
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM MAITIID 2016

In dit nummer o.a.
• Nieuws en tekeningen van groep 1 en 2 

• Verhaaltjes van groep 3, 4 en 5 
• Groep 6, 7 en 8 over emoticons, geld en 

nog veel meer…
t Feike Terpstra met het vervolgverhaal van 

de neergestorte Wellington bij Boazum
• Bistedokter Menno J. Wiersma heeft het 

over ‘Duifeuilletil’ u

Smyt de finsters iepen,
Lit de wrâld der yn.
De winter dy giet sliepen,
Tiid foar maitiids sinneskyn.



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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Sûnder dat it in echte winter west hat, geane wy alwer rjochting maitiid. Maitiid betsjut jong leven en dat 
fernimme wij gauris ek oan bern, se boartsje mear en langer bûten, geane op’e strún en springe en dûnsje 
deroer. Lit de maitiid dan no einlings komme! Wy sjogge dat de natuer, it nije libben yn it nije seizoen, jonge 
dieren en ek ús bern op skoalle, genietsje fan de earste sinnestrielen . 
Koartsein, voorjaarskriebels!

En sjoch no ris yn dit krantsje. De bern ha wer o sa harren bêst dien om der wat moais fan te meitsjen.

Project leerKRACHT

Van onze zes scholen in OT4 zijn er inmiddels twee ingestapt bij de Stichting LeerKRACHT. Dit zijn De 
Pikeloer en Dûbelspan. De leerkrachten van deze scholen hebben de keuze gemaakt om meer samen op te 
trekken bij de lessen en deze leerkrachten willen zelf bepalen waar ze de accenten in het lesgeven willen 
gaan leggen.

Stichting leerKRACHT werkt met scholen om een cultuur van ‘elke 
dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin werken leraren en 
schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen 
inzicht te verbeteren. Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen 
het onderwijs.
De leerKRACHT-inktvlek breidt sinds de start in 2012 zich snel 
uit. Inmiddels werken honderden scholen in Nederland volgens 
de leerKRACHT-aanpak, zowel in het basisonderwijs en in het 
Voortgezet Onderwijs. De kwaliteit van de leraar staat centraal en 
het eigenaarschap van het onderwijs wordt zo teruggegeven aan de 
leraar. 
De Stichting leer KRACHT ondersteunt ons hierbij. Drie processen 
(‘instrumenten’) staan hierin centraal: Lesbezoek én Feedbackgesprek, 
Gezamenlijk lesontwerp, en Bordsessies. Een bordsessie is een 
gestructureerd, kort overleg in kleine teams bij een verbeterbord om 
leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken.
De leerKRACHT-instrumenten zijn op zich eenvoudig. Echter, wat 
invoeren lastig maakt is dat je ze niet ‘af en toe’ met elkaar uitvoert, 
maar elke week. En niet met alleen een groepje ‘enthousiastelingen’, 
maar met iedereen op school. En niet omdat dit ‘moet’, maar omdat 
de leraren dit zelf echt willen, omdat het jezelf en de school beter 
maakt. Dat is wat wij een cultuur van ‘elke dag samen een beetje 
beter’ noemen.

Om deze cultuur op scholen te helpen creëren heeft Stichting leerKRACHT een tweejarig programma 
ontwikkeld. In de leerKRACHT-aanpak gaan lerarenteams op de eigen school aan de slag met de drie 
leerKRACHT-instrumenten, ondersteund door hun schoolleiding en een schoolcoach uit de eigen 
organisatie. De aanpak op de eigen school wordt versterkt door forumbijeenkomsten met leerKRACHT-
scholen uit de regio en bedrijfsbezoeken.

LeerKRACHT is een speerpunt waar men op De Pikeloer en Dûbelspan van OT4 aan werkt. Scholen kunnen 
instappen als zij dat willen en als het past. Op de scholen zijn op soms andere keuzen gemaakt of lopen 
er nog projecten. Dat de aanpak van Stichting leerKRACHT een goede werkwijze is blijkt in de praktijk. 
Informatie hierover: www.stichting-leerkracht.nl

Bordsessie in OT4 op De Pikeloer

Maitiid 2016
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Nieuws uit groep 1-2
De afgelopen periode zijn we weer heel hard aan het werk geweest. Dit keer stond 
het thema: ‘Ziek zijn’ centraal.

Tijdens dit thema hadden we een prachtige ziekenhuishoek in de klas. De kinderen 
konden er heerlijk spelen en zich verkleden als echt dokters, assistentes of 
patiënten.

De kinderen hebben van klei hun eigen potje met pilletjes gemaakt en een dokter 
of zuster gevouwen. Ook hebben we elkaar opgemeten en gewogen op een echte 
weegschaal. En op een ochtend waren we ineens allemaal gewond dus moesten we 
verbandjes bij elkaar aanleggen (zie foto op de website).

Op donderdag 25 februari zijn we met de kleuters naar een voorstelling van 
Uurcultuur geweest. De voorstelling heette ‘Breidzje’. Het was een filosofische 
voorstelling over groeien. De kinderen hebben ervan genoten.

Ook mogen wij weer een nieuwe leerling welkom heten. Op 16 maart is Jelte 4 jaar 
geworden!  Welkom Jelte, we hopen dat je een fijne, leerzame en gezellige tijd bij 
ons zult hebben.
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Voorjaar 2016-uitspraken

Mirthe: Dan zijn er bloemetjes. En de geboren beestjes en 
dieren.

Ben: Dan schijnt de zon en worden jonge dieren geboren. 
De jonge diertjes proberen dan te gaan staan.

Doutzen van Eck: Dan heb je bloemen en komen er schaapjes.
Youp:  Dan schijnt de zon en zijn er maar een paar wolken. 

En dan is het warm.
Sybren:  Dat alle dieren een ei leggen. En dan gaat de zon 

schijnen.
Rikst:  At de bloemetjes, de schaapjes en de lammetjes komen. 

En dan groeien de bomen weer aan.
Jelle:  Nou daar zitten bloemen bij en daar zitten ook  gras bij 

en zon.
Douwe:  De zon en het strand. En dan kun je in zee en weer 

vissen met de vishengels en de visnetten.
Matthew:  Dat de zon schijnt en de bloemen komen eraan en de 

bladeren gaan aan de boom hangen.
Anouk:  De bloemetjes komen. En dat de zon schijnt.
Femke T:   Dat er weer schaapjes komen en kleine baby vogeltjes, 

kalfjes, veulentjes en bloemen. En dat de beestjes weer 
wat groter worden.

Siger:  In de lente groeien de blaadjes in een boom en dan 
komen jonge kuikentjes.

Thys:  Dan kan je pickmicken en broatsjes en drinken eten.
Genna:  Dat wit ik noch net
Sytse:  Bloemen, vogels, konijnen, maaien, het gras groeit en 

fietsen
Femke W:  Sneeuw, sneeuwvlokjes, sneeuwt.
Doutzen K:  Dan schijnt de zon, de bladeren gaan eraf en de 

bloemen gaan groeien.
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                  Spreekwoorden
Wij hebben het over spreekwoorden op school
Iedereen heeft een mapje gekregen met allemaal spreek 
woorden erin kijk hier heb je er een paar in het Engels:
1-Put your money where your mouth is.
2-There’s no smoke without fire.
3-Forewarned is forearmed.
4-Empty vessels make the most noise.

Hjir ûnder stiet in Fryske siswize:

Wij hawwe op skoalle in Emoticon 
makke: 

dit hjir neist is in 
emoticon.
We ha in hiele 
famylje makke 
fan filt.

Ineke
Reitsma gr. 6

herfst - hjerst - autumn

De vier jaargetijden: lente, zomer, herfst en winter

lente - maaitiid - spring

winter - winter - winter

zomer - simmer - summer
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De skoalkrante foarjier 2016

Myn Emoticon:  wy hawwe in “emoticon” makke fan filt. We 
mochten ‘m sels in kleurke jaan. Die fan mij is giel. We moasten 
‘m sels oan elkoar naaie. Ik ha ‘m hier jûn. Se hat swart hier. Oan 
de iene kant hat se knoopkes as eagen. En oan de oare kant hat se 
filt eagen. De iene kant hat ek in bearke.

Mijn spreekbeurt: ik deed mijn spreekbeurt over de 
dierenarts
Voor mijn spreekbeurt ben ik naar dierenartsen 
praktijk It Griene hert in Wommels geweest.
Daar heb ik foto`s gemaakt van alle ruimtes.
De wachtkamer, de operatiekamer, de onderzoekskamer en de praatkamer. Ik heb 
veel dingen mee gekregen. Een tekenpen, en verband, operatie wantjes en een 
grote en kleine spuit.
Ik heb een 9 gekregen !!!!   

Zondag 13 maart: in mijn weekend heb ik lekker buiten 
gespeeld. Ik heb van takken een pijl en boog gemaakt. 
maar mijn zusje wilde ook een pijl en boog dus ik zei: 
“Dan moet je even een tak zoeken.” even later kwam ze 
aan met een grote tak. We gingen ook een touw halen. 
Toen zagen we dat haar pijl en boog veel te groot was 
dus ik kreeg die van haar, en zij die van mij. Maar, ja wij 
hebben een broertje en die wilde ook even en toen brak de 
tak. We mochten naar de Âlde toer om takken te halen. 
Maar het is niet gelukt. Ik had wel een nieuwe pijl en 
boog. En mijn zusje kreeg die van mij. Maar toen brak die 
van mij. En nu hebben we vishengels.

Dinsdag 15 maart: onze eerste lammetjes 
zijn geboren !!!!!!
Toen ik op school kwam zei ik het tegen 
Sinne en ze wilde meteen met me spelen. 
Maar toen we bij mij waren zagen we een 
ongeboren lammetje want dat schaap zou 
5 lammetjes krijgen. Maar die ene had geen 
plek om te groeien dus hij werd een beetje 
klein.
Hij kwam er niet uit.

Kangoeroe: morgen 17 maart hebben we een 
reken-wiskunde wedstrijd. 
We hebben ook al een teken wedstrijd gedaan.
Het was een hele rare vorm

Doutsen
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It wykein mei Thialda 

Woensdag 17 Februari was mijn spreekbeurt, 
ik had er super zin in! Maar de computer deed 
het niet het duurde heel lang 
Voor dat deze het weer deed; maar 
uiteindelijk  heb ik toch mijn spreekbeurt 
gedaan. Ik deed het over De Clini Clowns. Ik 
had ook een echte Clini Clown neus en heel 
veel boekjes en van Playmobil is er ook een 
Clini Clown en die heb ik ook en die is super 
cool!. 

Wy makken/meitsje in Emoticon op skoalle; 
Wy hawwe de famylje filt .
Dat is hiel leuk, it is best wol in grutte famylje en  
it is ek leuk om de emoticon te meitsjen!.

Het weekend : het begint zaterdag ochtend 12 maart  het 
was heel mooi weer! we gingen naar de buitenbak van 
de Raerderhimruters, het was
klusochtend, het was heel erg gezellig! Ik heb de takken 
opgeruimd en nog veel meer klusjes! die middag gingen 
we (Daniëlle en ik) springen 
dat was super cool! Ik heb heel hoog gesprongen
zondag: kwamen mijn pake en beppe dat was wel 
gezellig   later heb ik mijn pony gewassen!.

week van het geld

Wij hebben deze week het 
week van het geld dan leer 
je hoe je met geld moet om 
gaan. 
Het begint maandag tot 
vrijdag; er zijn ook kranten 
van het week van het geld 
we hebben een spaarpotje 
gekregen dat is super leuk!

Thialda Koster
Groep 6
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Skoalkrante Jens 

Sprekbeurt Jens : 24feb. hie ik myn sprekbeurt oer omrop FryslÂn dien. 
By de sprekbeurt krige ik it sifer 8 en in heal en doen binne we nei it 
gebou van omrop Fryslân west; dat wie hiel leuk as earste bin we nei in 
keamer west dêr koest lietsjes foar op de radio fan omrop fryslân sette 
en draaie..  dat wie hiel leuk doe bin we nei in (radio)romte west wêr ‘t in 
man in “quiz” die en dan koest wat winne maar ik wit net wat. We bin’ ek  

nei de studio fan Bynt en Hjoed west 
en achter it tafeltsje sieten in hiele 
protte knopkes en der hongen wol 38 
kamera’s yn ‘e loft en doe bin we nei in 
man west dy ‘t  Hea makket dat seach 
der allegearre hiel lestig út mar ik fûn 
it wol knap hoe’t dy dat allegear die. 
Toen binne we nei hûs gongen.      

Emoticon 

We zijn laatst met een emoticon bezig ge-
weest een Emoticon dat is een kussentje 
waar je allemaal leuke knutseltjes op kan 
doen : als eerst knip je twee rondjes vilt uit  
ze moeten allebei even groot zijn; dan naai 
je de twee rondjes aan elkaar als je bijna 
klaar ben hou je een klein gaatje over daar 
doe je zoveel wol in tot hij helemaal vol zit 
dan naai je hem dicht en dan doe je er leu-
ke knutseltjes op : mijn Emoticon is al af! : 

we zijn een tijdje geleden ook met kangarooopdracht bezig geweest dat is een 
wwww dat betekent : wereldwijdewiskundewedstrijd ) daarvan wwww dus 
maar daarbij moet je een wiskundige kleurplaat maken wie de mooiste kleurde.. 
krijgt een prijs maar er zijn wel 100 prijzen een hele boel en daarna moet je een 
blad in vullen een heel moeilijk blad ik weet niet wat voor prijzen je kan krijgen. 
17 maart deden we mee met een wiskunde wedstrijd. 

We hebben nu ook een spaarpot omdat het de 
week van het geld is. dat is ook heel leuk we 

mogen over een tijdje de spaar pot meenemen.

Jens de boer gr 6
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Laten we beginnen bij Emoticon. Mijn Emoticon is blauw 
met geel en hij is nog lang niet klaar. Ik hoor bij familie 
filt. De familie is super groot .

(We hebben het over spreekwoorden enz. op school

in het Fries, Nederlands en Engels)

Engels spreekwoord

1-Give an inch and Hell take a yard

   To be generous to a person who will demand 

   even more. I offered to help him a couple of hours

   To paint walls in his new apartment. I ended up       

   working there the entire weekend because her 

   The kind of guy that when you give an inch and    

   Hell take a yard. Geef een vinger en hij neemt de Hele hand.

       Mijn spreek beurt

       Ik heb mijn spreekbeurt op dinsdag 15-03-2016 gehouden.

Het ging over de BMX fiets en over de sport. Het ging wel goed

Sjoerd groep 6
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Mijn verjaardag

Ik ben 24 maart jarig en dan word ik 11 ik kon eerst geen idee 
bedenken, toen zei juf dat ik het wel over mijn verjaardag kon 
doen en daarom doe ik het over mijn verjaardag en ik vraag het 
meeste geld omdat ik spaar voor iets en dat ga ik dan kopen en 
wat ik van mijn ouders krijg weet ik niet ik typ dit maar nu ben 
ik nog niet 11, maar als jullie dit lezen wel; maar ik ga verder en 
ik vraag van mijn Pake en Beppe een cross motor helm en ik hoop 
dat ik die ook krijg want dat is cool. Want een cross motor met 
50 cc is echt vet dan mag ik op de oprit rijden en dat is leuk en 
ik wilde misschien ook wedstrijd gaan doen in de 50 cc klasse en 
dat is leuk en mijn volgende spreekbeurt gaat er ook over Ik heb 
eerst één over Easterwierrum en ja omdat ik het heel leuk vind 
om motor te rijden en het is gewoon mijn hobby en ik wil er al 
mijn hele leven een motor en ja ik vind trekker rijden ook leuk, 
alleen dat gaat wat moeilijk, ik heb ook wel een tuintrekker en 
die past er wel in maar niet zo’n hele grote en die van mij is rood 
en de crossmotor nieuw is ook rood  en ik heb er nu al zin om op 
de oprit te rijden dat is leuk…                                                           
Harmjan gr. 7
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 Dit verhaal is niet echt gebeurd.                             
 Ik heb maar wat verzonnen.

The new girl
It was a beautiful day in de small village Easterwierrum. The birds fleets and the 
children playing outside. There was one kid who did not play outside. Her name 
was Louise. She was just new in the village. Because she was new, nobody asked 

her to play. She looked through the window. Other children were playing  in the 

playground. She was jealous and at the same time sad. Meanwhile, in the play-
ground saw Jady her pathetic look through the window. Jady thought to herself : 
she has fixed new and they did I think any friends here yet. I go but just ring the 
bell. Jady rang and asked if that pathetic girl wanted to play with her. The woman 
who opened the door called the girl to the door. Jady asked again if she wanted 
to play . She beamed from head to toe and it radiant and she yes. Jady and Louise 
went together to play, so nice! 

                                        The End

It is alwer 
hast 
peaske. 
Dat besjut 
dat der 
wer peaske 
aaikes 
ferstoppe 
en socht 
wurde…
mmmm….

                                            
                      Sinne Bregt Kooistra groep 7 
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MIJN WEEKEND 

Ik was bezig op school met de Emoticon 
en ik ben bijna klaar met het dicht 
doen en daarna wol er in doen en je moet 
er een leuke Emoticon van maken 
met lachen, huilen, moe en andere 
emoties…sommigen maken een familie 

van   dat vind ik grappig maar dat is 
mijn mening. In het weekend  was ik 
op de trampoline met mijn telefoon 
op YouTube en wat muziek aan het 
luisteren en wat filmpjes aan het kijken 
en ik ben nog in de speeltuin geweest 
gewoon om dat het kon dus dat was 
wel leuk maar voor de rest niet veel. Maandag was ik met mijn vader naar 
mijn tante Marjan geweest om mijn spreekbeurt af te maken  en dat was 
gelukt. Dinsdag mijn spreekbeurt. geoefend voor mijn vader. Woensdag: 
spreekbeurt: ik heb een 8.( een +)
En ik was nog een uur later  met mijn telefoon, heb YouTube gekeken en op 
school gerekend en nog meer. Terug naar het weekend . weekend zondag was 
ik  bij de speeltuinen het was 9:57 met mijn hond. Maandag 14 maart begon 
week van het geld.   Woensdag 16 maart

Nataniël Filarski  De Boer groep 7
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it wykein
vrijdag.
Het was half 3 en de school was uit en ik ging al 
vast op de fiets ik had geen zin om op die andere 
te wachten dus ik dacht dan ben ik sneller thuis en 
ik was heel vroeg thuis en toen kon ik lekker van 
de vakantie genieten; yeaaaa ik ging op de bank 
liggen film kijken ik weet niet meer welke film en 
daarna gewoon tv; ik keek Nikelodeon het was wel 
leuk daarna viel ik in slaap en toen ik wakker werd ging ik gamen met Roy 
want hij had ook al weekend hij had de hele dag al vrij dat was leuk daarna 
moest hij eten en ging ik verder met Josh dat was leuk en toen Roy het eten 
op had ging hij niet meer gamen dus ging ik met Ramon nog dat was wel 
leuk we deden fifa 16; Ik heb een keer gewonnen en hij twee keer hij had een 
beter team dan mij, veel beter daarna ging ik weer met Josh een schietspel 
doen het was heel leuk en daarna ging ik een ander spel doen dat heet Assa-
sin’s creed en dat is een spel ik weet niet of ik het al eerder heb gezegd maar 
ik doe het nog een keer: Assasin’s creed is een spel dat bestaat uit freerun-
ning en dan kun je op allemaal gebouwen en dat is heel leuk en verder heb ik 
niks gedaan vrijdag.  

Sneon. 
Ik wie wekker en gong nei ûnderen, myn âlden 
wiene ûnder en doe dronken wy kofje en  myn 
heit gong nei de buorlju tsjinoer ús en ik hie neat 
te dwaan dat ik gong te fuljen: it houtfak fulle en 
dêrnei moasten wy ite en mear en ik bin noch yn 
it doarp west en dat wie leuk en dan wie it al gau 
jûn.

Sunday. 
I woke up and it was my mothers birthday I do not 
know how old she was 44 or 45 and my parents 
were already previously down and we went to eat 
cake waiting til 4 am because the visit came and 
there were boys. I liked it en we went upstairs 

and when we went to play games which was really nice because Jouke had 
a game made with the PS4 and beyond anything I have done this was my 
weekend.

                                  ReinZijlstra           Dit was mijn 3 talige wykend

                                   Groep 7
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Info over groep 6,7,8

In groep 6,7,8 doen we altijd wel iets leuks of  iets grappigs.                      
Hier vertel ik je een paar dingen die we gedaan hebben.

Kangaroo
We have, a week or two ago, 
coloured a colouring picture. 
But not just some colouring .... The colouring was a very 
complicated mathematical figure. I liked it, it was very funny to 
colour . You can also win a prize with it.               

Humor
Lêsten stie der op de spegel it wurd: humor. We 
krigen de opdracht om op een grut papier fan alles 
wat met humor te meitsjen hat der op te tekenjen 
of te plakken. Dat wie hiel leuk om te dwaan.

De musical

Binnen kort voeren de kinderen van groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 een musical 
op in de Tysker. Ik ga nog niet verklappen waar de musical over gaat. Maar 
we zijn al hard aan het oefenen. En ik weet zeker dat het heel leuk wordt. 
Het is zeker de moeite waard om te komen kijken. Ik weet nog niet precies 
wanneer de musical te zien is., maar het is eind april.

Week van het geld

We hebben het krantje gelezen en we hebben er over gepraat in de klas, 
en daarna kregen we een spaarpotje van juf. 

Zoals je ziet doen we heel veel leuke dingen in
Maar we zijn zeker een hele gezellige en vriendelijke klas.
                       

Geschreven door: Aletta Stoelinga uit groep 8 
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De foarjiersfakânsje
Wy fan de Fôle finne hawwe foarjiersfakânsje hân, fan 27 febrewaris oant 6 maart .
Yn die fakânsje haw ik best in protte dien . Sa binne Aletta en ik nei de film 
Zoothropolis west en ik bin ek mei Aletta nei swimfun yn Joure west;  Sinne hat 
by ús útfanhûs west en ik  haw by Aletta “logeert”.

Spring holidays
We from de Fôle finne have SPRING HOLIDAYS, from 27 february  until 
6 march . In this holidays have i done quite a lot . so I went with Aletta   to 
a movie: ‘Zoothropolis. And I went also  with Aletta to swimfun in Joure. 
Sinne stayed with us ,and  I was staying by Aletta .

Voorjaarsvakantie 
Wij van de Fôlefinne hadden voorjaars vakantie, van 27 februari tot 6 maart .
In deze vakantie heb ik best veel gedaan , zo zijn Aletta en ik naar de film Zoothopolis
geweest en zijn Aletta en ik naar Swimfun geweest in Joure. Sinne heeft bij ons gelogeerd. 
En ik bij Aletta

Maaike gr. 8
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Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw
 Verbouwingen Restauratie
 Woningbouw Utiliteitsbouw

Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8
9021 CL  Oosterwierum
Tel. (058) – 250 13 25
Fax.(058) – 150 14 15
www.bootsmabouwbedrijf.nl
info@bootsmabouwbedrijf.nl
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Skuorrehofwei 21
9021 CE Easterwierrum
Tel. 058 2501628
Mob. 06 11464745
Fax. 058 2893496
www.brandenburghadm.nl
info@brandenburghadm.nl

Verzorgt voor u:

* Financiële administraties

* Salarisadministratie

* Jaarrekeningen

* Tussentijdse rapportages

* Aangiften loon- en omzetbelasting

* Aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting

* Startersbegeleiding

* Aangiften inkomstenbelasting voor particulieren

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

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

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

Elektra Water Sanitair C.V. Rijwielen
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Verschijningsdatum volgende Om ’e Ald Toer: 6 juli 2016
Kopij inleveren vóór 27 juni 2016
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Fan de redaksje

Yn dizze maaitiidskrante it twadde diel fan it ferhaal oer de Wellington dy’t 
delstoarten is by Boazum. 

Ek Nico hat wer in moai stikje oer it âlde Easterwierrum, Fûgelsangstate diskear. 
En sa geane wy mei dizze krante wer rjochting it moaie waar. 

Wy hawwe as redaksje noch wol in fersyk: 
soene jim wat de kopij oanbelanget jim hâlde wolle oan de uterste ynleverdatum? 

Dan soargje wy derfoar dat alles op ’e tiid wer by de drukker is. 

De doarpskrante Om’e Ald Toer

Foto Geert Siesling
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Agenda. 
Sneon 16 april Bingo.  
Sneon 23 april concert verzorgd door saxofoniste Dineke Nauta. 
Sneon 7 maaie om 20:00 oere organisearet de Histoariske Kommisje foar de twadde  
              kear 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Histoariske Kommisje 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 
Nico van der Werf  0566 601 281/ 9012de1@hetnet.nl 

 
 

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 prograamma 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! 
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Út de Tysker 
 
Nije automaat 
It beteljen giet de folgjende stap nei de 22ste ieu yn: Wy krije in nije automaat, dêr't 
ek mei in bankkaartsje betelle wurde kin troch kontaktleas beteljen. Yn earsten kin 
ek noch gewoan mei jild betelle wurde, mar it giet der om dat wy minder jild yn it 
gebou hawwe, en minder jild om te transportearjen. Ek foar beteljen mei de telefoan 
is it nije apparaat klear.  
 
Enerzjy 
De enerzjyrekken is binnen en wer blykt dat wy mear stroom produsearje as dat wy 
ferbrûke. By Greenchoice krije wy foar it tefolle 13 sint de kilowattoere. By tsjin 
elkoar weistrepen (salderen) krije wy it folsleine bedrach, ynklusyf enerzjybelesting, 
werom. Dus it moaiste soe wêze, as wy al ús opwekte stroom opbrûke.  
It oerskot wie dit jier: ferbrûk 11.600, weromlevere 13.508, dus 1900 kWh oer, dat 
wy kinne noch wol wat mear stroom kwyt om der mei te fertsjinjen.  
 
Berne-iepenloftspul 
Yn juny wurdt it berne-iepenloftspul holden op it stikje yndustryterrein tusken Cofri 
en de Tysker yn. Der komt in brêge oer de feart en sa wurdt de Tysker ynskeakele 
foar it hiele barren. Ek de stroom leverje wy oan it BIS (sjoch boppe).  
 
Nije gebrûkers 
Út en troch sil Andries Harshagen moandeitemoarns repeteare mei tsien! man/frou 
op eufoanium. En op freed is der jûns yn de lytse seal seis kear tafeltennisjen troch 
de MTC, de Mantgumer Tafeltennisclub. Dy binne oanlokke troch ús geskikte flier.  
Wolkom allegearre.  
 
Barfrijwilligers 
Altyd wer falle der barfrijwilligers ôf fanwege sûnens of oare drokten. Wy wolle 
graach dochs sân ploegen oerein hâlde, want dan hoege je mar ien kear yn de sân 
wiken oan de bak. Dus wolle jo ek ris achter de bar stean, ynformearje by Marianne 
Visser: m.e.visser.mv@gmail.com, of freegje in oar fan de Beheers Commissie. It 
bliuwt tankber wurk!  
 
Korte vertaling 
Nieuwe muntenautomaat: voortaan ook contacloos pinnen voor munten, contant 
geld blijft mogelijk de eerste jaren.  
Energie: Overschot opgewekte stroom van 1900 kWh. Greenchoice betaalt daar 13 
ct de kWh voor.  
BIS: Het Berne-iepenloftspul speelt dit jaar bij de Tysker in juni, verkleden en 
catering in de kleine en grote zaal.  
Nieuwe gebruikers kleine zaal: Klein orkest van 10 euphoniums (maandagochtend) 
en tafeltennissers (vrijdagavond).  
Barvrijwilligers blijven welkom, na de vakantie zijn er enkele vacatures. Informeer 
bij Marianne Visser,  m.e.visser.mv@gmail.com.  
 
Jan Schotanus 
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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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Nijs fan Doarpsbelang.

Op woansdei 10 febrewaris wie de jiergearkomste fan de Feriening fan Doarpsbelang. 
Nei de iepening troch foarsitter Anneke Monsma krige boargemaster J. Liemburg 
it wurd. Nei oanlieding fan de diskusjejûnen yn 2013 is der troch de gemeente 
in notysje ‘Fan âld nei nij’ opsteld. Hjiryn wurde de oandachtspunten, dy doe 
nei foaren komme binne, neier beljochte. Foar Easterwierrum is spesifyk it 
Bonté de Grootfonds. De rinte fan dit fûns is jierliks bestimd foar de ‘earmen’ yn 
Easterwierrum. 
De bestjoeren fan de spulwike en it Berneiepenloftspul ha in wurkgroep foarme. 
Der binne amtlike en bestjoerlike wurkgroepen gearstald om de wurkwizen yn de 
ferskillende gemeentes op elkoar ôf te stimmen. 
Yn april sil de gemeenteried oer it ûntwerp stimme, dan giet it nei de provinsje en 
dêrnei nei de twadde keamer. 
Lyk as yn Littenseradiel, binne der yn Súwest-Fryslân ek doarpe/wykkoördinators. 
Dit binne de oansprekpunten foar de doarpsbelangen/wykbestjoeren. 
As alles giet sa as de bedoeling is sil der yn novimber 2017 gemeenteriedsferkiezings 
hâlden wurde.
Hjirnei kamen de wênstige saken, sa as ferslach jiergearkomste 2015, jierferslach 
2015 en de finansjele ferslaggen fan Doarpsbelang en ‘De Tysker’ oan ’e oarder. 
It resultaat fan ‘De Tysker’ wie yn 2015 wer posityf.
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Jan Schotanus die ferslach fan de wederwarichheden yn “De Tysker” yn 2015.                                                   
Der komt in oare munte-automaat. Hjiryn kin mei de pin / kontaktleas betellle wurde 
en ek is der noch de mooglikheid mei kontant jild te beteljen.  Hjiroer wiene de mie-
nings ferskillend. In oantal minsken soe graach sjen, dat der hielendal gjin kontant 
jild mear omgiet.                                                                
Bestjoersferkiezing: Anneke Monsma wie nei 10 jier ôftredend. Petra Miedema wie 
ree fûn in sit yn it bestjoer te nimmen en sy waard mei applaus beneamd. Petra am-
bieart lykwols net de funksje fan foarsitter.  Hjirtroch komt der in wikseling fan 
funksjes yn it bestjoer. Frank Jorna is ree om foarlopich de foarsittersfunksje op him 
te nimmen en Petra sil de sinteraasje oernimme.                                  
Hedzer van der Meer fertelde oer de plannen foar de festiviteiten rûnom de 
Slachtemarathon op sneon 4 juny.  Der binne al in oantal minsken drok dwaande mei 
de tariedings. Foar ferskillende saken wurde noch frijwilligers socht.                                                                                                                      
Bestjoersmeidielings: Spitich is dat der yn de nije boarterstún al skea ûntstien is, 
troch brânplakken op it boerd mei de nammen fan de bedriuwen dy it mooglik mak-
ke ha en op in skommel. Ek blykt dat de AED yn 2015 meardere kearen heal út it 
kastje hong. Dit is tige nuodlik, want as wy dizze dan alris nedich ha, rinne wy it ri-
siko dat er it net mear goed docht. Eltse 2 jier wurdt er kontrolearre en de kosten 
hjirfoar binne € 230,00.                                                                                                                
Neidat ferline hjerst it “Reade Plein” opknapt wie, is hjir yn de âldjiersnacht op „e 
nij in brantsje stookt mei autobannen.  Dat úteinlik binne wy no wer like fier.                                                                                                                                                                                                                                                
Nei ôfrin fan de gearkomste waard Anneke troch Tryntsje van der Meer betanke foar 
har jierrenlange krewearjen foar Doarpsbelang. Mei troch Anneke har finansjele 
kennis en ynset is it Easterwierrum slagge subsydzjes foar de oanbou oan “De 
Tysker” en de boarterstún te bemachtigjen, sadat dizze plannen relisearre wurde koe-
ne. Sy krige twa wynglêzen mei it logo fan Doarpsbelang oanbean. 
Parren Doarpsstrjitte:  Elts jier yn oktober kinne de parren oan de Doarpsstrjitte 
plukt en ferkocht wurde. Hjirfoar kinne ferienings harren oanmelde. De opbringst is 
dan foar de feriening. As der ferienings binne dy hjir wol belangstelling foar ha, kin 
dy harren oanmelde by it bestjoer fan Doarpsbelang. 
Webside Easterwierrum.                                                                                                                                                 
De webside fan Easterwierrum wurdt byhâlden en fersoarge troch Meint Miedema 
en Geart Siesling.     Wy wolle ferienings en bedriuwen oproppe om wizigings en/of 
oanmeldings by ien fan dizze mannen te melden. Allinne dan kin de side “up to da-
te” bliuwe. Fanút Doarpsbelang wolle wy dizze mannen tank sizze foar harren ynset. 
Ut namme fan it bestjoer,                                                                                                                                        
Tryntsje van der Meer. 
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Stichting Begraafplaats Easterwierrum 
 
Bestjoersferoarings 
Tûzenpoat Rintsje de Schiffart hie yn 'e foarige maitiid oanjûn dat er om syn sûnens syn 
funksjes yn it bestjoer dellizze moat. Op 2 febrewaris 2016 ha wy yn ús jiergearkomste 
ôfskie fan him nommen mei in gravearre glês en in bosk blommen foar Rennie.  
It administrative en finansjele part wurdt oernommen troch Tineke Altenburg en Anneke 
Monsma en it oanwizen en útsetten fan de grêven docht Jan de Schiffart. Jan is foar Rintsje 
yn it plak yn ús bestjoer kommen. Douwe vd Werf is reserve-útsetter. Dietmer de Schiffart 
meant foar ús it hôf. 
Al mei al hat Rintsje der 21 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. 
Nochris ús tank!  
Tariven 
Ien kear yn de fiif jier wurde de tariven foar de grêven en urnenissen oanpast. Tariven fan 1 
jannewaris 2014 ôf: In grêf foar 20 jier kostet 500 euro en in urnenis 375 euro foar 10 jier. 
E-mailadres: sbe@easterwierrum.nl  

Thema van de Slachte is 'Feest' en daar spelen we op in. 
 
Plan is om op zaterdag 4 juni de Doarpsstrjitte te veranderen in een groot bruiloftsfeest. Waar de 
wandelaars het dorp binnenkomen, start de huwelijksdag. Het begint allemaal lieflijk en roman-
tisch: de bruid die wordt opgehaald door de bruidegom, de fotoshoot, de huwelijksinzegening, de 
duiven die worden losgelaten, enzovoort. En het feest eindigt zo ter hoogte van het Rode Plein, 
met bruidsmeisjes die knokken om het boeket, losbandige dronken gasten, een ellenlang ABC 
van een achterlijk neefje, en natuurlijk een dansvloer voor wie echt los wil op de klanken van het 
corps. Wie dan de hoek omloopt bij het café, ziet nog een trouwauto met 'Just married' en blikjes. 
Voor gehuwden bij wie de twijfel meteen toeslaat, is er op de Dille de mogelijkheid van een flits-
scheiding.  
 
Veel zal met aankleding worden bereikt. Denk aan witte linten, witte ballonnen, witte bloemen, 
en dergelijke. Wandelaars krijgen zoveel mogelijk een doe-het-zelf-wedding, en kunnen bijvoor-
beeld selfies maken met een fotolijst en sluiers, hoge hoeden en boeketten die worden uitgedeeld. 
Ook zal het publiek een grote rol spelen. Wie langs de route zit, krijgt een corsage opgespeld en 
ziet er daarmee onmiddellijk uit als bruiloftsgast. Natuurlijk mag het publiek ook in feestelijke 
kleding komen. Denk aan een mooie jurk of doe eindelijk je trouwpak weer eens aan. Kinderen 
hebben in de verkleedkist vast nog prinsen en prinsessenkleding. Zo dragen ze nog meer bij aan 
de feestelijke sfeer. Overigens overwegen we ook stellen uit het dorp te vragen om te (her)
trouwen.  
 
De grootste drukte verwachten we tussen 13 en 19 uur. Het is niet de bedoeling dat spelers gedu-
rende die periode voortdurend bezig zijn. Het moet wel leuk blijven.  
 
Mocht je dit gelezen hebben en denken 'Hee, ik wil toch wel meedoen', meld je dan aan bij het 
toneelbestuur.  
 
Selena ; ypma_selena@hotmail.com 
Wietske; cnossenwietske@hotmail.com 
Berber; wim.berber@home.nl 
Doeke 

Selena : ypma_selena@hotmail.com
Wietske : cnossenwietske@hotmail.com
Berber : wim.berber@home.nl
Doeke
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Fûgelsangstate (I). 
 
   De naam Fûgelsang/Vogelzang in Easterwierrum is meer dan vijf honderd jaar 
oud. Bij de eerste registratie in het Register van Aanbreng in 1511wordt Fûgelsang 
al genoemd. Het bestaat uit twee boerderijen en een poortgebouw, met in totaal 240 
pondemaat land. Ze zijn in het bezit van klooster Bloemkamp in Hartwert. Mogelijk 
gaat het bezit terug naar de Middeleeuwen, toen de schiere monniken de Slachtedyk 
aanlegden als zeewering.  
   In 1511 zijn de beide boerderijen in gebruik bij Dirk Fûgelsang en Jarig Atsma. 
Door het huwelijk van dochter His Fûgelsang met zoon Dye Atsma worden de boer-
derijen samengevoegd. Dezelfden zijn ook in 1543 nog de gebruikers. Door de re-
formatie in 1580 wordt het kloosterbezit overgenomen door de Staten van Friesland. 
De noordelijke boerderij aan de Oosterwierummer Oudvaart is dan in pacht bij 
Rommert Yskezoon. Deze familie blijft hier boer tot 1618. De Friese Staten zegden 
toen de pacht op. De bijbehorende landerijen zijn dan 135 pondemaat groot, waar-
van 29 pondemaat nieuwland. 

Cloostermeyer. 
   Kerkganger Aesge Pieters is in 1640 pachter en enkele landerijen van deze cloos-
termeyer, zoals het nieuwland worden verkocht, hierdoor blijft er 71 pondemaat 
over. In 1698 is de familie Burmania van Dekemastate in Jelsum eigenaar. Pachter is 
dan Johannes Symens. In 1728 is Reinder Tjeerds de gebruiker, opgevolgd door 
Baye Nannes Swierstra in 1844. De boerderij is dan weer gegroeid naar 92 ponde-
maat. Via vererving komt het in 1830 op naam van Gerard van Wageningen. Deze 
heeft in deze periode vier boerderijen in eigendom met 350 pondemaat grasland 
rond Easterwierrum.  
    In 1872 wordt de boerderij publiek verkocht. Pachter is tot 12 mei 1873 weduwe 
Pier Murks de Groot. De opstallen worden door buurman Jan Terwisscha van Schel-
tinga gekocht voor 1857 gulden. Het volgende jaar worden de gebouwen afgebro-
ken. De landerijen worden veelal los van elkaar verkocht variërend van 861 tot 1916 
gulden per pondemaat. De hogere percelen zijn het duurst en worden door effecten-
handelaar Elprig Roelofs Bouwmeester uit Sneek gekocht. De Hooge Sessen op de 
Zathe Vogelzang en het Terpland  worden afgegraven. Voor zestig cent per scheeps-
ton wordt deze puike aarde verkocht en afgevoerd. Ook grotere schepen konden in 
het najaar van 1873 het terpland bereiken, door de pas vernieuwde brug in de Kunst-
weg (Doarpsstjitte) over de Oudvaart. 
 
                                        Nico van der Werf. 

Fûgelsangstate 1832 
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24 juli - De Wellington IC R1397 - 25 juli 1941  
Sub titel: Die in de vroege morgen van 25 juli 1941 brandend neerstortte bij Bozum. 
                       Deel II van een “vervolg verhaal” in meerdere delen.      
 

We waren gebleven bij de crash van de Wellington om 03.55 in de morgen van 25 
juli 1941. Hoe ging dat verder op die 25e juli daar op Kleiterp? Laten we Ds. Bas 
van Gelder, Predikant in Ferwerd (in de oorlog te Jorwerd) even aan het woord, in 
zijn, “Nachtboek van een Kerkuil”, hij interviewt plaatselijke getuigen vlak na de 
oorlog: “Plotseling komt een daverend geraas op hun woning af en er scheert een 
zwarte brandende schim hun woning voorbij”. ”Kort daarop spat een felle vuurstraal 
uit de lucht op, gevolgd door een ontzaggelijke dreun. Uit de lucht komt een roken-
de vlammenbundel omlaag gedwarreld, gevolgd door nog een klap, daarna is het 
weer donker. Wat rest is een paar diepe kraters, één is nog steeds zichtbaar in het 
veld”. (ook hier géén datum en tijdstip).  
Na enige tijd arriveren er Duitse soldaten op de plaats van de crash, volgens de ver-
slagen van na de oorlog, zouden die soldaten hebben staan applaudisseren bij de 
aanblik van het crashgebied, zij wisten dat het een niet Duits vliegtuig betrof, zij 
misten er geen. Uit de nog rokende resten klonk af en toe nog een ontploffing van 
munitie, de Duitsers schrokken daarvan, en daar werd door de omstanders om gela-
chen, “kijk ze vluchten als hazen voor wat vuurwerk”. Volgens het bergingsrapport 
werden er resten van vier of vijf man gevonden op de plaats van de crash. De licha-
men van de mannen waren zo toegetakeld dat identificatie en vaststelling van het 
aantal bemanningsleden en van het vliegtuig niet mogelijk was. De stoffelijke resten 
werden in één eikenhouten kist verzameld en de week erop op 31 juli 1941 op de 
Noorderbegraafplaats te Leeuwarden, met Duits Militair Ceremonieel, begraven, 6 
Duitse soldaten droegen de kist naar het graf, en er werd door een Duitse Aalmoeze-
nier de volgende grafrede gehouden: 
“De namen van deze mannen blijven onbekend. Hun laatste daad was tegen ons Va-
derland, onze Vrouwen en onze Kinderen, maar ondanks dat, brengen wij hen naar 
hun laatste rustplaats. Het Duitse Soldatenhart verplicht ons dit te doen, omdat ze de 
moed van de vijand kan waarderen. Wij aanvaarden dan ook, dat deze soldaten de 
wapens hebben opgenomen voor hun Land. Hun leven is nu beëindigd, maar het 
graf is niet het einde, het einde van alle dingen is uiteindelijk, daar waar geen oorlog 
meer zal zijn”, Ds. Van Gelder citeerd de Leeuwarder Courant van 31 juli 1941. Dat 
kon dus nog in 1941!   
De L‟warder Courant van 25-07-2001, vermeldt dat de Amateur historicus Wim 
Stienstra, een nieuw licht werpt op de crash, uit zijn onderzoek blijkt, dat het vlieg-
tuig géén vier maar zes bemanningsleden telde. Dat het decennia duurde voordat de 
namen bekend waren, wijt hij aan fouten in de archieven. In een “belangrijk naslag-
werk” had de Wellington R1397 de Franse havenstad Brest als bestemming en werd 
op die raid vermist, terwijl in werkelijkheid de Duitse havenstad Emden de bestem-
ming was: “Ze bombardeerden daar de dokken en vlogen over Groningen en Fries-
land terug”.   
Door eigen onderzoek in Engeland hebben ze nu de namen van de bemanning ge-
vonden,  die volgens hen bij dat vliegtuig van Kleiterp horen, maar de RAF is moe 
van al die amateurs die zo nodig gevalletjes uit de oorlog willen oplossen, de Engel-
se Overheid heeft zoiets van: “Case Closed”.  

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

Deel II van een “vervolgverhaal” in meerdere delen.
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Stienstra heeft de mannen uit de anonimiteit gehaald, daar gaat het om. “Die vlie-
gers waren onbekend, ze werden niet met hun namen geëerd. Ze verdienen meer! 
Het zijn mensen, en ik heb ze een beetje zichtbaar gemaakt”. 
En nog ging de RAF niet overstag! Nadat Stienstra in febr. 2003 de kopie, van de 
betreffende notitie van Eeuwke over de crash in bezit had, vonden ze het logboek 
van de nachtjager die het neergeschoten had. De datum en het tijdstip klopten en de 
globale positie, vanuit Osingahuizen gezien klopte ook, vrij nauwkeurig zelfs. Na 
het bezoek van Santema en Stienstra, was mijn interesse voor dit vliegtuig gewekt, 
ben op 4 mei 2003 naar Bozum gereden voor de “dodenherdenking”, een teleurstel-
ling, daar was niets, men stuurde mij naar Schillaard, daar was wel een herdenking, 
maar „t betrof daar een ander vliegtuig, een Stirling, na de plechtigheid terug in Bo-
zum, stuurden ze me daar naar Dhr. J.J. Lanting, Dr. Miedemastr. 13, die man wist 
alles van de oorlog, werd gezegd. Hij was een eind zeventiger, ik vroeg naar de 
Wellington van Kleiterp, hij glimlachte en nodigde me binnen, ik liet hem de kopie 
van Pa‟s notitie zien, hij was verbaasd, en begon zijn verhaal: “Ik was toen een 
„jongen in de gevaarlijke leeftijd‟ en was vaak op een boerderij op Kleiterp, aan de 
rand van het crashveld, ik deed daar allerhande klusjes. In die dagen (van de crash) 
was ik bezig die boerderij “bûtenom” te schilderen, toen ik die ochtend (na de 
crash) de ladder op ging vond ik de dakgoten “grôtfol” met schroot, alle goten 
rondom de boerderij lagen tjokvol met aluminium deeltjes, grotere en heel kleine, 
ik zal dat nooit meer vergeten”. Dit verhaal past naadloos bij dat van Eeuwke en de 
andere getuigen, hoe dit toestel geheel uiteen is gespat, en in één grote vuurbol 
neergedwarreld is, vooraf gegaan door de twee zware motoren die gierend in de 
kleibodem verdwenen, twee diepe kraters achterlatend. Eén ervan is later geborgen.    
Een Wellington bestond uit een aluminium buizenframe met gecoat doek overspan-
nen.  
 FT                                            Wordt vervolgd. 
 

 
Figuur 1 Wellington Bomber.  
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Foarstelling ‘Skûlje yn Jorwert’ nei it boek ‘Nachtboek van een kerkuil’ fan 
dûmny Bas van Gelder yn april en maaie 2016 yn ’e tsjerke fan Jorwert.
Nei de tige suksesfolle foarstellingsrige yn it Kazemattenmuseum fan 
‘Oarlochstriennen’, komt J&Mteaterwurk fan Jan Arendz en Marijke Geertsma op ’e 
nij mei in bysûnder oarlochsferhaal. 
Dûmny Bas van Gelder waard yn novimber 1940 yn Jorwert beneamd en hy hat hjir 
de oarlochsjierren trochbrocht. Omt hy by it ferset belutsen waard, moast hy op in 
bepaald stuit ûnderdûke en dat die hy yn syn ‘eigen’ tsjerke. 
Van Gelder hat in deiboek byhâlden ‘Nachtboek van een kerkuil’, dat ferline jier 
krekt op ’e nij útjûn is. Yn dat deiboek jout hy in prachtige beskriuwing fan it 
deistige libben yn in doarpke yn de Fryske greiden. Mar ek de bysûndere oarlochs-
belibbing komt oan bod. Dûmny van Gelder wurdt op âldjiersjûn 1944 oppakt en 
bedarret  yn de finzenis yn Ljouwert. Dêr sjocht hy de dea yn ‟e eagen, mar hy wurdt 
nei in pear moanne dochs wer frijlitten.
Hy dûkt wer ûnder en op 15 april 1945 komt foar elkenien yn Fryslân de befrijing…
De foarstelling wurdt spile op middei om 14.00 oere en om 19.30 oere op tiisdei, 
tongersdei, freed en op sneon allinne jûns. De earste foarstelling is op 8 april 2016. 
Elkenien wurdt ferwachte yn it kafee fan Jorwert en krijt dêr in kopke kofje of 
tee. Dan is der in koarte kuier troch Jorwert mei ynformaasje oer de jierren ’40. 
Dêrnei komt elk wer yn it kafee en dan giet de dûmny (spile troch Jan Arendz) 
foarop nei de tsjerke, wêr’t de foarstelling is. Oare spilers binne Marijke Geertsma 
en Wybe Koldyk.
Der is ek in mooglikheid om by it toanielbarren in lunch of diner te bestellen.
Foar mear ynformaasje en om kaarten te bestellen sjoch op www.jmteaterwurk.nl

Duifeuilletil

De appel valt nooit ver van de boom. Eertijds had ik duiven. Witte sierduiven. 
In hetzelfde hok achter ons huis wordt alweer een paar jaar gekoerd. Junior kreeg 
een viertal van zijn stageadres, van de Grote Kunstenaar uit Easterwierrum. Het stel 
woont bij de konijnen ‘op zolder’, wordt gekoesterd en dijt alsmaar uit. Ik vernuiver 
mij nog altoos kostelijk over de bewoners van onze duiventil. Aparte, eigenwijze 
vogels zijn het. Het allereerste paartje moest nog veel leren. Nesten maken leren ze 
wellicht nooit. Het is gauw klaar met drie takjes en een strootje… Vervolgens leggen 
ze twee eieren die heel geëmancipeerd bij toerbeurt door man en vrouw worden 
bebroed. De eerste eieren bleken onbevrucht en kwamen dus ook na de dubbele 
broedtijd maar niet uit. Daarna was er steeds wat. Ze zijn gedomesticeerd en daardoor 
is de leg niet seizoengebonden. En als de duivenmelker het toestaat, broeden ze dus 
ook het hele jaar door. Of het bleek te koud, dan weer verzorgden de ouders hun 
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kroost domweg onvoldoende. Ineens ging het beter en kwamen er steeds meer duiven 
in de til. Het gaat het best als er maar één ei uitkomt. Dan hoeven de ouders namelijk 
niet te kiezen wie de kropmelk moet. Het is wel voorgekomen dat ze alleen de 
grootste schreeuwlelijk voeren en de kleinste gewoon verwaarlozen…
Jonge duiven zijn wel zo ongeveer de lelijkste schepselen van moeder natuur. 
Ze hebben nog het meest weg van de al uitgestorven dodo. Het duurt weken eer er 
enige gratie zichtbaar wordt die duiven in het algemeen en sierduiven in het bijzonder 
zo eigen is. En tot die tijd zijn het hulpeloze creaturen die wederom door beide ouders 
gevoerd worden. Langzaam komt de metamorfose en dan vliegen ze ineens uit.
Inteelt ligt op de loer, maar gelukkig zorgen aanvliegers tijdig voor vers bloed. Het is 
soms een komen en gaan van opportunistische asielzoekers. Het gevolg is dat er 
tegenwoordig een gemêleerd gezelschap huist boven de stampende viervoetertjes. 
Ze ‘beroven’ die medebewoners overigens geregeld van hun voedsel: broodkorsten 
en konijnenbiks blijken goed verteerd te kunnen worden in de duivenmaagjes. Zelfs 
de drinkfles gebruiken ze vaak liever dan hun eigen waterbakjes. Wellicht omdat ze 
daar ook erg weinig hygiënisch mee omgaan; zelfs hun badwater is al gauw een riool. 
Dan is een verkwikkende regendouche een weldadige oplossing. Heerlijk kunnen ze 
zich daarin laven!
Het mooiste moment is op de namiddag als ze gaan formatievliegen. Feilloos vormen 
ze dan een hechte groep die steevast eindigt op de nok van ons huis. Een paar keer 
per jaar slaat echter de totale paniek toe. Dat is als de sperwer in het luchtruim wordt 
gesignaleerd. Die jaagt namelijk net zo lang tot ie er eentje te pakken heeft. Je kunt 
alleen maar machteloos vanaf de grond toekijken hoe de rover toeslaat. Vervolgens 
kun je de overlevenden in totale shock uit de dakgoot of van het balkon plukken. 
Het duurt wel een dag eer de angst uit de oogjes is verdwenen…
In diverse culturen staan duiven symbool voor zowel de vrede als de liefde. 
Dat eerste begrijp ik niet helemaal. Doffers kunnen namelijk enorm ruzie maken en 
tot bloedens toe vechten. Vooral als het om de vrouwtjes gaat! Des te duidelijker is 
daarmee de amoureuze symboliek: kijk naar de onvermoeibare balts van de doffer 
om een duivin het hof te maken. Er is een koerende feuilleton te schrijven over een 
verliefd duivenstelletje. Tortelduifjes is niet voor niets synoniem voor een paar dat 
zich innig verliefd gedraagt. Maar los van alle symboliek vind ik het fantastisch om 
te zien hoe onze duiven genieten van hun vrijheid als ze op topsnelheid met de hele 
groep hun rondjes om het huis suizen. Om daarna netjes gespreid op de nokpannen 
van het huis neer te strijken. Oude liefde roest niet. Hartstikke leuk dat junior de 
draad weer heeft opgepakt!

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

m

Wilt u ook adverteren in de 
school- en dorpskrant?

Neem dan contact op met
obs De Fôlefinne

folefinne@gearhing.net

n Maandag:
 Gesloten
n Dinsdag:
 Uitsluitend op afspraak
n Woensdag:
 9.00-12.00
 13.00-17.00
 18.30-21.00
n Donderdag:
 9.00-12.00
 18.30-21.00
n Vrijdag:
 9.00-12.00
 13.00-17.00
 18.30-21.00
n Zaterdag:
 8.00-12.00

Tot ziens, Piety

Piety Veldhuis
Smitshoeke 3, 9021 DP Raerd
mob.nr. 06-30703864
mail kapsalonpiety@icloud.com

OPENINGSTIJDEN
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 Aan de patiënten van dokter Hornstra, 
 
De meesten van u zullen gemerkt hebben dat ik langere tijd afwezig ben geweest in 
de praktijk in Boazum, en dat de praktijk wordt waargenomen door andere huisart-
sen.  Nu ik mijn werk weer(gedeeltelijk) heb hervat hoor ik vele verhalen over wat 
mij zou mankeren en derhalve maar ook maar even een kleine toelichting in de 
dorpskrant(en). 
 
In september kreeg ik gezondheidsklachten die geleidelijk toenamen en maakten dat 
het vanaf half oktober voor mij onmogelijk werd mijn werk nog uit te voeren.  Door 
problemen met meerdere gewrichten werd het staan, lopen en zitten flink beperkt. 
Na een ziekenhuisopname van enkele weken is het onderzoek poliklinisch voortge-
zet. Het is uiteindelijk na 2 maanden gelukt een diagnose te stellen en toen kon ook 
gestart worden met een behandeling. Het lijkt nu gelukkig heel langzaam wat beter 
te gaan en ik ben  weer enigszins mobiel.  
 
Al die tijd kon en mocht ik niet werken wat voor mij een nieuwe en onprettige erva-
ring was. Op deze onzekere momenten besef je de enorme waarde van een gezin en 
vrienden die er voor je zijn op moeilijke momenten. Voor het draaiend houden van 
de praktijk  ben ik oneindig veel dank verschuldigd aan Alie van der Zee, onze on-
volprezen assistente die met haar tomeloze energie de overlast voor de patiënten 
heeft weten te beperken. Ook Regina, onze praktijk -verpleegkundige en dokter Jan-
sen(en zijn medewerkers)hebben ons enorm geholpen.  
 
Werkelijk indrukwekkend en ontroerend was de steun en het begrip welke ik van u, 
“mijn patiënten”,  heb ontvangen. De vele kaarten, brieven, kadootjes en bloemen en 
alle opbeurende woorden zijn een grote steun in de rug. Ik wil een ieder dan ook 
hartelijk danken en hoop er natuurlijk weer zo snel mogelijk voor u allen te zijn. 
 
Inmiddels heb ik mijn werk weer  gedeeltelijk hervat, maar ik merk dat mijn herstel  
niet in het door mij gewenste tempo gaat. Met nog wat extra geduld en doorzettings-
vermogen komt het uiteindelijk allemaal wel weer goed. 
 
J. Hornstra. 

 
 
Vakanties 2016 huisarts Hornstra. 
 
Voorjaar 5 -13 maart  (week 10) 
Zomer     2 – 24 juli     (week 27, 28, 29) 
Herfst   10 – 18 sept (week 37) 
Kerst     31 dec – 8 jan (week 1) 



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

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

Toneelvereniging Op Nij Foriene
kontaktpersoan: Selena Ypma
Til: 06 4033 2351

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fûgelwacht Easterwierrum
Foarsitter: Johan Bonekamp
till: 06 2261 1216
Email: boum.h@hetnet.nl
Neisoarch koördinator Romke Veldman
Til: 06 1270 3385

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

Biljartclub De Kromme Keu Easterwierrum
Foarsitter: Piet Boersma
Til: 06 1306 1803
Email: pietboersma@outlook.com



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




