
Corona-verhalen

Alles oars…

Natuerlik Ferskaat

50 jaar trimmen met 
Joost

Klussers in Kenia

De Greidhoeke app

Help, mijn man heeft een 
hobby

DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM APRIL 2020

Als de muren op je afkomen
geef ze dan een likje verf

Hoi allegear,

Yn dizze coronatiid is ús dochter en 
suske berne, Lea! Sa grutsk as wy binne 
woene wy har wol graach ‘showe’ oan 
famylje en freonen, mar dat sit der no 
efkes net yn. Wat dat oangiet is it wol 
in bysûndere kreamtiid. Gelokkich giet 
it hiel goed mei Lea en 
dat is it wichtichst. Út it 
doarp ha wy in hiel protte 
kaartsjes krigen, bedankt 
dêrfoar! We litte se foar 
de sfear noch mar efkes 
yn ’e keamer hingje.
Pier wurket dizze tiid 
foar de wenningstifting 

thús yn syn omboude kleankast. In 
noflik plakje. Ûndertusken docht Mart 
goed syn bêst mei de opdrachten dy’t hy 
kriget fan juf Ria. Knutselje, rekkenje, 
filmkes sjen en lekker bûten boartsje. 
Foar âlde Beppe hat hy in moaie teke-
ning ferve, dy ha we by har op ’e 
stoepe lein mei in foto fan Lea en in 

boskje tulpen. Ein maaie 
sil Arjanne wer oan it 
wurk op har ôfdieling, 
de intensive care. Dat sil 
mei dit firus dan ek noch 
wol in drokke tiid wêze. 

Groeten fan de 
Bûtewei 7!

Nieuw leven op Bûtewei 7
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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.



Om ’e Ald Toer
Redactieadres: Doarpsstrjitte 39, 9021CK Easterwierrum

Als u de keuzemogelijkheid hebt: graag kopij in Word aanleveren. 

De volgende Om ’e Ald Toer verschijnt juli 2020
Kopij inleveren vóór 24 juni 2020 naar omdealdtoer@easterwierrum.nl

DOARPSKRANTE OM ’E ALD TOER

Foto Geart SieslingVan de redactie
Aanvankelijk waren we van plan om 
dit nummer van Om ’e Ald Toer uit te 
stellen vanwege de uitbraak van het 
Corona-virus. Toen bleek dat deze 
crisis toch wel een tijd ging duren, 
zaten we in dubio: toch een krant 
uitbrengen? Een Corona-editie?
Tjitske Bootsma zorgde voor de 
doorslag. Zij stuurde 31 maart om 
22:06u een berichtje: “Soe it yn dizze 
tiid ek leuk wêze om just in krante te 
meitsjen? Mei neist de dingen dy’t 
der oars yn komme, ferhalen fan 
de minsken yn it doarp oer hoe’t se 
dizze tiid belibje? Ik wol wol helpe.” 
Nou kijk, dat laatste hoefde ze maar 
één keer te zeggen. Doarpsbelang gaf 
binnen 10 minuten via de app haar 
zegen, dus de volgende dag brachten 
we huis-aan-huis een briefje. 
We deden nog een oproep op Facebook 
en langzaam stroomde de kopij binnen. 
Intussen deden we onze interviews via 
(beeld)bellen en mail. Minder gezellig, 

maar wel Corona-proof. Iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd, enorm 
bedankt! Samen hebben we in drie 
weken een krant gemaakt die een 
beeld geeft van hoe Easterwierrum de 
Corona-tijd beleeft. Hopelijk kunnen 
we er straks op terugkijken en zeggen: 

“Dat was een bijzondere tijd, 
maar we zijn er samen goed 
doorheen gekomen.” 

De redactie

Colofon

Doarpskrante 

Om ’e Ald Toer

April 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

Gastredacteur

Tjitske Bootsma

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

Vakantieplanning 2020

Schoolvakanties:
Mei 25 april - 3 mei
Zomer 4 juli - 16 aug.
Bouwvak 18 juli - 8 aug.
Herfst 10 - 18 okt.
Kerst 19 dec. - 3 jan.

Praktijk Hornstra gesloten:
Type Periode
Mei 25 - 29 mei
Zomer 4 - 26 juli
Texel cursus 19 - 23 okt.
Kerst 26 dec. - 3 jan.

Nieuws van Dorpsbelang
Wat gebeurt er veel in de wereld 
op dit moment. 
Of je nu opgehokt met zijn allen 
thuis aan het werk bent, in een 
cruciaal beroep keihard aan de 
slag bent, student bent of dat je 
ondernemer bent. Niemand heeft 
op dit moment een ideale situatie 
en onzekerheid. 
Komt mijn baan op losse schroe-
ven te staan? Kan ik het hoofd 
boven water houden als onderne-
mer? Kan ik nog wel afstuderen? 
Blijven mijn dierbaren en ik 
gezond? 
Allemaal onzekerheden en 
angsten. En er gebeuren heel 
heftige dingen, zoals het overlij-
den van mensen en eenzaamheid.
Maar om even uit die negativiteit 
te gaan: er gebeuren ook zeer 
mooie en bijzondere dingen en 
dat is dan weer iets heel positiefs, 
juist nu. Mensen worden weer 
enorm creatief, er ontstaat nieuwe 
humor, de afstand brengt mensen 
juist dichter bij elkaar en je staat 
weer stil bij wat je allemaal al 
wel hebt en wordt er meer dan 
eens mee geconfronteerd dat 
gezondheid eigenlijk één van de 
belangrijkste dingen is. 

Dorpsplein
Tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst is de herinrichting 
van het dorpsplein gepresenteerd. 

Het kan best zijn dat er toch nog 
vragen zijn gekomen naar aanlei-
ding van deze plannen. Schroom 
dan ook niet om ons hierover 
vragen te stellen. Voor de duide-
lijkheid: de plannen zitten niet in 
beton gegoten. Dat wil zeggen: 
er kan best een boom vervallen, 
verplaats worden of anderszins, 
als dit grote bezwaren met zich 
meebrengt voor omwonenden. 
De gemeente zal met de direct 
omwonenden in gesprek hierover 
gaan. Hierover ontvangt u dan 
dus bericht. Uiteindelijk is de 
gemeente hierin leidend. 

Sluiting Tysker
De Tysker is vanwege de 
Corona crisis gesloten. Hiertoe 
hebben de Beheerscommisie 
en Dorpsbelang gezamenlijk 
besloten. We hopen natuurlijk dat 
deze snel weer open kan. 

Bestuurlijk overleg wethouder
Dit overleg is uitgesteld en zal 
later dit jaar plaatsvinden met 
Dorpsbelang.

Tot slot
“We kunnen niet iedereen helpen, 
maar iedereen kan iemand 
helpen.”

Dorpsbelang Easterwierrum,
Paul Beista, secretaris
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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: bonekamp.jl@gmail.com
Neisoarch koördinator Romke Veldman
Til: 06 4158 9553

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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Het coronavirus, 
onzichtbaar, maar erg aanwezig.

Ik zit lekker in de tuin dit stukje te schrijven, 
het is donderdag 9 april. Alles begint te 
bloeien, de vogeltjes hebben het druk. 
Het is voorjaar en er lijkt niets aan de hand.  
Maar er is heel veel aan de hand, alles is 
anders. Iedereen merkt dat en wij dus ook.
In eerste instantie zouden we twee weekenden 
dicht met de snackwagen, maar na die twee 
weken voelde het nog niet goed.
We hebben nu onze voorzorgmaatregelen 
getroffen en vanaf 10 april staan we weer op 
onze vaste plekken.
Houd afstand, 
heb geduld, 
blijf gezond.

Anne Rink, Karin en 
Sanne Groenveld 
(Jens komt uit voorzorg een tijdje niet)

Om fêst op te skriuwen:

Sneon 14 novimber 2020

J & M Teaterwurk 
mei harren nije foarstelling

“ECHT WIER!” 
Skreaun troch Bonne Stienstra

by ús yn De Tysker 

As je lang byelkoar binne, dan falt der 
wolris in stilte. In stilte dy ’t hieltyd 

langer duorret, omdat it measte al sein 
en ferteld is. Mar as de relaasjeterapeut 

dan wol dat je ferplicht in oerke deis 
mei elkoar prate, dan dogge je dat, dan 
geane je der foar sitten. Dan komme 

de ferhalen, miskien sels wol de 
geheimen, noch noait earder ferteld. 

Dan lokket it ien it oare út en dan docht 
ek bliken dat hoe lang je ek byelkoar 

binne, net alles sein en ferteld is. 

“Echt Wier!” is in foarstelling mei 
ferhalen en anekdotes oer deistige 
saken, oer trou en iensumheid, oer 
opromje en bewarje, oer sliepe en 

wekker lizze, oer buien en útstruien, 
oer doe, oer no, oer aanst.

De Kulturele Kommisje

Betankje

Dat doch ik eltsenien wa’t ik mei te dwaan 
hie yn Easterwierrum. Mar ik betank ek foar 
ferienings en/of oar lidmaatskip. 
Bedankt. It giet jim goed.

M.J. Zeinstra
Nij Dekema (keamer 206), Weidum

Foto Geart Siesling
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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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Ticht
It is stil yn ús doarpshûs 
en dat binne wy net wend. 
Elkenien hat der lêst fan, 
mar beseft tagelyk dat it net 
oars kin. Wy sille ôfwachtsje 
wannear’t de earste 
aktiviteiten wer opstarten 
wurde kinne. 
Aldergeloks hiene wy net in 
grutte foarried fan guod dat 
maklik oer datum rekket. 
Allinne by de frisdrank 
moasten wy beslute om 
in pear kratten nei de 
Voedselbank te bringen. 
De lju dêr wiene der bliid 
mei. 

Enerzjy en kosten
It gebou is yn rêststân pleatst, 
dat wy brûke net folle gas en 
stroom op it heden. Tagelyk 
produsearje de sinnepanelen 
safolle, dat se de reinige 
moannen jannewaris en 
febrewaris al lang goed 
makke hawwe. It is mar 
moai dat wy weromleverje 
kinne oan it net en dat de 
salderingsregeling noch 
wurket. In moaie opstekker 
yn in tiid dat der gjin 
ynkomsten binne. Wat is it 
dan in gelok dat de Tysker in 
sûne finansjele basis hat en 

genôch oergarre hat om in 
min jier opfange te kinnen. 

Foarútsjen
Wy rekkenje der op dat wy 
nei de simmer wer folop 
draaie kinne. 
It earste feestje is al pland: 
Op sneon 29 augustus 
starte wy it seizoen mei de 
frijwilligersjûn foar alle 
barfrijwilligers en oare aktive 
helpers fan de Tysker. It 
program bliuwt noch even 
geheim. 
Út soarte is der gjin garânsje 
dat it trochgean kin, wy 
binne ôfhinklik fan de 
omstannichheden. 

Frijwilligers
Sa no en dan ferhúzje der 
minsken, dat dan falt der 
wolris in frijwilliger fuort. 
Wy binne eins altyd wol op 
syk nei nije barfrijwilligers. 
Liket it jo aardich om sa no 
en dan ris in jûntsje te helpen 
achter de bar, of oars yn de 
Tysker, nim dan kontakt op 
mei de beheerscommissie. 

Nij kommisjelid
Ek binne wy noch op syk 
nei in nij kommisjelid, want 
Wietske Veenstra hat oanjûn 

dat se fanwege drokke 
wurksumheden har funksje 
yn de beheerscommissie 
opsizze moat. Se makket 
it seizoen noch ôf oant de 
simmer.

Samenvattende 
Nederlandse vertaling
Het is een vreemd gevoel, de 
Tysker al een maand dicht. 
Voorraad bekeken, paar 
kratten frisdrank vanwege 
datum naar voedselbank. 
Hopelijk kunnen we straks 
langzaam weer opstarten. 
De Tysker is financieel 
gezond, uitgaven zijn 
beperkt, inkomsten nihil, 
maar zonnepanelen leveren 
volop stroom. 
Na de zomer hopen we 
weer volledig te draaien; we 
starten het nieuwe seizoen 
met een vrijwilligersavond 
op 29 aug. Nieuwe 
vrijwilligers zijn altijd 
welkom, informeer bij 
de beheerscommissie. 
Ook zoeken we nog een 
nieuw commissielid omdat 
Wietske Veenstra af moet 
haken vanwege drukke 
werkzaamheden. 

De beheerscommissie

Út de Tysker, april 2020
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It begûn en einige by it kafee
It wie yn it foarjier fan 2018 
doe’t ik mei in âld plysjeman fan 
Mantgum yn petear rekke. It praat 
gong fansels al gau oer wat hy 
eartiids meimakke hie yn dizze 
hoeke fan Fryslân. Ik murk al gau 
dat in oantal swiere ûngemakken 
in protte yndruk op him makke 
hiene. It swiere ûngemak hjir 
yn de buorren, wat plak fûn op 
sneintemoarn 6 novimber 1971 om 
1.30 oere, koe hy him dan ek noch 
helder foar de geast krije.
It ferhaal sels begjint eins al op 
sneontejûn 5 novimber om 8 oere 
jûns, at Piter Visser tegearre mei 
syn 76-jierrige broer Gerke de 
jierdei fiere fan Piter yn it kafee 
yn Warkum. Yn it kafee skoot 
fytshanneler Beekema al gau by de 
bruorren oan tafel.
It is blykber tige gesellich yn it 
kafee, want oan it ein fan de jûn 
at it kafee de doarren slút, ha de 
mannen harren nocht noch lang 
net. Der wurdt dan ek besluten om 
noch in pear te keapjen yn Snits. 
Beekema wol de sjauffeur wol 
wêze en sadwaande set it stel mei 
de feesthuodsjes op út ein nei Snits. 

Dêr komme de mannen lykwols 
foar tichte doarren te stean en 
dêrom wurdt de reis fierder setten 
rjochting Ljouwert. Mooglik dat 
dêr noch wat iepen is.
Fia de Snitserdyk slaat de wein 
mei de feestfierders ôf rjochting 
Easterwierrum.
Wat se net yn de gaten ha, is dat 
se tichterby it krúspunt by it kafee 
komme. 
De strjitferljochting docht it hjir 
nammentlik net mear. In oantal 
moannen lyn is de ferljochting hjir 
ek al omriden en dêrnei net mear 
makke. 
De wein fljocht yn it nachtlik tsjuster 
dan ek rjochtút it plantsoentsje yn 
tsjin de earste beam oan.
De beide bruorren binne op slach 
dea, mar sjauffeur Beekema wit 
wûnder boppe wûnder libben út de 
wein te klauterjen. Hy hat gelok 
en wurdt opnaam yn it sikehûs yn 
Snits.
De plysje tinkt al gau dat der drank 
yn it spul is. Beekema leit boppedat 
ek tsjinstelde ferklearrings ôf en 
dat ropt fansels de nedige fragen 
op. De rjochter is op himsels net 

strang yn syn strafoplizzing. Hy 
hâldt ek rekken mei it feit dat de 
strjitferljochting dy bewuste jûn 
net wurke. De eask is dan ek seis 
wiken finzenisstraf en twa jier net 
mear ride yn in wein.
Dêrmei komt Beekema der foar 
dy tiid goed fanôf. Men hat yn 
dy tiid fansels ek noch net de 
mooglikheden om blaas- as 
bloedtesten te dwaan. It bliuwt yn 
sok soarte fan saken dan ek it iene 
wurd tsjinoer it oare. 
De âld plysjeman fan Mantgum 
wie doe as ien fan de earsten by 
it ûngemak oanwêzich. Beide 
bruorren hiene de feesthuodsjes 
noch op doe’t hy troch de ruten fan 
de wein seach. Dat moat in aparte 
gewaarwurding west ha.

Stephan Kurpershoek

Wilt u ook adverteren in onze dorpskrant?
Mail dan naar

info@easterwierrum.nl

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

m
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Bloemetjes-actie
De bloemetjes-actie, welke ge -
pland stond voor 8 mei, gaat niet 
door.

Oud Papier
Het oud papier wordt niet huis-aan-
huis opgehaald op zaterdag 9 mei. 
U kunt het oud papier zelf op deze 
dag naar de container brengen op 
het Rode Plein. De deuren van de 
container zullen open zijn van 9.00 
tot 18.00 uur.

Denk ook om uw medemens!
Zijn er mensen om u heen die zelf 
niet het oud papier weg kunnen 
brengen? Vraag dan of u het voor 

hen kunt meenemen. Laat ze het 
indien mogelijk buiten zetten, 
zodat u het met gepaste afstand 
kunt meenemen. Vanzelfsprekend 
gelden ook voor het zelf bren-
gen de vastgestelde maatregelen 
omtrent het coronavirus.

Namens bestuur 
Fanfare “Ons Ideaal”, 

Petra Pool

Speciale mededeling!
van Fanfare “Ons Ideaal”, in deze bizarre/ bijzondere tijd, i.v.m. de aangescherpte corona-maatregelen!

Verdere data oud papier:
 4 juli
 5 september
 7 november

It is de fjirde kear dat de 
gemeente Súdwest-Fryslân de 
priisfraach foar it bêste Fryske 
redaksje stik yn ’e doarps-, wyk- 
en stêdskranten útset hat. Yn 
totaal hat de gemeente sechstjin 
Frysktalige teksten krigen, fan sân 
doarpskranten. Wethâlder Mirjam 
Bakker: “Prachtich dat der it 
ôfrûne jier wer safolle moaie 
ferhalen ynstjoerd binne en dat 
der ek no wer nije dielnimmers 
binne. It is dúdlik dat it Frysk yn 
Súdwest-Fryslân libbet en mei 

dizze prizen kinne wy dat wer 
efkes yn it sintsje sette.” 
De sjuery hat de ynstjoe ringen 
beoardiele op lês berens, aktu-
aliteit, mar ek kreativiteit en 
fansels it brûken fan ’e Fryske 

taal. In ynterview mei messesliper 
Gerrit Terpstra is it bêste Frysk-
talige stik yn it ôfrûne jier. It is 
skreaun troch redaksjelid Pieta 
Zijlstra-Abma fan doarpskrante 
‘Diggel fjoer’ út Wommels. 

Stik fan Tryntsje wint tredde priis
It stik ‘Oantinkens oan ‘e Alve-
stêdetocht’, skreaun troch Tryn-
tsje    van der Meer út Easter-
wierrum, is tredde wurden 
by de priisfraach foar it bêste 
Fryske redaksjestik. It stik hat 
yn dizze doarpskrante stien.
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Joost Stoelinga over  50 jaar trimgroep:

“Ik ha der oe sa fan genoaten”

Joost heeft drie grote 
hobby’s: sport, natuur en 
muziek. Over alle drie kan 
hij een goed verhaal afste-
ken en daar zouden we een 
hele dorpskrant mee kunnen 
vullen, dus daarom beper-
ken we ons nu maar tot de 
sport. Joost was altijd al een 
‘draver’. “Ik genietsje fan 
eltse stap”, vertelt hij. Toen 
hij in militaire dienst ging 
in 1956, bleek dat hij “oe sa 
hurd” kon rennen én het lang 
kon volhouden. Een spor-
tinstructeur gaf hem op voor 
een loop, die Joost met een 
paar 100 meter verschil won. 
Hij was een natuurtalent. 
Waar we nu niet meer opkij-
ken van een hardloper op 
een fietspad, was Joost een 
bezienswaardigheid. 
“Ik draafde bytiden wol tsien 
kear Tsjerkebuorren om, of 
ik gong Dearsum om, of ik 
draafde rûntsjes yn it Raer-
der Bosk. Dan seine mins-
ken wolris ‘Wat in stumper’. 
Dan tocht ik ‘Kom my mar 
efternei, dan sille wy sjen wa 
hjir de stumper is’. Of hja 
rôpen my nei: ‘Se ha him al, 
hear’. Ik joech der neat om, 
want ik die it om’t ik der 
nocht oan hie.” 

Plezier
Tijdens een Merke of een 
toneelavond – daar wil 
Joost vanaf zijn – zei een 
aantal Easterwierrumer 
dames tegen Joost dat 
zij ook wilden trimmen. 
“Hja woene net allinne 
it lân yn, want dan soene 
minsken sizze: ‘Dy doge 
net’. It wiene oare tiden”, 
legt Joost uit. “Asto doe in 
frou smoken of autoriden 
seachst, wie dat hiel bysûn-
der.” 
De trimgroep was gebo-
ren. Elke maandagavond 
ging Joost met een stuk of 
tien dames op pad. Eerst 
rek- en strekoefeningen, 
daarna rennen. Soms gingen 
ze over/door sloten, soms 
bokjespringen, soms ook 
wel schaatsen. Voor Joost 
was het belangrijk dat 
iedereen er plezier aan 
beleefde. “Wy giene tage-
lyk fuort út Easterwierrum, 
en wy kamen tagelyk wer 
oan. As de earsten der al 
wiene, draafden se werom. 
As ien in hiel ein efter is, is 
der neat oan. Mar yn myn 
groep koene se allegear mei 
komme.” 
Beweging is belangrijk, 

stelt Joost, die in zijn leven 
nog nooit een griepje heeft 
gehad. “Der wiene froulju 
by dy’t altyd kâlde fuotten 
hiene, mar nei it trimmen 
wiene se lekker waarm. 
Je moatte bewege, dat 
krije hieltyd mear minsken 
troch. It hoecht net oerdie-
dich. Mear mear mear, dat 
docht op ‘e lange doer sear. 
Jo moatte derfan genietsje.” 
Intussen groeide de groep 
stug door, en kwamen er 
ook heren bij.

Wat nu de volleybalvereniging is, startte ooit als trimgroep in 1970. 
Al die jaren was Joost Stoelinga de drijvende kracht. In mei zou er 
een feestje komen ter ere van het 50-jarig jubileum, waarbij Joost 
natuurlijk in het zonnetje zou worden gezet. Maar toen kwam het 
Corona-virus. In dit interview vertelt Joost over hoe de trimgroep 
ontstond en zijn passie voor ‘de draverij’. 
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Joost Stoelinga over  50 jaar trimgroep:

“Ik ha der oe sa fan genoaten”

Goede sokken
Joost liep niet alleen hard, 
maar wandelde ook graag. 
De Vierdaagse van Nijme-
gen, de Elfstedentocht (die 
hij ook rende, fietste en 
kanoode), van Amsterdam 
naar Leeuwarden, hij liep 
het allemaal. Goede naad-
loze, badstof sokken; dat 
voorkomt blaren, tipt Joost. 
Met de basisschoolkinderen 
ging hij ook aan de wandel, 
op verzoek van meester van 
Manen. “Dy bern binne no 

sels âlders, mar se witte 
it noch wol.” Als ze moe 
werden, leidde Joost ze af: 
“Dan prate ik oer fûgels en 
telden we einepykjes. Sa 
fergeaten se dat se wurch 
wiene.” Ook gaf hij bij het 
korps les in marcheren, 
want dat had hij wel geleerd 
in dienst. “Rechtsomkeert, 
links uit de flanken, rechts 
uit de flanken, jaaaa, dat rint 
lekker yn de maat.”

Volleybal
Toen de Tysker klaar was, 
ging de trimgroep daar 
oefeningen doen. Er was een 
net, dus er kon gevolleybald 
worden. “Sa’n spul mei in 
bal hat dochs wat mear”, zegt 
Joost. “Der kaam hieltyd 
mear belangstelling foar. Doe 
wie it wat út mei de oefenin-
gen. Ik paste my oan. Dêrom 
koe it fyftich jier duorje. It 
moat net wêze wat IK moai 
fyn, mar wat de groep moai 
fynt. Al die jierren ha’k oe sa 
genoaten fan dy trimgroep.”
Het gezellige jubileum-
feestje waarop Joost hoopt, 
kan voorlopig niet doorgaan 
vanwege het Corona-virus  .
“Miskien yn de hjerst. 
Dan moat ik der ek mar ris 
mei stopje”, mijmert hij. 
“Ik ha it no sa lang dien. 
Die froulju kinne it prima 
sûnder my. It moat dochs 
in kear ophâlde.” Op de 
onbeleefde vraag hoe oud 
hij inmiddels is, antwoordt 

Joost: “Dat wit ik sels ek 
net krekt, want dat feroaret 
elts jier. Mar ik bin berne yn 
1935.” 

Op het biljart
In de Corona-tijd gaat Joost 
gewoon z’n gangetje. Hij 
vermaakt zich wel met zijn 
beesten: de hond, de vissen 
in de vijver, de duiven, 
kippen en mussen. Dat het 
interview telefonisch moet, 
vindt hij wel wat onge-
zellig, maar vooruit. Aan 
het einde van het gesprek 
vertelt hij dat hij nog nooit 
zo lang heeft getelefoneerd. 
Hij heeft de journaliste dan 
ook getrakteerd op mooie 
verhalen over hoe hij tijdens 
de Merke op het biljart 
stond te spelen; hoe hij als 
timmerman bij het Fries 
Museum niet te snel, maar 
heel precies werkte; hoe hij 
bij het korps vooral op het 
gehoor speelde en niet zo 
van het noten lezen was; 
hoe hij dia-lezingen gaf en 
daarbij ook mooie liedjes 
speelde. Hij draagt er zelfs 
nog één voor: “De veldmuis 
stond in het beukenbos….”. 
Wilt u weten hoe dat afloopt, 
vraag het Joost gerust: hij 
kent het vers uit zijn hoofd. 

“Ik ha it no sa lang dien. 
Die froulju kinne it prima 
sûnder my. It moat dochs 
in kear ophâlde.”
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Onze 
dieren 
zijn een 
groot 
voor-
stander 
van het 
Corona-
virus: 
de bazin 
blijft fijn 
dag in 
dag uit 
thuis.

Wat springt het eerste in 
het oog, na onze kapsels 
die nu op struiken andijvie 
beginnen te lijken? Het feit 
dat Carla al drie weken aan 
de keukentafel haar werk 
moet doen, omringd door 
twee laptops, een I-pad en 
twee telefoons, waarvan 
uit één een draad loop naar 
de headset op haar hoofd. 
Het is nog net geen cock-
pit, maar veel scheelt het 
niet. Een kapiteinspet zou 
het beeld compleet maken. 
Als ik gekookt heb (en ik 
kook altijd, een hobby), geef 
ik een kwartier voor het 
opdienen een seintje (of ik 
bel even), zodat ze de tijd 
heeft om alle apparaten en 
paperassen af te koppelen 
en op te ruimen, en de tafel 
weer wordt waarvoor hij 
bedoeld is: om aan te eten. 
Maar waar het natuurlijk 
vooral om gaat nu ze geïso-
leerd is van haar collega’s, is 
haar humeur, en dat is geluk-
kig nog prima. We werken 
er met z’n allen aan, dat zijn 
dus: ik, de twee honden en 

de twee katten. Zelf doe ik 
met zekere regelmaat funny 
walks om haar af te leiden, 
maar het zijn vooral de 
honden die haar opgewekt-
heid in stand houden en de 
nodige ontspanning brengen. 
En dan met name de oude 
teckel Boris, die het ondanks 
zijn onlangs gebroken teen 
op zijn geheel eigen wijze 
toch altijd weer voor elkaar 
krijgt om ons aan het lachen 
te maken. Onze dieren zijn 
trouwens een groot voorstan-
der van het Corona-virus: de 
bazin blijft fijn dag in dag uit 
thuis. En ook de tuin gedijdt 
er wel bij.

Zoals misschien uit mijn 
toon al duidelijk is gewor-
den, zijn we nog niet ziek. 
Zelf werk ik gewoon door in 
het ziekenhuis in Drachten, 
waar ik rechtstreeks gecon-
fronteerd wordt met Covid-
19 besmette patiënten, ook 
op de IC, maar zoals ieder-
een op de televisie dagelijks 
zien kan, zijn we als zorgme-
dewerkers van top tot teen 
ingepakt in beschermende 
kleding. De kans dat ik dáár 
het virus oploop is waar-
schijnlijk kleiner dan als ik 
boodschappen in de Poiesz 
of de Jumbo doe. Mijn eigen 
humeur wordt weinig beïn-
vloed door de maatregelen, 
omdat ik kan blijven werken 
en op mijn manier meehelp 
de ziekte te bestrijden, en 
ook dankzij het kunnen 
blijven hardlopen van lange 
afstanden, wat weer extra 
lekker is nu de wind einde-
lijk een beetje is gaan liggen. 

Het bezit van honden bete-
kent dat we iedere dag veel 
buiten zijn, in elk weer. Carla 
wandelt iedere dag uren met 
ze. Zelfs als we in een lock-
down terecht zouden komen, 
dan nog mogen de honden-
bezitters eruit. In Italië zijn 
al mensen betrapt op het 
uitlaten van speelgoedhon-
den. Wat dat betreft hebben 
wij het hier in Nederland zo 
slecht nog niet. En in een 
dorp als Easterwierrum al 
helemaal niet, met de rust, de 
stilte, de vogels en de Swette 
in de buurt. 

Toch zijn er zeker ook de 
mindere dingen. Het virus 
is ongrijpbaar en onzicht-
baar, dat boezemt angst in. 
Mijn oude moeder van 86 
mag niet bezocht worden 
omdat het risico te groot 
is; we zien onze vrienden 
en vriendinnen die in het 
Westen wonen alleen nog 
via Skype en Zoom; er zijn 
geen hardlooptrainingen, 
geen koorrepetities, geen 
yogalessen meer; we kunnen 
niet naar concerten of uit 
eten. Dat is allemaal niet 
leuk, maar de gezondheid is 
veel belangrijker. Laten we 
met z’n allen hopen dat we 
over een maand of zo van 
anderhalve meter naar één 
meter afstand gaan en zo 
verder tot normaal, en dat het 
Virus langzaam verzwakt en 
verdwijnt.

Tot zover dit bericht. 
Aan iedereen de groeten, 
hou vol en blijf gezond en 
vrolijk!

Bericht van Mounestrjitte 10, Carla en Geert + dieren
Om aan het leuke initiatief voor een speciale 
Corona-editie van de dorpskrant gehoor te 
geven, zal ik (Geert) wat vertellen over het 
veranderde leven op de Mounestrjitte 10. 

14



It meast skrok ik fan in 
advertinsje foar kattefoer; 
koest kieze tusken in bakje 
mei hin of tonyn. Net 
bêst ast dy betinkst dat in 
soad minsken yn Kenia 
amper te iten ha. It hold ús 
nochal dwaande, wat we 
dêr allegear belibbe hiene. 
Gelokkich koene we dat 
in wike letter noch mei ús 
allen fertelle by Skelte en 
Wietske. Sy wiene sa benijd 
nei wat wy te fertellen hiene 
en we seagen inoar wer, we 
ha al dy wiken mei ús achten 
libbe, best bysûnder. 
En dan wurdt alles al hiel 
gau oars. Corona feroveret 
de wrâld en ek Fryslân. 
De moaie jûnen dy’t wy 
betocht hiene foar de 
Wjukken en de Tysker om ús 
ferhaal te delen, komme op 
de lange baan. Ús gedachten 
oan Kenia meitsje plak foar 
de gedachten oer Corona. 
André en de jonges komme 
thús, gjin wurk, skoalle 

of staazje. No ja, Steven 
wurket by de Praxis, hy moat 
ekstra wurkje, omdat in soad 
minsken thús sitte en no mar 
klussen gean. De hoareka 
giet ticht: by ús dus gjin 
minsken mear oer de flier, ek 
komme der al annulearrings 
foar de camping. Wy ha 
gelok dat it hieltyd moai 
waar is, we kinne alle dagen 
wol op’t hiem oan it wurk. 
We meitsje moaie kuiers 
yn de natuergebieten fan it 
Fryske Gea, dêr’t we hast 
gjin minske tsjinkomme. 
We dogge in soad spultsjes 
want fan de telefyzje wurdst 
net hiel bliid, mei al dat firus 
nijs. Der is in protte soarch 
en fertriet, minsken dy’t 
yn de soarch wurkje ha it 
dreech en foar famyljeleden 
fan sike minsken binne it 
swiere tiden. Mar ek de 
minsken mei in famyljelid 
yn in soarchynstelling ha 
it dreech, se meie harren 
dierbere foarearst net mear 

sjen. Myn suske wennet ek 
yn in ynstelling, foar har 
en myn âlders falt it net 
ta om inoar sa lang net te 
sjen. We stjoere kaartsjes, 
blommen en lekkere dingen 
om it wat spesjaal te meitsjen 
en gelokkich kinne we belje, 
hooplik duorret it net mear 
te lang. Ús âlders sjogge 
we yn de tún en Norbert 
en Inez sitte oan de oare 
kant fan de tafel as se hjir 
komme. Hilbert en Steven 
binne mei skoalle dwaande, 
Hilbert hat tentamens 
op syn sliepkeamer. Se 
ha in alternatyf foar de 
sportskoalle en it fuotbaljen 
dêr’t se oars faak hinne gean. 
De racefyts komt wer út it 
hok, de hurddraafskuonnen 
binne geregeld ûnderweis en 
by Wessel op de heasouder 
is in soarte fan sportskoalle 
boud. Best bysûnder hoe’t 
de jeugd mei de tiid omgiet, 
sûnder feesten en partijen. 
We hâlde de moed der yn, 
en hoopje dat dit firus de 
wrâld wer útgiet en alles wer 
gewoan wurdt.
Oant sjen op De Dille.

Groet, 
Tjitske Bootsma

Alles oars...
1 Maart 2020: wy komme werom nei in yndrukwekkende 
reis nei Kenia. Yn de trije wiken dat wy fuort wiene, hat 
it hjir alle dagen reint, binne der trije stoarmen west en 
tuskentroch waaide it hurd. Wy moatte wenne oan de 
kjeld en oan it libben hjir, dat sa oars is as yn Kenia. 

We meitsje moaie kuiers yn de 
natuergebieten fan it Fryske 
Gea, dêr’t we hast gjin minske 
tsjinkomme.
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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 
onze dorpskrant?

Mail dan naar

info@easterwierrum.nl
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Corona

As ein 2019 de earste 
berjochten fanút Sina komme 
oer in besmettelik virus, 
tink je earst “dat is een ver 
van mijn bed show”, mar 
al rillegau komt it virus 
nei Europa en Nederlân.  
Yn sneltreinfeart ferspriedt it 
virus him oer it lân, alhoewol 
’t it hjir yn it noarden noch 
relatyf tafalt.
Der wurde maatregels 
oankundige, net mear fûstkje   , 
1.5 m. ôfstân hâlde, safolle 
mooglik thús wurkje, gjin 
byienkomsten mear en de 
horeka moat binnen in oere 
de doarren slute. Ek sport-
hallen, doarpshuzen, dus 
ek “De Tysker”,  moatte de 
doarren ticht dwaan. Sport-
kompetysjes wurde stillein en 
sels de Olympyske Spullen 
geane net troch.
It befrijïngsfestival op 
5 maaie en ferskate oare 
festivals wurde ôflast en ek 
de deadebetinking op 4 maaie 
wurdt oanpast.
Foar in protte minsken hat 
it grutte konsekwinsjes. Fan 
de iene op de oare dei sûnder 
wurk, oaren moatte safolle 
mooglik thús wurkje en ek 
de skoallen slute ûnder druk 
fan de befolking de doarren. 
De masters en juffen meitsje 
digitale lessen en heiten en 
memmem moatte neist harren 
eigen thúswurk ek noch sa 
goed mooglik les jaan oan 
harren bern.   Sy komme ta 
de ûntdekking dat ûnderwiis 
jaan dochs wol in fak is.
Wy moatte  safolle mooglik 
thús bliuwe en allinne foar 
boadskippen de doar út of 
efkes in frisse noas helje. 

Omt ik al dik 6 jier út it 
wurk bin, hat dit foar my net 
safolle  konsekwinsjes, mar 
mis wol de wenstige aktivi-
teiten en dêrmei it ritme.
Mei in “Intelligente lock-
down” wurdt besocht 
de maatregels yn acht te 
nimmen. Yn it earste wykein 
docht bliken dat dit net oeral 
slagget, de kontrôle wurdt 
oanskerpe en foar oertredings 
sille boetes oant € 390,- 
útdield wurde.
Omt wy hjir op it plattelân de 
romte ha is de 1.5 m. ôfstân 
hâlde foar de measten fan 
ús gjin probleem. Wy kinne 
noflike kuierje of fytse lâns it 
Swettepaad, yn de tún oan ’e 
slach ensfh.
Trochdat ferskate minsken 
thús wurkje bliuwe oerdeis 
mear auto’s yn de strjitten 
stean.  Fierder is it ek drokker 
mei auto’s fan Post-NL, DHL 
en besoarchtsjinsten fan de 
supermerken.
It oantal pasjinten en it tal 
minsken dat troch de Corona 
komt te ferstjêren rint op.  
Ek de druk op de sikehuzen 
en dan benammen de I.C.-s 
steane ûnder druk. Binne der 
wol genôch bêden, beade-
mingsapparatuer en besker-
mingsmiddels? Dêrby is der 
de fraach nei kwalifisearre 
ferpleechkundigen, yn sân 
hasten wurdt der personiel 
by-oplied. De meiwurkers yn 
de soarch meitsje oeroeren en 
steane ûnder swiere druk.
Der giet gjin nijsberjocht 
of praatprogramma foarby 
of der sit wol ien of d’oare 
virolooch, intensivist ensfh.  
oan tafel om de lêste stân fan 
saken te bepraten. Oan de 
íene kant wolle je graach op 

’e hichte bliuwe, mar as je al 
dy alarmearjende berjochten 
sjogge en heare slacht de 
skrik je om ’t hert en benearet 
de sitewaasje my sa stadi-
choan wol.
Hoe giet dit fierder? Hoe lang 
sil dit duorje?  Hoe komt it 
mei de ekonomy?
Foar de minsken en harren 
famylje yn de ferskate 
fersoarchings-, ferpleech-
huzen, revalidaasjesintra en 
de handikaptesoarch is it 
ekstra dreech.  De partners, 
bern, heiten en memmem, 
broerkes en suskes meie net 
mear op besite by harren 
neisten se kinne allinne fia 
it rút efkes oanelkoar wuive.  
Foar harren komt dizze maat-
regel ekstra hurd oan.
Om al dizze minsken “Een 
hart onder de riem te steken” 
bygeand gedicht.

Tryntsje van der Meer.

Sa fertrietlik

’k soe dy sa graach sizze wolle
moarn is dizze dream foarby
drink wy kofje, mei in grapke
sit ik lekker ticht by dy

Stryk ik dy wer oer dyn hannen   
lakest, kinst my noch sa goed
’k bin dyn rots yn eltse brâning
skeakel fan eartiids nei hjoed

No moat ik dyn hân los litte
’k kom werom, sa gau as ’t mei
se sil hjir goed op dy passe
en krijst kaartsjes, eltse dei

Ea sil dizze dream foarby gean
gjin Covid njoggentjin mear oan set  
dan drink’ wy kofje, mei in grapke
oant dy tiid sitst yn myn hert.

Alie Soepboer
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Anna Fehrmann, verpleeg-
kundige bij thuiszorginstelling 
Buurtzorg, ging op ons verzoek 
tijdens prachtig weer tóch 
even binnen zitten om voor de 
Doarpskrante iets op papier te 
zetten. 

Je hoort dat mensen zich 
vervelen/opruimen/huis 
verven/of aan de schoon-
maak gaan. Hebben 
jullie daar ook allemaal 
tijd voor? ... Nou helaas, 
komt dat er bij mij niet 
van.
Ik ben natuurlijk nog 
gewoon aan het werk. 
Ondertussen al een poosje 
met mondkapjes op. Deze 
zijn genaaid door een 
aantal mensen die aardig 
met de naaimachine over-
weg kunnen, onder andere 
door Griet (die waren het 
meest netjes ).

Even terug in de tijd
In januari dacht ik nog dat 
ik de Slachte ging lopen. 
Ik had tenminste samen 
met mijn twee dochters 
en een vriendin hiervoor kaarten 
besteld. In januari had je echter 
ook die stormen. En als het niet 
stormde, dan was er harde wind. 
Af en toe liep ik een rondje, maar 
eigenlijk ging dat voor geen 
meter. Achteraf zeg ik: eigenlijk 
had ik toen al enige Corona 
verschijnselen.  Ik had het 
gewoon wat benauwd als ik liep. 
Moeite met ademhalen. Op een of 
ander manier klopte die Slachte 
gewoon niet voor mij dit jaar. 
Dus… dat vond ik helemaal niet 
erg, dat die niet doorgaat. 

Rode strepen
In het begin van het Corona tijd-
perk vond ik het maar onrustig, 
op het werk vooral. En ik had een 
aanvaring met een caissière in 
de supermarkt, omdat ik de rode 
strepen nog niet in de gaten had 

 Pfff. 

Dus toen begin april de - meer - 
beperkende maatregelen kwamen, 
plofte ik zo’n beetje als een 
kapotte luchtballon in elkaar . 
En ik dacht....wat heerlijk… oké, 
dat werk dan, maar verder hoeft 
er he-le-maal niets… ik vond het 
wel even goed .
Ik was van plan om zowat niets in 
de tuin te doen dit jaar vanwege 
andere drukte. Nu ben ik weer 
dapper begonnen, zodat ik straks 
wel weer verse kapucijners, 
peultjes, sla en pompoen kan eten. 
Verder overleg ik nu - gewoon in 

m’n jogging broek  met mijn 
collega’s via Hangout en met 
twee andere groepen zit ik in de 
Zoom room. Helemaal geweldig 
allemaal! 

Sjamaan
Twee weken geleden kreeg ik 

ook nog een logé. Of 
eigenlijk vier. Dat durf ik 
eigenlijk niet te vermel-
den, want het is tegen de 
regels in . Inmiddels 
alweer bijna twee weken 
geleden, zonder besmet-
ting . Mijn vriendin 
Ineke bleef langer. Zij is 
pianiste en heeft jaren in 
Peru gewoond. Ze heeft 
gestudeerd bij verschil-
lende sjamanen en werkt 
nu naast pianiste, ook als 
sjamaan. Ze had ook enige 
‘medicijnen’ mee. Planten 
uit de oerwouden van Peru. 
Sommigen noemen dat 
ook gewoon drugs.  Ook 
reinigend , dus prima voor 
deze tijd. . 
Al met al intensieve 
weken. Ik zit er nu weer 
van bij te komen. 
En dan kijken met z’n 

allen hoe het verder gaat deze 
zomer. Volgens mij komen er heel 
veel mensen tot rust, dat hoor ik 
wel om me heen. Of ze hebben 
het juist superdruk, omdat je 
ook de kids nog moeten lesge-
ven. Dat lijkt me niet meevallen. 
We hebben deze maanden een 
super rustig dorp, denk ik. Ben 
benieuwd hoe anderen het erva-
ren!

Hartelijke zeer veel groeten!! 

Anna

Dat werk… en verder he-le-maal niets

Mondkapjes stress
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Nog even klussen, dan trekken 
Marie Etta Fopma en Klaas 
Pieter van den Berg in hun 
huis aan de Bûtewei. Ze zijn al 
bekende gezichten in Easterwier-
rum, maar in dit interview stel-
len we ze nader voor. 

Marie Etta (22) komt uit Gau, Klaas 
Pieter (23) uit Boazum. Hij wordt 
meestal KP genoemd en werkt 
sinds 2014 bij het loonbedrijf in 
Goaiïngea. Zij luistert naar Marie 
en volgt de Engelstalige HBO-
opleidin  g International Tourism 
Management aan het NHL Stenden 
te Leeuwarden. Daarnaast kunt u 
haar tegenkomen bij de Aktiesport 
in Sneek, waar ze een vast 0-uren-
contract heeft. 
KP is ‘gewoon’ aan het werk tijdens 
de Corona-crisis, maar Marie Etta 
zit thuis: “Ik soe nei de simmer-
fakânsje mei myn ôfstudearskripsje 
begjinne, mar ik tink dat ik no wol 
in heal jier fertraging oprin. We ha 
noch wol online lessen, mar it stelt 
net folle foar. Ik baal der best wol 
fan.” Omdat de Aktiesport dicht 
is, is ze voornamelijk bezig met 
klussen in het nieuwe huis én met 
paarden. Bij haar ouders in Gau 
staan elf Friese paarden, waarvan 
één haar verantwoordelijkheid is. 
Dat heeft net een veulentje gekre-
gen, dus ze heeft genoeg te doen. 
Toch mist ze school en werk wel. 
“Mar foaral it kontakt mei oaren.” 
KP knikt instemmend. 

Gesellich
Op 14 februari van dit jaar kregen 
ze de sleutel van Bûtewei 9, dat in 
1978 is gebouwd en eerder door 

Tim van Vegten werd bewoond. 
Sindsdien zijn ze bezig met schil-
deren, de eikenhouten vloer weer 
strak maken en dat soort dingen. 
Er komt waarschijnlijk nog een 
dakkapel en de tuin moet aange-
pakt worden, maar in principe trek-
ken ze er heel binnenkort in.
Easterwierrum kennen ze al jaren, 
want KP’s matenploeg zit hier. “Op 
snein gongen we faak te toeren en 
dan seagen we ek by KP syn maat 
Sietse Nauta”, vertelt Marie Etta. 
“Easterwierrum is in doarp dêr’t fan 
alles te belibjen falt, it is hjir alti-
ten gesellich. Wy binne sels ek wol 
sfearmakkers en hâlde der wol fan 
om in bierke te drinken en gesellich 
te dwaan. Mar we fine it ek noflik 
om mei ús twaen wat út te finen 
of op de bank te hingjen. Alles yn 
balâns.” Op termijn zouden ze heus 
wel in een commissie of bestuur 
willen, maar nu gaan ze eerst even 
wennen aan hier (samen)wonen. 

Ferkearing
Het stel kent elkaar inmiddels zo’n 
acht jaar. Marie weet nog precies 

wat ze dacht toen hem in Poppen-
wier op het ijs voor het eerst zag: 
“Dêr wol ik nea ferkearing mei! 
It wie echt sa’n fyn en lyts mantsje 
mei blond hier.” Een paar jaar later 
kwam het toch nog goed. “We wiene 
in kear by de Potten en doe hiene 
we stikem troch it lân riden. Dat de 
hiele auto wie swart fan de sjêde. 
De plysje stoppe ús, dat ik hold my 
stil op de achterbank, wylst KP en 
Sietse mei harren praten. Ik makke 
der in foto fan, en dy stjoerde 
ik troch nei KP fia Whatsapp. 
We binne nea wer opholden mei 
appen.” De iets minder spraakzame 
KP vat het goed samen: “It is in 
lekker ding, it klikte en sa gong it 
wat troch.” 
In mei hebben ze vijf jaar verke-
ring. Marie Etta hoopt dat ze tegen 
die tijd weer uit eten kunnen. 
Maar zo niet, ook goed. “Grutte 
kado’s sizze my net sa folle”, zegt 
Marie, “ik hâld mear fan in lyts 
aardichheidsje.” Daar kan KP wel 
wat mee: “Fiif reade roazen.” Daar 
moet Marie dan weer om grinni-
ken, dus wij zeggen: Doen KP! 

Wolkom yn Easterwierrum
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Vandaag ga ik de Greidhoeke verkennen met de Greid-
hoeke app. De Greidhoeke, een onontdekt gebied in 
het hart van Friesland. Dit weidse landschap moet je 
zien, ruiken en horen.
Ik begin mijn route op de Dille, net buiten Easter-
wierrum. Het maakt niet uit waar je de route begint, 
elk punt heeft eenzelfde bordje, hier is het belevings-
punt. Het bordje, hier, is te vinden op de brug over de 
Zwette. Het verhaal dat wordt verteld door een meisje, 
gaat over het uitbaggeren van de Zwette, in 1837, 
gezien door de ogen van een kind. Stel je voor….dat 
deze vaart over een lengte van zes kilometer werd 
drooggelegd en uitgebaggerd door 500 arbeiders. En 
dat met schep en emmer!
Dan fiets ik naar Wiuwert, 
waar het bordje op de 
muur van de kerk hangt. 
Anna Maria van Schuur-
man komt tevoorschijn. 
Ze vertelt over haar leven 
en over de mummies die 
in een grafkelder in de 
kerk bewaard zijn geble-
ven. De kerk is nu geslo-
ten, maar ik kom zeker 
terug om een kijkje in de 
grafkelder te nemen en het hele verhaal te horen.
Zo’n twee kilometer verderop is het volgende punt 
bij de begraafplaats op Skillaard. Het verhaal dat hier 
wordt verteld, gaat over de Engelse bommenwerper, 
die op 2 maart 1943 neerstortte bij Mantgum. De 
bemanning ligt begraven op het kerkhof.
Van Mantgum fiets ik naar Bears. Vanuit de verte zie 
ik al de prachtige luchtspiegeling, een replica van 
de state, die hier ooit stond, gemaakt van staal. Als 
ik hier de app open, zie ik de Uniastate die er ooit 
stond; deze werd afgebroken in 1756, alleen de poort 
is bewaard gebleven.
Mijn volgende stop is in Easterlittens, waar, op het 
plein, het verhaal van “It pealtsje van Easterlittens” 
wordt verteld. Over een arme schoenmaker die een 
welgestelde man werd.
Verder fietsend kom ik in Winsum. Op de muur van 
het café, hangt het bordje. Hier tegenover was vroeger 
de Fierljep schans, oftewel de polsstokhoogspringen 
schans. Tegenwoordig is deze op een andere locatie 
in het dorp te vinden. Je krijgt een filmpje te zien van 
hoe een wedstrijd er zo’n 50 jaar geleden uitzag.

Het volgende dorp is Spannum. Bij de kerk komt 
Sybrant Roorda, op mijn beeldscherm, tevoorschijn. 
Hij vertelt over de tijd dat hij in Spannum, op Donia-
state woonde, zo rond 1500.
Als ik de route verder fiets, kom ik in Wommels. 
Op de muur van It Tsiispakhus is weer een bordje 
te vinden. Het filmpje dat ik te zien krijg, laat zien 
hoe de melk vroeger werd verwerkt in dit voormalige 
kaaspakhuis. Als het museum in het voorjaar weer 
opent, kom ik terug, nieuwsgierig als ik ben naar de 
historie van de zuivelverwerking.
Buiten het dorp fiets ik de weilanden in en kom zo 
terecht bij de vogelkijkhut op Skrok, een van de 

Vogelreservaten van 
Natuurmonumenten in 
dit gebied. Het bordje 
is te vinden op het hek 
voor het pad naar de 
hut. In beeld verschijnen 
verschillende vogels, 
die hier, in het seizoen, 
verblijven. Ook de gelui-
den die ze maken zijn te 
horen. In de hut pak ik 
een verrekijker om het 
gebied af te speuren. Een 

perfecte plek voor vogels!
Door het weiland fiets ik door naar Easterein, waar 
de indrukwekkende Martinikerk al van ver te  zien is. 
Als ik mijn app open, bij het bordje, vertelt de koster 
over de historie van deze in de  14e eeuw gebouwde 
kerk.
Het laatste punt op de route bevindt zich in Boazum. 
Hier bevindt zich een van de oudste Romaanse kerk-
gebouwen van Friesland uit de 12e eeuw. Het verhaal 
in de app gaat over het bijzondere fresco dat in 1941, 
bij een restauratie werd gevonden in het koorgewelf. 
De schildering stelt een baardloze Christus voor, 
omringd door de symbolen van de vier evangelisten.  
Het was een prachtige beleefroute die goed werkt als 
je thuis de app MearFryslan op je telefoon zet en de 
Greidhoeke fietsroute download. 
Leuk voor toeristen, om de Greidhoeke te verkennen, 
maar ook zeker leuk voor de inwoners van dit gebied. 

Tjitske Bootsma, namens de Stichting ter promotie 
van de Greidhoeke

Op stap met de Greidhoeke app
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Keukenkribels!

Rezineboltsjes 

250 gram rezinen 
450 gram tarweblom 
8 gram sâlt 
30 gram sûker 
7 gram gist (pûdsje) 
½ teeleppel kaniel 
35 gram (boere)bûter, op 
keamertemperatuer 
300 gram molke 
oalje
20 gram raande (boere)
bûter om de boltsjes mei te 
bestriken

- Welje de rezinen in dei 
fan tefoaren yn rom 
wetter. (Dat kin ek oars: 
ferwaarmje de rezinen 
yn in pantsje mei wetter. 
At it wetter siedt, de 
panne fan it fjoer helje 

en de rezinen útlekke 
litte yn in gatsjepanne. 
Dêrnei drûchdippe mei 
keukenpapier.)

- Doch alle drûge 
yngrediïnten, útsein 
de rezinen, yn in kom. 
En begjin te miksen 
op lege snelheid. Brûk 
daaiheakken. It noflikst is 
in steande mikser, mar in 
hânmikser kin ek.

- Foegje de sêfte bûter ta. 
- Ferwaarmje de molke oant 

ûngefear 25 graden en 
foegje ta.

- Kliem (kneed) alles ta in 
soepel daai. Hoe langer de 
mikser draait, hoe soepeler 
it daai wurdt. Dat kin wol 
15 oant 20 minuten duorje.

- Fetsje it wurkblêd yn 
mei in bytsje oalje en lis 
it daai hjirop. Foarmje 
mei de hân in soarte fan 
rjochthoek like grut as in 
A4. Ferdiel de helte fan 
de rezinen hjiroer en druk 
se in bytsje oan. Fâldzje it 
daai yn trijen en draai it in 
fearnsslach. Foarmje wer 
in rjochthoek en ferdiel 
hjiroer it oare part fan 
de rezinen. Druk se oan 
en fâldzje it daai wer yn 
trijen. 

- Fetsje in kom yn mei in 
bytsje oalje. Meitsje fan 
it daai in bol en lis dy yn 
de kom. Dek de kom ôf 
mei plastic foly. Lit op 
in waarm plak rize oant 
it daai twa kear sa grut 
wurden is. Dat kin in oere, 
mar ek wol twa, duorje.

Helje it daai út de kom en 
druk de lucht derút. Ferdiel 
it daai yn 12 stikken. 
Foarmje der moaie boltsjes 
fan en soargje derfoar dat 
der sa min mooglik rezinen 
te sjen binne, oars baarne se 
oan yn de oven.
Lis de rezineboltsjes op in 
bakplaat mei bakpapier en 
dek se ôf mei plestik foly. 
Smar de foly earst yn mei 
oalje, oars bliuwt it oan de 
boltsjes plakken.
Lit de boltsjes wer rize oant 
se twa kear sa grut binne. 
Dat duorret gau in oere. 
Ferwaarmje yntusken de 
oven foar op 200°C.
Bak de rezineboltsjes sa’n 
15 minuten yn de oven.
Bestryk de rezineboltsjes, at 
se út de oven komme, gau 
mei in kwastke mei raande 
bûter en lit se ôfkuolje op in 
roaster.

Lekker ite!

Groetnis, Hilda

No’t in protte minsken mear thús binne, is 
der ek mear tiid om de keuken yn te dûken 
en de meast lekkere dingen út de oven te 
heljen. Ik ha dêrom in resept útsocht dat wat 
mear tiid freget, mar o sa lekker is. Earst 
goed de hannen waskje en dan gau begjinne!
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Sneontejûn 7 maart giene de 
doarren fan De Tysker yn 
Easterwierrum iepen foar in 
grut tal sjongers en muzikan-
ten. De muzikanten en sjon-
gers brochten elk harren eigen 
oanhing mei en de seal wie dan 
ek om healwei achten sa goed as 
fol mei heiten, memmen, pakes, 
beppes, broerkes en suskes. 

Trije koaren ûnder de entûsjaste 
lieding fan Johanna Oudejans 
lieten har fan harren bêste kant 
heare. Dêrnjonken wie der, sûnder 
de koaren tekoart te dwaan, in 
prachtich optreden fan Strijker-
sensemble Piacere. Dit ensem-

ble bestiet út 7 jonge violisten en 
2 cellisten dy alhiel selsstannich 
harren optreden oer it foutljocht 
brochten. 

De jûn sette lykwols útein mei in 
optreden fan in grut oantal bern 
fan basissskoalle De Fôlefinne. 
Johanna Oudejans hie in wurk-
winkel sjongen jûn oan de bern op 
skoalle. Sy hie mei de underbou 1 
liet, mei de boppebou 2 lieten en 
mei alle bern ek noch in ôfslutend 
liet ynstudearre. 
By it sjongen moasten de hannen 
en fuotten ek meidwaan en mei 
stokjes waard fol ynmoed it ritme 
oanjûn. By it lêste liet krigen de 

bern fersterking fan it Jeugdkoar 
Beyers Naudé, dat dêrnei in optre-
den fersoarge. Doe waard it stokje 
oernaam troch it Doarpskoar 
Easterwierrum en it Balkankoar 
Zaedno dy harren fan de bêste kant 
heare lieten. Nei it skoft kamen de 
koaren alle trije nochris oan bar 
en de jûn waard ôfsluten mei in 
mienskiplik optreden mei krapoan 
70 sjongers op it poadium. 

Al mei al koene wy op in slagge 
muzykjûn werom sjen en smakket 
it nei mear.

De Kulturele Kommisje

In ôfwikseljend fleurige jûn fol muzyk

Onzekerheid

de wereld is de weg even kwijt,

nu we beland zijn in deze vreselijke strijd.

Met elkaar een feestje bOuwen zit er even niet in,

Of gezellig saMen gaMen Op de bank Met een vriend Of vriendin.

het vOlgen van de Online lessen is best Oké,

dat is niet het ergste,

 daar redden we Ons nOg wel een tijdje Mee.

we branden elke dag een kaarsje vOOr Mensen Met vitale berOepen,

en natuurlijk OOk vOOr de zieken,

die hele grOte grOepen.

we hOpen dat Met de tijd deze ziekte zal verdwijnen,

en dat Over de hele wereld de zOn weer Mag gaan schijnen.

sjOerd en tine 

van der Meer
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Wat kijk  jij nou?
Naam, leeftijd en beroep?
Wietske Cnossen, 37 jaar, ik 
werk in het Antonius Ziekenhuis 
in Sneek als adviseur registratie 
& facturatie en functioneel 
beheerder. 

Hoe lang woonachtig in Easter-
wierrum?
12 jaar.

Hoe kijk je graag tv/Netflix/
films?
Als ik tv kijk, dan is dat altijd 
languit in de hoek van de bank 
onder een dekbed. In de zomer 
gaat het dekbed uit de hoes en lig 
ik onder de hoes. 

Welke serie heb je als laatste 
gezien?
De laatste serie die ik gezien heb 
op Netflix is ‘When they see us’. 
Deze serie laat het waargebeurde 
verhaal zien van de onterechte 
vervolging van vijf jongens (van 
wie vier zwart en één hispanic), 
voor het verkrachten van een 
blanke vrouw in Central Park in 
New York.
Echt een aanrader! Wat een 
indrukwekkend verhaal. Wat 
kunnen mensen toch ontzettend 
gemeen en discriminerend zijn. 
Vooral in die tijd. Het is trou-
wens nog niet eens zo geleden, 
namelijk 1989. 
Het is alweer een tijdje geleden 
dat ik op Netflix gezeten heb 
(kijken van ‘Spirit’ met Jenthe 
daargelaten). Op tv zit ik 
momenteel in de serie ‘Silent 
Witness’ en kijk ik de Belgische 
variant van ‘Wie is de mol’.

Welke film of serie raad je 
iedereen aan in deze Corona-
periode?
Ik houd ontzettend van detec-
tives. Echte aanraders op Netflix 
zijn: The Killing, The Sinner, 
Frequency, Broadchurch en The 
Bridge. ‘Wie is de mol’-fans raad 

ik aan om op www.vier.be de 
Belgische serie te volgen of terug 
te kijken. Hier kan de Neder-
landse versie niet aan tippen. 
Daarnaast vind ik de zender 
Investigation Discovery een 
echte aanrader. Dit zullen vele 
mensen wel niet met me eens 
zijn. Een en al spanning, drama 
en mysterie. Goed om je luie 
vrije uurtjes mee te vullen. 
‘Incredible dr. Pol’ op National 
Geographic Channel is wat luch-
tiger en ook erg leuk om naar te 
kijken. Hier moet ik zelfs af en 
toe een traantje bij wegpinken als 
er een huisdier overlijdt. 

Welke film heb je al meer dan 
3x gezien?
Dirty Dancing, omdat het kan. 

Welke verfilming vond je beter 
dan het boek?
Alle films waarvan ik het boek 
niet gelezen heb. Een film is 
over het algemeen nooit beter 
dan het boek. 

Wie is je favoriete acteur/
actrice?
Ik heb geen favoriet. Misschien 
moet deze vraag gewijzigd 
worden in: Wie vind jij de knap-
ste acteur/actrice? Ik krijg het 
namelijk, net als mijn voorgang-
ster in deze rubriek, erg warm 
van Charlie Hunnam die Jax 
speelt in ‘Sons of Anarchy’.
 
Wat voor series/films vind je 
verschrikkelijk? 
Je maakt mij niet blij met een 
actiefilm waarin alleen maar 
gevochten wordt of een film 
waar van die niet bestaande 
dingen inzitten. Voor horror ga 
ik ook een blokje om. 

Als ze een film over jouw leven 
zouden maken, wie mag jou 
dan spelen?
Omdat ik toneelspelen erg leuk 
vind, moet ik mezelf maar 
spelen, denk ik. Als ik ooit per 
ongeluk beroemd word en ze 
willen na mijn dood een film 
over mij maken, dan maakt 
het mij niet veel uit. Diegene 
moet in ieder geval bruine ogen 
hebben. 

Als er een realityshow over 
Easterwierrum zou komen, 
bij wie/wat moeten ze dan 
beslist filmen?
Easterwierrum is leuk zoals het 
nu is. Wat mij betreft, sturen we 
diegene die dit bedenkt terug 
naar….

Wie mag de volgende keer 
verschijnen in deze rubriek?
Manfred van der Meer

The Bridge. Dirty Dancing. 
The Incredible Dr. Pol…

Wietske houdt van variatie. 
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Wat is natuerlik ferskaat? Jo 
kinne hjirby tinke oan de fari-
aasje oan fûgels, ynsekten, 
blommen, beammen, fisken, 
wjirmen, podde stuollen, 
bakteriën en allerhanne skim-
mels yn en boppe de grûn en 
alle oare libben dat der is. Yn 
de natuer hat alles mei alles 
te meitsjen. 
Bygelyks folwoeksen skrie-
zen ite wjirmen, mar de jonge 
piken ite ynsekten. Ynsekten 
ha bloeien  de planten nêdich. 
As der gjin blommen mear 
yn it gerslân groeie, dan ha 
de folwoeksen skriezen wol 
fretten en kinne se wol aaien 
lizze, mar as de aaien út 
komme dan ferhongerje de 
piken. Dit is mar ien foarbyld 
fan hoe’t alles yn de natuer 
mei elkoar te meitsjen hat.

Jo eigen hiem
By de jiergearkomst fan 
de Fûgelwacht hat Christel 
Snoep fan Lânskipsbehear 
Fryslân, in ynlieding hâlden 
oer wat wy yn ús eigen tún 
dwaan kinne om de natuer 
te stimulearjen. Har ferhaal 
gie fan “heech” nei “leech”. 
Earst de beammen: in prach-
tich plak foar ynsekten en 

fûgels. It bêst binne beam-
men dy’t fan natuere hjir 
groeie. Wat fariaasje yn de 
beammen kin ek gjin kwea. 
By it snoeien fan bygelyks 
knotwylgen kinne jo better 
net de hiele rige yn ien kear 
knotte, mar elk jier in diel. 
De ynsekten en de fûgels 
hâlde dan plak.
Dan de strûken: der is in 
grutte fariaasje oan soarten. 
Strûken mei doarnen, sa as 
de hagedoarn, jouwe skûl-
plak oan lytse fûgels, want 
de grutte fijannen ha wol 
lêst fan ‘e doarnen. Strûken 
mei beien sa as lysterbei, 
‘sleedoorn’ en de ‘gelderse 
roos’ ha yn de maaitiid blom-
men en binne dan ynteressant 
foar ynsekten sa as bijen. Yn 
de hjerst binne de beien it 
iten foar allerhande fûgels.
Noch wat leger komme de 
blommen en it gers. Ynsek-
ten ha blommen nêdich foar 
harren iten. It stekt somtiden 
tige krekt. In soad rûpen ha 
mar inkele waardplanten 
wer’t hja fan libje. Wy rûnen 
mei in meiwurker fan Lâns-
kipsbehear Fryslân troch it 
doarp en hy waardt hielendal 
bliid doe’t er in pôle brân-

nettels stean seach. Der 
sieten in hiel oantal reade 
soldaatsjes op de blêden fan 
de brânnettel. De rûpen fan 
de atalanta, de dagpauwoog 
en de kleine vos binne ek 
foar in grut diel ôfhinklik fan 
brânnettels. Dat as jo romte 
ha, is in hoekje mei brân-
nettels op it hiem in goede 
saak.
As jo it gers ris groeie litte, 
kinne allerhande blommen 
harren sjen litte. It moaist 
is as der wat fariaasje sit in 
hichte, dan is er foar aller-
hande bisten plak te skûljen 
en is der ek in fariaasje oan 
iten.

Oankeap fan fûgelhokjes, 
einekuorren, wikelbakken, 
ûle- en flearmûzekasten
Dinnie Boersma en Douwe 
van der Werf ha de eine-
kuorren yn de Easterwierru-
mer Aldfeart en by it Reade 
Plein setten. Broer Boersma 
makket trije wikelbakken 
en in oantal ûlekasten. De 
flearmûzekasten hingje by 
de skoalle en ferspraat oer it 
doarp ha de lytse fûgels nije 
nêstkasten krigen.

Fruitbeammen by de Dille
Neist de pluktún ha wy 26 
febrewaris fiif fruitbeammen 
en seis swarte en reade beis-
trûken plante. Dit soe earst 
mei de skoalbern, mar it waar 

Projekt 
Natuerlik Ferskaat

In pear jier lyn binne wy as Fûgelwacht Easterwierrum frege om mei te 
dwaan oan it projekt Natuerlik Ferskaat. It fersyk kaam fan de Fryske 
Miljeu Federaasje en Lânskipsbehear Fryslân. Dit like ús wol wat ta, 
want krekt as oeral yn Nederlân wurdt it ek yn en om Easterwierrum 
minder mei de natuer. Troch dit projekt koene wy in oantal saken yn 
gang sette.
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wie sa min dat dit net troch-
gean koe. 
Fan de fiif beammen binne 
der twa appel-, twa parre- 
en ien prommebeam. It 
binne âlde rassen mei moaie 
nammen. De appelbeammen 
binne in Reine de France en 
in Reijmerstokker Kroon-
reinet. De Reine de France 
wie yn 1750 al bekend. 
Dernei wie der in skoftke 
hast ferdwûn, mar no is dizze 
wer te krijen. It is in net sa’n 
grutte appel en swiet fan 
smaak. De Reijmerstokker 
Kroonreinet is in rûne, giel-
griene appel, sa wol geskikt 
as hân- as smotsappel en ek 
foar appeltaart tige geskikt.
De parrebeammen binne in 
Bezy van Schonauwen en in 
Comtesse de Paris. De Bezy 
van Schonauwen is in hânpar 
en ek in stoofpar. Comtesse 
de Paris is yn goede simmers 
in lekkere hânpar, mar yn 
kâlde simmers better geskikt 
as stoofpar. Se bliuwe 
dan stjinnich. Se komt 
oarspronklik út de streek lâns 
de Loire.
De prommebeam is in Opal. 
Dizze prom is swiet en 
sappich, is fan bûten pears-
read fan kleur en fan binnen 
giel. De prommen binne heal 
augustus ryp. 
Yn de maaitiid bloeie de 
beammen en binne se in 
moai plak foar ynsekten sa 
as bijen. As de appels, paren 
en prommen ryp binne, dan 
meie jo se plukke. En wat jo 
net plukke, is foar de fûgels 
en oare bisten.

Beamplantdei
Wol 46 húshâldens út Easter-
wierrum en fan Klaaiterp ha 

op 16 maart meïnoar mear as 
1000 streek eigen strûken en 
beammen plante. In moaie 
aksje om it natuerlike fers-
kaat yn Easterwierrum fjirder 
te helpen. 

Stinzeplanten yn 
Easterwierrum
Yn oktober binne oan de 
Doarpsstrjitte en de Rydwei 
blombollen plante. Dit is 
bard yn gearwurking mei 
de gemeente. De firma Jub 

Holland hat de bollen mei 
in spesjale masine ûnder 
de sjeade brocht. It binne 
krookjes, liderkes, ayttab-
lomkes en stjêrhyasinten en 
dat ha jo dizze maaitiid ek al 
sjen kinnen. Dit hâldt al yn 
dat de gemeente it gers hjir 
letter meant omdat de stin-
zeplanten tiid nedich ha om 
harren bollen wer te fullen. 
Kommende hjerst sille wy 
ek blombollen plantsje by de 
Ald Toer.

De fruit-
beammen 
by de Dille 
wurde fêst 
setten.

In soad 
reinwetter by 
it plantsjen 
fan de fruit-
beammen



Hoe mear minsken 
der mei ús mei dogge, 
hoe grutter it effekt en 
hoe moaier it wurdt yn 
Easterwierrum
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Iepenbier grien
De gemeente plantet nei 
oerlis mei ús op ferskate 
plakken strûken en heesters. 
Dit is oan de Rydwei, nêst de 
skoalle, oan de Bûtewei en yn 
de beamwâl by it keatsfjild. 
It giet hjir ûnderoare om de 
‘gele kornoelje’, de ‘zuur-
bes’ en de ‘kardinaalsmuts. 
Dizze lêste is tige yn trek by 
de rûpen fan nachtflinters. 
Der komme ek flierbeien, dit 
is goed iten foar de fûgels 
en waard eartiids sjoen as in 
ôfwar tsjin hekserij, wjerlocht 
en oar kwea. Der komt ek 
‘hondsroos’ foar de roazebot-
teljam en de ‘gelderse roos’ 
foar de pest fûgels, read-
boarstkes en de grutte lyster.

Bestridingsmiddels
Sa as al earder sein, hinget 
alles oan elkoar. Ynsekten ha 
blommen nedich foar harren 
iten, blommen ha ynsekten 
nedich foar de befruchting. 
Fûgels ha ynsekten nedich as 
iten en de beiestrûken ha de 
fûgels nedich om it sied te 
ferspriden. It boaiemlibben is 
nedich om al it deade mate-
riaal wer om te setten nei 
fieding foar de planten. Yn 
dizze sirkelgong passet gjin 
fergif.  
Yn fyftich jier tiid is it ús 
slagge om trijekwart fan de 
ynsekten yn Nederlân kwyt 
te reitsjen, ûnder oare troch 
it brûken fan bestridingmid-
dels. As wy net oppasje, dan 
is it lêste kwart aansen ek 
ferdwûn. Bestridingsmiddels 
deadzje net allinich de ynsek-
ten of it ûnkrûd dat jo fuort 
ha wolle, mar folle mear. De 
gemyske middels komme ek 
terjochte yn de fûgels, yn it 
boaiemlibben en yn it wetter. 
Mochten jo it dochs nedich 

fine om wat te bestriden, 
dan binne der genoch miljeu 
freonlike alternativen. Efkes 
googleje en dan blykt dat der 
mei jittik, kofjeprut en bier in 
hiel soad dien wurde kin. 

Easterwierrum yn de 
takomst
Mei it projekt Natuerlik Fers-
kaat binne der tal fan saken 
yn gang setten. It is in begjin, 
yn de rin fan de jierren moat 
it groeie. Hoe mear minsken 
der mei ús mei dogge, hoe 
grutter it effekt en hoe moaier 
it wurdt yn Easterwierrum. 
Wy binne hiel benijd hoe as it 
der oer in pear jier út sjen sil. 
Genietsje fan alle natuer en 
hoe mear jo der mei dwaande 
binne, hoe moaier alles blykt 
te wêzen! 

Ut namme fan Fûgelwacht 
Easterwierrum en Kommisje 
Natuerlik Ferskaat,

Johan Bonekamp

De planten 
en strûken 

kinne 
ophelle 

wurde by 
Melein.
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Nico vertelt ons dit keer over de geschiedenis van 
Buma Zathe, de boerderij waar Klaas Jan en 
Hilda Jorna nu wonen. Vele Buma’s, Boersma’s en 
Jorna’s gingen hen voor. 

Buma Zathe (Tsjerkebuorren 6) ontleent zijn naam 
aan de familie Buma, die deze boerderij van 1832 
tot 1938 in eigendom heeft. In de 17e en 18e eeuw 
staat deze plaats bekend als stemgerechtigde boerde-
rij nummer 6. Er staat een kleinere boerderij voor 18 
koeien, met 45 pondemaat grasland. Tenminste vanaf 
1640 tot 1728 is deze in eigendom van de adellijke 
familie van Popma uit IJlst. Papist Jan Pieters is in 
1642 de bewoner, gevolgd door Jan Romkes in 1698. 
Twee jaar later is Claes Tiallings gebruiker en in 1728 
Lieuwe Piers. 
 Na 1800 is Everhardus Jillardus Penninga eigenaar en 
gebruiker van deze boerderij. In april 1832 verkoopt 
hij de boerderij met ruim 15 hectare grasland voor 
8158 gulden aan Bernardus Buma uit Weidum, de 
grietman van Baarderadeel. Op 21 april 1832 houdt 
Penninga boelgoed (een publieke verkoop). Er zijn 
18 koeien, 1 bul en 3 kalveren aanwezig. Maar ook 
nog 20 koesëten (in het Fries ko’s iten) bestgewonnen 
hooglandsch hooi. 

De nieuwe eigenaar Buma verhuurt de boerderij aan 
Johannes Jentjes de Groot. Nadat die op 30 maart 
1845 overlijdt, houdt zijn weduwe op 3 mei opnieuw 
boelgoed. Ook hierbij zijn er 18 koeien, een paard en 
enkele schapen. De nieuwe pachter Meinte Minnes 
Boersma en zijn vrouw Pietje Gerbens Teppema 
verhuizen op 12 mei 1845 met hun kinderen Boukje 
en Minne vanuit Jirnsum naar Buma Zathe. Hier 
worden nog de kinderen Elisabeth, Gerben, Minke en 
Jacobus geboren.

Nieuwe boerderij
Raadsheer en gedeputeerde Wiardus Willem Buma 

Buma Zathe

Pleats Easterwierrum voor 1953
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uit Leeuwarden, die het eigendom van zijn vader 
overnam, laat de boerderij in 1860 volledig slopen. 
Op dezelfde plek wordt een nieuwe kop-hals-romp-
boerderij opgericht, met onderkelderde opkamer 
en een buithuis voor 40 koeien. Ook de landerijen 
worden in fases uitgebreid tot 38 hectare. 
De dochters Boukje, Minke en Elisabeth trouwen 
als eersten en verlaten beurtelings Easterwierrum. 
Wanneer moeder Pietje in 1875 overlijdt, is haar 

man Meinte met zijn drie zonen aangewezen op de 
huishoudelijke hulp, die tevens de boter en kaasbe-
reiding op zich neemt. In 1878 trouwt zoon Gerben 
met Elisabeth Everts Ypma uit Achlum. Zij wordt 
daarmee de boerin op de boerderij. Het volgende jaar 
trouwt zoon Jacobus en in 1889 ook zoon Minne, die 
beide Easterwierrum verlaten. Vader Meinte blijft 
tot zijn overlijden in 1896 bij Gerben en Elisabeth 
wonen. Het gezin breidt zich uit met achtereenvol-
gens Meinte, Evert, Pietje, Yeb, Ynskje en Pieter.
Als in 1883 in Easterlittens een zuivelfabriek wordt 
gebouwd, sluit de familie Boersma zich al snel hier-
bij aan, zodat de eigen zuivelbereiding op Buma 
Zathe stopt. Timmerman Bokke Tsjerks Douma 
verzorgt in 1895 groot onderhoud aan de boerderij. 
Van 2 maart tot 26 augustus is hij met tussenpozen 
hier werkzaam. 

Evacués
Vanaf 1908 verlaten de kinderen van Gerben en 
Elisabeth de ouderlijke boerderij en stichten ze hun 
eigen gezin. Zoon Pieter en dochter Pietje blijven 
ongehuwd en op Buma Zathe. Na de Eerste Wereld-
oorlog wordt Trees Gier uit Dusseldorp als evacué 

Uit het fotoalbum van Julia Ferwerda: o.a. Gerben 
Meintes Boersma, Elisabeth Everts Ypma-Boersma, 
Fonger Ferwerdafeint (1922)

Ungetiidzje
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opgevangen. Later trouwt ze met dorpsgenoot Tjal-
ling Hoekstra. Vanaf 1924 wordt Ynskje Engwerda 
hier opgevangen – kleindochter van Gerben en Elisa-
beth - omdat haar moeder bij haar geboorte overlijdt.
In 1925 overlijdt Elisabeth, gevolgd door haar man 
Gerben in 1928. Hun kinderen Pieter en Pietje blij-
ven boer en boerin van Buma Zathe, waarbij nichtje 
Ynskje verder bij hun opgroeit. Haar latere echtge-
noot, Wietze Bouma, heeft veel waardevolle infor-
matie over de gehele familie Boersma vastgelegd. 
Ook neef Meinte Yebs Boersma woont jarenlang als 
knecht op de boerderij.

Publieke verkoop
Het eigendom van Buma Zathe gaat van Wiardus 
Willem over op de jongste dochter Maria Wijts en 
later naar haar man Alexander van Löbens Sels. 
Wanneer dit kinderloos echtpaar overlijdt, wordt de 
boerderij eind 1938 publiek verkocht. De hoogste 
bieder is Frans Jorna uit Hitzum voor ruim negentig 
duizend gulden. Via zijn grootmoeder Minke Jorna-
Boersma is hij familie van deze familie Boersma. 
Na nog anderhalf jaar van het pachtcontract verlaten 
Pieter en Pietje Tsjerkebuorren en vestigen zich in de 
stelpboerderij van Doarpsstrjitte 52.
Op luilakzaterdag 11 mei 1940 verhuist Minke 
Jorna-Huitema met negen kinderen van Raerd naar 
Buma Zathe. Frans is gemobiliseerd en komt na de 

capitulatie van Nederland op 14 mei naar Easter-
wierrum. Er worden nog vijf kinderen geboren. In 
verschillende fases wordt de boerderij uitgebreid 
en vernieuwd en in 1951 het woonhuis, waarbij 
de melkkelder verdwijnt. In 1967 wordt het Friese 
bûthús omgebouwd naar een grotere Hollandse stal. 
Drie jaar later ruilen Frans en Minke van woonplek 
met hun oudste zoon Meinte, die aan de Doarpsstr-
jitte woont. Met zijn vrouw Cilia Jorna-van Balen en 
hun zes kinderen gaat hij nu op de boerderij wonen. 
De ligboxenstal wordt gebouwd. Ook de landerijen 
zijn inmiddels uitgebreid. 
In 1988 verhuizen Dominicus en Attje Jorna-Witte-
veen met hun kinderen naar Buma Zathe. Sinds 2009 
wonen Klaas-Jan en Hilda met Doutsen, Marten 
en Rikst op deze boerderij. In 2015-2016 wordt 
de ligboxenstal geheel vernieuwd en uitgebreid. 
Nieuwe technieken worden aangebracht en zonnepa-
nelen aangelegd. In de nieuwe draaimelkstal hebben 
de 170 melkkoeien een mooi uitzicht op het verkeer 
van de openbare weg.

Nico van der Werf

Familie Jorna (1947)
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Nei ôfrin fan de Hassie 
Bassie kuiertocht op 31 
desimber 2017 sieten we 
noch foar in noflik neipe-
tear yn de tún (jawis, mei 
de hout kachel op it heechst) 
by Skelte en Wietske te 
dreamen om sels te bouwen 
yn Kenia, want ja, dêr hiene 
we krekt in rûntsje foar om’e 
Swette/Dille kuiere. Doe’t 
we 31 desimber 2018 nei 
ôfrin fan dizze machtige 
rintocht yn de Wjukken 
sieten, kaam de fraach fan 
“Foarich jier ha we it der 
oer hân… wat dogge we, 
wa wol…?” De nammen fan 
dyjingen dy’t wol woene, 

waarden op in bierfiltsje 
setten en der waard ôfpraat 
om yn jannewaris byin-
oar te kommen. Dit barde :  
“Jim kinne der wol hinne 
te bouwen, allinnich troch 
de drûchte hat de stichting 
gjin jild mear yn kas”, wie 
it earste punt op de aginda. 
“Dan moatte we sjen of we 
dit mei aksjes foar inoar krije 
kinne.” Der waard in plan 
makke foar allegear aksjes. 
Dit gong op’t lêst dat it 
slydjage. Mear as € 20.000,- 
is der ynbrocht, wêrfoar 
elkenien betanke. Hjir 
komme we letter yn it jier op 
werom mei in gesel lige jûn 
(mei film ensa) yn de Tysker. 
Earst moatte we wer Coro-
na-frij. 

Yngripend
Foardat we fierder gean, 
in stikje skiednis. Wietske 
kaam sa’n acht jier lyn op 
har wrâldreis yn Kenia 
telâne  en woe yn Nairobi 
graach frijwilligerswurk 
dwaan. Op dat plak wie 
net genôch wurk foar har. 
Dêrom   waard se trochstjoerd 
nei Matunda, sa’n 400 km 

súdwestlik fan Nairobi. Se 
kaam hjir yn’e kunde mei 
Francis en Pamela, dy’t oan 
hûs in skoaltsje hiene foar 
weesbern. Hjir hat Wietske 
- sa at se sels seit - de yngri-
pendste wiken fan har libben 
meimakke. 
Doe’t se wer thús wie, woe 
se dit net los litte. Tegearre 
mei har freon Skelte hat 
se doe Stichting Doch dyn 
Dream oprjochte. Tegearre 
beheare se de stichting, dat 
jim kinne begripe dat elk 
dûbeltsje te plak komt.

Gaos
11 febrewaris 2020 wie it 
safier. We gongen mei ús 
achten yn in hierd buske op 
wei nei Skiphol. Om 6.30 
oere op de 12e kamen we 
oan yn Nairobi. We waarden 
út it fleantúch neisjoen (ús 
temperatuer waard opnom-
men) op Ebola, fan Corona 
wie noch gjin sprake (yn 
Sina doe al wol). Om 13 oere 
koene we mei in ynlânske 
flecht nei Eldoret. Mei in 
âlde (gammele) Fokker 50 
moasten we noch in lyts 
oere fleane. Francis, Pamela 
en twa fan harren dochters 
stiene ús op te wachtsjen. 
We waarden waarm wolkom 
hiten, it wie krekt as koene 
we dizze minsken al jier-
ren. Wat machtich as je 
sa wolkom binne. Al gau 
makken we kennis mei de 
Afrikaanske tinkwizen. Der 
stie in lyts buske klear dêr’t 

Nei Kenia......

Acht Easterwierrumers en Mantgumers 
ha nei Kenia west om oan in skoalle te 
bouwen. As de Corona-krisis foarby is, 
organisearje se noch in jûn yn de Tysker 
om dêroer te fertellen. Yn dit ferslach lêze 
jo alfêst oer harren aventoeren. 

Mei har freon Skelte hat 
Wietske Stichting Doch dyn 
Dream oprjochte. Tegearre 
beheare se de stichting, dat 
jim kinne begripe dat elk 
dûbeltsje te plak komt.
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we mei ús tolven, rêchsek-
ken en koffers, yn moasten 
… dat gie dus net… Der 
waard noch in buske by helle 
en ja hear, dêr gie it hinne. 
Op nei Matunda, it plattelân 
fan Kenia, dwers troch de 
stêd Eldoret. We seagen ús 
de eagen út: de minsken en 
wat in brommers, taksybus-
kes, karren, kij op ‘e dyk, 
wat in hektyk, rijen (lytse) 
hutsjes dy’t tsjinst diene as 
winkeltsjes. We krigen fuor-
tendaliks in moaie yndruk 
fan it deistich libben yn 
Afrika. De eardere presidint 
Moi wie ferstoarn en der 
waard in hiel protte drokte 
en oandacht oan syn begraf-
fenis bestege. Dêr wêr’t in 
telefyzje hingje koe, dêr 
wie de útfeart op te folgjen. 
Francis hie der gjin goed 
wurd foar oer, omdat dit nea 
in goede lieder west hat, fûn 
hy. “Sjoch nei de gaos hjir”. 
Euh ja, dy gaos seagen wy 
ek, mar oft dat allinnich oan 
Moi lei… dat antwurd moat 
ik jim skuldich bliuwe.

Mzungu
Nei twa oerkes riden, oer 
meast stoffige diken, kamen 
we oan by it - foar Keni-
aanske begripen - romme 
hûs fan Francis en Pamela. 
We hiene elk ús eigen sliep-
keamer en der wiene twa 
húskes (wc’s) mei in dûskop 
der yn. De bern dy’t oars 
op dizze keamers sliepten, 
moasten tsien dagen nei de 

mem fan Francis, dy’t har 
eigen húske fan liem op it 
hiem hat. Beppe    siet yn in 
plastic stoel en swaaide mei 
har kruk, “Jambo”, omdat se 
koartlyn de heup stikken hân 
hie.
Nei’t we te stoel en te bank 
wiene, rûnen we lâns de 
Goverments skoalle (hjir 
moatte de bern foar betelje 
as se hjir hinne gean) dêr‘t 
Pamela les jout. Der sitte 
sa’n 1000 bern op dy’t krekt 
skoft hiene en dêrom allege-
arre bûten wiene. As se acht 
blanken rinnen sjogge, roppe 
se: “Mzungu” (blanke) en 
komme as in keppel hinnen 
op ús ôf. Se wolle ús alle-
gear oanreitsje. ”Habari” 
(hoe giet it),“Nazuri”(it 
giet goed)… Wolkom yn 
Matunda. Wolkom yn Kenia.

Spulwike ynternasjonaal
It wolkom by ús skoaltsje 
wie net minder waarm. 
De bern songen ferskes 
foar ús, Jelle hie frisbees 
meinommen fan de spul-
wike, dy dielden we út en al 
gau songen we dêr spulwike-
lieten. Ynternasjonaal. We 

ha noch sjoen by it hout foar 
de spanten, dêr’t se al mei 
begûn wiene, al gau wiene 
wy der ek al mei dwaande. 
We hiene ark meikrigen 
fan de fa. Regts. Dit waard 
earst troch de mannen dêr 
besjoen. Mei in rolmaat ha 
se earst in kertier omboarte: 
út, yn, út, yn,… machtich. 
It ark kaam goed fan pas, 
se hiene allinnich twa âlde 
hammers dêr’t de koppen 
hieltyd ôf fleagen, ien âlde 
hânseage en in kapmes. Ja, 
en dêr dogge se hast alles 
mei. De stielen dakplaatsjes 
waarden sels te pas makke 
mei dit kapmes, handige 
mantsjes, hear.
De oare deis ha de froulju, 
mei Francis yn syn âlde 
autootsje    , wol 90 liter 
ferve, kwasten, rollers en 
oar materiaal    helle om de 
gebouwen fan bûten en 
binnen op te knappen. It 
moast efkes wenne dat dit de 
hiele dei yn beslach nimt, it 
giet gewoan allegear net sa 
hurd as by ús. Mar it slagget 
dochs. Yn tsien dagen waard 
it dak der op setten, binne 
alle besteande gebouwen 

Nei Kenia......
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hielendal opknapt mei ferve 
en tekeningen op’e muor-
ren. It sjocht der prachtich 
út en elkenien is bliid. De 
gearwurking mei ús groep 
ûnderling en ek mei de 
minsken dêr wie geweldich. 
“Erger u niet, verwonder u 
slechts”, dat wie ús motto en 
sa wie it.

Deistich libben
Wy ha húsbesiken dien by 
bern thús, wêrby’t wy tige 
oandien wiene oer hoe’t se 
hjir libje. Wy ha, elk efterop 
by in brommerman, nei in 
trochrinnende tsjerketsjinst 
west. It gong der mâl oan ta, 
ûnder it duvel-útbannen, in 
ûnderfining op himsels. We 
ha in dei nei Kitale west: in 
gruttere stêd dêr’t we jild 
pinne koene, efterôf siet hjir 
ek falsk jild tusken. Tidens 
dizze reis nei Kitale krigen 
we wol mear ynsjoch yn it 
libben hjir.
It iten foel ús ta. Dit bestie  
faaks út: hin, rys, mais, 
chapati’s, ugali (maismoal-
brij) en in soarte fan 
spinaazje. Skoansuster Rose 
soarge goed foar ús, twa kear 
deis in waarm miel. Jûns 
ús befiningen en yndruk-
ken útwikselje, krante lêze, 
spultsjes    dwaan, ferslachjes 
op Polarsteps meitsje en net 
te let op bêd.
Op ús lêste dei dêr, krigen 
wy noch in emosjoneel ôf s-
kied taskood. Pamela, Fran-
cis   , alle leararen en fer skate 
bern diene harren tanksizzin-
gen. En wy sieten alle gear 
mei de triennen yn ’e eagen, 
potdomme, dit docht wat mei 
je. We wiene it der wol oer 
iens, “Hjir dogge wy it foar.”

Wylde bisten
De weromreis waard ynset-
ten, earst wer yn in te lyts 
buske (koe krekt) op nei de 
âlde gammele dy’t ús nei 
Nairobi fleach. Dêr wer yn 
in taksy, dy’t ús ôfsette by 
in nij grut treinstasjon. Dêr 
moasten we troch in strange 
kontrôle. We moasten ús 
opstelle yn lange rijen efter 
ús bagaazje en doe kamen 
se twa kear lâns mei speur-
hûnen. De trein en rails 
wiene allegear nij, oanlein 
troch de Sinezen dy’t fan 
it kustplak Mombassa út 
grûnstoffen helje út de 
lannen rûnom Kenia   . Kenia 
sels hat net folle grûn- en 
delfstoffen, dat it is in earm 
lân. De treinreis gong sa’n 
4,5 oere dwers troch natuer-
reservaten. We seagen dan 
ek de wylde bisten foar ús 
treinrút foarby gean. We ha 
yn de buert fan Mombassa 
noch inkele nachten yn Tree-
houses sliept. De apen wiene 
dúdlik oanwêzich, de doar 
moast goed op ’t slot.
We ha hjir noch in pear 
strândagen hân, noch twa 
dagen op safary west, mar al 

dizze dagen bliuwe ús tinzen 
dochs faak by Doch dyn 
Dream en harren berntsjes. 
Se krije ûnderwiis en iten, 
se kinne mei inoar boartsje 
en efkes de earmoede ferjitte 
dêr ’t se yn libje. 
Ynkoarten, nei alle Corona 
leed sille wy ús ferhaal 
fertelle oer it libben dêr, it 
bouwen, it skilderjen, en de 
plannen foar de takomst. 
Ek litte we wat moaie 
plaatsjes sjen yn de Tysker. 
Graach wolle wy alle stipers, 
helpers en oare belangstel-
lenden dy’t de stichting 
Doch dyn Dream in waarm 
hert ta drage, tank sizze út 
namme fan alle skoalbern út 
Matunda… 
neat dwaan is gjin opsje…..

Johannes, André 
en de oare bouwers en 
skilders: Adelma, Tjitske, 
Brecht, Peter, Fetsje en Jelle 

Se krije ûnderwiis en iten, 
se kinne mei inoar boartsje 
en efkes de earmoede ferjitte 
dêr ’t se yn libje. 



Wie langs Doarpsstrjitte 3 
loopt, rijdt of fietst, denkt 
vaak terug aan een oud 
bekende die hier heeft 
gewoond of andere 
herinneringen die bij dit 
huis horen. Het huis heeft 
ondertussen een historie 
bereikt van meer dan 100 
jaren. Sinds 2013 zijn 
wij de trotse eigenaar 
van dit prachtige stekkie. 
Achter de gevel van onze 
typische Friese woning 
schuilt een mix aan 
culturen. Een hobby die 
Indonesië en Zuid/Oost 
Europa omarmt, met name 
de daarin voorkomende 
landschildpadden. 

Indonesië
In de jungles van Indonesië 
– waar het hele jaar de 
temperatuur zo’n 29 graden 
is - woont de landschildpad 
met de Latijnse naam 
Indotestudo Forstenii. 
In het Nederlands de 
Celebes landschildpad. 
Ik heb drie volwassen 
vrouwen in een 
jungleterrarium van vijf 
meter lang (waar vroeger 
in deze omgebouwde 
schuur de koeien stonden). 

Deze schildpadden worden 
bedreigd met uitsterven. 
Daarom doe ik mee met een 
kweekprogramma om deze 
schildpadden voor te laten 
bestaan. Ik heb onlangs 
(na jaren zoeken) een man 
kunnen bemachtigen. Door 
de coronacrisis is het helaas 
onmogelijk om het dier nu 
te halen. Deze schildpadden 
houden van warmte het 
hele jaar door (29 graden 
dag en nacht) en een hoge 
luchtvochtigheid (rond 
de 70 procent). Ze eten 
onkruiden, paddenstoelen, 
bloemen, maar ook weleens 
slakken en muisjes. Ze leven 
het liefst diep in de jungle in 
schaduwrijke plekken. 

Zuid/Oost Europa
Wie eens in de natuur van 
Zuid/Oost Europa heeft 
gewandeld, heeft misschien 
weleens een landschildpad 
gezien in het wild. Dit is 
dan de Testudo Hermanni 
Boettgeri. Oftewel de 
Griekse landschildpad. 
Ook deze schildpad 
is bedreigd en dus 
beschermd. Ik heb 12 in 
een buitenverblijf in de tuin 
rondlopen. Zij kunnen in 

Op ons verzoek om iets te delen in de dorpskrant in deze 
Coronatijd kwam Jarno Hogeboom met onderstaand 
verhaal. U kent hem vast wel: samen met Symen Sjoerd 
woont hij aan de Doarpsstrjitte 3. Ze staan ook wel 
bekend als ‘de twee jongens’: die ene is bekend van toneel 
en Verbuildinglab, die ander loopt geregeld hard (dat is 
dus Jarno). 

Landschildpadden! In Easterwierrum? Jazeker….
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ons klimaat goed overleven, 
mits je een kas hebt om 
de warmte van Zuid/Oost 
Europa na te bootsten. 
Ze kunnen heel oud worden. 
Zo heb ik een Griek van 
ruim 65 jaar van drie kilo. 
Ook zijn hier vorig jaar drie 
baby’s uit het ei geboren, ze 
zijn dan 15 gram. Ook heb 
ik een Griek die aan beide 
ogen blind is en één die 
aan beide ogen staar heeft. 
De blinde schildpad is tot 
nu de enige schildpad in 
Nederland die dit heeft. 
Ik heb ze beide opgevangen 
en ze doen het goed. 
Het grappige aan deze soort 
is dat zij een winterslaap 
houden, net als egels en 

beren. Na de herfst gaan ze 
onder de grond en komen 
pas met de lente weer naar 
boven. Ze slapen dan zonder 
te eten en te drinken vier 
tot zes maanden. Sinds een 
paar weken zijn ze hier weer 
allemaal wakker. Genieten 
dus!

Zodra de coronacrisis 
voorbij is, zijn jullie altijd 
welkom om de mix van 
culturen te bewonderen 
die schuilgaat achter de 
gevel van Doarpsstrjitte 3! 
Voor nu, denk om elkaar en 
blijf gezond! 

Groet,
Jarno

Landschildpadden! In Easterwierrum? Jazeker….
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Je hoort mij niet klagen hoor, 
maar zo af en toe fronzen 
mijn wenkbrauwen een 
beetje. Mijn man heeft name-
lijk een hobby... Een hobby 
die ik 10 jaar terug niet had 
zien aankomen bij onze 
kennismaking op de groen-
teafdeling van de C1000 in 
Drachten. De eerste drie jaar 
vertelde je vol enthousiasme 
over je hobby die je eerder 
had, het houden van schild-
padden... Natuurlijk toonde 
ik interesse, dat doe je met 
vlinders in je buik. Maar bij 
de kamer die je had omge-
toverd tot een subtropische 
jungle, die door schildpad-
den werd bewoond, kon ik 
mij geen goede voorstelling 
maken. Op een tuinstoel zat 
je dan tussen de schildpad-
den. “Kun je ze ook aaien 
dan?” vroeg ik geïnteres-
seerd? “Nee, dan worden 
ze ziek.” zei je bijna geïrri-
teerd... 

Zeven jaar geleden verhuis-
den we naar Easterwier-
rum, daar was letterlijk 
en figuurlijk weer ruimte 

om je hobby op te pakken. 
Natuurlijk gun je elkaar een 
hobby, maar een volledige 
kamer omtoveren in een 
subtropische jungle zag ik 
niet zitten. Daarom begon 
het onschuldig met één ‘Indo 
destudo-dinges’. “Verrassing 
schat!” zei je enthousiast 
toen ik op een avond thuis 
kwam en er een aquarium 
in de woonkamer stond met 
een kleine Indo erin. “Nee, 
dat noem je een terrarium”. 
Ik vond het prima, het was in 
ieder geval geen kamer. We 
noemden haar Corry. Voor-
dat ik het wist waren daar 
ook Polly en Molly. Jurjen 
Zijlstra timmerde een ware 
schildpaddenkast voor je. 
Als het ware drie aquariu.... 
euh, terrariums op elkaar. 
Ik vond het prima, het was 
nog steeds geen kamer. Als 
een kind zo gelukkig was 
je, twee dames en een heer. 
Je zou kunnen fokken met 
dit zeldzame soort. Dagen, 
weken was je bezig om het 
ideale klimaat voor je schild-
padden te creëren in de terar-
riumkast. Warmtelampen en 

uv-lampen, thermometers 
die dezelfde temperatuur als 
in Indonesië constateerden, 
het land van herkomst van de 
schildpadden. “Daar wil ik 
nog een keer met je naar toe, 
dan kunnen we ze in het echt 
zien”... Met een plantenspuit 
sproei je dagelijks de schild-
padden, de 25 cm modder-
laag en tropische planten nat. 
Zo klopt volgens de lucht-
vochtigheidsmeter ook de 
luchtvochtigheid met onze 
toekomstige vakantiebestem-
ming. Je hebt het allemaal 
uitgezocht. 

Hoe groot was het verdriet 
toen je na ongeveer twee jaar 
constateerde dat Polly een 
vrouwtje bleek te zijn. Ja 
lieve mensen, bij een schild-
pad zie je niet meteen een 
vlamoes of een pieleman-
netje. Pas als ze een jaar of 
zeven zijn, zie je dit aan de 
staartdikte en aan de ronde 
vorm van de onderkant van 
het schild. Volgens mij moet 
hij een dikke staart hebben 
om een man te zijn en heeft 
de vrouw een ronde vorm in 
haar schild zodat er een ei 
door kan. Na goed overleg 
ging je op zoek naar een 
andere man. “Die past niet 
in de kast” zei ik. Toen ik 
opperde dat het niet erg was, 
want Marktplaats heeft altijd 
ruimte, was het even minder 
gezellig... Gelukkig gingen 
we de berging verbouwen en 
was daar ‘ruimte’ voor een 

Help, mijn man heeft een hobby
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ingebouwde terrariumkast. 
We hebben vele gesprekken 
gevoerd over de benodigde 
m2 voor vier schildpadden 
en de benodigde m2 voor 
het kantoor. Een relatie is 
geven en geven, maar het is 
nog steeds een kast en geen 
kamer. “Ik heb wel ideeën 
voor de ombouw” zei ik, 
mij ervan bewust dat ik toch 
geen invloed op de inhoud 
zou krijgen. Van het oude 
balkenplafond van de schuur 
timmerden we een mooie 
kast op de plek waar vroeger 
10 koeien op de grup ston-
den. En ik moet bekennen, 
de inhoud is niet van een 
echte jungle te onderschei-
den. Eerst bloembakken en 
holle boomstammen tegen 
de muur geschroefd (waar 
later planten in kunnen), pur 
en piepschuim er tegenaan, 
zand eroverheen gesmeerd/
geplakt, aardekleur verf er 
tegenaan en vervolgens afge-
werkt met een epoxylaag. 
Een aardebak van 25 cm 
diep, inclusief kokosachtige 
houtsnippers die zo af en toe 
worden gedrapeerd met verse 
plantaanbladeren vanuit de 
tuin. Hebben ze in Indonesië 
ook plantaanbomen, wou 
ik nog vragen… ik heb het 
niet gedaan. In combinatie 
met een waar belichtings- en 
verwarmingsplan hebben 
Corry, Polly en Molly het 
nog beter dan in Indonesië. 
Nu alleen nog een man. Na 
2 jaren zoeken heb je er één 

gevonden. Hij moet nog een 
beetje groeien met z’n vijf-
jarige leeftijd voordat hij het 
schild van Corry, Polly en 
Molly kan beklimmen. Als 
we uit de lockdown situatie 
zijn, ga je hem halen. Ik gun 
het je, hij past in de kast. 

Lieve lezers, ik kan nog 
pagina’s vullen over de 
wondere wereld van de 
schildpadden. Over de 12 
schildpadden die inmid-
dels in de tuin lopen, ik 
vind het prima, het is geen 
tuinkamer. Over hoe je de 
statistieken van gewichten 
en groeicurves bijhoudt. 
Over onze wandelingen die 
er niet meer zo uitzien als 
10 jaar terug. Toen liepen 
we hand in hand, nu loop 
je met een plastic zak in de 
ene hand en een plantenapp 
in de andere hand om te 

bekijken wat voor onkruiden 
er in de berm groeien en of 
deze ook eetbaar zijn voor 
de schildpadden. Zo zou 
je Jarno kunnen betrappen 
terwijl hij gebukt in de berm 
paardenbloemen, klavers, 
smalle weegbree en brand-
netels zonder handschoenen 
loopt te plukken. Het fluiten-
kruid vermijdend, want dat 
is giftig volgens de app. Er 
is zoveel over te vertellen en 
zoveel waarvan mijn wenk-
brauwen zo af en toe nog 
steeds fronzen van verba-
zing. Maar stiekem fronzen 
ze ook van trots hoe je met 
je hobby bezig bent. In 
deze  intelligente lockdown 
staren we naar Corry, Polly 
en Molly. Zij zitten in een 
kast en wij gelukkig in een 
gewone kamer.

Symen Sjoerd de Vries

Help, mijn man heeft een hobby
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De Coronaviridae
‘De Coronaviridae’, zo heet het 
hoofdstuk uit mijn leerboek 
over virusziekten van 35 jaar 
geleden. Die titel refereert aan 
de ‘familie van de Coronavi-
russen’ en de inhoud gaat over 
wat die zoal aan ellende kan 
aanrichten bij dieren. De virus-
sen uit deze groep danken hun 
naam aan de bloembladvormige 
aanhangsels van het omhulsel, 
dat elektronenmicroscopisch als 
de kenmerkende ‘krans’ te zien 
is op foto’s die tegenwoordig 
de voorpagina’s van de krant 
beheersen. Laatste zin van de 
inleiding uit dat hoofdstuk luidt: 
‘Coronavirussen veroorzaken 
o.a. ook ademhalingsziekten bij 
de mens.’ Dat de impact daar-
van momenteel zo actueel zou 
worden kon ik destijds uiter-
aard nooit bevroeden…

Wij kennen bij vele diersoorten dit 
virus als de boosdoener van diverse 
ziektebeelden, altijd ook nog eens 
zeer diersoort specifiek. Meestal 
als veroorzaker van maagdarm-
klachten met diarree als gevolg. 
Zoals het canine corona virus bij 
de hond of de bovine evenknie bij 
het rund. We gebruiken bij kalf-
jes vaak een sneltest om te kijken 
wat de oorzaak van diarree is en 
geregeld stellen we daarbij ook 
het coronavirus vast als boosdoe-
ner. Bij koeien is vaccineren tegen 
kalverdiarree heel gebruikelijk, 
waarbij het vaccin tegen datzelfde 
corona bescherming biedt. Bij 

varkens kan het coronavirus echter 
zowel tot maagdarm- als luchtweg 
klachten leiden. Bij de kat zien we 
juist een totaal ander ziektebeeld. 
Na lichte diarree klachten kan 
het virus bij sommige katten een 
buikvliesontsteking veroorzaken 
met fatale afloop: Feline Infecti-
euze Peritonitis, afgekort FIP in 
de volksmond. Dit verloop wordt 
veroorzaakt door een mutatie van 
het virus, waardoor het immuun-
systeem van de kat er niet meer 
in slaagt de infectie te bestrijden. 
Ook bij de kip is het net als bij de 
mens bekend als een luchtwegin-
fectie. Nogmaals, al deze boven-
genoemde corona infecties zijn 
uiterst diersoort specifiek en NIET 
besmettelijk voor de mens. 
Die laatste zin lijkt in tegenspraak 
met het vermoeden dat de huidige 
coronagriep bij de mens wel bij 
dieren vandaan komt. Soms weet 
een virus zich na een mutatie aan te 
passen aan een andere ‘gastheer’, 
de mens in dit geval. Door het 
innige contact tussen mens en dier 
is dat voorstelbaar. Dit ‘nieuwe’ 
virus grijpt dan als een dolle om 
zich heen, omdat de huidige popu-
latie van de wereldbevolking daar 
nog geen weerstand tegen heeft 

opgebouwd. Klaarblijkelijk is dat 
in China gebeurd. Kunnen dieren 
nu ook weer en rol in de versprei-
ding spelen? Hoewel daar geen 
aanwijzingen voor zijn, weten we 
dat nog niet. Wat dat betreft wordt 
er terughoudendheid naar dieren 
geadviseerd als de baas of verzor-
ger ziek is van corona. Probeer dan 
iemand anders voor jouw dier(en) 
te laten zorgen en neem algemene 
hygiënemaatregelen zorgvuldig in 
acht.
Hoe gaan wij er ondertussen mee 
om in onze praktijk? Wij volgen 
de adviezen die door het RIVM 
worden aanbevolen. Dus geven 
we even geen hand als begroe-
ting. Gebarentaal lijkt vooraleerst 
wat overdreven maar went enorm 
snel! Natuurlijk maken we nog 
vaker schoon en nemen we deur-
krukken mee in de ontsmetting. 
Ondertussen verwachten we van 
baasjes dat ze terughoudend zijn 
om een afspraak bij ons te maken 
als ze zelf niet fit zijn. Laat dan 
iemand anders met jouw zieke 
dier langskomen. Neem te allen 
tijde de hygiëne nauwlettend  in 
acht: handen wassen kan wat dat 
betreft niet vaak genoeg. En neem 
de adviezen die van overheids-
wege worden verstrekt voor alle 
zekerheid uitermate serieus. Als 
we dat met elkaar doen kunnen wij 
jouw dier de allerbeste zorg blij-
ven bieden die je van ons gewend 
bent!

menno@bistedokter.nl
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Jurre Jonker (groep 1) is flink aan de knutsel geweest in de afgelopen weken…

Corona 2020
Het is een beetje saai het 
thuis werken en er is niet 
heel veel te doen. 

En ik hoop dat ik weer snel naar school en pake 
en beppe kan. En ik  speel elke dag met Harmen 
en Sybren en we bouwen tenten en we gaan 
spijker slaan in de hut.

En ik mag ook heel veel  gamen en 
brawl stars met mijn vrienden doen. 
Het is heel lekker weer dus we kunnen ook in de 
korte broek en t-shirt buitenspelen.

En we zijn naar de mc-drive geweest.

En het was best wel raar en de  
pinautomaat was vast gebonden aan een lange 
stok.

Groetjes Siger
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Een goed adres voor onderhoud en reparatie 
van personenauto’s en bedrijfswagens!

TANKENPECHHULP

GARANTIE

Autobedrijf Sypersma beschikt over een 

professionele werkplaats voorzien van de laatste 

apparatuur. Door continue scholing beschikken 

onze vakkundige monteurs over de know how van 

de nieuwste technieken. Reparaties zijn bij ons 

daardoor sneller, beter en altijd scherp geprijsd.  

Wij onderhouden uw auto volgens 

fabrieksvoorschrift en hebben ervaring met alle 

merken en type auto’s.Alle werkzaamheden worden 

bij ons uitgevoerd onder strikte BOVAG voorwaarden 

en wij bieden u volledige zekerheid. 

Voor garantiebehoud bent u niet verplicht om 

met uw nieuwe auto terug te gaan naar de 

merkdealer, maar kunt u tussentijds de service en 

het vakmanschap van onze specialisten inschakelen 

zónder dat de fabrieksgarantie komt te vervallen. 

Dit geldt ook tijdens de garantieperiode!

U krijgt vooraf een prijsopgaaf, zodat u weet waar u 

aan toe bent. Kortom, voor volledig onderhoud, APK, 

reparatie, airco- en ruitservice bent u bij Autobedrijf 

Sypersma

Gratis  

haal- en breng  

service!

Autobedrijf Sypersma
Dilledyk1

9021 CV Easterwierrum

t. 058 - 25 01 215

e. info@autobedrijfsypersma.nl

i. www.autobedrijfsypersma.nl


