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Easterwierrum, maart ‘15

Moarns yt ik altyd myn bôle by de televyzje......
Ik ha it journaal der foar......
Poetin is nei 10 dagen wer boppe wetter kommen......
Hij docht fuortendaliks mar wer in pear stevige útspraken......
Oarlochskippen komme yn beweging......
Hy hat de doar fan it hok mei de kearnwapens fan ’t slot helle......
Wat wol dy Poetin dochs...... Wat is dat eins foar man......
Moatte we dit stoere praat serieus nimme?
Sels ús minister fan definsje sit mei de hannen yn har lange hier......
It binne ûnwisse tiden......

Twa wike lyn waarden de 6 learlingestuoltsjes troch de frachtrider ophelle......
Der wie sprake fan in fabryksflater......
De chauffeur joech my in kopy fan de frachtbrief......
“Bewaar deze vrachtbrief maar goed, want ik breng de stoelen niet weer terug”, sei hy.
“Oh nee ?” Ik seach de chauffeur freegjend oan......
“Nee, ons bedrijf stopt met de eigen chauffeurs, 1 juni is het gebeurd”......
“Tsjong...... al zicht op nieuw werk?”
“Nee...... ik ben 54, dat zal wel moeilijk worden......”
De chauffeur rint wer werom nei de frachtwein......
In ûnwisse takomst yn’e mjitte......

Yn Drachten ha ik in ôfspraak mei in ûnderwiisbegeliedster......
Se wennet yn Grinslân...... yn in moai frijsteand hûs......
Ek sy hawwe dêr lêst fan skuorren yn’e muorren......
Se wennet dêr oars oe sa nei’t sin......
Alles went ommers...... sels ierdskokken!
Mar...... wa betellet de ripperaasje?
De tiid sil it leare......

7.30 oere...... ús dochter Renske giet nei skoalle......
 “Goed dyn bêst dwaan!” en “Hoe let bist fan’e middei thús?”
“Wit ik noch net, ‘k sjoch wol......” 
“......Oh...... oké......”
Ik sjoch har achternei......
Stadich ferdwynt de fyts yn’e mist......
Ofwachtsje dus mar wer......

Freedtemoarn...... ik bin op klassebesite......
Juf is dwaande mei in les begripend lêzen...... 
“Wie weet wat een gelagkamer is?”
In hiel skoft bliuwt it stil......
Dan komt der in skruten antwurd: “Een kamer waar veel gelachen wordt?”
Juf glimket en lit dêrnei mar gau in tal plaatsjes op it digiboerd sjen.
Alle bern hawwe wille om it grappige fersin......
De jeugd sjocht it noch wol sitten...... sels mei in les begripend lêzen! 
Gelokkich mar! 
   

Meester Lodewijk
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Nieuws uit groep 1 en 2

De afgelopen tijd zijn we weer druk bezig geweest in de 
kleutergroep. Zo hebben we onder andere een cijferweek en 
een letterweek gehad. 

In de cijferweek zijn we extra bezig geweest met rekenen. 
Wij kunnen natuurlijk al een beetje rekenen, maar we hebben 
nu ook echte werkjes gemaakt die met cijfers te maken 
hebben. Zo hebben we onze leeftijd geplakt en zijn we bezig 
geweest met de huisnummers.

In de letterweek zijn we uiteraard extra bezig geweest met 
taal. Zo hebben we met klei de eerste letter van onze naam 
gemaakt en ook met de lego hebben we letters gemaakt. 
Tijdens kringspelletjes hebben we ook letters verwisseld van 
onze namen. Zo kregen we hele gekke namen!

We zijn om dit moment bezig met het thema: Op de 
boerderij. De kinderen hebben al heel veel spullen 
meegenomen en wisten er al heel veel over te vertellen. 
En hebben jullie onze mooie thematafel al gezien??

Ook hebben we een prachtige tractor of koe gevouwen en 
dit mochten we versieren met echt stro. In de bouwhoek 
hebben we hokken voor de dieren gemaakt en we hebben 
kuikentjes in een ei gemaakt. Ook hebben we een heel leuk 
liedje geleerd over de boerderij; dit kunnen jullie verderop in 
de schoolkrant vinden.

En binnenkort mogen we nog bij de schapen, lammetjes en 
koeien gaan kijken. Hier hebben we reuze zin in!!

Sinds kort zit Femke bij ons in de groep. Welkom Femke, we 
vinden het erg gezellig dat je nu bij ons in de groep zit!

En nog even en dan komt Thys ook gezellig bij ons in de groep. 
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Lente op de boerderij!

De kinderen van groep 1 en 2 hebben prachtige verhaaltjes bedacht over lente op 
de boerderij. Lees maar gauw…

Op een boerderij woont een koe en de boer rijdt op de tractor met een hakselaar. 
(Ben)

De boerin gaat de kippen voeren, de kippen broeden op het ei. De kippen wonen op de 
boerderij. (Douwe)

In de lente worden de jonge dieren geboren. Een kalfje, een lammetje en een veulen-
tje. Een boerin die pakt de eieren en legt ze in een mandje. In een boerderij werkt 
wel eens een boer. Een boer slaapt op een bed in een boerderij. (Rikst B)

De hond wil ook graag voer want hij heeft ook honger. In de lente groeit het gras en 
die gaan de koeien opeten. Dat eten ze en maïs vinden ze niet lekker, maar soms wel. 
(Mirthe)

In de lente bloeien de bloempjes en worden de dieren in de wei gezet.(Elisa)

Het paard woont ook op de boerderij en de koeien ook. (Youp)

Een boer en een boerin die hadden alle dieren van de boerderij en ook nog varkens. En 
toen was er een dief op de boerderij die hadden alle dieren gestolen. Toen hadden de 
boer en boerin de dief gevonden en ze haalden alle dieren weer naar huis. En ze leef-
den nog lang en gelukkig. (Rikst J)

Op de boerderij wordt heel veel fruit geplant op het weiland. Er groeit heel veel fruit 
en op een dag toen ging iemand daar de helft van stelen. Er waren 2 vogels die nooit 
eten hadden. Ze waren heel erg zielig. Het regende daar nooit dus er groeide niks. 
Ze hadden de dieven gevonden, die waren ontsnapt. Ze gingen in een maïsbult en toen 
gingen ze naar huis en pakten ze wat en wouden het opeten. Ze dachten dat het maïs 
gestolen was maar het was weer gevonden en 2 vogels gingen in de gevangenis. (Har-
men)

De boer scheert de schapen omdat het lente is. Want in de winter krijgen ze het 
koud. (Siger)

De boer melkt de koeien. Hij rijdt op de tractor. Hij blijft op de boerderij om maïs in 
te laden. Het maïs voeren ze aan de koeien, ze eten ook kuil. De boer gaat ook ploegen 
in het weiland. (Sytse)

De kippen gaan gras eten. (Anouk)

De dieren krijgen melk, ze gaan dan 
in het hok. De boer gaat ze daar 
melken. (Doutzen)

De koeien staan in de stal en de 
poezen drinken melk. De tractor gaat 
in het weiland rijden. (Femke)

De paarden wonen op een boerderij. 
Er was 1 veulentje gestolen en toen 
gingen de boer en de boerin hem 
zoeken. Einde. (Sybren)
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Van ei naar kip
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Liedje: Op de boerderij
(van Dirk Scheele)

Op de boerderij daar woont een boer,
Boer zijn is een hele toer
‘s ochtends vroeg op met de koeien op
want de koeien, die loeien

De boer die melkt de koe,hij weet hoe dat moet.
Hij trekt aan de uiers en melkt de koe
Daar gaat de melk via via via via naar de winkel toe

Op de boerderij, daar leggen alle kippen een ei
Daar lopen alle dieren in de wei en de koe die loeit

Op de tractor met een stuur in z’n hand
zo rijdt hij op de akker en ploegt het land.
De zaadjes, de bollen worden in de grond geplant,
totdat de groente groeit op t hele land.

Op de boerderij daar woont een boerin.
Zij is de baas van het hele gezin.
Zij zorgt voor de dieren en geeft ze voer.
Boerin zijn is een hele toer.

Eerst de koeien, BOE,
Dan de paarden, hhhhhiiiiiiiiiiiii
Dan de kippen, toktoktoktoktoktoktok,
Dan de ezel, hihanhihan
Hé wie komt daar aan, dat is de haan, kukelekuuuuu

Op de boerderij, daar leggen alle kippen een ei
Daar lopen alle dieren in de wei en de koe die loeit.
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Het weekend

Vrijdag
Ik ben vrijdag de 20tigste naar Boazum geweest naar school en dat was heel leuk want we hebben 
groepjes met tafels en dat is heel leuk en ik zit bij Fedde en Nataniël en wij praten altijd over leuke 
spellen gta en dat soort dingen en dat is heel erg leuk en de meester is ook heel leuk en we hebben 
als eerste rekenen en doen spellen en dan pauze en dan aardrijkskunde en daarna lunch en dan 
Engels en verder niks en toen om half drie was ik uit en toen heb ik achter de ps3 gezeten en dat 
was heel leuk en toen heb ik met Nataniël gta gedaan en dat was ook heel erg leuk om we hebben 
geskyped en dan kun je met elkaar praten en dat is heel leuk en toen om tien uur ging ik naar bed.

Zaterdag
Zaterdag kwam ik van bed af en toen moest ik voetballen en toen gingen we weg toen moesten 
we eerst Nataniël ophalen, want hij zit bij mij in het team en dat is heel leuk want wij zijn goeie 
vrienden en we moesten tegen Scharnegoutum en die waren heel goed. We hebben met 3-5 verloren 
omdat zij te goed waren en ik kwam ook een andere vriend tegen, die speelt bij Scharnegoutum en 

die moest naast ons voetballen 
en toen hebben mijn moeder en 
zijn moeder met elkaar gepraat 
en zij zei: Fedde wil graag een 
keer met Rein spelen en toen 
zei mijn moeder het kan wel 
misschien kan het woensdag zei 
mijn moeder. Fedde zijn moeder 
zei: ja! Oké zei mijn moeder, 
geregeld! 
‘s Middags heb ik mijn vader 
geholpen met hout zagen met 
een kettingzaag 

En mijn vader moest zagen en een andere man was er ook en die had een trekker meegenomen 
het was een FENDT en die was niet zo sterk maar hij kon wel bomen trekken en een boom viel de 
verkeerde kant op en toen lag hij verkeerd en dat was wel weer goed gekomen. 
En ik heb nog met de baas zijn kinderen gespeeld en dat was heel leuk we hebben tv gekeken en 
liedjes gehoord en dat was heel leuk en om vijf uur gingen we naar huis en daarna hebben we mijn 
tablet nog opgehaald want de tablet was kapot en verder heb ik niks gedaan en om tien uur ging ik 
naar bed

Zondag
Ik heb ‘s morgens met de tablet gespeeld en dat was heel leuk ik heb minecraft gedaan, dat is een 
spel dan kun je dingen bouwen en dat is heel leuk en ik heb een heel groot huis gebouwd met een 
zwembad en een tuin en toen heb ik nog wat dingen gedaan en ‘s avonds heb ik nog gta gedaan met 
Nataniël en dat was super leuk.

Rein Zijlstra groep 6
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Op een boerderij helpen 
Ik heb met Trijntje gemolken en dat was leuk en dat was niet moeilijk. De eerste dag had ik eerst 
effen gekeken en daarna deed ik laarzen aan en toen hielp ik mee en ik joeg de koeien uit de melk-
stal
En een beetje schoppen tegen hun voeten en ook slaan op hun kont en als je in de melkput staat 
dan kan je ook op hun voeten slaan, maar je moet de koeien wel kennen want sommige
koeien zijn jong en die kunnen nog wel schoppen maar geen enkele koe heeft mij geschopt
En dat is maar goed ook en op het laatst zaten er veel koeien achter maar die heb ik op gehaald
Ik heb ook hoeveel koeien er zijn, geteld en op het laatst was er nog één koe over en toen we 
die ook klaar hadden, waren we met een mooi muziekje naar huis gegaan.
Een paar minuten over zeven heb ik gegeten en de volgende dag kwam ik vrolijk uit bed
En om half vijf in de avond ging ik weer te melken maar toen deed ik minder dan de volgende
keer maar dat geeft niet en we deden nu eerst de koeien op het goede plekje en de boxen 
schoonmaken; maar dat was niet echt moeilijk maar op het laatst ging een koe weer terug
naar achteren en ze moesten naar voren maar die heb ik weer op gehaald en hekje dicht.
En melken maar en ik deed weer het zelfde maar in het begin kwam een koe aan de 
verkeerde kant in de melkstal en toen joeg ik de koe weer terug maar die koe ging vooruit 
en toen ging ik opzij en knalde met mijn rug tegen een buis en dat deed pijn ,maar ik huilde niet
Want het was niet super pijn, een beetje, maar veel last ,maar het ging snel over en toen we weer
klaar waren toen gingen we weer met muziek naar huis en ik heb nog lekker gegeten.
De volgende dag ging ik naar een andere boer en dat was ook leuk eerst bij het jongvee en dat
was leuk en ik heb later nog voer bij de koeien gebracht met een Valtra en een
mengwagen en dat was leuk en daarna gingen we wat drinken en een koek eten.
En ik heb een kit kat gehad en daarna gingen we hout versnipperen en toen ging iemand door
z’n enkel  ( in een gat) en toen ging zij naar binnen en ik ook en toen hadden we ook een spel
 gedaan en dat was leuk en mijn moeder haalde mij op en zij die door de enkel ging 
Maar het ging later wel weer goed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ken je de mummie mop ja of nee? antwoord: “ Ingewikkeld hè!”
Ken je de droge mop ja of nee? antwoord: “Hij is in het water gevallen.”

van Harmjan Boersma Groep 6 
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HIER EEN LENTE PUZZEL!

Zoek eerst de woorden en kleur dan het afbeeldinkje!

Foarjier…..  de fûgels yn it lân, yn it wetter, de loft of op it strân……….

Puzzel: sykje de ferburgen fûgelnammen…….
1. As Welmoed mei giet, wol Jippe ek mei. ( twa fûgels………,………….)
2. Ik ried juster mei gûlende bannen troch de bocht. (…………,……………)
3. Piter, dy swankebast, libbet der frjemd hinne. (………………,……….)
4. Seach ik dy juster yn it park, Yt? (……………………………)
5. Henk, An, Arjen en Yt sille in wike lang mei de trein reizgje. 

(…………….,……………..,……………….)

Sinne Kooistra groep 6

De lente!!!!!!!!!!!!

Vrijdag 21 maart is de lente weer begonnen. Dat wil zeggen dat de bloemetjes weer 
beginnen en de schapen weer lammetjes krijgen. Het wil ook zeggen dat je weer lek-
ker buiten kan gaan spelen. Bij ons in de tuin staan net weer madeliefjes en verder in 
het dorp staan ook narcissen en sneeuwklokjes. HEERLIJK!!!
Het wordt weer lekker vrolijk. Vrolijk, vrolijk, vrolijk. Lekker, lekker, lekker.
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Week van het geld! 
Deze week was het de week van het geld. In deze 
week leer je meer over het geld. Er kwam 
donderdag 12 maart kwam een mevrouw een 
gastles geven over geld. Het was best wel leuk. 
Ze had een PowerPoint gemaakt en liet ons 
allemaal dingen zien en ze vroeg of we ook ergens 
voor sparen. 

Kangoeroe! 
Donderdag 19 maart hebben we meegedaan aan de wereld-
wijde reken/wiskunde wedstrijd. We hebben ook allemaal een 
kleurplaat ingekleurd van kangoeroe. Er was namelijk ook een 
kleurwedstrijd van kangoeroe. Alle kinderen van groep 5,6,7 
en 8 hebben er 1 of 2 gemaakt. Juf heeft ze opgestuurd, dus we 
wachten af…….

Sinne Kooistra groep 6

Voetbal

Voetballen is leuk maar de trucjes niet 

gemakkelijk. De eerste wedstrijd had ik 

verloren, maar in de f 4 en de 2e wedstrijd 

heb ik 8-3 gewonnen en de 3e wedstrijd 

ben ik niet geweest, want ik hat mijn en-

kel gekneusd door een feestje en daar heb 

ik nog wel gevoetbald en maar daar heb 

ik mijn enkel gekneusd. 

Het team heeft die wedstrijd gewonnen 

met 3:2 

Even een tip: nooit voor de bal springen 

dan kan je je pijn doen en dat wil je toch 

niet….

Nataniël Filarski groep 6
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Spreekbeurt
Ja de spreekbeurten komen er weer aan vanzelfsprekend moet ie-
dereen uit de bovenbouw een spreekbeurt maken samen of alleen 
ik zelf dus ook ik maak er één met Sinne over paarden.
Paarden vinden Sinne en ik erge leuke dieren en daarom willen 
Sinne en ik dat graag doen. We hebben heel veel paarden boeken 
gehaald .

Lente 
Het is weer lente 
en dan is iedereen 
blij: de lammetjes 
worden geboren en 
de vogels komen 
weer terug uit de 
warme landen, de 
bloemen komen 
op en de kinderen 
schrijven weer 
een stukje voor de 
schoolkrant......

Quiz over de lente

Wat komt voor de lente? 

a. Winter Heb jij ook al lente kriebels?

b. Herfst  met dat lekkere weer 

c. Zomer

Wanneer komen de meeste lammetjes?

a. maart

b. mei 

c. april

Maaike Jonker groep 7

Wat is een hyacint? 

a. een heg

b. een bloem 

c. een dier

d. een boom 
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Even over school: Wat hebben we gehad..... week van het geld..... kangoeroe 
rekenen..... maar ja wat is dat?

Er is een kleurplaat die je kunt inkleuren en ook een wereldwijde wedstrijd de wwww en 
dan moet je een rekenwerkblad invullen dat was best lastig maar ik heb hem af 
gekregen.

Dan gaan we ook op vrijdag naar Wiuwert daar hebben we juf Irma maar als ik eerlijk ben wil ik 
liever naar Easterwierrum naar school. We krijgen daar ander werk en we eten er vanzelfsprekend 
tussen de middag maar we mogen wel eerder uit: half drie namelijk. Er zitten totaal 30 kinderen 
in de klas dat zijn er behoorlijk veel.

De zonsverduistering: er was een eclips vrijdag maar of je het gemerkt hebt… 
het was namelijk erg bewolkt, het was wel donker geworden dat viel te merken het 
was geen hele eclips… jammer maar dat is ook erg zeldzaam het was ook jammer dat 
het zo bewolkt was ik had het graag willen zien.

hvo Wij hebben hvo op school ik vind het een erg leuk vak hvo houdt in humanis-
tisch vormings onderwijs, je leert keuzes maken wij hebben het bijvoorbeeld al gehad 
over verslaving, vrijheid, natuur meningen, vriendschap en noch veel meer. De meeste 
kinderen vinden het erg leuk .

Vrolijke lente 
iedereen

Maaike Jonker



Een weetje over de klas van groep 6, 7 en 8:  wij 
hebben mee gedaan aan w4 kangoeroe de wereld wijde 
wiskunde wedstrijd op donderdag 19 maart met groep 5, 
6, 7 en 8.   

Een mop: van 1 tot 100 Fientje heeft strafwerk gekregen 
omdat ze niet kan tellen. Ze moet honderd keer schrijven: 
ik kan niet tellen. Als Fientje haar strafwek afgeeft ,wordt 
de juf woedend: ”Waarom heb je het maar tachtig keer 
geschreven?” 
“Omdat ik niet kan tellen juf.”

Wij  hebben op donderdag 2 april een zelf- 
versierde -potten-met- modder- en- bollen- ver-
koop- actie  voor COLT we weten nog niet waar 
en wanneer maar als het goed is krijgt u daar 
nog een briefje over. 

Een paar knutsel ideeën voor Pasen:   

Je hebt nodig: kleurplaten van de kerst, stiften 
of kleurpotloden, een schaar, lijm of plakband 
en eierdoosjes. Hoe ga je te werk je knipt eerst 
een bakje uit je eierdoosje  en dan kleur je een 
kleurplaat van Pasen en als je dat klaar hebt 
dan maak je 
met lijm of 
plakband de 
kleurplaat aan 
het bakje vast 
en dan ben je 
klaar. 
Tip: print je 
kleurplaat op 
stevig papier 
en als je dat 
niet hebt dan 
plak je er nog 
een papiertje 
aan vast. Zo is 
het de bedoe-
ling dat het 
resultaat er 
ongeveer uit 
gaat zien maar 
jij hebt na-
tuurlijk andere 
kleurplaten.

Aletta 
Stoelinga

16
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Weekend 

In het weekend 20 maart ben ik naar Texel ge-
weest. Dat was leuk. We gingen in een huisje 
het was wel een mooi huisje maar wel klein. 
De volgen de dag kwamen mijn oma en opa 
en hun hond genaamd Rocky en dat was leuk. 
We gingen met de hond in het bos. En hij kon 
best wel snel rennen. Toen we thuis kwamen 
ging mijn vader een huis op knappen. Zondag 
gingen we weer naar huis. We gingen ook 
naar de McDonald’s. 

Week van het geld 

In de week van: 
12 maart 2015 was het de week van het geld. 
Er kwam toen een mevrouw bij ons in de klas 
en zij praatte met ons over geld. Ze had alle-
maal weetjes over geld. Aan het einde kregen 

wij een portemonnee diekaartje kon verwisse-
len.
19 maart deden we mee aan een wiskunde-
wedstrijd:
Kangoeroe. In mei krijgen we de uitslag en een 
certificaat.

Schoolreisje 

27 April is schoolreisje we gaan naar Heeg 
Ik heb er erg veel zin in.

Vakantie 

in mei is de vakantie ik ga misschien naar 
Ameland. We gaan dan bij mijn tante in een 
huisje. We gaan dan ook naar het strand en 
naar winkeltjes. En we gaan zwemmen . 

Morris van der Schaaf groep 8

LENTE

Lente
Is mooi

Vol mooie bloemen
En vol prachtige dieren

Liefde
Van Naomi

Groep 7
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Het Vervolg onderwijs…………………………..
We hebben in februari heel veel opendagen gehad. Die van RSG Bogerman en Nordwin College.
Die van Nordwin was het leukst want je mocht allemaal dingen doen.
Maar ik heb gekozen voor de Bogerman in Sneek, Ik ga daar HAVO doen.

De week van geld………………………………………..
We hebben een week van het geld gehad . toen kwam er ook een vrouw
praten over geld. Ik vond het heel interessant op het laatst kregen we
allemaal een soort en met kaart houder (portemonnee). Het was wel heel leuk.

Schoolreisje………………………………………………..
De laatste week van april vanaf 27 mei gaan we op schoolreisje.
Ik vind het stom dat we op 27 april weggaan omdat ik veel liever 
voetbal op die dag. Maar het moet jammer genoeg maar.
We gaan naar Stayokay in Heeg.

25 jaar getrouwd………………………………………
23-3-2015 waren mijn vader en moeder 25 jaar getrouwd.
Maar wij vierden een kleine party op die zondag ervoor.
De hele familie kwam bijna en dus was het heel gezellig.
Ik heb met mijn broers een foto gegeven van ons vieren dat vonden ze heel leuk.
Ik heb nog met mijn neven en nicht gevoetbald dat was heel leuk.

Silvan de Schiffart groep 8

Voorjaarsvakantie

Vrijdag de eerste dag van mijn luie vakantie.
Mijn vader moest naar Limburg en vroeg aan mijn moeder of ze mee wou
Dat vond hij gezellig dus toen hebben zijn ze daar tot zaterdag gebleven en toen gingen ze terug.
Maar ik vond het ook leuk want ik had net een Friese vriend ontmoet op de Playstation 3.
En mijn broer ging vroeg naar bed omdat hij hoofdpijn had, toen zag ik mijn kans om ff te gamen.
Ik zag dat mijn Friese vriend online was en heb met hem gegamed en gepraat. 
Het is wel aardig laat geworden half 2, 2 uur maar dat vond ik niet erg maar mijn moeder wel.
Ik heb gelukkig niet straf gekregen. Het enige wat ze zei is: dit wil ik niet weer.
Dus dat viel gelukkig mee, de volgende dag moest ik zaalvoetballen met mijn voetbal team.
We konden kampioen worden maar we werden tweede zoals bijna altijd.
Woensdag ben ik naar het vernieuwde zwembad 
Swim Fun in Joure geweest het was daar echt
Verrekte druk en er waren hele lange rijen maar 
het was echt wel heel leuk.
Het enige nadeel is de wildwaterbaan stroming 
zee zeggen dat het een WILDwaterbaan is maar
Ik vind het een LANGZAAMwaterbaan dus dat 
was wel jammer. Het maakte niet heel veel uit 
maar het was leuk. Zondag ben ik naar het zaal-
voetbal in de Tysker geweest dat was heel leuk 
ik ben 1e geworden met Nataniël dus dat was 
heel leuk. De prijs was een zakje paaseieren hele 
lekkere.
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BIS weetjes en fan alles wat!

BIS: it begûn mei twa audysjes en ja hear krekt as foarich jier wie ik wer troch!  Ik wie sa bliid 
en net allinnich ik mar myn familje ek . Ik bin krekt   as foarich jier  wer dûnser. We moasten ek 
keninklik dûnsje, dat wie hiel leuk …. oh ,ja de rest is geheim …….ssssst……..

Vliegtocht                                                                                                      
Waarom gooit een dom blondje als ze mens-erg-je-niet 
de dobbelsteen tegen het plafond...?                                                              
Wie het hoogst kan gooien mag beginnen toch? 

Raadsel
Het is geel en heel irritant rara wat is het
(een ba-na-na-na!)

Raadsel 
Waarom zwemmen haaien alleen in zout wa-
ter? 
Omdat ze van peper moeten niezen

Raadsel 
Als je mij  van het hoogste gebouw gooit, 
breek ik niet maar als je  mij in een plas water 
gooit breek ik wel. Ra ra, wat ben ik? 
Antwoord een papieren zakdoekje.

Hester Reitsma  groep 8
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BIS* 2015 wer fan start 
Toch Hiske Terpstra-  Yn myn foarige stikje yn de skoalkrante ha ik skreaun dat ik wer mei 
doch oan it BIS*. Ynmiddels binne we al wer in oardel moanne oan ‘e gong.

Dit jier hiet it stik:  FriezZ. It gjit oer twa suskes 
dy’t Anna en Elza hite. Ien fan de suskes, Ezla, 
hat toverkrêften. Sy kin nammentlik iis toverje. 
Op in dei doe’t se noch hiel lyts wiene gong it 
mis. Elza rekke Anna mei har toverkrêft. Fanôf 
dy dei wurdt  Elza bang dat it noch in keer barre 
sil. Jierren letter, doet Elza âld genôch is, wurdt 
it tiid dat ze keningin wurde moat. Der komt in 
grut feest. Maar dan………… 

Wolst witte wat er dan bard? Kom dan 2 juny nei de poastory  tún. Dan is it gratis foar de doarpsbe-
wenners. Kinst dan net dan kinst altyd noch kaarten bestelle en op de oare jûn en/middei komme te 
sjen. Kaarten bestelle kin op de site:  www.berneiepenloftspul.nl

Nodig:

·	 Chocolade om te smelten 

·	 Een druppel kokosvet 

·	 Voedingskleurstof (eventueel) 

·	 Chocoladekoekjes met crème 

ertussen 

·	 IJsstokjes of satéprikkers 

·	 Rietjes 

·	 Suikerparels 

·	 Een zak jellybeans 

·	 Zure matten 

·	 Eetbare kleurstiften 

·	 Gekleurde bekertjes 

·	 Bakpapier 

·	 Ovenschaal

De perfecte schooltraktatie
Stappen 
 
1. Smelt de chocolade met een druppel kokosvet. Dit 

doe je natuurlijk weer door een pannetje met water 
op het vuur te zetten en daarin een bakje te leggen 
waarin je de chocolade gaat laten smelten. Let op: 
zorg ervoor dat er geen water bij komt. Je kunt er 
eventueel een druppel voedingskleurstof bij doen om 
het een andere kleur te geven. Roze bijvoorbeeld!  

2. Pak de koekjes erbij. Snijd een dun stukje uit de 
crèmelaag, druk daar het  ijsstokje of de satéprikker 
in en druppel er wat witte chocolade op. 

3. Leg de koekjes in een platte ovenschaal en zet deze 
5 minuten in de vriezer. Als je niet van de stokjes 
afvallen zijn ze klaar.

4. Leg een vel bakpapier in de ovenschaal. Doop 
de koekjes in de chocolade. Doe ze dan weer 10 
minuten in de vriezer. 

5. Knip ondertussen de bekertjes in. Doe dat om de 2 
centimeter en ongeveer 3 centimeter diep. 

6.	 Doe	als	finishing	touch	een	handje	jellybeans	in	de	
bekertjes en vouw de bovenkant overal van dicht.

7. Inmiddels haal je de koekjes uit de vriezer. Decoreer 
ze met decostiften en plak er pareltjes op. 

8. Schuif een rietje om de ijsprikker of het satéstokje 
en steek deze in het bekertje. Door de jellybeans gaat 
het stokje niet schuiven. 

9. Pak de zure matten en strip ze door tweeën. Leg 
er steeds eentje op het stokje en knoop hem om 
het rietje vast. Dit zijn dan de blaadjes van het 
bloemetje. Ziet dat er niet waanzinnig uit? 

Hiske Terpstra groep 8
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Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw
 Verbouwingen Restauratie
 Woningbouw Utiliteitsbouw

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

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

Wilt u ook 
adverteren in de

school- en 
dorpskrant?

Neem dan contact 
op met

obs De FôlefinneDan moatst by Hilda Talsma wêze!

www.hildatalsma.nl
Skriuwster fan de Frisum-trilogy: 

De twadde hûd, Flammen en It Geloksbern. 
Har nije boek hjit BREKBER.

Flotte Fryske boeken lêze?
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Om ’e Ald Toer, april ’15

4 maaie 2015; 70ste deadebetinking Littenseradiel
Dit jier is it 75 jier lyn dat Nederlân beset waard troch it Dútske leger, mar it is dit jier ek 70 
jier lyn dat Nederlân befrijd is. Reden foar de gemeente Littenseradiel om ekstra omtinken 
te skinken oan dizze betinking. De gemeentlike betinkingsplechtichheid fynt alle jierren 
plak yn Mantgum op it tsjerkhôf fan Skillaerd. De gemeente leit in krânse en bern sille in 
bydrage leverje. It 4 maaie komitee 2015 Littenseradiel noeget jo fan herten út om by dizze 
plechtichheid oanwêzich te wêzen. 

Program:
19.15 oere:  Sammelje yn Mantgum 
 start fan it parkearterrein ôf op de krusing S. van Galemawei /

Swannedrift 

19.30 oere:  Start stille tocht mei omfloerste tromme nei Skillaerd 
 Mei meiwurking fan de muzykferiening ‘Harmonie’ út Weidum 

20.00 oere:   Krânselizzen Skillaerd
Mei meiwurking fan skoalbern út de gemeente

Nei plechtichheid weromkear nei Mariatsjerke yn Mantgum 

20.30 oere: Kofje/tee Mariatsjerke Mantgum 

20.45 oere:  Program yn de Mariatsjerke mei meiwurking fan 
Aly van der Mark, it koar Sint Cecilia út Reahûs en 
skoalbern út de gemeente

21.45/22.00 oere:   Sluten.

It 4 Maaie komitee Littenseradiel:
Johanneke Liemburg, boargemaster en foarsitter 
Marja Reijndorp, wethâlder
Iepie Lindeboom, Mantgum
Eabe Veerman, Wommels
Anneke Hoekstra, gemeente, kommunikaasje
Toke Bijsterbosch, gemeente, wolwêzen.
t.bijsterbosch@littenseradiel.nl 
0515 33 44 12

Keatsebaen 1 | Postbus 1  8730 AA  Wommels

0515 - 33 44 44 | @keatsebaen 1 | www.littenseradiel.nl
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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: 29 Mei 2015 
 Kopij inleveren vóór  7 Mei 2015 

                                          Foto Geert Siesling 

Fan de redaksje.  
  

In maitydsnûmer dizze kear en wylst wy as redaksje der mei dwaande wiene, bin-
ne de earste tekens  

fan ‘e maityd al folop te sjen.  
It is wer wat langer ljocht en op it lân binne mins en dier warber om alles klear te 

meitsjen foar in nij  
seizoen.  

Lit de maityd mar komme, wy binne der klear foar!  

Foto Geert Siesling
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Om ’e Ald Toer, april ’15
Om ‘e Ald Toer, maart ’15 

Agenda. 
 
Diisdei 7 april biljerten. 
Woansdei 15 april  komt Fred van Vliet forhalen oer 70 jier Fryske Frijhein. 
Sneon 9 maaier Ald papier. 
Snein 17 maaie sjongtsjinst yn de Roomke Tsjerke  ynfo folget. 
Sneon 30 maaie reiske fûgelwacht Easterwierrum ynfo folget. 

 
 

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 

 

 
 

Vakantie huisarts Hornstra Boazum 2015 
 

Zomer   week 26,27,28           22 juni  10 juli. 
Herfst   week 37                      7 / 11 september. 
Kerst     week 53                     28 december/ 1 januari. 

Agenda.

Tiisdei 7 april biljerten.
Woansdei 15 april komt Fred van Vliet forhalen oer 70 jier Fryske Frijhein.
Sneon 9 maaier Ald papier.
Snein 17 maaie sjongtsjinst yn de Roomke Tsjerke ynfo folget.
Sneon 30 maaie reiske fûgelwacht Easterwierrum ynfo folget.
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Om ’e Ald Toer, april ’15Om ‘e Ald Toer, maart ’15 

Nieuws van de huisartsenpraktijk van dokter Lukkes. 
 

Dependance  op de Wide Hoeke 12 in Mantgum geopend. 
Vanaf 1 januari zijn we gestart met onze spreekuren in Mantgum. We zijn blij met de 
lovende reacties en de grote belangstelling. Het is voor sommigen nog even zoeken 
maar het went al. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn er spreekuren van dokter 
Lukkes.  Ook onze praktijkondersteuners Muike (woensdag) en Angelic  (dinsdag en 
vrijdag) doen er spreekuur.  Pedicure Clara is ook van start gegaan met haar nieuwe 
praktijk op dinsdag en woensdag. Voor afspraken op het spreekuur bij dokter Lukkes 
belt u gewoon met onze assistentes Alie, Gerrie of Mirjam in Weidum via het nor-
male praktijknummer 058 2519224. Geef dus bij het maken van de afspraak wel 
even goed aan waar u op het spreekuur wilt komen. 

 
Gezondheidscentrum it Kleaster in Wytgaard in aanbouw. 
Op 24 december 2014 is de koopakte van it Kleaster in Wytgaard getekend.  De be-
kende architecten Vonk en Landstra uit Grou hebben de eerste tekeningen voor de 
inrichting van it Kleaster als gezondheidscentrum reeds gemaakt. We verwachten 
medio 2015 met de verbouwing te kunnen starten, we hopen eind dit jaar te kunnen 
gaan verhuizen naar Wytgaard. 
In het gezondheidscentrum it Kleaster te Wytgaard komen twee huisartsenpraktijken 
(Weidum en Wirdum), een apotheker, een  fysiotherapeut en de Buurtzorg .                                                             
Vanaf 1 januari werken we al samen met apotheek Buitenhove. Na de opening van 
het centrum in Wytgaard vestigt zich ook een servicepunt van deze apotheek in it 
Kleaster. Naast dit servicepunt komen er uitdeelposten in Weidum, Wirdum,  Mant-
gum,  Deinum,  Zuiderburen en  Zuidlanden.  De dagelijkse bezorging blijft gehand-
haafd en als u wenst kunt u zich nu ook opgeven voor de automatische medicijnen 
herhaal service.                                                                                                                                               
Fysiotherapeut Bennert Beeksma zal zich vestigen in it Kleaster en elke dag spreek-
uur doen.  Het team van de Buurtzorg uit Grou zal zich dan ook vestigen in it Kleas-
ter. 
Kijk op onze website www.huisartsweidum.nl  voor het laatste nieuws en straks als 
de bouw echt gaat beginnen gaan we u extra op de hoogte houden via onze speciale 
Facebook pagina. 
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Om ’e Ald Toer, april ’15

Nijs fan Doarpsbelang

Op 18 febrewaris hat de jiergearkomste fan de Feriening fan Doarpsbelang plakfûn. 
Nei 10 jier hat Auke de Vries ôfskie nommen fan it bestjoer. Frank Jorna is as nij 
bestjoerslid beneamd en hy sil ek de sinteraasje op him nimme. 
De kommisje dy’t him dwaande hâldt mei it realisearjen fan in nije boarterstún koe 
melde dat der in tal subsydzjes tasein binne, mar dat der noch ± € 10.000,- op it 
kleed komme moat. Fanút de oanwêzigen kamen der fragen oer it plak fan de Jeu de 
Boule-baan. Guon soene dizze leaver achter “De Tysker”pleatst sjen.

By it plan foar in nije boarterstún is dizze hjir yn opnommen en op dizze oanfraach 
is ek de subsydzje basearre. It stribjen is om fan dit plak in sosjaal moetingsplak foar 
jong en âld te meitsjen. Meint Miedema en Geart Siesling, dy it behear oer de nije 
webside	fersoargje,	litte	sjen	hoe	’t	de	side	wurket	en	wat	der	op	te	finen	is.	
Bedriuwen en ferienings dy noch net op de side stean kinne harren by ien fan dizze 
beide	mannen	melde.	Ek	as	jo	in	feroaring	trochfierd	ha	wolle	kin	dit	fia	harren	regele	
wurde. Wy wolle bestjoeren fan ferienings dan ek oproppe wizigings yn it bestjoer 
troch te jaan, sadat de side “up to date” bliuwt.

Yn april sil der wer in byspikerkursus foar it betsjinjen fan de AED organisearre 
wurde. De gemeente is fan doel it “Reade Plein” op te knappen. De stikkene stiennen 
op it plein sille ferfongen wurde troch de stiennen út de sirkel. Der waard foarsteld 
om dan de basket net werom te pleatsen op dit plak, mar dat dêr in oar plak foar fûn 
wurdt. Doarpsbelang hie al by Ids Willemsma ynformearre oft hy beswier hat tsjin 
ferpleatsing, mar dy makket it net út. Oer in nij plak sil noch neitocht wurde. 
Ek wiene der opmerkings oer de fentilaasje yn de romkersromte. Omt der neitocht 
wurdt oer in oare foarsjenning foar de rokers, wurdt hjir foarlopich neat oan dien. 
Lâns dizze wei wol Doarpsbelang ynwenners der nochris op attendearje, dat as 
jo opmerkings ha oer losse tegels, stikkene strjitlampen ensfh. dan kin dit melden 
wurde	by	de	gemeente	ûnder	it	kopke	“Klein	Leed”,	dit	kin	telefoanysk	of	fia	de	
webside fan de gemeente. Yn de measte gefallen wurdt der dan op koarte termyn 
aksje ûndernommen.

Fan de Stichting Friese 11-steden wandeltochten ha wy we rit fersyk krigen, om op 
de	dei	dat	de	kuierders	troch	Easterwierrum	komme	de	flagen	út	te	hingjen.	
De kuier 11-stêdetocht komt op tiisdei 12 maaie de moarns by ús troch de buorren.

Slachtemaraton 2016
Sneon 4 juny 2016 wurdt de 5de Slachtemaraton organisearre. Dizze kear giet de 
tocht wer fan noard nei súd en lizze wy wer oan de ein fan de rûte.

Ut namme fan it bestjoer,  Tryntsje van der Meer.
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Om ’e Ald Toer, april ’15

Om ‘e Ald Toer, maart ’15 

 
 
 
 
 

 
 

Nijs fan muzykferiening ‘Ons Ideaal’ 
 
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! De aksje is yntusken hast ôfrûn. Al-
le minsken dy’t ús stipe ha, hertlik tank hjirfoar! Yn it folgjende nûmer sil de opbringst 
fêst bekind wêze. 
 
Yn it foarige nûmer ha je lêze kinnen oer in gearwurkingskonsert mei it doarpskoar 
Easterwierrum. Op sneon 28 maart sil it Peaskekonsert holden wurde. We sille besyk-
je der in jûn fan te meitsjen foar en mei alle doarpsbewenners. Neist it koar en it korps, 
sille ek de skoalbern meidwaan op dizze jûn.  
It konsert begjint om 19.30 yn de Roomske tsjerke. Nei’t  it part yn’t tsjerke dien is, 
kuierje we nei it Reade Plein. Hjir sil ek in ûnderdiel fan it konsert plakfine. Ta beslút 
rinne we nei de Tysker wêr’t it lêste part fan it konsert is. We hoopje de jûn ôfslute te 
kinnen mei in protte minsken ûnder it genot fan in fersnapering. 
 
Foarútsjoch: 
 
Op 9 maaie docht it korps wer mei oan it ‘Gouden Spikerfestival’ yn Oerterp. De stik-
ken dy’t wy hjir spylje wurde beoardield troch in fakkundige sjuery.  It ferplichte wurk 
is ‘Ave Musica’ fan Feike van Tuinen. Derneist sil der in koraal en in mars spile wurde. 
It is ek ferplicht in solostik út te fieren. Dat sil wurde: ‘Softly as I leave you’ fan Alfred 
Devita. Dit sil spile wurde troch Jaap Mulder en Jeannette Punter-Groeneveld op eup-
honium, begelieden troch it korps. 
Op 18 april sille we mei de hiele ploech nei Skingen-Slappeterp foar in saneamde stúd-
zjedei. Dizze hiele dei sille we mei de stikken oan ‘e gong foar it Gouden Spikerfesti-
val. 
 
It duorret noch eefkes, mar dit jier hâldt ‘Ons Ideaal’ wer in rommelmerk. De datum 
komt yn it folgjende nûmer. Begjinne jo alfêst ‘rommel’ te garjen, wy helje it tsjin dy 
tiid graach by jo wei! 
 
 
Oant safier en oant de oare kear! 
Joukje Zijlstra 

Fanfarekorps 
ONS IDEAAL EASTERWIERRUM 
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Om ’e Ald Toer, april ’15Om ‘e Ald Toer, maart ’15 

 
Jeugd maakt film in meivakantie 

De jeugd en de toneelvereniging van Easterwierrum maken dit jaar opnieuw 
samen een film. In de meivakantie vinden de opnames plaats. Ook buiten deze 
periode gaat Easterwierrum merken dat er aan een film wordt gewerkt.  
Het is de tweede keer dat jeugd en toneel samen een film maken: in 2011 verscheen 
‘Fuort’. Een project waar we veel van geleerd hebben. Zo weten we nu dat een film 
maken veel gedoe is: het verhaal moet bedacht, de acteurs uitgezocht, de locaties 
dienen geregeld te worden, camera, licht en geluid moeten klaar staan, enzovoort. 
Inmiddels is het script geschreven en zijn de rollen verdeeld. De acteurs zijn aan het 
repeteren en een aantal locaties is geregeld. Maar daarmee zijn we er nog niet.  
Om een film te maken, is geld nodig. Om apparatuur te huren, filmposters en dvd’s 
te maken, muziek te laten schrijven, enzovoort. We proberen subsidies te krijgen en 
zoeken sponsors. Ook vragen we mensen geld te doneren in ruil voor bijvoorbeeld 
kans op een VIP-plaats bij de première of een gesigneerde filmposter.  
De komende tijd gaan we in Easterwierrum allerlei acties organiseren om geld in te 
zamelen. We hopen natuurlijk dat u ons steunt. Niet alleen financieel, maar ook op 
andere manieren. Zo zoeken we mensen die ons willen helpen met de catering. Ook 
zoeken we figuranten. Binnenkort ontvangt u een flyer met daarop alle informatie 
over de acties die we voeren.  
Wilt u meer weten? Schiet dan gerust iemand van het toneelbestuur aan. Te weten:  
Linda Boersma, Jarno Hoogeboom, Joke Smits, Trudy de Vos en Selena Ypma 

 
 

70 jier Fryske Frijheid. 
 
Lézing mei bylden troch de hear Fred van Vliet. 
 
Fred siet yn de oarloch as lyts jonkje  ûnderd ûktt yn Snits omdat hy Joadsk wie. 
Fred sil in bysûnder nijsgirrih ferhaalfertelleoer syn libben en syn famylje. 
Hoe kaam Fred fan ut Dútsklân en Amsterdam hjir te lâne ? 
Wat had de Nederlânslke oarlochsfilm Süskind foar link mei it forhaal fan Fred van 
Vliet ? 
Al in bytsje nijsgirrich wurden nei dit ferhaal? 
Jo binne fan herte wolkom op woansdei 15 april te Easterwierrum. 
 
Ynrin: 19:30 oere. 
Oanfang: 20:00 oere.              
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Nijs fan de Tysker.. 

 
Sinnepanelen 

2014 wie it jier dat wy foar it earst folop profitearren fan de sinnestroom. It wie 
blykber aardich sinnich waar, want de panelen ha yn totaal mear stroom opwekt as 
dat it gebou ferbrûkt hat: It totale ferbrûk wie 8.601 kWh, en wy hawwe 9.709 kWh 
weromlevere oan it net, en ek werombetelle krigen (noch wol sa wichtich). Ongefear 
3500 kWh sinnestroom hiene wy al sels brûkt, dus totaal sieten wy op sa'n 13.000 
kWh opbringst fan de sinne.  
 

Omset 
Troch wizige omstannichheden, en faaks ek troch it wat mindere ekonomysk kli-
maat, ha wy yn 2014 eins wat te min winst makke op de omset, dy't ek nochal wat 
leger wie.  
Mei de nije prizen, mei noch tûkere ynkeap en nije aktiviteiten hoopje wy dit jier 
wer foarút te buorkjen. By alle aktiviteiten blykt oan no ta, dat wy it benammen fan 
eigen doarp hawwe moatte, want it falt net ta om minsken út de oare doarpen oan te 
lûken. Út en troch besykje wy dat fansels wol, der wurdt rûnom reklame makke. Wy 
sille sjen hoe't dit him fierder ûntwikkelet.  
 

Aktiviteiten 
Wy ha it konsert fan Hy en Sy hân, de nije produksje fan Hette en Greetje, dat 
benammen de âldere besikers oanspriek. De Wynpriuwerij ûnder betûfte begelieding 
fan Jo Albert Kooistra en syn freon fan www.wijnvoordeel.nl út De Gordyk wie in 
tige slagge jûn mei 30 priuwers, dy't mar leafst 9 ferskillende winen oer de tonge 
gean litte koene.  
Op 1 maart wie der in sealfuotbaltoernoai fan de jeugd en snein 8 maart fermakke 
Minze Dijksma jong en âld mei in megamoaie foarstelling. Allinne spitich, dat it ek 
megamoai waar wie, oars hiene der noch folle mear minsken har fernuverje kinnen 
mei de profesjonele trúks en de droege humor, dêr't er de sjo mei brocht.  
 

En fierder 
Wylst is it BIS al wer drok oan it repetearen, it damesbiljerten op freed is fan start 
gien en korps en koar repeteare drok foar it konsert fan 28 maart.  
Sa't ik op de Doarpsbelangfergadering ek sein ha: jo binne fan herte wolkom, ek as 
jo net nei in aktiviteit/foarstelling ta wiene, om nei ôfrin noch even wat te drinken en 
te praten. 
Takom jier kinne wy noch inkelde barfrijwilligers der by brûke. Dankber wurk!  
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Samenvatting NL  
Zonnepanelen leveren meer stroom dan de Tysker verbruikt, we waren een netto 
stroomleverancier in 2014.  
De omzet en winst waren door verschillende omstandigheden nogal wat lager in 
2014. Met de nieuwe prijzen en meer aktiviteiten proberen we dat te repareren.  
De aktiviteiten van Activiteiten Commissie en Kulturele Kommisje vormen een 
mooie staalkaart van de mogelijkheden: muzyk-theatervoorstelling Hy en Sy, suc-
cesvolle wijnproeverij, zaalvoetbaltoernooi jeugd en een pracht van een goochel-
voorstelling voor het hele gezin.  
BIS repeteert al weer, damesbiljarten is van start gegaan op vrijdag, korps en koor 
repeteren intensief voor het concert van 28 maart... 
Kom na afloop even langs voor een drankje en een praatje, ook als u niet naar de ac-
tiviteit/voorstelling kon. Volgend seizoen hebben we nog enkele barvrijwilligers no-
dig...  
 
Beheers Commissie - Jan Schotanus 

 

"Ferhúze út Easterwierrum" 
 

Bêste (ald) doarpsgenoaten, 
Nei goed 26 jier yn Easterwierrum wenne te hawwen, hawwe wy yn 2014 it beslút 
nommen om ús te wenjen te setten nei in wat grutter en ek sintraal wenplak. We 
sille te wenjen nei Grou; hjir wurdt in foar ús prachtich, nij, energysúnnich en ûn-
derhâldsearm hûs bouwt dat yn de rin fan septimber klear wêze sil. Yn de tuskenti-
id hawwe we in plakje fûn yn Snits, hjir wenje we fanôf 1 maart. 
De ôfrûne 26 jier hawwe we mei in protte nocht yn Easterwierrum wenne. Yn diz-
ze jierren hawwe we in protte feroarings sjoen en meimakke, feroarings dy't ek te 
meitsen hawwe mei it ferstriken fan de tiid en de oare en nije mooglikheden dy't 
dizze tiid meibringt. 
Wy winskje jimme it alderbêste ta, hoopje jimme fêst noch wolris te moetsjen en 
mochten jimme yn Grou ris lâns komme wolle, jimme binne fan herte wolkom. 
Jan en Elske Boersma-Jorna 
mail: boersma.jorna@gmail.com 
 

PS.: fia dizze wei wolle we betankje foar de ferskate ferienings yn Easterwierrum 
dy't we de ôfrûne jierren stipe hawwe. 
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De Nieuwlandsweg. 

 
      In de brief van 14 februari 1901 deed Johannes Miedema, veehouder op Ger-
brandastate (Tsjerkebuorren 5), een herhaalde oproep aan zijn landvrouw, Anna 
Lichtenvoort Cats- de With uit Dieren. Hij vroeg haar medewerking in navolging 
van de meeste andere landeigenaren, om de gemeenschappelijke hooiweg te verhar-
den. En zo de landgebruikers uit de modder te verlossen. 
     Voor de individuele boer was dit destijds moeilijk te realiseren. De Nieuwlands-
weg, die 1270 meter lang was, gaf toegang aan 49 percelen grasland, met een totale 
oppervlakte van bijna 97 hectare. De percelen waren verdeeld onder 19 eigenaren, 
waarvan circa 90 % werd verhuurd aan evenveel plaatselijk landgebruikers.  
    Bijna tien jaar later pakten de kerkvoogden van de hervormde kerk van Ooster-
wierum dit initiatief weer op. Op 2 april 1910 richten zij zich tot de gemeente Baar-
deradeel. Met instemming van Gedeputeerde Staten van Friesland kon een half jaar 
later al een voorlopig bestuur gevormd worden. President-kerkvoogd Jan van der 
Meer (veehouder Hegedyk 1) trad op als voorzitter en Gerben Boersma 
(Tsjerkebuorren 6) en Johannes Miedema als leden. 
    Het besintelen van deze weg vond plaats in het voorjaar van 1912. Het werd aan-
besteed bij het timmerbedrijf van weduwe Douwe Tjerk Douma voor 2530 gulden. 
Samen met enige oprichtingskosten werd de aanslag in het eerste begrotingsjaar 
vastgesteld op ƒ 27,80 per hectare. Voor de volgende jaren waren de onderhoudskos-
ten uiteraard lager en kon met een aanslag tussen 3  en 5 gulden per hectare worden 
beperkt. In 1948 moest er een inhaalslag worden gemaakt, na materiaalgebrek in de 
oorlog, waardoor de aanslag in een keer werd verdubbeld.  
     Stemrecht. 
    Jaarlijks hield het waterschap in maart haar ingelanden vergadering. De landeige-
naren kregen naar oppervlakte stemrecht. Vanaf 1 pondemaat tot 2 hectare kreeg 1 
stem, oplopend naar maximaal 5 stemmen voor 20 hectare of meer. De vergaderin-
gen werden op zaterdagochtend bij toerbeurt in de beide Easterwierrummer cafés 
gehouden, waarbij zo’n driekwart van de stemmen vertegenwoordigd waren.  
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Na de goedkeuring van de statuten en een definitief bestuur werd er in 1913 tevens een 
politieverordening opgesteld. Hierdoor kon bij eventuele overtredingen worden opge-
treden. Om schade bij opdooi te beperken werd in 1925 een slagboom geplaatst, zodat 
de weg kon worden afgesloten. Hierbij werd een hokje geplaatst waarin de kruiwagen 
en de schoppen konden worden opgeslagen.  Er werd regelmatig flink gediscuseerd 
over de prijs van de sintels of het grind. Maar ook de verhoging van de bestuursver-
goeding van 5 naar 10 gulden werd niet door iedereen goedgekeurd. Vooral in de cri-
sisjaren dertig vonden de ingelanden, dat het uurloon van de werkman wel kon dalen 
van dertig cent naar een kwartje.  
  Easterwierrum telde, rond de jaren dertig, in totaal 28 veehouders. De meesten ge-
bruikten weilanden, die aan de Nieuwlandsweg lagen. Nadat in de zomer de eerste 
snee hooi was gewonnen, werden hier de koeien geweid. Binnen de top gingen zo’n 
vijftien boeren tweemaal daags deze weg langs, om zijn koeien te melken. 
    Uitbreiding. 
   Reeds in 1918 deed pachter Bouwe de Boer een verzoek, om drie percelen nabij de 
Raerderhoek bij het waterschap te voegen. Pas in 1944 werd de grens gewijzigd, zodat 
de oppervlakte groeide naar 111 hectare. De lange procesduur kwam mede, doordat de 
Gedeputeerde Staten, naast de jaarlijkse begroting, alle statutenwijzigingen moest 
goedkeuren.   
    Jacob de Jong was het langst verbonden aan het waterschap. Van 1934 tot 1966 was 
hij secretaris-ontvanger. Pieter Boersma was 28 jaar bestuurslid. Evenals Frans Jorna, 
die tevens 25 jaar voorzitter was. Johannes Klijnsma heeft als werkman van 1929 tot 
1945 het onderhoud van de weg verzorgd. Daarna werd het onderhoud meestal door de 
familie Jorna verzorgd.  
    Vanaf de jaren vijftig hadden de ingelanden niet veel kritiek meer op het water-
schapsbestuur. Regelmatig was maar een kwart van stemmen vertegenwoordigd op de 
jaarlijkse vergadering. Waarbij buiten het bestuur herhaaldelijk slechts één vertegen-
woordiger kwam opdagen. Vanaf 1967 werden de vergaderingen in de avond gehou-
den en was men verhuisd naar het gebouwtje van de N.H.-kerk. 
    In 1979 wilden de ingelanden nog niet opgaan in een groter geheel. Echter een jaar 
later was het tij al gekeerd. Op de extra vergadering, gehouden vanwege de lage op-
komst, werd de opheffing met algemene stemmen aangenomen. Zodat het waterschap 
De Nieuwlandsweg op 1 januari 1981 opging in het nieuwe waterschap De Middelsé-
krite. Voor het laatste bestuur, Reinder Hoekstra, Meinte Jorna, voorzitter Catharinus 
van der Werf en secretaris-ontvanger Theo Dijkstra, zat daarmee hun taak erop.  
    Door wetwijziging werd vervolgens het onderhoud van de Nieuwlandsweg in 1992 
overgenomen door de gemeente Littenseradiel. En binnen de toedeling van de ruilver-
kaveling Baarderadeel is de weg in 2012 in particulier bezit gekomen en verloor daar-
mee haar openbare karakter.  
                          
Nico van der  Werff. 
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LET OP!
Wijziging van de avondspreekuurtijden

per 7 april 2015

We hebben besloten om na Pasen de open avondspreekuren uit te breiden en 
te vervroegen. In plaats van 18.30 – 19.00 uur kunt u vanaf 7 april terecht van 
17.00 – 18.00 uur. Tevens zal de balie vanaf dan de hele dag open zijn voor het 
maken van afspraken en het ophalen van medicijnen of dieetvoeding.

Vanaf 7 april zijn de open spreekuren:

ma. t/m vr. van 13.00 – 14.30 uur en van 17.00 – 18.00 uur.

Daarbuiten uitsluitend op afspraak.

Balie is geopend van 8.00 – 18.00 uur.

Zegt het voort!

www.dierenartsgrou.nl info@dierenartsgrou.nl
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Groot changement in onze praktijk 
In januari was het weer eens tijd om de balans op te maken. En dat bedoel ik niet 
alleen boekhoudkundig. Je loopt na wat er naar tevredenheid gaat en wat er voor 
verbetering vatbaar zou kunnen zijn. We oefenen tenslotte een beroep uit met een 
hoge mate van dienstbaarheid in het vaandel. Zo hadden we al enige tijd het plan 
de openingstijden van de praktijk behoorlijk uit te breiden. Ook namen we de 
spreekuurtijden onder de loep. Bovendien willen we meer op afspraak gaan wer-ken. 
Wat goed is moet je niet veranderen. Maar wat beter kan, moet je aan durven passen. 
Wat dat betreft is de kogel door de kerk: na Pasen worden de open avondspreekuren 
van 18.30 – 19.00 uur uitgebreid en vervroegd naar 17.00 – 18.00 uur. Daarnaast 
zal vanaf 7 april de praktijk de hele dag van 8.00 – 18.00 uur geopend zijn voor het 
maken van afspraken en het ophalen van medicatie, vlooienmiddelen en dieetvoeding 
etc. Op deze manier hopen we vooral tegemoet te komen aan de wensen van onze 
clientèle.
Er is binnen onze dierenartsenpraktijk nog een heel ingrijpende verandering en wel in 
de personele bezetting. Na een periode van maar liefst 38 jaar heeft Lolke Kalsbeek 
in verband met zijn pensionering de maatschap verlaten. Kees Uil is zijn opvolger. 
Kees is al ruim anderhalf jaar werkzaam in onze praktijk en zijn inzet wordt beloond 
met een plaats in onze viermansmaatschap. In 2015 zal Lolke overigens op parttime 
basis betrokken blijven bij de praktijk om diverse werkzaamheden uit te voeren op 
de melkveebedrijven. Lolke’s vrouw Jantsje is wel gestopt met haar werkzaamheden 
in onze praktijk.
Bovendien is per 1 januari Daniëlle Keekstra onze praktijk komen versterken. 
Daniëlle is in 2011 afgestudeerd als dierenarts en heeft in de afgelopen jaren bij 
verschillende praktijken elders gewerkt. Naast de vertrouwde gezichten zult u ook 
bij de balie en aan de telefoon een nieuwe dame aantreffen. In maart is Janet Bakker 
namelijk als dierenartsassistente in onze praktijk gestart. 
We zien de inbreng van beide nieuwe gezichten met 
vertrouwen tegemoet.
Indachtig ons logo zal het hele team van de 
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou z’n uiterste best 
blijven doen om uw huisdier(en) gezond te houden of 
beter te maken! 

www.dierenartsgrou.nl 
info@dierenartsgrou.nl



40

Om ’e Ald Toer, april ’15

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: 058-2501838

Toneelvereniging Op Nij Foriene
kontaktpersoan: Trudy de Vos
Email: trudydevos@hotmail.com
Til: 06 1174 8767

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

Behearskommisje De Tysker
Kontaktpersoan: Jan Schotanus
Email: detysker@easterwierrum.nl
Til: 058-2501465

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

Stichting begraafplaats Easterwierrum 
(SBE)
Kontaktpersoan: Rintsje de Schiffart
Til: 058-2501247

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
Kontaktpersoan: Johan Bonekamp
Email: boum.h@hetnet.nl
Til: 06 22611216.

Kulture Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek
Email: stephankurpershoek@live.nl
Til: 06 23541465.

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

EKE (Enerzjy Koöperaasje 
Easterwierrum
Kontaktpersoan; Lieuwe Brandenburgh
Skuorrehofwei 21 9021 CE Easterwierrum
Til: 058-2501628.

Fûgelwacht Easterwierrum
Foarsitter: Klaas de Jong
till: 06 415 89 553
e-mail: klaas6@live.nl
Neisoarch koördinator Romke Veldman
Til: 06 127 03 385

Argyf Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek

Ferienings Easterwierrum

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

m



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




