
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM SIMMER 2019

Nijs, tekeningen en 
stikjes fan de bern 
fan De Fôlefinne 

oer fakânsje, 
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folle mear...
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yn De Tysker.
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Nico van der Werf 
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

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

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

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

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.



De zomertijd is weer ingegaan, de dagen worden langer, het is steeds langer licht en 
de zon begint steeds meer te schijnen.
De laatste periode van het schooljaar is altijd een drukke periode. Alle zaken moeten 
afgerond worden en er staan natuurlijk nog wat leuke dingen op de planning.
Zo hebben afgelopen week de schoolreisjes weer plaats gevonden. De kinderen 
van de bovenbouw zijn naar de Alde Feanen geweest en de kinderen van de 
middenbouw en onderbouw zijn gezamenlijk met de scholen van Boazum en 
Wiuwert naar Hoenderdeall in Anna Pallowna geweest. Het waren zeer geslaagde 
schoolreisjes met prachtig weer.
Afgelopen schooljaar hebben wij ons ook nog verder verdiept in de techniek lessen, 
wat genieten de kinderen en leerkrachten hier enorm van! Iedere week staat er een 
techniekcircuit op het programma. De kinderen maken kennis met de verschillende 
onderdelen binnen techniek.
Ook is er afgelopen periode een werkgroep met ouders, directie en de loco van 
start gegaan. Deze werkgroep is druk bezig geweest met het onderzoeken en 
inventariseren of de ouders ook belang hebben bij andere schooltijden. Hier is 
uitgekomen dat de school na de zomervakantie gaat starten met het zogenoemde 
continue rooster. (voor info zie www.folefinne.nl) 
De laatste schoolweken staan in het teken van zaken afronden, voorbereiden 
op het nieuwe schooljaar maar eerst willen wij alle kinderen, ouders en andere 
dorpsbewoners een hele fijn en zonnige zomer vakantie toewensen!

Met vriendelijke groet,

Gea Zwaagstra
Locatie coördinator Fôlefinne
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De zomer van jort en siger
24 juni gingen wij bij de zwette zwemmen en we deden

Tikkertje met de andere kinderen en als er een boot aan
kwam

Gingen we bommetje doen zodat de mensen nat worden

En siger ging waterschoenen halen in de winkel

En er lag een dode waterrat in het water

En we zijn naar de dierentuin
geweest
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Ik ga met Mirthe in de vakantie zwemmen

Ik en Doutzen hadden heel veel lol in de

Zwette en we doen dan de doei en de

Hoi spetter en toen gingen we op de

Fiets naar de andere kant van de

Zwette  zwemen en toen gingen we

In het water pepsi cola doen en er

Zat een dode water rat in het water 

En we gingen van de balk af springen

En we gingen de hele tijd gek doen

Met Siger en we heb en tikkertje gespeelt met kienden en dat
was luk en daar na had en we en ijsje ge hat en we hadden ok
naar schoolreisje ge weest en we hebben leeuwen ge zien en
dat ze jagen op voetsel en dat was koel en we zijn ook inde
speeltuin ge weest in de  dieren tuin  en we hadden patat ge
kregen en Fristie ge hat en daar na gingen we nog even nog
ge speelt en doen gingen we naar huis na het eten gingen we
nog even spellen en toen gingen we nog even zwemmen bij

De zwette en daar na gingen we een ijsje halen vlak bij de
zwette en daarna gingen we naar de bloemen pluk tuin

Groetjes Mirthe en Doutzen.

De vakantie van Mirthe en Doutzen
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Op vakantsie

We heben vrij van school want we heben vakantsie.

Waarheen, naar Ameland.

Wij gaan samen paardrijden in de zee.

En in het bos.

En wij gaan slapen in de tent

En naar het strand.

Winkelen om  leuke dingen te kopen.

En fietsen in het bos.

Froucke en Genna.
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Thys: goes to Ameland, and he is nervous. He goes to the
swimmingpool. I went to the Zwette.

Jelte: We went on a schooltrip, we drove to a zoo. Their were
lions and tigers. It was so much fun. Their were also monkeys,
one monkey was very big.

Matthew: I go on holiday to France. We go to the beach or the ocean.
That’s a surprise. I went to the Zwette on the 25th of June. Together
with Siger, Doutzen and Mirthe.

Greetings from,

Thys, Matthew and Jelte.

Thys,matthew,jelte
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  Klein weekend   

Vrijdag was de trekker Elfstedentocht maar het was wel jammer want we moesten 

naar school en zaterdag was er bingo dat was  

  leuk ik heb een memory spel gewonnen en  

Youp en ik hadden twee keer dezelfde kaart gehad dat was wel grappig.    

  Maarten van der Weijden 

Ik haw him it hiele wykein folge. ik fyn it hiel knap dat er it  helle hat. Der wie wol 

in probleemke, mar dat wie samar wer klear. It liket mij hiel swier: trije dagen yn it 

wetter  djip respekt!  

  Schoolreisje 

We zijn naar de Âlde feanen geweest het hoofd onderdeel was zwemmen, want het 

was heel erg heet. Het was leuk! Eerst zijn we naar de survivalbaan geweest het was 

wel een beetje wiebelig daarna hebben we nog iets anders gedaan, ik weet het niet 

meer maar en we gingen daar naar het meertje toen hebben we gezwommen  

En daarna zijn we gaan vissen ik was met Sybren  we hebben mooie vissen  

gevonden en was het schoolreisje.                                

  22 juni        

Toen heb ik aan “federatsiekeatsen”meegedaan in ons dorp, ik was samen met Sigert 

Bouma, ik kende hem al, ik zit samen met hem in het voetbalteam, dus dat was wel 

leuk. We waren eerste van de verliezersronde, want we hadden de eerste verloren 

en daarna gewonnen. We hebben het heel leuk gehad. 

Sytse Kurpershoek uit groep 5
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Allemaal leuke schooldingen in 2019  
                        Fantasie werelden 
We hebben allemaal een fantasie wereld gemaakt die van mij heet pompoen 
wereld op deze wereld leven pompoenmensen, gewoon een lichaam met een 
pompoen erop. Sommige pompoen mensen eten dode pompoen mensen op en ze 
eten pompoenen en ze drinken pompoen sap, er is een pompoen politie, pompoen 
boef, pompoen die altijd valt, pompoen die niet goed kan zwemmen, pompoen 
badmeester en een gewone pompoen ze hebben allemaal hun eigen talent.  
                            Maarten van de Weijden        
Maarten wie der nei trije dagen swimmen  foar it goeie doel. It wie net 
makkelik mar hij had troch setten oan it einde fan dit moaie gebaar: hij hie jild 
fersammele foar kanker medisinen.

                          Kleine  potjes hebben ook oren.     Nederlands  
                           Lytse  potten hawwe ek earen.       Fries 
                          Little pitchers have big ears.           Engels  

Het Wadden Center  
Toen we er heen gingen vond ik het saai maar toen we er waren vond ik het top 
en we gingen naar binnen met z’n allen en gingen we zitten het was heel warm 
dus mochten we onze jassen uit en we namen een beker limonade toen gingen 
we naar boven daar gingen we door de ramen kijken toen gingen we spelen we 
konden vissen op kleuren en in een aquarium doen en we gingen een filmpje 
kijken over de natuur en na het filmpje gingen we naar huis  

                         Bingo in de Tysker        
Op het begin van de paar dagen vrij de eerste dag ‘s morgens ging ik naar 
Douwe met mijn broer Harmen, wij hebben met de lego City  gespeeld . 
‘s Middags kwam onze nicht hier en gingen we met haar spelen dat was echt 
top, maar Harmen schopte de hele tijd met zijn harde bal tegen Wytse aan 
en dat vonden Nienke en ik niet leuk, dus wij wilden met zijn tweeën spelen, 
maar dat kon niet want toen moest Nienke naar huis toen gingen wij eten want 
wij hadden Swingo  Bingo dat was leuk. Marit was er Ben, Youp, Sytse, 
Grytsen en nog veel meer mensen. Ik had het eerste potje niks gewonnen en 
het tweede  potje wel een nationale bioscoop bon.  

Groeten van Sybren Speerstra     groep 5  
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De verjaardagen van mijn opa en oma
Ik heb als eerste de verjaardag van oma gevierd en toen was mijn nichtje, 
neefje en neef er die wonen in Zweden. En mijn oma die werd al weer heel oud 
maar ik weet niet hoe oud ze is geworden. En we zijn dus met haar vierjaardag 

ergens heen geweest en dat was bij het IJsselmeer. 
Daar hebben we gezwommen en het IJsselmeer was heerlijk warm en er was 

ook nog eens een kleinkinderzwembadje daar ben ik ook in geweest.
Het was een leuk feestje.

En nu gaan we verder met de verjaardag van mijn opa.
Die was alweer 90 jaar geworden wat een oud mannetje zeg. Met zijn 
vierjaardag zijn we ook ergens heen geweest. Dat was op een boerderij en daar 
was een kabelbaan en een trampo en daar waren ook kano’s  daar kon je in en 
mijn vader en mijn broer gingen samen kanoën en ik en mijn zus en mijn nicht 

gingen kanoën. Dat was superleuk.
Dat was ook al een leuk feestje

Maarten van de Weijden
Vrijdag 21 juni ben ik naar de Dille gegaan om naar Maarten van de Weijden 
te kijken en Elisa was er ook en Doutzen en haar zusje Genna waren er ook. 
Ik stond op de brug naast Elisa en er waren reuze veel mensen daar. het was  

verschrikkelijk druk Maar wel heel leuk.

Schoolreisje  met de klas 
We zijn 18 juni met de klas op schoolreisje geweest. we gingen naar Earnewâld. 
Toen we er waren moesten we even wachten op een gids. We waren aan het 
wachten in de speeltuin. Daar hebben we even gespeeld. Toen de gids er 
was moesten we over een leuk padje lopen en Elisa was uitgegleden daar op 

dat paadje.
Daarna gingen we naar de survivalbaan we moesten als eerste in een bootje 

en daar konden veel kinderen in.
Toen gingen we met een man mee ik weet niet meer hoe hij heet maar dat is 
niet heel erg. Juf  Hanny was in het water gevallen met haar nette kleren. 
We hebben ook gevist en we zijn naar een strandje geweest daar hebben 
Doutzen, Elisa en ik zeemeerminnetje gespeeld en daar op dat strandje 
hebben we natuurlijk ook patat (en frikandel)gegeten. Het was heerlijk weer 

en het was superleuk .
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Simmer
Lekker swimme

Mei bleate fuotten yn it gers
Bûten ite 

poatsje baaie
Moaie sinne strielen 

Rikst Jorna uit groep 5

Schoalreiske groep 5,6 en 7

Ik bin op schoalreiske west en ik haw it leuk hÂn  ik  hawsurfivald 
En in hiele protte swommen  en we hienen patat, fikandel en iislolly 
hÂn  en ik waard hiel faak stutsen troch miggen, mar we hawwe it 
leuk en gesellich hân.

Maarten hat swommen

Ik ha freed  nei Maarten sjoen en ik fûn  it hiel moai, want ik siet  bij 
de TeeTún .
en ik koe him fan tichtbij  sjen  en ik  wie  hiel let op bêd.                                           
(him :  Maarten)         
                                                                                       

Gedicht  Simmer

                                 Engels                      fries                                  nederlands

butterflies flinter vlinder
summer simmer zomer
hot hyt heet

                             

simmer ! swimme  yn  it  wetter.

Brún  wurde  en switte.

simmer! swimme yn it  wetter.      Doutzen
Lekker lang nei bÛten.            

simmer ! swimme yn it  wetter .                          groep  5 

groetjes  Doutzen .
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 fantasiewereld 

We hebben in dit school jaar een fantasiewereld gemaakt, die van mij heet Aruko. 
Het is een planeet met verschillende wezens en verschillende landschappen. De 
wezens zien er gek uit, soms is er oorlog maar niet vaak. De wezens zien eruit als 
kwallen en monsters en ze kunnen allemaal 500 worden.

  Het wadden Center afsluitdijk 

Wy gongen tongersdei 11 april mei skoalle nei it Wadden Center. We krigen wat te 
iten en dernei gongen we boartsjen op de boppe ferdjiping. Der wie in protte te 
dwaan. Wy gongen ek nei in soart film ( Aqua Vista) der wie ek een soart aquarium 
en it wie hiel leuk en myn mem ried ek.  Jammer dat we wer fuort moasten.

    Mei vakantie 

Ik deed mee aan een schoolvoetbaltoernooi. We zijn tweede in de pool geworden 
maar je moest eerste in de pool worden om door te gaan, maar dat was helaas 
is dat niet gelukt, jammer zeg en ik ben ook wezen logeren bij de Dille het was 
heel leuk. En ik ging naar voetbalkamp met Sytse en Thys daarna ging ik naar een 
voetbalwedstrijd van SC Cambuur: ze hebben gewonnen. toen ging ik naar mijn 
oom zijn verjaardag. We kregen repen, snoep, chocola en appeltaart. We gingen 
ook naar de verjaardag van Ansje daar kregen we tompoes en gingen voetballen 
met de neefjes en twee filmen kijken ROX en Buurman en buurman. We waren ook 
2 minuten stil de volgende dag moest ik een voetbalwedstrijd spelen tegen blauw – 
wit,( gewonnen )

 Acht dagen vrij

Ik ging naar Sytse toe om te spelen we gingen voetballen in hun tuin we deden wie 
scoort is keep. Daarna haalde ik Siger op en gingen we tegen de muur trappen met 
onze bal, we namen om ste beurt een strafschop

  Schoolreisje 2019 met groep 5, 6 en 7

We gingen met de klas naar een survival baan.

Toen we er waren gingen we even in de speeltuin 

spelen. En daarna haalde de gids ons op en gingen we het bos in naar de survival 
baan toe. We moesten er met een bootje naar toe en als eerste gingen we over een 
boomstam en klauteren aan en met touwen. We gingen ook vissen en ik was met 
Harmen en het was heel leuk. 

 Door Youp uit groep 5
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De dinsdag van schoolreis (survival..)was heel leuk, ook dat huisje met hooi en 
trekker en gek doen met bezems.
De volgende dag was school:  heel leuk op school,  we hebben taal, spelling , 
rekenen , schrijven , aardrijkskunde en nog geschiedenis en biologie en zo.
En we zijn ook een keer naar het  Waddencenter geweest; ook leuk hoor en ook nog 
fijn spelen. 
Zwemmen in de Zwette:
En ook nog naar Maarten van der Weijden geweest en die toch de finish heeft 
gehaald. Super man, voor het goede doel.
En toen nog chips gehad en ook popcorn.
En de volgende dag ook in de Zwette gezwommen: heel leuk en ook die avond:  
met mijn vader schaken en ook nog dammen ik heb de hele tijd gewonnen dus vader  
verliest altijd,  winnaar zijn is leuk hoor.
Dinsdag deden we bij juf blikspuit op school en ik was hem nooit, maar mocht de bal 
wel wegschoppen en toen het klaar was ook nog een keer.
En twee dagen later(vandaag 26 juni): mijn kinderfeestje op woensdag, ook nog 
leuke cadeaus verwacht ik ….het is van middag al.
Douwe Miedema groep5.

Ik ben met schoolreisje geweest en het heet nationaal park de Âlde Feanen geweest 
en we gingen  door heel veel bos en deden spelletjes en gingen  survival tocht doen: 
tokkelbrug , klimmen en klauteren en een kabelbaan en het leuke is er zit water 
onder en juf Hanny is zelfs nat geworden en iedereen was nat, behalve Sil, want die 
deed de achteruit salto in het water en we aten patat en ik at 3 bakken leeg en 4 en 
een halve frikandel , bij het strand en we gingen lekker zwemmen, want het water 
was lekker warm, met een bal  in het water . en we gingen ook vissen en dat was 
leuk en ik heb niks gevangen maar daar wel gezwommen.

En aten een ijsje en er was een boerderij huis en daar deed ik de voor uit salto en 
kwam bijna tegen de rand aan.  

zaterdag  ging ik kaatsen en heb 2 partijen verloren en dat was jammer  en 
ik had een ijsje en dat was wel weer leuk en toen kwamen mijn broertje en ik thuis en  
toen zei mijn vader: “ Hé hallo, we hebben  een nieuwe cv ketel, de andere is ontploft 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sporkel , hij is jarig en we gingen naar opa en oma en daar sliepen we 1 nacht  en 
daar hadden ze een lekker bed en ik zakte er helemaal in en sliep heel snel. 

En de volgende dag gingen we weer naar huis en ging ik lekker zwemmen en ik sliep 
die nacht niet lekker  want het was bloed heet  maar het valt ook wel weer mee 
..ik voelde het niet  dat vond ik leuk. En maandag kwam ik kijken hoe Maarten aan 
kwan en ik vind dat knap en ik zag het op tv en ik zwom in de Zwette en er waren 
heel veel kinderen en ik sprong wel 18 keer vande brug af  en het was heel leuk!     

Ben Lucas Tuinier     groep 5 
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Van alles en nog wat!
Vlinders kweken
Begin er alleen aan als je tijd hebt om 
goed voor de rupsen te zorgen. Ga op zoek 
naar groepen brandnetels. Alleenstaande 
brandnetels kun je wel overslaan. Door 
nauwkeurig te zoeken en met een beetje 
geluk, vind je rupsen van dagvlinders. Vaak 
zitten er meerdere bij elkaar omdat ze 
meestal in groepen leven. Neem er een 
paar mee in een doosje en laat de andere 
waar ze zijn. Pluk gelijk wat brandnetels, 
dan hoeven de rupsen niet te stoppen met 
eten!
Stap 1! Neem een klein aquarium, een 
ruime glazen of een doorzichtige plastic 
opbergdoos met een inhoud van 3-5 liter. 
En met een goed afsluitbaar deksel. PS Er 
hoeven geen gaatjes in het deksel. Want er 
zit genoeg lucht in de bak/doos.

Stap 2! De kweekbak of schaal moet minstens 
20 cm hoog zijn, omdat de vlinderpop/
cocon vrij moet hangen.
Stap 3! Leg op de bodem van het 
rupsenverblijf een paar velletjes keuken-of 
wc papier, of een paar papieren zakdoekjes. 
Dat is om de keuteltjes op te vangen. Op die 
papieren onderlaag leg je de brandnetels. 
Zet de bak niet in de zon. De tempratuur 
zou dan te hoog oplopen, de brandnetels 
zouden snel uitdrogen en de rupsen zouden 
‘oververhit ‘ raken en doodgaan.
Stap 4! Maak elke dag de bodem schoon 
en geef verse brandnetels. Zo komt er 
automatisch steeds schone lucht in het 
verblijf. 

Stap 5! Zorg goed voor de rupsen. Na 
enkele weken zie je dat ze zich verpoppen. 
Ze gaan dan aan het deksel hangen. Nu 
mag er niets meer aan hun verblijf worden 
veranderd. Omdat de doos doorzichtig is 
kun je naar de poppen kijken zonder ze te 
verstoren. Vlak voor het uitkomen van de 
vlinder zie je door de huid van de pop de 
vleugeltekening en kleuren verschijnen. Dan 
is het nog een kwestie van enkele dagen of 
uren voordat de vlinder uitkomt.
Stap 6! Als de vlinders zijn uitgekomen en 
ze zijn vliegklaar, laat je ze los op de plek 
waar je ze als rups hebt gevonden.

ATALANTA  Fries: Nûmerflinter. 
(Frysk)

Blommen
1- Skieppegerf – Duizendblad
2- Hantsjeriis – Ridderzuring
3- Djerreblom – Dotterbloem 
4- Fûgelwikje – Vogelwikke
5- Barchjeblom – Gele lis
6- Kraneblom - echte Koekoeksbloem 
7- Wyld geiteburd – Moerasspirea
8- Stokroastieneblom – Harig wilgenroosje
9- Grutte tuorrebout – Grote lisdodde
10- Grutte faleriaan – Echte valeriaan
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Fûgels                                 
1- Sparwer – Sperwer 
2- Hoarnûle – Ransuil 
3- Wâldmies – de Zwarte mees
3- Iisfûgel – Ijsvogel
4- Ielreager – de Blauwe reiger 
5- Piiptsjilling – Wintertaling 
6- Wytwangstirns – de Witwangstern
7- Sulvermiuw – Zilvermeeuw 

8- Tsjiftsjaf – Tjiftjaf 
9- Lytse Eksterspjocht – de Kleine 
Bonte Specht
10- Wâldûle – Bosuil.

Dit hebben we samen gemaakt: 
Tamara van Eck en Elisa Botter Uit 
groep 6.

Leuke (school)dingen op een rij….
We gingen naar een survivalbaan (Earnewâld) in auto’s, ik zat bij mijn moeder in de 
auto en met Sybren en Douwe we waren een beetje gek aan het doen. Toen we er waren 
gingen we even spelen in het park: we gingen we over een paadje dat was heel steil 
allemaal hobbels ik vloog soms uit de bocht, maar toen ik er was gingen we naar een 
survivalbaan. daar was een bootje en ik sprong er in één keer in, je kon met z’n achten 
in een boot om naar de andere kant te komen. Toen iedereen er was gingen we een 
parcours doen het begon met een boomstam en daarna was er een touw brug iedereen 
wilde mij eraf gooien maar het lukte ze niet, dus ik kwam droog aan de andere kant 
toen ging ik op één van de moeilijkste dingen dat was een ding waar je op een touw 
staat en je een ander touw pakt en de volgende en de andere los laat en nog veel meer. 

Toen we alles gedaan hadden liepen we naar de buikglijbaan dat was heel leuk. We 
moesten antwoorden zoeken en de puzzel oplossen, dat was ook leuk. 

We gingen  ook naar het strandje, daar gingen we met de bal overgooien daar kregen 
we ook nog patat en een frikandel. Toen we weer in het park waren gingen we in een 
speel huis spelen we mochten ook in een museum. Daarna gingen we naar huis in de 
auto… het was heet.. iedereen deed z’n raam open en mijn moeder maar zeuren dat het 
raam dicht moest… het was leuk op schoolreisje. 

Maandag gingen we met juf blikspuiten, echt super leuk, maar één van de leukste dingen 
was dat we een bloemenpers hebben gemaakt. 

Harmen Speerstra groep 6
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Op naar de zomervakantie 2019

Ik heb de oldtimers gekeken en ik zag daar hele mooie auto’s zoals Donald Duck 

auto en een Buurman en Buurman auto. Dat was grappig. 

Schoolreis 

Wij zijn naar (Earnewâld) it Fryske Gea geweest. Eerst toen we er aan kwamen 

zijn we meteen naar de survival gegaan met een bootje. Op het eiland waren veel 

obstakels: bijvoorbeeld een slinger en een kabelbaan. Daarna leerden we iets over de 

otter en we deden een estafette. Vervolgens gingen we zwemmen bij een strandje 

en daar hebben we patat gegeten en toen heb ik met Sil waterdiertjes gevangen 

zoals het Bootsmannetje en het Schrijvertje. Tot slot ben ik naar een museumpje 

gegaan over vogels, turf, terpen en dijken. 

Maarten van der Weijden
Ik heb vrijdagavond naar Maarten Van der Weijden gekeken op de Dille en maandag 

heb ik hem op de tv. gezien bij de laatste km.

Meccano robot
Ik ben bezig met het Programmeren van de robot en dat is best lastig maar ik denk 

dat het me mij wel gaat lukken. 

Groeten Marten Jorna 

Groep 7

18 Om ’e Ald Toer, simmer 2019



Ik was met mIjn famIlIe naar een safarI park, en dat was heel leuk.
we zaten In een heel lux huIsje. met een sauna, 2 douches, en als je 
naar buIten lIep zag je allemaal dIeren, met een slootje er tussen, 
want er zIjn wel gevaarlIjker dIeren zoals  leeuwen olIfanten 
struIs vogels en veel meer. het leuke was dat we nIet eens hoefden 

te betalen.
we hadden het gekregen van make a wIsh. dat Is een soort groot 
cadeautje  omdat marIt zo zIek Is. de volgende dag hadden we lekker 

effen vrIj. dat was ook wel fIjn,
dus dIe dag heb Ik gezwommen met mIjn vader en mIjn broer.

het was kleIn. maar wel gezellIg. en we hadden toen dIe avond In het 
restaurant gegeten. en Ik had het al op dus Ik gIng naar de bowlIng 
baan kIjken of er ook wat lIchtere ballen waren. en toen was het 
wel leuk voor mIj want er kwam een vrouw langs dIe daar werkte 
en zeI dat Ik mIsschIen wou proberen. om even te oefenen. voor dIe 

avond en dIe avond hadden we dus gebowled.
en de eerste keer gIng nIet zo goed. want Ik ben er nog nIet zo goed 
In. In het eerste potje was Ik 2 na laatste. en het 2e potje was het 
wel grappIg want jens had een keertje strIke en later mocht hIj 
nog een keer en toen had hIj weer een strIke maar toen was het 

spelletje afgelopen. dat vond Ik wel grappIg. hIj nIet…
de volgende ochtend hadden we Iets heel specIaals.

we gIngen In een auto met een hele aardIge grappIge man.
want we gIngen op de safarI rIt.

we deden dat omdat marIt heel zIek Is. dus we zIjn hele maal off 
road gegaan en heel dIcht bIj de gIraffen geweest. en we stonden 
nog geen een meter van de leeuwen. maar ze zaten wel achter een 
hekje. en dat was allemaal wel erg bIjzonder. en de laatste dag 
zIjn we naar een speel park geweest het was echt heel leuk daar!!! 
want er waren trampolInes! en er waren ook karts. dus Ik en jens 
gIngen In de karts en de eerste ronde gIng het slecht bIj mIj. en toen  
we er uIt gIngen gaf jens mIj wat tIps. dus later haalde Ik hem In… en 
Ik sneed hem af.. en Ik botste Ik. en toen was Ik weer laatste. maar 

dat vond Ik nIet zo erg. en vervolgens gIngen we weer naar huIs.

school reIsje
wIj waren met de hele klas op school reIsje. het was heel grappIg. 
het was de zelfde toen dat Ik In groep 4 zat. Ik vond het denk Ik de 
leukste school reIsje waar Ik ooIt ben geweest. het was survIval. 
Ik vond het leukste het parcour. Ik heb alles gedaan zonder In te 

vallen. maar later ben Ik er gewoon voor de lol Ingesprongen.
later waren we klaar en zIjn we met z’n allen In het water 

gesprongen.
later hebben we een spelletje gedaan en wat gedronken.

we hebben ook nog gevIst en dat was ook heel erg leuk.
het nadeel was dat er heel erg veel neven waren. we waren ook nog 
bIj een strandje en daar hebben we ook gezwommen. dat water vond 

Ik het aller warmste water waar Ik In gezwommen heb.
we hadden ook nog patat en een frIkandel en wat lImonade. en later 
zIjn we weer naar huIs gegaan en dIe avond ben Ik ook nog naar bIs 

geweest.
 

sIl de boer groep 7
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Over school

We hebben maandag altijd lezen. En als het 09:00 dan moeten we spel-

ling doen. Dan gaan we fruit eten en drinken. We gaan dan naar buiten 

we gaan altijd voetballummel doen. We gaan om 10:30 naar binnen. Dan 

gaan we rekenen de lessen doen als we klaar zijn gaan we leerdoelen 

doen. Dan hebben we techniek Marten en ik zijn met de robot het pro-

grammeren wil nog niet helemaal goed.

begrijpend lezen(Kidsweek) en crea en keuze

dinsdag

Gaan we lezen. 09:00 gaan we rekenen 10:10 gaan we fruit eten en drin-

ken dan gaan we in de speeltuin spelen. We gaan dan spelling of taal en 

dan HVO d biologie en Frysk…puzelje…

woensdag

Gaan we lezen we mogen zelf weten wat we gaan lezen. rekenen, fruit en 

lekker naar buiten

spelling, taal(schoolkrant) en dan aardrijkskunde en keuze en naar huis. 

tongersdei 

We begjinne altyd mei lêzen

Op tongersdei: Estafette lêze…rekkenje,  

nei bûten, skriuwe, geskiedenis, tekenje…nifelje.. 

en 15.00 oere wer nei hûs. 

freed

nei Wiuwert fytse dan prate, rekkenje, taal 

gymmestyk, Ingelsk(Engels)…op é fyts nei hûs.   

Grytsen Boersma 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
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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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Om ’e Ald Toer
Redactieadres:

Doarpsstrjitte 39, 9021 CK  Easterwierrum

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

De datum inleveren kopij en de verschijningsdatum van de volgende Om ’e Ald Toer 
is nog niet bekend. Maar heeft u een stuk(je): gewoon mailen, dan komt het er vast in.

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

Fan de redaksje

It lêste nûmer foar de simmerfakânsje. 
Ek al hawwe wy wolris mear kopy binnen krigen, 

wy hawwe de krante dochs wer fol krigen. 
Tank oan al dyjingen dy’t harren stikjes ynstjoerd hawwe.

Foar alle fuortgeanders, mar ek foar de thúsbliuwers, 
in noflike fakânsjetiid tawinske.
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Aginda Easterwierrum
 

Wannear Tiid Wat Wêr

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

Moandei 15 july Start ‘Spulwike Goes USA’ Sportfjild

Freed 30 aug. 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.

12, 13, 14 sept. Merke Easterwierrum:
 ‘Doe Wie Easterwierrum Noch Hiel Gewoan’

Sneon 21 sept. 10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk

Snein 6 okt. Jierdeiskonsert fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ ter gelegenheid fan 
it 110 jierrich bestean. Ynrin 13.30, oanfang 14.00.
Bysûnder konsert werby ek de toanielferiening en de 
Histoaryske Kommisje oan meiwurkje sille! Mear ynfo folgt.

Sneon 2 nov. 20.00 oere ‘De man fan dyn libben’ De Tysker
  foarstelling fan J&Mteaterwurk

Sneon 16 nov.  10:00 oere  Ald papier  Oan de dyk

Snein 17 nov.  16:00 oere  Tyskerblues  De Tysker

De lêste en dus in bysûndere Tyskerblues mei de BluesBreakers: in hiel entûsjaste 
5-6-mansband dy’t al mear as 20 jier bestiet en 6 lieten yn de Nederlânske blues-
top100 hat. Sjoch op har site of Youtube. Dat wurdt feest! 
Mar om’t it de lêste kear is, ha wy ek it akoestyske bluesduo Frans en Jelle útnûge, en 
dat wurdt in thúswedstriid foar dy mannen. 
Mis dit net!! Seal is om 16.00 oere iepen en sa altyd: gratis yntree. 
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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

Vakanties 2019 

Schoolvakanties
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)
Zomer  13 juli - 4 augustus
Herfst
Kerst  23 - 27 december

Hornstra vrij (praktijk gesloten)
Zomer  3 - 25 augustus
Herfst
Kerst  30 december - 3januari

Stil en ferbjustere wiene wy 
bij it ferstjerren fan

ús dochter
Corrie

en har famke
Anna Femke

Stil en ferbjustere wiene wy wer…
Safolle kaarten, blommen, oanrin, 

leafde en waarmte
om ús hinne…

Dat hat ús goed dien.
It fertriet en it gemis 

giet nea fuort… it moat in plakje 
fyne en krije yn ús libben,

en dat hat tiid nedich.

Durk en Anneke
Antsje en Remco

en bern
Jitske en Teake
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Út de Tysker
Oprop: Kleurkommisje
Nei hast fyftjin jier is de bar ta oan in ferfke. Om mear minsken meiprate te litten, 
rjochtsje wy in tydlike kleurkommisje op, dy’t mei help fan in ynterieurstyliste ta in moai 
foarstel komt. Liket it jo wat om hjiroer mei te praten, jou jo dan op by de 
BeheersCommissie. 

BeheersCommissie
Wikseling yn de kommisje. Dietie Schoustra is opholden mei har wurk as kommisjelid, 
dat wy sykje noch in nij lid fan ús seismanskip. Dietie die foaral de ynkeap foar de 
Tysker. Dietie, bedankt foar alles! 

Sinnepanielen
Sinnich jier foar de Tysker: De sinnepanielen draaie mar troch. Normaal nimt de 
produksje stadichoan wat ôf, mar oan no ta merke wy dêr neat fan. Se wiene begrutte op 
in produksje fan 12.500 kWh per jier, yn 2017/18 hellen wy 13.400 en yn 18/19 mar 
leafst 14.200.

Abri
De wrâld feroaret en ek de Tysker moat mei de tiid mei. Yn it hiele gebou mei no net 
mear rookt wurde, mar bûtendoar noch al. Dat kin moai oan de pikniktafel en by minder 
waar is der lijte yn de abri. En alles went, wy sjogge no al geregeld minsken even 
bytanken op it reade bankje. 

Aginda
De aginda fan alle aktiviteiten yn de Tysker is no te finen op de website fan 
Easterwierrum. Tink der om, it is net de aginda foarop, dat binne de doarpsaktiviteiten, 
mar hy is te finen fia it menu De Tysker>Tysker aginda. 

Nederlandse vertaling 
Wilt u meepraten over een nieuwe kleur in de bar? Neem contact op met de BC. 
We zoeken nog een inkoper voor de Tysker om de plek van Dietie Schoustra in te nemen. 
De zonnepanelen hebben een recordopbrengst van 14.200 kWh geleverd over 18/19.
De abri voor rokers is in gebruik genomen. In het gebouw mag nergens meer gerookt 
worden.
De agenda van de Tysker is te vinden op de website van Easterwierrum via het menu 
De Tysker > Tysker aginda. 

De BeheersCommissie

27



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 fanfare ‘Ons Ideaal’

Vrijdag 21 juni j.l. begon zwemmer Maarten van der Weijden zwemmend aan 
de elfstedentocht. ’s Avonds hebben we Maarten samen met heel veel publiek 
toegejuicht en toegespeeld met muziek van de film Pirates of the Caribbean op de 
Dille. Het was een leuke en gezellige avond. En wat een prestatie van Maarten...... 

Agenda:

12 Juli Slotjun

16 Juli Spulwike optocht

18 Juli Spulwike optocht

30 Augustus earste repetysje 2019/2020

6 Oktober Jierdei konsert

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!

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

m
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J&Mteaterwurk komt mei de nije teaterproduksje: 

DE MAN FAN DYN LIBBEN 

In tragikomeedzje fol leafde en wraak, skreaun troch Arthur Japin  
n.o.f. syn boek ‘De man van je leven.’  

Yn it Frysk oerset troch Marijke Geertsma 
 

Spilers: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma.
Rezjy: Bruun Kuijt.

‘De man fan dyn libben’ 
giet oer in frou dy’t siik is en net wer better kin.  

Om har man goed achter te litten, siket se in nije leafde foar him. Sy set dêrom 
in kontaktadfertinsje en der komt in kreaze jonge frou op ôf. Kin net moaier, 

soene je tinke.
Mar dan blykt dat har man en dy jongere frou elkoar al kenne en komt  de fraach 
om de hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no foar de gek?

Neat is wat it liket…
De foarstelling is ‘jûnfoljend’ mei in skoft en wurdt spile op  

sneon 2 novimber om 20.00 oere yn De Tysker yn Easterwierrum.

Reservearje kin al by: Tryntsje van der Meer
tryntsjevdm@hetnet.nl of 058-2501838
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Even voorstellen...

Beste dorpsbewoners,

De meesten van jullie zullen ons al wel kennen van de dagelijkse wandelingen door 
en rond het dorp met onze honden, het kooikertje Mickey en teckel Boris. Toch leek 
het ons een goed idee om nog even wat over onszelf te vertellen in de skoalle- en 
doarpskrante. 
We heten Carla Aden en Geert Bleeksma. Afgelopen zomer kwamen we met honden 
en katten wonen in het huis op de Mounestrjitte 10, het huis dat door Hielke en 
Doortje al van alle gemakken en luxe was voorzien, zodat we er bouwkundig weinig 
aan hoefden te veranderen. Na tien jaar met veel plezier in Sneek te hebben gewoond, 
waren we op zoek gegaan naar een huis in een klein dorp. Vele huizen hebben we 
bekeken, tot we tijdens een open dag dit zeventiende-eeuwse huis aantroffen en er 
alles in vonden wat we zochten. En het dorp zelf? Na enige informatie te hebben 
ingewonnen, leerden we dat Easterwierrum een actief, gezellig en tolerant dorp is, 
bekend van het Iepenloftspul voor kinderen, met een bloeiend verenigingsleven. Nu 
we hier bijna een jaar wonen, kunnen we zeggen dat aan al onze verwachtingen is 
voldaan. Het is echt heerlijk hier. 
Carla is in Sneek geboren, heeft daar tot haar 18de gewoond en ging toen studeren 
in Groningen. Na haar studie koos ze voor Amsterdam, waar ze in 1999 Geert 
ontmoette. Momenteel werkt ze als functionaris gegevensbescherming bij de 
gemeente Súd-West Fryslân. Ze houdt van vogels, lezen en wandelen.
Geert groeide op in Hilversum en Den Bosch en studeerde in Utrecht en Amsterdam. 
Zijn vaders familie is Fries en stamt uit Dearsum, waar op het kerkhofje nog 
verscheidene Bleeksma’s liggen. De wens om naar Friesland te verhuizen had hij als 
kind al, hij was altijd jaloers op zijn neefjes die in de weilanden rondbanjerden en in 
zeilbootjes op het water dobberden. Eenmaal getrouwd met Carla was de overstap 
alleen nog een kwestie van tijd. Hij werkt in ziekenhuis Drachten als MRI-laborant 
op de radiologie-afdeling. 
Nou, zo weten jullie iets meer van ons.
Oant sjen in de Tysker, bij de Merke of op een doarpsfeest!

Heeft u ook een stukje voor in de 
school- en dorpskrant?

Mail het ons.
omdealdtoer@easterwierrum.nl
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Baas Tjerk (II)

Tjerk wordt in 1888 in Easterwierrum geboren als tweede zoon van timmerman Bokke 
Tjerk Douma en Trijntje Pieters Langendijk. In 1919 trouwt Tjerk met Hesseltje Seak-
les Altenburg en gaan aan de Dilledyk 10 wonen. In 1918 start Tjerk, met zijn vier 
broers, de Bokke-jongens, aan de Singel een timmerfabriek, met machinale houtbe-
werking. In 1928 stichten ze een tweede filiaal in Raalte.  Na de zelfstandigheid van de 
vestiging in Raalte in 1941 gaat baas Tjerk aan de Singel alleen verder met zeventien 
medewerkers. De zonen Bokke en Seakele groeien ook langzamerhand in het bedrijf 
en dochter Trynke gaat aan de slag op het kantoor. Na het vertrek van broer Tjeerd naar 
Raalte verhuizen Tjerk en Hesseltje naar Fûgelsangleane 5.

De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog levert veel werk op. Douma’s timmerfa-
briek levert deuren, kozijnen, trappen en winkelbetimmering. Het bedrijf groeit gestaag 
door tot 25 personeelsleden. Voor Easterwierrum betekent deze werkgelegenheid 
tevens een bevolkingsgroei, waarbij ook nieuwe woningen nodig zijn. 

Naast de leiding van de timmerfabriek is baas Tjerk erg actief in het sociale dorpsleven. 
Nieuwe arbeiders dienen naast vakbekwame houtbewerkers ook muzikaal aangelegd 
te zijn, zodat ze voor versterking van Ons Ideaal kunnen dienen. Als kerkmeester is hij 
jarenlang actief in de Rooms Katholieke Kerk en zorgt de firma Douma wekelijks voor 
verse bloemen voor de zondagse Hoogmis. 

Kleuterschool
Voor de start van kleuteronderwijs in Easterwierrum is de inzet van baas Tjerk van 
wezenlijke betekenis. Aanvankelijk wordt dit eind jaren vijftig  in een van hun huizen 

Gezin Tjerk en Hesseltje Douma

32 Om ’e Ald Toer, simmer 2019



aan de Mounestrjitte verzorgd door religi-
euze zusters uit Wytgaard. En begin jaren 
zestig wordt in de tuin van de H. Wirokerk 
een nieuwe kleuterschool gebouwd.  Ook 
kleuters uit Boazum en Wiuwert worden 
de eerste jaren hier naar toe gebracht. 

Sociale aspecten zijn voor Tjerk Douma 
erg belangrijk. Na de ambachtschool kan 
Jacob Stornebrink uit Dronryp bij Douma 
werken, maar moet nog vier avonden in de 
week naar school. Omdat hij dan ’s avonds 
laat zijn warme maaltijd krijgt, mag hij 
’s middags bij baas Tjerk thuis eten. De 
verkering van Jacobs oudere broer met 
dochter Boukje Douma speelt hierbij een 
rol. Als de verkering wordt verbroken is 
Jacobs privilege ook weer beëindigd.

Dingelum Rintjes Hoogma (Lytse Din) 
had onder een afdakje in de steeg (Tsjerke-
paad) een melkveebedrijf met slechts één 
melkkoe. Wanneer deze koe ziek wordt en 
dood gaat is zijn broodwinning verdwe-
nen. Baas Tjerk organiseert in Easterwier-
rum een collecte voor Lytse Din en zorgt 
ervoor dat er een andere melkkoe en ook 
nog een kalf kan worden gekocht. Lytse Din kan hierdoor als “great boer”weer verder. 

Jubileum
Met zijn huwelijk met dochter Trynke in 1951 treed ook schoonzoon Bertus van der 
Meer toe tot de leiding Douma’s timmerfabriek. Zij vestigen zich aan de Fûgelsangle-
ane en Tjerk en Hesseltje verhuizen naak Doarpsstjitte 49. In 1958 wordt het veertig 
jarig jubileum van de Firma Douma op grote wijze gevierd, met een optreden van caba-
retgezelschap Tetman en Jaring. Tijdens dit feest worden trouwe werknemers geëerd, 
zoals Seakle Bosma voor zijn zilveren jubileum, Noldus Schaafsma voor zijn dertig 
jarig dienstverband en Piet Winkler en Fonger Ferwerda voor 35 jaar trouwe dienst. 
De kroon wordt gespannen door voorman Bouke Kamsma. Hij wordt  voor veertig jaar 
trouwe diens, in Easterwierrum en enkele jaren in Raalte, tevens koninklijk onderschei-
den.

Al snel na dit jubileum worden plannen gemaakt voor nieuwbouw. Net buiten de dorps-
kom aan de Mantgummerweg wordt in 1961 begonnen met de bouw van een fabriek-
shal van twaalfhonderd vierkante meter. Baas Tjerk ziet met genoegen de nieuwbouw 
vorderen, maar overlijdt eind juni 1962. Zijn rouwstoet op weg naar Tsjerkebuorren 
houdt voor de nieuwe fabriek één minuut stilte. De nieuwe fabriek wordt in het najaar 
van 1962 in gebruik genomen.

Nico van der Werf

Seakele en Bokke Douma ± 1940
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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’

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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Dyslexie
Jaren geleden hing er een in het oog springende poster in de spreekkamer in de oude praktijk in 
Reduzum. Deze plaat had als doel een prima oogzalf te promoten voor diergeneeskundig gebruik 
en leek sprekend op de letterkaart met steeds kleiner ogende lettergroottes die opticiens plach-
ten te gebruiken bij het testen van iemands gezichtsvermogen. ‘Wat heb je daar nou toch aan? 
Beesten kunnen immers niet lezen?’, was steevast het commentaar van onze clientèle.  Dieren 
konden het wellicht zien; doch uitlezen, begrijpen met als gevolg dat wij er daarna conclusies aan 
zouden kunnen verbinden was natuurlijk grote onzin. Een vermakelijk grapje van de farmaceut. 
Voor de mensheid is kunnen lezen een groot goed. Het heeft ons bijzonder veel gebracht. Het gaat 
de een wat beter af dan de ander, zo weet ik uit ervaring binnen ons eigen gezin. En wanneer je 
moeite hebt met taal, is dat een grote barrière in jouw ontwikkeling. De theorie is dat dyslexie 
zou kunnen worden veroorzaakt door verschil in ontwikkelingssnelheid van linker en rechter her-
senhelft en bovendien door het niet optimaal verlopen van informatieverwerking. Ook al kunnen 
dieren niet lezen, ik zou me kunnen voorstellen dat een dergelijk fenomeen best bij dieren voor 
kan komen. Uiteraard is dat weinig wetenschappelijk en vooral speculatief. Neemt niet weg dat 
ik mezelf soms betrap op iets heel anders te lezen dan wat er in werkelijkheid staat. En dat heeft 
niets met dyslexie te maken. Maar je wordt erdoor soms zodanig op het verkeerde been gezet dat 
je zeer merkwaardige en onnavolgbare gedachtesprongen gaat maken. Zo las ik een artikel over 
‘baden in terminale waterbron’. Over wat? Als je leest wat ik toen dacht te lezen, begrijp je waar-
schijnlijk de nare visioenen die ik op dat moment kreeg over een abrupt levenseinde tijdens een 
soort van giftige onderdompeling. Ik had de kop niet goed gelezen! Het stuk ging over thermaal 
bronwater… 
Mijn vingers zijn soms wél dyslectisch. Ik heb nooit een typecursus gehad en moet me behelpen 
met het tweevingersysteem.  Het gebeurt geregeld dat er iets anders op het beeldscherm dan wel 
in de patiëntkaart verschijnt dan de bedoeling was. En niet zelden worden daarbij letters omge-
wisseld… 
Onze cliënten kunnen er helaas ook wat van. Meer dan mij lief is worden voorgeschreven the-
rapieën niet juist uitgevoerd omdat de instructies domweg niet goed zijn gelezen. Medicijnen 
worden over- dan wel onder gedoseerd toegediend en missen daardoor soms het beoogde doel, 
of erger nog, werken contraproductief. Daarentegen is het juist komisch hoe termen en medicij-
nen soms heerlijk worden verhaspeld. Met het bestellen aan de balie van een ‘wormenkuurtje’ 
wordt natuurlijk een ontwormingsmiddel bedoeld om de inwendige parasieten om zeep te hel-
pen. Veehouders kunnen er wat betreft ook wat van. Met een doosje ‘geboortecapsules’ of een 
emmertje ‘elektronenmix’ worden bijvoor-
beeld respectievelijk nageboortepillen en 
elektrolytenpoeder aangeduid. Medicijnen 
krijgen soms de gekste benamingen. Maar 
de fraaiste in dat chapiter is wel van een 
boerin op leeftijd. Ze belde voor een flesje 
‘peniseniele’. En ze had er werkelijk geen 
idee van wat ze zojuist had gezegd als je dat 
met een beetje fantasie letterlijk vanuit het 
latijn vertaalt…    

Is deze aalscholver dyslectisch 
of gewoon in overtreding?

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)

Pluktuin 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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Tyskerblues snein 17 novimber! 
De lêste en dus in bysûndere Tyskerblues 
mei de BluesBreakers: in hiel entûsjaste 
5-6-mansband dy’t al mear as 20 jier bestiet 
en 6 lieten yn de Nederlânske blues-top100 
hat. Sjoch op har site of Youtube. 
Dat wurdt feest! 
Mar om’t it de lêste kear is, ha wy ek it 
akoestyske bluesduo Frans en Jelle útnoege, 
en dat wurdt in thúswedstriid foar dy mannen. 
Mis dit net!! Seal is om 16.00 oere iepen en sa as altyd: gratis yntree.



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


