkt en dat was leuk en

we hadden in de middag de knuffelpoli en dat was leuk

en Mirthe is daar geboren en we hadden allebei Tjonkie

mee naar het MCL dit is ons verhaal!

Van Mirthe en Doutzen doei

De maitiid is begûn
De maitiid is begûn!
En Siger gong kuilen mei syn freonnen.
Matthew is nei de Makro west en Matthew hat gongen
makke tusken de flessen.
Siger en Matthew binne nei it MCL west.
Dat is it Medisch Centrum Leeuwarden.
En wy ha in taske fol spultsjes krigen.
En wy mochten bûten wurkje op schoalle.

Groetjes, Matthew en Siger
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Bloemen pers 
We kregen een bouwpakket project en we moesten het zelf maken:  de 
bouwtekening lezen, zagen, schuren, verven, lakken, boren en ik deed 
er  6 dagen over.
En het was een hele klus en nu heb ik het klaar. 

Project  aarde
We maakten eerst een  Mindmap  van  wat we al wisten..  nu gaan we 
naar de achterkant van het blad (wat weten we nu…) en het is leuk, 
Er zijn veel planeten en Eise Eisinga had alle planeten ontdekt behalve
Neptunus en Pluto die werden later ontdekt
Mercurius , Venus , Aarde ,Mars , Jupiter ,Saturnus , Uranus , 
Neptunus ,Pluto.
Dat waren ze  allemaal de planeten alle 9 planeten.

Kangoeroe
We deden mee aan een wedstrijd met  wiskunde kangoeroe..En wie de 
mooiste   kleurplaat heeft 
En het is spannend ik ben benieuwd.  

Ben Tuinier  groep 5

De waanzinnige boomhut  van 13 verdiepingen 
Wij zijn met de klas naar theater geweest en het was leuk:  ze heten 
Andy ,Terry Bob maar Bob moest invaller zijn voor Jill , Bill en als 
zeemeermin.
Maar hij werd een zeemeermin en wou Terry op eten en in stukken 
scheuren  maar Andy had het gefilmd en Terry laten zien, want hij 
geloofde het niet en toen gingen ze hem moe  maken en hem in 
de 2e  3e  zetten  en hem laten verdwijnen  maar toen zei Andy dat was 
Bob en hij is nu weg ja maar ..
We krijgen hem wel weer terug met de 2d 3d .
Even later was er  een reuzen gorilla  en een enorme voet die binnen 
kwam….
En daar kwam super vinger  en die hielp Andy en Terry. 
Ze waren blij. Even later was 
het afgelopen en ging en we 
liedjes zingen en het was 
leuk 
En toen was het 12;00 en we 
ging en naar de auto’s en 
naar huis en dat was het. 
Er is eigenlijk nog veel meer 
te vertellen….
over het project en de 
buitenles, het zonnestelsel, 
maar dat hebben andere 
kinderen al verteld en er is 
geen tijd meer voor.  

Ben Tuinier  groep 5
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Lente op de maan .

Het is een mooie dag op de maan.
Want het is lente . de ruimte vogeltjes fluiten, de bloemetjes 
bloeien en er worden ruimte dieren geboren en iedereen 
kan in het meer zwemmen . De maan is helemaal groen en er 
zijn heel veel dieren zoals : unicorn, een vliegend tapijt ,een 
pratende steen en blauwe apen .

Engels   grass , flowers , sun, earth , world
Fries   gêrs  , blommen , sinne , ierde , wrÂld
Nederlands     gras , bloemen , zon , aarde , wereld

Doutzen Koopmans groep 5

Schoolkrant april

We hebben project over de aarde 

en we hebben ‘n mindmap gemaakt 

en een fantasiewereld gemaakt.

We hebben ook buitenles gehad 

van juf,  we moesten pissebedden 

zoeken en het letterspel en ook nog 

een knikkerbaan gebouwd met hout 

en spijkers. we gebruikten hamers 

voor het timmeren.

We hebben ook verkeer, heel leuk!

En we hebben: boekje Waar en 

wyn,  sterren en planeten, ook heel 

leuk en aardrijkskunde en geschiedenis en rekenen, taal en spelling en Kidsweek en 

Tsjek en techniek. 

Douwe Miedema  groep 5
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School 
Op school maken we een bloemenpers heel leuk we maken hem met figuurzagen en 
andere dingen we hebben ook techniek gedaan ik en Marten we hebben een brug 
gemaakt was heel heel leuk. 

Op de boerderij  

Ik ben bij mijn vader op de boerderij geweest daar heb ik een hut gemaakt Ik heb  
mijn vader ook geholpen dat was leuk. 

Kangoeroe 
We hebben ook kangoeroe gedaan dat is wie de mooiste wiskundige in kleur teke-
ningen maakt  Daar kun je prijzen mee winnen

En de W4 wedstrijd van wiskunde, daar doen heel veel scholen aan mee, dat is heel 
leuk.

Harmen Speerstra   groep 5

Een planeet die nog niet bestaat…..
Ik wou dat ik mijn eigen planeet had. Een planeet die nog niet bestaat. 
En die ik zelf mocht verzinnen. Ik zou hem paars maken. 

Vierius zo heet hij en er wonen ook wezens op en die zijn oranje en 
hebben steenbok horens en zijn naakt en heel dun. Grappig. En er zijn 
ook dieren en ze hebben ook een kleur en die kleur is rood plus groen 
een hele leuke kleur al zeg ik het zelf. Stel je eens voor dat je nou een 
olifant met een neushoorn combineert eigenlijk hebben ze zulke die-
ren daar. Raar hè. 

Je zult ook wel denken… hoe leven ze daar? Want daar is geen wa-
ter. Maar ze drinken de plas van elkaar op, smerig vind ik dat. 

Maar ja het zijn Eliuns en die zijn altijd smerig. Ze eten dieren. lekker 
denk ik. en ze hebben natuurlijk ook voertuigen want hun vliegtuig is 
een raket en hun auto is een ruimteschip.

 Die Eliuns hebben ook bloemetjes bijvoorbeeld de regenboog bloem, 
zonnebloem en de maanbloem heel mooi hoor. Ze hebben ook een 
huis en dat huis is in de vorm van een sok.

 Er is een sprookje en daar is een huis in de vorm van een schoen maar 
niet een sok. 

Geschreven door Rikst Jorna groep 5
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   De bloemenpers 
We gingen op school een bloemenpers maken. We mochten een kleurplaat 
uitzoeken op de computer. Daarna hadden we met potloden de kleurplaat 
overgetekend op triplex hout en daarna uitzagen als we dat hadden gedaan gingen 
we hoekjes van de planken zagen maar onze handen deden pijn. Toen we klaar 
waren met zagen gingen we de planken schuren dat vonden wij het leukst.
Daarna gingen we de planken verven en lakken en gingen we ( juf) met de boor vier 
gaatjes maken. We gingen met moeren en bouten de planken vast draaien Marten 
had ons geholpen met vastdraaien. Daarna hadden we het plaatje erop gelijmd met 
houtlijm. 
 

  Project AARDE  
We hebben projectweken en eerst gingen wij een mindmap maken van wat je al 
wist, dus gingen we aan de slag en Sybren had 5 stukken en Youp 12 stukken we 
vonden het heel leuk we hebben veel informatie gekregen en we mochten niks 
opzoeken op de computer het was niet moeilijk. Als dit af was, konden we een 
filmpje bekijken over het planetarium van Eising Eizinga en hoe het is gebouwd en 
toen was het klaar. 

 De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen 
Er was een zeemonster en dat wilde Terry opeten  
Maar Terry en Andy waren gevlucht.
Er waren veel machines en één daarvan heet de 2e  3e  er was ook  een reuzengorilla, 
die wou de boomhut kapot maken maar werd weer terug geschoten naar het eiland 
waar hij vandaan kwam.
Hij kwam weer terug, maar helaas voor hem werd hij weer terug geslagen door een 
reuzenbanaan. Bob en Terry waren heel erg gek op het tv programma Blaffy de hond 
we vonden het een flauwe film maar erg grappig. 

Youp Kramer en Sybren Speerstra groep 5

 Buiten les 
Vanmorgen kwamen wij op school en toen de bel ging gingen we de schoolkrant 
afmaken en naar buiten. We gingen klokken tekenen op het plein op een bepaalde 
tijd. We deden ook het letterspel, twee keer het was heel erg leuk! Toen deden we 
het breuken-tik-spel, degenen met het hoogste aantal kreeg het kaartje van het 
andere team Youp had een heel goed kaartje Sybren en Youp waren het rode team 
en aan het eind had het rode team gewonnen dat vonden wij heel erg leuk want wij 
hoorden bij het rode team. Ook deden we taal buiten:  
het als – dan en is – zijn. We zaten in het zelfde groepje samen met Marten we 
deden het goed we moesten om de beurt schrijven. Die middag hadden we het 
over de pissebedden we kregen een potje waar we pissebedden in moesten doen 
en onderzoeken, dat vonden we wel leuk daarna gingen we nakijken. Toen we klaar 
waren gingen we een knikkerbaan maken we gingen een schets maken en er daarna 
spijkers in hout slaan dat was heel heel leuk en niet moeilijk en bij Sybren past er 
een grote knikker in en het ziet er mooi uit en we gaan het op onze kamer zetten.   
  
einde van Youp en Sybren  groep 5
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De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen  

Wij  zijn met groep 5,6 en 7 naar De waanzinnige boomhut van 13 

verdiepingen geweest en dat was heel erg leuk.  Het ging over Andy 

en Terry het begon heel leuk, ze moesten van Grootneus een theater 

doen en anders werden ze ontslagen en Bob had een werkbank en 

daarop stond een tv en daarop keken ze Blaffie de hond en dat vond 

Andy niet leuk en Bob speelde allemaal rollen Jill, Bill , zeemeermin  

en ze hadden een 2e  3e  machine en als ze iets getekend hadden  

kwam het uit de machine en als laatste kwamen ze een reuzengorilla 

tegen en die had een hele groot oog  en ze sloegen met een banaan op 

ons hoofd gelukkig niet hard einde. 

Krea…              

Wij binne mei de blommenpers oan de gong.  Ik haw ‘m al ôf.

Ik fûn it hiel leuk, it wie best folle wurk, maar dan hest ek wat !     

Project week  

Wij hebben het over de aarde we hebben een mindmap gemaakt wat 

we allemaal al wisten ik wist best wel veel  alleen hadden we niet veel 

tijd    het is wel mooi geworden  .  

Buiten les   

We hadden als eerste tafelsommen, dat was best wel makkelijk en 

daarna moesten we in tweetallen klokken tekenen; ik was samen 

met Douwe, we moesten de goeie tijd er in zetten en we hebben het 

letterspel gedaan, dat was heel leuk en we moesten als of dan in 

vullen op papier, of is of zijn, dat was taal  en ‘s middags hebben we 

ook buiten gewerkt (bio)en  we hebben een knikkerbaan gemaakt met 

spijkers het heeft een leuk geluidje ! 

Sytse Kurpershoek  groep 5
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Plastic soep 
Het gaat niet zo goed met de wereld omdat er nog wel 1000 kilo plastic in de 
oceanen ligt, daarom hebben we hier een verhaal over plastic.

Uno
Kijk daar! Daar in de verte! Zie je dat? Daar in het water. Uno de vinvis. Ze zwemt 
af en toe langs als niemand onder water haar ziet. Als je lang op het strand zit en 
goed kijkt, zal je haar vast eens zien.
Uno heeft een grote familie. Allemaal grote vinvissen. Alle broertjes van Uno 
hebben een naam die begint met de letter B. Je hebt Bar, hij heeft de hardste stem 
van de hele zee. En er is Boem, hij vindt het geweldig als het onweert. Dan zegt hij 
altijd: ‘ De lucht doet Boem’! Ook is er Bas, hij zwemt het snelst van alle vinvissen 
van de zee. En tenslotte Brom. Hij zeurt altijd ergens over. Ja, en dan is er Uno. 
Gewoon Uno.
Uno is heel nieuwsgierig. En niet zomaar nieuwsgierig, ze wil meer weten over 
mensen en alles wat bij de mensen hoort. Soms komt ze weleens gekke spullen 
tegen die ze niet kent. Soms probeert ze heel voorzichtig te proeven, maar ze eet 
de spullen van de mensen nooit op. Andere vissen vertelden haar eens dat het heel 
gevaarlijk is om dicht bij de spullen van mensen te komen.
Maar op een dag heeft Uno honger. Ze ging naar de kust, want daar lagen de 
mensen op het strand. En toen zag ze iets drijven. Het was plastic, maar Uno wist 
niet wat het was. Ze dacht: ik heb zo’n honger, ik moet dat eten. Eerst dacht ze ik 
neem een klein hapje. Maar toen at ze het hele ding op! 
Dat was het verhaal. Wij willen jullie laten zien dat hier door heel veel dieren het 
niet overleven. DOOR DE PLASTIC. 

De Aarde (ons project) 
Wij hebben het over onze aarde. Want ja dit is de enige planeet waar wij op leven 
met zuurstof en daarvoor hebben wij een mindmap gemaakt. 
weetje: er zijn 20.000.000.000 sterren (20 miljard)  

Weetje: De aarde is 4,6 miljard jaar 
oud.
Weetje: Mercurius draait in 88 dagen 
om de zon en Saturnus doet er 30 
jaar over. (heel lang).

Nog een laatste weetje: er wonen 
op aarde: 7,53 miljard mensen op de 
aarde. (ongeveer).

Groetjes Elisa en Tamara 
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De waanzinnige boomhut 13 verdiepingen
Wij gingen naar Sneek in het theater met de hele klas.
Het ging over het boek: De boomhut met 13 verdiepingen. 
We zaten erg veel te lachen omdat er erg veel woord grappen 
in zaten.

Het leukste stukje vond ik met een grappige super vinger. Want 
die mensen gooiden die vinger de hele tijd in de lucht. En dat 
was erg grappig. we zaten bijna hele maal boven aan. maar we 
zagen we het wel gewoon goed.

En ongeveer na een uurtje was het afgelopen. En we gingen 
allemaal weer naar de auto. We waren een beetje te laat
Maar dat kwam wel goed. 

Earth
we made a mind map.   It’s very fun to do.

I have a lot of things what i know.

and maybe another day we goging to vind some more information.

And then what we learnd and what we dind’t know.

Trampo line park

Wij binne yn it trampoline park west. Omdat ik myn feestje hold. 
Want ik wîe 27 september noch jierdei west.
Ik ha Grytsen, Hylke, Harmen mei naam
It wie dêr hiel leuk.
Ik ha wol in pear dinkjes leard.
Sa as dûbele back flip.
En dûbele side flip.

Sil de Boer  groep 7
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Onze aarde, ús wrâld, our world!

Wij zijn bezig met project aarde. We hebben al een mind-
map. En we hebben een liedje: Iedereen is van de wereld 

en de wereld is van iedereen. En we hebben ook maitiid yn 
it lân, fûgels yn trije talen (Frysk, Nederlands en Engels) Liip Kievit Pee-
wit. Skries Grutto Godwit Strânljip  Scholekster Oyster-cat-

cher Tsjirk tureluur Redshank. 

En we moasten earst in filmke sjen en it wie in leuk filmke.

Waar en wyn, stjerren en planeten, noard west east súd. 
We hawwe al folle leard oer dit. 

Bloemenpers

We hebben een bloemenpers.

We moesten eerst een plaatje voor de voorkant uit zoeken, 
dan gingen we dat plaatje uitzagen met een figuurzaag. Ik 
had een hond. En dan moesten we de planken schuren en 
dan verven. En dan lakken; ik heb het mooi gelakt. Moes-
ten we de schroeven er in doen en hij is mooi geworden.

                  Grytsen Boersma groep 7             
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De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen 

Wij zijn met de klas naar De Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen 

in het theater in Sneek. We gingen die ochtend naar Sneek met de auto 

daarna moesten we wachten toen mochten we naar binnen. 

Er waren 3 spelers Andy, Terry en Bob er kwam veel grapjes en actie. 

Projekt ierde 

De 1ste  wike moasten we in mindmap meitsje. Ik ha best in protte 

ûnderwerpen makke en it wie best grappich we hiene it oer Eise Eisinga 

syn planetarium  en de greidefûgels en dat it dêr net sa best mei  giet.

Wij maken op school een bloemenpers van Triplex hout en een paar 

bouten en schroeven, het is super leuk om te maken. Want het is lente 

en dan zijn er veel bloemen in het land bijvoorbeeld de Paardenbloem, 

Boterbloem en de Sneeuwklokjes.

W4 Kangoeroe 

In maart hebben wij meegedaan met de kangoeroe wedstrijd dat is een 

wiskunde wedstijd over de hele wereld en dat is super leuk. 

Marten Jorna groep 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



•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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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 juli 2019
Kopij inleveren vóór 26 juni 2019 

Buert-previnsje E’wierrum
Lêsten waard de Buert-previnsje app brûkt foar in melding fan JoAlbert fan fytse-
stellerij yn Easterwierrum. Johan en Wietske hienen de plysje al belle en dy hat de 
dieders fuort oppakke kinnen. Super! Mar dan... allegear réaksjes út de buorren fia 
dizze app. Goed bedoeld fansels, mar elkenien fan dizze groep kriget de meldings 
fan dy réaksjes ek. Neitiid kamen der ek berjochten binnen dy’t hielendal net foar 
oaren bedoeld wiene. It makket minsken ûnnoadich ûngerêst of ûnrêstich en sommigen 
hawwe harren sels ôfmeldden fanwegen al dy net-urginte of privéberjochten. Dêrom:

Brûk dizze WhatsApp wêr’t it foar bedoeld is.

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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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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Aginda Easterwierrum
 

Wannear Tiid Wat Wêr

 Sneon 13 april 15.00 oere Offisjele iepening fan de  Brouwerij
  Tsjerkebier Brouwerij

Sneon 11 maaie 20.00 oere “Noflike Jûn” Histoariske  De Tysker
  Kommisje Easterwierrum
Mei in koarte lêzing oer de famylje Schaafsma en Bijlsma út Easterwierrum troch 
Siep Schaafsma út Heerlen (Limburg). 2e part út de filmkolleksje Haagsma en fansels 
wer in grûtte kolleksje foto’s op grût skerm dy’t noch net earder te sjen wienen. 
Ynrin (praatoerke) 19.00 oere.

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

Sneon 25 maaie Middeis reiske Fûgelwacht Easterwierrum nei natoergebiet/
eilân “Gouden Boaiem” tusken Wâldsein en Heech. 
Programma; faartocht mei boerepream en besite pleats fan de 
famylje Bokma. Mear ynfo folgt.

Sneon 1 juny    Bingo/Swingo De Tysker

Sneon 13 july 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

Jild fertsjinje mei de Sútelsaksje

Al in oantal jierren wurdt der ‘op veler verzoek’ wer sútele mei Fryske boeken. De 
opset is no wol oars: ferieningen, mar ek partikulieren, kinne yn de doarpen dêr sels 
jild mei fertsjinje! In kwart fan op de opbringst is nammentlik foar jim, en dat kin 
aardich oprinne yn dy pear oerkes by de doarren lâns. 
Twa jier lyn ha leden fan de escaperoom yn Easterwierrum sútele. Wy diene dat 
froeger ek ien kear yn de twa jier, dat: wa fan jim liket it wol wat ta? Foar help by de 
organisaasje of oare ynformaasje kinne jim kontakt opnimme mei Marja Schotanus, 
2501465.
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Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112

Dokterswacht Friesland
0900-1127112

Ziekenhuizen

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderweg 1
8601 ZK Sneek
0515-488888

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513-685685

MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
058-28666666

Huisarsten

L. Roetman
It Kleaster 1
9089 BX Wijtgaard
058-7634513

Bergwerff
Dekemawei 7
89834 XA Baard
0517-341272

Hornstra
IT Oerd 12
8635 LB Boazum
0515–521223

Aan alle dorpsgenoten!

Vanaf nu is op de Bûtewei 36 een 
ViaTim pakketpunt gevestigd.
Hier kunt u pakketten van DHL laten 
bezorgen, afgeven en retourneren.
Ook alle pakketten via andere 
aanbieders als PostNL, DPD en UPS 
en losse goederen kunt u hier laten 
bezorgen voor slechts 50 cent per stuk. 
Dat is nog eens service!
Het pakketpunt is geopend op
maandag t/m vrijdag
van 16.00 tot 21.00,
op zaterdag enkel op afspraak via 
pakketpunteasterwierrum@gmail.com
of 0621270164.

Met vriendelijke groet,

Vera Leering
Butewei 36

Vakanties 2019 
Schoolvakanties
Mei  27 april - 5 mei
Zomer  13 juli - 25 augustus
Bouwvak  29 juli - 16 augustus
Herfst  19 - 27 oktober
Kerst  21 december - 5 januari

Vakanties 2019 
Jansen vrij (praktijk gesloten)
Voorjaar  26 januari - 3 februari
April/mei 15 - 19 april
Zomer  13 juli - 4 augustus
Herfst
Kerst  23 - 27 december

Hornstra vrij (praktijk gesloten)
Voorjaar 2 - 10 maart
Mei 27 april - 5 mei
Zomer  3 - 25 augustus
Herfst
Kerst  30 december - 3januari
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Út de Tysker

Gemeentelik ûndersyk nei Ontmoetingsplaatsen
Gemeente Súdwest-Fryslân makket in ynventari saasje 
fan alle 65 ‘ontmoetingsplaatsen’ lykas doarpshuzen, wyksintra ensfh. om te sjen wat 
de problemen binne en de mooglikheden. Se besjogge de gebouwen, de be stjoerlike 
en finansjele situaasje en ek hoe’t it mei de frijwilligers sit. Dêrta hawwe ek in stik-
man nich frijwilligers fan ús in fragelist ynfold. Wy sille wol hearre wat der út komt. 
Tagelyk is it gebou besjoen foar in enerzjyscan troch Doarpsstroom. Mei har advys 
kinne wy fierder (duorsom) de takomst yn. 
Yn de bar is no in tablet mei Spotify foar it spyljen fan muzyk. Graach sels ek spyl-
listen meitsje, mar der fierder gjin apps op sette. It is de ienfâldichste tablet, dy’t it 
wurk goed dwaan kin. 
De abry foar rokers sil mei koarten pleatst wurde, as der nij pleksyglês yn setten is. 
Dan moat er noch ris in ferfke krije. Wa liket dat in moaie útdaging? (Net allinne foar 
rokers, hear.) 
De nije ôfwaskmasine docht it prima. Der is wat betizing oer wannear’t je him brûke. 
Elk begrypt dat je him net foar in tsiental kop-en-pantsjes oansette. Mar it is ek net de 
bedoeling dat de keuken hielendal fol ôfwask stean bliuwt oant in frijwilliger it dan 
foar syn rekken nimt. Dus as der in pear rekken fol steane, fiel frij om de masine oan 
te setten en in healoere letter even in pear kear draaie te litten en de boel wer op te 
romjen. Dat jildt likegoed foar ferienings as it badminton, de keatsers, tafeltennissers, 
biljerters, BIS, korps, koar, escaperoom, ensfh. 
Fan it simmer sille wy mei de fentilaasje fan de grutte seal oan de gong, want it wie 
mei de hurde wyn eins net waarm te hâlden (by Ús Festival bygelyks). 
Ek sil it ynterieur fan de bar oanpakt wurde, wy sitte no yn de advysronde... Jimme 
krije wol oprop om te fervjen. 

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

m
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Wy hawwe in nije skjinmakster: Jolanda van der Weide hat de dweilstôk oernommen 
fan Petra Zijlstra, omdat dy mear oar wurk krige. Petra, bedankt foar de goede soar-
gen. 
Foar in protte minsken is it handich om te witten, wat der yn de Tysker is. Wy besykje  
dêrom de aginda, dêr’t alle reservearrings yn byholden wurde, digitaal sichtber te 
meitsjen op de website fan Easterwierrum. 
As it slagget moat it tsjin it ferskinen fan dit blêd op www.earsterwierrum.nl stean. 
It seit himsels dat it read-only is... Foar reservearrings graach kontakt opnimme mei 
Jan Schotanus, jan@dattekstbureau.nl. 

Nederlandse samenvatting
De gemeente inventariseert alle 65 ontmoetingsplaatsen: financiën, bouwkundige 
staat, bestuurskracht, vrijwilligers. 
Energiescan door Doarpsstroom voor een verdere verduurzaming. 
Tablet als mediaspeler in de bar. 
Rokers - abri wordt binnenkort geplaatst, schilders gevraagd. 
Afwassen: nieuwe machine prima, laat niet te veel vuile vaat staan, maar doe hem 
even! 
In de zomer: Ventilatie grote zaal wordt aangepast vanwege tocht bij harde wind. 
Bar interieur wordt aangepakt. 
Jolanda van der Weide neemt het schoonmaken over van Petra Zijlstra. 
We proberen de activiteitenagenda van de Tysker zichtbaar te maken op de website 
van Easterwierrum. 

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
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Nieuws van Dorpsbelang

Beste mede-dorpsbewoners,

Nu de vogels weer beginnen te fluiten, het eerste prille groen 
in de bomen en struiken verschijnt en de voorjaarsbloemen 
weer opduiken uit het gazon, kunnen we maar 1 conclusie 
trekken: Het begint lente te worden. Dus wordt het weer tijd 
om lekker naar buiten te gaan.

Op 27 februari j.l. vond weer de jaarvergadering van dorpsbelang plaats, een 
geslaagde avond met een prima opkomst.
Ook heeft dorpsbelang dit jaar weer aanvragen behandeld van verenigingen en doelen 
die een beroep deden uit het Bonté de Groot fonds. Dit jaar is er een bijdrage toege-
kend aan: Kaatsvereniging Easterwierrum, Fanfare ‘Ons ideaal’, Ouderenreisje, 
Schoolreisje. 

Hekjes Zwette/oversteek Dille
Bij het fietspad langs de Zwette (oversteek Dille): Dorpsbelang heeft nogmaals 
contact gezocht met de gemeente met de vraag wanneer dit nu aangepakt wordt, de 
huidige hekjes staan immer niet goed en 
dienen op deze wijze geen enkel doel. 
De gemeente gaf aan dat er proble-
men waren met de levering, de huidige 
hekwerken bleken niet meer geleverd te 
worden. Daarom zal er nu een ander type 
hekwerk worden geplaatst (zie hiernaast). 
Hierbij zal rekening worden gehouden 
dat deze hekjes met een sleutel zijn te 
verwijderen. Deze zullen zsm worden 
geplaatst, het heeft dus de aandacht. 

Bezoek burgemeester Easterwierrum
Op 11 april a.s. zal burgemeester Jannewietske de Vries Easterwierrum bezoeken.
Dorpsbelang zal haar rondleiden door het dorp en in het kort vertellen waar we 
momenteel mee bezig zijn. 

Meldingen openbare ruimte: 
Een losliggende stoeptegel, onkruid, defecte lantaarnpaal of iets anders in de open-
bare ruimte wat aandacht verdiend?
Deze kunnen worden gemeld bij de gemeente Sudwest Fryslân via tel. 140515 of via 
www.sudwestfryslan.nl onder het kopje: Menu en dan klikt u op: Melding doen.

Dorpsbelang Easterwierrum

Paul Beista
Secretaris
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B o o t s m a
B o u w b e d r i j f  B . V.
E a s t e r w i e r r u m

Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8
9021 CL  Easterwierrum
Tel. (058) 250 13 25
info@bootsmabouwbedrijf.nl
www.bootsmabouwbedrijf.nl

Voor al uw: - Agrarische bouw - Onderhoud
 - Verbouwingen - Bouwkundig advies
 - Restauratie - Tekenwerk
 - Woningbouw - Utiliteitsbouw
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It Berne Iepenloftspul yn Easterwierrum spilet “Macbeth”

Yn juny giet it Berne Iepenloftspul yn Easterwierrum wer los mei in prachtich 
teaterstik. Dit kear sil in bewurking fan de klassiker fan Shakespeare “Macbeth” 
útfierd wurde. 
It stik wurdt spile troch bern út wol 4 gemeentes út Fryslân. It ferhaal is hielendal 
bewurke nei it no, mei tema’s fan no. De problemen fan de hjoeddeistige 
konsumpsjemaatskippij en groepsdruk spylje in wichtige rol. 
It belooft in wier kulinêr spektakel te wurden: it ferhaal van Macbeth  spilet him 
nammentlik ôf yn in twa-stjerre burger-restaurant “Skotlân State” fan Duncan fan 
Groningen, de bekende kok fan’e televyzje.
De spilers sille de “gasten” meinimme yn’e deistige werklikheid, wêr’t freonskip en 
ienriedigens troch tafallich barren maklik ferfalle ta jaloerskens, hurdens en wreed 
egoisme. 

It wrâldferneamde ferhaal fan Macbeth is tragysk en groulik. Tagelyk kinst net oars 
as sa no en dan hiel hurd laitsje om hoe ‘t de minske deryn slagje fan it libben sa’n 
ûnbidige rotsoai te meitsjen. 
En bern binne, spitigernôch, yn it deistich libben faak like skrokkerich en wreed 
tsjin mekoar as de folwoeksenen, dy’t mienden har goede tafelmanieren bybrocht te 
hawwen.
Dêrom is it foar bern in prachtige útdaging. Undergean it drama fan Macbeth, 
likegoed as spiler as  publyk... En faaks groeit der oan it ein dóchs noch wat moais út 
it soadsje, wat wy mei mekoar makke ha.
De bern binne al sûnt febrewaris oan it repetearjen foar de útfierings yn juny.

De útfierings binne op:
 • Premjêre: 20 juny jûns
 • Foarstelling: 22 juny jûns
 • Foarstelling: 23 juny middeis
 • Foarstelling: 26 juny middeis
 • Foarstelling: 28 juny jûns
 • Foarstelling: 29 juny jûns

De kaartferkeap is fan 8 maaie ôf. 
Hâld de webside yn ’e gaten, want jim komme dochs ek?
(www.berneiepenloftspul.nl)
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“Ús Festival” Easterwierrum

Nei moannen fan tariedings wie it 9 maart om tsien oere moarns dan safier….
It wie om dy tiid hinne fuortendaliks al allegear beweging yn en om de Tysker. 
De earste froulju yn joggingbroeken gongen nei Rutger op Yogales wylst oaren nei 
it Kafee tôgen en dêr al it earste bakje kofje namen. Alfêst klearsitte foar de earste 
lêzing en Aggie van der Meer har dicht. Aggie, al 92 jier, moast spesjaal foar dizze 
foardracht ophelle wurde út Boalsert, moai klusje foar Piet hienen we mar betocht.
It kafee siet goed fol en ek by Yoga wie genoch animo. De moarn wie dus al slagge! 
In histoarysk momint wie seker Aggie har foardracht. Wat in tarieding moat dat koste 
ha om ta sa’n dicht te kommen.
Otto syn ferhaal oer de bysûndere finzene yn Ljouwert makke ek seker yndruk…. 
Nei Otto Kuiper syn ferhaal kaamen der wer nije minsken nei it kafee, spesjaal 
foar de lêzing mei lûden troch Gerrit Tuinstra en yn de Grútte Seal wie it tiid foar 
de bernefoarstelling fan Poppa P. De foarstelling waard drok besocht, geweldich! 
Troch Gerrit syn ynteraksje, kennis en fertelkeunst wie de lêzing yn it kafee helaas 
samar foarby. Henk Nijp wie de ôfslúter fan dizze moarn en brocht mei syn bysûn-
dere dicht tige helder it hjoeddeiske Easterwierrum foar it ljocht. In knap stikje wurk!
12.45 oere, tiid foar de lunch… broadsjes en sop en sels broadsjes knakwoarst koe 
mun by de bar keapje.
Yn de gong stie Vitamine Bo mei hearlike smoothies dy’t hearlik wiene en boppedat 
fergees!
It koar woe op dat momint graach útein sette mei har sangkeunsten mar helaas koe 
Poppa P. mar gjin ôfskied nimme fan it poadium . Al mei al rûn it dêrom wat út en 
dus koe it korps om 13.30 ek noch net de Grútte Seal yn. Lokkich wie hjir wol in 
oplossing foar. It korps koe fansels ek wol fia de keuken yn de Grûtte Seal komme. 
By it lunch konsert fan it Koar wie de seal goed fol en der waard goed meisongen!
De stuollen even fersette en in kwartslach draaie, skutten opromje en it korps koe 
útein sette foar in folle seal! Ûndertusken sieten yn de Lytse seal de earsten oan de 
kursus Pealdûnsjen, switte! Tidens it skoft fan it korps wie it mar wat drok by de 
demo peal dûnsjen yn de Lytse Seal. It wie sels wachtsjen op foarsitter Ate Haagsma 
foardat it korps wer útein sette koe mei it twadde part fan it konsert. Hy siet warskyn-
lik even yn hegere sfearen.
Op it moment dat it topdrokte wie by de Escaperoom en de bern los gongen yn de 
Silentdisco wie it mar de fraach at Wiltsje fan Peazens wol komme koe. De akkordi-
onist siet nammentlik by de earste help mei in grûtte splinter yn ien fan syn fingers. 
Gelokkich koenen se him wer oplapje en dus stie it trio klear doe’t it korps it lêste 
nûmer spile. “The Mule Stompers” wienen ek rom op tiid en wikselden Wiltsje fan 
Peazens ôf wannear sy even skoft hienen. Sy gongen op it lêst ek mar akoestysk de 
seal yn om tichter by de minsken te kommen. Harren fersterking wie blykber net 
tared om sa’n grûtte seal fan musyk te foarsjen.
Om 17.15 rûn de Grûtte Seal even leech… de Eroatyske Kwis hie in hiele grûtte 
oantrekking op de measte besykers. Itselde wie it gefal mei de Escaperoom dy’t de 
hiele dei kompleet folboekt wie…
Rûn de klok fan 19.00 oere wie it tiid foar de Blues… en krekt as yn de Silentdisco 
waard der yn de lêste oerkes fan it Festival noch in protte dûnse yn beide sealen.

De organisaasje koe werom sjen op in tige slagge dei en wol hjirby dan ek graach alle 
besikers betankje foar de noflike dei!
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Gedicht ‘Easterwierrum’
Spesjaal makke foar “Ús Festival” op 9 maart 2019
troch Henk Nijp fan dichterskollektyf RIXT

 
Easterwierrum
 
der leit in doarpke yn ’t grien tusken Aldfeart en de Dille 
dêr kinn’ de minsken mei-inoar in protte tille 
in âld buert ienris yn ’e knipe, moast om rommer plak 
de buorskip waard fertôge; balke en stien en allemans dak 
iensum stiet dêr inkeld noch in toer, hy hâldt de wacht 
oer doarp en pleats en hôf, by dei en yn ’e neare nacht 
 
by ’t winter keal en griis; in huverige hoeke 
yn ’e maitiid mei helder ljocht, it nije grien oan elke tûke 
in paradys gelyk, mar hoesa foar ‘tevredenen en legen’? 
de holle leech en rommer sicht, wa komt dat net gelegen ... 
efkes los fan sleur en waan, it aldendeisk rumoer 
it bliuwt fan wearde, dat plak, it hôf en dy ‘âld toer’ 
 
oer Tsjerkebuorren werom nei it Altenburg- en Boersma laach 
dêr freegje: ‘fan wa binn’ jo ien?’ is wat in frjemde fraach 
it antwurd leit al yn himsels besletten, is fan gjin belang, 
it is al jierrenlang itselde en bliuwt dat grif noch iuwenlang 
want folk is hjir honkfêst, fergroeid mei grûn en loft en freon 
men giet hjir foar de neiste troch it fjoer, al lôget dat ek gleon 
 
der is gjin ûntkommen oan, Do Komst! sûnder dy kinn’ wy net begjinne 
keatse, korps, toniel, it koar, simmerdeis de merke; dêr móatst hinne 
de escape-room, kaarte by de soos, biljerte, Rutgers yoga en it berne iepenloft, 
tafeltennis, fertier by ’t soad; ’t liket wol of ’t hjir de boel ûntploft! 
mar yn ’e yn ’e smûke pluktún oan de Swette ûnder ’t skaadzjend beamtegrien 
ha jo kar út swellen, griente, rêst en blomkeguod fan afrikaan oant balsemyn 
 
Hynstewaad, Tysker, Fôlefinne nammen dy ’t de rook ha fan histoarje 
-al hawwe tiden tiden- it doarp stiet der noch altyd yn folle gloarje  
mar fan dat fossile dêr moatte wy no wol ôf sa wie de redenaasje 
sa rint men hjir no enerzjyk foaroan mei EKE, ús koöperaasje ! 
ek fan dizze tiid de escape-room, dêr kin it hjir net mear sûnder 
 
mar de Mounestrjitte sûnder mûne, in leech kafee, tsjerke gjin pastoar, 
de smid hat inkeld noch in etalaazje, dochs Bootsma hâldt noch kantoar 
en Sypersma’s garaazje...; no mei wasserette anneks poetsgelegenheid! 
Ids lasket benei de fonken út ’e klompen, brûst fan kreativiteit 
sa as it tsjerkebier aanst skommet oer de glêzen wurdt hjir it libben libbe 
it doarp, de minsken foar en mei-inoar, sa tige nau besibbe...
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Gedicht oer de skiednis fan ‘Easterwierrum’
Spesjaal makke foar “Ús Festival” op 9 maart 2019
troch Aggie van der Meer fan dichterskollektyf RIXT

2019, Easterwierrum
“Leau mar dat de reis fan de muontsen nei de griene flakte 
oan ‘e Swette en de stjerrende Middelsee
lang west hat en dreech en sûnder goede moed,
sin en twang miskien, hast net te dwaan.”

Sa begûn Sytze Gerbada, in neikomling fan de 
de Gerbada’s, rike boerefamyljes, stinzebewenners, 
earne yn’e omkriten fan wat letter Easterwierrum hjitte soe,
syn gedicht oer de toer fan Tsjerkebuorren.

Fragen earst, dan argewaasje;
it moat in Lyuwa fan Gerbada west ha.
Hienen se de namme net ûntsiferje kinnen 
op in stien, oerbleaun fan in beahûs,
boud by eigen hûs en hiem 
dêr’t elke god him skikke soe,  
noflik fiele soe en baas.

Sytze Gerbada hat it der op dat Lyuwa, 
de moffen út, syn lilkens grut genôch,
hûs en hôf ferlitte  om de yn de omkriten 
delstrutsen frjemden, muontsen dus 
har bretaalwei en ûnrjochtmjittich nei wenjen setten
op it âlde boerelân en – dat seach in bline - bliuwe soenen,
om har it leksum te lêzen.

Wat se hjir fan doel wienen ?
As er even tiid hie?  
In oare kear graach.
Sûnt de Gerbada’s it sjongen hearden
net wisten  wat se hearden
se de bou fan eat as in tsjerke seagen,
wisten de Gerbada’s 
wat har te dwaan stie
net langer bûgje foar de goaden
net smeke om har geunst
gjin bangens mear
gjin offers
in eigen tsjerke,
grutter as de earste en net te wjerstean.

De goaden, noch wis en machtich yn dy dagen 
en nei de eagen sjoen, hienen de ferhalen heard 
‘Rekkenje mar,’sei Sytze, dat se har ferbiten ha, 
donderjeien ha, har wraak op krêften
doe’t se ûntdutsen dat de frjemden,
muontsen, net noege gasten,
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kjeld en wyn fernearjend, risselwaasje makken om te bouwen 
huzeheech, útdaagjend en trochloftich,
miene saken makken mei de Gerbada’s
wyls de mitselder stien foar stien
de fûneminten leinen foar de nije tsjerke
fan de frije geast  fjoer, krêft en leafde, 
fleanend wêr’t se woe en frege waard
gelokkich de mienskip dêr’t elk him frij
en de goede geast har alles wêze mei 

It wie omtrint it begjin fan de fjirtjinde ieuw
Alles soe feroarje, Alles en gjin ein.

I I I

Begjin tweintichste ieu, sei Sytze,
de tsjerke syn wjukken ûntnommen,
hat it doarp de toer de wacht oansein: 

Earje de grûn, betink de ferstoarnen, 
heuch dy de pastoars, de braven en de healen,
sjoch hoe’t de wrâld besiket him te rêden
yn de tiid dy’t net fan ja en amen hearre wol

‘Foar in toer allinne is sa’n opdracht mânsk genôch
De stipe fan de hillige Nicolaas? Dat seit it doarp net ta 
dat it lang om let, útsein wennen, wrok en op it sear kommen, 
grutskens wie en eigensinnigens dat de toer 
oerein bleau en… Foarbestimd? Twongen? 
die wat tuorren, oerlitten oan harsels, mar wittend fan genede, 
op stille jûnen yn it flústerjen fan de wyn, foar wa’t de tiid nimt, 
flarden hearre lit fan âlde psalmen, opslein in de stiennen  
dy’t de boer fan tsjerkebuorren meisjongt 
as er op de wurden komt en tinkt oan de ferstoarnen 
de manlju, de froulju en de bern,
allegear gelyk en, 
ien foar ien bemind
de manlju, de froulju, de bern
betreure by har dea
en ûnder roulet, beklach
en psalmsjonge 
begroeven yn de ierde
dêr’t se oait op libbe ha, 
dûnse ha, frijt ha
har soargen hienen en gelok
der’t spul wie en se op ideeën kamen.  

de toer lit de wikels foar har bidde
it kost in mûs of wat
wyls hat er sels de hannen even frij
om út ‘e hichte, salang’t se him ferneare  
op Easterwierrum del te sjen.  

Aggie van der Meer, 8-3-19
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Doarpsgenoaten,

Leden fan Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum 
(E.K.E.) binne oansluten by “Energie VanOns”. 
Oant maaie 2018 wie dit Noordelijk Lokaal 
Duurzaam.
De enerzjy fan “Energie VanOns” wurdt 100% duorsum en lokaal opwekt. De 
oan sletten koöperaasjes krije foar elts oansletten lid jierliks € 75,00 bruto útkeard.  
Troch “Energie VanOns” is  al mear as € 650.000,- oan de koöperaasjes útkeard.
Ek E.K.E. hat sa stadich oan in potsje fan ± € 4.200,-. Earder al hat E.K.E. € 3.000,-  
beskikber steld foar de oanlis fan in iisbaan achter de Bûtewei.
“Energie VanOns” stribbet der nei om de prizen leger te hâlden as de grutte 
enerzjy-leveransiers. Dit slagget net altyd, en seker net as de konkurinten stunte mei 
harren tariven.
Hjirnei fine jo de tariven per moanne en in priisfergeliking. Dit binne de tariven 
dy’t in klant foar stroom en gas betellet. Dizze tariven komme rjochtstreeks fan 
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de websites fan de enerzjy-leveransiers en hjiryn sitte dus net de stunt- en/of oan -
biedings prizen.

Koartlyn hat der noch in artikel yn de krante stien oer ferkeapers fan NUON. De 
bedragen dy de ferkeapers oan de doar neame komme net oerien met de bedragen fan 
de kontrakten.
De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise dogge elts jier ûnder-
syk nei de duorsumens fan stroomleveransiers en hat “Energie VanOns” it ôfrûne jier 
beleane mei in dield earste plak.
“Energie VanOns” ynvestearret gjin jild yn oanbiedings op fergelikingssites sa as 
gaslicht.com en Independer.
As jo de enerzjy ôfnimme fan “Energie VanOns” en lid wurde fan E.K.E.  krije jo net 
allinne 100% duorsum en lokaal opwekte enerzjy mar helpe jo ek mei oan in better 
miljeu.

Ut namme fan it bestjoer fan E.K.E.
Tryntsje van der Meer.
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‘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’

Easterwierrum, Molenbuurt 1930 (Uit: Fen Fryske Groyn)
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De Bokke-jongens (I)

Eind negentiende eeuw 
hadden de broers Douwe 
en Bokke Douma een 
timmerbedrijf aan de 
Singel. Een bewaard 
gebleven afrekening uit 
1895 geeft de verbouwing 
van de boerderij van 
Germ Meintes Boersma 
(Tsjerkebuorren 6) van 
maart tot december, waarbij 
het arbeidsloon is berekend 
op dertien cent per uur. 
Na het overlijden van 
Douwe in 1900 ging zijn 
vrouw Trijntje Feenstra 
met hun zoons Tjerk en 
Otto verder onder de 
naam Wed. D.T. Douma 
en waren gevestigd op 
Doarpsstrjitte 18. Een 
grote klus die ze aannamen 
was de verharding van 
De Nieuwlandsweg in 
1912 voor 2530 gulden. 
Dit bedrijf kwam via 
Minne Bruinsma in 1965 
in handen van de familie 
Bootsma.

Aan de Singel ging Bokke, 
met de zonen Pieter, Tjerk, 
Tjeerd, Jan en Feike verder 
met het timmerbedrijf. 
In 1911 bouwden ze voor 
Dingelum Jiskes Hoogma 

een hooiberg met stal voor 1313 gulden en in 1913 vernieuwden ze voor de gemeente 
Baarderadeel de dorpsbrug over de Oosterwierummer Oudvaart voor 2360 gulden. 
Na het overlijden van vader, in 1911, breidden de Bokke-jongens meteen uit door 
sloop en nieuwbouw van de gebouwen aan de Singel. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren Tjerk en Feike gemobiliseerd en gestationeerd 
op Zeeuws-Vlaanderen. De achtergebleven broers schaften, als een van de eersten, 
een (dure) houtbewerkingmachine aan. 
Op 2 mei 1918 richtten de broers aan de Singel de timmerfabriek op en leenden 
kapitaal bij de Friese Bank. Pieter, als oudste van de broers, kreeg de algehele leiding.

Douwe Tjerk Douma (1850-1911)
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Ons Ideaal
Tjerk trouwt in 1919 met Hesseltje Seakeles Altenburg en vestigen zich aan de 
Dilledyk (nr. 10). Jan en Feike trouwen in 1922 met de buurmeisjes Nitte (Agnes) 
en Geertje Sipkes Hoogma en bouwen een dubbele woning aan de Dilledyk (nr. 
14 en 16). Hun moeder Trijntje Langendijk en hun ongetrouwde broers Pieter 
en Tjeerd wonen bij hun in. De Bokke-jongens waren nauw betrokken bij het 
dorpsleven van Easterwierrum en werden in 1909 allen lid van het nieuwe 
fanfarekorps Ons Ideaal. Tjeerd deed hiervoor slechts administratief werk, omdat hij 
vanwege een heupafwijking mank liep, waardoor hij in de volksmond Tjeerd-hup 
werd genoemd en niet kon marcheren in het korps. 

Het timmerbedrijf breidde flink uit en regelmatig werden in de Leeuwarder 
Courant nieuwe medewerkers gevraagd onder de titel: vlugge werkers. 
Het bedrijf telde in 1920 naast de vijf broers acht medewerkers en in 1926 waren er 
al 24 medewerkers. Er werd een stoommachine aangeschaft van het stoomgemaal 
uit Kuinre. Deze machine haperde regelmatig en dan lag de hele fabriek grotendeels 
stil. Op 6 augustus 1923 braken er spannende ogenblikken uit aan de Singel, toen de 
hooiberg van buurman Sipke Hoogma vlam vatte. Gelukkig was het personeel nog 
aanwezig en kon de brand door vereende krachten snel worden geblust, voordat het 
oversloeg naar omliggende panden. 

De oudste broer Pieter overleed in 1925 na een lang ziekbed, waarna Tjerk de 
algehele leiding van het bedrijf op zich nam. Tjeerd legde zich vooral toe op de 

Van links naar rechts: Jan Bokkes Douma, Tjerk FDouwes Douma, Thijs Seakles 
Altenburg, Wiebe Jans Altenburg, Tjerk Bokkes Douma, Tjeerd Bokkes Douma
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administratie en trouwde in 1927 met Aleida Kleinsmit uit Wolvega. Ze vestigden 
zich in het nieuwe huis aan de Fugelsangleane nr. 5. 

Raalte
De Bokke-jongens wilden hun afzetgebied vergroten en lieten hun oog vallen op 
een houthandel en verwerkingsbedrijf in Raalte. In de publieke veiling werd dit 
bedrijf te duur, waardoor de aankoop niet doorging. De burgemeester van Raalte 
kreeg echter lucht van de Friese belangstelling en bood een bouwlocatie aan. 
Voor het benodigde kapitaal werd contact gezocht met de vermogende gebroeders 
de Jong uit Mantgum. 

In Raalte kon een fabriek en vier huizen gebouwd worden. Jan en Feike gingen hier 
met acht medewerkers aan de slag. Echter in het eerste jaar kreeg men in Overijssel 
meteen een grote tegenslag. Bij een grote order van tienduizend gulden ging de 
afnemer tussentijds failliet en bleven de reeds vervaardigde kozijnen bij de fabriek 
staan. Uiteindelijk wist men voor driekwart van de prijs de producten alsnog te 
verkopen.

De firma Douma kreeg de loop goed te pakken. In de volgende jaren groeide de 
omzet tot bijna 350.000 gulden in 1939. Hiervan werd tweederde gerealiseerd 
in Raalte. In 1941 werd besloten de bedrijven te splitsen. Jan en Feike zetten het 
bedrijf in Raalte voort en Tjerk kreeg de leiding in Easterwierrum. Tjeerd, die 
kampte met zijn gezondheid, verhuisde met zijn gezin ook naar Raalte, waar hij 
alleen nog kleine klussen deed. 

Nico van der Werf

Wilt u ook adverteren in de 
school- en dorpskrant?

Neem dan contact op met
obs De Fôlefinne

folefinne@gearhing.net
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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)

Ploktún Eastwierrum
Kontaktpersoan: Pietsje Sijbesma
Til: 058 250 1898

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

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

Township Escape
Kontaktpersoan: Nynke Dijkstra
Til: 06 27 0 27 8 27
Email: code@townshipescape.nl
Ynternet: www.townshipescape.nl

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

Jeu de boules
Kontaktpersoan: Hedzer van der Meer
Til: 058 250 1228

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

Keatsferiening Easterwierrum
Kontaktpersoan: Jarno Hogeboom
Til: 06 5702 9786
Email: jarnohogeboom2010@live.nl
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

Volleybal
Kontaktpersoan: Julia van der Meer
Til: 058 250 1228
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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




