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der Werf met hun historische 
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Fryslân is plat, 
mar it hat syn 
hichtepunten
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Een aandeel in elkaar
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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. 



Zomer! De helft van 

het kalenderjaar, maar 

alweer het einde van het 

schooljaar! 

Wat hebben de kinderen 

veel geleerd en beleefd 

het afgelopen jaar. 

Ook zijn veel evenementen 

de revue gepasseerd, 

denk eens aan de 

slachtemarathon, BIS, 

schoolreisjes, het kamp, 

maar ook de spulwike 

die er aan komt! 

Voor school betekent de 

vakantie zes weken vrij! 

In deze schoolkrant kunt 

u lezen wat de kinderen 

hebben beleefd en wat 

de plannen zijn voor de 

vakantie. Voor u als lezer 

hopen we natuurlijk op 

mooi weer en veel fijne 

dagen en alvast een mooi 

dorpsfeest!
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Nieuws uit groep 1-2
De afgelopen tijd zijn we druk aan het werk geweest met het thema 
‘Verkeer”. We hebben van alles gedaan. Zo hebben we eerst een fiets in 
de klas op tafel gehad om alles goed te bekijken en te benoemen. Ook 
hebben we een wandeling door het dorp gemaakt om te kijken wat er 
allemaal bij ‘verkeer’ hoort. 

We hadden zelfs het geluk dat de tractor Elfstedentocht door het dorp 
kwam dus hier zijn we natuurlijk ook naar wezen kijken. En als klap op de 
vuurpijl zijn we op bezoek geweest bij de garage in ons dorp, wat was dat 
leuk!

Binnen dit thema hebben we natuurlijk ook verschillende werkjes 
gemaakt. We hebben onszelf op het zebrapad geverfd, we hebben van 
doosjes en wc rolletjes voertuigen gemaakt, we hebben een fiets gekleurd 
en er spaken opgeplakt en nog veel meer. Bij dit thema hebben we ook nog 
een groepswerk gemaakt. Met de hele klas hebben we van een grote doos 
een echte auto gemaakt!

Dit schooljaar zijn we natuurlijk ook weer op schoolreisje geweest. Dit 
jaar zijn we samen met de middenbouw ( en de scholen van Boazum en 
Wiuwert) naar Dinoland in Zwolle geweest. Daar was van alles te doen 
en te beleven. Het was een heerlijke dag en iedereen heeft zich goed 
vermaakt!
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Wat gaan wij in de zomervakantie doen??

Douwe: Dan gaan we altijd spelen en voetballen. Ook ga ik op een buitentractor 
rijden.

Sytse: Ik ga op vakantie naar Texel. Ik ga daar op het strand een gat graven. Ik ga ook 
nog uiteten, patat.

Rikst: Dat weet ik nog niet. Ik denk dat ik ga spelen. We gaan weg, ergens heen en ik 
ga met de lego spelen.

Doutzen K: Ik ga dan buitenspelen, het zwembad opzetten en ik ga in de bikini

Mirthe: Ik ga in de buitenspeeltuin spelen. Ik ga ook op de trampo en het 
schoolplein fietsen. En met mijn konijn spelen.

Ben: Ik ga dan bootje varen en vissen. Ik wil ook gaan zwemmen. En we gaan naar 
het zwembad

Youp: Na de zomervakantie ga ik naar groep 3. Wat ik ga doen in de vakantie weet ik 
nog niet.

Anouk: Ik ga leuke dingen doen, met de strandbal spelen op het strand.

Siger: Ik ga dan naar het strand toe en buitenspelen. En we gaan naar de winkel.

Sybren: Ik ga surfen en zandkastelen bouwen op het strand. Ik ga ook naar de 
camping en daar ga ik patat en broccoli eten.

Doutzen van E: Ik ga naar het speeltuintje om te schommelen en we krijgen een 
speeltoestel in onze tuin

Femke T: Ik ga met Berber spelen en ik ga buitenspelen

Thys: Ik ga naar Texel. Ik ga in een bed in een huisje slapen en in de zee zwemmen.

Jelle: Ik ga dan spelen, fietsen en op de tractor op de strontbult. En ik ga de koeien 
voeren.

Genna: Ik weet het nog niet, ik ga spelen.

Froucke: Ik denk dat ik buitenspelen, daar ga ik nog even nadenken.

Femke W: Ik ga naar Ameland en ik ga daar spelen. Zoveel nachtjes (steekt 10 
vingers op) En ik ga vissen zoeken.

Matthew: Ik ga dan barbecueën en daarna mogen we spelen gaan.

Jelte: Dan veegt mij papa alle blaadjes op en dan gaan we daar in springen. En ik ga 
spelen met takken.

3



Heitedei yn groep 1-2

Yn in kring ha we in petear hân oer heit yn it gesin. De measten komme hiel posityf 
út de bus...
Hjir in tal fan goeie - en leave - útspraken fan de beukers.
Rikst J. har heit wurket hiel hurd op de pleats mar hat sa no en dan ek tiid foar knuffeltsjes en 
tútsjes. Buorfrou Froucke fertelt dat heit bij har wennet en hy kin goed wurkje mei de skep. 
It wurkjen op de pleats dogge Femke T. en Jelle harren heit ek mar se meie derneist graach 
stoeie.
Der binne in bulte heiten dy faak klusse; Ben en Matthew fyne dit hiel belangryk. Youp syn 
heit is gauris om it hûs oan it klussen. Matthew fertelde grutsk dat syn heit in bank-house 
makke hie.
Echte mannen-dingen sa as meane, auto waskje of in kampfjoer meitsje, dêr binne de heiten
fan Mirthe, Anouk, Doutzen van E. en Sytse in kei yn!
De sportivelingen fan Easterwierrum binne de heit fan Femke W. (fytsen), en Sybren, Youp,
Douwe en Thys. Dy heiten geane mei harren fuotbaljen. Stefan sjoch ik wol op it plein as de 
jonges oan it baljen binne mar ik sil der ris goed om tinke as hy ek sa fanatyk is as syn 
soanen.
De minder aktive heiten binne goed mei de kompjoeter, sa sizze Douwe en Sytse. Mar myn 
heit kin supergoed rekkenje fynt Siger.
Wat in kwaliteiten… en we binne der noch net…
Myn heit kin in lekker aaike bakke hear, fynt Thys; no, dan sweart Siger oer de pannekoeken
fan syn heit!
Doutzen van Eck fynt dat Peter hiel leaf is foar Diana mar dat hy sa snurkt…
Hjir ha mear heiten lêst fan, no ja, de bern/memmen tink. Wat in byfal krige Doutzen fan
oare beukers. Genna lake en knikte fan Jaaaa, myn heit ek. Har grutte sus Doutzen K. lei it
út: hy mei graach útsliepe mar hy fynt gêrsmeane ek leuk.
Jelte syn heit hat it altyd drok op it wurk mei skjinmeitsjen, Sytse sei dat heit it altyd drok hat 
mei it Doarpsbelang.
Wat binne alle heiten goed dwaande neffens jimme bern. Dat is goed om te hearren.....

Memmedei / heitedei
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Wat was de leukste dag van dit schooljaar?

Elisa: het schoolreisje

Sil: schoolreisje

Hannah: het schoolreisje

Berber: het schoolreisje

Tamara: het schoolreisje in Dinoland

Hylke: schoolreisje en de sportdag

Marten: schoolreisje

Harmen: Dinoland

Rikst: mijn verjaardag en het schoolreisje

Grytsen: het schoolreisje

Julia: schoolreisje

Wat ga je in de zomervakantie doen?

Elisa: naar Italië in de auto

Sil: zwemmen in ons eigen zwembad

Hannah: Wij gaan Piers Hiem verbouwen (ons nieuwe huis)

Berber: bij de boer logeren in Drenthe

Tamara: we weten het nog niet

Hylke: wij gaan logeren bij pake en beppe en ik ga naar spulwike

Marten: spulwike

Harmen: we gaan naar Appelscha op de camping en daar gaan we ook naar het 
strand

Rikst: logeren bij pake en beppe en misschien met Lize spelen

Grytsen: we gaan 18 dagen naar de camping in Kroatië, zwemmen in ons eigen 
zwembad en spulwike

Julia: spulwike en naar Ameland
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Hannah jonker groep 5

14 juni school reisje

Dinoland we moesten 1 uur rijden 

wand we moesten heel maal naar Zwolle

Ik heb ge lezers gems en ik heb in een

Een spinnenweb en het is gemaakt van elastiek

En ik heb een meisje bekogelt die ik ken en ik ben in

de bullebak ge  weest en een paal met een scheef ge

weest en ik heb een ijsje ge gegeten en he was heel leuk

Groeten hannah

Berber Terwisscha van Scheltinga groep 4

Gister ben ik naar Dinoland geweest.
Daar heb ik leuk gespeeld.
Daar was een spinnenweb.
Daar kon je door heen glijden.
En daar was een glijbaan.
Daar dee ik een bometje.
Die ging recht naar beneden.
En op het laatst zaten hobbels.
Er was ook een kinderglijbaan.
En we gingen om 12 uur patat eten.
Daarna gingen we naar de dino’s.
En daarna ging het regen.
En om 3 uur gingen we weer weg.
Er waren ook dino’s met motertjes.

Harmen Speerstra groep 3

In dinoland daar was een spinnenweb. 
met een buis kon je daar komen. en ik 
kon daar heel goed Komen. en er was 
ook lesergame. dat was het leukste. 
daar was ook een klim muur. 
Het leukst vond ik het spinnenweb.

Dat was het .
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Sil  schoolreisje groep 4

Ik ben gister en bij dinoland geweest. Het was heel leuk er was een glijbaan. eerst 

ging hij helemaal steil naar beneden toen ging hij vlak. Er waren ook andere dingen, 

zoals een xbox, je kon ook buiten spelen. maar het begon ook te regenen. je kon 

daar ook leser gamen. het waren heele zware geweren met een richter. Het was wel 

buiten. er waren vooral dino’s. Dat is wel loogis. Er waren 100 dingen. Het was heel 

leuk. we speelden de hele dag al. ik zat in het groepje met hannah hylke en harmen. 

en ik en hannah haar papa. en je kon daar klimmen. maar je moest wel groot genoeg 

zijn. niemand deed het. maar het lijkt me wel leuk. er was ook een soort spinneweb.

Marten  Jorna  groep 4

schoolreisje.

Het was heel leuk en er was ook een 
steile glijbaan. en er was ook een 
elastieken klimrek. Daar kon je heel 
leuke bommetjes en salto’s op doen.
En je kon nog ook dino’s bekijken 
en je kon nog duizenden
Dingen doen.
De steile glijbaan en het elastieken 
klimrek vond ik het leukst.

tot ziens.

DINOLAND

HALLO IK BEN JULIA EN WIJ GINGEN 

NAAR DINOLAND IN ZWOLLE WIJ 

GINGEN ERST  LEKER SPELEN EN TOEN

GINGEN WE ETEN .WE GINGEN OOK 

NAAR BUITEN EN WIJ ZAGEN EEN LAB 

WE KONEN GOUD ZOEKEN 

EVEN LATER GINGEN WE NAAR HUIS.

JULIA SIETSKE WIERSMA
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elisa botter groep 3

hoi ik ben elisa rosanna botter. gister 

ben ik naar dinoland geweest en dat 

vond ik heel leuk.

 er was een en die was heel erg groot 

en hij was groen van kleur. en der was 

nog een glijbaan en die was rood en 

die was bijna net zo groot als de groene 

glijbaan. en der was een spin en daar 

moest je fietsen en daar was het heel 

leuk. en we hebben patat gegeten en 

ook een ijsje.

 en er waren heel veel dino’s. en we 

kregen een snoepje in de auto en ook 

een speeltuin. Er er was een hele grote 

dino en ik vond het heel leuk.

Rikst Bijlsma groep 3

14 juni zijn wij op schoolreisje geweest 

naar dinoland.

daar was een hoge glijbaan. die was 

groen. en er was ook een lage glijbaan. 

en er was ook een hele kleine glijbaan. 

om twaalf uur hebben wij frietjes 

gegeten. 

Het leukst vond ik ijsjes eten.
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Grytsen boersma groep 4
schoolreisje .
Het was heel leuk en er was ook een glijbaan.

En er was x-box. en er was een spinnenweb van elastiek.

en er was een kleine glijbaan.

En er was een mooi je salto gedaan op het elastiek.

en je kon goud zoeken en het regende, maar dat was niet erg.

Want het was binnen en buiten en er waren dino’s die konden

bewegen. Wat ook leuk was, was minigolf.

Alles vond ik leuk.

Schoolreisje . ik ben 14 juni met schoolreisje naar dinoland geweest . ik 
heb 10 heer gelazer gamet . en ik heb gegolft
En ik was bij baan 15 en grytsen ook . en we hebben ook een ijsje gekregen dat was lekker erg lekker 
. er was ook spelcomputer . daar heb ik lang een met wedstrijd gespeeld .met een snelle auto winde 
ik  zo. 

           

Tamara van Eck  groep 3

In Dinoland

Ik vond het leuk bij dinoland.

Ik heb een ijsko gehad en

ik het fijn gespeeld en ik

ben met juf truus op de spin

aan het fietsen geweest.

Ik ben in de auto’s geweest

en naar dino’s gekeken

en ik ging ook nog in de

apenkooi spelen en we gingen

op de foto met ze allen.
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Schoolkrant stukje over van alles en nog wat !!!!
hallo ik heet Doutsen. Ik ga vertellen over van alles en nog wat. 
Op het laatst Engels en Friese woordjes. En in wat ik nu doe in 
het Nederlands. Nou ik ga beginnen. Het eerste.

25 juni: 
Ik werd wakker en ik was heel blij.
Want vandaag ging ik naar Ikea. 
Want daar ging ik volksdansen. Toen we er waren gingen we 
ons eerst omkleden. En daarna gingen we dansen. We moesten 
een stuk of 4 keer de zelfde dans doen. Als volksdanser heb 
je veel verschillende kostuums. Daarna deden we de gewone 
kleren weer aan. We gingen eten in de kantine we kregen 
patat en Zweedse gehaktballen. Dat was super lekker

26 juni:
We vierden vandaag mijn opa’s verjaardag. Er kwamen 
allemaal neven en nichten en ooms en tantes. En mijn opa 
en oma natuurlijk. eerst was er taart. Ik hat mokka dat 
is heel lekker. Daarna waren er allerlei lekkere hapjes. 
Er waren chips met een sausje en komkommer en kaas en 
droge worst. En wraps. Als middag eten kregen we soep.
Mijn moeder had kippensoep, champignonsoep en paprikasoep. En ik had 
die morgen 48 broodjes met vlees en kaas gesmeerd. We hadden ook 
stokbrood met kruidenboter. Wat mijn oma had meegenomen.
Na het eten ging iedereen weer naar huis. 

27 juni:
Die avond hadden Marten en ik muziek uitvoering.
Marten moest er eerder heen omdat hij als eerste 
moest. 
Ik ging wat later. Toen we er kwamen zat Marten 
al klaar met de gitaar en ik had mijn dwarsfluit 
mee.
Toen begon het. Marten moest twee muziekjes 
spelen kortjakje en nog een liedje. Ik moest 
drie duetten  spelen. De Nachtegaal, De Bij en 
De Maiden. En op het laatst gingen we met alle 
leerlingen spelen. Dat liedje heet Celtic Dance.

28 juni:
Het is vandaag sportdag. Dus ik ging alles inpakken. Daarna ging ik op de 
fiets naar Mantgum . Het was een sportieve, leuke dag !  
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                                                        Schoolkamp 2016

Wij zijn maandag 23 april naar wateren geweest bij de 
Alberthoeve in Drenthe, we waren er ongeveer om kwart 
voor tien ‘s morgens we kregen eerst een rond leiding en 
toen zijn we te fietsen gegaan! We fietsten van Wateren 
naar Diever. We gingen bij de hunebedden kijken, er waren 
kleine stenen maar ook grote stenen. Die middag kregen we 
een quizzzzzzz, het waren makkelijke vragen moeilijke vragen en strik vragen. Die avond 
deden wij een speurtocht door het bos maar Doutsen, Harmjan, Thialda, Johan en ik 
waren verkeerd gelopen, maar de tweede groep was achter ons aan gelopen dus die 
liepen ook verkeerd, hoe dom!!! Maar ik kwam in het bos de laatste groep tegen en die 
liepen wel goed  dus die zagen wij gewoon in het bos voorbij komen!!!

Dinsdag
Dinsdag ochtend gingen we ontbijten om half 9. Na het eten 
zijn we gaan fietsen naar het Canadameer daar hebben we 
gezwommen maar het was super KKKOOOUUUDDD!!!!!!! 
En daar na gingen we ook nog een IJSJE HALEN!!!!!!!! 
Die ochtend gingen we naar het gevangenis museum in 
Veenhuizen. we gingen dit keer niet op de fiets maar in de 
auto. We gingen als eerst met de boevenbus, er zat ook een 
man bij die alles vertelde over de gevangenis, ik ga ook een verhaal vertellen: het is 1 april 
en er breekt brand uit nou wat moet je doen als er brand is? 112 bellen en dat deden ze 
ook maar de brandweer zei: succes met blussen! En hing weer op, want de brandweer 
dacht dat het een 1 april grap was. Daar na kregen we ook nog een rondleiding , Maaike 
kreeg een hele lange jas aan en Sjoerd, Rein en ik moesten onze duimen in een ijzeren 
ding doen(de duimschroef) en als het pijn deed moesten we stop zeggen. We kwamen 
ook nog langs de pijnbank. Die avond hadden wij de bontejûn eerst hadden ik en Sinne 
en klap spelletje daarna had ik met Maaike en Sinne het spel: wie is de winnaar en ik had 
ook met Doutsen en Thialda een playback show gehad maar dat ging de eerste keer echt 
super slecht maar de tweede keer ging het wel beter maar niet zoals het moest. En als 
allerlaatste gingen we levend kwartet doen in het donker.

Woensdag
Woensdag moesten we vroeg op staan want we moesten om half 10 uit het huisje dus 
we gingen alles in pakken en al die dingen. Ongeveer om negen uur zijn we klaar en 
stappen we op de fiets: op naar Duinezathe maar de heen weg zat ik bij Rinsje achter 
op. Bij Duinezathe was Omrop Fryslân en wij gingen in een blauwe attractie en die man 
die de attractie aan deed die zei dat hij wat langer ging om 
dat ze het gingen filmen, we hebben ongeveer 8 rondjes 
gemaakt en normaal is het er 1. Daarna gingen we in het 
SPOOKHUIS!!!!! maar dat was niet zo eng. na het spookhuis  
ging ik naar de bots auto’s maar dat duurde ook heel lang 
want dat ging Omrop Fryslân ook filmen!!!!!! Ik ging ook nog 
met Doutsen op de spring kussens en later kwamen Thialda 
en Sinne er ook nog bij dat was wel leuk. De terug weg ging 
ik gewoon op mijn eigen fiets, en dat ging wel wat moeilijker want we gingen heuvel op 
heuvel af.
   Dit was mijn verhaal over schoolkamp

 En het was super leuk!! Gr. Ineke    groep 6.
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schoolkamp 2016: dag 1 : toen we op de Alberthoeve waren moesten we eerst onze kamers 
inrichten en daarna hebben we noch met z’n allen allemaal leuke spelletjes gedaan  daarna 
hebben we brood gegeten we zaten allemaal met zijn allen aan tafel.  Toen we dat gedaan 
hadden  hebben we een stukje gefietst nou best wel een groot stuk het was 21 km heen en 
terug toen we in Diever waren, het dorpje waar we moesten zijn;daar hebben we kaarten 
gekocht om naar familie leden te schrijven of je gezin ik had 3 
kaarten gekocht  1 voor Paula 1 voor Sil en 1 voor Marit toen 
we de kaarten uitgezocht hadden zijn we weer terug naar de 
Alberhoeve gegaan  toen we daar waren zijn we weer meteen 
weer weggegaan want toen zijn we naar hunebedden geweest
Dat waren hele grote keien waar 1000den jaren geleden 
mensen onder gelegd werden daarna zijn we naar een dorpje 
geweest daar hebben we een ijsje gegeten daarna zijn we weer naar de kampeer boerderij 
gegaan we hadden ook ons eigen voetbalveldje daarna hebben we een speurtocht gedaan 
in het bos daar hingen allemaal kaarten met raadsels die we moesten oplossen je moest 
een woord vormen dat van ons werd heel raar want we liepen de verkeerde kant op dom !!! 
dus we moesten overnieuw maar dan de andere kant op later hadden we het woord het 
woord was ( Efter it net fiskje ) vertaling in het Nederlands ( achter het net vissen ) daarna 
hebben  we nog even op het veldje gespeeld daarna hebben we nog we lekker macaroni 
gegeten en nog leuke spelletjes gedaan in onze kamers en veel gekletst toen hebben we in 
de woonkamer gekaart en nog veel meer andere spelletjes gedaan en één van de jongens 
vond een tafel voetbal set daar was ik steeds heel veel mee aan het spelen bij een speler 
was zijn hoofd eraf en de letters van het blauwe team waren helemaal versleten dus het was 
lastig om te zien hoe veel punten het andere team had daarna zijn we naar bed gegaan op 
onze kamers hebben we nog veel gekletst en bijna tot 1 uur niet geslapen !!!! DAG 2: toen 
we wakker werden gingen we ontbijten daarna zijn we naar Veenhuizen gegaan daar waren 
wel een stuk of 7 gevangenissen eerst zijn we in de boeven bus gegaan daar zat een man in 
die mij helemaal onder kwijlde en hij praatte heel luidruchtig en dat was een bus waar echte 
gevangenen in zaten  . toen we weer bij het gevangenis museum waren kregen we allemaal 
uitleg over arbeiders en gevangenen en zo voort. het was best boeiend en interessant 
Daarna zijn we naar een grote bus gegaan met hele kleine gevangenisjes er in van maar 50 
centimeter breedte en hoogte heel klein dus daar naast stond nog een kleine politie bus en 
2 gepantserde auto,s !!!!! die kogel vrij waren en het glas was wel 5 centimeter dik daarna 
hebben we gegeten en zijn  we weer terug naar de kampeer boerderij gegaan toen we er 
waren pakten we onze zwembroeken en handdoeken want 
we gingen naar het Canada meer daar zijn we gaan zwemmen 
en het was daar 10 GRADEN !!!!! brrrrr het was eerst heel 
koud maar later wende je er wel aan bijna iedereen ging er in 
na een kwartiertje was iedereen er wel weer zo’n beetje uit 
daarna zijn we weer naar het kampeer boerderij gefietst toen 
haalde juf een heel grappig ding tevoorschijn daar moest je 
aan trekken er zaten 2 lichtjes aan en er kwamen hele mooie 
figuurtjes uit. toen we moesten eten hebben we pannen koeken gegeten dat was erg lekker 
daarna was de (bonte jûn) 
De 1ste act was een envelop race toen moesten we enveloppen op het veld zoeken met een 
letter er in daar mee moesten we een woord maken en het woord was ( schoolkamp 2016 
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! ) de 2de act was van Thialda en Doutsen dat was een quiz dat was ook erg leuk 3de act was 
van Ineke en Sinne toen moest je een soort klap spel doen dat was ook erg grappig de 4de 
act was van van mij dat was een waar niet waar spel je kreeg als je won ook een prijsje toen 
alle acts geweest waren hebben we buiten nog een leuk spel gedaan en daarna zijn we 
gaan slapen. 3de dag: De laatste dag op schoolkamp zijn we heel vroeg van bed gegaan want 
we moesten onze spullen inpakken daarna gingen we naar  we moesten eerst bijna 21 km 
fietsen om daar te komen; onderweg kwamen we een uitkijktoren tegen, je kon via de  trap 

naar boven en boven kon je bijna het hele landschap zien; je zag 
dan ook allemaal wilde schapen; daarna kwam je in een bos en dat 
liep uit op een weg naar Duinenzathe. Dat was best een groot park. 
Als 1e ging bijna iedereen in de “flying swing”. De leukste attractie 
was een soort blauw ding dat alle kanten opdraaide. Ik ben ook van 

de glijbaan afgeweest . Een groene glijbaan met hele scherpe bochten..bij de 1ste bocht vloog 
je zowat over de KOP! Maar net niet, er stroomde wel allemaal water in het bootje dus 
mijn broek was helemaal nat en koud. Omrop Fryslân was er ook. Ze maakten opnames en 
toen zat ik in de botsauto’s dus ik werd ook gefilmd. Ik ben ook nog even in het spookhuis 
geweest en andere attracties .Toen zijn we langs dezelfde weg teruggefietst en naar huis 
gegaan. Dat was mijn schoolkamp.  

Jens de Boer   groep 6

Luchtmacht 2016
Luchtmacht dagen 2016:

Wij gingen zaterdag 11 juni naar de vliegbasis

in Leeuwarden . Daar  waren allemaal vliegshows en 
dergelijke demonstraties .

Het was niet heel erg mooi weer en dat vond ik 
wel jammer. Maar ik heb me heel erg vermaakt     

De air power demo vond ik de mooiste demon-
stratie van de hele dag.

De f16 & f35 gingen door de geluidsbarrière en 
dat zag er super mooi uit. Deze foto hiernaast 
hoorde bij de air power 
demo daar zaten ook chi-
nooks en apaches in ver-
werkt en de hercules ook 
nog. Patrouille de France 
was ook heel erg gaaf  . 
dit is patrouille de France 

Ze hebben twee keer een show gedaan op 
het eind van de middag kwam onverwachts de 
Martinair –cargo. De Tricolori  was ook  vet. 
’s Avonds hebben we lekker gegeten 

Sjoerd groep 6
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Heitedei

Wy hiene op skoalle allegearre wat moais 
makke ik hie encaustic skilderij en in mini 
t-shirt moai kleure en dat koest om in 
bierfleske dwaan krekt als op it plaatsje 
maar dan moesten wy him op kleurje dat wie 
hiel moai lukt! En we hawwe it hiel moai yn pakt! It wie moai slagge!   

Wykein

25 juni gongen wy nei Koudum der gong ik springen (op it hynder)
Omdat myn juf dêr wennet en it wie dêr super moai 
En it gong wol goed en it wie super leuk!

28 juni Sportdei 2016!

Wy gongen nei Mantgum
Wy hiene earst in warming-up en dat
wie fytse!! It sportfjild wie hiel wiet. Der 
stiene allegearre spultsjes klear.

Wy gongen gearwurkjen mei Reahûs it gong 
bêst goed. Oant ein fan de sportdei hiene wy estafette, der wiene 
5 groepen fan de lytse skoallen der gongen 2 groepen troch nei de 
finale in wy wiene 3de  dus dat wie best jammer…... en wy gongen wer 
werom nei Easterwierrum!.

Wy gongen nog wat fersiering heljen omdat myn heit de folgende dei 
jierdei wie!.

29 juni 2016 50 jier!! 

Wy hiene it hûs hiel moai fersierd. 
Myn heit is 50 wurden!

It wie hiel gesellich! We hiene hiele moaie 
kado`s sa as: we hiene in t-shirt  besteld 
der stie in tekst op en in foto fan syn 
trekker en wy hiene noch folle mear!!!      

Thialda Koster Groep 6
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Ik ben in de mei vakantie hier meer dan 15 in geweest 
en dit is de condor daar ben ik 6 keer in geweest 

en dit is nog een achtbaan waar ik in ben geweest 
als het goed is 3 keer. en een nacht geslapen op een 
stapel bed en met mijn vriendin en ik heb expres een 
slaap zak naast het bed gelegd wan ik dacht al das 
se zou vallen.  

Nataniël groep 7

Eigen boekje ik doe mijn schoolkrant verhaal over eigen boekje wij maken op school 
ons eigen boekje mijn verhaal gaat over het leven op een boerderij en ik vertel wel 
een stuk het gaat over dat ik met mij gezin familie op een boerderij wonen en dat wij 
der boerderij steeds meer uitbreiden en steeds meer trekkers machines en stalen en 
grond en weiland en silo`s en koeien kopen en ik help mijn vader en mijn broertje 
rijdt ook trekker en we 
hebben in het verhaal ook 
een hond hij heet Shadow 
omdat ik heel veel van 
honden hou daarom had ik 
een hond in het verhaal en 
nog iets over het verhaal 
wij halen het gras ook 
van het land en het mais 
hakselen we . het boek is 
nog niet af maar dat komt 
nog wel ik vind het boek 
heel mooi dit was mij 
verhaal. 

Harmjan Boersma  

mm
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28-6-2016

We gingen ‘s morgens weg in de auto naar Wommels De Klomp. 

We hadden sportdag we waren er en we gingen samen met Boazum het was leuk; we begonnen met een leuk 
spelletje het was de stormbaan het was leuk je moest met een band rollen en dan om een pion en dan naar een 
rekstok en daar overheen en dan een rondje om een tafel en dan terug en dan de volgende dat was ook wel leuk 
en toen hadden we pauze en weer wat spelletjes en daarna ergens moesten we zwemmen dat was echt heel leuk 
en het was lekker warm we moesten twee spelletjes achter elkaar aan in het water en dan weer wat spelletjes op 
het sportveld en dan moesten we zo vaak mogelijk achter elkaar maar we hadden het niet gehaald maar wel lol 
en toen moesten we nog twee spelletjes doen en dan hadden we estafette zwemmen wij begonnen en ik was vrij 
gelijk met de anderen dus ik was wel snel of zij langzaam ik weet het niet; daarna moest Maaike ik weet niet hoe 
snel ze was want ik moest er snel uit en weer naar de andere kant want ik moest twee keer,maar Boazum was 
net wat sneller anders stonden wij in de halve finale maar het was ook wel heel erg moeilijk want Boazum had de 
halve finale ook niet gehaald. Ik weet niet meer wie het had gehaald maar die school ging naar de zomervakantie 
dicht dus dat was wel grappig en juf zei  zo van de school gaat dicht dan kunnen wij er wel oppassen voor de grap 
dat was wel leuk en er waren ook nog prijzen voor de spelletjes winnaars met de meeste punten misschien ston-
den wij 4e of 5e Ik zou het niet weten ieder geval niet 1e 2e of 3e dat waren andere scholen daarna kregen we van 
de juf Hanny nog een ijsje ik had een peer ijsje die was echt lekker en die anderen allemaal een andere. Oja na 
het zwemmen ( het spelletje) deden Harmen Jakle Hindrik Harmjan en ik steeds water in de mond en dan in kin-
deren hun gezicht spugen het was echt grappig en we duwden veel van Wiuwert in het water dat was echt heel 
grappig dat was het zowat wel.

Vrijdag ik kwam thuis en mijn broer belde me en vroeg: “Ga je straks ook 
mee naar het buitenland?” en ik zei “Ja, maar waarom?” Hij zei “Ik heb een 
motor blok voor mijn auto gekocht en we gaan naar België” en verder hebben  we nog wat gepraat en daarna 
drukten we hem uit en wachtten  tot 4 uur en daar was hij al. We stapten in de auto en gingen weg we moesten 
eerst ergens naar Arnhem daar moesten we een paardenkar ophalen die was best wel heel erg mooi daarna 
mochten we maar 90 km/p dat was wel stom in plaats van 120 moesten we 90 km/p dus het duurde echt heel 
lang. Eindelijk waren we in België en wat zijn het daar rot wegen en we mochten ook maar 70 km/p dat is daar 
gewoon echt heel stom en we hadden een auto mee van mijn broer zijn baas die had een BMW 5 serie die was 
echt cool en hij  ging heel snel maar verder we waren in België en gingen er heen en we waren er en hij deed de 
garage open en we zagen hem al staan en hij praatte in het Belgisch ik kon het niet echt goed verstaan hij had 2 
auto’s een Seat en een VW Golf maar de VW Golf was helemaal uit elkaar gehaald want hij wou hem helemaal op 
nieuw in elkaar zetten en alles zowat vernieuwen en het was een hele coole Seat en eindelijk toen ze uitgepraat 
waren schoven we het blok in de paardenkar en gingen weer op weg naar huis en onderweg zouden we eten 
maar kwam geen MC Donalds tegen dus gingen we bij een pompstation wat eten. We aten salade en 100 meter 
verder was op een brod 10min. MAC Donalds dus moesten we heel hard lachen en er kwamen nog wel een stuk 
of 6 MAC Donalds achter aan maar we hadden toch geen honger meer, dus reden we door en eindelijk waren we 
thuis en gingen we nog even naar Arjen om het motor blok er uit te halen en moesten ook nog de paardenkar te-
rug  brengen en we gingen nu echt naar huis en naar bed want het was al 10 over 12 en dat was wel het weekend 
zowat. bedtijd!!!!!!!!!!.

Rein zijlstra (11)  Groep 7
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Sa as jim al witte ha ik meidien oan it 
Berne Iepenloft Spul! Dat wie in gewel-
dige underfining. Ik moast fansels wol 
altyd oefenje. Dat wie soms wat minder 
leuk. Mar je dogge it foar in moaie en in 
goeie foarstelling! Ik fûn it sels hiel leuk 
om mei te dwaan! Folgend jier sil ik wer 
audysje dwaan. En it leuke fan BIS is, 
der binne hiel folle bern fan dyn eigen 
leeftyd, dus mear freonen of freondin-
nen! No’t BIS ôfrûn is, is it wol in bytsje 
raar datst net mear op woansdei en 
sneons hoest te oefenjen. Mar ja, it wie 
yn elts gefal  hiel leuk! 

Sinne gr. 7

Ik ga nu een klein stukje vertellen over de meivakantie. 
In de meivakantie ben ik naar Zweden geweest. Dat was echt heel leuk! We gingen eerst 
met een Stena Line boot. Die was mega groot!  
In Göteborg ben ik in een pretpark geweest. De 
pretpark heet Liseberg. In dat pretpark ben 
ik in de op 1 na langste achtbaan ter wereld 
geweest. Die was 1,3 km lang. De woensdag 
van de meivakantie gingen we wat meer naar 
de bossen van Zweden. Eerst gingen we langs 
een oud-tante van mama. Die woont in falkenberg. Zij is ooit naar Zweden verhuist. 
Nadat we daar waren geweest, gingen we naar de jeugdherberg: klaveröds. (spreek uit: 
klovereuds) daar was het heel leuk! Daar bleven we drie nachten. Na die drie nachten 
gingen we naar Malmö. Daar woont een achterneef van mama met zijn vrouw en 2 

kinderen van 4 en 5. Hun namen zijn Annie en 
Ellie en de ouders heten Serge en Marie. Maar 
ondanks ik Annie en Ellie niet kon verstaan 
hebben toch heel leuk gespeeld! We gingen ook 
over de mega lange brug. Vrijdagavond laat waren 
we weer thuis. 

Dit was een klein stukje van mijn meivakantie.      
Sinne gr.7

BIS 2016!

Frysk: Nederlands: English:
Strân Strand Beach 
Bal Bal Ball 
Wetter Water Water 
Strânstoel Strandstoel Beach chair
IJsje IJsje Ice cream
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Dag 1
Om negen uur kwam ik op school en had er heel veel zin in schoolkamp, Gebruikelijk 
natuurlijk .We stapten om negen uur in de auto en hadden drie kwartier gereden. En dan 
bedden opmaken eeh niet mijn ding, en daarna even bijkomen op mijn bed vooral Ineke  
die vond mijn bed heel leuk. Na dat we wat gegeten hadden  gingen we naar Diever, en 
zijn we daarna naar de hunebedden gefietst en dat was de eerste keer in mijn leven dat ik 
daar ben geweest en toen we weer naar de Alberthoefe gefietst en  kregen we macaroni 
van de alberthoevekoks. s’avonds zijn we op speurtocht geweest. 

Dag 2
En vandaag gingen we in de auto naar het gevangenis museum maar ik ben daar ben ik al  
eens geweest het is er best griezelig en de boeven bus was geweldig maar ik had al veel 
gezien . En we gingen die dag ook zwemmen in het canada meer het was heel koud brr! 
En daarna aten we pannenkoeken ik had er wel 1234 met kaas en veel stroop ook van de 
alberthoevekoks. S’avonds de bonte avond met als einde een levend kwartet spel en team 
frans en team Johan hadden gewonnen. 

dag 3
we moesten heel erg opschieten met inpakken, en Harmjan had die dag 3 spinnen uit de 
meisjes kamer gehaald  toen stapten we op de fiets en gingen naar duinenzathe en ik ben 
overal in geweest  dit is de top 3 van mijn favoriete attracties. 3 botsauto’s 2 de golf 1 the 
flying swing . en een lekker patatje met een kroket en een hele leuke reis terug over de 
duinen en ook op de terugreis  heuveltje op heuveltje af. Toen we terug gingen was ik heel 
moe en was ik heel verdrietig dat dit mijn laatste schoolkamp was.

Sport dag 28 juni
Wij waren gister in Wommels , het was sportdag 
Er waren allemaal leuke spelletjes te doen  en een daar van was de stormbaan daar stond juf bij en ik 
had daar een E op gekregen ( dat is het best ) ook moest je met rottige ballen gooien en hard rennen . 
wij moesten met bozum in een groepje, en  we moesten ook estafette zwemmen daar mee hadden we niks 
gewonnen jammer! Maar het was wel heel leuk verder 

Middelbare school
Ik ben Maaike en ik zit in groep acht. 
Volgend jaar zit ik op het Bogerman in Sneek.
en ik ben echt benieuwt dat is maar er zijn ook teleurstellende dingen 
zoals Sportdag gister was de laatste keer voor mij en ook schoolkamp. 
Maar er zijn ook leuke dingen aan zoals mensen leren kennen en meer lessen die ook 
uitgebreider zijn maar ook grotere schoolkampen. 
Natuurlijk ben ik wel wat nerveus, omdat het toch nieuw is ,en ook is het niet zeker of ik op 
het Bogerman blijf. Ik ben wel erg blij dat ik HAVO mag doen en op de fiets word vast leuk. 
13 juli mag ik even meelopen en kijken wat er is.  

Maaike gr.8   
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Greide fûgels

De grote bonte specht 

Wij hebben bij ons een vogelhokje en elke 
ochtend komt er een grote bonte specht langs 
om even wat nootjes te eten.

It grut Frysk Diktee
Yn april hienen Sinne, Maaike en ik it grut Frysk 
Diktee. It diktee wie yn it gebou fan provinsje 
fryslân. Wij gongen earst op de fyts nei Mantgum 
en mei de trein nei Ljouwert. Wij rûnen nei de 
bibleteek en dêr stie myn men op ús te wachtsjen. 
Doe hienen we it diktee, dat wie pittich. Dêrnei 
krigen we ek noch in boek en wat stickers. Doe kaam myn mem wer, 
sy wurket bij de provinsje. 

Nei it diktee krigen we noch in “rondleiding” troch it hiele gebou. 
Nei ôfrin gongen we wer mei de trein nei hûs.

Door Aletta Stoelinga groep 8 

Fries Engels Nederlands

Lijp Peewit Kievit

Strânlijp Oyster Catcher Scholekster

Tsjirk Redshank Tureluur

Skries Godwit Grutto

Slobein Shoveler Slobeend

Wettersnip Snipe Watersnip

Wylp Curlew Wulp

Hoants Ruff Kemphaan

Ljurk Sky Lark Leeuwerik

23



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: november 2016
Kopij inleveren vóór 20 oktober 2016

Om ’e Ald Toer
Het redactieadres:

Doarpsstrjitte 39, 9021 CK  Easterwierrum

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

Fan de redaksje

De lêste krante foar de simmerfakânsje, dat wy winskje alle lêzers
in moaie simmertiid ta.

Yn novimber kinne jimme dan wer in nije (hjerst)krante fan ús ferwachtsje.

De doarpskrante Om’e Ald Toer

Foto Geert Siesling
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Agenda

Tiisdei 19 july  Spulwike optocht.
Tongersdei 21 july  Spulwike optocht.
Sneon 3 septimber  âld papier om 10:00 oere oan de dyk.
Tongersdei 8 septimber  Merkeoptocht.
Sneon 2 oktober  Famyljefoarstelling: 
 Joop Magic, gûcheler en balonnen keunstener.
Sneon 15 oktober  Spikerslaan.
Sneon 5 novimber  âld papier om 10:00 oere oan de dyk.
Sneon 13 novimber  Tyskerblues.
Sneon 19 novimber  Lêzing mei bylden oer de Crash fan de Wellington 

bommenwerper by Klaaiterp. 
 Organisaasje Histoaryske Kommisje “Easterwierrumer 

Freonenrûnte” yn gearwurking mei Stichting Missing 
Arman Memorial Foundation.

Sneon 28 janewaris 2017  Rock en Rollband “Hayfever” yn de Tysker.

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 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
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Nijs fan Doarpsbelang.

Rinpaad lâns skoalle:
Nei oanlieidng fan it amtlik oerlis ha wy fan de gemeente berjocht krigen dat yn juny 
it frijlizzende tegelpaad lâns skoalle, fan de Doarpsstrjitte nei de Rydwei en lâns de 
Bûtewei oant de Singel opknapt wurde sil. 
Yntusken is it wurk oan dit paad al úteinset. As dizze krante dan ek by jo op ’e matte 
falt leit it paad der wer kreas by.

Blombakken “Reade Plein” 
De útbloeide en fertutearze blommen en planten yn de blombakken op it “Reade 
Plein” binne troch Dries Altenburg ferwidere en dêrnei hat hy foar nije blommen en 
planten soarge. De blombakken sjogge der no wer prachtich kleurryk út. Dries tige 
tank foar dyn krewearjen.
De blombakken binne troch de Slachtekommisje brûkt as oanklaaiing by de feestlike 
poarte yn ’e buorren. Dit die it tige goed en fan in soad minsken ha wy dan ek 
positivereaksjeskrigenoerdesfearenfierdereoanklaaiingtidensdeSlachteyn
Eastewierrum.

AED. - oplieding 
Yn april wie der troch Tineke Altenburg, lyk as de lêste jierren, in herhellingskursus 
foar de AED organisearre. Dizze koe lykwols troch te min dielname en ôfsizzings 
op it lêste momint net trochgean. Dit is tige spitich, want de kursuslieder wie wol al 
kommen en wy moatte de kosten hjirfoar dan ek wol betelje. Doarpsbelang sil him 
noch beriede oft de kursus tenei noch wol in ferfolch krije moat..

Jeu de Boules-baan. 
No ’t it sportfjild wer klear is, wurdt der ek wer nij libben blaasd yn de oanlis fan de 
Jeu de Boules-baan. Earst sil der in kostenraming makke wurde. By de oanlis fan 
de boarterstún is der noch jild reservearre foar dizze baan.
De fakânsje stiet foar de doar. De measte eksamens binne ôfrûn en hjir en dêr 
hongendeflagenmeiskoaltasaloan’emuorre.Dersteanewerferskatefestiviteiten
op priemmen en de measte minsken sille der efkes op út. 
Fanút Doarpsbelang winskje wy elts in goede fakânsje. Genietsje derfan en dan 
kinne wy mei frisse moed de hjerst en winter wer yn.
Ut namme fan it bestjoer

Tryntsje van der Meer. 
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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 muzykferiening ‘Ons Ideaal’

Op freedtejûn 22 april hat Ons Ideaal in konsert fersoarge yn de Tysker te Easter-
wierrum. Dit wie it Family & Friends konsert. In konsert foar de freonen en famylje 
fandeledenfanitkorpsenwiefierdereknetbekindmakke.Itwieinlytskonsertsje
wêr’t by de lêste nûmers eltsenien fan it publyk mei dwaan koe. Sawol op in eigen 
meinaam ynstrument as op it o sa populêre slachwurk. Dit wie prachtich! Der waard 
entûsjast meidien. Nei ôfrin wie der gelegenheid foar in bakje tee as kofje. In tige 
slagge jûn!
Op sneon 4 junywieitdansafier,deSlachtemarathon.IngrutspektakelynFryslân.
Easterwierrumisitlêstedoarpfoardefinish,foardedraversenderinners.
It korps hat spile by famylje Van der Meer foar hûs ûnder de sinnekap. Dat wie 
wolnoflik,wantitwiewaarmteblazen.Trochdatderinstikaswatfandeleden
fan Ons Ideaal meirûnen mei de Slachte, krige it korps help fan de muzikanten fan 
Euterpe út Beetstersweach. Foar dit korps stiet ús dirigint Menno Haantjes ek en it 
wie moai dat it sa oplost wurde koe. It wie in grut feest en we fûnen it prachtich om 
hjirby te spyljen. Oer 2 jier mar wer!
Op snein 19 junywiedelêsteoekumenyskefieringynitdekorfanitberneiepen-
loftspul.DitkearwiedatneistdeTysker.ItwiedelêstefieringfanEasterwierrum
om’t de tsjerke sluten is. It tema wie: ‘elk einde is een nieuw begin’. It wie in moaie 
marwolinbytsjekâldetsjinstmeiinfleurigeôfsluting,OnsIdeaalspileHappyfan
Pharrell Williams as lêste nûmer.

Agenda:
9 july   âld papier
19 july   Spulwike optocht
21 july   Spulwike optocht
2 septimber  begjin nije seizoen
3 septimber  âld papier
8 septimber  Merke optocht Easterwierrum
5 novimber  âld papier

En dan noch even it folgjende:
Beskikke jo oer muzikale talinten en soene jo dy graach wer ris brûke wolle?
Wy ha in pear seksjes dy’t wol wat fersterking brûke kinne. Mei namme de 
trompetseksje.
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!

Oantsafierenoantdeoarekear!
Wytske Dijkstra
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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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Noflike Jûn “De Easterwierrumer Freonerûnte” 7 maaie 2016

Wat wie it moai waar dizze 7e maaie, it like wol at de minsken net nei binnen woene. 
Elkenien bleau moai bûten stean te keuveljen, der wie dan ek genôch te bepraten sa’t skynt. 
In protte (âld)Easterwierrumers of minsken dy’t in link ha mei Easterwierrum wiene dizze 
jûn nei “De Tysker” ta tôge. Minsken dêr’t we de lêste tiid in protte kontakt mei hân hiene 
melden harren by de yngong en sa krigen ek dizze minsken in gesicht! (âld)Easterwierrumer 
André Kamsma kaam sels mei komplete mappen fol mei âlde fotokaarten en kranteknipsels 
fan Easterwierrum oan setten dy’t hy oan ús Kommisje skonk. Der siet sels wer in Hoogma 
yn de seal dy’t syn bern ynskeakele hie om him nei Easterwierrum te bringen. Bysûnder 
dus om te fernimmen dat in protte minsken noch sa’n bân ha mei it doarp. Nei dat elkenien 
in plakje fûn hie yn de seal wie it tiid foar wat húshâldlike saken. By it opromjen fan 
de tsjerke wie der aardich wat histoarysk materiaal foar it ljocht kaam. Mei help fan de 
Kommisje fan Behear H.Wiro tsjerke koe dit gelokkich beholden wurde en is it no yn it 
behear fan de Histoaryske kommisje. De famylje Laumann-Kingma skonk de klok dy’t se 
fan Wapke Bijlsma urven hiene oan it doarp. Dizze sil yn de takomst in plakje krije yn de 
praatromte. Foar de stipers dy’t de oankeap fan it Doumaboerd mooglik makke ha komt in 
lyts “gouden” buordsje as dank neist it Doumaboerd te hingjen. Hjir komme de stipers op te 
stean. Fansels wie der ek de ûntbleating fan it moaie nije logo wat Ad Grainger spesjaal foar 
ús Kommisje ûntwurpen hat. In fantastysk moai logo wêr’t we tige wiis mei binne. Nei de 
húshâldlikesakenwieittiidfoarinâldefilmutdejierren60oerBaarderadiel.Yndizze
filmsietenu.o.byldenfanitkorpsendeDoumafabryk.Deminskenkoenetidensdefilmen
foto-presintaasjegewoanprate,drankjesheljeenferskowefanplaksadatitalgauinnoflik
sfearke wie yn de seal. It wie te merken dat in protte minsken it goed nei de sin hân hiene. 
Mei sa’n grut ferskaat oan foto’s komme der fansels ek altyd wol bekenden foarby! In protte 
minsken seinen op it ein fan de jûn al fêst ta dat se takom jier seker wer fan de partij wêze 
sille! 
Wienenjoderditjiernetby?Takomjierisde“NoflikeJun”weropdeearstesneonfan
maaie, nammentlik op de 6e maaie 2017!

Út namme fan Histoaryske Kommisje 
“De Easterwierrumer Freonerûnte”,

Stephan Kurpershoek

Reünie Legere Skoalle Easterwierrum 1937 o/m 1940

As âld- Easterwierrumers like it Jetze Dykstra en Jeen van Manen wol aardich om in reünie 
te organisearjen fan âld klas/lokaalgenoaten fan de legere skoalle fan Easterwierrum. 
Hja tinke derby oan de bertejierren 1937 o/m 1940, doe’t hja byinoar yn it lokaal fan master 
Van Manen sieten. As útgongspunt is brûkt in foto fan in skoallereiske nei Schiphol yn 
1950. Mar earst wolle hja ris neigean oft der wol belangstelling is foar sa’n reünie. Dêrom 
binne hja drok dwaande mei it opspoaren fan de krekte adressen. Der binne noch in pear 
ûnbekend, t.w. de adressen fan de bruorren Schaafsma, Doeke en Jouke fan de eardere 
skuonmakker, Tine Sypersma, Folkert Sjoerdsma, Sjoukje Altenburg en Trijntje Huitema. 
FaakswittedehjoeddeiskeEasterwierrumersmooglikfiafamyljedenedigeadressen.

HielgraachdanJetzeen/ofJeentyngedwaanfiatill:0511-476528of0594-212443.Maile
kin ek: j.dijkstra40@knid.nl of ja.vanmanen7@gmail.nl
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Út de Tysker 
 
BIS spile út de Tysker wei 
Wat wie it in moaie foarstelling: De geast fan Spultsjelittens fan Peter Sijbenga, yn 
de rezjy fan Eelco Venema. It waar wie allinne op de beide sneontejûnen wat wif, 
mar it is alle kearen trochgien en dat is yn it hjoeddeiske klimaat suver in wûnder te 
neamen. De lêste útfiering wie wol it hichtepunt: Net allinne dat de bern harren 
bêste foarstelling fan de rige delsetten, de dikke reinbui wachte kreas oan 21.40 oere 
ta, doe't eltsenien yn de Tysker wie om in bakje of wat ranje. Even oer tsienen wie it 
wer drûch en koene se it útspylje.  
It ferklaaien fan de bern, it sminken, en de mooglikheid fan de waarming-up yn de 
Tysker, it foldie prima. Ek de catering slagge knap. Hjir en dêr kin de logistyk noch 
wat byslipe wurde, mar ik tink dat wy sa wol fierder kinne. Hoe't it takom jier presys 
komt is noch de fraach, mar se spylje grif wer ticht by de Tysker.  
 
Tonger 
Begjin maaie sloech de wjerljocht yn de grûn krekt benoardwesten it doarp. Der 
binne nochal wat minsken dy't flink skea oan de elektryske ynstallaasje hiene. De 
Tysker waard sparre, mar der sloech wol in ierdlekskeakelder út: dy fan de 
sinnepanielen. Omdat wy krekt yn de faze fan oergong fan ynternetmodem sieten, 
die de display yn de bar it ek net. Sa koe de stoaring in skoft ûnder de radar bliuwe 
en misten wy in flinke sinnige perioade stroom! Moai trouwens dat de ynstallaasje 
fierder gjin skea oprûn hie!  
 
Automaat 
De nije automaat is lang om let ynskreaun en oanmelden by de bank, dat hy kin no 
ek mei de pinpas of mobile telefoan brûkt wurde as dy geskikt is foar kontaktleas 
beteljen. Op jo ôfskrift komt te stean: Feriening fan Doarpsbelang Easterwierrum, 
dat jo witte altyd wêr't de sinten hinne geane. Kontaktleas kin oant in bedrach fan 25 
euro, en dat twa kear op in dei. Dan moat de pinkoade wer ynjûn wurde. Dat kin net 
op de automaat, wol as jo mei de telefoan betelje.  
Barsluting simmerdeis 
Fanwege alle oare aktiviteiten en de lytsere belangstelling foar de freedtejûns, is de 
bar net mear iepen fan 1 maaie oant de merke. Wol geane de gewoane aktiviteiten 
troch, fansels.  
 
Nederlandse vertaling:  
Zeer geslaagde BIS-voorstelling vanuit de Tysker. Catering in de grote zaal van de 
Tysker ging goed. De samenwerking met het Berne-iepenloftspul lijkt blijvend te 
worden.  
Onweer: tijdens de inslag van begin mei sprong de aardlekschakelaar van de 
zonnepanelen uit, waardoor we een tijdlang geen stroom opgewekt hebben. Murphy: 
net in die periode werkte de display in de bar niet vanwege nieuw internetmodem.  
De automaat werkt nu ook met contactloos betalen via pinpas of mobiele telefoon. 
Tot 2 x 25 euro per dag.  
Zomersluiting vrijdagsbaravond: van 1 mei tot de merke is de bar niet meer open op 
vrijdag. Gewone activiteiten gaan normaal door.  
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Fûgelsangstate (II).

Op de boerderij aan de Fûgelsangleane 15 wonen sinds 30 april 2006 Gert Jan 
en Hinke Koster. Ze zijn de opvolger van de familie Dijkstra, die hier vanaf 1898 
woont. Grootouders Jetse en Froukje trouwen in mei van dat jaar en vestigen zich 
in Easterwierrum. In 1937 trouwen Klaas en Geertje Dijkstra en nemen vervolgens 
het stokje over. Jetse en Anneke trouwen in 1965 en betrekken de boerderij. Aan-
vankelijk is dit een pachtboerderij, maar in 1990 wordt de familie Dijkstra naast ge-
bruiker ook de eigenaar van de boerderij. In de periode, wanneer de familie Dijk-
stra op de boerderij woont is het hoofdgebouw enkele keren ingrijpend verbouwd. 
In 1947 ontstaat de huidige vorm van de schuur en woning. In 1915 wordt het voor-
huis met melkkelder gesloopt en ontstaat een stelpboerderij.

De vorige eigenaar is effectenhandelaar Elprig Bouwmeester uit Sneek, die vanaf 
1872 nabijgelegen landerijen in bezit krijgt. In 1887 koopt hij de boerderij van 
Fokje Douma de weduwe van Jan Assuerus Terwisscha van Scheltinga. Het voorhuis 
koopt hij in 1895 van Jan Titus Terwisscha van Scheltinga, die naar Baernsterbuorren 
verhuist. Hierdoor komt alles weer in een hand terecht.

Arbeidsloon.
In 1817 wordt Fûgelsangstate met zestig pondemaat grasland voor afbraak pu-bliek 

verkocht. Assuerus Terwisscha van Scheltinga uit Ter Idzard is voor 24 dui-zend 
gulden de koper. Hij pakt de zaak meteen grondig aan. Binnen een jaar ver-koopt hij 
ongeveer 80 extra zware ipen en esschen op stam staande boomen. Deze leveren 810 
gulden op. Tevens is er de aanbesteding van het arbeidsloon tot het op-bouwen van 
een ruim voorhuis en boere schuur. De laagste inschrijvers zijn tim-merbazen Ynte 
Jan Kundersma uit Boazum samen met de broers Klaas en Herre Pieters Bootsma uit 
Tirns voor 1799 gulden arbeidsloon. Ze moeten hiervoor de ou-de boerderij afbreken 
en de materialen schoonmaken en opnieuw gebruiken.

Voor die tijd wordt deze boerderij luxe gebouwd. In het voorhuis is een kantoor 
aanwezig en in een latere akte wordt het omschreven met twee woonvertrekken, met 
aangenaam uitzicht. Tevens is er een keukentje en eronder zijn aan de oostzijde twee 
provisiekelders en een uitmuntende melkkelder aanwezig. Na het overlijden van Assu-
erus wordt in 1858 de boerderij publiek verkocht en wordt het voorhuis en enkele 
bijbehorende percelen los van de boerderij verkocht.

Vermogend coopman.
Voordat de familie Terwisscha van Scheltinga zich in Easterwierrum vestigt, 

woont de familie Vogelsangh meer dan honderd jaar op Fûgelsangstate. Al in 1698 
is Gerloff Jouws gebruiker van de boerderij. Opgevolgd door zoon Jouw Gerloffs, 
die bekend staat als vermogend coopman in paarden, met zijn vrouw Oeke Reijners. 
Hun zoon Gelff Jouws overlijdt reeds in 1773 op 28 jarige leeftijd en anderhalf jaar 
later overlijdt ook vader Jouw. Zuster Bauckjen, die in Salverd kort daarna weduwe 
wordt, behartigd vervolgens met haar drie dochters Fûgelsangstate. Op 4 mei 1818 
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houd Bauckjen, ten huize van mejufvrouw de weduwe Adema in de Vogelzang een 
boelgoed. Destijds een aanzienlijk veehouderijbedrijf. . Aangeboden worden : 30 
Zoo melke, kalve en vare koeijen, 7 rieren, 7 hokkelingen, 1 twenter bul, 1 enter bul, 
8 schapen met lammers, 13 gelde schapen, 2 oude varkens met 16 biggen en eenige 
kalvers. Daarnaast is er 12 koeseten best gewonnen hooi, 3 beslagen hooiwagens, een 
aardkar, kaasketel, kaaspers en tjenne.

Eenige meubelen en huisgeraden en wat verder tot een deftige inboedel behoort. 
Baukjen overlijdt in 1826 op 79 jarige leeftijd.

Het eigendom van deze boerderij is sinds 1698 in handen van His van Botnia, 
opgevolgd door de kinderen Burmania. Rond 1750 wordt Jouw Gerloffs naast 
gebruiker tevens eigenaar van de boerderij.

In 1640 is papist Pyeter Hettis de gebruiker van Fûgelsangstate, met schrijver Pieter 
Lieues als eigenaar. In 1606 is de pachter Pieter Yskeszoon, maar twaalf jaar later 
wordt de pacht beëindigd. Voor de reformatie hoort de boerderij bij het kloosterbezit 
van Bloemkamp in Hartwerd. Van 1511 tot 1580 worden beide boerderijen gepacht 
door enerzijds Jarig en zoon Dye Atsma en anderzijds Dirk en dochter His Fûgelsang. 
Dye en His trouwen met elkaar en voegen de boerderijen samen.

Nico van der Werf

35

Om ’e Ald Toer, juli 2016



Deel III van een “vervolg verhaal” in meerdere delen.

25 juli 2011. Na 70 jaar eindelijk een Plaquette bij de Crasplaats Kleiterp.
In de voorgaande jaren hebben ze de RAF eindelijk zover kunnen krijgen, dat die 
toestemming gaven voor het plaatsen van een Plaquette aan de rand van de crash-
plek, dat geplaatst is exact 70 jaar na de crash op 25 juli 2011. Op die dag ontmoette 
ik op de parkeerplaats daar twee broers Clemens en de vrouw van één van hen, uit 
Margate, Kent Engeland; 2 zonen van de (naast jongere) zus van Alfred John Le 
Poidevin,deradiotelegrafistvandeWellingtonR1397toen23jaarjong.Hunmoe-
der was toen 92 jaar en nog in leven, heeft 70 jaar lang niet geweten waar haar broer 
gebleven was!
In de oude Kerk van Bozum was de bijeenkomst, die ik samen met hen heb bijge-
woond,. Onderweg naar Bozum vroegen ze mij de reden van mijn komst hier. Ik 
vertelde dat mijn vader het bewuste vliegtuig in de nacht van 24 op 25 juli 1941 uit 
de lucht had zien vallen, hun monden vielen open van verbazing en vroegen: “But 
how, and what did he seen? Toen ik hun vertelde dat het neergeschoten was en vrij 
hoog in de lucht geëxplodeerd was in een vuurbal, huilden ze als kinderen, waren 
ook opgelucht dat de bemanning dus niet lang geleden kon hebben! We zijn die mid-
dag bij elkaar gebleven, ook tijdens de onthulling op Kleiterp, we hebben sinds dien, 
mailcontact met elkaar. Uit de laatste mail voorafgaande aan de onthulling van de 
grafstenen in L’warden, vernam ik dat ze daar door ziekenhuis verplichtingen niet 
aanwezig konden zijn, en dat hun moeder The Old Lady “Clemens-Le Poidevin” in 
april 2015, 96 jaar oud, overleden was.
Kleiterp:2011, Hoge Omes, vertegenwoordigers van binnen en buitenlandse overhe-
den, RAF en Kon. Luchtmacht, onthulden de Plaquette, onder het spelen van de 
“Last Post” en een Fly-By van 2 F16’s van de Leeuwarder Vliegbases voorbij. De 
laatste tonen van de Last Post werden door één van de vele toekijkende koeien aan de 
anderekantvanhetfietspad,meteenhartgrondigenindrukwekkendlangeboeeee..
beaamd Er waren heel wat nabestaanden uit Engeland en New Zealand naar Bozum 
gekomen om hun familieleden te eren. De “Stichting Missing Airman Foundation”, 
wilde méér van de RAF, dan alléén die Plaquette aan de rand van het crashveld, ze 
wildeneenrectificatieopdeGrafsteenvandezebemanning,nudeRAFeindelijk,
schoorvoetend, had toegegeven dat die bemanning inderdaad bij het toestel van Klei-
terp hoorde, moesten ze die laatste stap nog zetten, ze beloofden dat voor 2016 te 
zullen realiseren, maar ambtelijke molens draaien ook daar langzaam, dit jaar heeft 
de Stichting SMAF nog een bezoek aan Downingstreet 10 in Londen moeten bren-
gen, om de zaak daar nog eens aan te zwengelen, om het inderdaad voor 2016 te 
realiseren, Downingstreet 10 heeft de RAF een schop onder de kont gegeven , en zie 
daar,hetwas”nuzomaarineen“poepeneenscheet”gefixt.Maandag14sept.2015
Leeuwarden: Na op vrijdag 11 sept. al in de pers aangekondigd, werd maandag de 
oude grafsteen door de RAF verwijderd en er kwamen twéé nieuwe stenen voor in de 
plaats, elk voorzien van drie namen van de zes koppige bemanning van de Wellington 
IC R1397, van het 103e Bomber Sqdr..
Maandagavond 14 sept j.l. kreeg ik een telefoontje van mijn schoonzus uit Wommels, 
die mij vertelde: “Dyn heit is op de Omrop, is yn Bynt”, ik zeg: “dat kan niet, die 
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Holle Bolle Tsjing!

Oerinkelewiken(18oantenmei21july)isitwersafier,Spulwike2016gietfan
start! Dit jier bestiet spulwike 44 jier en it tema fan dit jier it Beroppen. Fansels ha 
wy as stifting en (haad)lieding der alles oan dien om der in fantastyske wike fan te 
meitsjen foar de bern!

Oars dit jier is dat in diel fan de Spulwike aktiviteiten (podium en tintsjes) op de 
gemeentegrûntuskenCofriMiedemaendeTyskerynplakfinesil(krektasitBerne
Iepenloftspul),despultsjesmeidebernfinewolgewoanopitsportfjildplak.

Wy hoopje fan herte dat jim as omwenners krekt sa’n geweldige wike ha as de bern. 
Mochten jo fragen of opmerkings ha, dan kinne jo altyd efkes skilje mei ien fan ús.
Foarsitter: Johan Koornstra (06-21104990 / easterwierrum@spulwike.frl)
Skruiwster / Ponghâldster: Lidewij de Boer (06-13236443)

Mei freonlike groetnis, 
Spulwike Easterwierrum

is 23 jaar geleden al overleden. Dat wist ze natuurlijk ook wel, maar hij werd daar 
genoemd en geciteerd m.b.t. Bozum, en dat vliegtuig, dat wilde ze me even vertellen, 
lief van haar.
Leeuwarden 2015.
Dinsdag 15 sept. 2015, 74 jaar en twee maanden na de crash boven Kleiterp, kregen 
deze zes jonge jongens hun naam terug op hun graf, met méér dan de zelfde plechti-
ge onthulling als in 2011 bij Kleiterp, ook nog met inzegening door een Anglicaanse 
priester.
Ik herkende op internet, veel gezichten van vier jaar geleden op Kleiterp. En weer 
met eem FlyBy door 2 F16’s van Leeuwarden!
Deze zes Airman worden nu, voor het éérst na ruim 74 jaar, weer met hun naam ge-
eerd!
Dankzij terriërs als Drijver, Van Tuinen en Stienstra, die 35 jaar lang niet los lieten, 
waaraan ze eenmaal begonnen waren, en de juiste gegevens in handen kregen voor 
succes, soms ook met een beetje geluk!
Devolgendeafleveringgaatover,dehoedenderandvandecrashindenachtvan
24op25juli1941,jekuntookzeggen„deOorzaakenhetGevolg‟endeWetvan
Murfy.
Wie waren die jongemannen die we hier tegenkomen, en waar kwamen ze vandaan ?
Wat deden ze boven Friesland en Klaiterp? Die jongens waren hier niet voor eigen lol 
of fun, of voor avontuur, ze dienden een hoger doel op “het wereld schaakspel van de 
OORLOG”! 

FT  Wordt vervolgd.
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Stichting Begraafplaats Easterwierrum

Klok
It hat in skoft stil west op Tsjerkebuorren; de klok lette net mear. Mei de yngong fan 
de simmertiid wie de timer yn de war rekke en gie de klok sa no en dan op ’e rin. 
Sijmen Schoustra hat besocht it mei in lytse timer te ferhelpen, mar de minimumtiid 
wie 25 minuten en dat wie te lang foar de omwenjenden én de klok. Dan mar 
wachtsje op de nije oanwinst.
Op 19 juny hawwe Dries Altenburg, Dinnie Boersma, Bob Cook en Jan Schotanus 
de Âld Toer fan boppen oant ûnderen skjinmakke om it wurkjen foar de mannen fan 
Vellemawatnoflikertemeitsjen.Op22en23junyhasedewizerplaatpleatstender
in elektroanyske klok oan fêstmakke mei in slachhammer. No lit de klok elk (heal)
oere de tiid witte, liedt er ek noch om 8, 12 en 6 oere, én kinne jim, yn elts gefal 
winterdeis, fan de dyk ôf sjen hoe let it is.

Hôf
Yn juny hat it hôf der net bylein sa’t wy dat woenen. Ferskate minsken ha der dan 
ek wat fan sein. De reden wie dat trije kantsjemeaners kapot wiene en makke wurde 
moasten; mei dat groeisume waar giet it dan hurd fan jin ôf. Dat is ús likemin nei ’t 
sin as jim, mar soms sit alles tsjin. We hoopje fansels dat dit net wer bart; it hôf, de 
toer en de terp binne ús dierber.
De grêven sels lykwols moatte foar it grutste part troch de famylje ûnderholden 
wurde.

Dansen in Friesland zoekt jou!
Dansen in Friesland nodigt jou uit om twee gratis proef lessen te komen doen in 
Easterwierrum. De lessen worden gegeven op dinsdag in dorpshuis de Tysker 
(Skuorrehôfwei 2A).

De proeflessen worden gegeven op 13 september en 20 september 2016. 
Mocht je later willen instromen is dit ook mogelijk dan geld ook: 
“de eerste twee lessen gratis”

15:00 - 16:45     2 t/m 4 jaar     Peuterdans
15:45 - 16:45     5 t/m 7 jaar     Dancemix, accent op jazz/klassiek
16:45 - 17:45     8 t/m 10 jaar   Dancemix, accent op jazz/show
17:45 - 18:45   10 t/m 12 jaar   Dancemix, accent streetdance/showdance/modern
18:45 - 19:45   12 t/m 16 jaar   Dancemix, accent op jazz

De danslessen in Easterwierrum worden gegeven door Els Meijer. 
Opgevenvoordegratisproeflessenkanondervermeldingvan:Naam,leeftijd,
leslocatie (Easterwierrum), contactgegevens (emailadres en telefoonnummer).
Stuur naar: elsmeijer55@gmail.com
Voor meer informatie over de dansschool ga naar www.danseninfriesland.nl
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Beste bewoners van Wirdum, Weidum en omstreken, 
 

Het is al een tijdje stil rond de verhuizing van onze praktijken in Wirdum en Wei-
dum naar het nieuwe pand „it Kleaster‟ in Wytgaard. Maar schijn bedriegt, we heb-
ben niet stil gezeten, in tegendeel! De aangekondigde opening in 2015 is tot onze 
spijt niet gehaald maar achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan de 

realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum. De gemeente buigt zich momenteel 
over de aanvraag van de bouwvergunning en we hopen binnenkort met de verbouw 
te kunnen beginnen. Zodra er meer zekerheid bestaat over een verhuisdatum zullen 

wij u op de hoogte brengen.  
Naast alle inspanningen voor de verhuizing zijn we het afgelopen jaar ook druk 

doende geweest met het vormgeven van de huisartsenzorg in Leeuwarden Zuid en 
met het verder uitbreiden van de zorg op onze buitenlocatie in Mantgum. Inmiddels 
kunnen we met trots vermelden dat we voor onze patiënten in Zuiderburen en Zuid-
landen 2 locaties hebben geopend. En in Mantgum weten steeds meer patiënten on-
ze spreekuren aan de Wide Hoeke 12 te vinden. Mocht u vanuit praktische overwe-
gingen gebruik willen maken van een spreekuur op een andere locatie dan voor u 

gebruikelijk: U bent op iedere locatie van harte welkom!  
 

We kijken er naar uit om samen met de medewerkers van Buurtzorg, de fysiothera-
peut en de apotheker u met Gezondheidscentrum „it Kleaster‟ een prachtige voor-
ziening in de buurt te kunnen bieden. Voor het laatste nieuws en alle nieuwe ont-

wikkelingen kunt u altijd onze websites raadplegen: www.wirdum.uwartsonline.nl 
en www.huisartsweidum.nl   

 
De huisartsen van Wirdum en Weidum 

 

 
Een impressie van de verbouw van gezondheidscentrum „it Kleaster‟  
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Om ‘e Ald Toer, juni ’16 

 

 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. 
Herfst   10 – 18 sept (week 37) 
Kerst     31 dec – 8 jan (week 1) 
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Leeuwarden, 9 juni 2016

Onderwerp : Reacties op inloopbijeenkomst herinrichting N354 Snitserdyk

Geachte heer, mevrouw,

In januari 2016 hebben we in De Trijesprong te Raerd een inloopbijeenkomst 
gehouden. De vragen en reacties van de aanwezigen daar zijn gebundeld en worden 
hieronder beantwoord.

Inhaalverbod
Het inhaalverbod wordt uitgebreid. Inhalen mag straks alleen nog op de rechte 
stukken met veel overzicht. Omdat we denken dat bij een volledig inhaalverbod 
mensen tóch gaan inhalen, kiezen we ervoor het inhalen te blijven toestaan op 
plaatsen waar men dat het beste kan doen. Hierover hebben we ook overleg gehad 
met de politie en verkeerskundigen.

Parallelweg
Om sluipverkeer op de parallelweg te ontmoedigen, kunnen we drempels, 
versmallingen of asverspringingen aanleggen. Maar deze fysieke maatregelen zijn 
mogelijk onveilig en leiden tot overlast voor het landbouwverkeer en de omgeving.

Het weren van landbouwverkeer is niet wenselijk. Op 80km/uur-wegen met veel 
verkeer rijdt het landbouwverkeer op de parallelweg. Zo worden doorstroming en 
verkeersveiligheid beter geborgd. Vanwege het verschil in snelheid tussen landbouw-
verkeer en (vracht)auto’s, zijn de kansen op en risico’s bij onveilig inhalen erg groot.

Een bredere parallelweg lijkt veiliger, maar de praktijk leert dat de snelheid van 
de gebruikers ervan dan vaak toeneemt. Dit willen we graag voorkomen. Extra 
passeerplaatsen worden alleen aangebracht als er sprake is van overmatige 
bermschade; hiervan is geen sprake. De wettelijk vastgestelde maximumsnelheid op 
deze parallelweg is 60 km/uur.

Op de parallelweg kan men verblind worden door koplampen van verkeer op de 
hoofdweg. Een dicht hekwerk of groenvoorzieningen kunnen dit oplossen. 
Bijkomend voordeel is dat minder verkeer van hoofdrijbaan naar parallelweg 
oversteekt, of andersom. Als we het schetsontwerp uitwerken, concretiseren we 
deze maatregel(en).

We kozen in het schetsontwerp voor ovondes in plaats van rotondes, zodat (vracht)
auto’s redelijk snelheid kunnen houden. Automobilisten zullen minder vaak de 
parallelweg gebruiken om langzamer rijdend verkeer in te halen.
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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

Directe belanghebbenden
Zodra we het schetsontwerp gaan uitwerken, spreken we met direct belanghebbenden. 
Voor parallelle verbindingen gaat de provincie geen grond onteigenen. Als provincie 
en grondeigenaar geen overeenstemming bereiken over de aanleg van een parallelle 
verbinding, leggen wij deze niet aan. Daarnaast wegen we de investering op 
ontsluitingswegen af op de winst in verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

We streven naar minder erfaansluitingen op de N354. Dit kan door aanleg van 
landbouwontsluitingspadenaandenoordzijdevandeN354.Eenfietspadaanleggen
in plaats van zo’n parallelle verbinding biedt geen oplossing voor de erfaansluitingen.

Overige maatregelen
We kozen in het schetsontwerp voor het plaatsen van bomen langs de weg in
Tsienzerbuorren, om de inrichting van de weg duidelijk te laten afwijken van de rest 
van de N354. Dit helpt om het verkeer langzamer te laten rijden in Tsienzerbuorren.

Naar het eventueel inrichten van containerstandplaatsen langs de parallelweg kijken 
we bij het uitwerken van het schetsontwerp.

Met vriendelijke groet,

J. Hiddinga Projectleider
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Soulmates
“Rakker ligt languit midden op het kruispunt en kan helemaal niks meer”, zo luidde 
hetzeerdringendespoedgeval.Ingedachtenzagikallemaalauto’sineenfilevoor-
zichtig om de hond heen manoeuvreren… Toen ik arriveerde bleek de ouwe Labra-
dorreu inderdaad uitgeteld op een overigens doodstille kruising te liggen, recht voor 
het huis waar ie woont. Na onderzoek kreeg ik ’m met enige moeite weer voorzichtig 
in de benen en stiefelde de grote reu zwaar hijgend naar huis terug. Ik zwaaide naar 
zijn baas Arjen, die steunend op de rollator voor het raam stond toe te kijken. Binnen 
passeerden verschillende opties omtrent de oorzaak de revue. Rakker is twaalf. Leeft 
al ruim twee jaar op pijnstillers c.q. ontstekingsremmer wegens chronische artrose 
van de achterhand, maar doet het daar prima op. Drie jaar geleden heb ik nog een rare 
tumor van zijn poot verwijderd en ook daar is hij volledig van hersteld. Epilepsie zo-
als één van de vorige honden van het echtpaar destijds had was het in ieder geval niet. 
Dat geeft vaak een kramptoestand en nu was Rakker gewoon ineen gezegen tijdens 
het uitlaten. Ik kon slechts een hele vage snelle hartslag aus-culteren en nauwelijks 
eenpolsvoelen.HetmeestwaarschijnlijkwasdatRakkereenflauwteheeftgehad
door hartfalen en daardoor even uit de tijd was geweest. De symptomen van al enige 
tijd hoesten bevestigden dat ook nog eens. “Heeft ie het dus ook aan het hart, net als 
zijn baas”, luidde de conclusie. Arjen heeft namelijk een kleine dertig jaar geleden op 
zijn 46ste al een hartinfarct gehad en de eerste omleiding gekregen. En momenteel 
is hij herstellende van 10 weken ziekenhuisopname na weer een ingreep. Ik schreef 
Rakker medicatie voor om zijn hart beter te laten functioneren en het overtollige 
vocht uit de longen af te drijven. Dan neem ik afscheid met een bemoedigende schou-
derklop voor de baas. Arjen kromp ineen van de pijn, want zat daar vlakbij niet de 
wond van het implantaat dat hij net had gekregen…?
Drie dagen later bij het controlebezoek sprintte Rakker me tegemoet in de hal. Het 
ging zo goed dat Rakker zich teleurgesteld toonde dat ie z’n gewone rondje niet meer 
mocht maken, zo vertelde de bazin mij. En dat had ik nou juist verboden om situa-
ties als eerder te voorkomen. De vrouw des huizes heeft het overigens maar druk met 
haar patiënten. Vandaag heeft ze zelfs ook nog een ziek kleinkind onder haar hoede. 
“Gelukkig bent u heel wat mans. Bovendien is het mooi weer en kunnen ze lekker in 
de tuin”, opper ik. “Jaa, maar die moet ik ook nog helemaal in m’n eentje onderhou-
den…”

Het is een beetje riskant om een stukje te schrijven 
over deze beide hartpatiënten. Want ze leven alle-
bei natuurlijk bij de dag. Maar als de hond zich net 
zo’n taaie Rakker toont als zijn baas, zal het best 
wel loslopen. Ik hoop dat deze beide soulmates nog 
een hele poos gegund is.
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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

Kulturele 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

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




