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Easterwierrum, 19 jannewaris ’15

Hij komt, hij komt, die goede beste……

Jim sille no allegear wol tinke oan it Sinteklazeferske…… 
Mar dan ha jim it mis…… it is de YNSPEKTEUR! 

9 desimber soe hij komme…… op in lytse doarpsskoalle hjir yn’e omkriten…… 
Wat is rare tiid…… sa flak nei Sinteklaas…… 
Hoe kriget dy man it yn’e holle…… hij koe wol net wiis wêze……
De juffen prottelje en sjitte yn de stress…… Sitte alle papieren wol yn de klassemap?
De yntern begelieder alhiel oeral…… Binne alle toetsrisseltaten wol goed registreard?
De direksje op ien ein…… Binne alle beliedstikken wol ‘up to date’? 

Alles moat kloppe, alles moat ‘meetbaar’ wêze……
Oandacht foar de bern stiet mar even op it twadde plan……
Alle papieren moatte yn oarder wêze…… 
We moatte ommers foldwaan oan de lannelike ynspeksjenoarm!

It giet yn Nederlân hiel faak om de getallen, om de statistiken en om de gemiddelden.
Dêr wurde wy op ôfrekkene.
Mar it gemiddelde is gefaarlik, it is gjin suvere ôfspegeling fan de wurkelikheid…… 
Berekkenje mar ris it gemiddelde fan de toetsrisseltaten fan 40.000 basisskoallearlingen…… 
Doch dêrnei de prestaasje fan it meast tûkste bern fan Nederlân mei in IQ fan 175 derbij…… 
En…… it gemiddelde feroaret net! 
Gemiddelden hâlde no ienkear gjin rekken mei it yndividuele bern……

We moatte dit dearinnende paad fan de gemiddelden los litte……
It giet just om de yndividuën en om hun talinten…… 
Alles ôfrekkenje op de lannelike noarm smoart elke ûntwikkeling al op foarhân. 

We moatte ús bern tariede op de takomst…… Dat is de grutte útdaging fan it ûnderwiis!
Mar wat is dan dy takomst?
15 jier lyn wienen der noch mar kwalik mobile telefoans. En no…… we stroffelje der hast oer! 
Hoe sjocht de takomst fan de beukers dy’t no yn groep 1 sitte der út, as se aanst 18 jier binne? 
Welke feardichheden binne yn de takomst foar ús bern fan belang?
Dêr moatte de ûnderwiisminsken en de âlden oer neitinke……
Sy geane alle dagen mei de bern om……
Sy binne yn de gelegenheid om út te finen wat de talinten en de mooglikheden fan it bern binne……
It bern moat de kâns krije om dy talinten te ûntwikkeljen……
Dan pas sit it goed yn syn/har fel……
en dan komme de risseltaten fansels wol! 

Oh ja…… it oardiel fan de ynspekteur…… 
Foldwaande….. de skoalle is wer grien! 

Op papier wie alles dus dik ynoarder……
Mar is dat wol de wurkelikheid?
Yn elts gefal in lekker gefoel……
En dy lytse doarpsskoalle is foar de kommende 4 jier wer út de brân!

Meester Lodewijk
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Nieuws uit groep 1 en 2

De afgelopen tijd zijn we weer druk bezig geweest op school. 
We hebben natuurlijk aan het sinterklaas en kerst thema gewerkt en momenteel zijn 
we druk bezig met het thema ‘post’.
Tijdens het sinterklaas thema hadden we een echte werkkamer in de huishoek. Hier 
konden de kinderen zich als Sinterklaas en zwarte pieten verkleden en pakjes gaan 
inpakken en rondbrengen. We hebben ook allemaal verschillende werkjes gemaakt 
binnen het Sinterklaas thema.
Hierna zijn we bezig geweest voor de kerst. We hebben heel veel spulletjes gemaakt 
voor de kerstmarkt. De kinderen hebben prachtige kerstkaarten, onderzetters en 
waxinelichtjes gemaakt. Dit viel goed in de smaak want tijdens de kerstmarkt hebben 
we alles verkocht voor het goede doel.
Momenteel werken we aan de thema’s ‘Post en winter’. Onze huishoek is nu een echt 
postkantoor. De kinderen kunnen er kaarten en brieven schrijven, pakketjes maken en 
alles rondbrengen met de postbode tas.
De kinderen hebben zelf een brievenbus gemaakt en ook staan er prachtige postauto’s 
in de vensterbank.
Helaas is het buiten nog niet echt winterweer dus daarom halen wij de winter zelf 
maar in de klas. De kinderen hebben sneeuwpoppen gemaakt van klei en voor het raam 
hangen zelfgemaakte slingers met sneeuwvlokken, 
We zijn ook erg fanatiek bezig met de letterdoos. Deze doos gaat elke dag met 
iemand mee naar huis en de kinderen mogen er dan spulletjes in doen die beginnen met 
de letter van de week. We hebben al veel nieuwe woorden geleerd!
En als laatste willen wij onze nieuwe leerlingen welkom heten. Anouk, Siger, Sybren en 
Youp welkom bij ons op school! Wij vinden het erg gezellig dat jullie nu ook bij ons in 
de klas zitten!

Groetjes van alle kinderen van groep 1 en 2 en de juffen.
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Verlof…. Wat is dat eigenlijk?
Volgens de kinderen van groep 1-2 is dat het volgende…

Mirthe:  dat is een soort stof voor achter de kast
Marc: ik ga er nog even over nadenken maar ik denk dat het in de bibliotheek is
Douwe:  dat is een hele zachte stof
Rikst J:  dan mag je thuis blijven
Ben:  dan ben je vrij van de werkjes
Sytse:  dat is een heel groot boek
Harmen:  dat is een gewoon boek of een cars boek
Doutzen: dan ga je thuis een boek lezen
Rikst B:  dan ben je ziek of krijg je een baby
Sybren:  dan ga je in een tent slapen
Anouk:  dat is een stof van papier
Youp:  dan kan je een tent maken
Siger:  dan ga je boeken lezen
Elisa:  je krijgt dan een baby

Dus Juf Truus geniet van je verlof!!!
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Snieman yn ’e finne

Hee hee, snieman yn ‘e finne,
Kinst net iens in stapke rinne?
Altyd stiest op ’t selde plak.
Yn dyn wite snieman-pak.

Hee hee, snieman yn ‘e finne,
Aansen raansto yn ‘e sinne.
Glydt de hoed dij fan ‘e kop,
Dan yt ik dyn noas mar op!

Juf Paula geeft ons iedere maandagmiddag muziekles. 
Onderstaand liedje zijn we aan het leren.

Kijk voor het gezongen versje op 
http://supersimplelearning.com/songs/themes-series/christmas/little-snowflake/

♫ Snowflake, snowflake,  
little snowflake.   
Little snowflake  
falling from the sky.   
Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling, falling, falling... 
falling on my head. 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Little snowflake falling from the sky. 
Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling, falling, falling... 
falling on my nose. 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Little snowflake falling from the sky. 
Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling, falling, falling... 
falling in my hand. 

Falling on my head. 
Falling on my nose. 
Falling in my hand.

Snowflake, snowflake, little snowflake... ♫
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Werom sicht 2014…………..

We hawwe dit jier op skoalle in hiele protte aksjes en activiteiten dien.
Sa as Peaske, skoalreiske, de musical, boekewike, sint Marten, Sinterklaas,
it Mearke en reedriden, iepening fan brêge de Swetse, de aksje foar Cambodja.
Ik begjin mei peaske toen kaam de peaskehazze bij ús en freage ús at wij him ek
Helpe woenen om syn peaske aaien te sykjen ;we hiene alle aaien fûn en as 
beleaning krigen wy 2 a 3 peaske aaien dat wy echt hiel grappich.

De musical

Yn juny hiene wy ek in musical die hiet: kleuren. 
It wie een leuke musical dat gong oer allegearre lannen 
Dy’t allegearre oars wiene. We diene de musical mei de hiele skoalle
Van groep 1-2 tot oant 6-7-8 en dat wie natuerlik it moaiste.
 

De aksje foar Cambodja

De aksje foar Cambodja diene wy yn desimber foar weesbern , bern sûnder âlders en sûnder skoal-
le.
We makken allegear spullen, om te ferkeapjen.
De aksje wie de tongersdei foar de krystfakânsje,we ha yn totaal hast €500,-
ophelle foar de bern. Dat is een moai bedrach. 

2014 wie in hiel moai jier, mar 2015 wurdt noch better!!!

Silvan Groep 8
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NIEUWJAAR 2015
Ik heb in het nieuwe jaar in de ochtend ge
gamed en ik ben ook naar de McDonalds 
geweest.
Dat was leuk en dat was in Sneek en op de 
donderdag en daarna ben ik naar de buren 
geweest, de buurjongen was jarig en trak
teerde op oliebollen en daarna ben ik naar 
de winkel geweest en daar heb ik een v.i.p 
gekocht en daarna ben ik om vuurwerk ge
weest en om zes uur ging ik al rotjes met 
de buren af steken en om twaalf uur ging ik 
ook los met pijlen en potten en nog rotjes en 
om half drie ging ik naar binnen en daarna 
ging ik gamen En het spel heet FIFA 14 en 
max speen 3.
En zaterdag ging ik naar een vriend van 
mijn moeder en daarna naar de Albert Hein 
en daarna ben ik naar mijn vader zijn vrien
den geweest en daarna ook nog mijn vrien
den ze wonen in de Olde E en net als mijn 
vrienden die wonen naast de speeltuin en 
met een goal en een basketbal paal en daar 
nog schommels en nog een ding , een klim
rek en op het school plein en die dag er na 
heb ik nog een film gehaald.     
En de film heette: Pyrrus dragon een En
gelse film gelukkig zat er ondertiteling bij 
en daarna heb ik nog  een spel gespeeld en 
nog op de tablet en om 12 uur ging ik nog 
op mijn playstation 3 spelen. Wat ik speelde 
was gta5 en FiFa 14

Op onze spiegel in de klas stond:  
humor
Ha ha ha ha…………………

MOPPEN

ER KOMT EEN MAN BIJ 
DE DOKTER.
DE MAN ZEGT TEGEN 
DE DOKTER: “IK HEB HET 
IDEE DAT NIEMAND NAAR MIJ 
LUISTERT.”
ZEGT DE DOKTER: “VOLGENDE !”

NATANIËL FILARSKI GROEP 6

HET WEEKEND 
Ik ben in het weekend naar Nataniël 
geweest: zaterdag! en toen gingen we 
gamen en toen kwam Silvan ook online en 
dat was heel leuk en toen maakte Silvan 
mij zogenaamd “dood” in het spel en dat 
was heel grappig en toen om vijf uur ging 
ik naar huis en ‘s avonds gingen we nog 
tv kijken en we keken Everbody dance 
now en om 12 uur ging ik naar bed en ik 
kon niet slapen dus ik sliep pas 01:00 en 
daarna ging ik nog even op mijn telefoon 
een spelletje doen en filmpjes kijken  en 
de volgende dag keken we om een nieuwe 
auto.We denken dat we een nieuwe auto 
gaan kopen en ik had een hele mooie auto 
gevonden, een Hyundai Santa en die vond 
ik heel mooi alleen die was heel duur en 
toen vonden we er nog een en toen stuur de 
Wytze van der Zweep een foto van een hele 
mooie auto en die was heel mooi er zaten 
dak ramen in en een mooie zwarte kleur 
en een trekhaak en er was nog een andere 
mooie auto en dat was een Kia en die was 
denk ik ook wel mooi. 
Ik was bij Roy, dat is de zoon van Wytze. 
Die heeft een ps3 dat is een spelcomputer en 
daar deden we een spel op en dat was heel 
leuk en daarna gingen we minecraften met 
zijn drieën want Roy zijn broertje heeft ook 
een tablet en toen gingen met zijn drieën 
in een wereld en dat was heel grappig en 
we hadden alle drie een huis en dat was 

heel leuk en daarna gingen we 
moordvrouw kijken. Er was een 

man die schoot iedereen dood 
en toen een uur later gingen 
we naar huis. En we krijgen 
maandag of dinsdag te horen 
hoe duur die auto is en dan 
gaan we hem misschien kopen 

dat is vet leuk!!!!!!!!!!!!!! 
Omdat hij vet mooi en cool is 

en om kwart over negen waren we 
pas thuis en toen ging ik nog even wat 

drinken en wat chips eten en toen ging ik 
naar bed einde.

Rein Zijlstra  groep 6
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Kerstvakantie 2014-2015
Ik was donderdag 15 januari jarig en heb een mobiel gekregen. Het is een Sony 
Experia E1. ik heb ook nog het strand huis van lego friends gekregen . maar het 
mooiste cadeau vind ik de oude oorbellen van mijn moeder. En nu denkt u vast 
oorbellen maar dat zijn de oorbellen van mijn moeder toen ze klein was dus heel oud 
vind ik en ik heb ook nog een nieuwe fiets gekregen maar die moet ik nog uitkiezen .en 
nog veel meer ! 

Auditie: bij de eerste auditie was ik door van bis en ik was door de tweede auditie 
spannenddddd. 

Yessssss ik ben doorrrrr. 

Ik mag mee doen. Het stuk gaat dit 
jaar over Frozen een nieuwe Disneyfilm. 
Ik hoop dat het een leuk stuk wordt. 
Het gaat over twee zusjes en een van 
die zusjes heeft ijskrachten. Op een 
dag gaat het fout en het zusje met de 
ijskrachten loopt weg van huis zo beleven 
ze allemaal een groot avontuur. 

Hester Reitsma

Kerstvakantie 
Ik ben in Limburg geweest en dat was leuk. Er was ook een zwembad en daar was een band die 
je  kon pakken van een ring en dat ging sneller dan normaal. We gingen ook naar Maastricht. Daar 
ging we naar allemaal winkels. We hebben er ook chocomel  gedronken  dat was lekker met slag-
room. Toen gingen we naar de grotten daar gingen we in de trein en die man vertelde ons over de 
grotten. We zaten 10 meter onder de grond. Daarna gingen we naar huis en we gingen zwemmen. 
Woensdag  had ik Thunderkings aan dat ging om 7 uur mis.  Ik stak hem aan, de bovenkant, en  en 
hij  ontplofte  tegen mijn voet aan. Om 12 ging ik naar Twan en vuurwerk af steken. De volgende 
Dag ging ik naar mijn opa en oma om gelukkig nieuwjaar te wensen. En er kwam ook meer familie. 
Vrijdag heb ik niet veel gedaan .

Morris van der Schaaf    groep 8  
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De kerstvakantie!
In de kerstvakantie heb ik heel veel leuke dingen gedaan. En ik wil jullie er heel graag 
wat over vertellen. De eerste week heb ik niet heel erg veel gedaan. maar in weekend 
midden in de vakantie ging ik naar Westmaas toe. (dat ligt in Zuid-Holland) Charles 
mijn oom woonde vroeger in Westmaas. maar toen ontmoette hij mijn tante en gin-
gen ze samen wonen in Baars. (dat ligt vlak bij Steenwijk) maar het huis in Westmaas 
wou Charles wel houden. Dus hebben ze twee huizen. Dus in het weekend gaan ze naar 
Westmaas. Nou nu ga ik weer verder vertellen. Om ongeveer 2 uur gingen we in de 
auto. ( mijn moeder en ik) we moesten ongeveer 2 uren en een half uur in de auto dat 
was echt super saai. Eindelijk waren wij er en wat lag daar?... SNEEUW!!! super 
leuk. Ik kwam daar en gelijk een sneeuwballen gevecht!!! Ik en mijn moeder tegen 
Charles. O wat was hij goed zeg. Hij was de verschrikkelijke sneeuwman! Toen gingen 
we eten en dat eten heette: zuurkool. Het was echt lekker! Na het eten ging mama 
weer weg dus toen was ik alleen met Marjon en Charles. Eerst de tafel afruimen en 
dan gelijk monopoly spelen! Charles wint altijd met monopoly dus toen ook weer. Na 
het potje monopoly gingen we naar bed. Het was toen ondertussen ook al half 12 dus 
zij gingen ook naar bed. De volgende ochtend gingen we eerst ontbijten. En daarna 
naar het park. We gingen lunchen bij Maartje (Charles dochter) en 

Gert-Jan (Maartje haar vriend). We hebben daar pannenkoeken gegeten. Dat was 
super lekker! Na het pannenkoeken eten gingen we naar “S-Gravendeel (ligt ook in 
Zuid-Holland). In “S-Gravendeel woont ook een dochter van Charles met een vriend. 
Charles dochter uit “s-Gravendeel heet Marieke en haar vriend heet Ruud. Ik ging bij 
hun logeren. 1 nachtje. Toen Marjon en Charles weg waren. Gingen we met zijn 3tjes 
naar de Albert hein in het dorpje “s-Gravendeel. We konden wel gaan lopen want het 
was dichtbij. Eenmaal in de supermarkt ontdekte Ruud dat zijn portemonnee nog thuis 
lag. Gelukkig waren Marjon en Charles nog in de buurt dus brachten zij hem nog even. 
‘s Avonds gingen we spaghetti maken in de keuken. Met de muziek heel hard aan. Dit 
was echt super. We gingen eten bij het koffietafeltje op de grond. De spaghetti was 
goed gelukt. Na het eten gingen we toetje eten. Bi j de tv op de bank met een film. De 
film heette Madagascar. En het toetje heette vanille ijs met chocolade saus. Toen de 
film was afgelopen ging ik naar bed toe. De volgende dag gingen we eerst ontbijten. 
Tijdens het ontbijten waren we aan het monopoly spelen. In de middag gingen we naar 
ROTTERDAM. Dat was een half uurtje rijden. Marieke en Ruud zeiden dat het 
in Rotterdam heel mooi was geworden in de afgelopen 10 jaar. Nou dat was echt waar. 
Wat was het daar mooi. Allemaal mooie wolkenkrabbers. Heel erg groot allemaal. Ik 
heb ook de kubuswoningen gezien. En ik heb de eerste wolkenkrabber van Europa ge-
zien. Die is echt heel klein. Je zag eerst een heel groot gebouw en dan nog een en nog 
een en dan opeens komt de eerste wolkenkrabber. Superklein!!! Ik heb ook de straten 
van monopoly gezien. De Cool Singel de Blaak en het Hofplein. Op het Hofplein hadden 
we een theater voorstelling. Die theater voorstelling heette: Alice in wonderland. Dat 
was een best mooie voorstelling. Na de voorstelling gingen we weer naar de auto toe. 
En naar Westmaas toe naar Marjon en Charles toe. Daar gingen we eten. Maartje en 
Gert-Jan waren er ook. Na het eten gingen we beroepen na doen. Dan mag je niet pra-
ten. Om ongeveer 11 uur ging ik op bed. De volgende dag ging ik weer naar huis toe. In 
Easterwierrum. Lekker naar huis naar mijn broertjes en vader en moeder. 

                                  Sinne groep 6
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Elk jaar is dit moment er!
Het moment is hier!
Deze twee weken staan in het punt van, lol en 
gezelligheid. De Kersvakantie!
Elk jaar weer heb je leuke activiteiten, 
opgepropt in twee geweldige weken!
Ik ga een korte samenvatting van de leukste 
activiteiten vertellen!
Om te beginnen met oudejaarsdag!
De dag waar je vuurwerk mag afsteken!
Nou ja, je mag pas om 6 uur afsteken.
Maar daar luistert niemand naar. Ik had heel 
veel Thunderkings en rotjes!
Ik had ook grondbloemen/wondertollen dat 
zijn dingen die lijken op rotjes, maar als je ze 
aansteekt dan gaan ze tollen en dan maken ook 
een zoemend geluid. En ze hebben lichtgevende 
kleuren (best wel gaaf).
Een rotje kent iedereen wel, je steekt hem aan 
en net als een bom knalt hij nadat je hem hebt 
gegooid knalt hij uit elkaar!
Thunderkings zijn mijn lievelings vuurwerkjes, 
ze zijn gemaakt om de lucht in te knallen en dan 
erg hard te exploderen in de lucht. Maar wij 
steken ze anders af! Je pakt een Thunderking en 
legt hem over de kop, en steekt hem aan!
Dan plopt het knallertje eruit en ligt nog 
gewoon op de grond en knalt dan uiteen, nou ik 

kan je vertellen dat dat een harde knal is!
Ik heb dus de hele dag met mijn vrienden 
geknald!
Zaterdag was ik een Assassin samen met Silvan!
We gingen Free runnen met Silvan!
Eerst gingen we de Wall run oefenen!
Dat is tegen de muur op rennen, vasthouden 
aan het randje van de muur en dan komt het 
zware: optrekken aan de muur!
Daarna gingen we nog: salto’s doen, klimmen 
op de klimmuur, balanceren, trapeze en de 
turnbaan met skippybal die was voor de lol!
Zondag ging ik bowlen met papa mama en 
Jesse!
Ik ging wel goed en toen was het moment daar 
ik gooide, ik draaide me om en stak 2 peace 
tekens in de lucht, achter me was het een 
strike!

Na dat prachtige Bowl evenement gingen we 
wokken!
Ik haalde te veel eten en zat vol!
Ik haalde nog 1 wok en liep naar de wok station!
Ik keek welke saus ik moest nemen  toen er een 
Chinees naar me toe liep ,
Hij pakte mijn rauwe eten en gooide het in de 
pan!
Hij zei: ’’Ik maak lekker voor jou!’’

De Geweldige Kerstvakantie
Door Twan ten Hooven

Nieuwjaar, 2015
31 december: ‘s ochtends was er een oliebollen actie het was  heel leuk, het korps heeft 
500 euro opgebracht met alle kosten van de stroom, deeg en vet er al af. Dat is veel geld voor de 
oliebollenactie vorig jaar had het korps 350 euro de helft minder dan dit jaar dat is een goede 
verbetering. Om half vijf gingen we naar de vriendin van Rimmer dat is Emielia en haar vader en 
moeder en haar irritante broertje en gezellige vrienden en familie; daar hebben we een oliebol 
gegeten en wat gedronken dat was heel leuk.  Middags en ‘s avonds hebben we geen gewoon eten 
gegeten maar oliebollen en avonds ook noedels dat was heel lekker.  In de avond kwamen mijn 
oom en tante naar ons toe en ze hebben het bij ons uit gezeten en met ons vuurwerk afgestoken  
we hadden negen vuurpijlen, een slof astronauten, vijftig grondbloemen en een pakje Romeinse. 
kaarsen. De pijlen waren schitterend en heel mooi.   
1 januari: Ik heb kort geslapen en ik was moe en zoveel  mensen een gelukkig nieuwjaar wensen 
en ‘s avonds heb ik een film bij Rob, de vader van Fabio, gekeken en toen de film afgelopen was 
vroeg hij of ik al een mobieltje had en toen zei ik: “nee” en hij gaf zijn ouwe mobieltje en ik was 
heel blij. En toen moesten we gelijk naar bed.  

                        Aletta gr. 7     
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De kerstvakantie
Zaterdag: morgen ik word laat wakker omdat ik weet dat het kerstvakantie is; eerst gaan we thee 
drinken met natuurlijk kerst kransjes; ‘s middags heb ik verder niet veel gedaan 

Zondag: ik kijk ‘s morgens een film, hij is heel spannend hij gaat over een ridder die een brief moet 
bezorgen naar de koning maar hij komt allerlei vreemde dingen tegen.

Maandag: deze morgen belt Aletta me om te vragen morgen mee te gaan naar het zwembad van 
Joure en dat mag ook ik leg alles klaar .

Dinsdag: ik ben al vroeg wakker en dat komt doordat ik vandaag naar het zwembad ga met Aletta 
en Hedzer.  Als eerste ga ik zwemmen dan ik de glijbaan uit proberen en dan ben ik aan de beurt 
het wordt donker in de glijbaan allemaal mooie lichtjes schijnen net een disco in een glijbaan en 
dan glij je heel snel door en dan kom met een grote plons in het water, toen ging ik in de stroming 
en natuurlijk in een super koud bad en toen mochten we voor 2 euro in het kruiden bubbel bad en 
daarna snel in het koude bad brr 

1e kerstdag  We zaten ik de auto op weg naar de cinema we zouden naar mees Kees op de planken 
maar toen kwamen we bij de balie en we vroegen er naar en ja de kaartjes waren uitverkocht dus 
zijn we naar Fire cafe gegaan en hebben daar wat gegeten

Oud jaar: we zitten vol spanning te wachten 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  gelukkig nieuwjaar allemaal ,
 allemaal vuur werk buiten      

Maaike Jonker groep 7
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Op een “nieuwe” school
Ik ging naar mijn “nieuwe” school in bozum op 
vrijdags. Er gingen ook een paar anderen mee en 
dat was ook wel leuk en toen waren we er op de 
School en ik ging eerst naar het school plein
En daar had ik  even gezien en het is een heel 
cool schoolplein en ik ging op het klimrek en  
Dat was ook heel cool en toen gingen we naar 
binnen en toen de vaders en moeders weg waren 
kregen we een rondleiding en je ging in groepjes 
van drie Of vier, Ik ging met rein en fedde door 
de school en zij hebben een knutsellokaal en een 
bibliotheek. We hebben een hele grappige mees-
ter en dat is ook wel leuk en toen de rondleiding 
klaar was begonnen. We met rekenen, met kloken 
en dat deed ik met Ruben. En daarna deden we 
het werkboek, dat deed ik samen met Ytsen en 
we waren snel klaar en het was bijna pauze. En 
toen het pauze was gingen we voetballen en dat 
was heel leuk en we renden over het hele school-
plein en dat was ook wel even nieuw voor ons 
Want op onze school mag dat niet en daarna gin-
gen We naar binnen en toen gingen we aardrijks-
kunde doen dat is een heel klein schrift  en een 
groot boek En ik had alles goed en klaar en ik had 
niks fout maar het was wel moeilijk en best veel 
daarna toen iedereen klaar was gingen we eerst 
nakijken. En daarna gingen we eten op school in 
bozum. Maar ze  hebben geen kippensoep auto-
maat en dat was wel jammer maar dat geeft niks 
want ze hebben wel heel veel anders en toen we 
klaar waren  gingen we hole bolle big doen en 
dat was heel leuk. Daarna moesten we weer naar 
binnen en toen gingen we Engels doen en dat is 
normaal niet echt mijn ding, Maar daar is heel 
leuk en toen we klaar waren Toen gingen we eerst 
onze laden weg brengen en daarna gingen we naar 
huis einde

Van harmjan boersma      groep 6

Frysk gedicht
Myn wrâld  Jelle Bangma 

Ik wit in hiel moai paadsje 
ik kin it fine o
oaren net
it ropt alinne my 
komt, siet it, kom
hijr achter leit in lange leane 
dêr’t rigen beammen
dreame, dreame…

Ik krûp it paadsje del
de wrâld út troch de struken
dêr sjongt de wyn my ta
de blommen leitsje
weist der al
op teanen meitsje ik mei lang
en rik de blauwe loft 
mei flûgels kin ik
fleane, fleane…

Ik fyn it hege gers
de fiver
leaf, ferlegen
de wetterige eagen winke my
de waarme hannen hâlde my
oant fier hijrwei
hoe fier
de toer seis oere slacht
ik moat nei hûs
de beammen wuiwe 
oant moarn, oant moarn…

Hiske Terpstra
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Gelukkig 2015 !!!
Het voorgezet onderwijs………

Wat zou ik leuk vinden aan het voorgezet onderwijs en wat zou mij tegenvallen. 
Dat is voor mij een enorm grote vraag, want ik heb geen oudere broer of zus 
die al op het voorgezet zit. Ik ben ook nog nooit op zo’n school geweest. Het 
enige wat ik weet is dat je bergen huiswerk mee naar huis krijgt, dat je naar 
een klas gaat met je eigen niveau en dat je met wild vreemden in de klas komt. 
Ik weet wel een paar dingen dus. En ik moet trouwens ook nog een fietsen naar 
school door weer en wind. 

Gelukkig heb je tegenwoordig de trein en de bus, maar daar hangt wel een prijs-
kaartje aan. In het begin van het schooljaar (de eerste dag na de vakantie0 
moet je je boeken halen. Als je dan thuis komt met die boeken mot je ze kaf-
ten. Ik heb dat wel een geprobeerd op een notitie boekje, maar zo gemakkelijk 
gaat dat niet. Maar het is een kwestie van steeds weer proberen. Dan het huis-
werk. In de eerste week ( zeggen ze) dat je mega weinig huiswerk mee naar huis 
krijgt, maar in de loop van de tijd werd dat een hele stapel. En dan, je komt in 
een klas vol wild vreemden, niemand die je kent. En dan nog wel het spannend-
ste. Naast wie moet je nou zitten in de klas. Naast het stoere meisje achterin 
of naast die nerd helemaal voorin? Of gewoon in het midden. Zo zijn er zat 
enge dingen. En dan is het grote pauze de hele kantine zit vol. Jij loopt naar het 
cup a soep automaat. Er staat een enorm lange rij met vooral veel brugklassers 
die je niet kent. En dan komt er een meisje jou kant op lopen die toevallig bij 
jouw in de klas zit en stelt haar voor. Jij stelt je ook voor maar wel een beetje 
houterig want je kent haar niet. Later kan je het gelukkig wel goed vinden met 
haar. Maar als ik nou echt moet zeggen wat ik van het voorgezet vind, dan is 
mijn antwoord: “dood eng!”

BIS auditie 2015
De BIS audities zitten er al weer op en ik heb samen deelgenomen aan deze 
auditie met Maaike, Aletta en Hester. Zaterdag 10 januari was de eerste au-
ditie. Voor groep 7 was de eerste auditie ’s ochtends en die voor groep 8 was 
’s middags. Ik zit in groep 8 dus  had ik ’s middags. Ik begon met zang (een van 
mijn zwakkere puntjes) en daarna had ik toneel en dans. Zondag zouden we be-
richt krijgen of ik door mocht naar de tweede auditie. En ik was door op naar 
de tweede. 17 januari was het zover de tweede auditie. Het was een andere au-
ditie. Ik zat in een speciale auditie groep waardoor ik 2 keer moest zingen. Ik 
was erg verkouden, dus ik klonk als een kraai. Later bij de 2de zang auditie werd 
ik helemaal paars van het hoesten. Ik kreeg een glas water en het ging weer 
beter. Onlangs alles wat een beetje mis ging ben ik toch door de audities heen 
gekomen en mag ik meedoen aan het jubileum jaar van BIS 2015: de voorstelling 
“Friezzzz.” 

Hiske Terpstra  groep 8
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Skuorrehofwei 21
9021 CE Easterwierrum
Tel. 058 2501628
Mob. 06 11464745
Fax. 058 2893496
www.brandenburghadm.nl
info@brandenburghadm.nl

Verzorgt voor u:

* Financiële administraties

* Salarisadministratie

* Jaarrekeningen

* Tussentijdse rapportages

* Aangiften loon- en omzetbelasting

* Aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting

* Startersbegeleiding

* Aangiften inkomstenbelasting voor particulieren

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

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

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

Elektra Water Sanitair C.V. Rijwielen
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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

•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Wilt u ook adverteren in de
school- en dorpskrant?

Neem dan contact op met
obs De Fôlefinne

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

m

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
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Om ‘e Ald Toer 
Het redactieadres 

 

Doarpsstrjitte 39, 9021CK Easterwierrum 
 
 

E-mailadres: omdealdtoer@easterwierrum.nl 
Als u de keuzemogelijkheid hebt; graag kopij digitaal aanleveren. 

 

 Verschijningsdatum volgende Om ‘e Ald Toer: April 2015 
 Kopij inleveren vóór 25 maart 2015 

 
 

Fan de redaksje. 
 

Dat der no wer in skoal/doarpskrante foar jim leit is net sa fanselssprekkend  
as miskien wolris tocht wurdt. 

Want it hat faai stien of de krante wie opdoekt. 
Mar gelokkich is Arie van der Meulen ree fûn om it yn elkoar setten 

fan it part fan skoalle, foar syn rekken te nimmen. 
En dat is geweldich, want elkenien wol fansels graach sa no en dan 

in skoal/doarpskrante troch de brievebus ha. 
Ja no?! 

                Foto Geert Siesling 
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Om ‘e Ald Toer, januari ’15 

Aginda 
 

Sneon 7 febrewaris spilet de jeugd fan “Ons Ideaal” by de Poiesz yn Mantgum. 
Snein 8 febrewaris opjaan foar werven van stemburoleden. 
Tiisdei 10 febrewaris biljerten. 
Woansdei 18 febrewaris doarpsbelang vergadering yn de Tysker om 20:00 oere. 
Tiisdei 24 febrewaris biljerten. 
Sneon 7  maart âld papier om 10:00 oere oan de dyk. 
Tiisdei 10 maart biljerten. 
Tiisdei 24 maart biljerten. 
Tiisdei 7 april biljerten. 
Sneon 9 maaie âld papier om 10:00 oere oan de dyk. 

 

Doarpsargyf Easterwierrum docht in oprop!! 
 
Ha jo thús moaie foto’s, kaarten, tekeningen fan Easterwierrum?? 
Eins tige spitich dat se allinnich by jo te besjen binne…elkenien dy’t wat mei 
Easterwierrum hat soe der eins fan genietsje moatte… 
 
Wat sykje wy? Foto’s yn alle soarten/maten (merke, skoalle, feesten, famylje, 
bysûnderheden, persoanen) en fan alle tiden dus ek fan resinte datum!   
 
Ha jo de foto’s yn albums plakt? Gjin probleem…dan nimme we in foto fan in foto 
of skanne we se yn. 
 
Witte jo noch âldEasterwierrumers te wenjen dy’t warskynlik ek noch wol wat 
lizzen ha, dan wolle wy dat ek graach witte! 
 
Digitale bestannen kinne sa nei ús e-mailt wurde.   
 
Alfêst bedankt! 
 
Geart Siesling 058 250 1264/ gsiesling@hetnet.nl 
Piet Boersma 06 130 61 803/ pietboersma@outlook.com 
Meint Miedema 06 212 34 907/ meint@mmiedema.nl 
Stephan Kurpershoek 06 235 414 65/ stephankurpershoek@live.nl 

Om ‘e Ald Toer, januari ’15 
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Om ‘e Ald Toer, januari ’15 

 

de 

 

Piekeren 
De eerste volle week van het nieuwe jaar verliep niet bijster florissant wat betreft het doel dat 
wij in onze praktijk nastreven. Dat doel is uiteraard dieren gezond houden of beter te maken. 
Een viertal honden is ons ontglipt op een leeftijd dat het er nog niet aan toe was. Er was zelfs 
een pup bij van nog geen half jaar. En dat maakt je diep bedroefd. Nu besef ik terdege dat dit 
bij mensen net zo goed voorkomt en dat je soms in de rouwadvertentie leest: … op veel te 
jonge leeftijd is ontvallen onze dierbare… Maar het blijft wrang dat het gebeurt. 

Van twee van onze patiënten was de diagnose duidelijk en infaust. Lang dokteren was zelfs 
zinloos. Als er een lijdensweg dreigt is in laten slapen echt een uitkomst. Maar die andere 
twee stemden ons nog meer bedroefd omdat we geen oorzaak konden vaststellen. Het was 
evident dat ze uit hun lijden verlost moesten worden omdat je zag dat het niet goed zou 
komen. Maar dat er geen vinger achter te krijgen was waarom, dat maakt je machteloos en 
verdrietig. Overigens: als we het zelf niet meer weten sturen we in overleg altijd door naar de 
specialist. Het is des te frustrerender dat ook die geen antwoord kon geven. De zeer schrale 
troost is dat we noch onszelf, noch ons doorverwijsadres een verwijt kunnen maken. Alles wat 
er gedaan kon worden is gedaan. Wel levert het vaak een nacht piekeren op: wat had er toch 
nog beter of anders gekund; hebben we mogelijk iets over het hoofd gezien?  Dat duurt 
gelukkig nooit langer dan één nacht. Na een slapeloze nacht moet je de volgende dag gewoon 
weer aan de bak en dat maakt je zo moe dat je de avond daarop slaapt als een blok. Bovendien 
is het vaak dusdanig druk met andere patiënten die jouw aandacht volledig opeisen, dat je de 
zinnen wel moet verzetten. Resteert uiteindelijk de conclusie in alle nederigheid te moeten 
vaststellen dat we niet overal een goed antwoord op hebben en dat niet elke patiënt te genezen 
is. Daarvan moet zowel ik als dierenarts mij, als ook het baasje zich terdege bewust zijn. Je ne 
suis pas le bon Dieu. Nee, gelukkig niet. En dan rest mij slechts troost te bieden aan de baas 
of bazin. 

Nijs fan Doarpsbelang

Op 29 novimber ha wy meiinoar it feest fan it 10-jierrich jubileum fan “De
Tysker” fierd. Achter it korps oan setten wy op nei “De Tysker”. De bern koene
ballonnen oplitte en foar harren wie in apart programma gearstald. Yn ‘e rin fan
‘e middei ha hast alle ferienings in demonstraasje fan harren aktiviteiten jûn. De
mage begong by de measten dêrnei aardich te jûkjen en der waard dan ek flink
iten fan it stamppot-buffet. Dit foel deryn as in preek yn in âlderling. De jûns
koe der noch dûnse wurde op de muzyk fan Weima & v.d. Werf.
Tidens it feest is der oan Koen Eekerk in lintsje útdield troch boargemaster
Liemburg. Koen krige dit foar syn ynset as frijwiliger by allerhande aktiviteiten.

Yn oktober en desimber ha Tineke Altenburg en Tryntsje van der Meer nei in
byienkomst fan de gemeente west oangeande de nije soarchwet. Wethâlder
Marja Reijndorp lei hjir út wat de feroarings en ûntwikkeingen binne yn it
sosjaal domein, sa as dat op 1 jannewaris 2015 útein set. Yn Littenseradiel wurdt
der in gebietstiim ynsteld. Der wurdt yn elts doarp in “sleutelfiguur” socht.
Wat der fan sa’n “sleutelfiguur” ferwachte wurdt is net alhiel dúdlik. De namme
“sleutelfiguur” fûnen de oanwêzigen net in gelokkige kar, dit is dan ek oanpast
nei kontaktpersoan.
Yn desimber koene wy kennismeitsje mei it gebietstiim. De lieding fan it tiim is
yn hannen fan Anita Modderman. De nammen, mei in foto fan de leden ha yn
“Op ‘e Skille”stien. Ek is hûs oan hûs in krante mei ynformaasje ferspraad.
De funskje fan kontaktpersoan kin troch ien persoan op him/har nommen wurde
mar ek troch meardere. Ferskate doarpen ha der foar keazen om dit foarlopich
by Doarpsbelang ûnder te bringen, oant der mear dúdlikheid is oer de ynhâld en
funksje. Yn ‘e maitiid sil hjir noch in ferfolch oan jûn wurde.
It gebietstiim is te berikken op tel. nr. 14-0515 of info@sudwestfryslan.nl.

Fia de provinsje is hûs oan hûs oan berjocht ferspraad oer it op ‘e nij
ynrjochtsjen fan de N354, trajekt Tsienzerbuorren - Raerd – Easterwierrum. Nei
de earste byienkomst is besluten ek it trajekt fan Easterwierrum - Dearsum
hjirby te belûken. Der is in projektgroep gearstald om meiinoar te besjen hokker
knipepunten der binne en wat oanpast wurde moat/kin. Yn dizze groep komme
de measte fertsjintwurdigers fan Tsienzebuorren, fierder ek oare oanwenjenden
en de doarpsbelangen fan Reduzum, Raerd en Easterwierrum. Easterwierrum
wurdt fertsjintwurdige troch Tryntsje van der Meer.
Fan de groep wurdt frege mei te tinken oer it ferbetterjen fan de feilichens
benammen by de oansluting fan Easterwierrum en Raerd en it ferbetterjen fan de
wenomjouwing fan Tsienzerbuorren. As jo fragen of suggestjes ha kinne jo dy
rjochtsje oan Tryntsje van der Meer, it kin dan meinommen wurde nei it oerlis.
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Yn novimber is it fytspaad lâns de Swette offisjeel iepene. De brêge hat de namme 
“De Swetse” krigen. De heechste klassen fan de omlizzende basisskoallen wiene 
frege in namme te betinken. Yn de earste wike fan jannewaris is it paad opnommen 
yn de knooppuntenrûte
De jiergearkomste fan Doarpsbelang sil hâlden wurde op woansdei 18 febre wa-
ris 2015 de jûns om 8.00 oere yn “De Tysker”. Skriuw dizze datum dus fêst op.

Ut namme fan it bestjoer, 
Tryntsje van der Meer.

Nijs fan muzykferiening ‘Ons Ideaal’
Op sneon 1 novimber fersoarge ‘Ons Ideaal’ it saneamde Lotterij-konsert. De yn-
tree wie in lot fan de ‘Grote Clubactie’. Derneist waarden der ek gewoane lotsjes 
ferkocht. Hjirmei wie in priis te winnen as in muzykstik (dit waard dan fansels spile 
troch it korps).
De leden ha yn eigen famylje- en kennissenkring ek lotten ferkocht fan de ‘Grote 
Clubactie’. Al mei al hat dizze aksje it korps €240,- opsmiten! Dank foar jim bydra-
ge!
Gjin krystkonsert dit jier, mar wol wer lekkere oaljebollen op âldjiersdei. Dit jier 
by Jo-albert & Enith yn it hok. It daai waard makke by Johannes & Ada, de flierfer-
warming by Jo-albert & Enith soarge foar it riisproses en de bakkers (Jo-albert 
Kooistra, Johannes Dijkstra & Sibe Nijholt) soargen dat der lekkere oaljebollen fan 
bakt waarden.
Ek by ús haadsponsor, Sjoerd Sypersma, krigen de klanten in oaljekoek fan ‘Ons 
Ideaal’.
De totale opbringst fan dizze aksje is rûchwei €500,-! Tige tank foar jim klandyzje,
Jo-albert & Enith nochris tige tank foar it bakken en jimme gastfrijheid!
Op sneon 17 jannewaris hold ‘Ons Ideaal’ har 2-jierlikse Nijjierskonsert.
De jûn waard iepene troch it jeugdkorps ‘Hear ús’ fan Weidum & Easterwierrum. 
Sy stean ûnder lieding fan Ria Fennema. Dêrnei spile ‘Ons Ideaal’ de stikken Happy 
New Year, Antonin’s New World (foar dizze gelegenheid: New Year) en Hotel Cali
fornia fan de Eagles.
Nei it skoft gie it korps fierder mei in beestachtich tema. Alle muzykstikken hienen 
te krijen mei bisten. Sa waard ûnder oare spile: Eye of the tiger, Le Carnaval des 
Animaux en The Pink Panther.
Oan ‘e ein fan it konsert waarden troch de foarsitter, Ate Haagsma, de sponsors fan 
it korps neamd en betanke en fansels ek it manmachtige publyk!
Foar it korps wie dizze jûn ek bysûnder om’t we sûnder hulpen dit konsert dwaan 
koenen. Utsein ien hulp: de frou fan de dirigint op trompet. Dat is in seksje wêr’t we 

Om ‘e Ald Toer, januari ’15 
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noch wol wat blazers brûke kinne. Dat mochten der trompettisten ûnder jim wêze 
dy’t wol wer ris blaze wolle… Jim binne fan herte wolkom om ris op in freedtejûn 
(fan 20.00 oere ôf) in repetysje by te wenjen (yn de Tysker)! Oare muzikanten fan-
sels ek, nije leden binne altyd wolkom!
De jûn waard ôfsluten mei sjampanje foar eltsenien en de Radetsky Mars, in klassie
ker dy’t fansels net ûntbrekke mei op in Nijjierskonsert.
Al in oantal jierren besykje wy mei te dwaan oan de sponsoraksje fan de Poiesz 
foar de jeugd. Dit jier binne wy troch en dogge we mei!
Op sneon 7 febrewaris sil de jeugd fan ‘Ons Ideaal’ har hearre litte by de Poiesz 
su-permerk yn Mantgum.
Foar de minsken dy’t boadskipje yn Mantgum, soenen jim ús jeugd stypje wolle? 
Alfêst tank!
Foarútsjoch:
Op’t stuit ha de leden fan it doarpskoar Easterwierrum en ‘Ons Ideaal’ oerlis om 
tegearre in Peaskekonsert te jaan. Ik kin alfêst fertelle dat it in bysûnder konsert 
liket te wurden.
Hâldt de brievenbus yn ‘e gaten foar in útnoeging!
Yn maaie docht it korps wer mei oan it ‘Gouden Spikerfestival’ yn Ureterp. De 
stikken dy’t wy hjir spylje wurde beoardield troch in fakkundige sjuery. De oare 
kear mear hjiroer.

Oant safier en oant de oare kear!
Joukje Zijlstra
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er gedaan kon worden is gedaan. Wel levert het vaak een nacht piekeren op: wat had er toch 
nog beter of anders gekund; hebben we mogelijk iets over het hoofd gezien?  Dat duurt 
gelukkig nooit langer dan één nacht. Na een slapeloze nacht moet je de volgende dag gewoon 
weer aan de bak en dat maakt je zo moe dat je de avond daarop slaapt als een blok. Bovendien 
is het vaak dusdanig druk met andere patiënten die jouw aandacht volledig opeisen, dat je de 
zinnen wel moet verzetten. Resteert uiteindelijk de conclusie in alle nederigheid te moeten 
vaststellen dat we niet overal een goed antwoord op hebben en dat niet elke patiënt te genezen 
is. Daarvan moet zowel ik als dierenarts mij, als ook het baasje zich terdege bewust zijn. Je ne 
suis pas le bon Dieu. Nee, gelukkig niet. En dan rest mij slechts troost te bieden aan de baas 
of bazin. 

105 jier lyn, waard it korps oprjochten. De bining fan de leden mei it korps 
is grut, dat bliken docht út it persintaazje bûtenleden (> 65%, benammen 
âld Easterwierrumers).
It korps stiet sûnt 2007 ûnder lieding fan Menno Haantjes dy’t de 
muzikanten yn in goede en noflike gearwurking nei moaie optredens 
en resultaten liedt. Menno Haan-tjes wurket as koperdosint by ferskate 
muzykferienings en muzykskoallen. Dêrneist is hy ek aktyf as komponist 
en arranzjeur en is hy engraver foar ferskate muzyk útjouwerijen.

Sûnt 2010 fersoarget “Ons Ideaal” , yn oparbeidzjen mei de legere 
skoallen, muzyk-projekten foar de groepen 5-8 yn Easterwierrum en Raerd. 
It korps leveret de dosint en ynstruminten, de skoallen leverje tiid (foar in 
perioade fan 6 wiken, 2 oeren wyks) en de lokaasje. Nei dizze perioade 
kinne de learlingen oanjaan oft sy fierder wolle. Neist de skoallen, hat “Ons 
Ideaal” ek de gearwurking socht mei it korps “de Harmonie” fan Weidum. 
Ien en oar hat laad ta it jeugdkorps “Hear ús!” dat sa’n 15 learlingen 
hat. It projekt hat bewiisd dat der noch rom plak is foar korpsmuyzk! 
It jeugdkorps stiet ûnder entûsjaste lieding fan Ria Fennema.
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Út de Tysker 

(Samenvatting in het Nederlands zie onderaan.) 

Jubileum 10 jier Tysker 
Fan de middeis 3 oere ôf oant let op de jûn past der mar ien wurd foar: Geweldich! 
De optocht mei it korps op de wein wie al in belevenis, it doarp stie fol minsken, en 
al dy minsken giene ek mei nei it doarpshûs. Safolle ha wy noch nea binnendoarren 
hân, der wiene te min kapstokken! 
De demonstraasjes fan de ferskillende brûkers lieten in grut ferskaat oan sportive en 
kulturele aktiviteiten sjen. Sa wie it MFC bedoeld doe’t it tsien jier lyn setten waard. 
It takennen fan in lintsje oan Koen Eekerk makke it feest kompleet. 
De feestkommisje hie foar in nijsgjirrich program soarge en lekker iten oanklaaid mei 
in foarstelling, en dêrnei wiene Weima en vd Werf de gongmakkers fan it feest. 
Op nei de folgjende lustrums. 

De nije prizen per 1 jannewaris moatte noch even wenne foar de barfrijwilligers 
en klanten, mar dat sil wol gau gewoan wurde: 1 blauwe en 1 rôze munt foar wyn 
en sterke drank, en deselde priis foar de snacks dy’t út en troch ferkocht wurde. 
De oare prizen binne gelyk bleaun. Snoep is no 1 rôze munt foar in pûdsje of swiete 
fersnaperingen. 
Ek de hierprizen binne wat ferhege nei 10 jier. Sjoch de website foar details. 

Mei it nijjiersfeest, dat de Activiteiten Commissie dit jier organisearre hie, sette it 
jier moai yn. Der hiene wat mear minsken wêze mocht, benammen fan de wat âldere 
generaasje, mar dy krije takom jier wer in kâns. It wie gesellich en de muzikant paste 
der wûnderwol by. In echte publyksspiler! 

Ûnderwilens ha wy ek de earste aktiviteit fan de kulturele kommisje hân: de lêzing 
oer de Trans Sibearië Ekspress troch ûnderskreaune. Der wiene eksakt 50 beteljende 
besikers, dat dat wie bêst genôch. No seagen wy ek ris minsken út oare plakken, oant 
hielendal Holwert oan ta. Mei AC en KK hoopje wy in nijsgjirrige programmearring 
op te bouwen. 
Folgje de aktiviteiten fia de aginda yn dizze krante en op de website fan 
Easterwierrum. 

Nederlandse samenvatting: 
Jubileumfeest 10 jaar Tysker zeer goed bezocht, groot succes. Lintje voor Koen 
Eekerk was een van de hoogtepunten. 
Nieuwe prijzen: 2 euro (1 blauwe en 1 roze munt) voor wijn en sterke drank en 
snacks: hotdog etc. Ook zaalhuur na 10 jaar verhoogd. 
Nieuwjaarsfeest op 3 jan gezellig, had iets meer bezoekers verdiend. 
Lezing Trans Siberië Express goed bezocht. 

Jan Schotanus

Om ‘e Ald Toer, januari ’15 
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Om ‘e Ald Toer, januari ’15 

 

de 

 

Piekeren 
De eerste volle week van het nieuwe jaar verliep niet bijster florissant wat betreft het doel dat 
wij in onze praktijk nastreven. Dat doel is uiteraard dieren gezond houden of beter te maken. 
Een viertal honden is ons ontglipt op een leeftijd dat het er nog niet aan toe was. Er was zelfs 
een pup bij van nog geen half jaar. En dat maakt je diep bedroefd. Nu besef ik terdege dat dit 
bij mensen net zo goed voorkomt en dat je soms in de rouwadvertentie leest: … op veel te 
jonge leeftijd is ontvallen onze dierbare… Maar het blijft wrang dat het gebeurt. 

Van twee van onze patiënten was de diagnose duidelijk en infaust. Lang dokteren was zelfs 
zinloos. Als er een lijdensweg dreigt is in laten slapen echt een uitkomst. Maar die andere 
twee stemden ons nog meer bedroefd omdat we geen oorzaak konden vaststellen. Het was 
evident dat ze uit hun lijden verlost moesten worden omdat je zag dat het niet goed zou 
komen. Maar dat er geen vinger achter te krijgen was waarom, dat maakt je machteloos en 
verdrietig. Overigens: als we het zelf niet meer weten sturen we in overleg altijd door naar de 
specialist. Het is des te frustrerender dat ook die geen antwoord kon geven. De zeer schrale 
troost is dat we noch onszelf, noch ons doorverwijsadres een verwijt kunnen maken. Alles wat 
er gedaan kon worden is gedaan. Wel levert het vaak een nacht piekeren op: wat had er toch 
nog beter of anders gekund; hebben we mogelijk iets over het hoofd gezien?  Dat duurt 
gelukkig nooit langer dan één nacht. Na een slapeloze nacht moet je de volgende dag gewoon 
weer aan de bak en dat maakt je zo moe dat je de avond daarop slaapt als een blok. Bovendien 
is het vaak dusdanig druk met andere patiënten die jouw aandacht volledig opeisen, dat je de 
zinnen wel moet verzetten. Resteert uiteindelijk de conclusie in alle nederigheid te moeten 
vaststellen dat we niet overal een goed antwoord op hebben en dat niet elke patiënt te genezen 
is. Daarvan moet zowel ik als dierenarts mij, als ook het baasje zich terdege bewust zijn. Je ne 
suis pas le bon Dieu. Nee, gelukkig niet. En dan rest mij slechts troost te bieden aan de baas 
of bazin. 

Om ‘e Ald Toer, januari ’15 

 
Erf en veldnamen in Easterwierrum. 

 
    Bij de Fryske Akademy in Leeuwarden zijn verschillende kaartenbakjes gevuld 
met oude namen die in het veld werden gebruikt. Voor Easterwierrum waren hierbij 
ruim vijftig van deze zogenaamde toponymie aanwezig. Een kleine inventarisatie 
onder oudere dorpsbewoners levert al snel het dubbele op. 
   De voorburen bijvoorbeeld werd bij een verkoping in de Leeuwarder Courant van 
2 april 1858 genoemd als weiland. In 1894 noemde men dit over- en voorburen. 
Hiermee wordt het gebied aangeduid, waarin nu een groot deel van het dorp is gele-
gen, namelijk de Rydwei, Butewei en Finne.  
   Vellenburg moet aan het eind van het Tjerkepaed hebben gelegen, aan de toenmali-
ge opvaart naar Tjerkebuorren. Begin negentiende eeuw was hier namelijk een leer-
looierij gevestigd. 
   De meeste boerderijen hadden eveneens hun eigen naam, met soms meerdere be-
namingen voor dezelfde plaats. Vogelzang of Foeghelsangh ligt duidelijk aan de Fu-
gelsangleane (nr.15), Aetsema Saete werd ook wel It Heechhiem genoemd (Hegedyk 
2). Een van de oudste is Gerbrandastate (Tjerkebuorren 5) en daarnaast Lutke Hania 
of Vogelsangh van Hania (Tsjerkebuorren  9). Great Walkama (Tjerkebuorren 1) 
werd bij een verkoping in 1817 nog De Hooiberg genoemd. It Stalke Nest (De Dille 
1) werd tevens als Zathe Halfweg bekend gemaakt. Harkemastate is gelegen aan de 
Doarpstrjitte 52. Maar 300 meter landinwaarts lag de reeds verdwenen Jorritsma-
sate.  
   Ook percelen landbouwgrond hadden veelal een naam. Door de voortdurende 
schaalvergroting worden percelen samengevoegd en raken deze oorspronkelijke na-
men veelal in onbruik. Zuidelijk van de Ald Toer lag de Bergstún. Iets oostelijk lag 
de Kajût en verderop de Poartfinne en de Túnpôlle.  
    Namen werden regelmatig uitgedrukt in pondematen aangevuld met andere ken-
merken. Zo kwam men op it nijlân namen tegen als, Bange Fjouwere, Striefiife, 
Beppefiife, Stringseize, Hoekstjsiene en Fiift Iene.  
   Ook lagen hier It Mienskar, De Twirre en de Raerderhoeke, dat ook als Raerder-
hikke voorkwam. Gouwlândt en Moardikkers lagen dichter bij het Mantgummerhûs-
ke en dicht bij de Dille lag de Mêdden.  
     Sommige namen zijn daarbij al heel oud. De Twieren werd al in 1722 als tsjerke-
lân aangeduid, maar de precieze locatie blijft onduidelijk. De Colsmeer ligt aan de 
Schillaarder Vaart bij de reeds verdwenen watermolen en werd al in 1650 genoemd. 
De Bursilen zijn afwateringsduikers, die op verschillende plaatsen in de Hegedyk 
voorkomen tussen het oude en nieuwe land. Ze komen ook voor onder de namen 
Bosylen en Boerzylen en werden reeds in 1499 genoemd. 
          
 Nico van der Werf.     
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Bewust  Grien  Easterwierrum             6 oktober en oar nijs. 
 
Foar de fekânsje, 24 maaie, hiene we de start fan BGE. In tiige slagge middei mei de 
iepening fan de boekekasten en it skriuwen fan ideeën op âfvalpapier. De ruilboeke-
kasten binne tiige yn´e smaak fallen. Der wurdt goed gebrûk fan makke en der wurdt 
oer praat; foaral by Tsjitske yn´e thétún hawwe hja it gauris oer dy moai beskildere 
kasten.  
It ferfolch op de ideeën fan dy middeis is de jûn fan 6 oktober, yn de Tysker, oer 
enerzjykoöperaasjes mei as sprekker Bouwe de Boer, dé specialist op it mêd fan 
soksoarte koöperaasjes en duorsumme enerzjy. Mei syn wittenskip en entûsiasme 
koe er maklik twa jûnen folprate. Hy wurket by de Gemeente Ljouwert en fertelde 
foaral oer de nijste untwikkelingen op it mêd fan duorsumme enerzjy. Sinnepanielen 
op parkeerterreinen, gas út stront, enerzjyneutrale hûzen, waarmte ut´e ierde en me-
ar. Wisten jo bygelyks dat de nije keunstiisbaan fan Ljouwert enerzjyneutraal wurdt? 
Dat betsjut dat der likefolle enerzjy makke wurdt as dat der nedich is.  
Om mei dit soarte untwikkelingen dwaande te wezen en der sizzenskip oer te 
hawwen wurde rounom yn´e provinsje pleatslike enerzjycoöperaasjes oprjochte. Yn 
de trije noardelijke provinsjes is al in koöp. Enerzjybedriuw oprjochte, nl. NLD 
energie. It is de bedoeling dat de winsten nei de pleatslike koöp. geane en de NLD is 
yn eigendom en wurdt beheard troch trije provinsjale koöperaasjes. Yn Fryslân is dat 
us koöperaasje, yn Grinslân en Drinte binne de oare beide. Dizze provinsjale koöp. 
wurde bestjoerd troch de pleatslike koöp. dy´t al oprjochte binne en dy´t noch op-
rjochte wurde. Dizze jûn binne der al minsken dy´t yn in groepke wolle om te praten 
oer in enerzjykoöperaasje yn Easterwierrum. Fierder bin der noch in tal groepkes 
untstien. Ien oer sinnepanielen, ien oer in pluktún en in aksje foar minsken dy´t it 
finansjeel krap hawwe. Yn earste ynstânsje praatgroepkes wer´t mei de tiid aksje  op 
folgje kin. In tiige fruchtbere jûn mei in entûsiaste sprekker. 

Om ‘e Ald Toer, januari ’15 
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We bin no jannewaris en der is al in enerzjykoöperaasje  oprjochte middels notaris 
en KvK. It bistjoer fan´e koöperaasje wurdt foarme troch Paula Boersma, Lieuwe 
Brandenburgh, Tryntsje v d Meer, Petra Miedema, Rintsje de Boer en Joop Bootsma.  
Der is in nijsbrief yn´e loft fia de mail mei as redakteur Esther Jongste.  
De oare groepen, sinnepanielen, pluktún en mei sletten beurzen, binne ek dwaande 
om pratendewei oan´e keukenstafel ideeën en plannen te untwikkeljen.  De bewuste 
griene duorsumme enerzjy brûst yn Easterwierrum oer de tafel hinne. 
                                       Fan ús fêste meiwurker Gosse Knoop   

 

Út de Tysker 
 
(Samenvatting in het Nederlands zie onderaan.)  
 
Jubileum 10 jier Tysker 
Fan de middeis 3 oere ôf oant let op de jûn past der mar ien wurd foar: Geweldich!  
De optocht mei it korps op de wein wie al in belevenis, it doarp stie fol minsken, en al dy minsken 
giene ek mei nei it doarpshûs. Safolle ha wy noch nea binnendoarren hân, der wiene te min 
kapstokken!  
De demonstraasjes fan de ferskillende brûkers lieten in grut ferskaat oan sportive en kulturele 
aktiviteiten sjen. Sa wie it MFC bedoeld doe't it tsien jier lyn setten waard.  
It takennen fan in lintsje oan Koen Eekerk makke it feest kompleet.  
De feestkommisje hie foar in nijsgjirrich program soarge en lekker iten oanklaaid mei in 
foarstelling, en dêrnei wiene Weima en vd Werf de gongmakkers fan it feest.  
Op nei de folgjende lustrums.  
 
De nije prizen per 1 jannewaris moatte noch even wenne foar de barfrijwilligers en klanten, mar dat 
sil wol gau gewoan wurde: 1 blauwe en 1 rôze munt foar wyn en sterke drank, en deselde priis foar 
de snacks dy't út en troch ferkocht wurde. De oare prizen binne gelyk bleaun. Snoep is no 1 rôze 
munt foar in pûdsje of swiete fersnaperingen.  
Ek de hierprizen binne wat ferhege nei 10 jier. Sjoch de website foar details.  
 
Mei it nijjiersfeest, dat de Activiteiten Commissie dit jier organisearre hie, sette it jier moai yn. Der 
hiene wat mear minsken wêze mocht, benammen fan de wat âldere generaasje, mar dy krije takom 
jier wer in kâns. It wie gesellich en de muzikant paste der wûnderwol by. In echte publyksspiler!  
 
Ûnderwilens ha wy ek de earste aktiviteit fan de kulturele kommisje hân: de lêzing oer de Trans 
Sibearië Ekspress troch ûnderskreaune. Der wiene eksakt 50 beteljende  besikers, dat dat wie bêst 
genôch. No seagen wy ek ris minsken út oare plakken, oant hielendal Holwert oan ta. Mei AC en 
KK hoopje wy in nijsgjirrige programmearring op te bouwen.  
Folgje de aktiviteiten fia de aginda yn dizze krante en op de website fan Easterwierrum.  
 
Nederlandse samenvatting:  
Jubileumfeest 10 jaar Tysker zeer goed bezocht, groot succes. Lintje voor Koen Eekerk was een 
van de hoogtepunten.  
Nieuwe prijzen: 2 euro (1 blauwe en 1 roze munt) voor wijn en sterke drank en snacks: hotdog etc. 
Ook zaalhuur na 10 jaar verhoogd.  
Nieuwjaarsfeest op 3 jan gezellig, had iets meer bezoekers verdiend.  
Lezing Trans Siberië Express goed bezocht.  
 
Jan Schotanus 
 

We bin no jannewaris en der is al in enerzjykoöperaasje oprjochte middels notaris 
en KvK. It bistjoer fan´e koöperaasje wurdt foarme troch Paula Boersma, Lieuwe 
Brandenburgh, Tryntsje v d Meer, Petra Miedema, Rintsje de Boer en Joop Bootsma.
Der is in nijsbrief yn´e loft fia de mail mei as redakteur Esther Jongste.
De oare groepen, sinnepanielen, pluktún en mei sletten beurzen, binne ek dwaande 
om pratendewei oan´e keukenstafel ideeën en plannen te untwikkeljen. De bewuste 
griene duorsumme enerzjy brûst yn Easterwierrum oer de tafel hinne.

Fan ús fêste meiwurker Gosse Knoop

Om ‘e Ald Toer, januari ’15 

 

de 

 

Piekeren 
De eerste volle week van het nieuwe jaar verliep niet bijster florissant wat betreft het doel dat 
wij in onze praktijk nastreven. Dat doel is uiteraard dieren gezond houden of beter te maken. 
Een viertal honden is ons ontglipt op een leeftijd dat het er nog niet aan toe was. Er was zelfs 
een pup bij van nog geen half jaar. En dat maakt je diep bedroefd. Nu besef ik terdege dat dit 
bij mensen net zo goed voorkomt en dat je soms in de rouwadvertentie leest: … op veel te 
jonge leeftijd is ontvallen onze dierbare… Maar het blijft wrang dat het gebeurt. 

Van twee van onze patiënten was de diagnose duidelijk en infaust. Lang dokteren was zelfs 
zinloos. Als er een lijdensweg dreigt is in laten slapen echt een uitkomst. Maar die andere 
twee stemden ons nog meer bedroefd omdat we geen oorzaak konden vaststellen. Het was 
evident dat ze uit hun lijden verlost moesten worden omdat je zag dat het niet goed zou 
komen. Maar dat er geen vinger achter te krijgen was waarom, dat maakt je machteloos en 
verdrietig. Overigens: als we het zelf niet meer weten sturen we in overleg altijd door naar de 
specialist. Het is des te frustrerender dat ook die geen antwoord kon geven. De zeer schrale 
troost is dat we noch onszelf, noch ons doorverwijsadres een verwijt kunnen maken. Alles wat 
er gedaan kon worden is gedaan. Wel levert het vaak een nacht piekeren op: wat had er toch 
nog beter of anders gekund; hebben we mogelijk iets over het hoofd gezien?  Dat duurt 
gelukkig nooit langer dan één nacht. Na een slapeloze nacht moet je de volgende dag gewoon 
weer aan de bak en dat maakt je zo moe dat je de avond daarop slaapt als een blok. Bovendien 
is het vaak dusdanig druk met andere patiënten die jouw aandacht volledig opeisen, dat je de 
zinnen wel moet verzetten. Resteert uiteindelijk de conclusie in alle nederigheid te moeten 
vaststellen dat we niet overal een goed antwoord op hebben en dat niet elke patiënt te genezen 
is. Daarvan moet zowel ik als dierenarts mij, als ook het baasje zich terdege bewust zijn. Je ne 
suis pas le bon Dieu. Nee, gelukkig niet. En dan rest mij slechts troost te bieden aan de baas 
of bazin. 

38 rozen voor Griet Boersma

38 jaar lang was Griet Boersma schminkster bij het toneel in Easterwierrum. 
Terwijl de spelers zaten te zenuwpezen voor de voorstelling, zorgde Griet er 
in alle rust voor dat ze goed in de makeup zaten. Kwamen de spelers na af
loop stuiterend van de adrenaline het podium af, dan stond Griet klaar om ze 
grondig af te schminken.
Na tig voorstellingen, dozen make-up en kilo’s wattenschijfjes vindt Griet het 
welletjes geweest: ze hangt haar make-up koffer aan de wilgen. 
Het bestuur van toneelvereniging “Op Nij Foriene” wilde haar ‘pensionering’ 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Samen met oudbestuursleden, spelers 
en familie overviel het bestuur Griet tijdens de repetitie van het koor waar 
ze lid van is. Ze kreeg 38 rozen, een dik verdiend applaus, veel zoenen en ze 
werd toegezongen. Griet, nogmaals ontzettend bedankt voor je inzet en be
trokkenheid!

Trudy de Vos



3232

Om ‘e Ald Toer, januari ’15 

 

Stichting Begraafplaats Easterwierrum 
 
Yn 2014 hat de SBE mei de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk dwaande west om te 
sjen wat de mooglikheden binne om it 17de-ieuske oerwurk te restaurearjen en om der 
wizerplaten oan te keppeljen sadat der wer in klok yn de Ald Toer komt.  
Se hawwe in ynspeksjerapport makke en in restauraasjebestek. Wy ha twa bedriuwen frege 
om in offerte en ein jannewaris witte we dan mear oer de helberheid.  
Sûnt novimber stiet it oerwurk by Gerrit Bouma, mar it is de bedoeling dat it no earst yn de 
Ald Toer komt, want foardat wy de sinteraasje rûn ha, binne we wol in jier fierder. Yntusken 
kin it oerwurk dan wol besjoen wurde.  
De keuze is om it yn orizjinele steat werom te bringen en dêr wizerplaten oan te keppeljen, of 
- in stik goedkeaper fansels -, allinne wizerplaten mei in elektryske oandriuwing.  
Wy hâlde jim op de hichte.  
 
Ald Toer 
Al wennet Sijmen Schoustra net mear op Tsjerkebuorren, hy hyst by gelegenheden noch altyd 
de flagge en set de toer fan heal desimber oant heal jannewaris yn it ljocht. By dei en by nacht 
is er in fraai beaken yn it lânskip!  

 Werven stemburoleden. 

Op woansdei 18 maart 2015 is de ferkiezing fan de leden fan Provinsjale Steaten 
en de leden fan it algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân.                                                                                                               
Foar dizze dei wurde der leden en plakferfangende leden foar it stimburo frege.                                        
De buro’s binne iepen fan 7.30 oant 21.00 oere en der wurdt wurke yn twa 
ploegen per stimburo. Nei sluting moatte de stimmen noch teld wurde.                                                                                                      
De stimburo-leden ha sitting fan 7.00 oant 12.30 oere,  en fan 20.30 oere ôf oant 
de ein fan de wurksumheden. De plakferfangende stimburoleden wurde fan 
12.30 oant 20.30 oere ferwachte. Begjin maart wurdt der in trening organisearre.                                                                                                                 
Ha jo belangstelling dan graach fóár 8 febrewaris opjaan by Tryntsje van der 
Meer. Sy soarget dat de gegevens by de gemeente komme.                                                                                                                                      
Fragen kinne rjochte wurde oan de hear Ben Damhuis (0515-334460) of Johan 
Willem de Groot (0515-334494) fan de gemeente. 

Om ‘e Ald Toer, januari ’15 
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de 

 

Piekeren 
De eerste volle week van het nieuwe jaar verliep niet bijster florissant wat betreft het doel dat 
wij in onze praktijk nastreven. Dat doel is uiteraard dieren gezond houden of beter te maken. 
Een viertal honden is ons ontglipt op een leeftijd dat het er nog niet aan toe was. Er was zelfs 
een pup bij van nog geen half jaar. En dat maakt je diep bedroefd. Nu besef ik terdege dat dit 
bij mensen net zo goed voorkomt en dat je soms in de rouwadvertentie leest: … op veel te 
jonge leeftijd is ontvallen onze dierbare… Maar het blijft wrang dat het gebeurt. 

Van twee van onze patiënten was de diagnose duidelijk en infaust. Lang dokteren was zelfs 
zinloos. Als er een lijdensweg dreigt is in laten slapen echt een uitkomst. Maar die andere 
twee stemden ons nog meer bedroefd omdat we geen oorzaak konden vaststellen. Het was 
evident dat ze uit hun lijden verlost moesten worden omdat je zag dat het niet goed zou 
komen. Maar dat er geen vinger achter te krijgen was waarom, dat maakt je machteloos en 
verdrietig. Overigens: als we het zelf niet meer weten sturen we in overleg altijd door naar de 
specialist. Het is des te frustrerender dat ook die geen antwoord kon geven. De zeer schrale 
troost is dat we noch onszelf, noch ons doorverwijsadres een verwijt kunnen maken. Alles wat 
er gedaan kon worden is gedaan. Wel levert het vaak een nacht piekeren op: wat had er toch 
nog beter of anders gekund; hebben we mogelijk iets over het hoofd gezien?  Dat duurt 
gelukkig nooit langer dan één nacht. Na een slapeloze nacht moet je de volgende dag gewoon 
weer aan de bak en dat maakt je zo moe dat je de avond daarop slaapt als een blok. Bovendien 
is het vaak dusdanig druk met andere patiënten die jouw aandacht volledig opeisen, dat je de 
zinnen wel moet verzetten. Resteert uiteindelijk de conclusie in alle nederigheid te moeten 
vaststellen dat we niet overal een goed antwoord op hebben en dat niet elke patiënt te genezen 
is. Daarvan moet zowel ik als dierenarts mij, als ook het baasje zich terdege bewust zijn. Je ne 
suis pas le bon Dieu. Nee, gelukkig niet. En dan rest mij slechts troost te bieden aan de baas 
of bazin. 

Piekeren 
De eerste volle week van het nieuwe jaar verliep niet bijster florissant wat betreft het 
doel dat wij in onze praktijk nastreven. Dat doel is uiteraard dieren gezond houden 
of beter te maken. Een viertal honden is ons ontglipt op een leeftijd dat het er nog 
niet aan toe was. Er was zelfs een pup bij van nog geen half jaar. En dat maakt je 
diep bedroefd. Nu besef ik terdege dat dit bij mensen net zo goed voorkomt en dat 
je soms in de rouwadvertentie leest: … op veel te jonge leeftijd is ontvallen onze 
dierbare… Maar het blijft wrang dat het gebeurt. 

Van twee van onze patiënten was de diagnose duidelijk en infaust. Lang dokteren 
was zelfs zinloos. Als er een lijdensweg dreigt is in laten slapen echt een uitkomst. 
Maar die andere twee stemden ons nog meer bedroefd omdat we geen oorzaak 
konden vaststellen. Het was evident dat ze uit hun lijden verlost moesten worden 
omdat je zag dat het niet goed zou komen. Maar dat er geen vinger achter te krijgen 
was waarom, dat maakt je machteloos en verdrietig. Overigens: als we het zelf 
niet meer weten sturen we in overleg altijd door naar de specialist. Het is des te 
frustrerender dat ook die geen antwoord kon geven. De zeer schrale troost is dat 
we noch onszelf, noch ons doorverwijsadres een verwijt kunnen maken. Alles wat 
er gedaan kon worden is gedaan. Wel levert het vaak een nacht piekeren op: wat 
had er toch nog beter of anders gekund; hebben we mogelijk iets over het hoofd 
gezien? Dat duurt gelukkig nooit langer dan één nacht. Na een slapeloze nacht 
moet je de volgende dag gewoon weer aan de bak en dat maakt je zo moe dat je de 
avond daarop slaapt als een blok. Bovendien is het vaak dusdanig druk met andere 
patiënten die jouw aandacht volledig opeisen, dat je de zinnen wel moet verzetten. 
Resteert uiteindelijk de conclusie in alle nederigheid te moeten vaststellen dat we 
niet overal een goed antwoord op hebben en dat niet elke patiënt te genezen is. 
Daarvan moet zowel ik als dierenarts mij, als ook het baasje zich terdege bewust 
zijn. Je ne suis pas le bon Dieu. Nee, gelukkig niet. En dan rest mij slechts troost te 
bieden aan de baas of bazin.
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Piekeren 
De eerste volle week van het nieuwe jaar verliep niet bijster florissant wat betreft het doel dat 
wij in onze praktijk nastreven. Dat doel is uiteraard dieren gezond houden of beter te maken. 
Een viertal honden is ons ontglipt op een leeftijd dat het er nog niet aan toe was. Er was zelfs 
een pup bij van nog geen half jaar. En dat maakt je diep bedroefd. Nu besef ik terdege dat dit 
bij mensen net zo goed voorkomt en dat je soms in de rouwadvertentie leest: … op veel te 
jonge leeftijd is ontvallen onze dierbare… Maar het blijft wrang dat het gebeurt. 

Van twee van onze patiënten was de diagnose duidelijk en infaust. Lang dokteren was zelfs 
zinloos. Als er een lijdensweg dreigt is in laten slapen echt een uitkomst. Maar die andere 
twee stemden ons nog meer bedroefd omdat we geen oorzaak konden vaststellen. Het was 
evident dat ze uit hun lijden verlost moesten worden omdat je zag dat het niet goed zou 
komen. Maar dat er geen vinger achter te krijgen was waarom, dat maakt je machteloos en 
verdrietig. Overigens: als we het zelf niet meer weten sturen we in overleg altijd door naar de 
specialist. Het is des te frustrerender dat ook die geen antwoord kon geven. De zeer schrale 
troost is dat we noch onszelf, noch ons doorverwijsadres een verwijt kunnen maken. Alles wat 
er gedaan kon worden is gedaan. Wel levert het vaak een nacht piekeren op: wat had er toch 
nog beter of anders gekund; hebben we mogelijk iets over het hoofd gezien?  Dat duurt 
gelukkig nooit langer dan één nacht. Na een slapeloze nacht moet je de volgende dag gewoon 
weer aan de bak en dat maakt je zo moe dat je de avond daarop slaapt als een blok. Bovendien 
is het vaak dusdanig druk met andere patiënten die jouw aandacht volledig opeisen, dat je de 
zinnen wel moet verzetten. Resteert uiteindelijk de conclusie in alle nederigheid te moeten 
vaststellen dat we niet overal een goed antwoord op hebben en dat niet elke patiënt te genezen 
is. Daarvan moet zowel ik als dierenarts mij, als ook het baasje zich terdege bewust zijn. Je ne 
suis pas le bon Dieu. Nee, gelukkig niet. En dan rest mij slechts troost te bieden aan de baas 
of bazin. 
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De eerste volle week van het nieuwe jaar verliep niet bijster florissant wat betreft het doel dat 
wij in onze praktijk nastreven. Dat doel is uiteraard dieren gezond houden of beter te maken. 
Een viertal honden is ons ontglipt op een leeftijd dat het er nog niet aan toe was. Er was zelfs 
een pup bij van nog geen half jaar. En dat maakt je diep bedroefd. Nu besef ik terdege dat dit 
bij mensen net zo goed voorkomt en dat je soms in de rouwadvertentie leest: … op veel te 
jonge leeftijd is ontvallen onze dierbare… Maar het blijft wrang dat het gebeurt. 

Van twee van onze patiënten was de diagnose duidelijk en infaust. Lang dokteren was zelfs 
zinloos. Als er een lijdensweg dreigt is in laten slapen echt een uitkomst. Maar die andere 
twee stemden ons nog meer bedroefd omdat we geen oorzaak konden vaststellen. Het was 
evident dat ze uit hun lijden verlost moesten worden omdat je zag dat het niet goed zou 
komen. Maar dat er geen vinger achter te krijgen was waarom, dat maakt je machteloos en 
verdrietig. Overigens: als we het zelf niet meer weten sturen we in overleg altijd door naar de 
specialist. Het is des te frustrerender dat ook die geen antwoord kon geven. De zeer schrale 
troost is dat we noch onszelf, noch ons doorverwijsadres een verwijt kunnen maken. Alles wat 
er gedaan kon worden is gedaan. Wel levert het vaak een nacht piekeren op: wat had er toch 
nog beter of anders gekund; hebben we mogelijk iets over het hoofd gezien?  Dat duurt 
gelukkig nooit langer dan één nacht. Na een slapeloze nacht moet je de volgende dag gewoon 
weer aan de bak en dat maakt je zo moe dat je de avond daarop slaapt als een blok. Bovendien 
is het vaak dusdanig druk met andere patiënten die jouw aandacht volledig opeisen, dat je de 
zinnen wel moet verzetten. Resteert uiteindelijk de conclusie in alle nederigheid te moeten 
vaststellen dat we niet overal een goed antwoord op hebben en dat niet elke patiënt te genezen 
is. Daarvan moet zowel ik als dierenarts mij, als ook het baasje zich terdege bewust zijn. Je ne 
suis pas le bon Dieu. Nee, gelukkig niet. En dan rest mij slechts troost te bieden aan de baas 
of bazin. 

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

Doarpsbelang Easterwierrum
Kontaktpersoan: Tryntsje van der Meer
Email: tryntsjevdm@hetnet.nl
Til: 058 250 1838

Toneelvereniging Op Nij Foriene
Kontaktpersoan: Trudy de Vos
Email: trudydevos@hotmail.com
Til: 06 117 48 767

Muziekvereniging Ons Ideaal
Kontaktpersoan: Joukje Zijlstra
Email: joukjezijlstra@hotmail.com

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

De Zonnebloem
Kontaktpersoan: Grytsje Galama
Email: j.p.galama@hethet.nl
Til: 056 660 2132

Stichting begraafplaats Easterwier-
rum (SBE)
Kontaktpersoan: Rintsje de Schiffart
Til: 058 250 1247

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

Keatsferiening Easterwierrum
Kontaktpersoan: Paula Boersma
Email: rintsje-paula@hetnet.nl
Til: 058 250 1879

Kommisje fan Beheer. H. Wiro Tjserke
Foarsitter: Johan Bonekamp
Email: boum.h@hetnet.nl
Til: 06 226 11 216

Kultuurcommisje Tysker
Foarsitter: Stephan Kurpershoek
Email: stephankurpershoek@live.nl
Til: 06 235 41 465

Bewust Grien Easterwierrum
Kontaktpersoan: Wouter Kramer
Email: bewustgrieneasterwierrum@gmail.com

EKE (Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Lieuwe Brandenburgh
Skuorrehofwei 21 9021 CE Easterwierrum
Til: 058-2501628.
Email: eke@kooperaasje.nl
Webside: www.kooperaasje.nl/eke

Archiefcommisje Easterwierrum
Foarsitter: Stephan Kurpershoek
Email: kopij@easterwierrum.nl
Email ook gebruiken voor het toesturen van 
berichten en foto’s bestemd voor de webside.
Webside: www.easterwierrum.nl

Ferienings Easterwierrum



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




