
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM WINTER 2016

Yn dit nûmer û.o.
• Moaie tekeningen en sels Ingelsk fan groep 1 en 2 • Goede 
foarnimmens en moaie oantinkens oan it âlde jier fan groep 
3, 4 en 5 • Groep 6, 7 en 8 oer (kryst)fakânsje en folle mear
t Nico van der Werf oer de famylje Hoogma, Easterwierrum.

“En ja, beste 
mensen, 

het is winter, 
dus denk erom:  
als het regent 

is het nat 
en als het vriest 
dan is het glad.

Oant moarn 
en tot morgen…”



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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Beste lezers!

Voor u ligt een echte winterkrant! 

Het winterseizoen is aangebroken, 

dit zien we buiten terug. De eerste 

marathon op natuurijs is inmiddels 

gereden, kinderen spelen buiten 

met sneeuw en ijs en de sleetjes zijn 

natuurlijk weer van zolder gehaald. 

Maar binnen in de winterkrant voelt u 

de winter ook met leuke geschreven 

en getekende stukjes van de kinderen 

van de Fôlefinne. De kinderen werken 

op school natuurlijk ook aan dit thema! 

Daarnaast zijn de kinderen op tijdens 

deze winterweken bezig de cito 

toetsen. Dat zijn de toetsen waarmee 

de leerkrachten de leerlingen kunnen 

volgen in hun ontwikkeling. Zodra de 

toetsen allemaal gemaakt zijn, kunnen 

de leerkrachten de resultaten in de 

rapporten schrijven. Alle ouders krijgen 

de rapporten natuurlijk mee ter inzage, 

maar wellicht dat u als pake, beppe, 

omke, tante, etc. de rapporten ook 

onder ogen krijgt. 

Dus, pak een lekkere kop thee of koffie 

en kruip lekker met de winterkrant op 

de bank voor een tijd vol leesplezier!
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Om ’e Ald Toer, januari 2016

Nieuws uit groep 1 en 2

De afgelopen periode zijn we weer hard aan het werk geweest in de klas.
We zijn voornamelijk druk bezig geweest met de decembermaand.

We zijn begonnen met de werkjes rondom het thema Sinterklaas. Zo hebben we een 
stoomboot getekend, een mijter gevouwen en een zwarte piet gemaakt.
In de huishoek konden we ons zelf omtoveren tot een echte Sinterklaas of zwarte 
piet en konden we pakjes inpakken. Maar het aller leukste (en lekkerste) was 
natuurlijk het pepernoten bakken.

En wat waren we blij dat Sinterklaas samen met zijn 2 zwarte pieten weer bij ons op 
school kwamen dit jaar. De kinderen hebben de Sint van alles verteld en ook hebben 
de zwarte pieten veel van ons geleerd.

Na de Sinterklaas viering zijn we verder gegaan met de kerstactiviteiten. Zo hebben 
een mooi waxine lichtje gemaakt, een kerstboom van allemaal driehoekjes en een 
bos van de blokken in de bouwhoek gemaakt.

Tijdens de kerstviering met de hele school zijn we ook hard aan de slag geweest. 
We hebben onder andere een prachtig kerststukje gemaakt en ook mochten we 
allemaal dingen maken voor de kerstlunch (onderzetters, hapjes enz.)

In de kerstvakantie zijn Froucke en Genna 4 jaar geworden en Femke W en Matthew 
zijn gezellig aan het proefdraaien bij ons. We hopen dat jullie een fijne, leerzame en 
gezellige tijd bij ons zullen hebben.
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Oan it begjin fan it nije kalenderjier hawwe wy yn groep 3, 4 en 5 mei elkoar sprut–
sen oer ‘foarnimmens.’ De bern fan groep 3, 4 en 5 hawwe allegearre har goede 
foar nimmens opskreaun. Dêrnjonken hawwe hja moaie oantinkens oerholden  
oan it âlde jier – 2015. Dizze hawwe hja ek opskreaun. Lês mar gesellich mei. 
En fansels winskje de bern fan groep 3, 4 en 5 jo noch in hiel gelokkich nijjier!

Doe’t it sa fyn snijde en izele, hawwe wy in grappich liet leard 
oer in blauwe sniepoppe!
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gelukkig nieuwjaar!

lokkich nijjier!

happy newyear!
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                    Winter 2016

vrijdag avond: vrijdagavond keek ik naar een 

Friese paarden show op de tv. Er kwamen 

bijna geen paarden  in voor. Er was ook een 

operazanger dat was echt niet mooi, ik vond 

het wat saai. 

zaterdag: zaterdag 

was de Hynstekeuring er voor dat was erg leuk en 

heel mooi.de Friese paarden waren heel mooi en ze 

hadden hele mooie manen en heel lang. 

zondag: Ik werd wakker en ik zag door mijn raam en het was helemaal wit! 

Dat had ik echt niet verwacht. ik ging naar buiten, er lag heel veel sneeuw 

we gingen met de paarden voorzichtig naar buiten ze vonden het erg leuk. 

Ik heb ook nog sneeuw ballen gevecht gehad en ik wilde ook nog sneeuw 

in mijn broer zijn nek doen, maar dat was mislukt, ik kreeg het sneeuw in 

mijn nek.

O ja, dinsdag toen het zo glad was hebben wij op het betonpad 

geschaatst, dat was heel vreemd maar ook super leuk!! Woensdags kon je 

beter schaatsen want toen was het beton pad gladder!!.

Thialda koster  Groep 6
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                                 IJsvrij
Hallo allemaal wat leuk dat jullie mijn verhaal lezen ik ga het 
over ijsvrij hebben: “ eindelijk de kerstvakantie is voorbij” 
dacht ik, maar nee hoor we hadden nog een week vrij want 
er lag overal ijs. Ik vond dat eigenlijk niet zo erg want 
toen hebben Jelle, Hester en Riemy en ik buiten gespeeld, 
we gingen ook naast het pad bij ons 
schaatsen. Ik heb het niet gedaan, 
maar mijn zus Riemy en Hester. 
Hester was aan het filmen en ik ging 
gewoon mee glijden .

Dit gedicht gaat 
over een sneeuwpop 
die een meisje 
heeft gemaakt en 
op een dag gaat het 
mis, lees zelf maar 
wat er nog meer 
gebeurt veel lees 
plezier.

                groetjes 
Ineke Reitsma groep 6
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Yn de winter mei…….
Doutsen.
Ik sil fertelle hoe ‘t snie ûntstiet.
No moatte jimme net tinke dat frou holle dat dut.
Want dat is mar in “verzinsel”. 
Nou, ja ik sil it dan no mar útlizze: 
Snie is eigentlik iis. 
Mar dan iis wat net hielendal beferzen is. 
Beferzen rein….

En no sil ik in ferhaal fertelle oer de snie:
Jan en Jeltsje.
Boartsje yn de snie. 
Se meitsje ien sniepop mar Jan fynt ‘m net moai en skopt de kop der ôf. 
Mar Jeltsje fynt em wol moai en begjint te gûlen.
En dêrom sei Jan “Net gûle Jeltsje” we meitsje wol een nijen, tegearre. 
En Jeltsje hâldt op mei gûlen. Se begjint te laitsjen.
En toen wie dy nije sniepop wol moai.

snow snowflock ice icekristel
sneeuw sneeuwvlok ijs ijskristal
snie snieflokje iis iiskristal
Doutsen Jorna groep 6

Winter 17 januari       zondag 17 jan
Ik stapte uit bed en ik keek naar buiten. Het was helemaal wit buiten.                                                    
Eerst gingen we ontbijten en daarna gingen we ( Hedzer en Sjoerd ) naar buiten. 
Eerst zouden we een sneeuwpop maken. Toen Tide kwam hebben we uiteindelijk een Bunker 
gebouwd. We hebben er ongeveer een hele dag over gedaan. Onze bunker is super mooi 
geworden. Vind ik. Op naar maandag!
Toen we ’s middags uit school kwamen ging ik
eerst wat drinken. Daarna ging ik naar het rode plein. Het ijs was ongeveer 3 cm dik. 
Dat gooiden we ( Tide Sil Hannah Hedzer Rein en Sjoerd ). Maar toen kwam Marije 
weer zeuren zoals elk jaar. Ik zei: als je wilt dat we stoppen dan moet je hier maar komen.
Maar Marije zei: daar is het te koud voor. Ik zei weer: Zeur dan ook niet zo. 

Frysk Nederlands English Deutsch
snie sneeuw snow Schnee
iis ijs ice Eis

SJOERD V/D MEER GROEP 6
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!   Sneeuw  !
Ik heb een hele boel gedaan dit weekend behalve met de schooldagen maar 
ik begin met de nieuwjaar  wisseling toen heb ik een heeeeeeeeeele boel 
vuurwerk afgestoken dat was super leuk ik heb ‘s middags   ook nog wat 

rotjes en grondbloemen afgestoken  dat was erg leuk. ik heb al mijn vingers 
nog  gelukkig. toen de    kerst vakantie afgelopen was moesten we als gewoon 
naar school….. is ook gebuurd maar de volgende dag hadden we gewoon vrij.. 
nou ja ijsvrij dus ik heb toen nog heel lang op het ijs gespeeld . ik heb op het 

schoolplein met de skelter gespeeld dat was leuk 

Toen  heb ik de volgende dag ook weer leuk op het ijs gespeeld bij de Tysker 
toe. de dag daarna gewoon weer naar school maar toen die volgende dag was 

het weekend dus we hadden weer vrij!  

Maar toen lag er geen ijs  meer maar ik heb toen wel een heleboel andere 
dingen gedaan die ook leuk waren. Hierna gingen we de hele week naar school  

maar dat wiekend lag er !sneeuw!  en niet een beetje  een laag van wel 3 
centimeter hoog!!!

Dus ik heb heel lang in de sneeuw gespeeld toen moesten we weg naar een 
gebouw met allemaal ijssculpturen   

Het was erg mooi het duurde wel lang tot dat we er uit waren…brrrr…… 
het was ook vreselijk 

Koud het was wel 7 graden onder 0 Brrrrrrrrrrrrrr 

Koud  dus.

Toen we er uit waren heb ik nog wat gegeten 

Daarna heb ik nog even gespeeld en toen gingen we naar de ( mc Donalds ) 
daar heb ik nog  lekker  gegeten en ook nog even gespeeld 

Jens de Boer    Groep 6
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Week……………………….end 
Het is weekend weer vrij ..en die dingen ..ik heb zoveel te doen.

Maar oké ik werd wakker en ik ging , maar het was 9:30 wel vroeg want ik ben 

normaal 10:30 wakker maar oké kan ook wel een uurtje vroeger trouwens dat is een 

van mij goeie voornemens van 2016 en ik heb er nog tien maar die ga ik niet zeggen. 

Het was in de tussentijd al  die zondag …ik had alleen wat buiten gespeeld maar 

verder niets gedaan 

Maandag 

   maandag moesten wij naar school  maar na school keek ik How toe rock? en er was 

een reclame van h2o Just et.. water in het Engels natuurlijk maar die dag daarna

Dinsdag

   dinsdag moest ik van mijn moeder nette kleren aan doen maar dat deed ik niet, 

want ik was chagrijnig maar dat maakt niet uit want het was verder een leuke dag 

want ik sprong op de trampoline, wel viel ik er helaas van af , maar gelukkig viel ik 

op het gras niet op de tegels 

   vrijdag we moesten naar Wiuwert maar dat maakt niet echt uit want er was niet 

echt iets leuks alleen EHBO dat was nog wel leuk en vrijdag had ik nieuwe kleren 

gekregen, een spijker broek en een muts pet ( een muts met een kapje van een pet) dat 

was een leuk idee van mijn moeder en vader ,maar nu verder met de kleren: nog een 

trainingsbroek en dat was alles van wat ik heb gekregen. 

   zaterdag ging ik spelen met de hond die wie hebben; de hond heet Nico.  Hij is groot 

en aardig maar onze kat ligt boven op mijn kamer want die hond kan niet met katten 

omgaan.

   zondag morgen was er sneeuw en ik was super blij en ik schrok een beetje maar dat 

maakt niet dus ik ging naar buiten en ik sprong in de sneeuw en ik had het koud . 

brrrr…………….. 

Nataniël Filarski groep 7
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Met de klap op de vuurpijl
Het was 31 december en ik had al 
vuurwerk gekocht heel mooi vuurwerk: 
2 matten van 210, 2 romeinse kaarsen, 
12 thunderkings, 200 rotjes, 10 stuks 7 
knallers het was heel leuk Ik ga maar 
verder naar 2 min voor twaalf en was bijna 
twaalf uur en ik bedacht ik moet nu heel 
snel zijn en de romeinse kaarsen in de 
grond steken alleen een romeinse kaars 
wou niet in de grond dus duwde ik tegen 
de struik  en ik kwam binnen en ze waren 
bij 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,…… “gelukkig nieuw 
jaar!! “en ik pakte mijn tas en ging in het 
dorp vuurwerk afsteken en kwam allemaal 
andere kinderen tegen en het was één uur 
en al mijn vuurwerk was al op en ‘k zocht 
mijn ouders op ze hadden allemaal heel 
mooi vuurwerk. Ik was moe en ging weer 
naar huis de volgende dag was het lekker 
2016!!! YEA~H bye

17 januari ’16 winterdag
Het was zondag en ik werd wakker en keek naar buiten en het was 
helemaal wit het was sneeuw, snow, snie, ik ging naar beneden maar 
mijn ouders zei: “We moeten eerst op verjaardag.” en ik ging mijn jas aan 
doen en we gingen naar de jarige en dat was heel leuk en ik heb daar 
buiten gespeeld. en sneeuw op de ramen 
gegooid en een sneeuwballengevecht 
gehouden en dat was echt heel leuk en 
daarna heb ik nog taart gegeten en die 
jongen die jarig was (Arjen) had een cavia 
gekregen was echt heel schattig en ik heb 
hem ook vast gehouden en hij heet Max 
het is een cavia en hij had een hele coole 
kooi en Daarna gingen we naar huis en ben 
ik naar het dorp gegaan en daar kwam ik 
Hedzer Sjoerd en Tide tegen en die hadden 
een muur gebouwd  van sneeuw en dat 
was heel leuk we hadden bij het rode plein 
sneeuw gehaald en bij de Tysker. Zowat 
het hele dorp maar dat maakt niks uit en daarna dacht Tide dat we in 
een bakje ijs moesten doen en de volgende dag onder de schoen vast 
binden en als dat lukt dan kunnen we over de weg heen schaatsen maar 
dat lukt toch niet en toen bedacht iemand als we nou het kleine stukje 
bij het water met water begieten….en  water over de tegels heen doen 
misschien lukt dat en dan is het heel glad maar dat moesten we nog 
proberen… Of het glad is, dat zie ik straks wel want nu zit ik op school 
ik heb ook nog geprobeerd een sneeuwpop te maken maar dat mislukte 
en daarna kwam ik Harmjan nog tegen en die speelde ook nog mee en 
het was de hele dag lekker aan het spelen maar toen zag ik op de klok 
SHIT!!!!!!! Ik ben te laat en ging snel naar huis einde.  

Rein Zijlstra groep 7 
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Welke taal moet op de stippellijntjes staan?

……….. ………….. …………
snip sneeuw snow     

slide slee sledge

reedride schaatsen ice skating

Zentangle!
Wij hebben op school een Zentangle gemaakt. Ik vind het heel erg 

mooi en leuk om te maken hier heb je alle stappen om een Zentangle 

te maken:

Stap 1- Pak een klein vierkant papiertje en zet met je pen in elke hoek 

een stip.

Stap 2- Als je dat gedaan hebt verbindt je de stippen. En dan moet het 

eigenlijk een vierkant met geen rechte lijnen maar kronkelende lijnen.

Stap 3- Nu ga je allemaal grote en kleine vakjes maken, maar je kan 

ook rondjes maken.  ( tip: ik zou geen rechte lijntjes gebruiken, maar 

ook weer kronkelig.) Lijnen hoeven niet recht je kan ze ook scheef 

verbinden maar natuurlijk ook recht.

Stap 4- Als je al die vakjes hebt gemaakt ga je ze opvullen met 

bijvoorbeeld bloemen of rondjes of ballonnen enzovoort.

Een paar voorbeelden!

Sinne Bregt Kooistra Groep 7
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Engels Nederlands Fries

snow sneeuw snie

ice skating schaatsen reedride

cold kou kjeld

cap muts mûtse

scarf sjaal sjaal

mittens wanten wanten

snowman sneeuwpop sniepop

Doe-dagen
Groep acht gaat in deze  tijd naar de doe-dagen en open 

dagen van sommige middelbare scholen om te kijken waar 

ze naar toe willen als ze van de basisschool af  zijn. Wij gaan 

naar het Bogerman en Nordwin en zijn al naar RSG Magis-

ter in Sneek geweest.

Mistery vogel
Ik zag zondag een klein vogeltje op de schutting en het leek op 

een roodborstje,  maar het was geen roodborstje het was bruin 

met alleen een oranje kopje. 

Aletta Stoelinga gr. 8 
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WINTER 
Begin januari  begon het zoals iedereen weet  te vriezen, dus werd het koud.
En  een paar dagen later viel er sneeuw , nou ja toen kon je nog geen 
dingen maken van sneeuw want toen lag er nog 
niet zoveel sneeuw. Een dag later ging het dus 
ijzelen niet erg fijn want ja iedereen gleed uit 
en ook erg veel ongelukken . Maar niet voor de 
kinderen van de Fôle finne . 
De kinderen waren maar liefst 3 dagen vrij van school , de eerste dag kon 
alleen juf Truus komen (de juf van de middenbouw ) . alle kinderen liepen 
wel gewoon naar school   maar toen we te horen kregen dat we vrij waren 
was dat natuurlijk om te juichen! dus ik ging  naar huis ,maar eerst ging 
ik kijken bij de bladeren en zag dat er ijs op zat ik haalde het ervan af en 
keek . 
“haha wat leuk, je ziet de nerven zitten en ook mooi“  
daarna verzamelde ik samen met Aletta heel veel 
bladeren . De volgende dag ging ik met Sinne spelen 
en we wisten niet wat we moesten doen eerst gingen 
we glibberen super leuk op het hoekje bij het oude 
café , daar was het heel erg glad ,bam en daar lag 
Sinne dan en bam daar lag ik dan en zo ging het 
maar door en door dat was zooo leuk . in de middag gingen we proberen 
een ijsbaan te maken nou vragen de meeste mensen zich af lukte dat? 
Nou ik zal het u vertellen. Wij sloegen twee bevroren 
trampolines aan diggelen zodat het ijs zou breken we 
hebben al het ijs uitgespreid  over het gras , even wat 
water erover, rollen met je lichaam ,even een nachtje 
ijzelen, klaar? Nee het was gewoon een  grindpad 
niets was glad nee een GRINDPAD  dat was echt 
balen omdat we er erg veel werk in hadden gestoken. 
Verder hebben we niks meer gedaan en kijk er ligt weer sneeuw ! yes !!
Maaike  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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Verschijningsdatum volgende Om ’e Ald Toer: 30 maart 2016
Kopij inleveren vóór 10 maart

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

Is it jim ek opfallen dat it omslach fan de foarige skoalkrante sa kreas wie?
It seach der prachtich út en soks makket fuort al nijsgjirrich nei de ynhâld.

En al giet it benammen om dy ynhâld,
sa’n moai omslach koene wy as redaksje wol wurdearje.

En dêryn binne wy fêst net de ienichsten west.
Net sa folle nijs oer ús doarp dizze kear,

mar it is ek altyd aardich om sa no en dan de skiednis ris yn te dûken.
Oer Klaeiterp en de famylje Hoogma bygelyks.

En soks leit dan wer krekt op it goede momint by de redaksje!
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Om ’e Ald Toer, januari 2016

Agenda
Woansdei10 febrewaris Doarpsbelang vergadering.
Sneon 20 febrewaris komt er een mobiel planetarium in de Tysker voor jong en oud.
Sneon 27 febrewaris Repair Café yn de Tysker (sjoch side 39)
Woansdei 9 maart ledegearkomste Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum (EKE).
Sneon 12 maart âld papier om 10:00 oere oan de dyk.
Sneon 16 april Bingo.
Sneon 23 april concert verzorgd door saxofonistre Dineke Nauta.
Sneon 7 maaie om 20:00 oere organisearet de Histoariske Kommisje foar de twadde 

keer in “Noflike Jûn”.
Sneon 14 maaie âld papier om 10:00 oere oan de dyk.
Sneon 4 juni Slachtemarathon met als thema Feest.
Sneon 9 juli âld papier om 10:00 oere oan de dyk.
Sneon 3 september âld papier om 10:00 oere oan de dyk.
Sneon 5 novimber âld papier om 10:00 oere oan de dyk.

Doarpsargyf Easterwierrum docht in oprop!!

Ha jo thús moaie foto’s, kaarten, tekeningen fan Easterwierrum??
Eins tige spitich dat se allinnich by jo te besjen binne…elkenien dy’t wat mei 
Easterwierrum hat soe der eins fan genietsje moatte…

Wat sykje wy? Foto’s yn alle soarten/maten (merke, skoalle, feesten, famylje, 
bysûnderheden, persoanen) en fan alle tiden dus ek fan resinte datum!
Ha jo de foto’s yn albums plakt? Gjin probleem… dan nimme we in foto fan in foto 
of skanne we se yn.
Witte jo noch 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
Nico van der Werf 0566 601 281/ 9012de1@hetnet.nl

Beste dorpsbewoners,

Hierbij willen we u laten weten dat mw. Sijpersma-Kamstra van de Bûtewei 21 
verhuisd is naar verpleeghuis De Ielanen, Harste 11, afd. De Fjilden nr. 5, 8602 JX 
Sneek.
We willen bij deze ook al haar lidmaatschappen e.d. stopzetten.

Met vriendelijke groet,
Fam. Mw. J. Sijpersma.



29

Om ’e Ald Toer, januari 2016

Nijs fan Doarpsbelang

Tidens it bestjoerlik oerlis yn oktober hie Doarpsbelang op ’e nij de ferkearsdrempel 
Doarpsstrjitte/Tsjerkebuorren oan ’e oarder hân. 
Nei de simmer sil hjir troch de gemeentlike in saneamde smiley pleatst wurde, om 
de automobilisten (foar in part ek minsken út Easterwierrum) bewust te meitsjen 
fan harren snelheid. As dit net genôch effekt hat dan wol de gemeente noch wolris 
besjen oft it plato ek oanpast wurde kin. De gemeente docht lykwols gjin tasizzing 
dat it probleem ferholpen wurdt, omt hjir kosten oan ferbûn binne.
Yn april 2016 sil it definitive beslút ta de weryndieling nommen wurde. Yn de hal 
fan “De Tysker” hat in kaart hongen mei de grinzen fan de nije gemeente(s). 
Boargemaster   Liemburg giet op ’e nij de doarpen lâns om neier útlis te jaan oer de 
ûnderwerpen wêroer yn de ferskate doarpen/organisaasje soarchen libje. 
Wy ha boargemaster Liemburg útnoege om dit te dwaan by ús jiergearkomste op 
woansdei 10 febrewaris 2016. 
Sy sil dan in taljochting jaan op de notysje “FAN ALD NEI NIJ”, punten fan omtin-
ken foar de weryndieling.

Graach sjogge wy jimme op 10 febrewaris om 20.00 oere yn “De Tysker”
Ut namme fan it bestjoer,

Tryntsje van der Meer

Nieuws van de toneelvereniging

Spelers voor de Slachte gezocht!
Tijdens de Slachtemarathon op zaterdag 4 juni zorgt ondermeer de toneelvereniging 
voor het nodige vermaak in Easterwierrum. We zoeken daarvoor toneelspelers en 
figuranten van alle leeftijden. Ervaring is geen vereiste.
Begin maart beleggen we een eerste bijeenkomst. Daar leggen we uit wat de plannen 
zijn en praten we over de rolverdeling. Repetities zijn er niet veel, want er zal worden 
geïmproviseerd en ingespeeld op de reacties van de wandelaars. Op de dag zelf zal 
het spelen ’s middags en vroeg in de avond gebeuren, in verschillende groepen. 
Je moet dus een paar uren beschikbaar zijn.
Zin om mee te doen of wil je meer weten? Neem contact op met een bestuurslid of 
mail naar ypma_selena@hotmail.com. Graag opgeven voor 25 februari 2016.

Lege blikjes gezocht!
Eet/drinkt u de komende tijd iets uit blik? Bewaar het blik dan aub voor ons. 
Wij kunnen het goed gebruiken op 4 juni, maar we leggen natuurlijk nog niet uit wat 
we er precies mee gaan doen. Lever de blikken aub in bij één van de bestuursleden. 
Onze dank is groot!

Het bestuur van de toneelvereniging:
Wietske Cnossen, Berber Hoitinga, Doeke Schoustra en Selena Ypma
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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

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!’

• Woensdagmiddag kinderen knippen
€10,- (t/m groep 8) 

• Donderdag- en vrijdagavond  
geopend.

• Vrijdagmiddag zonder afspraak!

Familiesalon in het hart van Friesland
Haedstrjitte 24 Reduzum 0566602196 

www.kaphus.nl
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Noflike Jûn

Op sneon 7 maaie om 20:00 oere sil der troch de Histoariske Kommisje foar de twadde 
kear in “Noflike Jûn” organisearre wurde yn de sfeer fan eartiids yn “De Tysker” te 
Easterwierrum. Op it programma stean u.o. in âld film út de jierren 60 mei moaie bylden fan 
wurksumheden yn de Douma fabriek en it korps, in trochrinnende presintaasje fan grut tal 
bysûndere foto’s dy’t noch net earder te sjen wiene en noch in oantal nysgjirrige saken.
Ynrin fan ôf 19:30 oere. Oan de tagongspriis fan 0,50 euro sinten sil it net lizze!
Wy hantearje âld tagongsprizen! Dat meie jo ek tsjin oare minsken sizze!
Oant 7 maaie!

Út de Tysker

Gemeentlike foardrachtskriich
Op freed 27 novimber hiene wy de seal moai fol: mear as 250 stuollen en allegearre beset. 
It poadium wie omheech, en mei skudden en in plant like it profesjoneel. Ús lûdsynstallaasje 
die it no sa’t it heart, dat eltsenien koe de foardrachten wurdlik folgje. By de groepen 5 en 6 
wûn Ineke Reitsma fan de Hegedyk de earste priis. Fan herte lokwinske.

Nije lampen
Yn de krystfakânsje is de tl-ferljochting yn de seal ferfongen troch led-buizen. 
De kleurnûmers binne krekt en gelyk, dat wa’t it net wit, merkt der neat fan. Nei 11 jier 
wiene de earste buizen hast oan ferfanging ta en omdat der in steger by moat om se te 
ferfangen, kinne je it dan mar it bêste yn ien kear dwaan. Wy hoopje sa ek stroom te 
besparjen (se brûke ûngefear 40% fan wat de eardere buizen namen.)

Nijjiersborrel
Op 2 jannewaris hat de Histoaryske kommisje fan Easterwierrum in moai feestje 
organisearre om it nije jier goed te begjinnen. De taffelkleedsjes en de âlde foto’s soargen 
foar in nostalgyske sfear, sa’t it by in histoaryske klup past.

AED
Oan de Tysker hinget in AED. It behear is by Doarpsbelang, dochs wol ik graach hjir ek 
eltsenien oproppe, dat ding allinne te brûken as it nedich is. Wiis jimme bern der ek op, dat 
it gjin boartersguod is. It bart fjouwer, fiif kear jiers dat er derút hinget. En dat is te folle.
Yn desimber is er wer neisjoen foar mear as 200 euro; as er ferfongen wurde moat, kostet it 
noch folle mear.

Noch sa’n puntsje: Dakklimme
Yn de hjerst ha wy in pear kear bern op it dak fan de Tysker hân. Dat is net de bedoeling. Net 
allinne dat it dak skea oprint, de sinnepanielen meitsje it noch gefaarlik ek.

Nederlandse samenvatting
Vrijdag 27 november was de gemeentelijke voordrachtswedstrijd een succes. Meer dan 250 
mensen.
Ledlampen in de zaal. De tl-verlichting is vervangen door led-buizen met zelfde 
kleurnummer.
Nieuwjaarsborrel mooi verzorgd door de historische commissie. Goede opkomst.
Waarschuwingen: De AED is geen speelgoed en het dak geen speelplaats!
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Nijs fan muzykferiening ’Ons Ideaal”

Wylst Sinteklaas noch yn it lân wie, waard der op ’e repetysjes al krystmuzyk 
spile…
Dit hie fansels alles te krijen mei it kommende Krystjûnkonsert.
Tegearre mei de tonielferiening Op Nij Foriene organisearre Ons Ideaal in 
Krystjûnkonsert. It waard in bysûndere jûn. It konsert begûn yn de Roomske tsjerke 
mei optredens fan it korps, de skoalbern fan de Fôlefinne en de gastsjonger Jitze 
Grijpstra. It konsert waard yniens ûnderbrutsen troch in baakster. Sy kaam fertellen 
dat se by in befalling dwaande wie. Letter kaam de baakster nochris en naam alle 
minsken mei foar in poppeslok.
Bûtendoar stienen de 3 wizen en wiisden de minsken nei it Reade Plein. Dêr krych 
elts waarme poeiermolke en waarden se tasongen troch in ingel.
Fanôf it Reade Plein wie der in stjêr te sjen boppe de Tysker, dêr moast elts hinne!
By de Tysker wie it Joazef dy’t de minsken wolkom hjitte. Der waard wer muzyk 
makke en songen en de bern mochten op ’e foto mei… de krystman en syn rendier 
Rudolf!
In oars as oars konsert, mar o sa goed slagge!
Lâns dizze wei wol ik de behearskommisje fan ’e tsjerke tige tankje foar harren 
meiwurking en stipe!

Op âldjiersdei waard der al betiid yn ’e moarn in begjin makke mei it miksen fan 
it daai yn huize Dijkstra! It oaljebollebakken wie ek dit jier wer yn hannen fan 
Jo-Albert Kooistra en ús leden Johannes Dijkstra en Sibe Nijholt.
Sy hienen it mar drok, want der binne op dizze dei mar leafst 1300 oaljebollen bakt! 
De opbringst wie sa’n €800,-!
Tank oan alle minsken dy’t oaljebollen by ús kocht ha en in bysûnder tank oan de 
famylje Kooistra foar harren gastfrijheid!

Ons Ideaal is in nij repertoire oan it ynstudearjen foar in konsert dat yn it foarjier 
plak fine sil. Op dit stuit is der noch net safolle oer te sizzen, dat komt de oare kear.

En dan noch even it folgjende:
Beskikke jo oer muzikale talinten en soenen jo dy graach wer ris brûke wolle?
Wy ha in pear seksjes dy’t wol wat fersterking brûke kinne. Mei nammen de trompet-
seksje.
Spilers fan oare ynstruminten binne fansels ek wolkom!
Mochten jo ynteresse ha dan binne jo by dizze fan herte útnoege om ris in repetysje 
by te wenjen.
Dizze fynt plak op freedtejûns, 20.00 oere yn de Tysker te Easterwierrum. 
Graach oant sjen!

Oant safier en oant de oare kear!
Joukje Zijlstra
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Berneiepenloftspul set utein mei De geast fan spultsjelittens.

It is hast wer safier: it Berneiepenloftspul 2016 set útein!
Nei in earste moeting dogge in stik as fyftich bern út de groepen 7 en 8 fan alle 
skoallen yn Littenseradiel sneon 23 jannewaris de finale audysje.
Dan folgje fiif moannen fan yntinsyf oefenje mei dûnsje, sjonge en toanielspylje yn 
doarpshûs De Tysker yn Easterwierrum.

It stik dat yn juny seis kear spile wurdt, is splinternij, betocht en skreaun troch Peter 
Sijbenga.
It giet oer in stik braaklân oan ’e râne fan Hopbilstergryp. It is opkocht troch 
boer Agema dy’t der plannen mei hat, mar salang as hy dy plannen net trochset is 
Spultsjelittens (sa hawwe de bern it stik lân neamd, nei it boerespultsje fan Âlde 
Klaas en Fardou, dat der earst stie) in perfekt boartersplak. Want hoe minder ergens 
is, hoe mear de fantasy de romte krijt. Boartsje sille se, oan ien wei troch!
Mar hoe lang noch? Set Agema syn bouplan troch? En - wat ís syn plan einliks? 
En wat komt er oan it ljocht as de bern, yn har fantasy, beslúte om in toanielstik op te 
fieren oer it spultsje fan Âlde Klaas en Fardou - en hoe’t it ferdwine moast...?

It is net de earste kear dat Peter Sijbenga, dy’t al jierren meiwurket oan it berne-
iepenloftspul, fan de earste oant de lêste letter ferantwurdlik is foar in toanielstik 
foar BIS. Yn 2012 skreau hy De stim fan Lûdsjewierrum, dêr’t BIS doe de Gouden 
Gurbe Publykspriis mei wûn hat.

De foarstellingsdata binne 16, 18, 19, 22, 24 en 25 juny.
Mear ynformaasje en kaartferkeap komt op de website 
www.berneiepenloftspul.nl.

Media binne wolkom om sneon alfêst efkes te sjen. De audysjes binne fan 10 oant 12. 
Yn alle gefal sil de BIS-húsfotograaf ek foto’s meitsje. By belangstelling graach efkes 
belje (06 22674897) as maile (riakraa@gmail.com).

Mei freonlike groetnis nammens it BIS-bestjoer,

Ria Kraa

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

m
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De familie Hoogma in Easterwierrum. 
    Rond 1820 vestigt Klaas Dingelom Hoogma zich in Easterwierrum. Zijn vader, 
slager Dingelom Wopkes uit Jirnsum, laat in 1811 voor zijn gezin de achternaam 
Hoogma registreren. Klaas Dingeloms is aanvankelijk kasteleinsknecht en later sla-
ger. Hij trouwt in 1833 met Feikjen Damsma. Hun drie zonen, Dingelom, Rintje en 
Jisk (Julius), blijven in het dorp wonen.  
   Dingelom Klazes staat bekend als schoenmaker en koemelker. Hij trouwt in 1862 
met Trijntje Meijer. Van hun kinderen blijft alleen zoon Rommert in Easterwierrum. 
Rommert verdient de kost als karrijder en arbeider en trouwt in 1892 met Pietje van 
Balen. Drie zonen blijven in het geboortedorp.  
   Dingelom Rommerts blijft ongehuwd en is koemelker en boerenknecht. Feike 
Rommerts trouwt met Aukje Boekema. Van diens kinderen blijft alleen Thomas 
(Tomke) in het dorp. Hij is ongehuwd en werkt jarenlang bij de familie Nauta. Hij 
verhuist in 1993 naar Sneek.  Klaas Rommerts werkt op de fabriek van Douma en 
woont met zijn vrouw Ymkje Palstra aan de Dilledyk 16. Hun kinderen vertrekken 
veelal uit het dorp. Dochter Margriet werkt aanvankelijk als missiezuster in Tanza-
nia. Na haar terugkeer trouwde ze met Bokke Douma. 

Great boer. 
   Rintje Klazes trouwt in 1871 met Aaltje Palsma. In hetzelfde jaar koopt hij samen 
met zijn broer Jisk een huis aan het Tjerkepaad (later is hier de winkel van Wapke 
Bijlsma). Rintje is boerenknecht en “ophaler van  faecaliën”. Vier van hun kinderen 
overlijden op jonge leeftijd. Alleen de jongste, Dingelom Rintjes (Lytse Din), blijft 
achter. Hij was arbeider, winkelier en koemelker. Lytse Din blijft ongehuwd en is 
veehouder met slecht één melkkoe. Hiervoor verzamelt hij met zijn handkar schillen 
in het dorp en maait enkele wegbermen. Rond 1930 wordt zijn enige melkkoe ziek 
en gaat dood, zodat zijn broodwinning wegvalt. Baes Tjerk Douma van de timmer-
fabriek organiseert voor Dingelom een collecte in het dorp. Dit levert zoveel op, zo-
dat er een andere koe en een kalf kan worden aangekocht. “Nou bin ik yn ien kear 
great boer”, reageert Lytse Din verheugd. Hij overlijdt, 70 jaar oud, in 1953.  
   De derde zoon Jisk is net als vader Klaas Dingeloms slager en koemelker. Hij 
trouwt in 1865 met Nieskje van der Meer en woont aan het Tjerkepaad. Jisk bereikt 
een hoge leeftijd van ruim 96 jaar. De oudste zoon Klaas (Nicolaas) koopt in 1892 
de boerderij aan de Doarpsstrjitte 14. Hij trouwt met Remke Haringsma uit Wyt-
gaard. Van de elf kinderen overlijden er vijf op jonge leeftijd. De zonen Jisk, 
(kleine) Klaas en Hendrik runnen de boerderij. Dochter Agnes verzorgt de huishou-
ding, omdat moeder Remke al jong ziek wordt. Ook zoon Sjouke woont op de boer-
derij, maar werkt als magazijnbeheerder bij V & D in Leeuwarden. Alleen dochter 
Afke trouwt en vestigt zich in Enschede.  

Fam. Klaas Hoogma sr., Julius, Klaas, 
Hendrik, Agnes 
En Sjouke by de pleats. 
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Klaas Hoogma sr., Julius, Klaas, Hendrik, 
Agnes en Sjouke by de pleats.

De familie Hoogma in Easterwierrum.
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Pauselijke onderscheiding. 
   De stamboekkoeien in stal Hoogma dragen veelal de naam Dille Grietje. Naast de 
eigen boerderij is Klaas Jiskes op vele terreinen actief. In 1896 organiseert hij het 
melkvervoer, zodat hij met de plaatselijke collega‟s zich kunnen aansluiten bij de 
jonge zuivelcoöperatie in Weidum. In 1955 wordt hij geëerd voor 60 jaar trouw lid-
maatschap van deze melkfabriek. Daarnaast vervoert hij, rond 1900, met paard en 
wagen de inspecteurs van het Friesch Rundvee Stamboek naar de veefokkers. Te-
vens is hij medeoprichter van de Boerenleenbank in Raerd en de Katholieke Volks  
Volks Partij in Friesland. Ruim veertig jaar lang bestuurt hij het armbestuur van de 
RK-kerk. Mede hierdoor krijgt hij een Pauselijke onderscheiding. Klaas bereikt een 
hoge leeftijd van bijna 92 jaar en overlijd in 1958.  
    In 1951/52 overlijden Jisk en Klaas jr. snel na elkaar en worden er twee vreemde 
arbeidskrachten aangetrokken. Tien jaar later word de boerderij overgedaan aan 
Louw Stam uit Blokker en vestigen de Hoogma´s zich in een nieuwe bungalow aan 
de Rydwei 2. Na het overlijden van Hendrik (1977) en Agnes (1986) verhuist Sjou-
ke naar zijn zuster Afke in Enschede.  
    Sipke, de tweede zoon van Jisk, trouwt met Geertje Schaafsma. Ze kopen in 1905 
een winkel aan de Singel, op het huidige Rode Plein. Daarnaast houden ze hier ca. 
tien koeien. Zoon Piet zet aanvankelijk de bedrijfsvoering voort, maar verhuist eind 
jaren veertig naar Ten Boer. De dochters Tjitske en Feikje worden religieus in Bra-
bant. Dochter Gatske heeft met haar eerste man, Bauke Palstra, een bakkerij op 
Mounestrjitte 4. Daarna trouwt ze met Dirk van der Zee. Na diens overlijden in 
1957 zet Gatske jarenlang alleen de bakkerswinkel voort. Ze overleed zelf in 1983. 

Paard op hol. 
    Dingelom Jisk trouwt met Fenna van Balen uit Wytgaard en koopt in 1904 “eene 
huizinge met hooiberg en erf” aan de Doarpsstrjitte 26. Dingelom staat bekend als 
slager, koemelker en veehandelaar. Zoon Juut (Julius) is ongehuwd en zet het vee-
bedrijf met 14 melkkoeien voort. In 1950 is Juut krantennieuws.  Door een passe-
rende veewagen schrikt zijn paard en slaat op hol. Juut wordt flink gewond aan zijn 
gezicht en paard en wagen belanden gedeeltelijk in de woonkamer. Tot op 80-jarige 
leeftijd blijft Juut veehouder en verricht de werkzaamheden trouw met paard en wa-
gen. Met het overlijden van Juut in 1995 verdwijnt tevens de naam Hoogma na 175 
jaar weer uit het straatbeeld van Easterwierrum. 
 
                 Nico van der Werf. 

Jisk Klazes Hoogma 18347-1934       Juut Hoogma 1987 
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Jisk Klazes Hoogma 
1837-1934 

Juut Hoogma 1987
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Van Feike Terpstra kregen wij op de redactie het verhaal wat hij geschreven heeft 
over het neerstorten van het oorlogsvliegtuig bij Kleiterp n.a.v. notities van zijn vader 
uit die periode.
In delen zullen we het publiceren in de doarpskrante.

Ik ben Feike Terpstra geb. 1942 te Heeg, zoon van Eeuwke Terpstra te Heeg die een 
nachtrapport heeft bijgehouden van 15 maart tot 10 augustus 1941 waarin hij het 
waarnemen van het neerstorten van de R. 1397 bij Kleiterp heeft beschreven van tijd 
en plaatsaanduiding.

24 juli - De Wellington IC R1397 - 25 juli 1941
Die in de vroege morgen van 25 juli 1941 brandend neerstortte bij Boazum

Deel I van een “vervolgverhaal” in meerdere delen.

In de Friese kranten van 11 sept. j.l werd verslag gedaan over een inwisseling van 
een grafsteen op de Leeuwarder Noorderbegraafplaats voor twee nieuwe stenen door 
de RAF, de Engelse Royal Air Force, op de betreffende steen stond het volgende op-
schrift: “Four Air Man”, of the 1939-1945 War, Known unto God, 31 juli 1941. De 
naamloze laatste rustplaats van de bemanning van een onbekend vliegtuig neergestort 
bij Kleiterp onder Bozum in de nacht van 24/25 juli 1941, na daar 70 jaar naamloos 
te hebben gelegen, is hun identiteit door een groepje Friese fanatici, verenigd in de 
“Stichting Missing Airman Foundation” door eigen onderzoek in Engeland vastgesteld 
en door een media campagne in de Britse Dagbladen hun nabestaanden opgestoord. 
Dus einde verhaal? Forget it.
De RAF wilde daaraan niet meewerken, want volgens de RAF kon de Wellington 
R1397 onmogelijk in Friesland gecrasht zijn, die was volgens de boeken gebleven 
op een vlucht naar Brest een havenstad in Frankrijk! Dus moest er onomstotelijk 
worden aangetoond, dat het bij Kleiterp wel degelijk om dat toestel ging. Men had 
met verschillende problemen te maken, de foutieve datum op de steen van de beman-
ning, 31 juli, en het ontbreken van welk bewijsmateriaal dan ook op de plaats van de 
crash. Het is de Stichting met terriërs als Douwe Drijver, Alexander van Tuinen en 
Wim Stienstra na dertig jaar er aan gewerkt te hebben, gelukt om de RAF er van te 
overtuigen dat dit toestel inderdaad de R1397 is en dat de resten in het graf te Leeu-
warden de bemanning is die daar bij hoort, en die namen waren al gevonden in de 
archieven van de RAF door hen. Maar in de laatste jaren hadden ze geluk, ze kregen 
hulp uit Heeg en Duitse Archieven. Wat kwam er uit Heeg? Daar kwam in 2002 een 
“zakboekje met oranje kaft” boven water, afkomstig uit de nalatenschap van Eeuwke 
Terpstra, Botermaker aan de Lankhorst/Nestlé fabriek te Osingahuizen. Vier kleine 
regeltjes geschreven met vervaagd blauw inktpotlood, vertelden daar het tragisch 
einde van het gecrashte toestel bij Kleiterp, en onthulde ook waarom er zo weinig 
tastbaars was gevonden van dit toestel, maar het belangrijkste was, dat er een datum 
en een tijdstip in vermeld stond!
Toen ik, zijn zoon Feite, dat boekje bekeek, (we wisten dat het er was, maar de in-
houd kenden we niet), bleek dat, dat zijn Nachtwachtboekje betrof, uit de periode 
van 16 mrt. tot 11 aug. 1941. Het enige authentieke document uit zijn hele oorlogs-
tijd, en met heel veel informatie, later hier meer over.
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“03.55 uur een brandende machine neergestort kort achter Sneek. 
Onderwijl  de machine omlaagstortte explodeerde de nog aanwezige munitie (en 
brandstof), hetgeen een prachtig schouwspel opleverde” (originele tekst).
Ik heb grotendeels de tekst met een loep moeten ontcijferen, toen ik bij deze tekst 
van 25 juli was aangekomen was het inmiddels 18 jan. 2003, heb toen contact opge-
nomen met W.O. Santema, om te vragen wat voor toestel dit betrof en waar het ge-
crasht was.
Santema en Wim Stienstra, hadden toen net een boekje uitgegeven met de titel “Zij 
vielen in Wymbritseradyl”, letterlijk in de bodem van onze gemeente. Kleiterp ligt er 
net buiten. Hij wist het niet maar zou informeren, een week later kwam hij met Wim 
Stienstra om dit boekje te bekijken, het was toen al gauw duidelijk dat dit Kleiterp 
betrof en wat dit voor invloed kon hebben voor hun onderzoek daar, toen kort daarop 
ze ook het logboek van de veroorzaker van deze crash vonden, in Duitse Archieven, 
viel de puzzel op zijn plek. In dat logboek van een nachtjager van L’warden 
stond te lezen dat hij het vliegtuig identificeerde als een Wellington Bommen
werper, hoogte 4500 mtr., zijn aanval van achteren en van onderen had ingezet 
rond 03.50 en het om 03.54 in brand had geschoten waarna het neerstortte, po
sitie tussen Bolsward en Sneek, zuid van Leeuwarden, en claimde zijn 20e over
winning!
Wim Stienstra in LC van 25-07-2001: In de Weilanden van Kleiterp klinkt een doffe 
klap,
Boerenzoon Hendrik de Vries vliegt van bed naar het raam en ziet een breed 
vuur: ”Alsof de wereld in brand staat” Het was de nacht van 24 op 25 juli 1941. De 
volgende dag verzamelen de boeren zich daar, en praten over de klap en de lange 
krater. Er zijn geen overlevenden, behalve de 32 koeien van boer de Vries, en dat is 
al een wonder!

FT         Wordt vervolgd.

Sergeant Alfred John 
Le Poidevin 23 jaar.

De Crashplaats van de Wellington IC R1397 
Kleiterp
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12 miljoen voor kruispunten N359

Provinciale Staten stellen 12 miljoen euro beschikbaar voor het veiliger maken 
van drie kruispunten in de N359 van Bolsward naar Leeuwarden. Het gaat om 
de kruispunten BolswardNoord, WommelsNoord en Burgwerd. Het plan is 
om de drie kruispunten ongelijkvloers aan te leggen, met tunnels onder de pro
vinciale weg door. Het komende jaar werkt de provincie de plannen uit. De uit
voering van het werk vindt naar verwachting plaats in 2018 en 2019.

Wat gaat er gebeuren?
In de komende maanden stelt provincie Fryslân de uitgangspunten op waarmee reke-
ning moet worden gehouden bij de bouw van de tunnels. Daarvoor worden verschil-
lende onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar de bodem en de flora en fauna in de 
buurt. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken stelt de provincie een 
voorlopig ontwerp op. Halverwege 2016 worden de direct belanghebbenden, zoals 
grondeigenaren, benaderd. Daarna worden de plannen ook gepresenteerd aan de be -
trokken bewonersgroepen en andere belanghebbenden. De opmerkingen en sugges-
ties van deze partijen werkt de provincie in 2017 verder uit tot een definitief ont-
werp.
De verwachting is dat de bouw van de tunnels in 2018 en 2019 plaatsvindt. Of deze 
planning gehaald wordt is afhankelijk van de benodigde grondaankoop en het ver-
krijgen van vergunningen. Via www.fryslan.frl/bolswardleeuwarden houdt de pro-
vincie u op de hoogte. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief.

Werkzaamheden N359 Bolsward Leeuwarden
De weg tussen Bolsward en Leeuwarden (N359) wordt verbeterd om de bereikbaar-
heid van Zuidwest-Fryslân en de verkeersveiligheid te verbeteren. De N359 is een 
belangrij ke  regionale weg, maar voldoet niet meer aan de eisen. Eén van de eisen is 
dat het verkeer elkaar niet meer kruist op deze weg. Daarom worden er ongelijk-
vloerse kruisingen aangebracht, bijvoorbeeld tunnels of viaducten.
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Repair Café
Zaterdagmiddag 27 februari van 14.00 tot 17.00 uur in de Tysker organiseert Bewust 
Grien een Repair Café en ook gaan we Koken met Restjes.
We willen er, al reparerend en kokend, een gezellige middag van maken met de 
welbekende Tysker catering en enige extra’s…?  
Hoe werkt een Repair Café? Mensen met te repareren spullen komen naar de Tysker 
waar de deskundigen (handige mensen uit het dorp) klaar zitten om de spullen te 
bekijken en na overleg met u te repareren. 
Wat voor spullen gaan we repareren? Elektrische apparaten, textiel, speelgoed, 
meubeltjes, fietsen enz, enz. Geen computers en telefoons. Dat zou in de toekomst 
misschien wel kunnen maar daar zijn we nog niet klaar voor. Men betaalt de 
materiaalkosten. 

Waarom een Repair Café?
We leven in een wegwerpmaatschappij en kopen steeds meer spullen en gooien 
ook steeds meer spullen weg. Luxe goederen die we bezitten gebruiken we steeds 
korter. Zodra ze mankementen gaan vertonen gooien we ze weg en kopen een nieuw 
product. De mogelijkheid om te repareren komt bij veel mensen al niet meer op. 
Ook al omdat het in onze maatschappij al snel te duur wordt om te repareren. Men 
weet niet meer hoe dat moet en de kennis op dit gebied verdwijnt. Mensen die deze 
praktische kennis nog wel bezitten (b.v. ambachtslieden, ouderen en mensen met een 
lagere opleiding) worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd 
en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun kennis wordt niet of nauwelijks 
benut. Terwijl deze mensen veel zouden kunnen bijdragen aan het duurzamer 
maken van de samenleving. Door deze mensen in te schakelen als deskundigen bij 
reparatiebijeenkomsten, worden veel positieve effecten tegelijkertijd bereikt. Mensen 
die anders aan de kant staan doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt 
overgedragen. De hoeveelheid grondstoffen en energie, die nodig is om nieuwe 
producten te maken, wordt beperkt. Verder helpt repareren inplaats van weggooien 
mee aan de beperking van Co2-uitstoot. In het Repair Café 
leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken 
en er opnieuw de waarde van in te zien. Reparatie draagt bij aan 
een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen 
enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. 

Dus kom 27 februari naar de Tysker met te repareren spullen. 

Van onze correspondent Gosse Knoop
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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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Dilemma
Een week geleden kwam Jerka ’s ochtends ziek bij ons binnen. Vage klachten, niet 
eten, beetje buikpijn en duidelijk niet fit. Eigenlijk net zoals ze deze zo mer ook al 
eens was geweest. Maar had ze toen last van dezelfde kwaal of was er nu iets heel 
anders aan de hand? Het onderzoek wees wel in een be paalde richtging, een buikecho 
zou uitsluitsel kunnen brengen. Nog diezelfde morgen was er gelukkig een plekje 
voor de ruim 10-jarige stabij te ritselen bij de specialist.
Mijn vermoeden van een milttumor werd in het dierenziekenhuis bevestigd. Intens 
overleg met de huisgenoten van Jerka volgde. Ze werden namelijk met een enorm 
ethisch dilemma geconfronteerd. De milt zou moeten worden verwijderd. Maar was 
het verstandig Jerka te laten helpen? Een hond kan prima zonder milt verder leven, 
dat is niet het probleem. Zo’n operatie is zelfs le vensreddend, zeker op korte termijn. 
Meestal is een tumor van de milt echter kwaadaardig met een grote kans op uitzaaiin-
gen. En in dat laatste geval is de levensverwachting slechts zes weken tot hooguit nog 
geen drie maand. Uitsluitsel omtrent de hoedanigheid van de tumor zouden we niet 
eerder kunnen krijgen dan na de ingreep. Met die wetenschap werd met betraande 
ogen be sloten nog diezelfde middag Jerka bij ons op de praktijk toch te opereren.
We waren nog maar net op tijd, want de milt was ondertussen al gaan sijpelen. 
De buikholte stond vol met bloed. Zorgvuldig en voorzichtig haalden we de milt weg. 
Het was in ieder geval duidelijk dat als we niet hadden ingegrepen, Jerka de volgende 
dag zeker niet zou hebben gehaald…
Heel langzaam herstelde de patiënt. Eerst wilde Jerka alleen slootwater drinken, 
daarna langzaam ook weer wat eten, zij het uitsluitend heel lekkere hapjes. Een week 
lang hield de patholoog ons in spanning over de uitslag. Op vrijdagmiddag kwam 
de verheugende mail: we hebben Jerka verlost van een goedaardige tumor. Wel een 
tumor die vaak vroeg of laat kan gaan bloeden en daardoor uiteindelijk toch voor een 
dodelijke afloop kan zorgen. Jerka kan prima   verder zonder milt. Van mij mag ze heel 
oud worden. Van haar baasjes ook, zeker weten!
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Schoonmaakrooster voor de Tysker: 2015-2016 
 
Hallo dames, hier is voor het komend jaar het nieuwe schoonmaakrooster. Wanneer 
je niet kunt, wil je dan zelf met een ander ruilen? Je wordt om 19.00 uur bij de 
Tysker verwacht. Het is de bedoeling dat degene die boven aan staat contact op-
neemt met de andere dames en de sleutel bij Minke of Hedzer en Julia ophaalt. In 
het schoonmaakschrift wat op de bar ligt, staat wat er die avond te doen is. 
 

 
 
 
Wil je informatie over de Tysker  voorbeeld nieuwsbrief/schoonmaakrooster via de 
mail ontvangen, mail naar Marianne Visser m.e.visser.mv@gmail.com 
 

30 september 
Julia v/d Meer 
Wieke Brandenburgh 
Ytsje v/d Werf 
Griet Boersma 
 

6 januari 
Nieske Terpstra 
Fetsje Anema 
Grytsje Galama 
Ria Bouwhuis 

20 april 
Greet Hettinga 
Wytske Galama 
Trees Melein 
Esther Jongste 
  

21 oktober 
Hendrika v/d Woude 
Harmina de Schiffart 
Hedy Witsmeer 
Ineke Jonker 

27 januari 
Geeske Miedema 
Petra Zijlstra 
Lilian Boersma 
Anneke Miedema 

11 mei 
Astrid Boersma 
Jantsje de Jong 
Baukje Altenburg 
Adrie Abbing 
  

4 november 
Joke Smits 
Baukje Boersma 
Petra Miedema 
Selena Ypma 

17 februari 
Tjitske Bootsma 
Tineke Altenburg 
Lysbeth Bearda 
Doortje Faber 

  
1 juni 
Djoke Reitsma 
Romy Wiersma 
Miriam Bijlsma 
Ineke Donker 
  

25 november 
Marion Cook 
Caroline van Muiswinkel 
Hilda Jorna 
Jitske Bootsma 

9 maart 
Dietie Schoustra 
Berber Hoitinga 
Paula Boersma 
Cato Hettinga 
  

  
22 juni 
Julia v/d Meer 
Wieke Brandenburgh 
Ytsje v/d Werf 
Griet Boersma 
  

16 december 
Trynke v/d Meulen 
Willie Niemarkt 
Anna Altenburg 
Anneke Monsma 

30 maart 
Baukje Kroes 
Marianne Visser 
Pytsje Nauta 
Janine Meijers 
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In libbenlang taal en muzyk
Under boppesteande titel komt Hindrik van der Meer yn de doarpsherberch fan Jor-
wert mei in tige ôfwikseljend programma fol mei muzyk, poëzy en ferhalen. Hy 
nimt ús fertellend, sjongend en spyljend mei yn in reis troch syn libben. Wy komme 
yn ’e kunde mei syn grutte rippertwaar oan bernelieten, gedichten, musicals. Ek de 
literêre bustochten en de tiid dy’t frou Beitske en hy trochbrochten yn Papoea wurdt 
oanstipt en as fansels wurdt der ek mei elkoar songen.

Plak : Café Herberg Het Wapen van Baarderadeel te Jorwert
Datum : 11 febrewaris 2016
Tiid : 14.00 ûre

De tagong is gratis.

Yn ferbân mei de romte wol graach oanmelde foar 5 febrewaris 2016. 
Dit kin mei de e-mail:
info@seniorenlittenseradiel.nl
058-2501303

Ek kinne jo ûndersteand strookje opstjoere nei:
Senioren Platform Littenseradiel
T.a.v. Mevr. N.H. Bijma-Marra
It Stalt 14
9024BX Mantgum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Middei mei Hindrik v.d. Meer

Namme :

Adres :

Tillefoan :
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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: Selena Ypma
til: 06-40332351

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

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

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

Stichting begraafplaats Easterwierrum 
(SBE)
Kontaktpersoan: Anneke Monsma
Email: sbe@easterwierrum.nl

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

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




