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Een aandeel in elkaar

Bezoek rabobank.nl/samenbankieren voor uw mogelijkheden.

Iedereen moet kunnen bankieren. Daarom biedt de Rabobank extra hulp bij

bankzaken als het alleen niet lukt, om welke reden dan ook. En mocht het nodig zijn,

dan helpen wij u thuis. Dat noemen we samen bankieren.

Samen bankieren met Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

En een 
wereld zien 
opengaan. 

Meer weten
van online

bankieren. 
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Nieuws uit groep 1-2
De afgelopen periode zijn we weer hard aan het werk geweest met de 
thema’s: het voorjaar, alles groeit en techniek.

Voor het thema over het voorjaar 
hebben we verschillende werkjes 
gedaan zoals een kip en een 
lentebakje maken van papier, de 
kralenplank met de bloemenkaart en 
we hebben tulpen gemaakt met verf 
en een vork.

Ook zijn we naar 
de boerderij van de 
familie Jorna geweest. 
Daar hebben we heel 
veel koeien en kalfjes 
gezien. Ook hebben 
we de melkmachine 
gezien, alle kinderen 
konden in de grote 
melktank kijken die vol 
melk zat.

Hierna zijn we nog 
naar familie Altenburg 
geweest waar we de 
schapen en lammetjes 
mochten bekijken en 
aaien. Het was een 
leuke en leerzame 
ochtend!
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We hebben ook van 
alles geleerd bij 
het thema ‘groeien’. 
We hebben zaadjes in 
bakjes aarde gedaan 
en hier kwamen 
echte plantjes uit. 
Ook hebben we ons 
zelf aan het begin van 
dit thema gemeten en 
aan het einde van het 
thema weer. Sommige 
kinderen waren wel 
een centimeter groter 
geworden.

Ook weten wij nu 
hoe en waar groente 
en fruit groeit. 
We hebben met 
verschillende lekkere 
dingen zelf een groente-fruit spiesje gemaakt; dit was erg lekker en leuk 
om te doen. Het recept kunnen jullie verderop in de schoolkrant terug 
vinden.

Tijden de techniekweek hebben we veel nieuwe dingen geleerd. Er waren 
heel veel ouders die wel oude apparaten thuis hadden staan. Hier hebben 
wij flink een gesleuteld. Wat waren de kinderen enthousiast!

Ook hadden we de watertafel in de gang staan en hier konden de kinderen 
ontdekken welke spulletjes nou blijven drijven en welke zinken.

En we hebben er weer een nieuwe leerling bij, want Thys is nu 4 jaar en 
komt nu elke dag gezellig bij ons in de groep. Welkom Thys!
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Lekkere fruit- en grientespieskes 

Wat hast noadich? 

o Lytse of grutte houten prikkers
o Allegear fruit en griente dysto lekker fynst, lykas komkommer, 

tomaatsjes, stikjes reade paprika, augurken of drúven, mar miskien hast 
ek wol ierdbeien yn’e hûs of oare lekkere sûne dingen. 

Hoe moat it? 

Prik it lekkers oan de stokjes. 
Ast grutte prikkers hast, dan kin er lekker in protte op!  

Lekker ite!
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Wat wij allemaal al kunnen
Elisa:  Toen ik een baby was kon ik nog niet staan en nu kan ik dat wel.

Sybren:  Ik kon nog niet zo goed spelen en toen wel.

Anouk:  Ik kon als baby niet op de trampoline springen, nu kan ik heel 
hoog springen.

Youp:  Ik kon vroeger nog niet scheppen, ik kan het nu al wel.

Doutzen:  Als baby kon ik nog niet zo goed spelen en nu kan ik goed 
scheppen.

Ben:  Toen ik een baby was kon ik nog niet skelter rijden en fietsen 
en nu kan ik tractor rijden en  ploegen.

Douwe:  Ik kon toen ik een baby was nog niet bouwen, nu kan ik wel 
skelter rijden.

Rikst B:  Ik kon vroeger nog niet zo mooi kleuren en nu kan ik beter 
puzzelen.

Siger:  Ik kan nu wel spelen  maar toen ik een baby was niet.

Femke:  Ik kon nog niet op de trampoline en nu kan ik goed spelen.

Sytse:  Toen ik baby was kon ik niks en nu kin ik netjes kleuren.

Mirthe:  Toen ik een baby was kon niet op bed komen en nu kan ik zelf 
de kleren aantrekken. En kon ook niet op papa en mama hun 
bed komen.

Harmen: Ik toen nog niet zwemmen want toen mocht ik op het strand 
niet in het water en nu mag ik dat wel.

Rikst J:  Ik kon als baby nog niet eigenlijk de gordijnen dicht doen en 
nu kan ik dat wel want de gordijnen zijn heel hoog.

Thys:  Kleuren met stift. Ik kin nu op de trekker.



Ik heb  gisteren met hannah  gespeeld

We zijn op de trampoo  geweest 
Wij hebben ook nog bij tjitske een  ijsje ge hat. en heb ook  gistren 
Ge  kaatst , en ik gaa ook nog met 
Grytsen  speelen. Ik  ben drie nachtjes geleden bij de kermis geweest. 
Ik ben ook in de botsauto’s geweest en op de trampoo geweest bij de kermis.

Sil  de boer  groep 4

5
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Op de boot
Ik ben met Ineke op de boot geweest.
We zijn naar Akkrum gevaren want Ineke 
moest daar dansen.
We hebben chinees gegeten.
Ik kwam 9 uur thuis.
We hebben spelletje gedaan en geknutseld.
En t.v. gekeken. 
Het was de leukste dag van mijn leven.
De boot was heel groot.

Doutsen Jorna groep 5

Sport dag
Dinsdag 16 juni zijn we naar het sportveld van Mantgum gefietst. 
We deden de spelletjes samen met boazum  en Wiuwert. Eerst spelletje was bollen 
een in het midden kregen we nooit om maar de rest wel. En daar na
Een spelletje met water we hadden een emmer met water en we moesten het water naar de 
andere emmer brengen met een sponsje. En daarna moesten we woorden raden. 
Een paar woorden waren heel moeilijk. En toen gingen we verspringen het was wel lastig. 
En toen hadden we een kleine survival baan eerst gingen onder een kleed door en toen 
moesten we een band om een pion rollen. En toen moesten we met twee ballen punten 
gooien. En later met een voetbal gooien. En toen hadden we een pauze. En toen 
Moesten met een hoepel rondjes maken het klein beetje lastig. en later was de estafette we 
kwamen in de finale maar er waren hele snelle kinderen daar konden we niet van winnen! 
en daar na kregen we een ijsje voor dat we het zo goed deden! 

Van Thialda en Jens         Groep 5

Freerunning
Ik zit op freerunning in Wommels.
Dat is een sport waarbij je de volgende 
trucjes leert:
Op de kast: monkey  turnvoult  lazyvoult
Speedvoult  overslag tipsalto salto.
Bij de tumblerbaan: turnvoult, salto, 
Ik ga de backflip leren, dat is de 
achteruitsalto tegen de muur. 
Ik kan bij de muur de wallspin.

Sjoerd van der Meer groep 5  

Ik  heb van daag en 
handje gemaakt op school 
voor vader dag  
En ik denk dat men papa 
het wel leuk vind om dat 
ik hat hed gemaakt

Hannah 15 juni 2015 

Kaatsen

Ik heb een paar zondagen 
geleden gekaatst.

Hylke groep 4

Naar de harmonie
Ik ben zaterdag om twee uur naar mijn dans vriendin 
geweest .zij heet Caro. En er was ook nog een andere 
vriendin van Caro en  mij dat meisje heet Mirthe. We gingen 
ons verkleden als clown , Mirthe zag er echt grappig uit .ze 
had een clowns pruik op een giraffen masker en een clowns 
pak aan. Caro die had een grote hoed op en een indianen 
broek aan. En ik had ook een clowns pak aan met een rond 
brilletje en een pet op. toen moesten we weer naar beneden 
want de moeder van caro die moest ons haar nog doen. 
Toen gingen we op de fiets naar de harmonie.
Het was een heele leuke dag !!!!!!!!!!

Groet Ineke Hinke Reitsma   Groep 5
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Het kunstproject!
Dit jaar heeft de hele school in plaats van een musical een project en dit jaar 
is het een project over kunst. In de bovenbouw hebben we het al gehad over 
Vincent van Gogh, M.C Escher en Piet Mondriaan. Ik vind het zelf een heel 
leuk thema voor een project en ik vind zelf kunst maken ook heel leuk. 
Omdat het een kunstproject is had juf haar oudste zus uitgenodigd om met 
ons te komen schilderen want juf haar zus is kunstenares. We moesten als 
eerste op stevig papier met houtskool het binnenste van een boom tekenen. 
Daarna moesten we weer het binnenste van een boom tekenen alleen dan iets 
simpeler want je moest het daarna inkleuren met verf. Ik denk dat we nog 
meer dingen met kunst gaan doen maar nu ik dit schrijf hebben we alleen 
nog maar gehad wat ik heb geschreven.

Sportdei! 
Tiisdei 16 juny hawwe groep 5 en 6 sportdei yn Mantgum. Op sportdei is in 
estafette en dêr foar ha wy ek oefene. We moasten  earst op skoalle estafette 
rinne op it sportfjild. Ik mei meidwaan oan de estafette Ineke en Doutsen 
meie ek meidwaan Thialda is reserve. Ik  moast earst tsjin Ineke Doutsen en 
Thialda rinne: ik wie fan hun 1ste en Ineke wie 2de en Doutsen 3de Thialda wie  
4de dus reserve.   

Sinne Kooistra gr. 6
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Kunst project op school
Op dinsdag 9 juni kwam er een kunstenares op 
school in groep 6,7,8

De kunstenares heette Boukje Westra Wijnja zij heeft ons les 
gegeven in tekenen en schilderen 

Eerst zijn we aan de gang gegaan met houtskool voor degenen die 
niet weten wat houtskool is: houtskool is een verkoold 
stukje hout waarmee je kunt tekenen we hebben toen de 
houtnerven en de ogen van de boom getekend op 
papier en daar heeft Boukje een handige manier voor 

want ze plakt eerst de randen af  en als de 
tekening klaar is haal je de tape er vanaf  en dan heb je er 
een soort van lijst omheen en ik vind dat dat heel leuk staat . 

Na de pauze hebben we de houtnerven en ogen van een 
boom weer getekend maar dan op een schilderdoek en die 
hebben we  daarna ingekleurd met verf  en je 
mocht mengen en het schilderij inkleuren met je eigen 
stijl er is geen een gelijk geworden en we hebben ook nog 
een klaskunstwek gemaakt.

Dit was mijn verhaal 
groet Aletta groep 7 

Kunst project 
deze weken hebben we het over kunst . 
De eerste dag gingen we naar Ids Willemsma ,hij is kunstenaar.
Toen we er kwamen gingen we naar boven daar liet hij zijn kunstwerken zien en vertelde erover 
dat was wel leuk. 
Daarna gingen we nog een verdieping om hoog daar had hij allemaal kleine beeldjes. Er was ook 
een voet van sokken. Toen we klaar waren gingen we weer naar school. 
Dag2 kwam juf Hanny haar zus zij is kunstschilder… We gingen eerst hout balk tekenen met 
houtskool daarna gingen we het in verven. Toen tekenden we op doek daar moest je een figuur op 
tekenen en schilderen, dat was leuk.
We hebben ook letters getekend waar het woord kunst of zo moest worden en we hebben de 
letters ingekleurd en op de ramen gehangen.  

Morris
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Kunst weken 

Vorige week startten de kunst weken. Ik vind het wel leuk ook al ben ik niet van het tekenen 
en knutselen. Op 9 Juni kwam juf haar zus Boukje bij ons op school en daarmee gingen we 
tekenen met houtskool en verven op canvas ik vond het wel leuk om te doen een keer maar 
ik zou het niet altijd willen doen. We hebben het al over een paar bekende schilders gehad. 
Onder andere Vincent Van Gogh- MC Escher en vandaag 15-6-’15 hadden we het even over 
Piet Mondriaan. Toen we het er over hadden viel het mij op dat alle drie de kunstenaars een 
andere stijl hadden. Ik vond de stijl van Piet Mondriaan en Van MC Escher het leukst de 
kunst van hen is met figuren en lijnen. Ik vond het levensverhaal over Vincent Van Gogh het 
leukst maar ook het raarst.  

Sportdag
Morgen 16-6-’15 is het sportdag groep 7/8 gaan naar Wommels. Ik had er echt heel veel zin 
in totdat ik hoorde dat het geen ren estafette was maar een zwem estafette toen ik dat 
hoorde vond ik het veel minder leuk. En baalde ik ook een beetje. 

Middelbare school
Na de zomervakantie ga ik naar de Middelbare school. Ik heb er echt heel veel zin in. 
Ik ga naar de Bogerman in Sneek want daar zaten al mijn broers ook op. 
Ik ga daar HAVO doen. Ik heb er echt zin maar het is ook wel weer een beetje spannend. 

Sportdag verslag
Gister 16-6-’15 zijn wij naar sportdag in Wommels geweest dat was echt heel leuk. Maar het 
jammere was dat we moesten beginnen in het zwembad met een spel. Maar het water was 
wel heel warm.
Toen alle spelletjes netjes waren verlopen kwam het echte werk.
De Zwem Estafette. Ik vond het wel spannend maar ook heel leuk.
De eerste ronde hadden we gewonnen we gingen door naar de tweede ronde en die hadden 
we weer gewonnen en toen de FINALE het was EPIC we gingen ons best doen. Twan stond 
voor op de mensen achter hem. Hester kreeg een kleine voorsprong door Twan.
Hiske kreeg een kleine voorsprong door Hester. Aletta kreeg een kleine voorsprong door 
Hiske. Ik kreeg een kleine voorsprong door Aletta en Maaike kreeg een kleine voorsprong 
door Mijzelf (Silvan)
En toen hadden we op het nippertje gewonnen. EERSTE!!!!!
We waren heel ,heel erg blij! Het was een geslaagde sportdag.
Daarna ben ik nog even met Hester en Twan gaan zwemmen in de klomp vrij en zijn we nog 
even van de glijbaan geweest.

Silvan De Schiffart Groep 8



10



11

Mei vakantie 2015

Inde mei vakantie heb ik veel met de trekkers gespeeld en met mijn broertje

Heb ik twee boerderijen en daar heb ik veel meegespeeld en dat was wel leuk

En mijn moeder vond mijn cadeautjes mooi en daar was ik blij mee en ik en

Mijn broertje en zusje hebben ontbijt op bed gemaakt en naar boven gebracht

En daarna hebben ik mijn broertje minecraft gedaan en ik had zo veel diamant

En ik had een mine gemaakt en een kasteel met muren en stalen voor beesten

En daarna een tuin gemaakt en veel beesten vermoord anders ga je dood

En ik had bij mijn pake en beppe geslapen en mijn neefje slaap de er ook en ik was

later met een vriend van mij aan spelen en hij mocht bij ons slapen en we hebben

minecraft op de tablet gedaan en dat deden we online en dat was leuk en Tide

had een huis gemaakt daar had hij lava onder gedaan en ik sloopte en paar glazen

en hij ging na beneden en hij stap de in de lava en toen was hij dood en wil reactie

echt weten hij sjiiet hij lachte wel ik ook en de volgen de dag ging ik tuin maaien

en de volgen de dag ging ik op vakantie en dat was leuk en we waren eerst naar

Aviodrome geweest en je kon in ook een vlieg vlucht doen maar dat wauw ik niet

En daarna gingen we naar het park en we hebben alles uit gepakt en ik slaap de

Op een twee persoon bed en ik lag over het hele bed en dat was wel cool en na

Dat wij alles hebben uit ge pakt gingen we zwemmen en er was een wild water baan

Om er in te komen moest je een sterke stroming in zwemmen maar het is gelijkt

En daarna ging ik en mijn vader van de turbo twister en die ging hart je moest een

Band en je kwam heel vaak in een grootte ruimte en die het ging turbo ik vloog bijna

Over de kop en na het zwemmen hebben patat gegeten en een kroket en dat was lekker

En ik ging ’s avonds met mijn broertje naar de kin der boerderij en dat was leuk kleine geitjes

En die waren super schattig en de waren ook ezels en heel vaak deden ze iooiooiooiooi

En daarna ging ik met vrienden van mij voet ballen en ik ging daarna daarna weer naar het

Huisje en toen had ik boss drie gedaan en dat was wel leuk en ik had nog veel gezwommen

En ik ben nog in een elektrisch bootje geweest met mijn broertje zusje en mijn vader

En dat was best grappig en daarna heb ik met mijn vrienden ge voet balt en dat was

Ook leuk en met Duitsers en ik moest dan de hele tijd Duits praten en de ‘s avonds

Ben ik naar het lopend buffet geweest en je kon je eigen ijsje maken en dat was lekker

En ik heb daarna met vrienden vaders en moeders ge voetbalt en dat was leuk

En de volgen de dag gingen we weer naar huis maar dat was ook wel weer leuk

HarmjanBoersma 10 jaar
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Schoolkamp 2015 

Dit jaar waren we in Heeg .
We moesten om 11 uur weg. Mijn fiets stond in de bus en die van Sinne ook. 
we kwamen aan om ongeveer  tegen twaalf uur.  We mochten gelijk in de 
kamers (normaal mochten we er om 3 uur in) en de kamers waren lux  en 
we gingen even chillen. en daarna spelletjes doen de zogenaamde Konings-
spelen, en Hester had gewonnen.  
Ze had een Stayokay goodybag met een bal veters een hanger. toen gingen 
we weer naar ons kamer. toen moesten we eten. we hoorden aan jufs ge-
tik dat het juf was dus we lieten haar binnen. we hadden pasta in twee 
verschillende  smaken kaas, bolognaise dat was lekker ik zelf vond de 
kaas het lekkerst  maar in alle twee zaten champignons  dat  vond ik niet 
lekker  toen gingen we met z’n allen slagballen ik zat bij jo-Albert. hij 
wilde midden in het spel brander zijn toen Silvan aan de beurt was ging 
hij achter hem aan. daarna hadden we Konings bal. Hester had de tweede 
prijs gewonnen en Silvan de eerste, toen gingen we slapen. de volgende dag 
we gingen om tien uur kanoën het was erg leuk. 
Daarna vlot bouwen Sinne en ik durfden er als eerste op wij waren proef 
konijnen we zaten wel aan een touw die verbonden was met Hiske hihi. 
toen de jongens los waren schoot het touw los en hadden ze een peddel no-
dig. toen gingen we naar aldegea daar botste ik tegen een paaltje aan. 
mijn knie deed erg pijn, maar we kregen een ijsje s avonds hadden we bon-
te avond wij deden een verloting het duurde een beetje lang, en ik had het 
idee dat iedereen snel verveeld was .de volgende dag moesten we weer in-
pakken. en we deden nog een speurtocht, en sumo worstelen. 
leuke kleurplaat:
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Schoolkamp
We Waren in Heeg en We Waren 

er eindelijk en We begonnen 

met onze  kamer  aan  Het 

klaar maken We maakte  onze 

bet op en de meeste  Waren niet 

blij met Het op maken  en dat 

lukte een beetje maar met 

voor  de meiden  Was Het denk 

ik een beetje makkelijker 

Want ik denk dat ze dat vaker 

Hebben  gedaan Want sommige 

meisjes zijn smetteloos maar ik denk deze meisjes niet Want ik Heb ze nog nooit 

Hoorden zegen  ba  een mug  ik raakem niet aan met iets van mijn liCHaam aan en 

ook niet zien doen en op een tafel maar de tWeede dag moesten We ontbijten en 

ik Was zoo lekker  Het Was een gekookt ei en brood 2 soorten   en dat Was Heel 

lekker dus  ik Wou en Hap nemen en juf zij nog niet eten dus ik na nog geen Hap en 

juf zij nu mag je eten dus ik nam een Hap en ik daCHt lekker en dat Was Het ook en 

er Was ook tHee ik nam Wat tHee en er Waren ook begeleiders maar ik zeg ze niet 

3 begeleiders en juf en een aantal minuten later  gingen We kanoën en dat Was 

leuk maar ook stom We Werden nat dat Was stom er Waren 11 kinderen We gingen 

over ander Half uur gekanood .en dat Was vermoeiend en je armen doen daar pijn 

van en daarna Hadden Wij een vlot ge boud en dat en rein silvan tWan en Harmjan  

en die en We gingen sumo Worstelen ik Heb verloren speurtoCHt We Hadden alles 

fout avond Was de  bontejûn en er Hiske vertelde een verHaal een eng verHaal en 

toen gingen de liCHten ui en een paar sCHrokken en aletta Huilde maar dat Was 

niet zoo erg Want groep 8 sil-

van en morrisWaren ook bang 

ook al Hebben verzonnen Want 

ze    Waren   verdWenen maar 

Het Was een speur toCHt .

en We gingen sumo Worstelen.

daarna in de auto’s naar sneek 

voor een patatje…..

en toen naar easterWierrum.

Het Was mijn eerste sCHool-

kamp en Het Was Héél leuk.

nataniël
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             Het weekend 
Het weekend begon we kwamen van de school in Boazum en ik was thuis en toen 
kwamen Nataniel en Tide in de Swette en daarna ging ik er ook heen en toen 
kwamen Ineke en Sinne en daarna Silvan en Twan en Ate Jan  en toen kwamen er 
nog meer kinderen en het water was heel lekker warm en daarna gingen Tide en ik 
naar de overkant en daarna vielen we in slaap en een uur later waren we weer terug 
en waren alle kinderen weg en daarna ging ik naar binnen en daarna ging ik even 
gamen.

Schoolkamp heech 2015!!!!!!
 
Maandag 27 april 
2015…………

We kwamen op school 
we moesten de fietsen bij 
Harmjan zijn vader neer 
zetten want die nam de 
fietsen mee in een kar en 
toen moesten we even 
wachten want iedereen was 
er nog niet en toen wachten 
we en  toen was iedereen 
en toen gingen we in de 
auto’s en ik zat bij Harmjan 
en Johan ( de vader van Harmjan ) en Nataniël en ik en we hadden snoep 
en dat was heel lekker en we gingen weg iedereen zwaaide en dat was 
heel leuk en onder weg kregen we nog een snoepje  en de Begeleiders 
waren jo-Albert en Johan Djoke en juf Hanny en we kwamen aan en toen 
gingen we eerst naar onze kamer en dat vonden we een hele coole kamer 
het was kamer 4H en daarna was er koningspelen bij Stayokay er waren 
allemaal spelletjes en het eerste spel was wat we deden was 5. Blikgooien 
6.ezeltje prik 1. Was sjoelen maar de andere groep was nog bezig dus toen 
gingen we eerst 2. Koekhappen doen en daarna spel 1 sjoelen en spel 3 
was spijkerpoepen en 4 was zaklopen en toen in totaal punten had ik 87 
punten en Hester had 116 de meeste punten Hester had een tas met een 
bal en een keycard en veters en daarna gingen we eten we aten bolognaise 
en dat was heel lekker en daarna gingen we een ronde bingo en daarna 
slagbal en dat was heel leuk ik zat bij  Silvan ,Johan ,Sinne ,Harmjan 
,Djoke, en ik tegen Maaike ,Morris ,Twan , Hester, Jo-Albert, Aletta , 
Nataniël  en wij hadden gewonnen met 34 punten en hun 28 punten en 
Silvan was heel goed en daarna begon het bal en we gingen limbo dansen 
en dat was heel leuk en toen ging we wie het meeste verkleed was en dat 
was heel leuk en de meeste verkleed was ……………….. Silvan hij zag er 
echt heel grappig uit en om 11 uur gingen we op bed en toen gingen we 
nog kletsen en om 3 uur sliep ik.

Rein Zijlstra
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There was………………

One day there was a boy!

He was smaller than the rest of the kids in his class!

There where bully’s at his school!

It where the most popular guys at school!

There where the meanest!

The biggest!

The best at sports!

The strongest!

But most important: the meanest!

There where punching kids and then kicking there toys!

There where stupid!

But everybody liked them!

Because there were scared!

All the kids at school where scared of the bully’s!

But there was one kid, smaller than the rest.

But he was not scared! No, really really not scared! 

He was fighting against the bully’s!

But one day the bully’s caught him!

But he was running really fast!

They could not catch him because he was to fast!

And when the bully’s almost catch  him he jumps away!

He was to small the be catched!

He hides in  a little ally en the bully’s couldn’t find him because: 

he was small enough to hide from them!

When the bully’s run away, he gets out of his hiding spot en realises 

that being small is not a problem at all! 

Twan ten Hooven     groep 8
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Bis 2015 ôfrûn 
“Ja, dat wie it Dan dat wie it 
dan dat is dan ek wer dien” dat 
sjongen wij, de bern van bis die 
nei de kroaning fan keningin-
ne Elza west wien   mar no is it 
echt ôfrûn jammer foar de bern 
út groep 8 dy meie echt net 
mear meidwaan mar de bern 
fan groep 7 meie wol wer mei 
dwaan dat is hiel leuk . De lêste 
kear wiene de bern hiel “ver-
drietig” sa as de steltsjes dy’t 
elkoar net sa faak mear sjogge , 
dêr hear ik ek by ik ha ferkearing 
mei prins Hans , mar … hij is yn it 
echt hiel leaf hear en wy sjogge 
elkoar wol wer gau want wy ha 
watsapp en witte wêr’t wy wen-
je, dus it komt goed .
It avontoer wie leuk .

Om te witten 

Dizze wike hawwe wy it  tema keunst  we  ha it oer Mondriaan hân en 
Vincent van Gogh. M.C. Escher en we hawwe keunst makke: hiele moaie 
keunst: skilderijen en moai houtskoal en in linolieum snede en klei- wurkjes 
en tongersdei 18 juny geane we nei it Fries museum. We binne ek noch nei 
Ids Willemsma west mei alle bern. 

Hester Reitsma groep 8

Bis is weer afgelopen

Zaterdag was de laatste keer bis. 
Totaal  hadden we 7 keer een 
voorstelling . ik was erg moe na 
al de voorstellingen en repetities 
. we hadden ook een afterparty 
ik ging daar half een pas weg  
we hebben ook nog een feestje 

tegoed voor alle bissers en 
volgend jaar gewoon weer auditie 
doen. Gister nacht dacht ik : van 
auditie naar laatste voor stelling. 
echt heel veeel kinderen moesten 
huilen . vooral jongens ze konden 
wel een  week door huilen . had 
je niet gedacht he ik zelf hen ook 
wel een beetje gehuild      
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Zomer krant
Het is weer bijna zomervakantie! Maar wat gaat er na de zomer vakantie 
gebeuren? En wat heb ik nog voor de vakantie meegemaakt? Dat ga ik jullie 
vertellen in mijn verslag van deze schoolkrant. 

Berne Iepenloft Spul (*BIS)

Het is nu alweer afgelopen maar daarom kan ik nog wel vertellen 
wat er allemaal gebeurd is in de pastorie tuin. De meeste lezers 
hebben het vast wel gezien (of gehoord) maar wat er achter de 
schermen gebeurde is een ander verhaal. Wat gebeurd er nou 
precies tijdens de voorstelling? Dat zal ik je nu maar eens gaan 
vertellen: Het begint twee uren van te voren. Dan moet je aanwezig 
zijn. Waarom zo vroeg. Daar is een reden voor. Als speler moet 
je als eerste je kleren en krat (het krat is voor de spullen die je 
gebruikt op toneel en je schoenen) uit de keet pakken. Als je de 
spullen hebt ga je je omkleden. Als je je hebt omgekleed is het het 
allerhandigst om eerst naar het haar te gaan. Als het haar klaar is ga 
je naar de roze onderbroekenman  of, zo kan je hem ook noemen, 
de man van het geluid. Die plakt je zender op. Als je die ophebt kan 

je naar de make-up gaan. Die gaan 
er voor zorgen dat je er niet zo bleek uitziet op het toneel. Dan krijg 
je een lijntje onder het oog en een beetje donkere wenkbrauwen. De 
dames krijgen meestal ook wat lipglos, lippenstift, en/of een beetje 
poeder op het gezicht. Als dat alles klaar is, is het meestal (bij mij 
dan) al tijd voor de toitoitoitjes. Dan krijg je vaak een briefje met 
iets leuks erop waarop staat: TOITOITOI xxx …. Als dat klaar is 
doen we nog een warming up en dan kunnen we eindelijk beginnen 
met het stuk. U heeft dit waarschijnlijk niet door gehad maar met 
de gezamenlijke liedjes zingt iedere speler achter de schermen 
mee. Wat ook achter de schermen gebeurd is de hele tijd heen en 
weer rennen om op tijd op te kunnen komen. De genen die moeten 
omkleden in een kleine tijd worden dan geholpen door de ouders 
die achter de schermen staan te helpen. Na de voorstelling mogen 
we nog even bijkletsen en dan weer naar achteren om de zender af 
te doen en de kleren aan te treken en dan is het klaar. 

Weetje: ik zelf zit in groep 8 en ga van school, maar waar gaan alle groep8ers nou heen

• Silvan de Schiffart gaat naar het Bogerman Sneek  met het niveau HAVO met sport accent.
• Twan ten Hooven gaat naar het RSG Magister Alvinus Sneek met het niveau HAVO met 

sport accent.
• Hester Grytsje Reitsma gaat naar Pieter Jelles Ynsicht Leeuwarden met het niveau VMBO 

kader.
• Morris van der Schaaf gaat naar RSG Magister Alvinus Sneek met het niveau VMBO kader.
• En Hiske Terpstra gaat naar het RSG Magister Alvinus Sneek met het niveau VWO 

Gymnasium.

Hiske Terpstra groep 8
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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 of mail voor een afspraak

Dilledyk 18    9021 CV  Easterwierrum
tel. 058-2501568    06-19692904

info@hoveniersbedrijfmelein.nl
www.hoveniersbedrijfmelein.nl

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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Foto G. Siesling

Verschijningsdatum volgende Om ’e Ald Toer: november 2015
Kopij inleveren vóór 28 oktober 2015

Om ’e Ald Toer
Redactieadres:

Doarpsstrjitte 39, 9021 CK  Easterwierrum

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

Fan de redaksje

In betiid simmernûmer dizze kear.
De offisjele simmer, dêr moatte wy noch wol efkes op wachtsje,

mar bûten is it al te fernimmen dat we wat it waar oanbelanget de
goede kant wer útgean.

Yn dizze krante falt op dat wy yn Easterwierrum wer net stil sitten ha de
ôfrûne tiid.

Op it mêd fan duorsumens bygelyks binne ferskate inisjativen fan ’e grûn kaam,
dêr’t in soad minsken by belutsen binne.

Sa fine jim in stikje oer Bewust Grien en E.K.E.
Mar ek de kollumn fan Nico ûntbrekt net.
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

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

Freed 26 juny  Make a Memory konsert Ons Ideaal, Tysker
Sneon 11 july  Ald papier
Freed 19 july  Bûtenkonsert Ons Ideaal in Poppingawier
Freed 28 augustus Frijwilligersjûn Tysker
Sneon 5 septimber Ald papier
10, 11 en 12 septimber Merke Easterwierrum . . . . . ‘Koekje derby?!’
Freed 2 oktober Guod ophelje rommelmerke Ons Ideaal
Sneon 3 oktober  Rommelmerke Ons Ideaal
Sneon 7 novimber Ald papier
Snein 8 novimber Tyskerblues

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 âld-Easterwierrumers 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 

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.
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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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Nijs fan Doarpsbelang 

Shared space
Al in pear kear binne der tidens de jiergearkomste fan Doarpsbelang fragen steld oer 
de foarrangsregels op de T-splitsing yn ’e buorren. In protte minsken witte net 
rjocht hoe en wat en dat is ek krekt de bedeling. 
De T-splitsing en it oanslutende plein is oanlein yn it kader fan ‘Shared space’. 
Moeting en eigen ferantwurdelikheid lizze ten grûnslach oan Shared space. 
Yn in Shared Space omjouwing is it winsklik it omtinken fan de gebrûkers te fer-
heechjen en de snelheid te beheinen. De ferkearsdielnimmer wurdt troch de wize fan 
ynrjochting fan de romte safolle mooglik bewust makke fan de oanwêzichheid fan 
aktiviteiten en oare ferkearsdielnimmers. Op dizze wize wurde jo ûnwis en dit hat 
rjochtstreeks effekt op it gedrach. Der is gjin ûnderskied foar de ferskillende 
gebrûkers fan de romte. 

Underhâld Doarpsstrjitte
Fan de gemeente ha wy berjocht krigen dat der grut ûnderhâld plakfine sil oan de 
Doarpsstrjitte op it trajekt fan de Skuorrehôfwei ôf oant likernôch de grins fan de be-
boude kom (it oerstekplak by de wenning fan Ids Willemsma). 
Ek it frijlizzende fuotpaad fan de Skuorrehôfwei ôf oant en mei Doarpsstrjitte 4 sil 
op nij befluorre wurde. Der sil besocht wurde om dit fuotpaad minder skeef oan te 
lizzen, foar safier dit mooglik is y.f.m. oanlizzende ynritten. 
By de útfiering fan ferskate wurksumheden sil de dyk in perioade foar it ferkear ôf-
sluten wurde. De oanwenjende bewenners sille troch de oannimmer hjiroer neier 
ynformearre wurde. De foarlopige planning fan de wurksumheden is juny/july 2015, 
mar it kin ek wêze dat it nei de boufak wurdt. 
Fierder is der besluten om yn 2016 in reade slytlaach oan te bringen by de oansluting 
fan it fytspaad en in ljochte slytlaach middenstrook fan ± 1 meter breed yn in strakke 
line op de dyk. 

Boarterstún
Sa ’t elk yn de nijsbrief fan de boarterstún lêze kinnen hat is it safier dat de skeppe 
de grûn yn kin. It jild is sa goed as rûn en de tastellen binne besteld. Wy hoopje op 
de ynset fan frijwilligers by it realisearjen fan de plannen. Der wurde minsken frege 
foar it helpen by it oanlizzen fan de fundearring en it pleatsen fan de tastellen. Dit sil 
plakfine ûnder de deskundige lieding fan de hear K. Bakker (leveransier). Dêrom 
wurdt der ek frege om in oantal frijwilligers op in troch de wykse dei. 
Wy hoopje dat de boarterstún noch foar de boufak yn gebûk naam wurde kin. 

Blombakken ‘Reade Plein’
De blombakken binne troch Dries Altenburg wer bywurke en hy hat foar in oantal 
nije planten soarge. Sy steane der no wer kreas by en kinne sa de simmer wol wer 
troch. Dries betanke. Troch de gemeente is it plein opknapt, de basket is ferwidere 
en hjir sille wy noch in plakje foar sykje. 
It duorret noch efkes, mar omt dit de lêste skoalkrante is foar de simmerfakânsje 
winskje wy jimme fêst in goeie simmer en fakânsje. 

Ut namme fan it bestjoer, 
Tryntsje van der Meer
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Fan de Beheers Commissie 

Sinnepanielen 
2014 wie it jier dat wy foar it earst folop profitearren fan de sinnestroom. It wie blykber 
aardich sinnich waar, want de panielen 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 klimaat, 
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 benam-
men 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 dien, 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! 

Samenvatting NL 
Zonnepanelen leveren meer stroom dan de Tysker verbruikt, we waren een netto 
stroomleverancier in 2014.
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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, 
succesvolle wijnproeverij, zaalvoetbaltoernooi jeugd en een pracht van een 
goochelvoorstelling 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 
activiteit/voorstelling kon. Volgend seizoen hebben we nog enkele barvrijwilligers 
nodig... 

De Beheers Commissie, Jan Schotanus 

Gezellige middag Zonnebloem afdeling Easterwierrum e.o. 

Zaterdag 7 maart had de Zonnebloem, samen met verzorgingshuis “Nij Dekema” in 
Weidum weer een gezellige middag voor de ouderen georganiseerd. 
Tussen 14.00 en 14.30 uur werden wij verwelkomd met thee of koffie met heerlijk 
zelf gebakken cake en koek. 
Na opening door de voorzitster volgde een optreden door het shanty/wille koor 
“De Blierbekjes” uit Winsum. 
Voor de pauze zongen zij Friese, Nederlandse en een paar buitenlandse liedjes. 
En als laatste lied met de zaal erbij zongen wij in canon: “Hjoed sille wij de hjouwer 
slaan” en het klonk ook nog goed. 
Daarna was het pauze met hapjes en natuurlijk een verloting. Na de pauze het tweede 
deel van “De Blierbekjes”. 
Zij zongen ook een paar luisterliedjes, zelfs één a capella, waar wij erg van genoten. 
Als slotlied hebben wij met z’n allen de spieren los gemaakt met “Hoog is de zolder, 
laag is de vloer”. 
Volgens de dirigente van het koor hadden wij toen wel ons glaasje met warm hapje 
verdiend. 
Het was een hele fijne middag! 
Hartelijk dank aan het bestuur en vrijwilligers, namens ons allemaal. 

Willem en Jitske Agema 
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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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Út de Tysker 

a. Wandboerd 
De wurkgroep Doarpsargyf hat in karakteristyk wandboerd op de kop tikke, dat in 
moai plakje yn it doarpshûs krijt. Op it boerd wurdt reklame makke foar huzen mei 
houtwurk fan Douma’s timmerfabryk. It komt út de earste helte fan de foarige ieu 
en hat neffens Agatha Boersma-Douma ek skoften yn it kantoar fan de direkteur 
fan de fabryk hongen. Op sneon 2 maaie is de komst fierd mei in jûn fol âlde foto’s 
en in film oer de ynwijing fan de nije liedklok op Tsjerkebuorren. 

b. Kuolling 
Der is in kuolromte oanskaft foar de bierfleskes. Hedzer van der Meer en Tim van 
Vegten hawwe him út Tiel wei ophelle. Dêr hawwe se him sloopt út de glêsfabryk 
dy’t ûntmantele wurde moast. No kriget er by ús yn de Tysker in twadde libben. 
Benammen simmerdeis hoopje wy der gebrûk fan te meitsjen. 

Nederlandse samenvatting 
De Tysker heeft een wandbord verworven, dat eerder gebruikt is om woningen aan 
te prijzen met houtwerk van Douma’s timmerfabriek. Het bord stamt uit de eerste 
helft van de vorige eeuw. Op de levendige foto- en filmavond van de werkgroep 
Doarpsargyf Easterwierrum op 2 mei is het verwelkomd. 
Er is een grotere koeling aangeschaft, vooral voor in de zomer. Hij is afkomstig uit 
een glasfabriek in Tiel. Hedzer van der Meer en Tim van Vegten hebben hem daar 
gedemonteerd. 

De Beheers Commissie, Jan Schotanus 

Holle Bolle Tsjing! 

Oer inkele wiken (8 oant en mei 11 july) is it wer safier: Spulwike 2015 giet fan 
start! Dit jier bestiet spulwike 43 jier en it tema fan dit jier it Reizigje. Fansels ha 
wy as stifting en (haad)lieding der alles oan dien om der in fantastyske wike fan te 
meitsjen foar de bern! 
Wy gean der fan út dat it dan skitterjend waar is om allerhande by it tema passende 
aktiviteiten te dwaan yn en om Easterwierrum. 
Wy hoopje fan herte dat jim as omwenners krekt san geweldige wike ha as de bern. 
Mochten jo fragen of opmerkings ha, dan kinne jo altiid efkes skilje mei ien fan ús. 
Johan Koornstra (06-21104990 / johankoornstra@hotmail.com) 
Lidewij de Boer (06-13236443 / lidewij_reader@hotmail.com) 

Mei freonlike groetnis, 
Spulwike Easterwierrum 
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Nijs fan muzykferiening ‘Ons Ideaal’ 

Op sneon 28 maart wie it saneamde Peaskekonsert yn Easterwierrum. Betocht troch de 
kulturiele kommisje en útfierd  troch it doarpskoar, de skoalbern en ‘Ons Ideaal’.
It konsert begûn om 19.30 yn ’e Roomske tsjerke. De skoalbern stienen mei harren 
Palmpeaskestokken de minsken op te wachtsjen, it wie in fleurich gesicht. Under lie-
ding fan harren GVO-juf, Sybrig Bethlehem, ha se in oantal ferskes songen. It korps, 
ûnder lieding fan Menno Haantjes, hat spile en it doarpskoar, ûnder lieding fan Cisca 
van Sloten, hat songen.
Tuskentroch waard der in ferhaal fertelt troch Jantsje Huizenga.
It twadde diel fan it konsert soe buten plakfine. Om’t it sok min waar wie, is besletten 
om dat ek yn’e tsjerke te hâlden. Riemy Reitsma hat hjir it gedicht ‘Bloksleatpolder’ 
foardroegen. It gedicht dat spesjaal foar har skreaun is.
It lêste part fan it konsert fûn plak yn de Tysker. Elts is hjir op eigen mannemoed (en 
fanwege it waar yn in frij hastich tempo) hinne rûn.
Hjir hat elts him/har noch even hearre litten en wie it tiid foar wat drinken en in praatsje.
In gesellige jûn en wa wit foar werhelling fetber (hooplik mei better waar)!

Nei dit Peaskekonsert moast de knop even om nei wat oar soarte muzyk. Mei it ‘Gouden 
Spikerfestival’ yn’t foarútsjoch moast der noch al even wat gebeure. Op 18 april ha we 
dêrom in ekstra repetysjedei hân, de saneamde ‘stúdzjedei’. Dizze wie yn it doarpshûs 
fan Skingen-Slappeterp.
We ha in prachtige en foaral gesellige dei hân. We moasten in soad blaze, mar tusken-
troch wie der ek tiid foar ûntspanning en even meiinoar ite fansels.

Op 9 maaie wie it dan safier: op nei it Gouden Spikerfestival yn Oerterp.
Om 16.00 oere waard der lotte, wy moasten as lêste spylje. Totaal dienen der 7 korpsen 
mei yn ús devysje (de 4de). Om goed 18.00 sieten we op it poadium. Alles wie te folgjen 
fia in livestream, dat we moasten ús netsjes gedrage…
De sjuery hat fjouwer stikken beoardield: In koraal, it ferplichte wurk, in solostik en in 
mars.
Foar de leafhawwer hjir even op in rygje:

La Paz del Senor 
Ave Musica, Feike van Tuinen 
Softly as I leave you (solisten op euphonium: Jaap Mulder en Jeannette Punter-

Groeneveld) 
King’s Glory 

De útslach krigen we jûns pas let te hearren. Der wienen doe noch mar in pear leden fan 
‘Ons Ideaal’. Sy ha de rest fan de muzikanten fia de whatsapp op ’e hichte brocht:  
Foar it ferplichte wurk ha we in tredde priis krigen (in brûnzen spiker). Wy bin’ tefreden!
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Foarútsjoch:
Op freed 26 juny sil ‘Ons Ideaal’ it seizoen ôfslute mei in iepenbiere repetysje. Jim bin’ 
fansels alle freedtejûnen fan herte wolkom om ris in repetysje by te wenjen, mar dizze 
jûn is wol wat spesjaal.
Sûnt healwei maaie is der wer in skoalprojekt dwaande op de Fôlefinne. De bern fan 
de groepen 5 en 6 ha allegear in bugel krigen en krije in pear lessen fan ús muzykdosint 
Andries Kramer.
Op dizze 26 juny, sille de bern hearre litte wat sy leard hawwe yn dizze lessen en kinne 
se yn ’e kunde komme mei it korps. We hoopje fansels op in protte publyk!
Op sneon 27 juny sille der yn de Tysker trije jonge dames muzykeksamen dwaan. 
Aletta Stoelinga sil har A-eksamen dwaan en Emma Bergsma en Minke Zijlstra dog-
ge B-eksamen. Súkses tawinske dames! 
Op freed 4 septimber sil Ons Ideaal it seizoen iepenje mei in bysûnder konsert: 
it saneamde ‘Make a Memory konsert’.
It konsert is in ynitiatyf fan ús lid Laura Cook, Jeltsje Kramer-Tamminga en Sepkje 
Tamminga. Dizze froulju sille yn septimber fan dit jier de Mont Ventoux fytse foar de 
stichting ‘Make a Memory’.
Hjirûnder in koarte beskriuwing fan wat dizze stichting docht:

Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling 
van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 
24 weken (zwangerschap) tot en met zestien jaar.

De dames wolle fansels safolle mooglik jild ynsammelje foar dizze stichting. 
De aksje is iepene yn novimber 2014 mei in Benefietsconcert yn Weidum. Dêrnei ha 
der ferskate aksjes west: ferkeap fan wyn, kuiertocht troch bedriuwen yn Weidum, nifel-
middei foar bern, âld izer ferkeap. 
Op 30 maaie ha de dames in ‘fietscleanic’ holden by Nij Dekema yn Weidum. Jo koene 
dêr jo fyts neisjen/poetse litte foar in lyts bedrach. De opbringst gie nei de stichting.
Wolle jo dizze aksje graach stypje of der mear fan witte?
Se is te finen op Facebook (Op ‘e trapers voor Make a Memory) en it bankrekken-
nûmer  is: NL62RABO0192392328 (t.n.v. Op ’e trapers)

Mei it ‘Make a Memory konsert’ op 4 septimber slute de dames harren aksjes ôf en 
hoopje in moai bedrach foar de stichting ophelle te hawwen.
It sil in bysûnder konsert wurde, dat wy hoopje in protte fan jim wer te sjen! Mei moai 
waar sil it konsert plakfine op it Reade Plein. Jim kinne noch in flyer yn ’e bus fer-
wachtsje mei dêrop û.o. it tiidstip fan begjinnen.
Wy winskje Laura, Sepkje en Jeltsje alfêst in protte súkses ta mei de (lêste) tarieding en 
fansels de klim op de Mont Ventoux! 

Dan noch even dit:
Foar yn ’e aginda: Op sneon 3 oktober hâlde wy wer in rommelmerk (yn de Tysker). 
Op freed 2 oktober helje wy it guod by jo wy. 

Oant safier en oant de oare kear!
Joukje Zijlstra
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De historie van Doarpsstrjitte nr 1

Tot 1850 was er aan de oostkant van Easterwierrum nog helemaal geen bebou-
wing aanwezig. De landerijen grensden direct aan de Oosterwierumer Oudvaart en 
aan de toenmalige grindweg naar Weidum. Op 2 april 1862 koopt timmerman Huite 
Lambertus Lycklema à Nijeholt uit Jirnsum een “plek grond aan de rijdweg bij de 
buren te Oosterwierum ter grootte van 6 roeden en 38 ellen”. Hij betaalt hiervoor 
382 gulden. In het daar opvolgende zomerseizoen bouwt hij hier een stelpboerderij. 

Na het overlijden van Huite Lycklama à Nijeholt op 29 april 1874 volgen er op 7 en 
21 november 1874 publieke verkopingen. Het wordt hierbij aangeboden als nieuw 
gestichte stelphuizinge met buithuis, erve, grond, vruchtbomen en plantagie. Er zijn 
twee netjes behangen woonkamers aanwezig met zonneblinden voor de ramen. 
In de stal is plaats voor vier koeien en twee paarden. Zoon Frans Huites Lycklama 
à Nijeholt, ook timmerman in Jirnsum, wordt dan voor 2223 gulden de nieuwe 
eigenaar. Tot 12 mei 1876 is het in huur bij Stoffel Martens van der Goot voor 180 
gulden per jaar. 

Prijsdaling
De tijden worden blijkbaar slechter tijdens de landbouwcrisis van 1880 tot 1895, 

want de prijzen dalen langzaam. Op 19 mei 1882 wordt landbouwer Murk Piers de 
Groot de nieuwe eigenaar voor twee duizend gulden. Hij sluit in 1885 een lening af 
van 1500 gulden en verleend zijn huis daarbij als onderpand. In 1893 wordt Murk de 
Groot genoemd als voorheen koemelker en thans arbeider. Doordat hij enkele keren 
de hypotheekrente niet heeft voldaan wordt zijn onderpand gedwongen verkocht. 
Murk de Groot verhuisd met zijn vrouw Aafke en zoon Pier naar Duitsland. 

Bij de provisionele verkoping op 26 januari 1893 is er slechts 1207 gulden 
geboden, door kastelein Popke Jacobs Langendijk. Op dat moment is in het buithuis 
plaats voor zes hoornbeesten. Landbouwer Marten Slippens wordt na de finale 
verkoping van 19 februari 1893 de nieuwe eigenaar voor 1553 gulden. Met zijn 
vrouw, Pietje Sybrens Schaafsma, woont hij hier tot zijn overlijden op 4 maart 1906. 
Zijn weduwe verkoopt het op 22 december 1906 aan melkrijder Freerk Pieter de Jong 
voor 2350 gulden. Freerk en Sytske de Jong wonen er vervolgens bijna vijftien jaar 
en houden op 4 mei 1921 een boelgoed. 

Boelgoed
Verdeeld onder 77 objecten wordt de inboedel geveild. De hooiwagen gaat voor 

98 gulden naar Thijs Altenburg en de koppel van zes kippen en een haan gaat voor 
31 gulden naar Dingelom Hoogma. Ook het huisraad gaat onder de hamer. De ruststoel 
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gaat voor 7 gulden naar Meine de Jong, maar de tafel gaat naar Teije Lolkema voor 
11 gulden, die voor 3 gulden 60 het theegoed erbij krijgt. Zelfs een partij rommel le-
vert nog 1 gulden 70 op. 

Op 18 maart 1921 koopt Wiebe Bouma dit pand voor 6250 gulden. Het jonge 
echtpaar Wiebe en Sjoerdsje Bouma stichten hier hun gezin. Tevens wordt het melk-
veebedrijf flink uitgebreid. In 1929 wordt aan de achterzijde een stuk grond bijge-

kocht en vervolgens een veestalling gebouwd. In 1952 wordt er een open hooikap 
gebouwd, die tien jaar later wordt vervangen door een dichte hooiberg. In het kwar-
tetspel van de nieuw gevormde gemeente Littenseradiel in 1984 wordt dit bedrijf 
aangeduid als “ko-melkerspultje”. Gerrit Bouma zet het bedrijf van zijn vader 
voort. De landerijen breiden zich uit tot 40 pondematen, met een veestapel 17 melk-
koeien, 6 pinken en kalveren en nog 35 schapen. Hij beëindigt het veebedrijf in 
1993, maar blijft hier wonen. 

Nico van der Werf
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Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum (E.K.E.) 

Slút my mar oan 
Op 2 maart 2015 wie troch it bestjoer fan E.K.E. in foarljochtingsjûn oangeande de 
nij oprjochte Enerzjy Koöperaasje belein. Dizze jûn waard troch sa’n 30 belangstel-
lenden besocht. Nei de iepening troch foarsitter Paula Boersma fertelde Lieuwe 
Brandenburgh skathâlder wat de opset fan de koöperaasje is. 
As jo lid wurde wolle fan E.K.E. nimme jo de enerzjy ôf fan Noordelijk Lokaal 
Duurzaam (NLD). NLD levert duorsum opwekte stroom en CO-2 kompensearre gas 
tsjin oantreklike tariven. Foar eltse oansletten klant by de NLD kriget E.K.E. € 75,- 
útbetelle. Dit jild wurdt yn oerlis mei de oansletten leden yn eigen doarp bestege oan 
ferskate projekten. Ek de winst fan NLD wurdt ferdield oer de oansletten koöpe-
raasjes en giet net nei grutte reklameprojekten sa as by de grutte enerzjy-leveransiers.
Nei dizze foarljochtingsjûn ha in grut tal fan de oanwêzigen harren al oansluten of 
dogge dit neidat it kontrakt by de âlde enerzjy-leveransier ôfrûn is. 
Yn totaal is no al 15 oant 20% fan de húshâldings oansluten en binne wy dêrmei ien 
fan de hurdst groeiende koöperaasjes. 
Wolle jo jo ek oanslute of wat mear oer E.K.E. witte dan kinne jo frijbliuwend kon-
takt opnimme mei ien fan it bestjoer. 
Ek kinne jo op de webside fan E.K.E. mear ynformaasje fine. 
www.kooperaasje.nl/eke
Meiinoar kinne wy soargje foar in duorsum Easterwierrum: 
Libje foar en meielkoar

It bestjoer: Paula Boersma Joop Bootsma
 Lieuwe Brandenburgh Rintsje de Boer
 Tryntsje van der Meer Petra Miedema

“It jubileum”

Yn oktober/novimber 2015 giet it stik “It Jubileum” fan J&M teaterwurk yn reprise. 
De kulturele kommisje is der yn slagge harren fêst te lizzen foar 21 novimber 2015. 
“It Jubileum’’ is in sels skreaun stik oer in akteursechtpear dat jubilearret. 
De akteurs hawwe harren sechtichjierrich jubileum, yn 2034. 
De man (Jan) wol it unike jubileum fiere, de frou (Marijke) hat der gjin nocht mear 
oan. Dizze foarstelling is foar in part basearre op de stikken, dy’t se spile ha en dy’t 
harren in skat oan ferhalen oplevere ha. 
Tagelyk ha dy stikken ynfloed hân op har deistich libben, lykas it akteurswêzen dat 
ek hân hat. Ommers, se binne net allinne kollega’s, mar ek en foaral man en frou en 
heit en mem. 
Skriuw de datum sneon 21 novimber 2015 dus alfêst op. 

De kulturele kommisje
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 Bewust grien Easterwierrum Nieuws

Op 2 mei is een enthousiaste groep daadwerkelijk begonnen met het realiseren van 
een pluktuin. Het weer was mooi en onder veel belangstelling werd een stuk grond 
op de Dille, bij de picknickbank, voorzien van paden en klaargemaakt voor het 
zaaien van planten en bloemen. Na een gezellige theepauze werden de, door dorps-
genoten gebrachte en geschonken dahliabollen, bloemzaden en stekken van meer 
en minder exotische bloemen, door de vrouwelijke hoveniers gepoot en gezaaid. 
De pluktuingroep wordt gevormd door: Hedy Witsmeer, Pietsje Sijbesma, Joke Smits 
en Liesbeth Speerstra. Mensen die gezellig mee willen werken of bepaalde taken op 
zich willen nemen kunnen zich bij hen melden. Het is de bedoeling dat passanten en 
dorpsgenoten een bos of een bosje bloemen kunnen plukken en daarvoor een kleine 
vergoeding achterlaten. Hoe dat precies in 
zijn werk zal gaan daar hebben de dames al 
ideeën over en die worden uitgewerkt. 
Verder zal het gaan vanuit: Al doende leert 
men. Het is wel zeker dat het fietspad langs de 
Swette nog bloemrijker wordt dan het al is. 
Ook is er binnen de groene beweging een groep bezig met de praktische toepassingen 
van duurzame energie. Tot nu toe zijn ze bezig met de opties betreffende 
zonnepanelen en energiebesparingen door installaties of door isolatie maatregelen. 
Bij Klaas-Jan Jorna wordt een nieuwe stal gebouwd en hij bood aan om het dak of 
een deel van het dak te benutten voor coöperatieve zonnepanelen van dorpsgenoten. 
De groep bestaande uit Bennie Nauta, Germ Venema, René Abbing, Jan Altenburg, 
Petra Miedema en Klaas-Jan Jorna moest concluderen dat, op deze wijze, 
rendementen slecht zijn en de procedures en overeenkomsten zeer ingewikkeld. 
Er is besloten om dit plan even los te laten tot er zich mogelijk betere perspectieven 
aandienen. De groep is nu verder gegaan met het plan dorpsgenoten te adviseren 
hun woningen energiezuiniger te maken. Het bleek dat onze dorpgenoot Hielke 
Faber een ware deskundige is op dit gebied. De groep heeft een hele avond met hem 
gepraat en vele nuttige tips mogen ontvangen en als vervolg hierop hebben ze een 
aantal deskundige bedrijven aangeschreven om met hulp van hen dorpsgenoten te 
informeren aangaande het energiezuiniger maken van hun woningen. 
Het is de bedoeling dat het dorp hierover, in de nabije toekomst, wordt geïnformeerd. 
Als het zo doorgaat komt Easterwierrum er in de toekomst warmpjes bij te zitten. 

Van onze correspondent Gosse Knoop
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Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start 

Op 27 januari 2015 is de nieuwe Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start 
gegaan. De WMO-adviesraad is het onafhankelijke orgaan voor inspraak, advies en 
gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners die met de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO) te maken krijgen. De WMO-adviesraad geeft de ge-
meente Littenseradiel gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de 
WMO. 

Op grond van de WMO kunnen burgers ondersteuning van de gemeenten krijgen, 
bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer in de regio, 
rolstoel, enz. 

Per 1 januari jl. heeft de gemeente veel nieuwe taken gekregen op het gebied van 
de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. De Lokale WMO-adviesraad 
houdt in de gaten hoe de uitvoering van deze taken verloopt. De Lokale WMO-
adviesraad krijgt dus graag signalen van de inwoners wanneer er knelpunten worden 
ervaren in de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. Deze signalen worden ge-
bruikt bij het adviseren van de gemeente. Doel is dus de gemeente ‘scherp’ te hou-
den bij de uitvoering van de zorgtaken. 
De lokale WMO-raad kan geen specifieke individuele klachten of bezwaren tegen 
een beschikking afhandelen. Daarvoor moet de gangbare klachten- en bezwaar-
procedure gevolgd worden. 

De leden van de Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel zijn: 

- Dhr. S. Nieuwenhuis uit Wiuwert 
- Mevr A. Rameau Hoekstra uit Rien 
- Dhr. J. de Vries uit Mantgum 
- Mevr. J. de Ree Huitema uit Reahûs 

De Lokale WMO-adviesraad is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.30 en 
12.00 uur op nummer 06-11830191. 
Bij geen gehoor kunt u inspreken op de voicemail waarna u wordt teruggebeld. 
U kunt ook een e-mail sturen: het e-mailadres is wmoraadlittens@gmail.co
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SM-konijn
Vlak voor de narcose weeg ik een konijn altijd even om de exacte dosering goed te 
kunnen vaststellen. Mijn collega liep langs de weegschaal terwijl ik bezig was en ik 
schoot hem aan met de vraag of ie ook wat aan het konijn zag. Geïnteresseerd bekeek 
hij Collin, want zo heette de rammelaar. Collin wipte van de weegschaal af en begon 
door de gang te hobbelen. “Ik zie niks bijzonders”, antwoordde mijn compagnon. 
“Nee, je ziet het niet, hè.” Dat is bij mensen precies zo. Aan de buitenkant zie je 
meestal niets van de seksuele voorkeuren. Ik werd veelbetekenend aangekeken en een 
‘ouwehoer’ genoemd. Maar dit was dus de ram die vorige week z’n maatje zo had 
toegetakeld. Dat arme dier werd met spoed bij ons binnen gebracht met een testikel 
uit z’n balzak hangend. Mijn collega heeft toen de castratie verder gecompleteerd 
en de wond netjes gehecht. Met de instructie dat de boosdoener ook maar het beste 
onder het mes kon. Vandaar dat Collin nu bij ons was. 
Konijnen zijn echte groepsdieren en de baasjes hadden er goed aan gedaan er 
meteen twee aan te schaffen. Dat was prima. Het beste kun je van elk geslacht één 
bij elkaar houden; al moet je dan maatregelen treffen om niet na een jaar met een 
hok vol te zitten. Het is immers niet voor niets dat Duracell voor de reclame een 
speelgoedkonijn heeft gebruikt en ook het spreekwoord luidt veelzeggend ‘bij de 
konijnen af’. De geslachtsdrift van deze haasachtigen is namelijk meestal ongeremd 
in alle vijftig tinten grijs. De baasjes van Collin & Co hadden gekozen voor twee 
rammen. En bij twee heren blijft er weinig anders over dan de libido dan maar op 
elkaar te botvieren. De frustratie was blijkbaar zo groot dat die was ontaard in een 
soort van ontspoorde SM-act. Gelukkig is op dit moment de rust weergekeerd. De 
beide rammen liggen met de kou lekker tegen elkaar aan en maken geen ruzie meer. 
Onlangs vertelde ik dit verhaal aan een voormalige stagiaire. Wat dat ook alweer was, 
SM? Oh ja, ’n Sado Machinist, wist ie opeens. 
Nou nee, volgens mij is dat weer heel wat anders. 
Een treinbestuurder die in een leren pakje over 
foute wissels rijdt of zo. Als je bovenstaande 
titel echter googelt, kom je als allereerste uit bij 
kerkdienstgemist.nl en wel bij de uitvaart van 
ene mevrouw S.M. Konijn. Ik weet zeker dat de 
vermakelijkheid absoluut niet wederkerig is als 
de nabestaanden hun dierbare terug proberen te 
googelen en dan dit verhaal aantreffen in een 
aantal tinten grijs…

menno@bistedokter.nl 
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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 1174 8767 

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: 0566 602132 

Stichting begraafplaats Easterwierrum 
(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
Kontaktpersoan: Johan Bonekamp 
Email: boum.h@hetnet.nl 
Til: 06 2261 1216. 

Kulture Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek 
Email: stephankurpershoek@live.nl 
Til: 06 2354 1465

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

EKE (Enerzjy Koöperaasje 
Easterwierrum
Kontaktpersoan; Lieuwe Brandenburgh 
www.kooperaasje.nl/eke
Skuorrehofwei 21, 9021 CE Easterwierrum 
Till: 058 250 1628

Fûgelwacht Easterwierrum
Foarsitter: Klaas de Jong 
Till: 06 4158 9553 
Email: klaas6@live.nl 
Neisoarch koördinator Romke Veldman 
Till: 06 1270 3385 

Argyf Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek
Email:kopij@easterwierrum.nl 

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




