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SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM HJERST 2015

Hjerst… hwat in 
prachtige tiid mei 

al dy gekleurde 
dingen dy’t je 
foar de fuotten 

falle of je samar 
oanwaaie komme.

Yn dit nûmer û.o.
• Nijs út groep 1 en 2 • Ferhalen en tekeningen fan groep 3, 4 

en 5 • Groep 6, 7 en 8 oer (hjerst)fakânsje en folle mear
t It ferslach fan Laura Cook: Fietstocht Mont Ventoux 

16-20 sept. jl.



2Een 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 en 2
We gaan alweer een tijdje naar school en zijn al druk bezig geweest met 
verschillende thema’s in de klas.

Na de zomervakantie zijn we eerst aan de slag gegaan met het thema ‘de dierentuin’. 
We hadden tijdens dit thema een echte dierentuin in de gang staan. Ook zijn de 
kinderen druk bezig geweest om zelf dieren te maken van onder andere kosteloos 
materiaal, vouwblaadjes en klei.

Na de zomervakantie hebben wij ook een nieuw vriendje in de klas gekregen. 
Hij heet Flip en Flip is een beer. Hij gaat graag uit logeren en dat gebeurt ook elke 
week. Iedere vrijdag mag het hulpje een naam uit het bakje grabbelen en met dat 
kind mag Flip het weekend mee naar huis. Hij is al bij verschillende kinderen thuis 
geweest en kan niet wachten om ook bij de andere kinderen langs te komen!

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar… Raar maar waar….  De kinderen 
hebben tijdens dit thema heel veel geleerd over het heelal, de planeten, de sterren 
en de maan. We hebben een raket, een ufo en het zonnestelsel gemaakt, reuze 
interessant allemaal!

Momenteel werken we veel over de herfst. We hebben al een mooie herfst
wandeling gemaakt en alle spullen die we vonden konden op onze herfsttafel. 
We hebben een egel gevouwen, met bladeren gestempeld, herfstbomen geverfd 
en nog veel meer.

Ook tijdens de Engelse lessen hebben we al veel over de herfst geleerd. We weten 
al heel veel Engelse woorden en hebben 2 Engelse liedjes geleerd. Deze liedjes staan 
ook verderop in de schoolkrant.

Sinds kort zitten Jelle en Doutzen ook bij ons in groep 1, dit vinden wij erg gezellig. 
Welkom en we hopen dat jullie een leuke en leerzame tijd bij ons zullen hebben!
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BLOEMENPERS MAKEN.
DE KINDEREN VAN GROEP 6,7,8 HEBBEN EEN 

BLOEMEN PERS GEMAAKT,ZE MOCHTEN OP 
INTERNET 

EEN KLEURPLAAT PRINTEN EN DAN OP HET 
HOUT DRUKKEN.

HET MAKEN, JE HAD TWEE DIKKE PLANKEN EN 
EEN KLEINERE PLANK, DAAR MOEST JE DE 
HOEKJES OP TEKENEN MET EEN LINIAAL EN 
ZE ER DAN

VAN AF ZAGEN. TOEN GINGEN WE VERVEN EN LAKKEN ….

WE MOESTEN OOK BOREN, DAT WAS DE EERSTE KEER DAT IK BOORDE, 
EERST IS HET BEST SPANNEND MAAR DAAR NA NIET MEER. NU MOETEN DE 
SCHROEVEN ER IN .

DAT GING BEST MOEILIJK, MAAR HET IS ME GELUKKIG GELUKT. WE HEBBEN 
EEN WANDELING GEMAAKT OM BLADEREN TE ZOEKEN. IK HEB ER HELE 
MOOIE BIJ.

WE HEBBEN DE BLADEREN ER TUSSEN GEDAAN.

EN ALS JE ER EEN PAAR OVER HAD, KON JE DIE TUSSEN 

EEN KRANT DOEN, MAAR TUSSEN EEN KRANT PERST HET NIET DUS DAN 
DEDEN  WE DE KRANT TUSSEN EEN HEEL GROOT BOEK.

INEKE REITSMA   GROEP 6

Tijdens de boekenweek schreef juf dit gedicht op het bord:

Verdriet is drie sokken.
een te weinig,
een te veel
en altijd ergens één
helemaal alleen.

……………………………………………………… gr. 6,7,8 ……………………………………………………………………
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Amelân
Wy binne nei Amelân west. En op Amelân 
wie it keunst moanne. Wy binnen nei in 
loads west. En dêr wie een frou dy wie hiel 
goed yn strânjutten.  {foar de minsken dy’t 
net witte wat strânjutte is: dan sil ik dat 

no even fertelle} strânjutte = op it strân spiele plastic flessen en 
wollis tou oan. En at je dat opromje dan hyt dat strânjutte. En dy 
frou dy’t dat die, makke dêr fûgels fan en dat wie hiel moai. En wy 
binne ek nei it strân west. We hawwe dêr rûn en we binne troch it 
bosk west. 
En de folgjende dei binne we wer nei it bosk west mar doe ha we in 
oar paad folge,dat wie it krumeltsje paad en dat wie hiel moai der 
wiene beammen,  dêr wie in gesicht op tekene en der hongen flinters 
op. En der wiene pealtsjes dêr stiene poaten op en de namme van de 
bisten. It wie sa moai dêr en doe gongen we wer nei hûs, earst op de 
boat en doe mei de auto nei Ljouwert, want mem hie ús sinees be-
loofd. Mmmmm lekker. en we ha lekker iten  en dêrnei op bed.  

Proefkes:
We he op skoalle ek proefkes dei hân. Ik haw in hiel leuk proefke 
dien.  Dit hast noadich:-in alde cd- in flesse dop dy’t omheech en 
omleech kin-en in ballon. Do plakst de dop op de cd en dat list in 
dei droegje. En de oare deis blaast de ballon op en sest m op eit dopke. 
En dan hellest it dopke omheech en dan rint er oer de tafel. 
En ik ha ek wat dien, dat wie ek moai. Ik hie een potsje en der die ik 
sinneblom oalje yn en dan wetter mei kleurstof der yn en dan sûker 
sjerp der by yn. De sjerp leit dan ûnderoun en de oalje yn it midden 
en it wetter boppeop.

Doutsen Jorna     groep 6
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Herfst
Ik heb veel gedaan in de herfst 
We hebben op school een bloemenpers gemaakt; je moest er wel heel lang 
aan werken. toen hij klaar was, gingen we door het dorp bladeren zoeken. 
ik heb veel mooie bladeren gevonden , toen mijn bloemenpers klaar was.

Leukste  onderwerp op schooL:
Mijn Leukste onderwerp is taaL! ik weet zeLf eigenLijk 
niet waaroM… ik doe het niet zo heeL vaak  

Herfst vakantie  
In de herfst vakantie  ben ik naar een 
vriendje geweest die Hisse heet 
Ik heb daar met de lego gespeeld dat was 
leuk ; we zijn ook nog naar 
Het spoorwegmuseum geweest dat was 
heel leuk !  Hisse heeft ook nog een klein  
broertje  dat Sammie  heet . We zijn er 
zo’n  uurtje geweest 
Toen we weer bij Hisse zijn huis waren, hebben we even op de  iPad gespeeld. 
toen werd ik daarna  naar huis gebracht . weet ik veelste dag  ben ik naar Sil  
zijn  kinderfeestje  geweest dat was heel leuk er was een glijbaan die recht 
naar beneden ging dus je moest wel liggen, maar toch ben ik er van af gevallen 
,  dat deed erg pijn maar niet lang. Over pijn.. ik heb  mijn teen tussen een 
snel rollend ding gekregen  dat deed nogal pijn ,heel erg pijn dus ,toen  moest 
ik naar het ziekenhuis mijn teen was niet gebroken maar wel erg gekneusd nu 
doet het niet neer zeer .      

Jens de Boer groep 6

Boazum  
Ik moet freeds  naar Boazum  we leren daar veel Engels  ik ben er zelf niet zo 
goed in 
Soms is het niet zo leuk  daar maar vaak ook wel het leukste wat daar is. is  de  
pauze de pauze is daar veel langer dan  bij de Fôlefinne   en er zijn ook veel 
leuke kinderen.

Jens
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de bladeren
Wij hebben een hele bult van bladeren gemaakt.

Eerst deden we er salto’s in en dat was wel lollig.

Toen hadden we een muur gemaakt en daar botsten we met de skelters tegen aan.

 O ja we hebben ook een bunker gebouwd.

We zijn er al ongeveer een week er mee bezig                                                      

Een voorbeeld. Zo moet hij worden.

EINDE 

Bladeren drogen 
Wij hebben dinsdag 28 oktober blade-
ren gezocht met de hele klas voor onze 
bloemen pers. En we kregen ook een 
krant. toen we die vol hadden kregen 
we nog een krant ik heb ze allebei vol    
EINDE
DOOR HET DORP BLADEREN 

ZOEKEN. WE GINGEN EEN HELE GROTE BULT MAKEN. Dus gingen we door 
het dorp bladeren zoeken en brachten we dat op het rode plein. Toen gingen we 
ook op het schoolplein een bult maken en toen vervoerden we het naar de blader 
bult enzovoort.....

Sjoerd van der Meer    groep 6

Herfst

In de lente hing de dichter   De dichter in de zomer

zijn werk op aan de boom,   verlangde naar de herfst

onbeschreven blaadjes   Dan staat er op zijn blaadjes:

als wasgoed wit en schoon   De natuur is op zijn sterfst.



15

Hjerstfakânsje…

IK HA NET IN SOAD DIEN ….FOARAL ÚTSLIEPE……

IK BIN  YN DRACHTEN WEST, IT WIE GEZELLICH, IK HA NOCH WAT KOCHT 
FOAR IT HYNDERRIDEN: DAT IS  IN WEDSTRIID DEKJE. DESELDE AS 
MYN SUS ,DAT IS GRAPPICH .EN IK BIN NOCH NEI DE BIOSCOOP WEST: IT 
WIE IN GRAPPIGE FILM . DE NAMME FAN DE FILM WIT IK NET MEAR EN 
IK HA NOCH MEI DOUTSEN BOARTE, DAT WIE WOL LEUK. WE HA BOER-
POLY SPILE EN WE HA BEIDE WÛN. EN WE HAWWE IN SJOELBAK KOCHT 
EN WE HA BEST VAAK SJOELD .IT WIE SUPER LEUK.IT WIE FAAK HEEL 
SPANNEND WANT WESSEL (MYN BROER DY’T SOMS IRRITANT IS) WIE HIEL 
GOED EN MYN MEM WIE EK HEEL GOED. IK HA MAR IEN KEAR WÛN FAN 
WESSEL.

BERNE BOEKEN WIKE  DAT WIE WOL LEUK WE HIENE NET IT ECHTE FERSKE 
FAN KINDEREN VOOR KINDEREN, MAR WE HIENEN IT FERSKE: RAAR IS 
LEUK DAT WIE IN GRAPPICH FERSKE EN HEEL RAAR !!

EN WE HIENEN 2 KEAR PROEFKES DIEN DAT WIE HEEL LEUK EN GEZELLICH 
EN IEDERIEN MOGHT IN OPTREDEN DWAAN DAT WIENEN FAAK HELE 
GRAPPIGE FOARSTELLINKJES EN WE MOGHTEN EK WEETJES FERTELLE EN 
EKSPIRIMENTEN SJEN LITTE. EN MEI DE PROEFJES MOCHTEN WE SE SJEN 
LITTE EN IT WIENEN HELE COOLE EKSPIRIMENTEN!!! 

  

Thialda Koster  groep 6
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SCHOOL KRANT  

IK HEB VRIJDAG DEZE SCHOENEN GEKREGEN 
EN IK BEN ER HEEL BLIJ MEE EN ZONDAG 
HEB IK MET MIJN BROERJE DE TRAMPO ER 
UIT GEHAALD EN DAT WAS WEL LEUK MAAR 
MIJN SCHOENEN EN LAARZEN WAREN VIES 
MAAR DAT MAAKT GEEN FRIETUURPAN UIT 
EN DAARNA GING IK NAAR MIJ N PAKE EN 
BEPPE EN HEB MIJN FIETS OP GEHAALD EN 
TOEN GING IK OP DE COMPUTER EN HEB 
OM TELEFOONS GEZIEN EN ER ZAT WEL EEN 
MOOIE TUSSEN EN VERDERS HEB IK MET 
NATANIEL GESPEELD EN DAARNA GING IK 
NAAR HUIS EN HEB IK NOG EVEN VOOR DE 
XBOX GEZETEN EN DAT WAS LEUK!

EN WIJ HEBBEN OP SCHOOL EEN EIGEN BOEK GEMAAKT EN IK MOET  
ALLEEN  NOG IN MIJN BOEK SCHRIJVEN. VOOR MIJN BOEK HEB IK AL EEN TITEL , 
ALLEEN IK MOET NOG EEN VERHAAL BEDENKEN MAAR IK ZEG NU DE TITEL {HET 
LEVEN OP EEN BOERDERIJ}EN DAT  IS MIJN TITEL EN MISSCHIEN HEBBEN ANDERE 
KINDEREN HET OOK OVER  HUN BOEK MAAR HET IS ECHT LEUK OM EEN BOEK TE 
MAKEN, MAAR HET IS WEL MOEILIJK MAAR DAAR HEBBEN WE ELKAAR VOOR EN 
VRIENDEN ZIJN GEWOON HET BEST EN OP ONZE SCHOOL HELPEN WE ELKAAR DAN 
GAAT HET SNELLER! 
 
HARMJAN BOERSMA groep 7
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Liedjes en spreekwoorden…………………………………………van de bovenbouw……..

Dy’t net sterk is, moat slim wêze”
Wie niet sterk is moet slim zijn. 
If the lion’s skin cannot, the fox’s shall

Men kent de fûgel oan syn fear.
Men kent de vogel aan zijn veren. 
A bird is known by its feathers

Ûnbekend is ûnbeklage.
Onbekend maakt onbemind. 
Unknown, unkissed.

In hynder mei fjouwer fuotten stroffelt wolris.
Het beste paard struikelt wel eens. 
It is a good horse that never stumbels

Aletta gr.8 & Sinne gr.7

Riding my bicycle
1   i’ve been ri - ding my bi - cy - cle, ri - ding my bicycle. Riding on the street.
I’ve been ri - ding my bi - cy - cle, ri - ding my bi - cy - cle. That’s the on - ly thing 
i need. I ride my bike in de rain. I ride my bike in the sun. It gives me so much fun. 
And if had one wheels, my bi - cycle, it’d be a u - ni - cy - cle.

2   i’ve been ri - ding my bi - cy - cle, ri - ding my bicycle. Riding on the street.
I’ve been ri - ding my bi - cy - cle, ri - ding my bi - cy - cle. That’s the on – ly thing 
i need. I ride my bike in de rain. I ride my bike in the sun. It gives me so much fun. 
It has two wheels, my bicycle, ’ cause it’s  a bi - cy - cle.

3  i’ve been ri - ding my bi - cy - cle, ri - ding my bicycle. Riding on the street.
I’ve been ri - ding my bi - cy - cle, ri - ding my bi - cy - cle. That’s the on - ly thing 
i need. I ride my bike in de rain. I ride my bike in the sun. It gives me so much fun. 
And i fit had three wheels, my bi - cy - cle, it’d be a tri - cy - cle.

4  i’ve been ri - ding my bi - cy - cle, ri - ding my bicycle. Riding on the street.
I’ve been ri - ding my bi - cy - cle, ri - ding my bi - cy - cle. That’s the on - ly thing 
i need. I ride my bike in de rain. I ride my bike in the sun. It gives me so much fun. 
And i fit had four wheels, my bi -  cy - cle, it’d be  a   a    a   a   a car.
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Mijn verhaal voor de schoolkrant Maaike

Ik ga een Halloween verhaal vertellen .

Er was eens een meisje ……

Ze was op de avond van Halloween snoepjes aan het vragen bij de deur. Ze was alleen, 

niemand wilde met haar lopen , het meisje werd namelijk ook behoorlijk gepest.

Zo kwam ze bij een deur in een hele donkere straat dichtbij het industrie terrein. Maar dan 

moest wel bij het kerkhof langs …. 

Ze belde aan bij een oud verlaten huis. Er werd open gedaan. De deur ging niet verder open 

dan 10 cm. “wat moet je !!!” het meisje zei “s sn snoep of je l leven”. De deur wordt dicht 

gesmeten . op de brievenbus staat een naam 

Dr. Draaktand

Wat een lelijke achternaam . 

“Wat moet ik hier trouwens . deze straat heb ik nog nooit gezien.” Daar komt het volgende 

groepje alweer ……dat zijn ook de pestkoppen , die haar altijd zo pesten. Die wil ze vandaag 

niet nog een keer tegen komen. Ze hebben haar al vaak genoeg voor schut gezet en 

uitgelachen. Maar de enige weg is over het … 

Kerkhof . dat is ook wel de laatste plek waar ze wil zijn. Ze loopt ernaartoe doet het oude 

piepende hek open . loopt het kerk hof op. Het gerucht gaat dat het er met Halloween extra 

veel spookt. Er is ook jaren niemand geweest. Ze rent en rent en rent . “ben ik nou al bijna bij 

het einde “. Het is heel erg mistig er scheert ineens een vogel over haar hoofd. Ze valt over een 

grafsteen er staat op : Dr. Draaktand              wat nee… dat kan niet ze rent snel naar huis . 

ze is eindelijk thuis . maaaaama!!! Wat is er lieverd . o schat je ziet helemaal bleek . als een 

spook haha. Naar bed toe jij 

…………..        Maaike Jonker   groep 8                 
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Het boek.
De hele klas heeft een boek gemaakt en we hebben hem bijna allemaal af 
en dat was leuk het begon zo: We begonnen met vouwen  en daarna aan el-
kaar naaien en daarna een lint er aan plakken en toen aan het boek plak-
ken en dan snijden en dan schrijven………..We schrijven ons eigen (gebon-
den)boek…………
…………………………………………………………………………………………………………

Fryske mop:
Waarom hebben ze in de Sahara kamelen en in Nederland Friezen?  
Ze mochten daar eerst kiezen.  Hahahahahaha .
…………………………………………………………………………………………………………

Het weekend!!!.
Ik kwam vrijdag thuis en toen was mijn ps4 
(playstation 4 )er en ik was super super super 
blij en ik had hem gelijk aangesloten, maar ik 
had er geen spellen bij dus ik belde mijn va-
der en ik vroeg: Kun je bij mijn neef langs om 
een spel te lenen?” en  mijn vader zei: ja en ‘s 
avonds kwam mijn vader thuis met het spel en 
ik pakte het spel en ging naar boven en ging 
het gelijk spelen. Ik was heel erg blij en daarna  heb ik gegeten en daarna 
weer op de ps4 gezeten. Zaterdag morgen werd ik wakker en ging op de 
ps4 fifa 15 en dat was heel leuk en die dag heb ik de hele dag nog mijn va-
der geholpen en ‘s avonds is mijn zus op de ps4 geweest dat was wel leuk 
en mijn neef belde me en vroeg: “Wil je ook PlayStation plus (online)?” 
toen zei ik ja en hij zei geef je inlog codes ff en toen heeft hij voor drie 
maanden online gedaan dat was zo’n beetje mijn weekend
…………………………………………………………………………………………………………

Halloween.
Halloween. Het was Halloween en de  familie 
sabeltand ging trick or treaten ze kwamen bij 
de dokter des doods ze gingen aanbellen en ze 
hoorden in één keer: ….. moehaha …..en ze wa-
ren bang en renden weg maar de deurtje, maar 
dat zat in een keer dicht; ze konden niet meer 
naar buiten en in een keer hoorden ze JULLIE KUNNEN LEKKER NIET 
WEG  en ze zeiden: neeeeeeeee….De dokter zei: “ KOM MAAR LEKKER BIN-
NEN” en ze werden naar binnen gesleurd ze riepen en riepen maar er ge-
beurde niks.

De volgende dag werden ze wakker en de dokter stond naast hun en het 
jongetje schreeuwde keihard en daardoor ging dokter schrikken en hij 
pakte een mes maar de vader was al los en die nam de kinderen snel mee 
naar buiten om weg te gaan en ze waren thuis en ze zeiden we gaan nooit 
meer trick or treaten.

Verhaal van Rein Zijlstra groep 7
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Het leukste van de herfstvakantie van Sinne!

In de herfstvakantie heb ik heel erg veel gedaan maar dat kan ik 
niet allemaal opschrijven dus zoek ik de leukste dingen uit mijn 
vakantie op. Ik heb 3 hele leuke dingen die ik heb gedaan. De 1ste: 
ik ben bij Joryke mijn nichtje blijven slapen. Ik vond het heel erg 
gezellig dus staat die op de lijst van de leukste dingen die ik in de 
herfstvakantie heb gedaan. Het 2de wat ik heb gedaan is dat ik samen 
met mama een dagje ben weggeweest. Namelijk naar Nemo een 
wetenschapsmuseum in Amsterdam. Het was er helaas heel erg 
druk dus konden we bijna niks doen. Ongeveer rond het middaguur 
(12 uur) gingen we weer weg. O wat was het toen druk zeg. Niet 
normaal. Voor de kassa stond ongeveer een file van 100 meter met 
dan ook nog gezinnen van 4,5 mensen. Toen we weg gingen van 
Nemo gingen we naar Zaandam daar was papa aan het werk en 
mama en ik ging daar naar de PRIMARK!!!Ik heb gehoord van 
andere mensen en kinderen dat daar heel veel mooie kleren zijn. 
En dat was ook zo. Helaas is het gemaakt door allemaal mensen 
en kinderen uit andere arme landen. ik heb daar allemaal mooie 
kleren gekocht en daar ben ik nu heel erg blij mee. Donderdag 
avond kwam dus weer thuis uit Zaandam en nu gaan we verder met 
het 3de leuke. Het 3de dat ik heel erg leuk vond in de vakantie begon 
op donderdagavond om half 6 mijn beppe kwam me op halen met 
mijn 2 nichtjes Joryke en Anna-Rika. Wij gingen met zijn drieën 
slapen bij mijn beppe. Het was heel erg gezellig en ik heb ook lekker 
geslapen. De volgende dag gingen we eerst douchen en daarna 
gingen we naar het Fries museum in Leeuwarden. Dat was heel erg 
leuk. Die middag hebben we ook een workshop gevolgd waar je 
vinger breien leerde. Ik kan dus nu vingerbeien. Dit waren dus alle 
leuke dingen die ik heb gedaan ze staan bij mij allemaal in de top 3. 
Op 1: met mama shoppen. Op 2: logeren bij beppe. En op 3: logeren 
bij JKoryke. Dit waren de leukste dingen van mijn vakantie en ik 
hoop dat u ook leuke dingen heeft gedaan.

Sinne Bregt Kooistra groep 7
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Hjerst.

It is in moaie dei yn Easterwierrum. De fûgels fleane troch de loft en de sinne skynt 
fel. It wie hjerst, in moaie tiid fan it jier. De grûn leit bedekt mei allergear soarten 
bledsjes. It wie in hiel moai gezicht. Hieltyd kamen er wer bledsjes nei 6underen, 
ien …trije mar soms ek fjouwer… kleuren. Dy kleuren binne: giel, read, brún en 
soms noch grien. Hjerst it soms sa moai. Sjoch hjir boppe, der binne ik allegear 
moaie foto’s dy’t je  meitsje kinne yn de hjerst. Dit wie myn hjerst ferhaal oer de 
hjerst.

Dit ferhaal is skreaun troch Sinne Bregt Kooistra.

In pear moaie foto’s fan de hjerst

Wat was het weer geweldig dat er alweer een schoolkrant uitkomt. 
Elk jaar maar weer door en in ieder seizoen 1 dat vind ik wel een 
applausje waard. Klap! Klap! Klap! Klap! Ik heb dit jaar 2 bladzijden 
geschreven en ik hoop dat jullie daar van hebben genoten. 

Sinne Bregt Kooistra groep 7. 
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Zaterdag was mijn oom bij mij, dat was leuk vond ik zelf. Maar nu 
ergens anders over: 

Ik was naar school en ik wou dus naar mijn oom maar in plaats daarvan 
kwam mijn vriend . Ik was naar mijn beste vriend maar even tussen 
door ik vind zelf dat ik teveel zeg, maar oké we gaan weer verder met mijn 
verhaal…. ik ging dus met mijn vriend mee naar Sneek en we gingen 
wedstrijdje doen en ik was 1ste geworden en Remco was tweede geworden 
maar oké ik was bij Remco Dijkstra aan het wiien en  dat was best leuk 
wij waren aan het Mario karten

Ik was 4e geworden en Remco 2e.Daarna ging ik met Remco een tank spel 
spelen, dat was spannend!   

Herfstvakantie

De herfstvakantie was leuk, 
maar er waren soms nadelen. 
De voordelen waren: uitslapen 
en nieuwe games Call of Duty 
black ops 2 Batman 3 FIFA 16 
spelen en  die black ops was 
van mijn oom Christiaan de 
aardigste van de familie dat 
is mijn mening. Ergens over 
anders die Batman 3 is niet 
echt saai ik heb het al bijna uit 
gespeeld ik ben op 67% 

Ik was donderdag best laat 
wakker om half 2; ik vind 
het zelf vroeg dat was mijn 
herfstvakantie  

Nataniël groep 7
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Halloween 
Ik heb een eens een verhaal gehoord over een gezin 
van een vader een moeder en twee kinderen ze had-
den een rare achternaam namelijk fam. Gruweltand. 
Het was een eigenaardige familie, er gebeurden rare 
dingen in het huis waar de familie woonde. Een fa-
milie van mij zat met Rosa Gruweltand en Joris Gru-
weltand in de klas. Zij was goed bevriend met Rosa 
totdat ze een keer met haar mee naar huis ging om 
te spelen. Het meisje zag er van de buitenkant normaal uit en 
haar broer ook. Ze werden erg gepest om hun achternaam. 

Maar terug naar het verhaal. Zij ging dus 
met Rosa mee naar huis om te spelen. 
Maar dat had ze nooit moeten doen. Ze liep 
de hal in en daar stond een heel eng skelet. Ze schrok zich dood en viel om. 
Rosa hielp haar overeind en ze liepen verder naar binnen. De buitendeur 
viel met een harde klap dicht en viel daarbij ook in het slot. Zij had geen 
mogelijkheid meer om naar buiten te vluchten. Ze liepen een kamer binnen 
waar een eigenaardige lucht hing. Ze stelde zich voor aan Rosa’s vader en 
moeder. Ze keken eng naar haar,  net alsof ze iets met haar van plan waren. 

Toen stelde Rosa voor om naar haar kamer te gaan om te spelen. Ze liepen de trap op en 
gingen Rosa’s kamer binnen. Rosa had niet veel speelgoed, ze haalde een doos met poppen 
tevoorschijn. Al de poppen die ze had zagen er eng uit en hadden vampiertanden.  Ze gingen 
ermee spelen en ze speelden vampiertje met de poppen. 
Toen vroeg Rosa of ze ook wilde blijven eten. Ze zei: ja. 

Ze aten bloedsoep, bloedvlees en bloed-
pudding en als drinken bloedsap. Het was 
wel lekker maar raar. Rosa vroeg of ze ook 
wilde blijven slapen en het antwoord was: 
oh ja hoor. Ze sliepen op de kamer van 
Rosa. In de nacht werd ze wakker en ieder-
een was weg. Ze ging op onderzoek uit en 
vond ze bij de tafel met hun tanden in een 
mens. Het waren vampiers ze rende weg 
en ging naar de politie en klaagde ze aan. 
De politie is daar heen geweest en heeft 
hun doodgeschoten. Hun laatste woor-
den waren: “Iedereen zal er voor moeten 
boeten.” Iedere nacht moet je goed op je 
hoede zijn. Want om midden nacht komen 
ze weer tot leven en gaan ze spoken door 
het dorp. Iedereen die dan wakker is word 
gepakt, en word een van hun. Dat betekent 
dat je ziel met hun meegaat en ook midden 
in de nacht rond gaat spoken op zoek naar 
slachtoffers. Dus pas maar op.......

gemaakt door Aletta Stoelinga gr.8
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Skuorrehofwei 21
9021 CE Easterwierrum
Tel. 058 2501628
Mob. 06 11464745
Fax. 058 2893496
www.brandenburghadm.nl
info@brandenburghadm.nl

Verzorgt voor u:

* Financiële administraties

* Salarisadministratie

* Jaarrekeningen

* Tussentijdse rapportages

* Aangiften loon- en omzetbelasting

* Aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting

* Startersbegeleiding

* Aangiften inkomstenbelasting voor particulieren

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

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

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

Elektra Water Sanitair C.V. Rijwielen
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Fan de redaksje

Sa nei de simmerfakânsje is elts al wer folop yn ’t spier foar skoalle, 
wurk, it doarp ensafuorthinne. 

Heech tiid ek foar in nije doarpskrante 
mei fan alles oer ús eigen Easterwierrum en ek in bytsje dêrbûten. 

Mar gau trochblêdzje en lêze.

Foto Geert Siesling
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Om ’e Ald Toer, november 2015
Om ‘e Ald Toer, november ’15 

Agenda. 
 

Sneon 21 novimber It Jubilum troch J & M Theaterwurk. 
Tongersdei 24 desimber krystkonsert yn de tsjerke. 
Sneon 9 jannewaris âld papier 
Snein 24 jannewaris komt ferhaleferteller Douwe Kootstra yn de Tysker. 
Woansdei10 febrewaris Doarpsbelang vergadering. 
Sneon 20 febrewaris komt er een mobil planetarium yn de Tysker voor jong en âld. 

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

 
 

Vakantie huisarts Hornstra Boazum 2015 
 

Kerst     week 53                     28 december/ 1 januari. 

Collectes. 
De collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft dit jaar het mooie bedrag van 
187,69 euro opgeleverd, iedereen bedankt uit naam van de Hartstichting. 
Vriendelijke groet 
Jan Boersma. 
 
De collecte van KWF Kankerbestrijding in Easterwierrum heeft 243,24 euro opge-
leverd. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
De collectanten. 
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Nijs fan Doarpsbelang

Op freed 30 oktober hat de feestlike iepening fan de nije boarterstún plakfûn. Troch 
de boarterstún-kommisje en de ynset fan frijwilligers is der hurd wurke om dit te 
realisearjen. It resultaat is in prachtige boarterstún, dêr ’t de bern al drok gebrûk 
fan meitsje. Takom maitiid sil noch wurk makke wurde fan in Jeu de Boules baan. 
De basket dy ’t op it reade plein stie sil ferpleatst wurde. Dizze komt no te stean by 
it sportfjild/de Tysker.
Op tiisdei 6 oktober hat it bestjoer fan Doarpsbelang mei it folsleine kolleezje, de 
gemeentesiktaris en de wykplysje om ‘e tafel sitten. Dit oerlis fynt ien kear yn de 
twa jier plak. 
Wy ha it nochris hân oer de ferkearsdrempel Doarpsstrjitte/Tsjerkebuorren. Wethâl-
der Bonnema sil dit punt foarlizze oan de ferkearstechnyske ôfdieling fan de ge-
meente om te besjen wat noch mooglik is/wêze kin om hjir noch wat oan te ferbet-
terjen. Ek it krúspunt yn ‘e buorren hat op it aljemint west. 
De gemeente hat de stân fan saken oangeande de weryndieling yn 2018 taljochte. 
Takom maitiid komt hjiroer mear ynformaasje.
De jiergearkomste fan de feriening fan Doarpsbelang sil hâlden wurde op woansdei 
10 febrewaris 2016 om 8.00 oere yn “De Tysker”. 
Skriuw dy datum dus fêst mar op.

Ut namme fan it bestjoer, 
Tryntsje van der Meer

“It jubileum”

Sneon 21 novimber yn “De Tysker”
“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. In foarstelling mei humor, mar ek oandwaanlike sênes. 
Tagong: € 15,-- p.pers. yn de foarferkeap. Oan de seal € 17,50. 

Reserveare: 
Tryntsje van der Meer. E-mail: tryntsjevdm@hetnet.nl of tel. 058-2501838.

De kulturele kommisje.

Skriuw ek fêst op: Snein 24 jannewaris 2016 ferhaleferteller Douwe Kootstra.
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Fan De Tysker

Barfrijwilliger wurde jo samar net! Om selsstannich achter de bar stean te meien, moatte jo de IVA 
folge hawwe. En dus organisearret de behearskommisje út en troch in kursusjûn.
Op moandei 12 okt. kaam Nynke de Zwart fan VNN - (Verslavingszorg noord Nederland) nei de 
Tysker om de Instructie Verantwoord Alcoholschenken te fersoargjen. It waard in libbene jûn oer 
wat wol en net kin en hoe’t je grinzen stelle moatte en kinne.
Nei ôfrin hiene wy der wer tsien sertifisearre frijwilligers by. Moai dat hjir ek wer in nustje nije 
frijwilligers by wiene.
Âld- en nij
Dit jier is de Tysker ticht op 31des/1jan. Op sneon 2 jan soene wy graach in nijjiersborrel sjen. 
Hokker feriening seit: Wy wolle dit wol organisearje en beminskje? De fertsjinsten wurde dan ek 
dield mei dy feriening. In moaie kâns de klupkas te spekken. Graach sa gau mooglik by Marianne 
Visser melde, as der belangstelling is. Wa’t earst komt...
Feesten en partijen
Wy lykje wer in moaie hjerst te draaien. Der hawwe al wer in oantal feestjes west bûten de reguliere 
besetting om, op 27 novimber is de gemeentlike foardrachtskriich yn Easterwierrum en der steane ek 
noch wer ferskillende party’s op it program. Moai dat de kommisje Feesten en partijen ûnder lieding
fan Wieke Brandenburgh hjir it wurk op him nimt en yn de mande mei de ‘gewoane’ frij willi gers- 
tiims foar de útfiering soarget. Ek frijwilliger wurde by Feesten en partijen? Jou jo op by Wieke.
Enne ek yn de mood om ris wat te fieren? Jo witte ús te finen.

Oprop fanút de kulturele kommisje
Op sneintemiddei 24 jannewaris komt Douwe Kootstra te fertellen yn de Tysker. Wy wolle dêr 
graach wat muzyk by, en it leafst fan pleatslik talint!
Binne der ek (jonge) musisy yn Easterwierrum en omstreken, dy’t wol in pear nûmers spylje wolle? 
Meld jimme oan by Tryntsje van der Meer of Hilda Jorna, mei opjefte fan ynstrumint en wat jimme 
spylje wolle soene. Graach foar 15 desimber!
Samenvatting in het Nederlands
Barvrijwliggerscursus: 10 mensen hebben de Instructie Verantwoord Alcoholschenken van VNN 
gedaan op 12 oktober jl.
Oud en nieuw: Welke vereniging wil op 2 januari een nieuwjaarsborrel verzorgen en daar wat geld 
mee verdienen voor de clubkas? Oud en nieuw is de Tysker dicht.
Feesten en partijen, onder regie van Wieke Brandenburgh: Het is vrij druk dit najaar met feesten en 
grotere bijeenkomsten. Ook zin in een party in de Tysker? Neem contact op!
Oproep vanuit de Kulturele Kommisje: Wie komt een paar nummers spelen op de vertelmiddag met 
Douwe Kootstra op 24 januari? Geef je (kind?) op!

Even voorstellen: ik ben Jaap Tigchelaar en woon in Reduzum en zit in het be-stuur van onze 
Bridgevereniging Reduzum e.o.
Wij bridgen op dinsdagmiddag met veel plezier vanaf half september tot mits april in de 
kantine bij het sportveld. Door vergrijzing/overlijden neemt ons ledental af, nu nog 40 leden.
Graag zouden wij nieuwe leden willen ontmoeten die gezellig met ons willen bridgen.
Voor wie het nog wil leren c.q. verbeteren organiseren we een cursus, al of niet in samen-
werking met buur bridgeverenigingen. Het lijkt moeilijker als het is, net zo als andere 
sporten en kan veel vertier geven. Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Bridgevereniging Reduzum e.o. per adres Jaap Tigchelaar,
9008 RA Reduzum,
Tel: 06-40883704 of 0566-601379.

Vriendelijke van Jaap Tigchelaar.
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Pluktuin op’e Dille.

Binnen het kader van “Bewust Grien”, kwam Hedy met het idee, om een collectie-
ve bloementuin aan te leggen. Pytje, Joke, Ineke, Liesbeth, Marjon, Anja, Wieke en 
Hannalie stapten graag in dit project. Langst het nieuwe fietspad op ‘e Dille kon met 
toestemming van gemeente en waterschap een stukje grond in gebruik worden ge-
no-men. Theo zorgde voor de eerste grondbewerking en Jaap bracht een kieper hu-
mus-rijke wâldgrond.

Als publieke start werd op zaterdagmiddag 2 mei de tuindag gehouden, waarbij za-
den en stekjes werden gebracht. Het was mooi weer en gezellig druk. De eerste helft 
van het groeiseizoen bleef het echter vrij droog, zodat de gezaaide bloemen moeilijk 
op kwamen. Het niet bedoelde onkruid had er iets minder moeite mee en groeide we-
lig. “It wurdt neat” dachten aanvankelijk vele voorbijgangers.

De thuis opgekweekte stekjes sloegen beter aan. En gelukkig kwam halverwege de 
zomer de welkome regen toch langs. De vele uurtjes van de verschillende “groene”  
vrouwenvingers zorgden voor een snelle ommekeer. De dahlia’s, goudsbloemen, 
komkommerkruid, oost-indische kers en vrouwenmantel kwamen nu helemaal tot 
hun recht. De rode kool werd echter grotendeels door de rupsen verorberd, maar de 
andijvie sloeg wel goed aan. We wilden het eerste jaar kijken hoe het zou lopen, zo 
geeft Pytje aan. De eerste klanten hebben zich inmiddels gemeld voor een krop an-
dijvie en een bosje bloemen.

Daarnaast ontwikkelt het zich als een sociaal plekje. In verschillende samenstellin-
gen werken de dames in de tuin. Samen is ook gezelliger, ervaart Pytje. En er zijn 
veel voorbijgangers, die even een praatje maken. Zaterdag middag 31 oktober was 
het weer gezellig druk en werden stekjes van vaste planten gebracht. Volgend jaar is 
er dus wat meer variatie in deze pluktuin.
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 Op zaterdag 14 april 1917 kwamen hier in het dorpscafé negen boeren bijeen. De 
dorpsgenoten Bouwe de Boer, Anske Schuurmans, Jetse Dijkstra en Teade Kooiker, 
aangevuld met 5 collega´s uit Raerd. Het initiatief kwam van de directeur van de 
KNM-melkfabriek in Easterlittens, om hier een vereniging voor melkcontrole te star-
ten. Bouwe de Boer werd voorzitter, Anske Schuurmans penningmeester en Ynte 
Terwisscha van Scheltinga secretaris. Dit bestuur ging aan de slag, samen met zui-
velconsulent Johannes Mestdag. 
   De vereniging startte met 17 leden. Een deel van het hok van de firma Douma kon 
worden gehuurd en omgevormd tot laboratorium. J. Droogsma uit Heeg werd de eer-
ste controleur voor 20 gulden per week en Pieter Schaafsma verdiende als monster-
nemer 3 gulden 50 per week.  
   In 1921 waren er 28 leden met in totaal 630 koeien en werden er ruim tien duizend 
monsters verwerkt. Als controleur was inmiddels Jacob de Jong uit Beetsterzwaag 
benoemd. Het jaarverslag 1922 meldt het hoogste bedrijfs-gemiddelde van 3,52 % 
vet en het laagste 3,13 % vet. Omgerekend naar een gangbaar bedrijf van 25 koeien 
à 4000 kilo melk, leverde dit een verschil op van ƒ 1237,50 aan boteropbrengst. 
    Uitgestrekt werkgebied. 
   Controleur de Jong koopt in Easterwierrum een woning (nu Doarpstrjitte 43), 
waarachter een laboratorium wordt gebouwd. Ook de leveranciers van de melkfa-
briek Normandia in Sneek sluiten zich bij de vereniging aan, zodat deze gestaag 
groeit. In 1932 zijn er 41 leden en in 1947 zelfs al 64. Vijftien leden wonen in Raerd, 
elf in Jirnsum en zeven in Easterwierrum. De overige leden zijn verdeeld over 14 
dorpen van Easterein tot Aldeboarn. 
   Ook het personeel breidt zich langzamerhand uit. De loonlijst in 1954 telt 3 contro-
leurs en 6 monsternemers. Er zijn inmiddels 76 boeren aangesloten met 1600 koeien. 
De monstername is per twee weken, zodat in een jaar 36.000 monsters gecontroleerd 
worden. In 1954 wordt het laboratorium vernieuwd.  
   Meindert de Schiffart werd in 1948 monsternemer bij de vereniging. Na het beha-
len van het melkcontrole diploma in 1952 kon hij meehelpen op het kantoor en in het 
laboratorium. Zes jaar later treed hij in het huwelijk en krijgt een betrekking in Eas-
terein, waar ook een huis voor het jonge echtpaar was.   
   Bij het 40-jarige jubileum van Jacob de Jong, in 1960,  wordt een feestavond geor-
ganiseerd met 170 bezoekers. De jubilaris ontvangt een Koninklijke onderscheiding 
en een televisie. Ruim vier jaar later neemt de Jong afscheid van de melkcontrole. 

Op zaterdag 14 april 1917 kwamen hier in het dorpscafé negen boeren bijeen. De 
dorpsgenoten Bouwe de Boer, Anske Schuurmans, Jetse Dijkstra en Teade Kooiker, 
aangevuld met 5 collega´s uit Raerd. Het initiatief kwam van de directeur van de 
KNM-melkfabriek in Easterlittens, om hier een vereniging voor melkcontrole te 
star ten. Bouwe de Boer werd voorzitter, Anske Schuurmans penningmeester en 
Ynte Terwisscha van Scheltinga secretaris. Dit bestuur ging aan de slag, samen met 
zuivelconsulent Johannes Mestdag.

De vereniging startte met 17 leden. Een deel van het hok van de firma Douma kon 
worden gehuurd en omgevormd tot laboratorium. J. Droogsma uit Heeg werd de eer-
ste controleur voor 20 gulden per week en Pieter Schaafsma verdiende als monster-
nemer 3 gulden 50 per week.

In 1921 waren er 28 leden met in totaal 630 koeien en werden er ruim tien duizend 
monsters verwerkt. Als controleur was inmiddels Jacob de Jong uit Beetsterzwaag 
benoemd. Het jaarverslag 1922 meldt het hoogste bedrijfsgemiddelde van 3,52 % vet 
en het laagste 3,13 % vet. Omgerekend naar een gangbaar bedrijf van 25 koeien à 
4000 kilo melk, leverde dit een verschil op van ƒ 1237,50 aan boteropbrengst.

Uitgestrekt werkgebied
Controleur de Jong koopt in Easterwierrum een woning (nu Doarpstrjitte 43), 
waarachter een laboratorium wordt gebouwd. Ook de leveranciers van de melkfabriek 
Normandia in Sneek sluiten zich bij de vereniging aan, zodat deze gestaag groeit. 
In 1932 zijn er 41 leden en in 1947 zelfs al 64. Vijftien leden wonen in Raerd, elf in 
Jirnsum en zeven in Easterwierrum. De overige leden zijn verdeeld over 14 dorpen 
van Easterein tot Aldeboarn.

Ook het personeel breidt zich langzamerhand uit. De loonlijst in 1954 telt 3 contro-
leurs en 6 monsternemers. Er zijn inmiddels 76 boeren aangesloten met 1600 koeien. 
De monstername is per twee weken, zodat in een jaar 36.000 monsters gecontroleerd 
worden. In 1954 wordt het laboratorium vernieuwd.

Meindert de Schiffart werd in 1948 monsternemer bij de vereniging. Na het beha-
len van het melkcontrole diploma in 1952 kon hij meehelpen op het kantoor en in 
het labora torium. Zes jaar later treed hij in het huwelijk en krijgt een betrekking in 
Easterein , waar ook een huis voor het jonge echtpaar was.

Bij het 40-jarige jubileum van Jacob de Jong, in 1960, wordt een feestavond 
georrganiseerd met 170 bezoekers. De jubilaris ontvangt een Koninklijke 
onderscheiding en een televisie. Ruim vier jaar later neemt de Jong afscheid van de 
melkcontrole.
Feike Zijlstra wordt dan aangetrokken als 2e controleur.
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De vereniging kende haar hoogtepunt in begin jaren zestig met 80 leden, die 1810 
koeien hielden. Op de loonlijst stonden dan ook tien personeelsleden. Enkele be-
stuursleden realiseerden een lange staat van dienst. Mede oprichter Ynte Terwischa 
van Scheltinga was aanvankelijk 11 jaar secretaris. Daarna 31 jaar voorzitter en 
ver-volgens 6 jaar gewoon bestuurslid. Na bijna 49 jaar in het bestuur werd hij be-
noemd tot ere-lid. Ait Bouma uit Reduzum was 36 jaar lang secretaris. Bij zijn af-
scheid in 1971 wordt hij eveneens benoemd tot ere-lid.

De melkcontrole had als belangrijkste doel, om de melkproductie en vooral de 
gehaltes te verhogen. Dit ging echter heel erg langzaam. In 1931 was de gemiddelde 
productie per koe 4226 kilo melk met 3,51 % vet. Dertig jaar later was het vetgehalte 
gestegen naar 4,04 %, met een melkgift van 4407 kilo. En in 1975 gaven de koeien 
gemiddeld 4915 kilo melk met 4,13 % vet.

Jubileum
Vanaf 1957 kon ook het eiwitgehalte in de melk onderzocht worden. Hiervoor was bij 
de leden heel lang weinig animo. Pas toen het Fries Rundvee Stamboek in 1969 de 
3- weekse controle erkende, werd de 2-weekse controle veeal afgeschaft en werd ook 
het eiwitonderzoek algemeen toegepast. Een hoogtepunt was 23 maart 1970. Martha 
7 van de familie Bottema uit Raerd bereikte als derde koe in Friesland de magische 
grens van 100.000 kilo melk. Deze koe had tevens in 18 jaar 18 kalveren ter wereld 
gebracht.

Tjalling Hoekstra werd in 1925 aangesteld als monsternemer. Dit tengere jongetje, 
net van de lagere school, werd te licht geacht voor het boerenwerk. Hij kreeg een 
paar blokjes op de trappers. En op weg naar zijn eerste boer kreeg hij een klapband, 
zodat hij bij controleur de Jong achterop moest. Na het behalen van het melkcontrole-
diploma kon hij meehelpen in het laboratorium.

Hij maakte vele ontwikkelingen mee. Het handmelken werd langzamerhand 
ver-drongen door machinemelken. Later volgen melkleiding en melktank en vervol-
gens de ligbox met doorloopmelkstal. Na het vertrek van Jacob de Jong wordt Tjal-
ling Hoekstra 1e controleur. Bij zijn gouden jubileum werd berekend, dat Tjalling in 
zijn loopbaan een afstand had gefietst, dat gelijk is aan drie keer de wereldomtrek. 
En zoveel melkbussen had gevuld, als een rij van Leeuwarden naar Sneek. Hij ont-

ving een Koninklijke onderscheiding en een gouden 
horloge.
   Door schaalvergroting daalde het aantal leden snel naar 
50, maar het aantal koeien steeg nog tot 2100. Het werk 
kon worden rondgezet door de controleur en 3 monster-
nemers. Tegelijk met het pensioen van Tjalling Hoekstra 
zagen leden en bestuur zich genoodzaakt, om de 
“Controle-Vereniging Oosterwierum en Omstreken” 
per 1 januari 1976 op te heffen.

Nico van der Werf.
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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 Fôlefinne

Flotte Fryske boeken lêze?

Dan moatst by Hilda Talsma wêze!

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

De twadde hûd, Flammen en It Geloksbern. 
Yn 2014 kaam de roman Brekber út

en har nijste boek hjit Wyn fan feroaring.
‘As Hilda op ’e tekst is, dan fljochst yn it ferhaal mei!’
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Nijs fan muzykferiening ‘Ons Ideaal’ 
 
Op freed 26 juny hat ‘Ons Ideaal’ it seizoen ôfsluten mei in iepenbiere repetysje. 
Op dizze jûn hawwe de bern fan de groepen 5 en 6 fan de Fôlefinne hearre litten 
wat sy tidens it skoalprojekt leard hawwe. Dit gie al hiel knap, guon doarden it ek 
al oan om eefkes ‘solo’ te blazen!  
 
Op sneon 27 juny ha trije froulju har muzykeksamen dien.  
Aletta Stoelinga hat har A-diploma helle en Emma Bergsma en Minke Zijlstra 
harren B-diploma! 
 
Op freed 4 septimber hat Ons Ideaal it seizoen iepene mei in bysûnder konsert:  
it saneamde ‘Make a Memory konsert’. Yn de foarige krante ha jo lêze kinnen 
dat ‘Make a Memory’ in stichting is en wat dizze stichting docht. 
Laura Cook hat in ferslach makke fan sawol it konsert as de fytstocht op de Mont 
Ventoux. Dit prachtige ferhaal kinne jo oan ‘e ein fan it korpsnijs lêze. 
 
Op 20 septimber hat Ons Ideaal de iepenloft tsjerketsjinst yn Jorwert fersoarge. 
De opbringst fan de kollekte wie ek noch foar de stichting ‘Make a Memory’. 
 
Op sneon 3 oktober wie de twa-jierlikse rommelmerk wer yn de Tysker. Dit hat it 
korps goed €600,- opsmiten! Allegear tige tank foar it guod en it keapjen! It jild sil 
brûkt wurde foar de jeugd (û.o. skoalprojekten)  
 
Foarútsjoch: 
Op snein 29 novimber sil Ons Ideaal in konsert fersoargje yn Poppenwier. Dêr is 
dy deis it saneamde ‘Yn en troch Poppenwier’. It konsert is oan ‘e ein fan ‘e mid-
dei, mear ynformaasje folget. 
 
Op Krystjûn (24 desimber) om 19.30 oere sil der in bysûnder Krystkonsert 
plakfine yn de Roomske Tsjerke. Wy binne op’t stuit noch drok dwaande mei de 
tariedings, mar it sil in jûn sa’t we dy mei Peaske ek hân ha (mei de bern fan de 
basisskoalle derby). Mar dan hiel oars fansels!  
Benijd? Yn desimber krije jo mear ynformaasje! 
 
Fansels slute wy it jier ôf mei oaljekoeken! 
 
Yn 2016 sil it korps it âld papier wer ophelje op de folgjende data: 

9 jannewaris 
12 maart 
14 maaie 
9 july 
3 septimber 
5 novimber 

 
Oant safier en oant de oare kear! 
Joukje Zijlstra 
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It ferslach fan Laura Cook

Terugblik Make a Memoryconcert 4 sept. jl
Op vrijdag 4 sept. jl hebben we onze afsluitende actie gehouden met fanfarekorps 
Ons Ideaal.
We wilden graag op deze avond ons eindbedrag bekend maken van een heel jaar ac-
tie houden voor stichting Make a Memory. De bezoekers konden prijzen kopen die 
met de thema’s fietsen, Frankrijk en Memory te maken hadden, met als extra prijs 
nog een massagebon.
De muziek was deze avond ook aangepast aan deze thema’s. Er waren momenten 
van kippenvel bij…
Wat hebben we genoten van deze prachtige avond! Ik zit nu te typen, maar kan niet 
goed uitleggen hoe bijzonder de sfeer was. We hebben op deze avond nog eens het 
schitterende bedrag opgehaald van 1200 euro!! Waardoor de teller boven de 7000 
euro kwam! Ongelofelijk…
Het heeft ons heel goed gedaan om te voelen hoe je met een klein groepje familie, 
dorpsgenoten, vrienden en ander belangstellenden, zo’n avond kan neerzetten! Echt 
een voorbeeld van: waar een klein dorp, groot in kan zijn.
Iedereen heel erg bedankt die op wat voor manier zijn bijdrage heeft geleverd!

Fietstocht Mont Ventoux 16-20 sept jl.
Op woensdag 16 sept. jl zijn we vertrokken naar Frankrijk. Vanuit Westerhoven. 
Vanaf het moment dat we in de bus stapten en de volgende dag in Bedoin eruit, 
kwam de regen met bakken uit de hemel… Wij dachten Zuid Frankrijk; altijd mooi 
weer! Gelukkig duurde dit maar kort en brak de zon snel door. We werden hartelijk 
ontvangen door de vrijwilligers van de stichting, die al een paar dagen eerder waren 
aangekomen om ons “kamp” op te zetten.
Na de koffie, tent uitzoeken (ja, we sliepen in tentjes
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een voorbeeld van: waar een klein dorp, groot in kan zijn. 
Iedereen heel erg bedankt die op wat voor manier zijn bijdrage heeft geleverd!  
 
Fietstocht Mont Ventoux 16-20 sept jl. 
Op woensdag 16 sept. jl zijn we vertrokken naar Frankrijk. Vanuit Westerhoven. 
Vanaf het moment dat we in de bus stapten en de volgende dag in Bedoin eruit, 
kwam de regen met bakken uit de hemel… Wij dachten Zuid Frankrijk; altijd mooi 
weer! Gelukkig duurde dit maar kort en brak de zon snel door. We werden hartelijk 
ontvangen door de vrijwilligers van de stichting, die al een paar dagen eerder waren 
aangekomen om ons “kamp” op te zetten. 
Na de koffie, tent uitzoeken (ja, we sliepen in tentjes), een lekkere lunch, konden 
we onze eerste tocht op de fiets gaan maken. Een prachtige tocht van 30 m door de 
omgeving; wennen aan de temperatuur (25 graden) en de heuvels die al flink waren 
af en toe.  
’s Avonds stond er wederom een heerlijke maaltijd voor ons klaar en konden we ont-
spanning uitzoeken; lekker even niets, een massage.  
Het kennismaken hadden ze gepland op de donderdagavond; een ieder werd ge-
vraagd zijn/ haar verhaal/ motivatie te vertellen waarom ze aan deze tocht meede-
den. Ik kan je eerlijk zeggen; ik brak. Het komt zo hard binnen als je de verhalen 
hoort van je groepsgenoten, ik kon het moeilijk filteren. Het groepsgevoel werd hier-
door enorm versterkt. 
Na deze intensieve avond, kropen we ons tentje in voor de nacht.  
Vrijdag (18 sept.) stond in het teken van een prachtige fietstocht van 80 km door de 
Gorges des Nesques. Ook weer zo’n tocht waarvan je denkt; ik kom ogen tekort.  
Het avondprogramma was gevuld door studenten die als vrijwilliger mee waren. Erg 
fijne ontspanning voor de grote dag van morgen! Ook kregen we deze avond het 
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af en toe.
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spanning uitzoeken; lekker even niets, een massage.
Het kennismaken hadden ze gepland op de donderdagavond; een ieder werd gevraagd 
zijn/ haar verhaal/ motivatie te vertellen waarom ze aan deze tocht meededen. Ik kan 
je eerlijk zeggen; ik brak. Het komt zo hard binnen als je de verhalen hoort van je 
groepsgenoten, ik kon het moeilijk filteren. Het groepsgevoel werd hierdoor enorm 
versterkt.
Na deze intensieve avond, kropen we ons tentje in voor de nacht.
Vrijdag (18 sept.) stond in het teken van een prachtige fietstocht van 80 km door de 
Gorges des Nesques. Ook weer zo’n tocht waarvan je denkt; ik kom ogen tekort.
Het avondprogramma was gevuld door studenten die als vrijwilliger mee waren. 
Erg fijne ontspanning voor de grote dag van morgen! Ook kregen we deze avond het 
Er werd een kaars uitgedeeld, waar je een boodschap op kwijt kon en morgen op de 
berg in het kapelletje kan aansteken.
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Zaterdag (19 sept.) waren we al vroeg wakker. Eerlijk gezegd, erg zenuwachtig… Je 
zag iedereen zich op zijn of haar eigen manier voorbereiden.
10.15 uur op de fiets richting het startpunt voor de tocht op de Mont Ventoux! 10.30 
uur werd het startsein gegeven en begon een ieder aan zijn/ haar tocht.
Al vlot valt de groep uit elkaar, iedereen fietst zijn eigen tempo. Jeltsje en Sepkje 
hebben redelijk hetzelfde tempo. Mijn tempo ligt iets lager, maar alleen hoef je je niet 
te voelen op deze berg; de organisatie houdt iedereen in de gaten en komt gere-geld 
langs om te vragen of het nog gaat. Het eerste gedeelte is grotendeels door het bos, 
zwaar… stijgingspercentage schommelend van 10 a 11 % en dat dik 10 km lang. Zo-
dra je uit het bos komt, kom je op de kale top! De wind giert en de tempera-tuur ligt 
10 graden lager, windjack kan wel aan!
De laatste 6 km zijn pittig, het eindpunt in zicht, vermoeidheid slaat toe en de wind 
maakt het koud. Gelukkig zit ik in een bepaalde cadans, dat helpt enorm. Mijn 
ge-dachten vliegen alle kanten op; dat is trouwens de gehele tocht al zo…
Als de top nog een km voor me ligt, komt er een groepsgenoot naast me fietsen, wat 
afleiding is fijn! Ik weet dat de laatste 500 m een stijgingspercentage van 12% is. 
Ik hoop dat Jeltsje en Sepkje al boven zijn. Ja! Daar komen ze me tegemoet rennen 
en zo komen we toch nog een beetje met zijn 3-en over de eindstreep! Wat een ont-
la-ding… De tranen stromen en wat ben ik blij dat we boven op de top van deze Kale 
Berg staan! We did it!
We steken in de kapel ons kaarsje aan. We wachten totdat alle groepsgenoten boven 
zijn, dit is 2,5 uur later het geval.
We besluiten niet naar beneden te fietsen. Eenmaal beneden kunnen we ontspannen 
en praten we na over deze dag. Spullen inpakken, een afsluitende BBQ en ’s avonds 
22 uur weer richting Friesland.
Wat een prachtige en emotionele tocht; zou hem zo weer willen overdoen!

Foto Geert Siesling
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

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

Kommisje d’Ald Toer

Dizze kommisje is yn 1993 oprjochte om jild byinoar te krijen foar in liedklok yn 
de toer. Leden: Rintsje de Schiffart, Sijmen Schoustra, Germ Boersma, Harryëtte 
Ockers en Marja Schotanus. Startkapitaal wie de 17,17 gûne fan Gouden Thomas 
(Buwalda), dat wie de rinte dy’t nei syn stjerren yn ’89 noch frijkaam en dy’t Rintsje 
op in spesjale rekken set hie. Dy rekken krige letter de namme Restauratiefonds 
klok Ald Toer. Alle (âld-)Easterwierrumers ha royaal bydroegen oan dy aksje, krekt 
as yn 2002 foar de ferfanging fan de beammen om it hôf.

No’t al in pear jier by de yntusken oprjochte SBE it idee libbe om wer in wizerplaat 
op de Ald Toer oan te bringen, waard tocht oan it jild dat noch altyd op de rekken 
fan de kommisje stie. Sa’n wizerplaat mei klok like ús in goede bestimming. En om’t 
de SBE eins deselde doelstelling hat as de kommisje d’Ald Toer en dy kommisje al 
13 jier sliepte, fûnen wy dat dy better yn de SBE opgean koe. Har jild soe dan brûkt 
wurde dêr’t it foar bedoeld wie: “foar de Ald Toer en entûraazje nei jim goedtinken”, 
sa’t yn ’94 ien fan de skinkers it sa moai formulearre.
Op 27 oktober 2015 is de kommisje offisjeel opgien yn de SBE en is it jild, 
14.399,87 euro, dêrhinne oermakke. Dat jild bliuwt lykwols beskikber foar spesjale 
dingen, it is ‘earmerke’ jild.

Wizerplaat

Mei dy wizerplaat giet it oars net sa flot as wy wol woene. Om’t de Ald Toer in 
ryksmonumint is, komt it nochal krekt mei de fergunnings en Vellema út Hallum hat 
it dreech om de tekeningen sa te meitsjen as moat. Dat it antike oerwurk noch altyd 
by Gerrit Bouma stiet, is ús ek min nei it sin. De Stichting Behâld fan de gemeente 
is net botte aktyf. It doel wie dat it oerwurk allang yn de Ald Toer op it earste 
ferdjippinkje stean soe, mar der binne noch gjin plannen foar it konservearjen en de 
ferhuzing.

Bestjoer

Tûzenpoat Rintsje de Schiffart hat yn ‘e maitiid oanjûn dat er om syn sûnens syn 
funksjes yn it bestjoer dellizze moat. It administrative en finansjele part wurdt 
oernommen troch Tineke Altenburg en Anneke Monsma en foar it oanwizen en 
útsetten fan de grêven sykje wy noch ien.
Al mei al hat Rintsje der 20 jier foar soarge dat it op it hôf perfekt regele wie, ûnder 
én boppe de grûn. Net ien wit safolle fan de Easterwierrumers (dêr) en har skiednis 
as hy.



38

Om ’e Ald Toer, november 2015

Het gedragsconsult
Aan alle goede dingen komt een eind. Maar soms is dat verdraaide jammer. 
Dat geldt ook zeer zeker voor de hondenschool de Gehoorzame Huishond in 
Leeuwarden. Ooit begonnen op het schoolplein in Jirnsum en later uitgegroeid 
tot een zeer succesvolle formule bij het dierenasiel De Wissel aan het 
Kalverdijkje onder leiding van Robert en Ineke van der Meer. Samen met hun 
volledig gediplomeerd team stonden zij elke week weer klaar om puppy’s hun 
voortschrijdende schuchtere dan wel onstuimige pootjes op het socialisatiepad te 
laten zetten. Door middel van geduldig oefenen, trainen en uitleggen kregen baasjes 
handvaten om hun mormels gehoorzaam te krijgen en beter te laten functioneren in 
allerlei situaties. Rode draad in de cursussen is altijd geweest dat je een goede band 
met je eigen huisdier moet zien op te bouwen. Voor heel veel viervoeters uit deze 
regio heeft dat uitstekend gewerkt. Des te meer is het jammer dat de hondenschool 
stopt. Op de site vermeldt het team dat ‘het niet vrijblijvende vrijwilligerswerk niet 
langer te combineren valt met andere werkzaamheden en verplichtingen’. Helaas…
Mijn eigen vrouw Lia heeft een groot aantal jaren met heel veel plezier deel 
uitgemaakt van het team van de hondenschool. Ook draait ze nu en dan elders mee 
in het trainen van honden. Op 1 oktober heeft ze echter haar laatste les gegeven aan 
het Kalverdijkje. Alle ervaring die ze de afgelopen jaren heeft opgedaan wil ze met 
genoegen inzetten om diereigenaren te helpen bepaalde gedragsproblemen met hun 
hond de baas te worden. Daarvoor heeft onze praktijk het ‘Gedragsconsult’ in het 
leven geroepen. Ondanks puppycursus, ondanks jarenlange ervaring met honden 
of ondanks intensief trainen wil het maar niet lukken bepaalde onhebbelijkheden 
onder controle te krijgen. Denk aan trekken aan de riem, niet bij het baasje komen 
als er onwijs aantrekkelijke soortgenootjes in de buurt zijn dan wel juist uitvallen 
naar minder aangename types. Of denk domweg aan de vreselijk vieze gewoonte 
om eigen, anderhonds - of kattenstront op te vreten. Maar ook bij de meer 
huiselijke probleempjes zijn soms eenvoudige oplossingen te bedenken. Vaker zal 
er echter ruim de tijd voor ingeruimd moeten worden om intensief te trainen en te 
oefenen.
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Voor de dominante bullebak zullen weer heel andere wegen moeten worden 
bewan-deld dan voor de bange schijtlijster. Dat zal duidelijk zijn. Reken maar 
dat de varia-tie aan karakters onder onze vierpoters minstens zo groot is als bij 
ons tweevoeters. Niet alles is daarentegen op te lossen, dat zal ook helder zijn. 
Bovendien is Lia geen gedragstherapeut. Wel weet zij wegen aan te geven voor 
eventuele vervolgbehande-ling. In ieder geval is er eerst een consult aan te wagen. 
Meer weten? Bel of kom ge-rust eens langs bij de balie of kijk verder op

www.dierenartsgrou.nl

Merke

10, 11 en 12 september was het Merke. Het thema was dit jaar, ‘Koekje erbij’?
Donderdagavond begon met een optocht door het dorp. Alle kinderen waren mooi 
verkleed in het thema. Vrijdagmorgen hebben de kinderen dorp wakker getrommeld 
met blikken koektrommels die op school gemaakt en versierd waren. Na het ontbijt 
op het veld begonnen de kinderspelletjes, natuurlijk weer in het thema ‘koekjes’. 
O.a. koekstapelen, koeksjoelen, koekhappen, koekwerpen en koekeloeren. 
Het laatste spel, Koekeloeren, was een speurtocht door het dorp met allemaal foto’s 
van onderwerpen die gevonden moesten worden op de uitgestippelde route.
Dit was al met al een groot succes. Na de prijsuitreiking mocht iedereen vrij spelen 
en in de draaimolen en kinderzweef. Ook waren er weer twee grote luchtkussens 
aanwezig.
Het was een zeer geslaagde Merke met prachtig weer.

De activiteitencommissie
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Tel. (058) – 250 13 25
Fax.(058) – 150 14 15
www.bootsmabouwbedrijf.nl
info@bootsmabouwbedrijf.nl
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ZEVEN GILETJES

Bij een optreden dragen de leden van het mannenzangkoor de Mantgumer Maten 
een blauwe spijkerbroek, een blauw overhemd en een giletje, blauw-grijs verticaal 
gestreept. Een giletje is een mouwloos vest dat oorspronkelijk werd gedragen als 
onderdeel van een driedelig pak.
Wat is het jammer dat liefst zeven giletjes niet meer worden gebruikt. De dragers 
daarvan hebben helaas om uiteenlopende redenen hun zangcarrière bij de Mant-
gumer Maten beëindigd.

Alweer achttien jaar repeteren de Mantgumer Maten van medio september tot en 
met april elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in mfc Wjukken. Na afloop 
worden aan de stamtafel sociale contacten onderhouden en versterkt.

De Mantgumer Maten treden af en toe op voor publiek. Het repertoire bevat alle 
soorten muziek, zoals volksliedjes, ballades, shanties, zeemansliedjes, populaire 
nummers, of gewoon mooie songs: in het Fries, Nederlands, Engels en Duits. Een 
volledige lijst van ons repertoire staat op www.mantgum.com/doarpsmienskip, 
daarna aanklikken: dorpsleven, onder verenigingen: Mannenkoor Mantgumer 
Maten.

De Mantgumer Maten hebben nu zestien leden. Zij komen uit dorpen in en buiten 
onze gemeente. Wat zou het mooi zijn als de zeven ongebruikte giletjes weer 
dragers krijgen.
Zingen is leuk, ontspannend en gezond. Veel mensen denken dat ze niet kunnen 
zingen. Onderschat je zelf niet. Doe dus wat je leuk vindt, kom eens vrijblijvend 
kennis maken en ga meezingen. Dat kan vanaf 14 september tot eind april van 20.00 
tot 22.00 uur elke maandagavond in mfc “Wjukken”.

De lidmaatschapskosten bedragen € 120,-- per jaar.
Als zingen bij de Mantgumer Maten u leuk lijkt en u wilt meer informatie, neem 
dan contact op met Joost Lottgering, telefoon 058 2501423, Jaap Noorman 058 
2502082 of Pieter van der Kooy 058 2501502.

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

m
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Woninginbraak

De laatste jaren is er een stijging van de woninginbraken in de gemeente Littenseradiel. 
In 2012 waren er 14 - in 2013, 15 - en in 2014, 18 woninginbraken. De meeste inbraken 
vinden in de periode oktober tot april plaats in de zogenaamde donker dagen periode. 
Veelal gaat het dan om avondinbraken. De politie, ook in Littenseradiel, zet in die periode 
meer mensen in en doet o.a. samen met de gemeente preventieacties.
 
Hoe voorkomt u een inbraak in uw woning?
Een woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Het idee 
dat iemand zonder toestemming door uw huis heeft gelopen, met zijn vingers aan uw 
spullen heeft gezeten en de boel vervuild of vernield heeft, is voor veel mensen heel 
moeilijk te verdragen. Daarbij komt de ergernis door schade, aangifte doen, regelen via 
verzekering, ontdekken dat spullen met emotionele waarde niet meer terugkomen, schade 
laten herstellen, etc.
Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie doet er veel aan om inbrekers op 
te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat inbreken in uw 
woning niet gemakkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze 
bezig zijn om uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven.

Inbrekersmethoden 
De methoden die inbrekers hanteren om binnen te komen verschillen nogal. Het varieert 
van het ingooien van een raam met een steen tot het opentrappen van de voordeur (vooral 
bij flatwoningen), gaatjes boren, cilinderslot afbreken, insluipen, met een koevoet of 
schroevendraaier een deur of raam forceren, ‘flipperen’ (met een stuk plastic de dagschoot 
wegduwen) of ‘hengelen’ (de deur openen door te hengelen met een kleerhanger o.i.d. via 
de brievenbus).

Is er toch bij u ingebroken? Doe altijd aangifte!
Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken! De politie kan de daders en uw gestolen 
spullen alleen opsporen als u aangifte doet. Maak een afspraak via telefoonnummer 
0900 - 8844 voor het doen van aangifte. De politie komt dan ter plaatse, bekijkt de situatie 
en neemt de aangifte op.

Wat doet de politie? 
De politie neemt de aangifte van de woninginbraak op. U als aangever krijgt een afschrift 
van de aangifte. Dat kunt u voor uw verzekering gebruiken. Een technisch rechercheur 
doet een sporenonderzoek. Daarom is het belangrijk dat u alles zo laat liggen als hoe u 
het aantrof bij het ontdekken van de inbraak en nergens uw vingerafdruk op achterlaat. 
De politie zal in veel gevallen ook een buurtonderzoek houden, want misschien hebben 
buurtbewoners iets gezien of gehoord.
De politie zal haar best doen de inbraak op te lossen, maar lang niet altijd leidt een politie-
onderzoek tot een positief resultaat. Bij onvoldoende aanknopingspunten of daderindicatie 
zal uw aangifte zogenaamd ‘op de plank’ komen te liggen, oftewel opgeslagen worden in 
de administratie. Maar dan wil het nog wel eens voorkomen dat bij een aanhouding blijkt 
dat er verband bestaat tussen de modus operandi, de werkwijze van een verdachte, en 
een serie inbraken. Dan worden er in één keer tientallen woninginbraken opgelost. In dat 
geval ontvangt u hiervan bericht.
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Slachtofferhulp

Woninginbraak veroorzaakt vaak psychische schade bij slachtoffers. Het bureau Slacht-
offerhulp geeft emotionele ondersteuning. Ook begeleiden zij slachtoffers bij een bezoek 
aan politie, justitie, advocaat, rechtbank of arts. Het bureau zorgt verder voor informatie 
over het invullen van papieren en advies over bijvoorbeeld schadevergoeding. De hulp 
van Slachtofferhulp is gratis. Meer informatie vindt u op de website, 
www.slachtofferhulp.nl

Betrapt u een dief?
Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het kenteken van de verdachte 
auto of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rus-
tig. Neem geen risico’s! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan 
de hand is. Zo kan de politie uw melding goed oppakken.

Aanvullende preventietips
Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. Kijk op de website van 

het Politiekeurmerk Veilig Wonen® voor advies. www.politiekeurmerk.nl
Doe uw voor- en achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel minimaal één keer 

om. Zo kunnen inbrekers uw deur niet met een stukje plastic openmaken. 
Haal de sleutel altijd uit het slot. Hiermee voorkomt u dat een inbreker met een 
handigheidje de sleutel aan de binnenkant kan bedienen.

Zorg dat inbrekers zich niet bij uw huis kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal ze 
weg. Plaats buitenlampen.

Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen andere dingen die een inbreker als 
opstapje kan gebruiken.

Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos met uw adres verliest, 
kan iedereen uw huis in.

Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Bijvoorbeeld onder een 
bloempot. Inbrekers kunnen gemakkelijk bedenken waar u uw sleutel verstopt.

Zorg dat vanaf buiten niemand kan zien dat er in huis geld, sieraden of andere dure 
spullen liggen. Leg ze het liefst in een kluis.

Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Denk dan eens aan een 
alarmsysteem of een kluis.

Komt u een paar dagen, of langer, niet thuis? Vraag dan uw buren, familie of vrienden 
om de post op te ruimen. Zorg dat uw huis er uitziet alsof er iemand thuis is. 
Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.

Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En schrijf niet op Face-book of andere 
sociale media dat u met vakantie bent.

Uw wijkagent
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkagent voor de gemeente Littenseradiel is 
dat Trinus Hoekstra. De gegevens van uw wijkagent staan op www.politie.nl. Door in het 
menu Mijn buurt uw postcode in te toetsen, vindt u de naam van uw wijkagent en het 
dichtstbijzijnde politiebureau.
Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 
0900-8844 (lokaal tarief).
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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: 058-2501838

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

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

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

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

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

EKE (Enerzjy Koöperaasje 
Easterwierrum
Kontaktpersoan; Lieuwe Brandenburgh
www.kooperaasje.nl/eke
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

Biljartclub De Kromme Keu 
Easterwierrum
Foarsitter: Piet Boersma
Til: 06 130 61 803
Email: pietboersma@outlook.com

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

Ferienings Easterwierrum
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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




