
DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM WINTER 2020

Een jaar in de Spooky Submarine

Sinds de opening kregen we 
ongeveer tachtig groepen op 
bezoek, voor 95 procent uit Fries-
land. Daar waren veel families 
bij, maar ook teams bestaande 
uit vrienden, collega’s, fanatieke 
escapers, verjaardagsfeestjes, 
besturen, enzovoort. Voordeel 
van de escaperoom-business is 

dat we altijd vrolijke klanten 
hebben. Tot onze blijdschap krij-
gen we voornamelijk positieve 
reacties: “Prachtig gebouwd”, 
“Pittig, maar goed te doen”, “Wat 
een leuke afwisseling van denken 
en doen”, enzovoort. 
 
(Vervolg op pag. 6)

De escaperoom van Easterwierrum ging op 1 december 2018 officieel  
van start. Sindsdien lieten veel mensen zich opsluiten in de blauwe 
zeecontainers aan de Eker. Het bestuur blikt terug op het afgelopen jaar.

Fierders û.o.:

Doarps- en 
ferieningsnijs

Nico van der Werf oer 
De Taaiman 

Wat kijk  jij nou? 

Nieuwe inwoners 

 

De tiid hâld gjin skoft 
by de bistedokter

De bern fan de 
Fôlefinne meitsje de 

krante fol

Keukenkribels!
mei Hilda Jorna



Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo

Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een

acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.



De volgende Om ’e Ald Toer verschijnt april 2020
Kopij inleveren vóór 1 april (géén grap) 2020 naar

omdealdtoer@easterwierrum.nl

DOARPSKRANTE OM ’E ALD TOER

Foto Geert Siesling

Van de redactie

Het valt u wellicht op als u door dit nummer van Om ’e Ald Toer 
bladert: er is iets veranderd. We zijn geen Skoalle- en Doarps-
krante meer, maar de Doarpskrante fan Easterwierrum. Niet 
de school, maar Doarpsbelang is nu verantwoordelijk voor het 
verschijnen van dit blad. Daarmee wordt het onderwijzend perso-
neel enigszins ontlast, want dat heeft het tenslotte al druk genoeg. 
Om ’e Ald Toer verschijnt voortaan huis-aan-huis in Easter-
wierrum. Arie van der Meulen, Geert Siesling en Trudy de Vos 
vormen de redactiecommissie. Naast de aangeleverde kopij en de 
vertrouwde verhalen van De Bistedokter en Nico van der Werf, 
schrijft de redactie een aantal verhalen. In dit nummer bijvoor-
beeld vertellen Floris en Sjoukje Miedema over hun belevenissen 
in Australië. Ook stellen we nieuwe inwoners aan u voor. Easter-
wierrumer meesterbakker Hilda Jorna heeft haar eigen rubriek 
gekregen, en we vragen tips voor leuke films en series in de 
rubriek ‘Wat kijk jij nou?’.
We hopen dat de vernieuwde versie van Om ’e Ald Toer goed 
bevalt. Natuurlijk staan we open voor tips, ideeën voor verhalen, 
complimenten en vooral… uw stukken. We wensen u veel lees-
plezier!

De redactiecommissie 

P.S. Mocht u Om ’e Ald Toer een keer te vroeg bij het oud papier 
doen, dan vindt u de dorpskrant terug op www.easterwierrum.nl

Colofon

Doarpskrante 

Om ’e Ald Toer

Winter 2020

Verschijnt 4 x per jaar

Een uitgave van

Doarpsbelang 

Easterwierrum

info@easterwierrum.nl

(ook voor 

adreswijzigingen, 

opzeggingen, 

aanmeldingen, 

advertenties)

Redactie 

en grafische 

vormgeving

omdealdtoer@

easterwierrum.nl

Trudy de Vos

Geert Siesling

Arie van der Meulen

De redactie is niet 

verantwoordelijk voor 

de inhoud van stukken 

geschreven door niet-

redactieleden. Tevens 

behoudt de redactie 

zich het recht voor om 

teksten te weigeren, 

te redigeren en 

zonodig in te korten. 

Anonieme brieven 

worden niet geplaatst.

Drukwerk: 

Drukkerij 123, 

Alblasserdam
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

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

Huisartsen

L. Roetman
It Kleaster 1
9089 BX Wijtgaard
058-7634513

Bergwerff
Dekemawei 7
89834 XA Baard
0517-341272

Hornstra
It Oerd 12
8635 LB Boazum
0515–521223

Nieuws van dorpsbelang

Voor u ligt de eerste editie van de dorps-
krant van het nieuwe jaar.
Namens het bestuur wensen wij u een 
heel goed en gelukkig 2020. 
Een jaar waarin weer een aantal leuke 
projecten op de rol staan, waar dorps-
belang mee bezig is. Meer hierover 
zullen we bekend maken op de jaar-
vergadering. 

Jaarvergadering Dorpsbelang
Dit jaar zal de jaarvergadering plaats-
vinden op woensdag 19 februari 2020, 
noteer deze datum dus in uw agenda. 
De uitnodiging en de agenda zullen t.z.t. 
huis aan huis worden verspreid. 

Meldingen gemeente Súdwest-Fryslân
Een kapotte lantaarnpaal, een loszittende 
stoeptegel, onkruid op de verharding of 
andere kleine zaken melden? 
Dit kunt u heel gemakkelijk zelf. 
Ga naar www.sudwestfryslan.nl en ga 
vervolgens naar Menu>>>>>Melding 
doen. 

Namens Bestuur Dorpsbelang Easter-
wierrum,
Paul Beista
Secretaris

De kollekte foar Alzheimer Nederland 
begjin novimber 2019 hat it moaie 
bedrach fan € 249,72 opbrocht.

Tige tank, de kollektanten.
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Ferienings Easterwierrum
Aktiviteitenkommisje
Kontaktpersoan: Sjoerd Lantinga
Til: 06 2936 3059

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

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

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

Doarpsbelang Easterwierrum
Kontaktpersoan: Paul Beista
Email: doarpsbelang@easterwierrum.nl
Til: 058 822 2280

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

EKE (Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum)
Kontaktpersoan; Lieuwe Brandenburgh
www.kooperaasje.nl/eke
Skuorrehofwei 21, 9021 CE Easterwierrum
Til: 06 1146 4745

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

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

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

Merkekommisje
Kontaktpersoan: Edward Terra
Til: 058 250 1932 / 06 55 62 55 32

Muziekvereniging Ons Ideaal
Kontaktpersoan: Watse van der Meer
Email: ons.ideaal@gmail.com
Til: 0518-451871 (Ate Haagsma)

Commissie Pluktuin Easterwierrum
Kontaktpersoan: Pietsje Sijbesma
Til: 058 250 1898

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

Toneelvereniging Op Nij Foriene
Kontaktpersoan: Wietske Cnossen
Til: 06 52 15 41 19

Township Escape
Kontaktpersoan: Trudy de Vos
Til: 06 27 0 27 8 27
Email: code@townshipescape.nl
www.townshipescape.nl

Badmintonclub ’t Hin en Wer
Kontaktpersoan: Wieke Brandenburgh
Email: lieuwe.wieke@outlook.com

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

Jeu de boules
Kontaktpersoan: Hedzer van der Meer
Til: 058 250 1228

Kaarten/Soos
Kontaktpersoan: Wim Terpstra
Til: 06 5047 2987
Email: wim.berber@home.nl

Keatsferiening Easterwierrum
Kontaktpersoan: Albert Jonker
Til: 06 22 25 46 99
Mail: info@kfeasterwierrum.nl
Wedstriidsaken: Siebren Koopmans
Til: 06 23 21 03 38

MTV14 - Tafeltennisvereniging van 
Mantgum, Easterwierrum en omstreken
Kontaktpersoan: Johan Vogelzang
Til: 058 289 4432
Email: tafeltennismantgum@gmail.com
Internet: www.mtv14.wordpress.com

Volleybal
Kontaktpersoan: Julia van der Meer
Til: 058 250 1228
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Aginda Easterwierrum
 

Wannear Tiid Wat Wêr

Woansdei 19 febr. 20:00 oere Jierfergadering Doarpsbelang  De Tysker

Tongersdei 20 febr. 20.00 oere Jiergearkomste 
  Fûgelwacht Easterwierrum e.o De Tysker

Sneon 22 febr. 20:00 oere Carnaval De Tysker
 

Sneon 7 maart 10.00 oere Ald papier Oan ’e dyk

Sneon 7 maart 20.00 oere Koarenkonsert De Tysker
Mei û.o. it Balkankoar út Ljouwert 
en Doarpskoar Easterwierrum

Snein 26 april  Koningsdagfeest door Kaatsvereniging 
  en Activiteitencommissie Sportfjild

Sneon 2 maaie 20.00 oere “Noflike Jûn” Histoaryske Kommisje 
  Easterwierrum, ynrin 19.00 oere De Tysker

Sneon 9 maaie 10.00 oere Ald papier Oan ’e dyk

Sneon 13 juni  Slachte marathon 

Freed 14 aug.  50 plus reiske
  Boatreis oer û.o. Lauwersmar en besite Dokkum

Ald papier 

Data: 7 maart, 
 9 maaie, 
 4 july, 
 5 septimber
 7 novimber

De opbringst fan’t âld papier giet foar de 
helft nei ’t Fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ en 
de oare helft nei basisskoalle Fôlefinne. 
Yn 2020 wurdt it âld papier ophelle troch 
korpsleden.

Verhuisbericht
Tim van Vegten

Dekemalaan 17 Appartement 318
8604 ZG Sneek

Till: 06 54928767

Heeft u een oppas nodig?
Hallo, ik ben Sinne Kooistra en ik ben 
14 jaar. 
Ik ben op zoek naar oppasadresjes in 
Easterwierrum en omstreken. 
Dit kan ik na schooltijd doen. 
Ik ben bereikbaar op het nummer 
06 12487071. 
U kunt mij gerust bellen of een berichtje 
sturen.
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Een jaar in de Spooky Submarine
(Vervolg van voorpagina)

Eerst maar even uitleggen hoe het ook alweer 
zat. Vier Easterwierrumers (Paula Boersma, 
André Bootsma, Wouter Kramer en Trudy 
de Vos) hebben de stichting Escaperoom 
Easterwierrum opgericht, met als doel het 
dorp te verlevendigen. Omdat Escaperoom 
Easterwierrum niet echt lekker bekt, hante-
ren we als bedrijfsnaam Township Escape. 
De financiering kwam rond via fondsen, 
subsidies, sponsoring, crowdfunding en 
allerlei acties. Vervolgens bouwde een 
enorme groep vrijwilligers een ‘behekste 
onderzeeër’ in de zeecontainers. De naam 
van die escaperoom is Spooky Submarine.
Ongeveer de helft van de teams ontsnapt 
binnen het uur. De andere helft gaat 
jammerlijk ten onder. Snelste tijd is tot 
nog toe 35 minuten, neergezet door een 
groep escaperoomeigenaars die meer dan 
honderd kamers hebben gespeeld. Dus 
daar hoeven we ons niet voor te schamen. 
De meeste groepen die ontsnappen, doen 
dat rond de 55 minuten. 

Achter de schermen
De teams krijgen begeleiding van onze 
vrijwilligers. Zij ontvangen de gasten, 
leggen uit wat de bedoeling is, kijken mee 
via camera’s, geven hints als dat nodig is 
en maken een foto voor Facebook/Insta-
gram. Na afloop praten we na met de 
teams. Meestal doen we dat in de Tysker, 
bij grotere groepen doen we dat ook wel 
bij camping De Dille. Veel mensen willen 
toch graag even horen hoe het nou zit met 
de puzzels, hoe het kan dat zo’n dorpje 
zo’n toffe escaperoom heeft, en welke 
rooms wij aanbevelen. 

Achter de schermen meekijken is vaak erg 
vermakelijk. Door de spannende muziek 
en de vreemde omgeving vergeten veel 
bezoekers dat ze vooral logisch moeten 
denken. Ingewikkelde theorieën komen 
voorbij, mensen leggen verbanden waar 
wij nooit op waren gekomen, en soms is 

2x6 ineens 13 van de zenuwen. Ook zien 
we goed hoe de onderlinge verhoudingen 
zijn: wie neemt de leiding, wie staat de hele 
tijd met zijn handen in de zakken en wie 
probeert in zijn eentje alles op te lossen? 
Voor mensen die slecht ter been zijn, is 
de room een uitdaging. Toch proberen we 
iedereen wel binnen te krijgen. Iemand op 
krukken mocht het stukje kruipen over-
slaan, maar werd daarna geblinddoekt in 
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de volgende ruimte geparkeerd, tot de rest 
kwam. Een oma van 97 sloeg het kruipen 
ook over, maar vond het vervolgens zo 
gezellig bij ons achter de schermen, dat 
ze mooi bleef zitten en toekeek hoe de 
kleinkinderen het oplosten zonder haar.

Andere escaperooms
Het bleef niet alleen bij de Spooky Subma-
rine in 2019. We bouwden nog twee 

pop-up escaperooms: ‘Dixieland’ voor 
Us Festival in de Tysker en ‘De Ontmoe-
ting’ voor een congres van de jeugd-
zorg. Ook stonden we met twee pop-up 
escaperooms op een congres in Utrecht. 
Leuk om te doen, maar het neemt enorm 
veel tijd en energie. Daarom houden we 
het voor nu maar bij de Spooky Subma-
rine. Die trouwens ook nog het decor was 
voor een korte film, gemaakt voor het 48 
Hour Film Festival in Leeuwarden. 

Al met al kijken we tevreden terug op het 
eerste jaar. Rijk wordt niemand van de 
escaperoom, maar we zijn uit de schul-
den en onze vrijwilligers en de Tysker 
(1 drankje p.p. is bij de prijs inbegre-
pen) verdienen er wat aan. Belangrij-
ker is dat zowel onze gasten als wijzelf 
het naar de zin hebben. We hebben met 
dank aan alle vrijwilligers een mooie 
escaperoom neergezet, waar we veel 
mensen een toptijd mee bezorgen. Zin om 
langs te komen? Reserveren is mogelijk 
op www.townshipescape.nl of bel ons via 
06-27027827.

Vrijwilligers gezocht!
We zoeken nog vrijwilligers! 

Ben je minimaal 18 jaar en lijkt 
het je leuk om onze bezoekers te 
begeleiden? Laat het aan André, 
Paula, Wouter of Trudy weten. 

Of mail: code@townshipescape.nl 
Je werkt nooit alleen, maar altijd 

samen met een collega-vrijwilliger. 
Je wordt ingewerkt. Via onze 

groepsapp hoor je wanneer er een 
boeking is, zodat je kunt aangeven 
of je de groep wilt draaien. Je krijgt 

per groep 9 euro uitbetaald (de 
maximale vrijwilligersvergoeding) 

en we doen eens per jaar een 
teamuitje naar een andere 

escaperoom. En als de pot het 
toelaat, doen we dat vaker.
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Wolkom yn Easterwierrum
Even voorstellen: melkveehouder 
Douwe en IC-verpleegkundige Foekje 
wonen sinds juni 2020 met hun kinde-
ren aan de Hegedyk. Ze vertellen hoe 
ze in Easterwierrum zijn beland. 

Douwe Elgersma (44, oorspronkelijk 
afkomstig uit Makkum) en Foekje Adema 
(43, uit It Heidenskip) wonen met hun 
kinderen Sjoerd (7), Wybe (6) en Sytze 
(4) in de boerderij waar voorheen de 
familie Reitsma woonde. Foekjes zoon 
Jacob (12) woont er ook regelmatig. 
Douwes dochters Jellina (15) en Elbrich 
(13) wonen in Spannum bij hun moeder. 
Elbrich kende Easterwierrum wel, want 
zij deed mee aan het BIS. 
Eerder woonde het gezin in een winkel-
pand in Winsum. Niet ideaal. Met zijn 
ex-vrouw heeft Douwe een melkvee-
houderij in Spannum, met 150 koeien. 
Dat bedrijf houdt hij aan, maar hij wilde 
ook graag met Foekje in een boerderij 
wonen. Via de makelaar kwamen ze in 
contact met Tjitte Symen Reitsma, die 
Douwe al enigszins kende. Toch was het 
allemaal niet snel beklonken. ‘It is hjoed 
de dei net sa maklik om in pleats te keap-
jen.’ In april was de zaak rond: 2 mei 
kregen ze de sleutel en 1 juni verhuis-
den ze. ‘Yn de drokste tiid fan it jier’, 
zegt Douwe. ‘Alles kaam tagelyk. Ik 
siet mei kop en earen yn ’e kuilerij.’ De 
verhuizing kwam dus vooral op Foekje 
neer. ‘De doazen binne noch net allegear 
útpakt’, vertelt ze. Maar er is genoeg 
gebeurd: de slaapkamers zijn geverfd en 
behangen, er liggen nieuwe vloeren in het 
huis en de keuken is geverfd. Ze merken 
dat veel mensen hun nieuwe onderko-
men wel kennen: ‘Fan de teetún dy’t hjir 
earder wie, of it paad dat hjir efter del 
rint. Faak sizze se ‘Dat is dy pleats mei 
dy moaie kop’. Simmers meitsje toeris-

ten der soms foto’s fan.’ Dan zwaaien ze 
maar even vriendelijk. 

Melkrobot
Voor Douwe was het werken met een 
melkrobot helemaal nieuw. ‘De foarige 
eigner sei dat it him goed foldie, mar ik 
moast alles noch ûntdekke.’ Hij haalde 
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50 geschikte koeien uit Spannum naar 
Easterwierrum. Toen in de eerste week 
van oktober het weer omsloeg en de 
koeien op stal gingen, ging hij met de 
melkrobot aan de slag. Ondersteund door 
een team en een helpdesk. ‘Ik ha in pear 
minne dagen en nachten hân, mar de kij 
ha it hiel goed oppakt.’ 

Op de vraag of hij alle koeien uit Span-
num laat overkomen, weet hij nog geen 
antwoord. ‘Dan soene we bouwe moatte. 
Mar it binne spannende tiden foar de 
boeren. Der is gjin dúdlik belied foar 
de kommende 5 oant 10 jier. Ik ha der 
noch gjin sliepeleaze nachten fan, mar it 
is fansels wol de fraach oft we ynkrimpe 
moatte.’ 

Kaatswant
Foekje werkt al bijna 15 jaar als verpleeg-
kundige op de Intensive Care van het 
Medisch Centrum Leeuwarden. Langs 
die weg kende ze al wat Easterwierru-
mers die daar werken, net zoals Douwe 
al een paar collega’s in Easterwierrum 
kende. Via de school en het voetbal van 
de kinderen gaat de integratie verder. 
‘We ha de Merke ek daliks meipakt’, 
zegt Foekje. Douwe had zich opgege-
ven voor het kaatsen, maar ze waren in 
Winsum gewend om met een zachte bal 
te kaatsen, dus hij had geen kaatswant 
mee. ‘Eltsenien woe syn want wol efkes 
útliene. Dat wie bêst genôch.’ 

Kippen
Dan komt zoon Sjoerd uit bed. Hij wil 
het bezoek ook wel wat vertellen. Zo zat 
hij in Winsum met véél meer kinderen in 
de klas. Ook is hij gek op kippen. Deze 
zomer heeft hij een paar zwarte kippen 
gekregen, waarvan één een haan bleek. 
Die heet Johan. Verder hebben ze een 
hond, een schaap, een vis, een hamster, 
een konijn en een paar uilen die de hele 
schuur onderschijten. Er was ook nog een 
nest wilde katten, maar die heeft Sjoerd 
eigenlijk nooit gezien. Misschien hebben 
de uilen ze wel gepakt. Na die constate-
ring kan hij weer naar bed, en het bezoek 
terug naar huis.

Wolkom yn Easterwierrum
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Neem nu het besluit
Eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool

bij

B.S. ABMA
uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden
Zeker! Er zijn ook fruitmanden

Durk Dykstrastrjitte 17 - 9014 CC  Tersoal
0515 521216  /  06 20914571

b.abma@planet.nl
Aardappelen - Groenten en Fruithandel

Meer informatie of wilt u graag 
een kijkje komen nemen bij 
Kindercentrum Inky Pinky? 

Neem vrijblijvend contact met 
ons op via: inkypinky@ziggo.nl, 
bel naar 06 4988 8008.

Of kom gezellig langs.

Kindercentrum Inky Pinky
Sélânswei 2

9012 CN  Raerd

Kinderopvang voor kinderen 
van 0 - 13 jaar

Maandag en woensdag
Peuteropvang
8.15 - 11.45

Kindercentrum Inky Pinky
Sélânswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008

franchise onderneming van Kinderwoud

Kvk.nummer: 58571973

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

Wilt u ook adverteren in de 
school- en dorpskrant?

Mail dan naar

info@easterwierrum.nl
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It is gjin geheim dat ik graach bakke mei. 
Dat ik wie ek fuort entûsjast doe’t ik 
frege waard om bakresepten mei jim te 
dielen yn de Doarpskrante.
It is no febrewaris, dat ik woe mar 
úteinsette mei in wintersk resept. It is it 
resept fan de arretjeskeek, dy’t it bêste 
smakket mei in kop hite tee of kofje. 
Of waarme poeiermolke foar de echte 
sûkelade-fans!

Arretjeskeek

4 ytleppels kakao 
10 ytleppels bastertsûker 
1 aai 
250 gram bûter 
250 gram moalkoekjes (sels brûk ik in 
mingsel fan ‘knappertjes’ en ‘bastogne’)

- Doch de kakao, sûker en it aai yn in 
kom en rier mei in mikser oant it in 
papke is.

- Raan de bûter en skink bytsje by bytsje 
by it sûkeladepapke. Miks goed troch 
inoar.

- Brek de koekjes yn stikjes en ming se 
mei in leppel troch it sûkeladepapke yn 
de kom.

- Beklaai in keekblik (25 sm.) mei in 
stik bakpapier en skep it mingsel 
deryn. Druk alles goed oan. Tear de 
útstekkende einen fan it bakpapier 
foarsichtich oer de keek hinne (miskien 
in pear elastykjes om it blik dwaan, dan 
bliuwt it papier better sitten) en set yn 
elts gefal 3 oeren (leafst in nacht) yn de 
kuolkast oant de keek goed hurd is.

Lekker ite!

Groetnis, Hilda

Keukenkribels!
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‘Respect, zorgvuldigheid en stijl,
dat zijn onze kernbegrippen’
• Indien gewenst een gratis en geheel 

vrijblijvend adviesgesprek mogelijk.

• Een keurig verzorgde en volledig begeleide 
uitvaart voor een betaalbare prijs.

• Afscheid invullen zoals u dat graag wilt.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar via:
(058) 822 22 80

Fûgelsangleane 11
9021 CR  Easterwierrum

info@beistauitvaartzorg.nl
www.beistauitvaartzorg.nl

‘Iedere uitvaartverzekering
      is bij ons geldig’

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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Herberg De Taaiman
Op de hoek van de Singel en de Doarps-
strjitte stond eeuwenlang herberg De 
Taaiman. Nico van der Werf schrijft 
over de oorsprong van de naam en de 
families die de herberg runden. Van een 
vermogend peerdekooper tot konijnen-
liefhebster Jantje Hoitinga: ze zijn alle-
maal verbonden met De Taaiman.

De Taaiman dankt zijn naam aan een 
gebakken lekkernij: een ‘taaiman te 
paard’. Een onbekende bakker bakt hem 
in 1825, maar opgegeten wordt hij niet: 
hij hangt ruimt 70 jaar als decoratie in 
de herberg. Het Nieuwsblad van Fries-
land vermeldt in 1910 dat winkelier Sipke 
Hoogma op de Singel het ongeschonden 
exemplaar aanbiedt.
Vermoedelijk ontstaat de herberg in de 
17e eeuw, tegelijk met de opkomst van de 
paardenhandel in Easterwierrum. Al sinds 
1670 wordt in Easterwierrum jaarlijks in 
juni een belangrijke paardenmarkt geor-
ganiseerd. Hierbij worden soms meer dan 
vijfhonderd paarden aangevoerd. Op dit 

tweedaagse evenement organiseren beide 
kasteleins van het dorp een harddraverij, 
met een zilveren zweep als hoofdprijs. In 
de verordening van de gemeente Baar-
deradeel staat dat er “geene Bedelaars en 
Rysselaars zullen worden toegelaten”.
 
Verkopingen
Vermogend peerdekooper Reinder Tjeerds 
is in 1761 eigenaar van beide herbergen 
in Easterwierrum. De Roskam verhuurt 
hij aan Taeke Rintjes. In De Taaiman is 
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zijn eigen zoon, Jentje Reinders, kaste-
lein. Vanaf 1780 zijn Popke Jacobs en 
zijn vrouw Gerbrich Sjoukes de uitbaters. 
In 1801 kopen ze De Roskam erbij voor 
2700 goudguldens. Hun oudste zoon, 
Jacob Popkes, wordt dan kastelein in De 
Taaiman. Hij trouwt in 1813 met Beitske 
Yntes Kingma uit Poppenwier. In beide 
herbergen worden regelmatig publieke 
verkopingen georganiseerd van huizen, 
landerijen en boerderijen, maar ook van 
inboedels, grasgewas en kapbomen. Jacob 
overlijdt in 1836 als hij 51 is. Zijn weduwe 
Beitske zet de herberg voort, samen met 
zoon Popke, die dan 15 is. 
Beitske hertrouwt een paar jaar later, 
met Eelkje Durks Kortrijk. Ze kopen in 
hetzelfde jaar de herberg naast De Taai-
man (Doarpsstrjitte 26). Beitskes zoon 
Popke blijft herbergier in De Taaiman. 
Hij trouwt in 1858 met Tjitske Sybrens 
Schaafsma. Het echtpaar blijft kinder-
loos, maar is erg betrokken bij de katho-
lieke parochie in Easterwierrum. Popke is 

actief als kerkmeester en meer dan vijftig 
jaar organist in de kerk aan het Tsjerke-
paad. Na hun overlijden in 1902 en 1909 
laat het echtpaar een perceel weiland (‘it 
roomske stikje’) en drie huizen na aan 
de kerk. In ruil hiervoor wordt jarenlang 
hun graf onderhouden en worden jaarlijks 
meerdere Heilige Missen gelezen.

Timmerman
Popke en Tjitske laten De Taaiman in 1894 
publiek veilen. Hoogste bieder is koop-
man Harm Sipkes Olivier: hij koopt de 
herberg voor 3217 gulden. Eerst verhuurt 
hij De Taaiman aan Ids Sybrands Schrale, 
maar al na drie jaar wordt Dirk Douwes 
Wiersma de nieuwe huurder. Hij is naast 
herbergier ook timmerman. Een jaar later 
koopt hij De Taaiman voor 2198 gulden. 
Bij kastelein Wiersma organiseert de 
afdeling Baarderadeel-Rauwerderhem 
van de Friesche Mij van Landbouw tussen 
1900 en 1914 jaarlijks in september een 
veekeuring, waar zo’n 140 stierkalve-
ren en fokrammen worden aangevoerd. 
In 1915 wordt de Friesche Mij-afdeling 
opgesplitst en worden de veekeuringen 
voortaan in Mantgum en Raerd gehouden.  
In 1915 verkoopt hij de zaak: voor 4500 
gulden mag veehouder Jouke Douwes 
Hoitinga uit Huns zich eigenaar van De 
Taaiman noemen. Hij verhuist met zijn 
vrouw Akke Wytzes Hilverda en hun 
dochters Ymkje, Tjitske en Jantje naar 
Easterwierrum. Ymkje trouwt twee jaar 
later met Rommert Stellingwerf en vestigt 
zich in Easterbierrum. Tjitske en Jantje 
blijven ongehuwd. Tjitske overlijdt al 
37-jarige leeftijd. 
Naast kastelein blijft Jouke ook veehouder 
met zo’n tien koeien. Tevens is hij betrok-
ken bij de busdienst van Sneek naar Leeu-
warden (via Boazum, Easterwierrum en 
Weidum), die in de jaren dertig start. De 
belangstelling voor de paardenmarkt in 
Easterwierrum loopt in deze tijd snel terug. 
De markt eindigt definitief in 1939. In 
datzelfde jaar overlijdt Jouke. Zijn vrouw 
Akke en dochter Jantje zetten de herberg Jantje Hoitinga
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tijdens de Tweede Wereldoorlog voor. 
Een jaar na de oorlog verkopen ze De 
Taaiman. Ze verhuizen in 1949 naar een 
nieuwe woning aan de Doarpsstrjitte 34. 
Jantje fokt hier jarenlang veel konijnen. 
Daarnaast melkt ze in het weideseizoen 
nog enkele koeien. Ze loopt dan met een 
handkar naar haar weiland achter de fami-
lie Boersma (Doarpsstrjitte 52). Soms 
heeft ze geluk en kan ze achterop de hooi-
wagen van Hendrik Hoogma meerijden. 
In 1983 verhuist Jantje naar het bejaar-
denhuis in Wommels, waar ze vier jaar 
later overlijdt. Ze is dan 86.

Brand 
De Taaiman is in 1946 voor vierduizend 
gulden verkocht aan Hendrik en Baukje 
Ligthart-Boersma. Met hun zonen - Meinie 
en Evert - verhuizen ze vanuit Bolsward 
naar Easterwierrum. Hier worden doch-
ters Harmke, Coby en Lies geboren. Naast 
de herberg wordt de veehouderij voortge-
zet met twaalf koeien. De meeste lande-

rijen liggen nabij de Raarderhoeke op it 
Nylân. Ze werken veel samen met zwager 
Bote Boersma van Tsjerkebuorren. 
Op maandagochtend 17 september 1956 
ontstaat brand in De Taaiman. Met de 
brandspuiten van de naastgelegen Douma 
Timmerfabriek en de brandweer uit Mant-
gum is de brand vrij snel onder controle. 
Toch veroorzaken vuur, rook en bluswa-
ter zoveel schade, dat verdere bewoning 
onmogelijk is. De kinderen worden onder-
gebracht bij familie in het dorp. Ook het 
vee wordt in de stalperiode bij collega’s in 
de buurt gestald. 
Na een jaar krijgt de familie Ligthart een 
nieuwe woning aan Doarpsstrjitte 50. 
Hier tegenover wordt een nieuwe schuur 
met veestalling gebouwd. De veehouderij 
wordt hier voortgezet. De vervallen Taai-
man blijft nog enkele jaren staan. In 1960 
is de herberg afgebroken.

Nico van der Werf

Dedde Altenburg en Meinie en Evert Ligthart
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Stichting Doch Dyn Dream wil een school 
bouwen voor de allerarmsten in Kenia. 
Met K’s foar Kenia haalde de stichting in 
2019 op allerlei creatieve manieren geld 
binnen. De K’s stonden voor ondermeer 
Krystbeamen, Kwisse (Pubquiz), Kuierje 
(Hassiebassie wandeltocht), Krijse 
(Spooktocht), Klappen (Kop fan Jut), 
Koffie (pop-up theetuin), enzovoort. 
Eerder wist Doch Dyn Dream al twee 
gebouwen te realiseren. De muren van het 
derde gebouw zijn inmiddels al neergezet. 
Onze dorpsgenoten Peter Zijlstra, Fetsje 
Anema en hun zoon Jelle plus André en 
Tjitske Bootsma zijn samen met Mant-
gummers Jehannes, Adelma en Bregt 
Arendz van 11 februari t/m 1 maart in 
Kenia. Daar plaatsen ze zelf het dak op 

het derde schoolgebouw. Ook helpen ze 
andere gebouwen opknappen. 
Als het derde schoolgebouw af is, zijn er 
zes leslokalen. Bedoeling is uiteindelijk 
vier gebouwen en daarmee acht lokalen 
te realiseren, zodat alle klassen hun eigen 
lokaal hebben. 

Deze Easterwierrumers en Mantgummers 
steken hun handen uit de mouwen voor 
Kenia. Voorste rij: Wytske, Adelma, Bregt 
en Fetsje. Achterste rij: Jehannes, Tjitske, 
Jelle, André, Peter en Skelte. Wytske 
Vermeulen en Skelte Anema blijven dit 
keer thuis, maar zij waren al eerder in 
Kenia en zijn de drijvende kracht achter 
Stichting Doch dyn Dream.

Ka-ching foar Kenia
Bijna 23.000 euro hebben de acties van K’s foar Kenia opgeleverd. Het streefbe-
drag is dus ruim gehaald. Dat betekent dat de acht Easterwierrumers en Mant-
gummers die zo’n beetje nú in Kenia zijn, verder kunnen bouwen aan een school.  
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Wat kijk  jij nou?
Naam, leeftijd en beroep?
Rianne Melein, 25 jaar en werkzaam als 
verpleegkundige (in de thuiszorg).

Hoe lang woonachtig in 
Easterwierrum?
Geboren en getogen Easterwierrumer.

Hoe kijk je graag tv/Netflix/films?
Liefst kijk ik onder een dekentje, op 
de bank. Hoewel serie kijken op mijn 
mobiel een goede motivator bleek om de 
crosstrainer in de sportschool langer dan 
5 minuten vol te houden!

Welke serie heb je als laatste gezien?
De nieuwe serie ‘VWars’, uit de categorie 
science fiction, heb ik net uit. Het verhaal 
gaat over oude virussen en 
bacteriën van voor de ijstijd, 
die nu vrijkomen door het 
smelten van de poolkappen. 
Wanneer mensen hieraan 
worden blootgesteld, krij-
gen sommigen vampier-
achtige eigenschappen. 
Een (aantrekkelijke) dokter 
probeert een remedie voor 
het virus te vinden, maar 
wordt hierbij tegengewerkt 
door zowel ‘The Bloods’, 
zoals de vampiers zichzelf 
noemen, als de overheid. 
Wanneer je van spanning, 
misdaad en een gezonde 
dosis science fiction houdt, 
is dit een goede invulling 
voor een regenachtige 
zondag.

Welke film of serie raad je 
je vrienden aan?
Mathijs en ik ontdekten pas 
afgelopen herfst het bestaan 

van ‘Sons of Anarchy’. Een serie over 
een motorclub (lees bende) in Californië 
trok mij in eerste instantie niet echt aan. 
Toch gaven we het een kans, en sinds-
dien zijn we verslaafd. We zijn nu ergens 
halverwege seizoen vijf, van de in totaal 
zeven seizoenen. Absolute aanrader voor 
mensen die van actie houden. 
Verder raad ik altijd ‘Frequency’ (crime) 
en ‘Suits’ aan. In de categorie films heb ik 
laatst tranen gelachen om ‘Jumanji’ en is 
‘Age of Adaline’ vooral heel erg mooi, 
hoewel die meer in trek zal zijn bij het 
vrouwelijk publiek.

Welke film heb je al meer dan 3x 
gezien?
‘Harry Potter’ (allemaal), ‘Avatar’ en ‘The 

Shawshank Redemption’ 
zijn favorieten.

Welke verfilming vond je 
beter dan het boek?
Boeken zijn altijd beter!
 
Wie is je favoriete acteur/
actrice?
Johnny Depp en Jim 
Carrey. 

Wat voor series/films vind 
je verschrikkelijk?
Nederlandse films en series 
vind ik meestal slap, met 
uitzondering van ‘Zwart-
boek’ en ‘Flikken Maas-
tricht’. Altijd dezelfde 
koppen.
 
Wie mag de volgende 
keer verschijnen in deze 
rubriek?
Netflix-fanaat Wietske 
Cnossen.

Johnny Depp, Jax uit 
‘Sons of Anarchy’  en 
die knappe dokter uit 

‘VWars’… wij snappen 
Riannes keuzes wel…
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Broer en zus Floris en Sjoukje 
Miedema reisden tussen 24 novem-
ber en 10 januari door Australië. 
Ze trokken langs de oostkust, van 
Sydney naar Cairns. 

Onder het roken praten Floris en 
Sjoukje wel vaker over samen reizen. 
Floris wil naar Amerika, Sjoukje 

ziet Thailand wel zitten. 
Dus compromis: Australië. 
Het bleef dit keer niet bij 
praten. Voortvarend boekten 
ze tickets en de eerste twee 
overnachtingen; de rest regel-
den ze via een boekingsbu-
reau ter plaatse. Dat was nog 
spannend, vertelt Sjoukje: 
“We ha dêr alles útsocht en 
betelle, en doe… wiene se de 
papieren kwyt. We hiene gjin 
bontsje, neat. Normaal belje 
wy dan mei mem, mar mei 
tsien oeren tiidferskil ha wy 
ús sels mar rêden.” Gelukkig 
bleek alles de volgende dag 
helemaal geregeld. 

Gevaarlijk strand
Met een camper en later 
met een auto waarbij ze in 
de kofferbak sliepen, waren 
ze zeven weken onderweg. 
Stadsmensen zijn ze niet, 
dus ze hebben vooral verha-
len over het prachtige Byron 

Bay, rare hippies in Nimbin, kajak-
ken en wandelen langs smalle verla-
ten paadjes in de Everglades, door 
een regenwoud trekken, en als enige 
buitenlanders bij een lokale rodeo 
kijken. Bijzonder was Fraser Island, 
met het gevaarlijkste strand ter wereld. 
Haaien, stingrays (pijlstaartroggen) en 
kwallen wachten je daar op. “Asto dêr 
de see yn giest, is it net de fraach ófst 
dea giest, mar wannear en troch wat”, 

Roadtrip door Australië
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vertelt Floris. Echt een plek om twee 
nachten te kamperen dus. Stromend 
water ontbreekt, dus dat was tanden 
poetsen boven een emmer en niet 
doorspoelen na het plassen op de 
dixies. Maar dan overnacht je wel op 
een zandstrand waar je met een 4x4 
jeep overheen scheurt, samen met 
backpackers van allerlei nationali-
teiten. Floris en Sjoukje vonden het 
machtig. 

Kakkerlakken
Het White Heaven Beach Resort dat ze 
daarna bezochten, was een stuk luxer. 
Lekker eten, buiten in bad gaan, snorke-
len en op slangentocht. Sjoukje bedankte 
voor het laatste, maar is wel minder bang 
geworden voor enge beesten. Kakker-
lakken op de wc, vleermuizen die om ze 
heen vliegen, het deed broer en zus niet 
meer zoveel op den duur. “Asto dy bisten 
neat dochst, dogge se dy ek neat.” Al 
hielden ze heus wel de handen binnen-
boord toen ze in een bootje over een 
rivier vol krokodillen voeren. 

Kerstdiner 
Stressmomentjes waren er ook. Zo is in 
je korte broek het kerstdiner bij McDo-
nalds nuttigen, niet echt sfeervol (“Mar 
ja… alles wie ticht”). Ook is 45 graden 
geen fijne temperatuur: “Je switte dan 
sels út je eagen.” Hoogtepunt letterlijk 

en figuurlijk was het 
sky diven (parachute springen samen met 
een instructeur) dat ze op Mission Beach 
deden. Als je boven de wolken vliegt 
en die vliegtuigdeur gaat open, dan heb 
je volgens Floris weinig tijd om na te 
denken. Sjoukje gilde de hele weg naar 
beneden, dus haar filmpje heeft ze maar 
niet op Facebook gezet.

“Ûnwennich” zijn ze niet geweest. 
“Dêr hiene wy it te drok foar. Mar fan 
thús bellen se ús wol hieltiten faker.” 
Thuis kregen ze een leuk onthaal met 
een feestje. Daar hebben ze eerst flink 
staan paffen, want in Australië betaal je 
soms wel 60 euro voor een pakje shag. 
“Better te djoer as net te krijen”, vindt 
Floris. De jetlag viel reuze mee, ze zitten 
alweer in het ritme. “It is ek wol lekker 
om wer thús te wêzen.”
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Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum (E.K.E.) krijt fan elk lid dat enerzjy ôfnimt fia 
Energie VanOns jierliks in fergoeding fan € 75,- bruto. Sa njonkenlytsen is der al in 
aardich bedrach byinoar sparre. Der is al € 3.000,- beskikber steld foar de oanlis fan 
in iisbaan, sa ’t yn de foarige skoalkrante ek al bekend makke is.
Omt bliken dien hat dat de Jeu de Boules-baan efter De Tysker, yn ferbân mei de 
grutte belangstelling op woansdeitejûn, graach útwreidzje woe, hat E.K.E. ferline 
simmer in cheque fan € 1.000,- oan de boulers útrikt. Mei troch dizze bydrage is de 
baan twa kear sa grut wurden en kinne der no mear spullen tagelyk spile wurde. 

De Consumentenbond, Natuur en Milieu, 
Green Peace en Wise ûndersykje elts jier 
de duorsumens fan de stroomleveran-
siers. Energie   VanOns is yn 2019 opnij 
beleane mei in fette 10 yn de jierlikse 
stroomranking foar it leverjen fan stroom 
oan sawol de partikuliere as de saaklike 
merk.
Energie VanOns ynvestearret gjin jild yn 
oanbiedings en/of grutte reklamekam-
panjes. Wol kinne jo op Facebook, Insta-
gram, of You Tube in animaasje fine.
As jo de enerzjy fan Energie VanOns 
ôfnimme en lid wurde fan E.K.E. krije 
jo net allinne 100% duorsum opwekte 
enerzjy mar helpe jo ek mei oan in better 
miljeu en kinne der mear ynisjativen 
ûndernaam wurde foar foarsjennings 
yn Easterwierrum. Foar in frijbliuwend 
advys kinne jo kontakt opnimme mei it 
bestjoer. (Paula Boersma, 058-2501879). 
Op side 18 en 19 fine jo in ferliking fan 
de tarieven fan jannewaris 2020. Op de 
webside fan E.K.E. kinne jo sels ek in 
berekkening meitsje fan it foar skot dat 
foar jo fan tapassing is.

Ut namme fan it bestjoer fan E.K.E.
Tryntsje van der Meer.
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Foto: Tjitske Bootsma
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Heeft u ook een stukje voor in de 
school- en dorpskrant?

Mail het ons.

omdealdtoer@easterwierrum.nl

 
Ontwikkeling streekschool 
De projectgroep ‘Ontwikkeling Streekschool’ is op 14 januari gestart. Deelnemende 
partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MR’en en dorpsbelangen uit Wiuwert, 
Easterwierrum en Boazum. De projectgroep houdt zich de komende tijd bezig met de 
ontwikkeling van een streekschool op een centrale plek tussen de dorpen. 
Tijdens bijeenkomsten die aan het eind van 2019 in de scholen plaatsvonden, is 
duidelijk geworden dat één school op een centrale plaats de sterkste mogelijkheid is 
om voor langere tijd kwalitatief goed onderwijs te behouden in deze regio. Hierbij is 
genoemd dat een streekschool met een ‘plattelands concept’ zeer gewenst is. Daar-
naast is het goed als meerdere organisaties aansluiten, zoals opvang, peuterspeel-
zaal, sport en/of muziekactiviteiten. Ook kwam tijdens de avonden naar voren dat de 
school groen en duurzaam zou moeten zijn, passend bij de huidige tijd. 
De eerste uitdaging is om het concept te ontwikkelen en daarnaast goed onderzoek 
te laten doen naar de mogelijkheden voor een locatie. Hiervoor plannen de directie, 
MR’en en dorpsbelangen afspraken met de betrokken wethouder. 
We houden u regelmatig op de hoogte over het verloop van dit traject. 

Met vriendelijke groet, 
De projectgroep ‘Ontwikkeling Streekschool’

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

m
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Behoefte aan Kinderdagopvang (KDV) van 0 tot 4 jaar?

Beste (aanstaande) ouders,

We zijn al een tijdje bezig om de haalbaarheid van een kinderdagverblijf in Boazum 
te onderzoeken. De behoefte aan opvang is er zeker, maar of er voldoende vraag is 
moet nog blijken.
Zoals bekend heeft de Gearhing (Dûbelspan-Boazum, de Fôlefinne-Easterwierrum, 
de Pikeloer-Wiuwert) een visie voor de toekomst. Om hier op aan te sluiten, lijkt het 
ons nu het moment om in deze behoefte te voorzien. De kinderen van nu 0 tot 4 jaar 
zijn immers over 5 jaar de toekomst voor deze scholen, of hopelijk de gezamenlijke 
school. Doen we nu niets, dan verdwijnen deze kinderen naar omliggende dorpen 
waar de opvang wel voldoende kan worden geboden.
Om een opvang te realiseren, hebben wij echter wel een minimum aantal kinderen 
nodig. Daarom willen wij graag bij (aanstaande) ouders inventariseren of zij behoefte 
hebben aan een kinderdagverblijf (KDV) voor 0 tot 4 jaar en voor welke dagen dit 
zou gelden. En of zij daarbij gebruik willen maken van het KDV in Boazum.
Indien jullie behoefte hebben aan een kinderdagverblijf in Boazum, vernemen wij dit 
graag. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op via dit mailadres:
KDVBoazum@gmail.com

Werkgroep KDV Boazum

Fûgelwacht Easterwierrum is al in tiid dwaande mei ‘Natuerlik Ferskaat’. Dit projekt 
hat as doel de omjouwing oantrekliker te meitsjen foar bewenners, besikers, planten en 
bisten. Ien fan de ûnderdielen fan it projekt is dat minsken fergees strûken en beammen 
bestelle koene. Dit wie tige spannend want hoefolle oanfragen 
soenen we hjir op krije? Dat wie yn it foar ien grut riedsel. De 
oanfraach wie grut; hûnderten strûken en beammen binne der 
besteld. Der wie dêrneist ek in protte fraach en ferlet fan tún 
en plantenadvys. Christel Snoep fan ‘Erf en Landschap’ koe 
men hjir foar benaderje. De Kommisje ‘Natuerlik Ferskaat’ 
fan Fûgelwacht Easterwierrum sil yn maart foar de minsken 
dy’t wat besteld ha, in spesjale opheldei/plantdei organisearje. 
Ynfo folget.

Natuerlik Ferskaat
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De vernieuwing
‘De tiid hâld gjin skoft…’ In amper vijf jaar tijd is er in onze dierenartsenprak-
tijk enorm veel veranderd. Niet alleen qua bezetting, van vier naar acht dieren-
artsen; maar ook in wat we doen en kunnen. Het in-huis-laboratorium geeft 
enorm veel meer mogelijkheden en vooral snellere diagnoses. De toegevoegde 
waarde van echoapparatuur heeft zich al meermalen bewezen en dat we zelf 
bacteriologisch onderzoek doen en kunnen bepalen voor welke antibiotica de 
ziekteverwekker gevoelig is, is tevens een grote vooruitgang.

Bloedonderzoek op 
orgaanfuncties doen we al 
een paar jaar in ons eigen 
lab. De nieuwste aanwinst 
op dat gebied  is een appa-
raat dat ook het bloedbeeld 
van patiënten kan bepa-
len. Het bloedbeeld wordt 
gevormd door de rode en 
de witte bloedlichaampjes. 
Daaruit kun je afleiden of 
er sprake is van bijvoor-
beeld bloedarmoede of  
ontsteking. Hoewel het 
volledig bloedbeeld ons 
zelden een specifieke 
diagnose biedt, is het heel 
gevoelig en geeft het vaak 
de eerste aanwijzing voor 
ziekte bij een patiënt.  
Wanneer het bloedbeeld 
regelmatig wordt bepaald, 
kunnen we een trend waar-
nemen om de ernst van een 
ziekteproces aan te geven 
en te volgen of het proces 
verslechtert of verbetert. 
We lieten het bloedbeeld 
geregeld door een extern 
laboratorium doen, maar 
nu hebben we veel snel-
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ler een uitslag. Dat komt uiteraard de patiënt ten goede: hoe vlotter uitsluitsel, des te 
eerder weet je wat je te doen staat.
Sinds april vorig jaar werken we uitsluitend op afspraak. Dat wordt door zowel onze 
clientèle als door onszelf als erg positief ervaren. Er is meer tijd voor de patiënt en de 
wachttijden zijn danig bekort. Dat niet een ieder altijd exact op het afgesproken tijd-
stip kan worden geholpen wordt gelukkig niet als negatief ervaren. Als er een spoed-
geval tussendoor komt dient dat uiteraard voorrang te krijgen. Gelukkig hebben we 
het interne klimaat dit jaar beter onder controle: er is namelijk airconditioning aange-
legd! Dit voorjaar gaan we daarnaast ook nog een stap maken richting duurzaamheid. 
Er worden zonnepanelen aangeschaft om zelf in het toenemende stroomgebruik te 
kunnen voorzien.
Alle veranderingen hebben echter ook een keerzijde: we beginnen zo langzamerhand 
uit ons jasje te groeien. Daarom hebben we inmiddels een bouwcommissie benoemd 
om te inventariseren en verbouwing voor te bereiden. Meedenken wordt op prijs 
gesteld. Mocht je ons van advies willen voorzien, meld het gerust! Op de mail, via de 
telefoon of gewoon bij de balie. 
Last but zeker niet least maak ik van de gelegenheid gebruik om (alweer!) een 

nieuwe collega voor te 
stellen: Marije Kamstra. 
Marije is opgegroeid in 
Terherne en in juli 2019 
afgestudeerd als dierenarts 
landbouwhuisdieren aan 
de Universiteit van Gent. 
Hierna is ze een periode 
werkzaam geweest bij 
een dierenartsenpraktijk 
elders in Fryslân. Per 
december vorig jaar is 
Marije in dienst bij onze 
praktijk. Hoewel ze vooral 
op route zal zijn tussen de 
koeien en de paarden, zal 
ze ook zo nu en dan op 
het spreekuur opduiken. 
Marije draait ondertussen 
al ruim een maand mee en 
we zijn ervan overtuigd 
dat zij prima in ons team 
past en dat ze perfect in 
staat is ons logo te verte-
genwoordigen: ‘Met hart 
voor dieren, in het hart van 
Fryslân!’

menno@bistedokter.nl

Marije Kamstra
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Nieuws uit de bovenbouw van school

Er is goed nieuws te melden uit de 
bovenbouw: juf Hanny is weer af en toe 
op school en langzamerhand steeds vaker. 
De verwachting is dat ze straks alles weer 
overneemt van meester Sibbele.

Groep 6, 7 en 8 maken momenteel veel 
toetsen en eind januari krijgen ze het rapport 
voor het eerst dit jaar mee naar huis.

Op vrijdag is de bovenbouw begonnen 
met jeugd-EHBO. Dit boeiende en zinvolle 
project sluiten ze in april af met een heus 
examen.

Het schoolschaatsen is nu afgelopen en de 
kinderen schaatsen een stuk beter dan aan 
het begin van de winter. Hopelijk komt er in 
februari nog wat winter om het schaatsen 
ook hier in en rond Easterwierrum in praktijk 
te brengen.

Sibbele Bonthuis
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B o o t s m a
B o u w b e d r i j f  B . V.
E a s t e r w i e r r u m

Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8
9021 CL  Easterwierrum
Tel. (058) 250 13 25
info@bootsmabouwbedrijf.nl
www.bootsmabouwbedrijf.nl

Voor al uw: - Agrarische bouw - Onderhoud
 - Verbouwingen - Bouwkundig advies
 - Restauratie - Tekenwerk
 - Woningbouw - Utiliteitsbouw



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


