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Samen sterker

www.rabobank.nl/heerenveen

U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort voor

vertrek een reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook

online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.

De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online.
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De herfstvakantie.

Ik ben een midweek  naar het Hof van Saksen geweest. Het Hof van Saksen is 

een vakantiepark met allerlei huisjes en bungalows en een soort boerderijen. Ik 

was er met mijn familie. Er was ook een zwembad met wildwaterbaan en een 

wedstrijdbad er was ook een gewoon bad en een peuterbad. Maandag rond 

15:00 gingen we naar Drenthe want daar ligt het Hof van Saksen. Wij waren er 

als laatst. Dinsdag gingen we eerst ontbijten. Papa en ik gingen broodjes halen 

bij de supermarkt. We hadden croissantjes en keizerbroodjes en ook nog 

chocoladebroodjes gehaald. Na het ontbijt gingen we onze zwemkleren pakken 

en toen gingen we met de bakfiets naar het zwembad. Ik was heel benieuwt 

naar de wildwaterbaan dus ging ik daar als eerste in samen met mijn vader mijn

oom en Joryke mijn nichtje. De wildwaterbaan was buiten en hij was super tof. 

Ik ging er de hele tijd op mijn buik vanaf. Ik ben er een stuk of 10 keer vanaf 

geweest. Na die 10 keer van de wildwaterbaan ging ik samen met Joryke naar 

het wedstrijdbad. In het wedstrijdbad lag een rubberen glijbaan daar zijn we 

toen op gaan spelen dat was best leuk. Toen gingen we ons weer omkleden. 

Daarna gingen we eten. Na het eten gingen mama, tante Tietia, beppe, Joryke 

en ik nog even naar het zwembad want van 20:00 tot 21:00 kan je baantjes 

trekken en daar hadden ze wel zin in dus gingen we daar weer heen. Woensdag

was het best wel saai want we hebben niet zo veel gedaan alleen maar TV 

kijken en in het kleine speeltuintje spelen. S ’avonds werd het wel wat leuker 

want toen gingen we weer zwemmen nu gingen de dames weer in de 

wildwaterbaan net als gisteren trouwens. Na de wildwaterbaan gingen we weer

baantjes trekken. En daarna gingen we slapen. En dit was verder mijn 

woensdag. Donderdag gingen we eerst weer ontbijten. En daarna gelijk naar 

het zwembad. Joryke en ik wouden al eerder naar het zwembad dus gingen wij 

er al eerder naar toe. We gingen weer als eerst van de wildwater baan. Na de 

wildwaterbaan kwamen papa en mama samen met Jort (2) en Sijtze (0). Jort 

ging de hele tijd van de glijbaan in het peuterbadje. Papa hielt Sijtze op de arm 

in het water. Toen gingen we naar huis broodje eten. Na het broodje eten 

gingen we lampion maken dat was heel leuk. En vrijdag gingen we weer naar 

huis.

Sinne Bregt Kooistra   gr.6         



                 De vakantie

Ik heb vrijdag alleen maar geluierd om ik was heel erg moe was en ik 

verveelde en ik voel ook in slaap en zaterdag vrij ik hoefde niet te 

voetballen om die andere kinderen waren allemaal op vakantie dus ik

heb minecraft de hele dag gedaan en het was heeel leuk om ik ben al 

in level 30 en zondag ben ik ook aan het gamen gegaan 

Om ik had niks te doen en maandag had ik Roy gebeld om ik wou bij 

hem slapen alleen hij kon niet dus ik ging even vissen in me eentje en 

toen kwamen er ook nog jongens om ook te vissen en toen hadden 

we een kleine vis gevangen en toen gingen ze weer weg en toen 

moest ik ook eten en toen ik het eten op had kwamen ze weer en 

toen hadden we niks gevangen en de volgende dag heb ik massi 

mossi de hele dag gezien en toen moest ik op bed en woensdag 

kwam ik in het dorp en toen kwam ik hedzer tegen en zij dat een man

en een vrouw ruzie hadden en toen ging ik heletijd zien toen ze ruzie 

hadden en toen sloeg die man har en toen kwamen we nog meer 

tegen en toen gingen we naar de tysker en daar gingen we praten en 

toen we terug gingen hadden ze nog steeds ruzie en die man had de 

politie gebeld  en toen kwam een politie te kijken als het goed gaat en

toen maken ze weer ruzie en toen kwam er eerst een politie bus met 

twee honden en toen nog een gewone politie auto en toen nog een 

politie auto en nog één politie auto en toen gingen ze met zen allen 

voor de deur staan alleen de man was al weg gefietst en de vrouw 

was weggelopen en toen reden ze weg en toen fietste er achteraan 

en toen   kwamen ze har tegen vlak bij een weg richting mantgum en 

toen  kwam die man er ook aan fietsen en die man is op gepakt. 

Donderdag heb ik Roy nog een keer gebeld om te komen.

REIN



Mijn vakantie

Zaterdag: ik  speel met Sinne  een potje monopoly  en we hebben het 

niet uit gespeeld. s, avonds aten we zelf gebakken pizza met 

mozzarella en gorgonzola.

Zondag: heb ik nog even met Sinne gespeeld voor dat ze op vakantie 

ging. En de middag heb ik niks gedaan

Maandag: het begint een beetje saai te worden zonder Sinne . ik zit 

tv te kijken. s,middags loop ik op de straat en ik word in eens  

geroepen door Hedzer en  Aletta  ze zeggen dat Aletta  een egel in 

de tuin heeft en dat heeft ze ook . die nacht is de egel weg gelopen 

Dinsdag: ik loop over de dorpsstraat en daar ligt de egel dan hij ziet 

er niet goed uit en ik neem hem mee naar huis. Thuis krijgt hij katten

brokjes ik zet hem neer en bouw een nestje . 

Woensdag: de egel is een klein stukje verplaatst. s middags ga ik naar

mijn opa en oma dat was super gezellig 

Donderdag: ik moest heel vroeg uit de veren  wand we gingen naar 

Duinrell!!  Er was een reuzenrad en vier achtbanen  de 

kikkerachtbaan  de falcon de splahs en de dragonfly  

Vrijdag: Sinne kwam thuis! Ik was zo blij ! 

Zaterdag: ik speel weer met Sinne. Ze kon  alleen s, middags     

Zondag :s ,morgens ik spelde met Sinne. s, middags ben ik met Sinne 

in het skildershus.

MIJN GEDICHT VAN DE KINDERBOEKENWEEK    

Ik     ik ben    ik ben mezelf en dat blijf  ik ook en ik word nooit 

iemand anders.         Maaike. Gr 7.    









Ik ben met Silvan en Twan naar het zwembad geweest in de Blauwe golf.
En toen zijn we in de glijbaan geweest en toen gingen we achter elkaar
in de glijbaan geweest. En we waren nog in de golven geweest en dat
was heel leuk. Daarna hebben we nog patat gegeten ik vond dat heel
lekker. Ik ben ook nog naar de kapper geweest. Ik ben zondag naar de
Mac geweest. Ik had zelf een Bigmac  dat vond ik heel lekker.  Ik ben

ook nog naar mijn oom geweest in zijn nieuwe huis. Ik vond dat huis wel mooi.

Ik ben naar de merke geweest. Het begon op een donderdag. Silvan Twan en ik hadden een kar
achter een maaitrekker we hadden er stoelen op en een tafel waar popcorn en nootjes op stonden.
We gingen op de kar naar de trekker. Daar gingen we het was geweldig. Toen we er bijna waren 
begon op eens de kar te schudden…… en toen brak de band er af ik viel naar achter er en Twan
viel door het hek dat er om heen zat. Er viel popcorn op me en een bier flesje. Maar Silvan bleef 
zitten omdat zijn stoel met spijkers er aan vast zat. Dus Twan en ik moesten de weg verder  lopen
terwijl Silvan als een keizer weg wet gedragen door de merkecommisie. Toen we er  waren stond 
de zweef er ook dus ik haalde mijn geld op en kocht 
zweef munten. Daarna ging ik zweven dat was heel leuk. 
Er stond ook een spring kussen in de vorm van een pira-
ten schip. Daar op stond een mast daar op kon je via de 
rand er op springen en dat was heel grappig. Je kon ook 
de mast naar onder trekken en dan kan iemand je en dan 
los laten als je van de rand springt en dan heb je l.o.l. 
de volgen de dag was de schiettent er daar ging ik op 
de vingers schieten ik had er acht van de tien af. Ik won 
een misvormde knuffel. Na de schiettent ging ik eten 
bij de snekber ik had patat pind. Dat was lekker naar de 
patat ging ik weer op het spring kussen. De volgende dag 
kwam ik laat aan. Er was ook een water glei baan maar 
daar ging ik niet op. Ik hing nog even zweven en springen 
maar daar na ging ik weer naar huis einde.

Morris van der Schaaf 
groep 8



            MERKE 2014
Er waren eens 3 jongens. Ze woonden in een klein dorpje genaamd 

Oosterwierum. Het was in het prachtige jaar 2014!

Het was dorpsfeest. Ze hadden maar één doel!!

De hoofdprijs winnen in de optocht! Ze hadden alles uit de kast gehaald.

Ze waren er helemaal klaar voor! Ze hadden een kar gemaakt en die was 

helemaal versiert. Die donderdag op school waren ze uberdruk! ze waren 

intens gefocust op de optocht! Het was een epische schooldag!

Die avond kwamen onze drie helden aan……..

Op de kar! De intocht was episch!! Iedereen juichte onze helden uit!

Sommige lachten de helden uit….. De intens gefocuste held Twan had een 

badjas, slipper, zonnebril en een handdoek om zijn schouder de epische held 

Silvan zat helemaal in de vakantiesfeer met zijn zonnebril, zwembroek en 

slipper. Hetzelfde als Silvan had de coole macho licht gefrituurde held Morris 

aan! En de coole, net zo koel als een diepvries satéstokje Ate-Jan! Hij was 

onze chauffeur. De epische kruistocht was aan zijn begin toen de 

trompetmensen gingen spelen. Toen wisten wij, drie epische coole helden 

dat! Dat het begin is van onze zware epische interessante leerzame tocht naar

de hoofdprijs!!! We begonnen aan de tocht en we hoorden de hele tijd 

gekraak maar nee! We zijn niet voor niks helden dus!!! We bleven doorgaan..

Maar dat hadden we niet moeten doen!! Want!!! Toen we net voorbij het 

rode plein waren hoorden we steeds meer gekraak!! En toen…..

Hoorden we…… BAM!!!! Morris viel van de kar af en ik wist niet wat ik moest 

doen en toen!!! Mijn stoel klapte in! Dat was op dit moment het ergste dat 

kan gebeuren ik dacht: ’’NEEEEEEE’’!

Mijn lichaam liet het hout van de zijkant van de kar in stukken barsten en ik 

viel ik zag dat de held Morris allemaal hout en popcorn op hem viel!

Ik dacht.. dit is een ramp! Een catastrofe!!! Was dit dan het einde van de 

optocht? Kregen we nog wel de hoofdprijs? Dit soort vragen gingen door mijn 

hoofd! Toen bij de prijsuitreiking. Kreeg een meisje op een fiets de hoofdrol!!

Een meisje op een fiets!!! De fiets had een mandje met een kaart en een 

tandenborstel erin! Dat was alles. Voor de rest heb ik nog een hele leuke 

Merke gehad!                                                       Twan ten Hooven groep 8









ZomerVakantie

Ik ben op vakantie geweest naar Italië

Het stadje waar we waren hete lasize

Bij het gardameer. We waren eerst op een camping waar we 7/8 jaar terug stonden maar daar 

lach allemaal modder en het was smotsig.

Dus toen zijn we naar 2 camping”s verder op gegaan 

En die was wel goed dus toen hebben we daar gestaan. Ik ben met ate-jan op een bananen 

boot geweest dat was echt super leuk.

We hebben gecanyond dat is bij watervallen abseilen en in kleine beekjes springen. Maar het 

water was echt heel koud maar je had een heel strak pakje aan dus het viel wel mee.

Ik ben ook met ate-jan naar een aqua park geweest

Daar was een glijbaan heel heel erg stijl.

En daar ben ik met ate-jan vanaf geweest.

Dat was heel leuk. Maar toen moesten we ook weer naar huis dus we zijn uit italië gegaan en 

naar duitsland gegaan. Daar hebben we nog gerodeld 

Dat is met een klein karretje op een rails en dan moet een hendel naar beneden drukken en 

dan ga je voorruit het ging heel snel maar de een na laatste keer was er een jongentje die ging 

heel sloom dus toen botsten we bij hem op en ate-jan bij mij en nog een jonge bij ate-jan. 

Toen we thuis waren heb ik niets gedaan maar hebben we lekkere chinees opgehaald. De 

volgende de dag moesten we dietmer op halen van schiphol en daar was ik nog nooit geweest 

dus het was heel groot en mooi. Mijn broor dietmer die was met een groep naar tadsjikistan 

(licht in rusland) geweest om daar kleine kinderen in een weeeshuis te helpen. Ze moesten 

dingen opknappen en kinder kleren meenemen uit nederland om daar aaan de kinderen te 

geven. Maar ze hebben er zelf ook dingen over verteld en als u dat wilt lezen kunt u dat doen 

op www.stichtingstype.nl

Daar staan alle reisverslagen op. Ik heb nog met twan gegamed dat was heel leuk.

Silvan de Schiffart     groep 8



ik

ik ben ik

ik houd van paarden

ik houd van dieren

ik houd van mijn vader en moeder

en natuurlijk ook van mijn twee broertjes

Jort en Sijtze

Sinne Brecht Kooistra gr. 6



Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw
 Verbouwingen Restauratie
 Woningbouw Utiliteitsbouw

Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8
9021 CL  Oosterwierum
Tel. (058) – 250 13 25
Fax.(058) – 150 14 15
www.bootsmabouwbedrijf.nl
info@bootsmabouwbedrijf.nl

Wilt  u ook adverteren in de
school- en dorpskrant?

Neem dan contact op met
obs De Fôlefinne



•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

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



Skuorrehofwei 21
9021 CE Easterwierrum
Tel. 058 2501628
Mob. 06 11464745
Fax. 058 2893496
www.brandenburghadm.nl
info@brandenburghadm.nl

Verzorgt voor u:

* Financiële administraties

* Salarisadministratie

* Jaarrekeningen

* Tussentijdse rapportages

* Aangiften loon- en omzetbelasting

* Aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting

* Startersbegeleiding

* Aangiften inkomstenbelasting voor particulieren

Fa. J. van der Meer & Zn.
Doarpsstrjitte 21    Oosterwierum    Tel: 058-2501228

U kunt bij ons terecht voor advies, aanleg en onderhoud van:

 ELEKTRISCH: Licht-, kracht- en beveiligingsinstallaties
 WATERLEIDING: Hoge, lagedruk en veedrinkinstallaties
 DAKWERK: Dakbedekking, goten en afvoeren
 VERWARMING: C.V., haarden, gevelkachels, koken en
  warmwatervoorzieningen
 HUISHOUDELIJK: - Witgoed zoals wasmachines, koelkasten, etc.
  - Bruingoed zoals radio’s, walkmans, TV’s,
   TV-schotels enz.
 RIJWIELEN: Nieuw, tweedehands en reparaties

Elektra Water Sanitair C.V. Rijwielen



Voor aanleg en onderhoud van uw tuin bij:
bedrijven, instellingen en particulier.

 tevens:
* tuinrenovaties
* straatwerk
* gespecialiseerd snoeiwerk
* fruitbomen
* heesterbeplanting
* windsingels

bel voor een afspraak

Dilledyk 18  •  9021 CV  Easterwierrum
tel. 058 - 250 1568  •  06 - 1969 2904

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

bij

uit Tersoal

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

Bel:
0515 521216

òf 521619

B.Abma & Y.Dijkstra

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

m





Om ‘e Ald Toer, oktober ’14 

Aginda 
 
Sneon  8 novimber âld papier om 10:00 oere oan de dyk. 
Snein 9 novimber Tyskerbleus om 16:00 oere giet de seal iepen. 
Tiisdei 18 novimber biljerten.   
Sneon 29 novimber Tyskerfeest. 
Tiisdei 2 decimber biljerten. 
Tiisdei 16 decimber biljerten. 
Tiisdei 30 decimber biljerten. 
Sneon 10 jannewaris 2015 âld papier om 10:00 oere oan de dyk.  
Tiisdei 13 jannewaris bilerten. 
Sneon 17 jannewaris twa-jierliks nijjierskonsert fan it korps Ons Ideaal. 
Snein 25 jannewaris sil Jan Schotanius fertelle oer de Trans-Sibearyske spoarline. 
Tiisdei 27 jannewaris biljerten. 
 

Biljert-freonen. 
 

It mooie waar is hast wer foarby, de dagen wurde wer koarter, tiid om wer in baltsje 
te rôljen! 
It seizoen 2014-2015 giet wer los! 
Tiisdei 30 sept. begjinne we om 20:00 ûre! Dan telkens om'e 14 dagen yn kompety-
sje-ferbân. 
Tsjin de feestdagen dogge we priisbiljerten. Kom gerèst in kear lâns om te sjen, hiel 
gesellig. 
Nije leden wolkom !!!  yn'e Tysker. 
Hjir alle datums, seizoen, 2014- 2015   4 nov., 18 nov., 2 dec., 16 dec. priisbiljerten!, 30 dec., 13 
jan., 27 jan., 10 febr.,  24 febr., 24 febr., 10 mrt., 24 mrt., 7 apr. ? 
 
Foar fragen: Piet Boersma, Til, 06 1306 1803. 
e.mail: pietboersma@outlook.com 

 

 

 Collecte. 
 
De collecte van de Kankerbestrijding heeft dit jaar in Easterwierrum €228,09 opge-
bracht. 
De afdeling Baerderdiel heet vanaf nu Littenseradiel. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
De collectanten. 



Om ‘e Ald Toer, oktober ’14 

Nijs fan Doarpsbelang.   
  
Fytspaad nei Klaeiterp.                                                                                                                                                                     
Op dit stuit is it fytspaad nei Klaeiterp sa goed as klear. Der is in betonpaad kommen 
fan ± 1 m. breed. It sjocht der kreas út en gâns nofliker om oer te fytsen. No mar ho-
pe dat ek takom maitiid it gers byholden wurdt. 
 
Brechjes nei Tsjerkebuorren.                                                                                                                                                       
It leit yn ‘e bedoeling fan de gemeente om noch dizze hjerst de brechjes nei Tsjerke-
buorren te ferfangen. 
 
Reade Plein.                                                                                                                                                                                
Tidens it jierliks oerlis mei de gemeente hat Doarpsbelang oandacht frege foar it 
Reade Plein.  Nei in brânbult yn in âldjiersnacht binne de stiennen op guon plakken 
swart en ek geane der stiennen stikken.                                                                                                                                                                               
Omt de bankjes oan de “kopse kant” net mear fertroud wiene, binne dizze op fersyk 
fan Doarpsbelang troch de gemeente ferwidere. Tagelyk hat Doarpsbelang in fersyk 
dien dizze bankjes op ien of oare wize te ferfangen. 
 
Boarterstún.                                                                                                                                                                               
Dizze wurkgroep is drok dwaande. Der binne plannen en in begrutting makke en om 
ien en oar te realisearjen moat der fansels wer jild op it kleed komme. Der binne 
ferskate fûnsen, de gemeente en de provinsje oanskreaun foar in subsydzje. Ek by de 
Rabobank en wenningstichting Elkien is in fersyk yntsjinne.  Wy ha wol al in pear 
tasizzingen foar in finansjele stipe krigen. 
 
Paad lâns de Dilledyk.                                                                                                                                                              
Op ‘e nij ha wy dit paad op ’t kleed brocht. Fia de media heare je dat de gemeente de 
fytspaden en diken opknappe wol. It potsje foar it ferbetterjen/oanpassen fan paden/
diken is lykwols al oant 2018 ferdield en dit paad is der net yn opnommen. 
Ut namme fan Doarpsbelang                                                                                                                                                        
Tryntsje van der Meer 
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 Út de behearskommisje 
 
Voor een Nederlandse vertaling van de hoofdpunten zie onderaan.  
 
De Beheerscommissie heeft afscheid genomen van Tim van Vegten. Hij was verant-
woordelijk voor de installaties en periodieke controles. Tim, bedankt voor je kundi-
ge en constante inbreng!  
Tim's plek is nu ingenomen door Hedzer van der Meer. Hy die fansels altyd al in 
soad oan de technyske saken fan it gebou, no mei er ek mei fergaderje!  
Hedzer, wy rekkenje op in moaie gearwurking.  
 
De feestkommisje fan Doarpsbelang en Beheerscommissie hat in pracht programma 
opsteld foar de 29ste novimber, as wy it tsienjierrich bestean fan de Tysker fiere mei 
it hiele doarp. 
 
Op sneon 4 oktober hat in ploechje frijwilligers mei de behearskommisje it gebou 
benammen fan bûten flink ûnder hannen nommen. It stiet der no wer spic en span 
by, wy binne klear foar it feest. De flier fan de grutte seal is wer yn de oalje setten en 
de gerdinen krigen in waskbeurt. 
Alle meiwurkers tige tank! 
 
Yn de rin fan de hjerst sil de skea fan de ynbraken hersteld wurde troch it bedriuw 
dat de keunststofkezinen levere hat, yn gearwurking mei boubedriuw Bootsma. Wy 
kieze derfoar om de iepenslaande ruten fan de grutte seal te ferfangen troch fêste 
mei fintilaasjeroasters. Sa hoopje wy minder ynbraakgefoelich te wurden. Tagelyk 
ha wy nei de earste ynbraak al besletten dat der gjin jild yn de automaat 
achterbliuwt. 
 
Per 1 jannewaris 2015 wurde de prizen foar inkelde konsumpsjes oanpast. 
Snacks (tosty/gehakbal/hotdog) wurde € 2, dus 1 blauwe en 1 rôze munt; 
wyn en sterke drank wurde € 2, dus 1 blauwe en 1 rôze munt; 
snoep en chips wurdt € 0,50, dus 1 rôze munt per stik. 
 
Ek de hierprizen wurde nei tsien jier in bytsje oanpast. Foar details, sjoch de website 
fan Easterwierrum. 
 
Biljert en biljerters 
Der stiet in nij (revidearre) biljert mei tsjokke leiplaten, nije ferwaarming en in lúks 
blau doek yn de Tysker. It soe moai wêze as dêr (noch) mear gebrûk fan makke 
waard. De mannen kinne noch wol leden brûke, en der wurdt besocht in frouljus-
ploech te foarmjen. Dat kin op de tiisdeis, ien kear yn de 14 dagen, of op freed, ek 
ien kear yn de 14 dagen. Mear witte of oanmelde? Nim kontakt op mei Djoke 
Reitsma. 
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Nijs fan muzykferiening ‘Ons Ideaal’ 
 
 
Ein juny hat it korps meidien oan in festival yn it Heidenskip. Dit wie bûtendoar en dat makke it 
hiel sfearfol, al waaide der wol ris in muzykstik fan de standerd... 
We ha fjouwer stikken spile, wêrûnder it stik ‘Sugar Blues’, mei in solo fan Durk Siesling op 
trombone. It sjueryrapport wie posityf.  
 
Nei it simmerskoft wie it samar wer tiid foar de Merke. Sa as gebrûklik is de Merke op 
tongersdeitejûn iepene troch de optocht en muzyk fan it korps. 
 
Nei de simmer bin’ der ek wer twa nije jeugdleden by it korps kaam. Hiske Terpstra spilet bugel 
en Douwe Miedema is ús nije slachwurker! 
 
De foarige kear ha jo lêze kinnen dat ús muzykdosinte Katharine Santema mem wurden is. 
Spitichgenôch hat sy ek oanjûn stopje te moatten as muzykdosinte yn Easterwierrum & Weidum 
en as diriginte fan it jeugdorkest ‘Hear ús’. 
Lokkich is der op tiid in nije muzykdosint fûn. Dit is Andries Kramer út Drylts. 
Ria Fennema (diriginte fan Weidum) hie de lieding oer it jeugdorkest tidens de ôfwêzigens fan 
Katharine en sy bliuwt dit dwaan. 
 
 
Nei in konsert as fekânsje komt der wer nije muzyk op ‘e standerds. Leuk, guon stikken ferfele 
noait, mar je wolle sa no en dan ek wol wer ris wat nijs! Eigen ynbring wurdt troch de dirigint ek 
stimulearre. Sa spilet it korps op dit stuit ‘Hey Brother’ fan Avicii, by de measten fêst wol bekind. 
 
We bin’ drok oan’t repeteren foar it earstfolgjende konsert en sa rûgelje der noch twa nije leden de 
Tysker binnen. It binne de susters Jeannette en Petra Groeneveld. Sy blaze euphonium en 
saksefoan en ha al in tal jierren ûnderfining yn it spyljen. ‘Ons Ideaal’ is fansels altyd bliid mei 
nije leden! 
 
It earstfolgjende konsert is al gau:  
Op sneon 1 novimber 20.00 oere fersoarget fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ in Lotterij-konsert! 
Der binne lotten te keap, prizen en muzykstikken te winnen! 
De yntree is in lot fan de ‘Grote Clubactie’. 
 
Noch in datum om alfêst yn de aginda te skriuwen is 17 jannewaris 2015. Dan hâldt it korps har 
twa-jierlikse Nijjierskonsert.  
 
 
 
Oant safier en oant de oare kear! 
Joukje Zijlstra 

Fanfarekorps 
ONS IDEAAL EASTERWIERRUM 
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 De Koning van Wartena. 
    “ Onse God is Koning en ick ben de koning van Wartna. Het catholijck geloof is 
het beste. “ Met deze uitspraak tijdens de rechtszitting in 1754 benadrukte Lolcke 
Gerrits zijn katholieke geloof. De aanleiding van deze rechtzaak was de slaande ru-
zie van de 85-jarige Lolcke met predikant Tenckinck op het beurtschip van Leeuwar-
den naar Warstiens. Lolcke prees daarbij al schimpend en scheldend het roomse ge-
loof en voorspelde voor alle andere gelovigen de eeuwige verdoemenis. 
 
   Lolcke Gerrits was kofschipper en voer naar de Oostzeelanden en naar de Italiaan-
se havens in de Middelandse zee. Een schaalmodel van zijn schip ‘Rex Lodovicu-
s’ (Koning Lodewijk) staat nog steeds in het hoofdkantoor van Douwe Egberts in 
Joure. Volgens overlevering was Douwe Egberts namelijk bemanningslid op dit kof-
schip. 
 
    De Wartense grootschipper kwam uit een rijk nest, maar wist met zijn zeevaart 
ook flink geld te verdienen. Veel van zijn vermogen stak hij in onroerend goed, zoals 
boerderijen en landerijen. Daarnaast bezat hij aan het Vliet in Leeuwarden enkele 
pakhuizen en een azijnmolen. Tevens verstrekte hij geregeld hypotheken. 
 
   Lolcke Gerrits leefde in de tijd van de reformatie, waarin het gereformeerde geloof 
in Nederland als staatsgodsdienst gold. Rooms katholieken werden als “papist” be-
stempeld en hadden geen politiek en maatschappelijk stemrecht. Tevens werd hen 
verboden om hun religie uit te oefenen. De “paapse stoutigheden” van Lolcke wer-
den daarom door de rechter niet gewaardeerd. Hij werd voor de ruzie met de predi-
kant veroordeeld tot de forse boete van tweehonderd gouden Friese Rijders en 
moest, ondanks zijn hoge leeftijd, in hechtenis blijven totdat de boete was betaald. 
 
   Het was overigens niet de eerste keer, dat Lolcke werd opgesloten. Ook in 1715 
werd hij opgepakt en naar het Leeuwarder Blokhuis afgevoerd. De reden hiervoor 
was, dat hij een houten crucifix aan zijn huis in Warten had laten plaatsen. Tijdens 
het proces op 19 december 1715 voor het Leeuwarder Hof werd Lolcke omschreven 
als “een rare snaak” en werd hij veroordeeld tot verwijdering van dit gevelstuk bin-
nen acht dagen en moest hij de muur weer dicht metselen. 
 
   Deze crucifix, geflankeerd door de Maagd Maria en de Evangelist Johannes,  had 
als onderschrift : “Dat ghy hier siet aenbiddet niet; Daert u aenwijst die looft en 
prijst; ’t is gemaekt van ’s menschen handt; Tot Godes eer en ’s vijandts schandt “.  
 
  Het houten gevelstuk is tot op heden bewaard gebleven. Aanvankelijk werd het op-
geborgen in de schuilkerk van Wergea-Warten, het Jornahuis. In 1893 werd het door 
het Fries Museum aangekocht voor vier gulden en verdween daar in haar depot. 
Sinds 2005 is het uitgeleend aan Rijksmuseum Catharijne Convent in Utrecht en 
verdween aldaar wederom in het depot. Op aanvraag is het echter te bezichtigen. 
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  Lolcke Gerrits trouwde in 1691 met boerendochter Anna Gosses en ze kregen sa-
men twaalf kinderen. Ze bereikten beide een voor die tijd uitzonderlijk hoge leef-
tijd, want Lolcke werd 86 jaar en Anna werd zelfs 94 jaar oud. Bij haar overlijden 
waren er 63 kleinkinderen en 68 achterkleinkinderen zo vermeldt de bewaard ge-
bleven leedbrief uit 1766. Toen in 1811 de achternamen werden ingevoerd, namen 
drie van hun kleinkinderen de achternamen Hooghiemstra, van der Kolk en van 
der Werf aan. 
 
   Sible Hettinga van het Archief en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland in 
Bolsward schat het totale aantal nazaten van Lolcke en Anna op tenminste 9000 
personen. Voor zover bekend horen ruim veertig huidige inwoners van Easterwier-
rum hier ook toe. Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft dus op dit moment 
iets meegekregen van deze “rare Koninklijke snaak” van drie eeuwen geleden. 
 

            Nico van der Werf. 





















Autobedrijf SyperSmA

Hét vertrouwde adres voor 
uw auto in Easterwierrum

 onderhoud

 SchAde repArAtie

 ApK Keuring

 AircoService

 hAAl en breng Service

 verKoop nieuwe Auto´S

 betrouwbAre occASionS

 beSte bAnden prijS

 bergingSbedrijf

 ooK voor uw leASe Auto

AD Autobedrijf Sypersma beschikt 
als erkend AD Autobedrijf over alle technische 
kennis, informatie en apparatuur om uw auto 
niet alleen betrouwbaar, maar ook veilig op 
de weg te houden. Reparaties zijn bij ons 
daardoor sneller, beter en altijd scherper 
geprijsd dan elders.

Alle werkzaamheden worden bij ons uitgevoerd 
onder strikte AD-BOVAG voorwaarden en wij 
bieden u volledige zekerheid. Voor volledig 
onderhoud en reparatie aan uw auto bent u 
bij ons aan het juiste adres.

Waarom een AD Autobedrijf
10 x beter is

1 Altijd zorgeloos autorijden

2 Altijd op de hoogte van alle merken

3 Altijd prijsopgave vooraf

4 Altijd korte levertijden

5 Altijd stipte afspraken

6 Altijd staan onze vakmensen voor u klaar

7 Altijd het juiste gereedschap

8 Altijd garantie op onderdelen

9 Altijd de beste service

10 Altijd komt het milieu op de eerste plaats

www.autobedrijf-sypersma.nl

AD Autobedrijf Sypersma
Dilledyk1 
9021 CV Easterwierrum
p 058-2501215
m info@autobedrijf-sypersma.nl

UW AUTO WEET WAAROM!




