
SKOALLE- EN DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM HJERST 2016

It is wer tiid om 
wite stippen op 

reade paddestuollen 
te fervjen...

Yn dit nûmer û.o.
• Nijs út groep 1 en 2 
• Ferhalen fan groep 

3, 4 en 5 
• Groep 6, 7 en 8 

oer (hjerst)fakânsje 
en mear 

• Doarps- en 
ferieningsnijs 

Jan Altenburg 
eksposearret yn it 
gemeentehûs yn 

Wommels

Feike Terpstra en Nico 
van der Werf mei 

harren hystoaryske 
ferfolchferhalen



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. 



Voor u ligt alweer de eerste schoolkrant van dit schooljaar! De herfstkrant!

Na een lange nazomer zijn we dan toch echt in het herfstseizoen 

terecht gekomen.

De kinderen zijn 

inmiddels al weer 

helemaal gewend aan 

hun nieuwe groepen 

en structuren.

Groep drie kan nu 

al een beetje lezen, 

schrijven en rekenen, 

de kinderen van 

groep 4 zijn intussen 

begonnen met het 

aanleren van de 

tafels en terwijl er bij 

de kleuters nieuwe 

kinderen zijn komen 

wennen, wordt de 

reeds aangeleerde 

kennis bij de kinderen 

in de oudere groepen 

steeds verder 

uitgebreid. 

Vanaf groep 4 wordt 

er bij ons op de 

Fôlefinne gewerkt 

met tablets van Snappet. Enkele kinderen waren er al aan gewend en voor 

anderen was het nieuw. Veel kinderen vinden het leuk en uitdagend om het 

werk op de tablet te maken in plaats van in een schrift. Uiteraard maken de 

kinderen niet al het werk op de tablets. Er is gelukkig ook nog tijd voor het 

schrijfonderwijs op papier.

In deze editie van de schoolkrant hebben de kinderen weer hun best gedaan 

op de geschreven en geknutselde kunstwerkjes. Lees gezellig mee en geniet 

van de mooie verhaaltjes.



Nieuws uit groep 1-2
Zoals de meeste ouders (en natuurlijk grootouders) al hebben vernomen zijn we 
momenteel druk bezig met het thema “Familie”. We zijn eerst gestart met de 
kinderenboekenweek (dit thema was “voor altijd jong”) en nu werken we dit verder 
uit met de rest van de familie.

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we verschillende activiteiten gedaan. We 
zijn gestart met een bezoek aan het Scheepvaartmuseum te Sneek. Hier konden 
de kinderen allerlei dingen ontdekken en ervaren die met vroeger te maken 
hebben.

Ook hebben we koekjes gebakken voor de pake’s en bepppe’s of opa’s en oma’s. 
We hopen dat ze in de smaak vielen..

Verder hebben we nog oudhollandse spelletjes gedaan met behulp van een aantal 
grootouders. En natuurlijk hebben we in de klas ook verschillende activiteiten en 
werkjes gedaan die aansluiten bij dit thema.

Ondertussen heeft het weer ook een omslag gemaakt, het is nu echt herfst. 
Ook hier werken wij aan op school. Heeft u onze mooie herfsttafel al gezien? 
En onze werkjes die in de klas hangen? Kom maar gauw eens kijken!

Ook mogen wij weer een nieuwe leerling welkom heten. In de zomervakantie is Jort 
4 jaar geworden!  Welkom Jort, je hebt je plekje al helemaal gevonden binnen de 
groep. We hopen dat je een fijne, leerzame en gezellige tijd bij ons zult hebben.

Onze pake’s & beppe’s en opa’s & oma’s
kunnen heel goed…

matthew: mijn opa kan heel goed een hok maken
anouk: mijn beppe kan heel goed winkelen
femke t: mijn opa kan heel goed tekenen
mirthe: mijn beppe kan heel goed breien
doutzen: mijn pake kan heel goed paarden tekenen
jelle: mijn beppe kan heel goed met een ladder op het dak klimmen
siger: mijn pake kan heel goed autorijden
genna: mijn beppe kan heel goed breien
thys: mijn beppe kan heel goed knutselen
jelte: mijn beppe kan heel goed breien
jort: mijn pake kan heel goed in bomen klimmen
femke w: mijn beppe kan heel goed speelgoed tillen
froucke: mijn pake en beppe kunnen alles heel goed
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Dit is Tomke Tim – Tam – Tom
Dan komt Wiisfinger Bûterblom
Grutte Mulfinger moai middenyn.
Ringfinger Roets fan ús Beppestyn
Lytse Piterpinkje leit noch te sliepen
Hantsje iepen – hantsje ticht!

Tomke yn ’e mûle?

Gjin gesicht!

Fingerferske

Tingeling, tingeling
(belje oan it earleltsje)

Wa is dêr?
Pake, beppe
(mei de finger oer de eachslidden strike)

Gean de gong mar troch,
(By de noas delgean)

Draai de kruk mar om,
(de punt omdraaie sabeare)

Fei de fuotten ôf,
(ûnder de noas hinne en wer strike)

en kom der dan mar yn!
(de finger yn de mûle dwaan)

Songtekst

The leaves, leaves, leaves up in the trees
turn yellow, red and brown.
The rain, rain, raindrops in the streets
will make them all fall down.

The leaves, leaves, leaves up in the trees
are hanging upside down.
The rain, rain, raindrops in the streets
will make them all fall down.

And when they fall down, down, down!
Children will jump on them all over town!
When they fall down, down, down!
Children will jump on them all over town!
And when they fall down, down, down!
Children will jump on them all over town!
When they fall down, down, down!
The raindrops have made them all wet.
And have painted them red.
And have painted them yellow and brown.
And then they fall down! 

Activity 16 Song Down, down, down
                leaves, tree, yellow, brown, wind, rain, raindropWOORDEN
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De kinderen van groep 3 zitten nu al een 
aantal weken in groep 3 en kunnen al redelijk 
goed schrijven! Lees maar eens mee welke 
woordjes zij al kunnen lezen en schrijven. 
Sommige kinderen hebben zelfs woordjes 
geschreven die passen bij de herfst!
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Herfstvakantie van Marten groep 5.

Het was een heel leuke vakantie. Ik ben bij mijn nicht 

Pietrik geweest. één nachtje. Ik en Doutsen en Rikst en wij

Hebben een film gezien en Doutsen en ik hebben 

Een brug gebouwd en hij was groot. 

Dit was mijn vakantie.
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Rikst bijlsma groep 4
Ik ben in de vakantie naar Amerika ik was naar de bruiloft .
En ik heb berg geklommen en ik viel er bijna van af .
Eerst moest je een half uur in het vliegtuig .
En toen moest je heel lang in het vliegtuig we moesten.
  we zijn heel lang in de kemper mare noan lize hylke rikst .
26 oktober  zijn we terug gekomen

Rikst bijlsma 27 oktober

Berber terwisscha van scheltinga – mijn herfstvakantie

Ik ben naar het rijster bos geweest daar hebben we eikeltjes
En beuknootjes gevonden. En wytse was in een modderplas 
gevallen toen gingen we heel snel terug naar de auto.
En toen we klaar waren gingen, we naar het strand want er
was heel dicht bij het bos een strand.
Ik ben ook nog in Amsterdam uit logeren geweest, toen heb
ik patat gehad.
En we zijn naar het safaripark geweest en toen ik thuis was
Hebben we pannekoeken gegeten.

grytsen Herfst vakantie.

Ik ben naar Sil zijn feestje geweest.
en we karten en ik ben eerste geworden.
En wij hebben gelasergemet en ik ben 4e geworden.
En toen Sil. Sil is mijn beste vriend en achter neefje.
En ik ga heel vaak met hem spelen.
en wij hebben plezier gemaakt op het feestje.
En we hebben in de vakantie toen .
En we zijn uit eten geweest en ik heb gespeeld.
Het was een leuke vakantie
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Naar Amerika: 

We zijn 3 weken naar Amerika 

geweest. En we hebben daar hoge 

bergen gezien. En we gingen heel 

vaak laat naar bed. We hebben wel 

3 keer pannenkoeken als ontbijt 

opgegeten dat was wel lekker hoor. 

We hebben ook gewinkeld. En ik 

heb heel veel gezien en gedaan. 

We zijn in Utah, new Mexico , 

Colorado en Arizona geweest.

We zijn 5 kilometer de bergen 

geweest. Het was elke dag wel 

tussen de 20 – 30 graden. Maar 

op twee dagen niet. Toen hadden 

we sneeuw en regen. We zijn heel 

vaak in de winkels walmart en 

hobby lobby geweest. We waren 

naar een flea market. We hebben 

ijs gekregen. Dit is een plaatje 

van Arizona. Mijn moeder wilde 

van elke Mack op de foto. Ik vond 

dit de mooiste staat waar we zijn 

geweest. Ik vond het gek dat ze in 

Amerika geen belastingen hebben 

met auto’s.

Ik Heb veel leuks gezien. En dat was 

mijn verhaal. 

Hylke groep 6.
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ZOMERVAKANTIE 2016!!!

De eerste week ging ik naar ponykamp daar had ik 
super veel zin!

Het thema was Olympische spelen! Van tevoren had ik 
een hele mooie Olympische taart gemaakt! omdat er 
ook een wedstrijd is wie de mooiste taart heeft!  We 
gingen zondag naar Dwingeloo in provincie Drenthe 

Het was daar heel mooi,  eerst kreeg ik een mooi 
T-shirt daarna gingen we een namen spelletje doen dat 
was wel gezellig! En daarna gingen we knakworstjes 
eten en soep en slapen! Maandag ochtend gingen we 
ontbijten en rijden! 

Na de les gingen we zwemmen met de pony`s daar was een meertje

Dat was wel lekker even daarna zwemmen! Op het plaatje dat was het logo van de 
accommodatie het heette Het Bonte Paard. Die avond gingen we een bosrit maken dat 
was super leuk dat deden we in groepjes daarna natuurlijk weer zwemmen!!! Toen gingen 
we een spelletje doen en op bed! Dinsdag hadden we het zelfde ontbijten en rijden maar 
dan springen het was super warm! Gelukkig hadden ze lekker koel drinken na de les even 
zwemmen en af zadelen en naar een groot meer daar gingen we zelf zwemmen dit keer 
niet met de pony maar zelf! Het was heel licht blauw, we wouden met de luchtbedden naar 
de over kant maar dat viel ons tegen het was best een end! We gingen toch terug en even 
zonnebaden! Later toen we weer terug waren gingen we even chillen! Ik was erg verbrand 
het deed heel erg pijn ik had gewoon een bikini afdruk op mijn lichaam! Woensdag zouden 
we een lange buitenrit maken maar het zou 34 graden worden dus hebben de leiding 
bedacht om de buitenrit kleiner te maken en dan zouden we ergens heen en dan kwamen 
we uit op een groot meer en zouden we even zwemmen en weer terug! We waren in 
groepjes van twee en ik zat in groepje 2 en wij kwamen daar en hun waren uit  het meer en 
het Staatsbosbeheer was er bij we mochten daar niet zwemmen en dat wisten wij niet dus 
heeft hij het andere groepje een boete gegeven en wij mochten dus niet zwemmen data 
was echt niet leuk maar ja het was niet anders! Dus toen gingen we weer terug en daar 
even zwemmen! 

Donderdag ochtend hadden we crossles dat was erg cool! Die avond hadden we bonte 
avond dat was erg gezellig en vrijdag gingen ze bekent maken wie de mooiste taart had! 
En een leider zei: de mooiste olympische taart gaat naar Thalda! En ik was super blij met de 
prijs dat was mijn ponykamp 2016! 

Daniëlle en ik zijn in Hengelo geweest voor haar stage eerst gingen we   naar de bioscoop 
en toen hebben we Huisdiergeheimen in 3d gekeken dat was een hele leuke film en ook 
een keer kwam een hele grote adder en daar schrokje heel erg van! En toen even naar de 
MC Donalds! En naar de Ikea die was super groot! En daar waren huisjes in gebouwd dat 
was erg leuk!

We zijn naar Harich geweest daar hebben Daniëlle en ik met de paarden naar het bos 
geweest dat was heel gezellig! we gingen ook heel snel in galop dat was heel cool en dan 
ook snel in de bocht!

Mijn vader en moeder gingen lopen, toen wij weer terug waren was daar ook een waterbak 
dus daar gingen we even in het was heel leuk! Dat was mijn zomervakantie 2016!
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Schoolkrant stukje

Scheepvaart museum:

Met de opening van de Kinderboekenweek zijn wij 
naar het scheepvaart museum geweest. Groep 1 t/m 4 
ging met iemand mee en groep 5 t/m 8 ging met juf  
Anita mee. Wat ik het leukst vond was het tollen, want 
er waren touwtjes en tollen. Je moest het touwtje om 
de tol rollen en dan de tol weggooien en dan heel hard aan het touwtje trekken. We 
hebben ook op een lij geschreven. Dat was heel raar. Het piepte een beetje. Het deed 
pijn aan de oren.

We hebben ook sokken gestopt, maar daar ben ik niet aan begonnen. Want we moes-
ten weer weg. 

Frysk lab:  

Wy ha dy dei in leuke moarn hân, want we ha een 
ûltsje makke dat ljocht joech. Hielendal sels. Want 
we ha soldeare. Dat wie best eng, want dat wie hiel 
hyt. En wij ha 3D printen. Ineke en ik ha in hiel gek 
popke makke. Want it moest in fantasy bist wurde. 
It seach der hiel gek út doe’t  it út de 3D printer kaam. It is in wyt bistke mei in 
huodsje en in hiel grappich liif. En knine earen as earmen en fuotten. 

In stikje hjerst fakânsje: 

Yn de hjerstfâkansje binne Marten en Rikst 
en ik útfanhûs west bij ús nicht yn Winsum. 
It wie hiel leuk. we ha een film sjoen. Dy hiet: 
Mister Peabody en Sherman. En wy binne 
nei Frentsjer west. We ha allegear boaten 
sjoen  echt hiele rare en moaie. En ik kaam 
healwei alven op bêd. 

Doutsen gr.7
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Schoolkrant 2016
Wij zijn met de hele klas in het 
Fryske lab geweest en daar hebben 
een we uiltje gemaakt en dan had 
je en figuurtje en daar moest je 
een lampje in maken en daarna had-
den we pauze en daarna gingen we 
een 3D poppetje maken. Je moest 
het eerst ontwerpen op een laptop 
en dat duurde nog wel even en je 
moest het samen doen en het was 
echt vet hoe veel 3D printers en 
andere dingen ze hadden ook een la-
sers en een man die vertelde heel 
veel daarover en het poppetje was 
wel super  klein maar wel goed ge-
lukt en iedereen had echt een heel 
mooi en klein en goed gelukt poppe-
tje gemaakt en daarna zijn we nog 
op de foto geweest met onze poppetjes en ze zouden misschien nog 
een keer komen en ik vond het echt super leuk! 

                Harmjan Boersma 

Dinsdag 18 oktober had ik een kinderfeestje en toen gingen we karten en laser ga-
men, dat was super cool! Eerst over het karten,
We moesten een overal aan en een helm op, toen we dat gedaan hadden liepen we 
over een brug en mochten we in een kartauto stappen en kregen we de instructies 
hoe je het kartautootje moest besturen. Eerst mocht ik, mijn race naam was Speedy. 
een meneer zei: “ Kom maar.” en dan 
mocht je een klein beetje gas geven, 
en als hij zijn hand op stak dan moest 
je zo hard als je kon remmen. Als dat 
goed gegaan was dan mocht je op ei-
gen tempo beginnen, dus ging ik op het 
rechte stuk zo’n 50! 

Sjoerd groep  7
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Herfst Vakantie 2016 
Vrijdag: vrijdag 
ben ik naar 
atletiek geweest 
dat was heel 
leuk we moesten 
kogel stoten met 
kogels van 2 kilo 

en vortex werpen en veel spelletjes 
:zaterdag: zaterdag moest mijn oom 
zijn dak er af eerst het behang en 
zo toen ik boven kwam was alles 
helemaal kaal . daar heb ik eerst met 
de hondjes gespeeld Tines en Sjors 
dat was heel leuk later moest ik nog 
naar Leeuwarden, want ik moest weer 
schaatsen dat was heel leuk . eerst 
moest ik een beetje wennen maar 
daarna ging het heel goed ik was 
nog geen 5 minuten aan het schaatsen en ik schoof al 3 groepen hoger 
daar waren de lessen een beetje moeilijker, want je moest bijvoorbeeld op 
1 been schaatsen . We hadden ook lessen met overstappen . Overstappen 
vind ik het moeilijkst, want ik struikel steeds over mijn eigen benen 
Dinsdag was het kinderfeestje van mijn broertje Sil dat was heel leuk we 
deden 2 dingen karten en laser gamen . eerst deden we karten dat ging 
echt super snel je tikte de 50 km per uur aan in de bochten niet, maar 
op het rechte stuk wel. toen trapte ik gewoon zo hard ik kon op het 
gaspedaal en liet de rem los dan was dan echt super leuk en de banden 
piepten in de bocht als ik heel hard door de bocht ging, ging ik driften 
dat was best een hard geluid. Je moest ook een helm op. De helm was 
echt zo’n ingepakte helm zoals je hier ziet. De helm was best zwaar op 
je hoofd maar wel weer lekker warm . daarna gingen we laser gamen 
dat was ook super leuk! Ik had de meeste hits ’meeste keer op iemand 
geschoten’ uit het geweer kwam ook echt een groene straal. Mijn team 
was team wit het andere team was team blauw team blauw zijn geweer 
gaf een rode straal en team wit een groene .Paula deed ook mee die ging 
steeds dom in een hoekje zitten 
Team wit had ook gewonnen . daarna gingen we weer naar huis iedereen 
kreeg daarna nog wat lekkers. 
Vrijdag heb ik mijn oom weer geholpen.
Het hele dak was er af we moesten de kachel slopen ik moest de kapotte 
onderdelen op een bult gooien en regelmatig hielp ik even op het dak en 
speelde ik even met de hondjes; 
daarna ben ik naar huis gegaan en heb nog even op de Xbox gespeeld. 
Zondag gingen we ’s morgens meteen naar het zwembad in Sneek, dat 
was heel leuk we waren met z’n allen maar Paula ging rennend naar 
Sneek daar waren Sil en ik heel vaak van de glijbaan af gegleden en in 
het diepe zwembad geweest. daar lagen allemaal maten Rintsje gooide ons 
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er steeds af later probeerde ik ook nog 
de bodem van het zwembad aan te tikken 
maar dat ging niet zo gemakkelijk want 
het was bijna 3 en een halve meter diep 
en als je diep was gingen je oren piepen 
. daarna moesten we naar een familie die 
net een kindje hadden gekregen daar was 
het ook leuk ze hadden nog 2 kindjes van 
3 die waren best grappig soms . want 
dan stopten ze je helemaal in met kussens 
enzovoort . later moesten we ook weer 
naar huis want we moesten ook nog 
eten . dat was mijn herfst vakantie .

Jens gr 7

De herfst vakantie

zaterdag: ik ben met mijn vader, moeder 
en mijn zus naar het skûtsjesilen geweest. We 
waren op het volgschip, maar we verveelden 
ons dus we gingen een spelletje doen. 
Bijvoorbeeld: ik heb een naam van één van 
de bemanning en dan moet de anderen het 
raden. 

zondag: Ik ben met mijn vader en mijn zus 
naar honden training gegaan. We hebben 
eerst een bos wandeling gemaakt en toen 
hebben we lekker BBQ.

maandag: Ik heb met Sinne gespeeld maar 
het was echt super saai! We hebben  echt onze tijd verspeeld aan alleen 
maar denken.

vrijdag: ik ging met mijn moeder, twee zussen en 
mijn broertje naar de stad.

Ik heb nu hele mooie schoenen

dit was mijn herfstvakantie!

Ik hoop dat je het leuk vond.

Ineke Reitsma gr.7
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In mijn schoolkrant verhaal, ga ik heel veel dingetjes vertellen. Misschien gaat het 
wat doorelkaar maar ik ga het zo goed mogelijk in elkaar zetten.
Veel leesplezier!!

Sinne groep 8

                  Vlieland!
In de zomervakantie ben ik naar Vlieland geweest! Het was heel 
leuk want er waren 2 hele leuke en lieve vriendinnen! Die had ik 
vorig jaar al ontmoet en die waren dit jaar ook weer op Vlieland. 
Net als ik! Die super lieve vriendinnen zijn Lotte en Lene. Lotte 
is mijn allerbeste vriendin op Vlieland. We zijn samen naar het 
zwembad geweest, samen naar het dorp en samen naar het strand. 
Op het strand gingen we in een duinpan liggen tekenen. Lotte 
tekende de surfers die aan het surfen waren en ik tekende de pol 
duingras die voor me stond. Toen we wat hadden getekend gingen 
we zwemmen in de zee. We hadden al een paar kwallen gezien dus we gingen er maar uit 
voordat we werden gestoken.
Even een verhaaltje tussen door: Ik ben in de laatste week van de drie nog gestoken door 
een kwal. Het deed wel pijn maar het prikte vooral. Na ongeveer 10 minuten was het 
helemaal weg.
Ik ben ook nog met Lotte naar het zwembad geweest. We gingen arabieren en radslagen 
en overslagen vanaf de rand van het zwembad doen. Ik durfde eerst niet maar later deed 
ik het de hele tijd. Later gingen we ook nog salto’s doen. Er was ook nog een ander meisje 
en dat was Juliet. Juliet is 6 jaar en ik ging altijd met haar bramen plukken! Dat was heel 
leuk want we hadden ook nog een appelboom gevonden en als we dan terug kwamen 
met genoeg spullen. Maakte haar moeder er appel bramen moes van. Dat was heel lekker! 
Want dan deed je dat lekker in de yoghurt! Op zaterdag 27 augustus gingen we naar huis. 
Wat ik verschrikkelijk vond!! Thuis was ik heel erg verdrietig omdat ik iedereen en alles 
gewoon heel erg miste. Maar nu ben ik niet echt verdrietig meer.

                   Heerlijke Herfst recepten!

A tasty sweet snack apples with a layer of caramel and sliced almonds 

ingredients 
4 apples 
200g fudge 
dash of whipped cream 
sliced almonds (or other garnish) 

materials: 
greaseproof paper
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Preparation: 
Melt the fudge bain-marie. This takes at least 20 minutes longer than, say, chocolate. Pour a small amount 
of cream and stir through. Wash the apples and dry them well. Poke a stick or skewer into the apple and 
remove the caramel. 

Turn it a few times around and let it drip. then place it on a piece of parchment paper and sprinkle with 
flaked almonds. Let the caramel again be hard, this can optionally be accelerated in the refrigerator.

Leuk om te trakteren of als toetje met slagroom of ijs: filodeeg rolletjes met appel, rozijnen en noten. 

Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Meng de kaneel en de suiker door elkaar. Schil de appels en snijd in kleine 
blokjes. Doe in een kom en besprenkel met citroensap en schep ¾ van de kaneelsuiker, walnoten en rozijnen 
er door. Neem een vel filodeeg (dek de rest weer af met een iets vochtige theedoek) en bestrijk met boter. 
Schep wat van het appelmengsel vooraan op het filodeeg. Vouw de zijkanten naar binnen en rol hem strak op 
(bekijk de video hoe je dit makkelijk doet). Bestrijk de bovenzijde van de filodeegrol met wat gesmolten 
boter. Leg de mini apfelstrudels op een bakplaat met bakpapier en bestrooi de bovenzijde met wat van de 
kaneelsuiker. Bak de filodeeg appelrolletjes in ca. 20 minuten knapperig en licht bruin. Lekker met een toef 
slagroom of een bolletje ijs.
 

Sinne groep 8

Ingrediënten
10 vellen filodeeg (1 pak vriezer, ontdooit in de 
verpakking)
4 a 5 appels
1 eetlepel citroensap
75 gr suiker
2 theelepels kaneel

4 eetlepels rozijnen
4 eetlepels grof gehakte walnoten
50 gr boter, gesmolten
 
Materialen
Bakplaat met bakpapier
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Wij waren naar Gysbert Japixcs een toneel 
stuk in Bolsward,  dat  ik best wel grappig vond. 
Maar dat is mijn  mening, het zat leuk  in elkaar 
dat  decor.
Van karton ook wel  uniek want de meeste toneel 
hebben echt dure spullen qua achter grond.  maar 
dit was echt geniaal dus als ik een cijfer moest ge-
ven. een 10 omdat waar het over gaat, ook super grappig en leuk is. 

Scheepvaartmuseum 
Het Fries scheepsvaartmuseum daar waren we 
ook geweest  hier zie je de voorkant
 En onze thema was voor altijd jong 
Daarom waren we daar naar toe gegaan en het 
werd nog leuker toen juf Anita daar was
Het was een grote verrassing voor ons allemaal 
denk ik. En ik heb wel wat dingen geleerd maar 
niet zo veel als bij juf Anita haar les van groep 4
van geschiedenis; we wisten de meeste dingen al wat we 
zagen want dat heeft ze ons geleerd. 

Frysk lab 
Toen we op school waren was er een verrassing: een technische Verassing! Toen we 
woensdag kwamen had juf  Hanny mij verteld dat we in de bus
Frysk lab gingen. Ik had  er heel veel zin in want ik hou van technische 
dingen maar toen we in school waren ging juf  ons vertellen dat we in het
 Frysk lap gingen werken bijna de hele dag en dat vonden de meesten of allemaal 

heel leuk. We hebben daar een lichtge-
vende  ketting gemaakt een soort uil met 
LED lampjes.
Die zijn ogen licht geeft en een poppetje 
met de computer en de 3d printer 
En hier zie je een foto van het Frysk lap 
Na even lezen kwamen ze binnen

Groep8 Nataniël Filarski 
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Herfstvakantie
Vrijdag de eerste dag van de vakantie 
ik kwam uit school en zei tegen mijn 
moeder, dat ik met Jens ging spelen toen 
Jens net weg was kwam mijn vader thuis 
en ging op de bank zitten. Ik hoorde een 
motor, mijn vader moest lachen en nam 
mij mee naar buiten mijn broer reed 
buiten op een motor en ik vroeg: “Van 
wie is die motor?” Mijn broer zei: “Van 
jou” Hij ging er af en zei nu jij; ik ging 
er op zitten het was wel even wennen 
daarna ging ik eten . zondag we gingen te crossen in  Baaium in een mais land het 
was super leuk verder ben ik nog naar het zwembad geweest in Joure.

Frysk lab  
 Ik ging naar school en zag een bus staan 
waar op stond FRYSK LAB daarna gingen 
we naar binnen en vertelde juf er over. 
We gingen toen naar de bus toe daar 
stonden allemaal soldeer apparaten 
we kregen uitleg we hadden een uiltje 
gemaakt dat licht scheen , toen hadden 
we even pauze en daarna gingen we weer 
naar de bus daar hadden ze laptoppen 
neergezet en 3D printers en dan moesten 
we een fantasie dier maken en dat was super cool!

Gysbert Jabicx  
We gingen ‘s morgens naar Bolsward en daar moesten we even wacht daarna gingen 
we in een soort kerk en moesten op een tribune zitten er werd er een toneel stuk 
met poppen gedaan, het ging over een Gysbert Jabicx en ze gingen net op kamp 
en er was een nieuwe juf en Gysbert 
was verliefd op haar en zij op hem maar 
haar vorige man ging opzoek naar die 
nieuwe juf dat was vrolijke Frans. Gysbert 
ging vechten met die andere man en 
Gysbert won; daarna gingen die juf en die 
meester trouwen en dat was het zowat 
wel. 

Rein Zijlstra gr. 8
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Skuorrehofwei 21
9021 CE Easterwierrum
Tel. 058 2501628
Mob. 06 11464745
Fax. 058 2893496
www.brandenburghadm.nl
info@brandenburghadm.nl

Verzorgt voor u:

* Financiële administraties

* Salarisadministratie

* Jaarrekeningen

* Tussentijdse rapportages

* Aangiften loon- en omzetbelasting

* Aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting

* Startersbegeleiding

* Aangiften inkomstenbelasting voor particulieren

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

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

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

Elektra Water Sanitair C.V. Rijwielen
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Kopij inleveren vóór 5 januari 2017

Fan de redaksje

Lang om let binne wy dan dochs noch yn de hjerst bedarre.
Heech tiid dus foar wer in nije krante.

Mei noch wat simmerske ferslaggen dy’t ús noch efkes weromtinke litte
oan de simmertiid: de pluktún bygelyks en ‘de brulloft’ fan de Slachtemaraton.

Foar de kommende tiid hawwe ferienings en clubs harren aktiviteiten en oproppen 
wer ynstjoerd.

Fan alles te dwaan en jo fine it allegear yn dizze krante!

DE DOARPSKRANTE OM ’E ALD TOER

Foto Geert Siesling
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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, yn 
2015 de skûtsjeroman Wyn fan feroaring en Wyn fan de 
wierheid  (2016) is har nijste boek.  

 

by Hilda T ls a wêz !

‘As Hilda op ‘e tekst is, dan �ljochst yn it ferhaal mei!’ 

 

Flotte Fryske boeken lêze zw.pdf   1   29-08-16   10:12

• 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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Soos Easterwierrum

Het nieuwe klaverjasseizoen is al begonnen.
We hopen weer op enkele gezellige kaartavonden in Dorpshuis de Tysker.

Data seizoen 2016/2017
7 en 21 oktober 4 en 18 november
2, 16 en 30 december(30 maatklaverjassen)
3 en 17 februari 
6 en 20 januari 
3, 17 en 31 maart en 
14 april (maatklaverjassen)
(inleg €5,- waarbij een consumptie inbegrepen, aanvang 20:00 u vleesprijzen)

M.v.g.het bestuur
Evert Boersma 0582501283 
Wim Terpstra 0650472987

Nijs fan Toanielferiening ‘Op Nij Feriene’

It hat in skoft stil west rûnom de toanielferiening. It lêste stik wie de film Ingeltsjes, 
toen noch de Krystjûn mei it korps en as lêste de brulloft by de Slachte.
Heechste tiid foar in stik op it podium, fynt it bestjoer. Gelokkich wie Trudy de Vos 
krekt dwaande mei in kursus toanielskriuwen en sy hat in prachtstik skreaun wat we 
brûke meie. De spilers binne frege en Trudy nimt de rezjy foar har rekkening.
Set it mar fêst yn jo aginda, want op 11 febrewaris hat it doarp in âlderwetske 
toanieljûn. Foar dejinge dy’t net kinne op 11 febrewaris, spylje wy op 10 febrewaris 
de generale rippetysje.
Om dit allegearre te organisearjen hawwe wy jo stipe nedich. Dêrom sille wy meikoar-
ten bryfkes by jimme rûnbringe wêryn wy jimme freegje de kontribúsje te beteljen.
Alfêst tige tank foar jimme stipe.

It bestjoer fan Op Nij Feriene
Selena Ypma, Wietske Cnossen, Doeke Schoustra en Berber Hoitinga

Aginda
 

Wannear Tiid Wat Wêr  
Sneon 13 novimber 20:00 oere Tyskerblues de Tysker
Sneon 19 novimber 20:00 oere Lêzing mei bylden
   Crash Wellington de Tysker
Woansdei 23 novimber 20:00 oere Jiergearkomste Merkekommisje de Tysker
Freed 9 desimber 20:00 oere Ons Ideaal + 
   Shanty Koor de Warringers ’t Haske Joure
Sneon 28 jannewaris 2017 20:00 oere Rock en Rollband Hayfeve de Tysker
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Poole en/of biljerte foar froulju!

Ien kear yn de twa wike stiet der op 
tiisdeitejûn, neist it gewoane biljert, in 
poolebiljert klear foar froulju. It is altyd 
hiel gesellich, mar der kinne wol wat 
mear froulju by.
Liket it dy wat? Dit jier noch op 1, 15 en 
29 novimber en 13 desimber. 
Wy begjinne om 20.00 oere.

Ynformaasje by Marja Schotanus.

Collecte

De collecte van KWF Kankerbestrijding 
in Easterwierrum heeft € 256,64 
opgeleverd. De afdeling Littenseradiel 
€ 7553,04.

Sjongers socht!

Doarpskoar Easterwierrum siket nije 
leden. Foaral bassen binne mear as 
wolkom! Mar ek in tenoar of sopraan 
kin der noch wol by.

Wy sjonge in breed repertoire, fan iuwen-
âlde traditionals lykas Als ick u vinde, 
oant moderne ferskes út de hiele wrâld. 
It iennichste dat wy eins net sjonge binne 
popsongs en shanty’s.

Wy repetearje op tiisdeitejûn yn de Tysker 
ûnder de ynspirearjende lieding fan 
diriginte Johanna Oudejans út Ljouwert. 
En al hite wy Doarpskoar Easterwierrum, 
ús leden komme ek út wol 8 of 9 doarpen 
út de fiere omkriten wei.

Ha jo belangstelling, of wolle jo in 
kear sjen oft de ferskes jo oansprekke? 
Nim kontakt op mei Jan Schotanus, 
tel. 058-2501465, 
e-mail: jan@dattekstbureau.nl

Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112

Dokterswacht Friesland
0900-1127112

Ziekenhuizen:

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderweg 1
8601 ZK Sneek
0515-488888

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513-685685

MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
058-28666666

Huisarsten:

L.J. Lukkes
Hanialeane 1
9024 EP Weidum
058-2519345

Bergwerff
Dekemawei 7
89834 XA Baard
0517-341272

Hornstra
IT Oerd 12
8635 LB Boazum
0515-521223
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Nijs fan Doarpsbelang

Oerstekplak Doarpsstrjitte/Tsjerkebuorren
Fan ’t maitiid hat it bestjoer fan Doarpsbelang kontakt socht mei Veilig Verkeer 
Nederland om ris mei ús te sjen nei it oerstekplak foar fytsers Doarpsstrjitte/
Tsjerkebuorren. Dit is in heikel punt, mei de gemeente kamen wy ek net fierder. 
Lykwols ek de gemeente ûnderkent dit as in knipe punt en wit ek net hoe’t dit 
oanpakt wurde kin/moat. Krekt foar de simmerfakânsje hat in ferkearskundich 
konsulint fan Veilig Verkeer Nederland de sitewaasje besjoen en sy ha hjiroer in 
advys útbrocht. 
Der binne twa oanbefelings opsteld:
– It soe moai wêze om it fytspaad troch te lûken nei de echte beboude kom. Op dat 

plak is al in fersmelling fan de dyk.
– Foar de koarte termyn soe, nei in positive evaluaasje fan de beboude komyntree 

by Weidum, it flakke plato by Easterwierrum op deselde manier yn te rjochtsjen in 
mooglikheid wêze. Dêrtroch krije fytsers mear sicht op de dyk, omt de dyk dêr dan 
smeller wurdt. Wy binne al jierren mei dit probleem dwaande, mar ien en oar kitst 
altyd ôf op it jild. Wy hâlde lykwols de finger oan ’e pols. Begjin novimber sil troch 
de gemeente op dit plak in smiley pleatst wurde, sadat automobilisten sjogge en 
beseffe dat sy te hurd ride.

De Eker 
Tidens de merke kamen wy der achter dat guon minsken net wisten dat de dyk nei 
it ‘yndustryterrein’ de namme ‘De Eker’ hat. Doe ûntdutsen wy ek dat der noch net 
in strjitnammebuordsje stie. Wy ha dit by de gemeente oanjûn en yntusken is dizze 
pleatst.

Jeu de Boules-baan
Lang om let is, neidat ferline jier de boarterstún al iepene en yn gebrûk naam is, 
de Jeu de Boules-baan ek klear. Hy leit der prachtich by achter ‘De Tysker’ en op 
sneon 29 oktober is dizze dan ek feestlik yn gebrûk naamd.

Ut namme fan it bestjoer, 
Tryntsje van der Meer.
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Stremming wegverkeer Tsjerkebuorren / Hegedyk Easterwierrum tot afslag 
It Bosk Mantgum

Vanaf maandag 14 november t/m vrijdag 25 november 2016, is de Tsjerkebuorren/ 
Hegedyk (vanaf Easterwierrum tot afslag it Bosk Mantgum) tijdens werkdagen tussen 
7:00 en 16:30, afgesloten voor al het doorgaande verkeer in verband met het aanbren-
gen van bermverharding.
De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor 
hulpdiensten.
Bewoners in het werk vak worden nader geïnformeerd over de bereikbaarheid.
Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.
De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later 
gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.
De omleiding zal met borden worden aangegeven.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Littenseradiel uitgevoerd door 
Schagen Infra bv te Hasselt.
Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het 
werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra bv, tel.nr. 06 – 10 13 26 24.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Fluitman, bereikbaar op 
telefoon 14 0515.

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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Nijs fan muzykferiening ‘Ons Ideaal’

Op freed 8 july hat ‘Ons Ideaal’ it seizoen ôfsluten mei in barbecue yn ‘campinglife
style’ op de pleats fan famylje Miedema. Dit wie in tige slagge slotjûn, tige tank 
famylje Miedema foar de gastfrijheid!

Op tiisdei 19 en tongersdei 21 july wie ‘Ons Ideaal’ by de optocht fan de Spulwike 
yn Easterwierrum.

Op freed 2 septimber hat ‘Ons Ideaal’ de earste repetysje wer hân. Der kamen wer 
in pear nije stikken op de lessenaar foar it kommende konsert mei it ‘shantykoor de 
Warringers’ út Joure.

Op 26 septimber krigen we berjocht fan it Doarpsbelang oft wy de parren ek plukke 
en ferkeapje woenen. Dit is hiel snel oppakt troch Petra en Jeanette. Sy ha, mei help 
fan oare leden, der foar soarge dat de parren plukt en útsuteld binne. Bedankt froulju 
foar dizze snelle aksje, geweldich!

Op 8 oktober hat ‘Ons Ideaal’ it konsert yn de Tysker hân tegearre mei ‘shantykoor 
de Warringers’ út Joure. It wie in leuk konsert mei in geweldige sfear. Dit is in 
útwikselingkonsert, op 9 desimber sille wy itselde konsert útfiere yn ‘it Haske’ yn 
Joure. De Tysker wie wer moai fersierd troch de fersierploech fan ‘Ons Ideaal’, 
bedankt dames! Spitich genôch wie der wat jongerein dy’t it net litte koe om it spul te 
fernielen. It is sa jammer dat it sa moat, je hearre fan in oar syn spullen ôf te bliuwen, 
dit is al de 2e kear dat soks bard is. Mar klear we ha in moai konsert hân mei in 
feestlike sfear, al wie der net in soad publyk.

Fansels slute wy it jier wer ôf mei oaljekoeken!

Kommende konserten en data:

29 oktober Play-Inn fan Littenseradiel yn it doarpshûs fan Weidum. 
 Dit is foar muzikanten oant en mei 16 jier.
 Jûns om 19.00 oere is it konsert fan dizze Play-Inn.

5 novimber  is der wer âld papier.

9 desimber  konsert mei „Shantykoor de Warringers‟ om 20.00 oere yn ‘it Haske’ te 
Joure.
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En dan noch even it folgjende:
Beskikke jo oer muzikale talinten en soenen jo dy graach wer ris brûke wolle?
Wy ha in pear seksjes dy‟t wol wat fersterking brûke kinne. Mei nammen de 
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!

Oant safier en oant de oare kear!
Wytske Dijkstra

Wat een leuk concert.

We hebben een prachtig concert gehad, zaterdag 8 oktober 
met medewerking van Shanty-koor de Warringers.
Na opening van de voorzitter Ate waren zij aan beurt om 
hun liedjes te laten horen. Het was toch wat anders dan een 
gemiddeld shantykoor. Wat diverse muziek, maar de swing 
zat er goed in.
Hierna was het korps aan de beurt met veel populaire 
popmuziek. Zo nu en dan een mars en wat lichte 
concertwerken.
En als afsluiter gezamenlijk met koor en korps. Onze 
dirigent had hiervoor twee liedjes bewerkt tot een 
fanfarecompositie.
Wat een leuke afsluiter van een zeer goed geslaagd concert!
Maar wat weinig publiek, terwijl men zo enthousiast was bij 
ons optreden op Do Komst!
Ik, Johannes, vind het jammer dat de belangstelling voor 
deze concerten afneemt. Want met een goed gevulde zaal 
hebben wij als muzikanten meer plezier en voelen we 
ons meer gewaardeerd om wat we doen, we zijn toch een 
vereniging in en van het dorp.

Maar we blijven positief en ons best doen!

Johannes Dijkstra

29



Út de Tysker

Feesten en partijen
De groep Feesten en Partijen ûnder lieding fan Wieke Brandenburgh is op stoom 
kommen en hat al in hiel tal feestjes yn goede banen laat. Wolle jo ek ris even 
útpakke by in jierdei of jubileum, de Tysker hat in protte mooglikheden. Jo kinne sels 
mei jo gasten in partijtsje jeu-de-boule!!! Tafeltennisje, badmintonne, poole, in feest 
hoecht net allinne passyf te wêzen.

Behearskommisje
Fan it begjin ôf oan hat Julius Galama yn de behearskommisje sitten. Hy wist alles 
fan de bou en it ûnderhâld fan it doarpshûs. Hoe faak hat er net in slot reparearre of 
de plafondplaten wer teplak tikke. Mar fan ‟t maitiid hat er oanjûn it wat kalmer oan 
dwaan te wollen, dat wy hawwe yn juny ôfskie fan him nommen as kommisjelid. 
Fansels sil er as frijwilliger noch geregeld yn aksje komme! As opfolger foar de 
boutechnyske saken ha wy Douwe van der Werf ree fûn om it plak fan Julius yn te 
nimmen. Julius bedankt, en Douwe, wolkom!

Barfrijwilligers
Al sûnt it begjin fan ús doarpshûs wurkje wy mei in grutte ploech barfrijwilligers, 
dy‟t yn sân ploechjes yndield binne. Út en troch is der oanfolling nedich, omdat 
minsken ferhúzje of troch stúdzje of oare drokte net mear beskikber binne.
Liket it jo ek wol aardich om ien kear yn de sân wike ris oan de oare kant fan de bar 
te stean, nim dan kontakt op mei Marianne Visser, m.e.visser.mv@gmail.com, dy‟t jo 
dêr alles oer fertelle kin.

Nederlandse vertaling:
Wilt u ook eens uitpakken bij een feestje? De Tysker biedt vele mogelijkheden, de 
groep Feesten en Partijen staat voor u klaar.
Na vanaf de bouw van de Tysker in de behearskommisje gewerkt te hebben, heeft 
Julius Galama in juni afscheid genomen als commissielid. Douwe van der Werf is 
hem opgevolgd.
Barvrijwilligers zijn altijd welkom. Eens per zeven weken een aantal uren vrijwillige 
bartender worden? Neem contact op met Marianne Visser.

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

m
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Zouaaf Obe Kingma

Honderd vijftig jaar geleden behelsde de Kerkelijke Staat het middendeel van het 
Italiaanse schiereiland. Nationalisten wilden destijds echter heel Italië weer tot één 
land samenvoegen. De toenmalige paus Pius IX riep rooms katholieke gelovigen op, 
om voor hem te strijden en de Kerkelijke Staat te beschermen. Dit internationaal 
vreemdelingenlegioen kreeg de naam: ‘Zoavi Pontifici’ (zouaven van de paus) en 
bestond uit elfduizend manschappen. Nederland leverde met ruim drieduizend 
vrijwilligers een opmerkelijk groot aandeel. Vanuit Fryslân gaven tachtig jonge 
mannen gehoor aan deze pauselijke oproep.
Een van deze strijders was de boerenzoon Obe Kingma uit de parochie 
Oosterwierum. In februari 1868 vertrok hij naar Rome, om voor twee jaar de paus 
te dienen. In enkele bewaard gebleven brieven schrijft hij over zijn ervaringen. 
Erg onder de indruk is hij, als hij de paus in levende lijve ziet. Ook schrijft hij over 
de plechtigheden en de herhaalde zegeningen die ontvangen worden van de Heilige 
Vader.
Het verblijf van Obe Kingma in Rome viel samen met een relatief rustige periode. 
Een jaar eerder waren er heftige gevechten geweest, waarbij ook Friese zouaven zijn 
gesneuveld. Wel was hij zo nu en dan gelegerd in het bergachtige Monterontonde, 
ten noordoosten van Rome, zodat hij niet in de gelegenheid was om een brief te 
schrijven. Terug in het Vaticaan vroeg Obe het thuisfront herhaaldelijk om tabak en 
sigaren, maar er was ook een grote behoefte aan zakdoeken en een beetje zakgeld.
Op 20 september 1870 moest paus Pius IX de strijd staken, capituleren en zich 
noodgedwongen terugtrekken binnen Vaticaanstad. Voor de zouaven zat hun 
taak erop en zij keerden weer terug naar hun vaderland. Doordat ze hadden 
gediend in een vreemde krijgsdienst waren ze 
hun Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt. 
Echter, binnen katholieke kringen werden ze als 
helden ontvangen.
Een half jaar voor de capitulatie, in februari 1870, 
keerde Obe Kingma weer terug in Friesland. Hij 
ging als boerenknecht aan het werk in Idzega. In 
het najaar van 1875 werd hij ernstig ziek. Thuis 
op de boerderij in Baernsterbuorren ontving hij 
de Ziekenzalving en overleed op 16 oktober bij 
een leeftijd van nog geen 29 jaar. Op het R.K. 
kerkhof werd hij vervolgens begraven.

Nico van der Werf.
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Histoariske Kommisje Easterwierrum docht in oprop!!

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
Stephan Kurpershoek 06 235 414 65/ 
stephankurpershoek@live.nl
Nico van der Werf 0566 601 281/ 9012de1@hetnet.nl

Het tweede seizoen van de pluktuin zit er alweer op. De tuin stond tot ver in het najaar 
prachtig in bloei en er kon op een gegeven moment daadwerkelijk geplukt worden!

Het pluktuinteam heeft het afgelopen seizoen met veel enthousiasme aan de tuin gewerkt 
en het resultaat mocht er zijn. In eerste instantie hebben we bossen bloemen via „Koffie- en 
theeschenkerij Wolkom‟ verkocht maar op een gegeven moment stond er een bord en kon 
het echte plukken beginnen. Voor 4 euro kon er een handvol bloemen geplukt geworden. 
Elastiekjes en snoeischaartjes waren aanwezig.

Nu het seizoen op het einde loopt, zullen we de tuin winterklaar maken en we hopen in 2017 
opnieuw op een succesvol seizoen. We hebben plannen om de tuin nog verder uit te breiden.
We hebben het afgelopen seizoen gemerkt dat er veel enthousiasme is voor de tuin. In een 
speciaal boekje bij de tuin, konden bezoekers berichten achterlaten. Het team werd door de 
leuke reacties nog enthousiaster.

Langs deze weg willen we een ieder die ons het afgelopen seizoen heeft geholpen door een 
helpende hand, schenkingen of wat dan ook, van harte bedanken! Het pluktuinteam kan 
voor het volgende seizoen nog extra hulp gebruiken, dus als je belangstelling hebt, neem 
dan even contact op met Hedy Witsmeer.

Met een bloemenrijke groet, Het pluktuinteam!
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Bewust Grien Easterwierrum

Himmeldei sneon 9 april 2016 fan 9.30 – 12.00 oere

De Fugelwacht hat de foargeande jierren de Himmeldei dien en bliuwt it part bûten 
de buorren dwaan. Yn´e buorren hat BGE it stokje oernommen om´t we graach de 
bern der by ynskeakelje woene. Sa leare se dat we de boel ek oprêde. Op sneon 9 
april gie it oan. Omrin hellet de rotsoai op en soarget foar grypers, plastik pûden 
en wanten as we dêrom freechje. It doarp is ferdielt yn trije stikken en we hawwe 
mooi bern en minsken foar trije groepen. De bern wiene tige entûsiast en rêden 
de boel prachtich op. Se woene takom jier seker wer! Foto´s fan´e Himmeldei op 
Easterwierrum.nl

Repair Café

Op sneon 27 febrewaris wie us eerste Repair Café. We kinne weromsjen op in mooie 
middei mei in lyts 50 besykers. De ien kaam mei in stikkene fyts en de oar mei 
klean dy´t al lang yn´e kast hongen om in twadde kans te krijen. Swierrichheden mei 
elektrysk ark en berneboartersguod waarden troch ús spesialisten meast flot oplost. 
Marije Sietsma, útjouwer fan it boek ‘Creatief met restjes’ liet ús sjen en priuwe hoe 
leuk en lekker it is om fan oerbleaune stamppot in lekkere snack te meitsjen. Yn´t 
foarste plak in tige gesellige middei mei in soad repareerd guod. Mei troch ús tûke 
spesialisten in tige slagge middei!

EKE Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum

Der binne al hast 50 klanten dy´t stroom ôfnimme fan de NLD. We binne dêr grutsk 
op want it is in tredde part fan de wenningen yn ús doarp. Ek minsken fan buten 
Easterwierrum kinne fia EKE stroom ôfnimme fan NLD. Foar ynformaasje nim 
kontakt op mei Paula Boersma 2501879 of Liuwe Brandenburgh 2501628. Ek foar 
échte griene stroom en littensradiel-ga-echt-voor-groen.
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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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Jan Altenburg: folút kleur en fleur

Oan ’e ein fan dit jier ta eksposearret Jan Altenburg út Easterwierrum syn kleurige 
skilderijen yn it gemeentehûs yn Wommels.

Letbloeier
Wat keunst oangiet is Altenburg in letbloeier. Yn de tiid dat er noch oan it wurk wie as
selsstannich timmerman - “Ik wie leau’k ien fan de earste ZZP’ers, ek al bestie dat wurd doe
noch net” - makke hy, as er tiid hie, wol objekten. “Mar dat wie mar sa no en dan”, seit er. Sa’n
tsien jier lyn begûn hy te eksperimintearjen mei skilderjen. It is noch mar fiif jier lyn dat hy him
talei op syn tsjintwurdige styl.

Atelier oan hûs
Dêr hat er no alle tiid foar. Hy is 65 en ophâlden as ‘putsjeman’. Syn wurkpleats oan hûs hat er
no as atelier yn gebrûk. Skilderjen en objekten meitsjen betsjut foar him boartsje mei kleuren en
foarm. Ek it klearmeitsjen, mei doffe glans, en it oanbringen fan ophingsystemen, fynt hy moai
wurk.

FRAM-bus
As der ien wurd is dat syn wurk it bêste omskriuwt is it wol ‘fleurich’. “Ik mei graach oer kleuren
dy’t der útspatte”, sa fertelt Altenburg. It heucht him noch fan jierren lyn dat de FRAM, de
doedestiidske Fryske busmaatskippij, mei nije hurdgiele bussen riden gong. “In protte minsken
spuiden der raar guod oer, mar ik fûn it machtich. Felle kleuren sprekke my oan.”

Ferbylding
Wa’t syn wurken besjocht, soe tinke kinne dat de kleuren samar wat op it doek oanbrocht binne.
Dat is in misferstân, want Altenburg besiket earst yn it lyts oft kleurkombinaasjes en
kleurfolchoarders passe en oft se him wol sinnigje. Dan earst begjint er oan de eigentlike
wurken, dy’t syn ferbylding ynspirearje. Nei de tiid betinkt hy der passende nammen by, lyk as
‘groeikrêft’, ‘flamje’, ‘skepping’, ‘gaotysk ûntstean’ en ‘heech yn ’e loft’, mar yn it gemeentehûs
hingje no ek wurken ‘sûnder titel’.

Frij
It moaie fan syn wurk as keunstner is dat hy no dingen makket dy’t hy sels wol, seit er. “No bin
ik frij. Hiel oars as doe’t ik noch timmerman wie. Doe makke ik wat de klanten woene.’

Wêr en wannear?
De eksposysje yn it gemeentehûs (Keatsebaen 1) is te besjen fan moandei oant en mei freed fan
9.00 oant 12.00 oere en op woansdei ek fan 14.00 oant 16.00 oere.
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19 novimber 2016 oanvang 20:00 oere Lêzing mei 
bylden oer dr Crash fan de Wellington bommenwerper by 
Klaaiterp: Historoaske Kommisie Yn gearwurking mei 
Missing Airman Memorial Foundation.

24 juli - De Wellington IC R1397 - 25 juli 1941
Wie waren die jonge mannen die elkaar boven Kleiterp ontmoeten!

Deel IV van een ‘vervolg verhaal’ in meerdere delen

In de morgen van 24 juli 1941, verhuisde het 103e Bomber Squadron uitgerust met 
Wellington IC Bommenwerpers van RAF Newton Base, bij Nottingham naar de nieuwe Raf 
Elsham Wolds Base aan de O.kust van Engeland, iets NW van West t.o.v. Den Helder.
Dit was in W.O. I ook een Raf Bases die in ongebruik raakte maar in de winter van 39-40 
startte men met de verbouwing tot een nieuwe WO II bases en wel voor het 103e Sqdr. 
Zware bommenwerpers, de Wellington. Die zelfde dag nog werden er al operationele 
vluchten gedaan. In dit 103e SQDR vloog de Wellington IC R1397,met de zeer jeugdige 
bemanning van: Gezagvoorder/Piloot: op 6 juni gepromoveerd tot Captain:
Captain: Mervin Sydney Lunt 23 jaar geb. Auckland New Zealand
Co/piloot: Sergeant Arthur Adwerd Owen 25 jaar geb. Birmingham Engeland
Waarnemer: Sergeant John James Cox 24 jaar geb. Knowle Bristol Engeland
Staartschutter: Sergeant Frank Gorden Walker 30 jaar geb.Hornsea Yorkshire Engeland
Telegrafist/schutter:Sergeant Roy Penry Williams 21 jaargeb. Bridgend GlamorgeanWales
Radiotelgrafist: Sergeant Alfred John Le Poidevin 23 jaar geb. Brits eiland Guernsey
Net voor de bezetting van de Britse Kanaaleilanden 30 juni 1940 naar Engeland gevlucht.
Leutnant Helmut Lent geb. 1918, 23 jaar oud, Duits Nachtjachtvlieger op Leeuwarden.
Toeschouwer, die nacht was Eeuwke Feites Terpstra 1909-1992, 32 jr. oud geh. 23 mei 
1935, met Tietsje Tjeerds Veenstra van de Voorste Helling, zijn buurmeisje. Hij zelf woonde 
met zijn ouders in het voorhuis van Catrinus de Jong, ook op de Voorste Helling bij Heeg. 
Op 24 juli 1941 telde het gezin 3 dochters en woonden zij in het verste huis op de Verste 
Helling nr. 7. Hier kwamen 2 Binnenwegen bij elkaar, Osingahuizen-Woudsend.
Voor dat ik méér over deze mannen vertel, even een benodigde situatieschets van wat er 
toen speelde op wereldniveau, want dat bepaalde deze ontmoeting en de gevolgen ervan
Toen Hitler een soort coup pleegde in het Duitsland van na WO I was het straat arm en 
moest hoge schade bedragen aan de overwinnaars betalen, het kreeg heel veel beperkingen 
opgelegd, wat zijn soevereiniteit en toekomstig militair vermogen betrof. Hitler wilde dit 
anders, en zinde op een Duizendjarig Rijk’, hij ging in het geheim een formidabel leger 
opbouwen en omzeilde de beperkingen voor zijn marine. Maakte plannen en bestelde 
materiaal, veel beter dan dat wat de anderen hadden.
Zijn slagschepen en U-Boten werden berucht. Bleken veel beter dan die van de 
Overwinnaars van WO I. Toen dit bekend werd was het eigenlijk al te laat, en de oorlog 
kwam éérder dan verwacht, dus stonden zijn West Europese buren al op 2-0 achter!
Toen Engeland en Frankrijk in 1939, na de Duitse inval in Polen, dat land wel de oorlog 
moesten verklaren, want ze hadden n.l. een verdrag met Polen, waren ze eigenlijk nog lang 
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niet klaar voor een oorlog. Toch zond Engeland een groot expeditie leger naar Frankrijk.
Dit leger zou in de meidagen van ’40 ook hulp aan Nederland en België geven.
Door de Blitsz Krieg van de Duitse legers, werd binnen twee week dit hele gecombineerde 
leger van Belgen, Fransen en Engelsen in de pan gehakt en bij Calais samen gedreven, hun 
materiaal vernietigt of buitgemaakt de manschappen gedood en/of gevangen genomen, en 
het restant kon als een Godswonder naar Engeland ontsnappen in allerlei kleine en grote 
boten. Een drama voor Engeland! De U boten waren al op de Atlantische zeeën verschenen 
en bedreigden de aanvoer routes van Engeland, in mei van 1940 kregen ze met de Luchtslag 
om Engeland te maken die God zij dank, met de nieuwe vinding RADAR bestreden kon 
worden, de kleine hoeveelheid jachtvliegtuigen konden effectief ingezet worden. In die 
fase braken de Duitse revolutionaire Slagschepen uit, vanuit de Noord en Oostzee havens 
de Oceaan op, en ook zij gingen op jacht naar de Engelse Koopvaardijvloot en met groot 
succes. De Duitsers knepen de navelstreng van Engeland naar Amerika en zijn koloniën 
dicht en dat deed enorm veel pijn. Ten koste van alles moesten deze schepen tot zinken 
worden gebracht, wat maar niet lukte. Uiteindelijk lukte het, om de Bismarck tot zinken te 
brengen ten koste van duizenden mensen aan weerskanten, maar er waren er meer, b.v de 
z.g.n. Roofzusters, twee grote Slagschepen die het liefst samen opereerden. De namen van 
die schepen zijn legendarisch net als de Bismarck; n.l. De Skarnhorst en de Greisenau!! En 
die twee speelden een grote rol in het drama boven Kleiterp.
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‘Skouderklopke’
Mantelsoargers binne minsken dy’t lang soargje foar in groanysk sike of in oar persoan dy’t 
harren neist stiet en him sels allinnich net rêde kin. Net om‟t se in helpferlienend berop 
hawwe, mar om‟t se in sosjale relaasjes mei dizze persoan hawwe. Dit kin in partner, âlder 
as bern wêze, mar ek in oar famyljelid, freon, kunde of buorman.

Net betelle
Mantelsoargers wurde net betelle foar harren wurk, mar fertsjinje wol grutte wurdearring. 
As lytse blyk fan dizze wurdearring dielt de gemeente Littenseradiel „skouderklopkes‟ út: 
in weardebon fan 50 euro.

Oanmelde 
Immen dy‟t mantelsoarch kriget, kin syn/har mantelsoarger foar it „skouderklopke‟ 
oanmelde as de soarch al trije moanne (of mear) jûn wurdt, foar op syn minst acht oeren 
yn ‟e wike. Opjaan kin mei in formulier dat op de webside fan de gemeente del te laden 
is. It formulier is ek te krijen op it gemeentehûs. In soarchûntfanger mei net mear as ien 
mantelsoarger trochjaan.
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Ultimate Tafeltennis als nieuwe tak van sport erbij

MTV’14 start in september weer
De jonge tafeltennisclub MTV’14 uit Mantgum wordt steeds meer een 
regiovereniging, iets waar de jonge vereniging ontzettend trots op is. Een vereniging 
van dorpen met elkaar, met een voorzitter uit Mantgum, secretaris uit Boazum en 
leden uit Mantgum en Easterwierrum. Samen gaan we vanaf maandag 5 september 
het nieuwe (winter)seizoen weer in, voor jeugd en volwassenen, met zowel trainingen 
en wedstrijden in het normale tafeltennis én trainingen in de nieuwste variant: 
Ultimate Tafeltennis!

Ultimate Tafeltennis wordt gespeeld op wedstrijdtafels van maar liefst vier gewone 
tafeltennistafels. MTV’14 heeft dit jaar samen met DOV in Leeuwarden een 
voorronde voor het Nederlands Kampioenschap georganiseerd en dat was een groot 
succes met deelnemers uit het hele Noorden. Om de sport nog verder op de kaart 
te zetten bieden we het dit seizoen nu ook in de trainingen aan. Het eerstvolgende 
toernooi in deze jonge sport zal waarschijnlijk ergens in december zijn, dus mooi om 
daar alvast voor te trainen.

Ultimate Tafeltennis is een mooie mix van tennis en tafeltennis: het fysieke van 
tennis (lekker switte!) en het creatieve effectspel van tafeltennis: super leuk om te 
doen. We trainen het elke maandagavond vanaf 5 september  vakanties uitgezonderd  
van 21.30 tot 22.30 uur in MFC Wjukken in Mantgum, met uitloopmogelijkheid tot 
23.00 uur. Het is voor iedereen die van intensieve balsporten houdt: man en vrouw, 
jong en oud.

Het ‘gewone’ tafeltennis:
Het ‘gewone’, ook al ontzettend leuke, tafeltennis beoefenen we voor jeugd elke 
maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur en voor iedereen van 17 jaar en ouder van 
20.00 tot 21.30 uur. Het tafeltennisseizoen duurt tot en met april.
We tafeltennissen nu in MFC Wjukken in Mantgum. Mocht die ruimte te 
krap worden vanwege een te grote belangstelling van tafeltennisminnende 
Littenseradielsters, kunnen we ook uitwijken naar zalen in bijvoorbeeld 
Easterwierrum, Boazum of Weidum. Overal hebben wij scenario’s voor, wij zijn op 
alles voorbereid.

Tweemaal gratis proeftrainen
Voorzitter/trainer Johan Vogelzang  voormalig tweede divisiespeler  heeft 
verschillende tafeltennisbatjes klaarliggen waarmee je gratis tweemaal op proef 
kunt tafeltennissen, om te zien en te ervaren of deze uitdagende sport bij jou past. 
Johan is een ervaren trainer, dus bij hem kun je de finesses van deze bijzondere 
effectsport goed leren.

Heb je balgevoel en durf je de uitdaging aan? Dan dagen wij je hierbij uit! 
Meld je aan via tafeltennismantgum@gmail.com of telefoonnummer 0582894432. 
Bekijk voor meer informatie de website www.mtv14.wordpress.com
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Titeren

Of Internet een zegen is? Vaak wel, maar heel vaak ook niet. Er wordt immers net 
zoveel zin, als ook onzin op een gemakkelijke manier verspreid. En we moeten zelf 
maar uit zien te vogelen wat waar is en wat niet. Bovenstaande titel verwijst naar een 
niet bestaand woord in de Dikke Van Dale. Wat bedoeld wordt is het bepalen van de 
hoeveelheid antistoffen (de titer) in het bloed van bijvoorbeeld een hond nadat deze 
een vaccinatie heeft gekregen. Of bij een pup om te kijken wat deze van de moeder 
aan antistoffen heeft meegekregen nog voordat ie geënt is. Op die manier kun je na-
gaan of er een (eerst)volgende vaccinatie nodig is. Voorheen moest deze titer in een 
laboratorium worden bepaald, maar tegenwoordig zijn er ook steeds meer sneltesten 
beschikbaar die op de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Goed idee, zou je zeggen. 
Niet meer elk jaar je hond of kat laten inenten, maar eerst checken of dat wel echt 
nodig is. Wij dierenartsen zijn ook voorstander van niet vaker enten dan strikt nood-
zakelijk wordt geacht. Zo volgen wij al sinds jaar en dag de wetenschappelijk onder-
bouwde vaccinatieschema‟s. Maar dan komt het probleem. Op internetfora gaan met 
name voorstanders van „titeren‟ aan de haal met informatie die hen het beste past. 
Overduidelijk hebben ze wel de klok horen luiden, doch weten ze absoluut niet waar 
de klepel hangt. Met als gevolg dat er legio indianenverhalen rondzingen die kant 
noch wal raken. Een enorme ergernis voor mij als bistedokter. Maar ik leg heel graag 
uit hoe het werkelijk zit en dat we niet zomaar wat doen.

De belangrijkste reden om een hond jaarlijks te enten is om een goede bescherming 
tegen de Ziekte van Weil te waarborgen. Een ziekte die meestal dodelijk is en boven-
dien besmettelijk is voor de mens. Het aantal humane ziektegevallen is het afgelopen 
jaar is zelfs behoorlijk toegenomen. Een titerbepaling voor deze ziekte is zinloos. 
Waarvoor dan wel? Elke drie jaar enten we honden met de volledige cocktail. Naast 
Ziekte van Weil en Parainfluenza („griep‟) biedt dit vaccin ook bescherming tegen 
Hondenziekte, Hepatitis en Parvo. Van die laatste drie virusziekten kun je goed een 
titerbepaling doen. En wellicht hoef je niet elke drie jaar daartegen te enten. Resume-
rend kun je stellen dat titeren dus absoluut niet de jaarlijkse prik vervangt maar juist 
van toegevoegde waarde is om te kijken wanneer enten met de cocktail noodzakelijk 
is.

Wil je echter het complete verhaal? Kijk dan verder op www.bistedokter.nl Daar is 
alle achtergrondinformatie te vinden. Een column als deze is daarvoor helaas niet 
toereikend. Maar mensen die mij kennen weten dat ik als bistedokter pas tevreden 
ben als mijn verhaal een forse bijdrage kan leveren om tegenwicht te bieden aan alle 
onzin die op het gebied van titeren en enten op het internet circuleert.

menno@bistedokter.nl
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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

Kommisje fan Beheer. H. Wiro. Tjserke
Kontaktpersoan: Johan Bonekamp
Email: boum.h@hetnet.nl
Til: 06 2261 1216

Keatsferiening Easterwierrum
Kontaktpersoan: Arjen Dijkstra
Email: info@kleasterwierrum.nl
Til: 058 250 1891
Wedstriidsaken: Astrid Boersma
Til: 058 250 1211

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



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




