
Yn dit nûmer û.o.:

Lopen door Marit

(Niet) Trouwen in 
Corona-tijd

De droomreis van 
Sinne Kooistra

Tsjerkebier komt met 
nieuwe smaken

De bern fan de Fôlefinne 
binne ek wer los...

DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM JULY 2020

Op het nieuws, in de krant, bij de 
kapper, in de bus, op het werk, overal 
gaat over dat ene woord: CORONA. 
Ik kan het bijna niet eens meer 
uitspreken. 
 
Zoals jullie weten, gaat de Merke dit 
jaar niet door. Samen met Dorpsbelang 
hebben we besloten om het feest een 
jaar uit te stellen. We vonden het niet 
verantwoord om het door te laten gaan. 
De Merke is een evenement, dus een 
vergunning krijgen bij de gemeente zou 
al niet eens lukken. Tevens mogen de 
draaimolen en de schiettent niet open, 
en de 1,5 meter-regel is er ook nog. 
We hadden al veel dingen geregeld: 
het thema, de muziek, Roelof’s cate-
ring, de schiettent en de draaimolen. 
Dit hebben we allemaal moeten afzeg-
gen. We konden gewoon niet langer 
wachten met de beslissing over wel/niet 
laten doorgaan van de Merke, want dan 
kregen we kosten voor muziek en derge-
lijke. Volgend jaar proberen we het weer 
misschien met hetzelfde thema. Als we 

iets anders bedenken, wordt het thema 
zeker níet Corona. 
Als Merke Commissie zijn we er 
behoorlijk ziek van geweest. Dit jaar 
zouden natuurlijk een paar commissie-
leden stoppen, die hebben hun vier jaar 
erop zitten. Hopelijk willen ze een jaar 
verlengen en anders gaan we op zoek 
naar nieuwe leden.
Ook hebben we nog nagedacht over 
iets organiseren op één dag, maar het 
is gewoon lastig. De Tysker zou dan 
helemaal moeten worden ingericht op 
de 1,5 meter-regeling. Live-muziek zou 
kunnen, maar dansen op anderhalve 
meter gaat in het begin goed, maar na 
een paar borrels… Wij zagen dat niet 
zitten. Dus vooralsnog wordt namens de 
Merke Commissie niets georganiseerd. 
Wij gaan ervoor om volgend jaar dan 
maar een dubbel zo groot feest te orga-
niseren!
Blijf allemaal gezond.

Namens de Merke Commissie,
Edward Terra

Dubbel zo groot feest in 2021
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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.
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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 begin oktober 2020
Kopij vóór 23 september mailen naar omdealdtoer@easterwierrum.nl

DOARPSKRANTE OM ’E ALD TOER

Foto Geart Siesling

Van de redactie
Stond de vorige Doarpskrante nog 
geheel in het teken van het C-woord, 
dit keer had de redactie minder zin 
in een blad vol Corona. Edward van 
de Merke Commissie schrijft in het 
openings artikel van dit nummer dat 
hij het woord al bijna niet meer kan 
uitspreken. Daarmee omschrijft hij 
goed hoe we ons gemiddeld bij het 
virus en de maatregelen daaromtrent 
voelen. Neemt niet weg dat het wel 
langskomt in bijvoorbeeld onze 
interviews met Tsjerkebier, nieuwe 
inwoners Meinte en Annigje, en newly 
weds Paul en Mark. Want laten we 
eerlijk zijn: COVID-19 beheerst ons 
leven nog steeds. 
Gelukkig zijn de maatregelen 
behoorlijk versoepeld. Het gaat de 
goede kant op! Het blijft vervelend 

dat we moeten anderhalvemeteren, 
maar alles om gezond te blijven 
en niemand te besmetten. Hopelijk 
hebben we volgend jaar wél weer de 
Slachte, de Merke en al die andere 
leuke activiteiten en feestjes die nu 
niet doorgingen. Intussen heeft u een 
kakelverse Doarpskrante om u mee 
te vermaken. Zo kunt u ondermeer 
lezen waar Manfred graag naar kijkt, 
schrijft Sinne een mooi verhaal over 
haar actie, leveren Nico, Stephan en 
Tryntsje weer mooie bijdragen, en 
hebben we op veler verzoek een Wist 
u dat-rubriek. Zodat u ook van de 
kleine nieuwtjes op de hoogte blijft. 
Wij wensen iedereen een goede 
gezondheid en een mooie zomer!

De redactie

Colofon

Doarpskrante 

Om ’e Ald Toer

Juli 2020

Verschijnt 4 x per jaar

Een uitgave van

Doarpsbelang 

Easterwierrum

info@easterwierrum.nl

(ook voor 

adreswijzigingen, 

opzeggingen, 

aanmeldingen, 

advertenties)

Redactie 

en grafische 

vormgeving

omdealdtoer@

easterwierrum.nl

Trudy de Vos

Geert Siesling

Arie van der Meulen

De redactie is niet 

verantwoordelijk voor 

de inhoud van stukken 

geschreven door niet-

redactieleden. Tevens 

behoudt de redactie 

zich het recht voor om 

teksten te weigeren, 

te redigeren en 

zonodig in te korten. 

Anonieme brieven 

worden niet geplaatst.

Drukwerk: 

Drukkerij 123, 

Alblasserdam
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Nuttige informatie 
Algemeen alarmnummer
112

Dokterswacht Friesland
0900-1127112

Ziekenhuizen

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderweg 1
8601 ZK Sneek
0515-488888

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513-685685

MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
058-28666666

Huisartsen

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

Bergwerff
Dekemawei 7
89834 XA Baard
0517-341272

Hornstra
It Oerd 12
8635 LB Boazum
0515–521223

Vakantieplanning 2020

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

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

Nieuws van Dorpsbelang
Nu we langzaamaan misschien 
wel wennen aan het ‘binnen 
zitten’, versoepelt de rijksover-
heid de Corona-maatregelen lang-
zaam maar zeker. De horeca gaat 
weer open, de campings mogen 
weer hun gasten ontvangen en het 
watersportseizoen begint voor-
zichtig op te krabbelen. We zijn er 
echter nog lang niet en zullen we 
nog wel even moeten leven met de 
1,5 meter-regel. 
Aangezien er wel een aantal zaken 
besproken moesten worden, heeft 
Dorpsbelang onlangs weer verga-
derd. Uiteraard met de inachtne-
ming van de anderhalve meter. 
Ook heeft weer een gezamenlijke 
vergadering plaatsgevonden met 
de beheercommissie.
Stukje bij beetje bestaat de hoop 
dat de samenleving steeds meer 
opkrabbelt en dat het virus niet 
opnieuw de kop opsteekt in het 
najaar. Met de zomer in het voor-
uitzicht wensen wij u, waar dit ook 
mogen zijn dit jaar, toch een fijne 
vakantie toe.

Tsjerkebuorren
De hekjes aan de Tsjerkebuor-

ren verkeerden in een dusdanig 
slechte staat, dat ze letterlijk uit 
elkaar dreigden te vallen. Hier-
over is contact opgenomen met de 
gemeente. Deze heeft ze inmiddels 
weggehaald of zal dit binnenkort 
doen. Er is besproken dat hekjes 
zoveel mogelijk in dezelfde stijl 
worden teruggeplaatst. Dit om 
geen afbreuk te doen aan de histo-
rische stijl. 
Ook was het wegdek kapot; dit is/
zal worden hersteld. 

Dorpsplein
We hebben vele instanties bena-
derd met de vraag of ze willen 
bijdragen (doneren) aan de her -
inrichting van het Reade Plein. 
Dit heeft er toe geleid dat er 
inmiddels 7.250 euro bij elkaar 
is gehaald voor de realisatie. 
Geweldig!
We zijn er echter nog niet. Wordt 
dus vervolgd!

Dorpsbelang Easterwierrum

Namens deze,
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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Meidielings

50+ reiske

It reiske wat plant stie foar freed 14 augustus giet 
net troch. De rederij kin de 1,5 meter net garandearje 
en faart dus sawiesa net. De 50 plus kommisje wie 
boppedat ek fan miening dat, sa lang der noch gjin 
vaccin is, it ferstandich is om it net trochgean te litten.
 
Peter, Fetsje, Baukje, Han, Edward en Stephan

Tafeltennisklup MTV’14

Sa as it no liket, starte wy op woansdei 2 septimber 
wer mei treningen op woansdeitejûn yn De Tysker. 
De doar giet om 20.00 oere iepen. Eltsenien is fan 
herte wolkom, fan pure begjinner oant fierder foar-
dere. Wy wolle de kommende tiid ek wolris op 
sneintemiddei foar jeugd de seal iepen goaie. Dat 
it barre sil is al dúdlik, wy hawwe trije frijwilligers 
dy’t it per toerbeurt oppakke sille. Om dat eltse 
snein dwaan te kinnen, hawwe wy mear frijwil-
lige begelieders nedich, dus minsken dy’t graach 
meihelpe wolle, kinne harren melde fia it emaliadres 
voorzittermtv14@gmail.com.
Wy wolle der graach wat moais fan meitsje foar it 
doarp en de klup en sa, en binne tige wiis mei it jild 
dat wy alfêst krigen hawwe om tafeltennisbatsjes mei 
te keapjen foar de begjinners, sadat eltsenien dy’t dat 
wol gelyk in baltjes meislaan kin.

Johan Vogelzang, foarsitter MTV’14

Bêste ynwenners fan Easterwierrum,

En dan is it stil yn Easterwierrum: gjin bern by de 
Tysker dy’t oan’t oefenjen binne, gjin heiten en 
memmen en oare frijwilligers dy’t drok mei it dekôr 
oan’t bouwen binne of dy’t drok dwaande binne by 
de giele keet om alle nedige attributen byinoar te 
sykjen. Krekt as alles leit spitigernôch ek it Berne-
iepenloftspul stil.
Oars soene jimme om dizze tiid hinne hieltiten faker 
minsken yn it doarp sjen dy’t frjemd foar jimme 
binne, mar wêrfan’t jimme wisten dat se by it BIS 
hearden as se nei de Tysker en omjouwing riden.

En dan hienen wy yn juni de premjêre belibbe fan 
it 30ste Berneiepenloftspul ‘Troch de Raarder Bosk’! 
Mar dit jier is alles oars.
It BIS-bestjoer wol jimme graach witte litte dat wy 
wiis binne mei ús plakje yn Easterwierrum, al binne 
we der op it stuit net sa folle mear. Mar we hoopje dat 
we der takom jier wer in soad wêze meie en dat we 
dan wer faak yn Easterwierrum te sjen binne!
Tige tank foar jimme meiwurking fan alle ôfrûne jier-
ren en we hoopje oant yn 2021!!

Groetnis,
it BIS-bestjoer 

Verhuisbericht

Na 67 jaar gaan wij Easterwierrum verlaten. Wij gaan 
wonen aan de 

Zwettewei 56 
8629 ED Scharnegoutum.
Tel. 0515-851885
Mailadres: evert.agatha@gmail.com

Bij deze bedanken wij ook voor de lidmaatschappen 
bij diverse verenigen. En natuurlijk komen we nog 
weleens in Easterwierrum.

Evert & Agatha

J & M Teaterwurk
foarstelling annulearre

Y.f.m de koroana-krisis en de dêr út fuortkommende 
beheinings yn de teaters is it foar J & M Teaterwurk 
net mooglik de premjêre fan harren nije foarstelling 
“Echt Wier” yn oktober te hâlden. Sy hoopje dat dit 
no yn jannewaris 2021 plakfine kin. 
De foarstelling fan “Echt Wier” op 14 novimber 2020 
yn De Tysker is dus ek annulearre. Wy sille besykje 
om harren takom jier, febrewaris/maart op nij yn te 
hieren. Ien en oar hinget fansels ôf fan de maatregels 
dy fierder ôfkundige wurde. 

De Kulturele Kommisje
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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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Út de Tysker

Wer iepen
Per 1 juny mochten wy wer in 
lyts bytsje iepen. It measte kin 
noch net en alles moat ûnder de 
30 minsken bliuwe. Allinne it 
terras mei mear persoanen telle. 
Dus hie de bûtendoar bingo 
kinnen, allinne doe wie it waar 
spulbrekker. 
Hooplik kin dy bingo dochs noch 
holden wurde fan it simmer. Nei 
1 july meie yn teory 100 minsken 
nei binnen, as je mar 1,5m ôfstân 
hâlde. It bliuwt puzeljen. 

De simmer yn
Gewoanwei steane yn de simmer 
de measte ferienings op in 
leech pitsje, mar keatsen, BIS 
en spulwike kompensearren dat 
oars. Jo kinne jo foarstelle dat it 
dus noch stil is yn de Tysker. As 
sportkantine meie wy nei 1 july 
iepen, mar keatspartijen binne 
noch net tastien. 
De earste echte aktiviteit wie de 
seizoensôfsluting fan it koar op 
tiisdei 16 juny. In koarejûn sûnder 
sjongen, want dêrfoar binne de 
ôfstânsregels it âlder strengst: 3 
meter tusken de sjongers en elk 
moat 30 kuub lucht foar himsels 
hawwe. 
It soe mei ús 13en miskien krekt 
kinne yn de grutte seal, mar wy 
hawwe it by praten en fergaderjen 
holden. 

It korps hat syn ôfsluting pland op 
freed 26 juny en dat is it dan wol, 
earst. 
Op 1 july meie de binnensporten 
wer stadichoan los, dat de yoga 
hat al oanjûn dat se dan de 
tongersdeitejûns brûke foar de 
lessen fan Yoga Rutger. 

Net ticht dizze simmer
Wy hawwe besletten om net in 
offisjele simmersluting te hâlden, 
omdat ek lang net elkenien op 
fakânsje kin dit jier. Der is gjin 
frijwilligersgroep ynroastere 
foar july en augustus, mar de 
ferienings rêde har sels. 

Foarried
Yn juny hawwe wy in 
stikmannich kratten bier tsjin 
ynkeapspriis ferkocht, mar it is 
noch net op. Dat ek yn july sille 
wy noch wolris in oprop dwaan 
om ús fan it bier ôf te helpen. As 
it net kin sa’t moat, dan moat it 
mar sa’t it kin. 

Frijwilligers foar skjinmeitsjen 
en bartsjinst
Sa no en dan ferhuzet ien, of moat 
fanwege de leeftyd ophâlde. En 
der binne ek wer nije minsken yn 
Easterwierrum kommen, dy’t har 
ynsette wolle. Dus hâlde wy yn de 
rin fan augustus in ynventarisaasje 
fan wa’t wat dwaan wol, om ús 

list fan frijwilligers wer oan te 
foljen. Jo krije wol in formulier 
yn de bus. Wy hoopje sa wer mei 
in goeie ploech it nije seizoen yn 
te kinnen. 

Nederlandse samenvatting:
Per 1 juni is de Tysker open, maar 
pas na 1 juli zijn er weer meer 
zaken mogelijk. De Open Lucht 
Bingo kan hopelijk deze zomer 
alsnog gehouden worden. 
Kaatsen, BIS en Spulwike gaan 
niet door deze zomer, kaatsen 
alleen in beperkte vorm. 
De eerste echte activiteit was de 
seizoenafsluiting van het koor; 
ook het korps houdt zo’n avond. 
Geen zomersluiting dit jaar, 
yoga bijvoorbeeld gaat in juli 
en deel augustus nog door, nu 
even op donderdagavond. In 
de zomermaanden zijn geen 
vrijwilligers ingeroosterd. 
Enkele malen is al bier verkocht, 
in juli zal dat nog een keer 
gebeuren. 
Na de vakantie komt er een 
nieuwe oproep voor schoonmaak- 
en barvrijwilligers. U krijgt een 
formulier in de bus. 

De beheerscommissie

9



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

m

Wat der doe dy nacht hjir yn ’e 
buorren bard is stiet my noch klear 
foar eagen. Ik wenne doe noch 
thús en hie myn sliepkeamer foar, 
dêr by de kajút boppe de saak fan 
Fa. J. v.d. Meer. Wy, myn sus Betty 
en ik, hearden de klap en skeaten 
út bêd. Ik seach troch it rút en dêr 
stie in auto tsjin in beam, sawat 
op hichte fan de âld bakkerij. As 
it spoar de klean oan en der hinne. 
Betty hat de húsarts belle, 112 wie 
der noch net. De auto, mei 3 mins-
ken, wêrfan 2 mei feesthuodsjes, 
stie tsjin in beam parkeard en ik 
hie al gau yn ’e gaten dat de beide 
âldere mannen net mear libben, 
mar de sjauffeur noch wol. Syn 
gebit lei yn stikken yn syn mûle, 
dat ha ik der út helle en de strik los 

makke. Fierder him in bytsje rjocht 
setten sadat er frijút sykhelje koe, 
ik hie krekt in EHBO-kursus hân 
en wurke yn it sikehûs. Al rillegau 
kaam ek dokter Haima, hy koe fier-
der net safolle dwaan en dy hat in 
ambulânse belle. Yntusken wiene 
ek ús heit en de famylje Douma 
fan ’t bêd kommen. De ambulân-
se-meiwurkers ha de sjauffeur 
fierder fersoarge en him nei it sike-
hûs yn Snits brocht. Sy mochten 
lykwols de beide deade mannen 
net ferfiere, dêrfoar soe in lykwein 
komme moatte. Doe stelde ús heit 
foar om dizze beide mannen by 
him yn de auto, in stationcar, te 
lizzen en sa nei it sikehûs te brin-
gen. Mei help fan dokter Haima en 
de ambulânse-meiwurkers binne 

de beide mannen yn de auto lein 
en sa barde it dat ik mei ús heit 
mei twa liken achter yn ’e auto nei 
Snits riden binne. Letter hearde ik 
fan myn baas dat wy dêrmei eins 
yn oertreding west hiene, mar hjir 
ha wy noait wer wat fan heard. It 
ferhaal gong doe, dat de mannen 
noch nei Ljouwert woene en de 
sjauffeur tocht dat er de ôfslach 
fan de Snitserhoeke hân hie en 
by Reduzum wie en dêrtroch 
rjochtút ried. In pear dagen letter 
kaam dokter Haima noch by my 
om te hearen hoe ’t ik ien en oar 
ferwurke hie en krige ik noch in 
komplimintsje foar myn optreden 
yn dy nacht. 

Tryntsje van der Meer

Reaksje op it stik fan Stephan Kurpershoek
“It begûn en einige by it kafee”

Heeft u ook een stukje voor in onze dorpskrant?
Mail het ons:

omdealdtoer@easterwierrum.nl

• • • • •
Of wilt u adverteren in onze dorpskrant?

Mail dan naar
info@easterwierrum.nl
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Lopen kunnen deze Easter-
wierrumer mannen (met in 
hun kielzog twee begeleiders in 
een busje), want ze maakten al 
vaker een flinke wandeling door 
Nederland. Dit keer hebben ze 
een bijzonder en persoonlijk 
doel. Rintsje de Boer licht het 
toe. 

Dit keer lopen we van Utrecht naar 
Easterwierrum. En waarom niet 
voor een retegoed doel?? Want…..
wat hebben we nog steeds een 
vreselijk moeilijke tijd nadat er bij 
onze dochter Marit in september 
2018 kanker is geconstateerd, en 
ze deze strijd in september 2019 
heeft moeten opgeven. 

Wanneer je kind noodgedwongen 
in het Prinses Máxima Centrum 
(PMC) terecht komt, is het belang-

rijk en fijn dat er voorzienin-
gen zijn die het verblijf een stuk 
aangenamer maken. Deze voor-
zieningen zijn van cruciaal belang 
voor het welzijn van het kind en 
gezin. Dit hebben wij aan den 
lijve ervaren, doordat Marit en ons 
gezin een poos in het PMC hebben 
moeten verblijven. Wij willen iets 
terug doen en de Prinses Máxima 
Foundation steunen. Deze stich-
ting verwerft middelen voor extra 
voorzieningen ter ondersteuning 
van kind en gezin op het gebied 
van kinderoncologie. Meer leest 
u op: https://foundation.prinses-
maximacentrum.nl/nl 

Onze tocht start vrijdag 4 septem-
ber bij het PMC in Utrecht. Vanuit 
daar lopen we 42 kilometer naar 
Almere-Buiten. Johannes Bakker 
uit Grou vaart ons daar vandaan 

met zijn prachtige zeilboot op 
5 september naar Urk. Vervolgens 
gaan we met de begeleidende bus 
naar Zwartsluis. Vanuit Zwartsluis 
lopen we op 6 september 36 kilo-
meter naar Oldeholtwolde, en op 
de vierde dag lopen we het laatste 
stuk van 34 kilometer naar Easter-
wierrum. In totaal lopen we zo’n 
112 kilometer. 

We zouden het fantastisch vinden 
als je ons wilt sponseren. Dit kan 
in een bedrag per kilometer of een 
éénmalige bijdrage. Deze bijdrage 
kun je overmaken door de onder-
staande QR code te scannen:

of URL code invoeren op internet:  
https://www.maximaalinactie.nl/
actie/rintsje-de-boer
En als dit niet lukt, kan het ook nog 
op bank rekeningnummer NL63 
RABO 0174 9411 37 ten name van 
Stichting Prinses Máxima Centrum 
Foundation, onder vermelding van 
Lopen door Marit.
Met vriendelijke dank voor deze 
bijdrage,

Rintsje, Paula, 
(♥Marit) Jens en Sil

Bestuurders begeleidingsbus: 
Jan de Schiffart en 
Raoul ten Hoven

Wandelaars: 
Rintsje de Boer, Wouter Kramer, 

Leendert vd Schaaf, Anton vd Wal 
en Tjitte Symen Reitsma

Leendert, Anton, Rintsje, Tjitte Symen en Wouter (vlnr) verzekeren 
ons dat zij poseerden met de Corona-maatregelen in gedachten: 

“Wij hebben niet in- of uitgeademd tijdens het fotomoment.”

Lopen door Marit
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Wist u dat….?!

Wist u dat… u dus nu onze 
nieuwe Wist u dat-rubriek 
zit te lezen. We zoeken 
alleen nog een leukere naam: 
suggesties zijn welkom!

Wist u dat… onze redacteur 
er een énorme hekel aan 
heeft om elke alinea met 
Wist u dat… te beginnen, 
dus daar houden we per nu 
mee op.

Goed nieuws rondom 
Jarno’s schildpadden. 
In het zeer informatieve 
artikel in de vorige 
Doarpskrante kon u al lezen 
dat Jarno – na jarenlang 
zoeken – een mannetje 
heeft bemachtigd. Hij is 
Berlijn gedoopt. “Berlijn 
heeft hartstochtelijk zijn 
passie voor voortplanting 
gedeeld met vrouwtje 

Peking”, laat Jarno weten. 
“Ze draagt momenteel een 
ei. De kans van uitkomen 
nadat ze dat heeft gelegd, 
is zo’n 33 procent.” 
Mocht het geschuifel van 
babyschildpadpootjes te 
horen zijn (de broedduur 
is rond de 120 dagen), 
dan leest u dat natuurlijk 
in de Doarpskrante! En 
ja oplettende lezer, Jarno 
heeft zich bij het kiezen van 
namen laten inspireren door 
Netflix-serie ‘La Casa de 
Papel’.

Jammer hè, dat de Open 
Lucht Bingo niet doorging 
op 6 juni? Bedenkt de 
Activiteitencommissie 
wederom een Corona proof-
activiteit, gaat het regenen 
en vooral keihard waaien. 
De bingokaarten waren 
over het hele sportveld 
gewaaid, en zie al rennend 
maar eens anderhalve meter 
afstand te houden. De AC 
doet een nieuwe poging op 
zondagmiddag 26 juli.

Wat voorlopig ook 
niet doorgaat, zijn de 
repetities van het korps. 

Wel was er eind juni een 
afsluitende bijeenkomst 
voor de vakantieperiode. 
De toneelvereniging had 
leuke plannen, maar ziet dit 
jaar toch maar af van een 
stuk. Jeu de boules en de 
kaatsvereniging zijn al wel 
weer bezig, aangezien het 
daarbij beter mogelijk is om 
anderhalve meter te houden. 
De derde helft ontbreekt wel.

En dan nu… nieuwe 
inwoners! Hinke Fopma 
uit Mantgum woont 
tegenwoordig aan de 
Doarpsstrjitte, in het huis 
dat Hanna Bakker eerst 
huurde. Hanna woont nu 
samen met haar vriend 
Bo Boterhoek in Terzoal, 
maar we zien haar nog volop 
in Easterwierrum, want ze zit 
in het kaatsbestuur.

Frank Jorna heeft zijn 
woning (Doarpsstrjitte 
51A) verkocht aan 
Aldert en Mara Riewald. 
Zelf woont Frank sinds 
22 juni in de boerderij van 
Evert en Agatha Boersma. 
Hun verhuisbericht staat 
elders in deze Doarpskrante.

We vingen op dat de 
pastorie verkocht is, maar 
dat gerucht kregen we nog 
niet bevestigd. En omdat dit 
ook weer niet een complete 
roddelrubriek moet worden, 
eindigen we voordat we 
van FAKE NEWS worden 
beschuldigd.

WIST U DAT… de Doarpskrante al een aantal keren het verzoek heeft 
gehad om een Wist u dat-rubriek te plaatsen? Gevuld met nieuwtjes 
over zwangerschappen, verkochte huizen, behaalde diploma’s, gekke 
voorvallen, enzovoort. We doen ons best om aan deze vraag tegemoet 
te komen, maar ook wij horen niet alles. Dus heb je leuk nieuws, willen 
jullie een geboortekaartje laten plaatsen, zijn jullie 25 jaar getrouwd, 
voer je ergens actie voor, heb je een nieuwe lover, kat of buurvrouw? 
Laat het ons vooral weten!
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Hallo, ik ben Sinne Kooistra! 
Misschien kent u mij wel. Ik 
woon hier in Easterwierrum op 
Singel 11. Zondag 21 juni hield 
ik een pizza actie om geld in te 
zamelen voor mijn droom en in 
dit artikel ga ik u hier meer over 
vertellen. 

Wie ben ik?
Het is misschien wel handig als ik 
mij even voorstel. Ik ben Sinne en 
ik ben 14 jaar. Naast school speel 
ik voetbal bij VVO MO-15 Easter-
littens en in de winter schaats ik 1 
keer per week en geef ik hier trai-
ning. Ook speel ik saxofoon bij de 
Bogerman Bigband en bij Fanfare 
Ons Ideaal hier in het dorp. Verder 
hou ik erg van zeilen en surfen. 

Mijn droom
Mijn droom is om in maart/april 
2021 een onvergetelijke reis te 
maken vanuit school. Dit is een 
reis met Masterskip, waarin je gaat 
varen op het tallship de Wylde 
Swan in het Caribische Gebied. 
Tijdens deze reis gaat school 
gewoon door. Je hebt namelijk 
elke ochtend behalve zondag 3 à 4 
uur zelfstudie, maar in de middag/
avond krijg je verschillende work-
shops zoals navigeren. Verder leer 
je natuurlijk ook de tweemaster de 
Wylde Swan bezeilen, wat mij echt 
geweldig lijkt! 

Mijn acties
Maar natuurlijk is dit niet gratis 
en daarom ga ik acties houden om 
geld in te zamelen. De Sunday 
Pizza actie was mijn eerste actie 
dus het begin is er, maar ik ben nog 
lang niet bij het eindbedrag dus er 
zullen nog wel wat acties volgen. 

Wie weet binnenkort weer een 
pizza actie… Op mijn facebook-
pagina Sinne Op Zee staan mijn 
acties. 

Wilt u meer over deze reis weten, 
kijk dan op https://masterskip.com/ 
of neem contact met mij op. 

Mijn droomreis
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“Ús hûs yn Burchwert waard 
te lyts”, vertelt Annigje. 
“Wy sochten al langer wat 
grutters, mei in hok.” Ruurd 
(Meintes broer) en Liesbeth 
tipten hen dat André en 
Tjitske Bootsma hun woning 
te koop hadden. Bij Annigje 
kwam het hoog op het 
favorietenlijstje en de broers 
maakten een slag om het 
huis. Van het één kwam het 
ander. Ze kochten de woning 
in februari 2019 en namen 
hun intrek eind september. 
Tussentijds knapten ze de 
boel zodanig op, dat het nu 

echt ‘eigen’ voelt. “En we 
ha ek noch in bern makke”, 
grappen ze.

Tractors
Met name de schuur kreeg 
een make-over. Het asbest 
dak ging eraf. Meinte heeft 
nu een grote werkplaats. 
De voormalige theetuin is 
een soort museum gewor-
den. Daar staan twee unieke 
Zwitserse tractors uit 1946 
en 1948, omringd door 
brom  mers en andere antieke 
spullen. Beslist het bekij-
ken waard! Meinte heeft de 

Wolkom yn Easterwierrum

Easterwierrum is drie inwoners, twee 
katten én een museum op Doarpsstrjitte 
6 rijker. Meinte Speerstra (40) en Annigje 
Men  so nides (37) wonen er sinds september 
2019, en ze hebben recent gezinsuitbrei-
ding gekregen: als u deze Doarpskrante 
leest, is Bouwe Jan Speerstra zo’n acht 
weken.

De hobby zit in 
de genen: vader 
Speerstra had ook 
al oude tractors.
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tractors van het merk Vevey 
tot het laatste schroefje uit 
elkaar gehaald en – nog 
knapper – weer in elkaar 
gezet. De ene tractor diende 
als plantenbak toen Meinte 
hem op Marktplaats vond. 
Inmiddels rijdt hij weer.
De hobby zit in de genen: 
vader Speerstra had ook al 
oude tractors. 
“In hjoeddeistige trekker 
bestiet út allegear lytse 
útfiningen. Ik fyn it moai om 
te sjen hoe’t dat wurket”, 
vertelt Meinte. “Boppedat 
wol ik wat aparts ha. Fan de 
trekker út 1946 binne der 
mar 100 makke, en der is 
noch mar fan trije - ynklusyf 
dizze - bekend wêr’t se no 
binne.” 
Meinte zocht de geschiede-
nis van de tractors helemaal 
uit en kwam zo bijvoorbeeld 
in contact met de schrijver 
van een boek over Vevey. 
De onderdelen vindt hij 
voornamelijk in het buiten-
land. Mislukt de speur-
tocht, dan maakt hij ze zelf 
computer gestuurd na. Zijn 
werk is namelijk computer-
gestuurd frezen; hij werkt in 
de metaal in Burgwerd.

Langste date ooit
Overigens hoor je Annigje 
niet klagen over Meintes 
hobby. “It hat ús tegearre 
brocht”, vertelt ze. “Acht 
jier lyn moast Meinte nei 
Switserlân foar ûnderdielen. 
Om’t ik noch gjin fakânsje 

hân hie, gie ik mei. It waard 
myn langste date ea. Doe’t 
we werom kamen, hiene we 
wat mei mekoar.” 
Intussen hebben ze al meer 
roadtrips aan de hobby 
gekoppeld. Zo planden ze 
een vakantie in Zweden, 
omdat daar nog een lamp te 
halen viel. Die paste overi-
gens niet op de tractors, maar 
hangt nu boven de tafel in de 
woonkamer.
Annigje heeft iets minder 
tijdrovende hobby’s: “Brei-
dzje, nifelje, hynsteride 
ha’k in skoft dien, ik mei 
graach keatse. Ik ha al in 
kear ‘oefen ouder’ west by 
de Ouder Kind Partij hjir 
yn it doarp. Dus ik bin 
oankommend lid fan de 
keatsferiening.” Intussen 
doet ze ook een opleiding tot 
geriatrie-fysiotherapeut. Een 
verdere specialisatie, want ze 
werkt al als fysiotherapeut in 
de ouderenzorg in Wolvega. 
“Prachtich wurk.”

Kraamtijd
Annigje en Meinte hopen dat 
ze zich de komende tijd wat 
meer kunnen laten zien in het 
dorp. Met die Corona liep 
het toch allemaal anders dan 
gedacht. Zeker de kraamtijd 
was toch anders dan ze zich 
hadden voorgesteld. Inmid-
dels hebben alle familieleden 
Bouwe Jan wel bewonderd. 
De beide beppes vinden het 
prachtig om op te passen. 
Met de kleine gaat het goed. 

“It klinkt klisjee, mar it fielt 
as hat hy der altyd al west”, 
zegt Annigje. Op de vraag of 
ze nog grote plannen hebben 
met het huis, komt dan ook 
het antwoord: “In stek yn 
de tún, foar as Bouwe rinne 
kin.” Die tuin is overigens 
een groot genot, vertelt 
Annigje. “Wy ûntdekke noch 
alle dagen wat nijs.”

Voor wie meer wil weten 
over de Vevey’s, Meinte staat 
ook op YouTube met filmpjes. 
Zoekterm Meinte Speerstra.  

Wolkom yn Easterwierrum

Je hoort Annigje niet 
klagen over Meintes hobby. 
“It hat ús tegearre brocht.”
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In hun zonnige tuin achter 
Fûgelsangleane 11 vertellen 
Mark en Paul hoe ze hun 
bruiloft hadden gepland: 
eerst naar het gemeentehuis 
in Sneek, en daarna een 
groot tuinfeest met barbecue, 
met alle familie en vrien-
den. Alles was geregeld, de 
op maat gemaakte pakken 
hingen klaar. En toen kwam 
Corona. “Toen het enkel nog 
in China was, leek dat zo ver 
weg en dachten we dat wij 
er niet mee te maken zouden 
krijgen”, vertelt Paul. In rap 
tempo werd echter duide-
lijk dat er spannende tijden 
kwamen. Kon de bruiloft wel 
doorgaan? De nieuwe regels 

kwamen: anderhalve meter 
afstand, alleen naaste familie 
mocht komen. Zo hadden 
ze het niet voor ogen. “We 
bedachten dat we dan maar 
op dinsdagochtend met 6 
personen, inclusief wijzelf, 
zouden trouwen. Heel kaal 
een handtekening zetten, 
en dan later maar een groot 
feest.” De regels werden 
echter nog scherper: zelfs 
hun ouders zouden niet meer 
mogen komen. “Dat ging 
ons te ver”, zegt Paul. “Om 
met z’n tweeën naar het 
gemeentehuis te gaan… zo’n 
moetje was het nou ook weer 
niet.” Balen deden ze wel. 
Mark: “Je ziet het natuurlijk 
wel aankomen en je verlegt 
telkens je grens. Maar onze 
ouders en oma van 91 wilden 
we er per se bij hebben. Dus 
dan maar uitstellen.” 

Sushi
Om van vrijdag 3 april toch 
een leuke dag te maken 
(“Die datum heeft geen 
speciale betekenis, we 
wilden gewoon een lang 
weekend”), haalden ze sushi. 
Troosteten zat er verder niet 
in, want ze moesten natuur-
lijk wel in hun maatpakken 
blijven passen. Aangezien 
de sportschool dicht was, 
gingen ze aan de wandel in 
Easterwierrum en omge-
ving. Ook bezitten ze nu 
allebei een elektrische fiets. 
Mark doet zijn werk veelal 
via beeldbellen, Paul werkt 
met een vaste collega-agent 
in Harlingen. Zijn werk 
als uitvaartverzorger doet 
hij via (beeld)bellen. “Ook 

daar spelen natuurlijk de 
Corona-regels. Ik krijg veel 
vragen van nabestaanden, ze 
weten niet goed waar ze aan 
toe zijn. Ik mis het ‘gewone’ 
contact: een afscheid tele-
fonisch regelen is toch wel 
heel anders.”

Brabant
De bruiloft van Mark en 
Paul is verzet naar vrijdag 26 
juni. Tijdens het interview 
moet die datum nog komen, 
maar als deze Doarpskrante 
verschijnt, zijn ze inmid-
dels getrouwd. Niet in de 
trouwzaal waar maximaal 20 
mensen in mogen, maar in 
de raadszaal van het gemeen-
tehuis, waar 30 mensen op 
gepaste afstand in kunnen. 
Mark trouwt dus op zijn 
werkplek; de avond ervoor 
zat hij er nog te vergade-
ren. De trouwambtenaar 
met wie ze een goede klik 
hadden, kon gelukkig ook 
op dezelfde datum. Daar-
naast doet een vriend van het 
stel het informele gedeelte. 
Het grote feest volgt later. 
“Dat willen we doen als het 
gewone leven er weer is. 
Zodat je familie en vrienden 
ook kan omhelzen en een 
goed feest kunt vieren met 
elkaar, want dat wil je toch.” 
Huis en tuin zullen dan goed 
vol zijn, want Mark komt 
uit een grote familie. “Veel 
familie en vrienden wonen 
in Noord-Brabant, voor ons 
een extra reden om toen het 
huwelijk maar even uit te 
stellen. Maar als het weer 
mag, gaan we er een mooi 
feest van maken.”

(Niet) Trouwen in Corona-tijd
Eigenlijk zouden ze op 3 april trouwen. 
Maar wethouder Mark de Man en politie-
agent/uitvaartverzorger Paul Beista zagen 
met lede ogen hoe Corona hun feestje 
bijna verpestte. Bijna, want dit verhaal 
heeft gelukkig een vrolijk einde. 

Trouwfoto 
Paul (links) 
en Mark.
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Wat kijk  jij nou?
Naam, leeftijd en beroep?
Manfred van der Meer, 45 jaar, 
Allround Installatiemonteur.

Hoe lang woonachtig in 
Easterwierrum?
Bijna mijn hele leven, op 2,5 jaar 
na. Toen woonden Tine en ik in 
Winsum.

Hoe kijk je graag tv/Netflix/
films? 
Lekker languit in de hoek van de 
bank met de voeten op tafel.

Welke serie heb je als laatste 
gezien? 
CSI. Wij hebben geen Netflix, 
maar kijken deze serie elke 
zondagavond op RTL8. Dit is een 
serie over het onderzoek naar de 
toedracht van een moord, met een 
beetje humor en actie.

Welke film of serie raad je je 
vrienden aan? 
Film: Fast and furious 9. Ik houd 
wel van een beetje overdreven 
actiefilms. Als het maar realistisch 
blijft. Serie: SWAT. Een serie over 
een arrestatieteam met speciale 
technieken en ook humor.

Welke film heb je al meer dan 
3x gezien? 
The Transporter, Lethal weapon, 

Mission Impossible, The Fast and 
the Furious en niet te vergeten 
Die hard. Deze films blijven 
gewoon leuk!

Welke verfilming vond je beter 
dan het boek? 
Ik kijk alleen maar films. Ik 
lees geen boeken. Ik heb wel 
de biografie van Bennie Jolink 
gelezen, maar die is niet verfilmd.

Wie is je favoriete acteur/
actrice? 
Bruce Willis; hij speelt meestal 
een rol met de nodige humor 
erin. Hier houd ik van. Sandra 
Bullock; ook zij speelt meestal in 
actiefilms met de nodige humor 
en klunzigheid.

Wat voor series/films vind je 
verschrikkelijk? 
SF, horror, drama en reality 
programma’s, hier vind ik niks 
aan.

Als ze een film over jouw leven 
zouden maken, wie mag jou dan 
spelen? 
Het boeit mij niet hoe een ander 
leeft (reality programma’s), dus 
vind ik het niet zo noodzakelijk 
dat mijn leven wordt verfilmd!

Als er een realityshow over 
Easterwierrum zou komen, bij 
wie/wat moeten ze dan beslist 
filmen? 
Niet bij ons. Er zijn misschien wel 
mensen die graag in de spotlights 
willen staan, maar ik niet.

Wie mag de volgende keer 
verschijnen in deze rubriek? 
Ids Eekerk.

Sandra Bullock, Bruce Willis 
en de CSI-dame die elke 

zondagavond in Manfreds 
huiskamer langskomt.
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Easterwierrumer kunstenaar Ids Willemsma vond een 
bijzondere plek voor zijn versleten klompen: ze vormen 
een kunstwerk bij Museum Belvédère in Oranjewoud.

Ids bewaart zijn klompen sinds hij vijftig jaar geleden als 
kunstenaar begon. Hij heeft ruim zestig paar versleten. Die 
stonden eerst – op anderhalve meter afstand van elkaar – 
van de parkeerplaats naar de ingang van het museum. Het 
was zijn manier om het museum een hart onder de riem 
te steken, omdat dat moest sluiten in Corona-tijd. Na de 
heropening van het museum zijn de klompen in een cirkel 
geplaatst. 

Vijftig jaar kaartploeg
In 1953 gingen we voor het eerst 
naar skoalle (nu de Ald Skoalle). 
Daar begon de vriendschap 
van de jongens Sietse Alberda, 
Yeb Boersma, Auke Hoekstra 
en Broer Boersma: vanaf dat 
moment werden ze klasgenoten. 

De vriendschap verwaterde toen ze 
naar het vervolgonderwijs gingen, 
maar toen ze werden uitgenodigd 
op de trouwdag van Sietse en 
Anneke, kwamen ze weer bijeen. 
Sietske nodigde de mannen uit 
om een avond bij hen te komen 
met aanhang; dat waren toen nog 
alleen Atsje en Anneke. Vanaf dat 
moment ontstond de kaartploeg, 
november 2019 vijftig jaar gele-
den. Later kwamen ook Lutske en 
Griet in beeld. Gelukkig kunnen 
de vier dames het goed vinden en 
hebben ze altijd wel wat te kletsen 
tijdens het kaartavondje. 

Op 9 februari 2020 vierden we het 
vijftigjarig bestaan van de kaart-
ploeg. Sietse huurde een busje. 
Daarmee reden we met windkracht 
10 (of nog meer) naar de dorpen 
waar het kaarten begon. Wergea, 
Idaerd, Raerd en als laatste Easter-

wierrum. Nu wonen we in Wykel, 
Heerenveen, Balk en Easterwier-
rum. Natuurlijk gingen we op de 
foto bij de Ald Skoalle. Daarna 
bezochten we het Landbouw-
museum in Goutum en het school-
platenmuseum in Deinum. Met 
een etentje bij Van der Valk sloten 
wij deze bijzondere dag af.
In de afgelopen jaren hadden we 
niet alleen avondjes schutjas-
sen. We gingen ook wel eens een 
weekend weg met de vrouwen en 
kinderen, naar ondermeer Borger. 
Nu we allemaal met pensioen zijn 
(maar het nog drukker hebben), 
maken we toch elk jaar tijd voor 
een gezellig dagje fietsen en een 

etentje om de dag af te sluiten. 
In de wintermaanden hebben we 
een keer of drie een kaartavond; 
dat doen we al vijftig jaar zo. 
Bij een speciale dag als een zilve-
ren huwelijk of 10-, 20-, 30-, of 
40-jarig bestaan van de kaartploeg 
was er altijd een passend cadeau, 
meestal verzorgd door Sietse 
en Anneke. Zoals een glas met 
inscriptie, een tinnen wandbordje, 
een flesopener, enzovoort. Altijd 
met harten, ruiten, schoppen of 
klaver. We hopen dit nog lang vol 
te houden in goede gezondheid. 

Sietse en Anneke, Auke en Lutske, 
Yeb en Atsje, Broer en Griet.

De klompen van Ids
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Keukenkribels!

Ûndersteand resept is in 
basisresept foar sa’n 50 
koekjes. Fan de iene helte 
meitsje ik framboazekoekjes 
en fan de oare helte kaniel-
koekjes.

Basisresept:
200 gram sachte bûter
1 teeleppel fanyljesûker
100 gram sûker
300 gram blom
Klopje mei in mikser de 
bûter, fanyljesûker en sûker 
sacht. De blom derby en 
alles ta in daaibal foarmje. 
De daaibal ynpakke yn 
plastic foly en in oerke yn 
de kuolkast lizze. Yntusken 

de oven oansette op 175°C. 
(ûnder- en boppewaarmte)

Framboazekoekjes:
½ basisresept
framboazesjem
Nim de helte fan it daai, 
draai der sa’n 25 baltsjes fan 
en druk se út op in bakplaat 
mei bakpapier derop. 
Meitsje mei in finger in lyts 
kûltsje yn it midden fan elts 
baltsje en skep der mei twa 
teeleppeltsjes in bytsje fram-
boazesjem yn. De koekjes 
yn ’e midden fan de oven yn 
sa’n 20 minuten ljochtbrún 
bakke.

Kanielkoekjes:
½ basisresept
2 ytleppels sûker
1 teeleppel kaniel
loskloppe aai
Nim de oare helte fan it daai, 
draai der sa’n 25 baltsjes fan 
en druk se út op in bakplaat 
mei bakpapier derop. Druk 
mei in foarke streken yn de 

koekjes. Ming de sûker en 
kaniel. Stryk it loskloppe 
aai mei in kwastke op de 
koekjes en strui der wat fan 
it sûkermingsel oerhinne. 
De koekjes yn ’e midden fan 
de oven yn sa’n 18 minuten 
ljochtbrún bakke.

Hazzenútkoekjes 
(16 koekjes):
50 gram bûter
200 gram hazzenuten 

(16 derút hâlde)
100 gram sûker
1 aai
De oven foarferwaarmje 
op 175 °C. De bûter rane. 
De hazzenuten fynmealle. 
Ming de nuten mei de 
raande bûter, de sûker en it 
aai. Skep mei twa ytleppels 
bultsjes daai op in bakplaat 
mei bakpapier derop. Druk 
yn elts koekje in hazzenút. 
De koekjes yn ’e midden fan 
de oven yn sa’n 20 minuten 
ljochtbrún bakke.

Lekker ite!

Groetnis, Hilda

Simmerdeis bin ik graach bûten, dat it 
bakken stiet dan wat op in leger pitsje. 
Mar hielendal net bakke, dat kin fansels 
net! Koekjes bakke is dan moai wurk. 
Gjin yngewikkelde techniken, gau klear 
en hearlik fan smaak. Bykommend 
foardiel fan koekjes fyn ik dat se faak sa 
moai lyts binne, je kinne fan alle smaken 
wol efkes ien priuwe! 
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Bierbrouwerij Tsjerkebier zit 
nu ruim 2,5 jaar in de voor-
malige timmerfabriek aan de 
Doarpsstrjitte. Neven Sipke 
en Sipko Dotinga zijn de 
oprichters. Ze vonden elkaar 
na lange tijd weer via social 
media en bleken de nodige 
ideeën en idealen gemeen-
schappelijk te hebben. 
Zo vonden ze het allebei 
zonde dat zoveel Friese 
kerkgebouwen  in onbruik 
raakten. Ze vatten het plan 
op om een bierbrouwerij 
te beginnen in een kerk. 
Dat bleek niet mee te vallen, 

want bij de ene kerk kon 
geen vrachtwagen komen, 
bij de ander was de vloer niet 
sterk genoeg en vaak waren 
de installaties voor gas, water 
en elektriciteit niet geschikt. 
Bijna was het ervan gekomen 
in Lollum, maar uiteinde-
lijk ging dat niet door nadat 
een subsidie verviel. En zo 
kwamen ze in Easterwierrum 
terecht.
Sipke (62) was geen 
onbeken de in het dorp. 
“Ik kom fan Gau. Dêr wie 
Tjitze Miedema myn buor-
man. Doe’t hy nei Easter-
wierrum ferhuze, ha’k him in 
pear simmers holpen. Ik hie 
ferkearing op de Dille, mei in 
Walma. En ik ken ek aardich 
wat Boersma’s en Douma’s.”

Lokale ondernemers
Intussen konden de Dotinga’s 

een brouwinstallatie over-
nemen van een bierbrouwerij 
annex sociale werkplaats in 
Amsterdam. Ongeveer in 
dezelfde tijd raakte Sipke 
zijn baan kwijt na een over-
name van het bedrijf waar 
hij werkte. Hij gebruikte 
zijn WW-tijd om het vak te 
leren in Amsterdam. Daar 
werd alvast een flinke voor-
raad Tsjerkebier gebrou-
wen, waarna de installatie 
verhuisde naar Easterwier-
rum.
Terwijl de drie smaken 
– Lichte Preek, Alderling 
en Swiere Dûmny – goed 
in de markt werden gezet, 
ontwikkelde Tsjerkebier 
zich verder. In de timmer-
fabriek stond niet alleen 
de brouwinstallatie, maar 
kwam ook een mooie 
ontvangstruimte. De Dotin-

Tsjerkebier komt met nieuwe smaken

Sipko 
en Sipke 
Dotinga, 
de brouwers 
van 
Tsjerkebier. 

Hoewel de gevolgen van het Corona-virus 
er flink inhakken bij de bierbrouwerij, 
brengt Tsjerke bier toch twee nieuwe bieren 
uit. Een ‘schijnheilig’ 2%-bier en een fris 
witbiertje, aansluitend op de vraag uit de 
markt. Brouwer Sipke Dotinga vertelt hoe 
het ervoor staat. 
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Tsjerkebier komt met nieuwe smaken

ga’s zochten intussen de 
samenwerking met lokale 
ondernemers. “Wy wolle 
nimmen yn de wei sitte, 
wy wolle gearwurkje. 
Sa makket in restaurant yn 
Snits spesjale gerjochts-
jes by ús priuwerijen. 
Wy dogge arranzjeminten 
mei ielfisker Ale de Jager 
út Reduzum, mar byge-
lyks ek mei de teetún hjir 
yn Easterwierrum. Ek meitsje 
wy krystpakketten mei lokale 
produkten.” 
De kerken worden intussen 
ook niet vergeten. Bijvoor-
beeld die in Boazum en 
Baard kregen steun via 
verkoopacties, waarbij zij de 
winst konden gebruiken voor 
reparaties, onderhoud en 
dergelijke.

Belibbing
Tsjerkebier is intussen volop 
verkrijgbaar in de regio bij 
Mitra, Coop, Poiesz, cadeau-
winkels, enzovoort. De vraag
 naar speciale bieren is flink 
toegenomen de laatste jaren, 
vertelt Sipke. “Yn Nederlân 
is 12 prosint fan it bier-
oanbod spesjaal bier. Der 
sit mear smaak oan as oan 
in gewoan bierke. It is in 
oare belibbing. Je moatte it 
net skinke op in tintfeest, 
spesjaal bier is der om rêstich 
fan te genietsjen. Gelokkich 
krije hieltyd mear mins-
ken troch dat der yn Frys-
lân moaie bieren te krijen 
binne.” 

Tsjerkebier brouwt niet 
alleen haar eigen bieren, 
maar ook die van huur-
brouwers. Bierbrouwers 
uit Den Haag, Enschade, 
Zwolle, Terschelling, Leeu-
warden, Sneek, enzovoort 
geven hun recept door aan 
Tsjerkebier. Na goedkeuring 
brouwt, lagert en bottelt 
die de bieren en fusten. 
Ook komt er een etiket op. 
Tsjerkebier wordt bijvoor-
beeld ingehuurd door een 
studentendispuut, maar 
ook restaurants, een kapper 
(een Barbiertje) of andere 
bedrijven komen langs. 
Op verzoek maakt Tsjerke-
bier bieren met een bijzon-
dere smaak, bijvoorbeeld 
met peper erin of passend bij 
gerookte paling. 

Geen citrus
Een nieuwe biersmaak 
ontwikkelen vergt veel 
tijd, legt Sipke uit. “Soms 
komme der wol tweintich 
ferskillende krûden oan te 
pas, en besykje wy hieltyd 
nije gearstallingen. It is in 
soad priuwe. Is it bier helder 
genôch, is der genôch 
skûm, hasto de mûle fol 
of smakket it wetterich?” 
In de Corona-tijd is Sipke 
doorgegaan met het ontwik-
kelen van twee nieuwe 
Tsjerkebiertjes. Nummer 
vier van de Tsjerkebieren 
wordt de Schijnheilige, een 
2%-biertje. “De merk foar 
0 en 2%-bieren groeit”, 

zegt Sipke. “Dat wy sille ek 
mear ljochtere bieren meitsje. 
Mar we wolle net de sitrus-
kant op. Wij meitsje bier, gjin 
limonade.” Bier nummer vijf 
is een witbier, genaamd Hefe 
Weizen. 

Het Corona-virus heeft 
Tsjerkebier flink pijn gedaan. 
“Wy ha tsien wiken stil stien. 
De omset is mei 90 prosint 
daald en de regeling fan de 
oerheid falt tsjin. De hoareka 
komt no wer op gong, mar 
ûntfangt ek mar in fjirde part 
fan it normale oantal gasten. 
Dat ja, wy ha der flink lêst 
fan.” 
Sipke mist de proeverijen, 
waarbij flink wat mensen het 
gezellig hebben bij Tsjerke-
bier. “It sit hjir noflik”, zegt 
hij, terwijl hij de nu lege 
ontvangstruimte bekijkt. Hij 
hoopt dat het er gauw weer 
vol zit. “Der kinne my hjir 
nea genôch minsken oer de 
flier komme.”

“It sit hjir noflik. Der kinne my 
hjir nea genôch minsken oer 
de flier komme.”
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In café de Vegt 
Daar staat alles even net en recht
De waardin breit of leest een boekje
En Jan - dat is de baas van “’t Hoekje”.

Sinds deze mensen de herberg van wijlen Speck-
man bewonen, heerst er zaterdags en zondags een 
gezellige sfeer in ons kleine dorpje. Vooral met St. 
Nicolaas en Kerstmis zien wij de gezellige tapkamer 
gevuld en niet alleen met mensen uit Oosterwierum.
Mensen die ons dorpje verlieten, zoals E. Boersma, 
voorheen boer en handelaar op Kerkeburen, bezoe-
ken hun kinderen en leggen in de avonduren een 
kaartje of spelen biljart met oude vrienden. 
Dedde Altenburg en Geert Hoekstra die de laatste 
avond in ons midden vertoeven, om daarna aan boord 
te gaan van het S.S. “Sibajak”, met bestemming 
Nieuw-Zeeland, drukken hier vrienden en kennissen 
een laatste hand. Jongens die de toekomst hier donker 
inzien, maar die wij in het dorpsleven zullen missen. 
En zoals het nu staat, zullen nog velen volgen.
En bij zulke avonden past een woord van de oude-
ren over vroeger tijden, toen “De Dille” zich naam 
verwierf tijdens strenge winters. Van de tientallen 
ijsherbergen die in het Friese land hebben gebloeid 
is zeker “De Dille” aan de Sneker trekvaart wel één 
van de bekendste en meest geliefde geweest - ook 
al als gevolg van haar gunstige ligging: ongeveer 
midden tussen de steden Leeuwarden en Sneek. Na 
de drooglegging van de Middelzee werd volgens de 
heer Santema, in het midden van het “Nijlân” eerst 
een brede greppel gegraven, “De Zwette”, wat grens 
betekent en zo werd deze greppel, sloot of vaart 
dus, de natnuurlijke grens tussen Baarderadeel en 
Rauwerderhem. Later is in het tracee van deze “grep-
pel” de Sneker trekvaart aangelegd, omstreeks 1525, 
een karwei, dat vele jaren heeft gevergd. Van de 
huidige Rijksstraatweg, toen een dijk, werd een weg 
gelegd tot Oosterwierum, “de Earme Dyk”, die dus 
de vaart kruiste. Hier kwam een sluisje en een hoge 
brug (tille).
Vlak hierbij, aan weg en water, werd een herberg 

voor schippers, trekschuit-passagiers en passanten, 
tegelijkertijd wisselplaats voor de paarden der trek-
schuiten gebouwd. Voorts bezat Oosterwierum vele 
handelaren, Teade en Jentje Kooiker, Thijs Seakles 
en Thijs Jans Altenburg, Taie Lolkema e.a., die hun 
vee vrijdags en dinsdagsmorgens op de boot naar de 
weekmarkten brachten. De kastelein had de koffie 
dan al klaar en bij koud en guur weer “wie ’t in lytse 
âde kleare”; dat verdreef zielde of griep. 

Langzamerhand werd “De Dille” ook gerekend tot 
de ijsherbergen, tot die plaatsen in de provincie, waar 
men bij rijdbaar ijs gaarne heen trok, om er na een 
schaatstocht te rusten en wat te gebruiken; om er een 
baantje te rijden, temidden van de vrolijke en bewe-
gelijke menigte, die men nog steeds in ons dorpje 
aantreft. Het prettige en gezellige milieu tijdens 
danspartijen of feesten dateert nog uit die dagen. 
Men weet: de uitgaansmogelijkheden waren in die 
tijden klein, de merke, it hurddraven, it hurdsilen en 
’s winters het ijs met de genoegens van de schaats-
sport en het rijden met de arreslee, vormden de hoog-
tepunten.
Ongetwijfeld had “De Dille” ook betekenis als schip-
pers-café, immers de trekvaart was een hartader 
tussen de eerste en tweede stad van Friesland, maar 
de zaak floreerde eerst recht, wanneer de wateren 
waren gestold, en de ijsvreugde in Friesland hoogtij 
vierde.

Twee herbergen
Op “De Dille” moet voorheen toch wel heel wat 
vertier zijn geweest, want twee herbergen hadden er 
een goed bestaan. De “oude” Dille is in 1928 afge-
broken; aan de westkant van de vaart staat nog een 
gebouw, ook met een bovenzaal, thans bewoond door 
één van Oosterwierums oudste families, de Alten-
burg’s. Ook in dit milieu is iets bewaard gebleven 
van die oude tijden: “Met muziek door ’t leven en 
geen zorgen voor morgen”. Wat hebben deze bewo-
ners veel bijgedragen tot het welslagen van feesten 
en bruiloften. Dedde giet moarn oer ’e greate dobbe, 
hy sil dêr slagje. Wibe Altenburg sels rint noch mei 
de sûpenbrij-karre, men sjocht it net oan him, hwat 
er meimakke hat; syn bern meitsje syn húshâlding sa 
fleurich as yn de tiden fan “de âlde Dille”. Doch de 
oude herberg aan de zuid-oostkant van de vaart was 
een begrip, waaraan voor duizenden, ja tienduizen-

“De Dille” in vroeger tijden
Onze vaste correspondent Nico van der Werf gaf 
ons dit keer een krantenartikel uit 1952. Toen stond 
het in ‘De Zwette’. Het sprak Nico aan omdat het 
diverse aspecten van Easterwierrum belicht. 
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den in de loop der eeuwen gedachten aan vreugde en 
jolijt, aan muziek en dans, aan vriendschap en liefde 
verbonden zijn geweest. 
“De Dille” was door heel Friesland bekend en ook 
Waling Dykstra heeft van haar roem geweten, in 1848 
verscheen van zijn hand een vers: “Ibel op de Dille”:

In fleurich jong famke, sa kreas en sa kein. 
Dy wie ris oer iis nei “De Dille” ta tein. 
Om dêr op de baen biwizen to jaen 
Hoe tige op ’e redens hja mei wist to dwaen. 

Talrijk zijn ook het aantal hardrijderijen en wedstrij-
den met arresleden geweest, die op “De Dille” zijn 
gehouden: van de uitslagen is niet veel bekend. Op 
de ijssporttentoonstelling, welke in de winter van 
1938-’39 in het Friesch Museum te Leeuwarden is 
gehouden, zagen we nog een zilveren tabaksdoos in 
Lodewijk XVI stijl, met de insciptie “1823 Den 15 
January is Deeze Doos op de Dille verreden door 
Paard en Sleden en gewonnen door S.S. v/d Werf”. 

We hebben eens een mededeling gevonden uit 1879, 
dat een kastelein tussen Leeuwarden en Dokkum die 
winter meer dan 80 zilveren tabaksdozen in pand 
had genomen, maar daarenboven nog tal van gouden 
en zilveren sieraden. Later kwamen de eigenaren of 
eigenaressen wel opdagen om hun verpande bezittin-
gen weer in te lossen en als er al eens één weg bleef, 
dan had de kastelein nog weinig of geen schade, want 
de waarde was wel ongeveer gelijk aan de schuld. 
E. Boersma, de laatste kastelein, kan hier nog van 
meepraten en “De Dille” blijft nog een onderwerp 
van gesprek in de eenvoudige woonkamer te Raalte 
(O.). Met Thijs Altenburg heeft hij, met enige bijver-
dienste uit een paar koeien, zelfs voor een groot deel 
op de winterinkomsten moeten teren. In 1928 is “De 
Dille” afgebroken, vanwege een vergraving in de 
trekvaart, waarmee een interessant stukje ijshisto-
rie verdween. En tevens een stukje dorpsgeschiede-
nis, want “De Dille” is in de Franse tijd ook de zetel 
geweest van een Burgersociëteit en na 1811 werden 
de gewone rechtzittingen van het kanton Rauwerd er 
ge-houden. Maar alleen ouderen weten nog mee te 
praten van de nocht en wille die ze op “De Dille” 
hebben meegemaakt, doch ook de jongeren zit nog 
iets van die oude garde in het bloed, dit getuigde het 
vertrek van Dedde en Geert.

Atze van Terzool
op “De Dille”

Van de in zijn tijd befaamde hardrijder, de 
Terzoolster praam-schipper Atze Geerts 
Atsma (1785-1861) bestaat nog een verhaal, 
dat zich bij “De Dille” heeft afgespeeld. Het 
luidt als volgt: Op zekere winterdag kwamen 
drie boerenjongens de herberg “De Dille” 
binnenstormen. Ze waren geheel bezweet en 
buiten adem. Een bejaard man, die daar zat, 
zei: “Wat is het toch dwaas, jongens, om je 
bij zulk koud weer zo in het zweet te rijden. 
Dat kan ernstige gevolgen hebben, zoiets 
blijft een mens niet in de kleren zitten”. 
“Je kunt best gelijk hebben, man”, zei één 
van de drie, “maar ’t was om gloeiend te 
worden. Verbeeld je! Wij zijn alle drie beste 
rijders, dat durf ik gerust zeggen en daar 
komt ons op de vaart zo’n oud boertje met 
een korte broek achter in rijden en maakt een 
praatje. Om hem zo spoedig mogelijk kwijt 
te raken, gooiden wij er een schepje op - nog 
een laatste poging en wat zagen wij daar - 
het boertje schoot ons met fraaie streken 
voorbij en was metéén uit het oog verloren.” 
“O”, zei de kastelein, toen de jongens wat 
op verhaal gekomen waren, “dat was Atze 
van Terzool, de kortebaan kampioen, hij is 
hier een half uur geleden voorbij gereden.” 
Dit was dus langs “De Dille”. 
Het is wel jammer, dat van de ijssporthisto-
rie zo weinig bewaard is gebleven. Alleen al 
die gezellige avonden in café “’t Hoekje”, 
als mevrouw de Vegt wat extra in de kachel 
gooit en Evert Boersma en anderen bij hun 
kinderen logeren. Want vooral in deze ijsher-
berg. heeft zich in wintertijd heel wat afge-
speeld. Wanneer er ijs was, werd meestal 
niet op een rijksdaalder gekeken, maar met 
lange winters raakte het geld ook wel eens 
op. Dag aan dag of enkele malen per week 
aan het pierewaaien, dat kost geld. Waar 
men wilde plezier maken, zolang het ijs er 
was, al zou men zijn waardestukken dan ook 
verpanden.
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Honger-evacuees útfanhûs
yn Easterwierrum 1945

Vermoedelijk kort na 15 maart 1945 
zijn mijn zusje en ik vertrokken met 
een beurtschip, mogelijk De Drie 
Gebroeders, vanuit de haven van 
Huizen. Aan boord waren kinderen 
van de katholieke school, maar ook 
van andere scholen uit Naarden en 
oudere mannen en vrouwen die niet 
uit Naarden kwamen.

De reis ging naar Enkhuizen. Na 
een korte controle door de Duitsers 
ging de reis verder naar Workum. 
Daar zijn we van boord gegaan 
en doorgereisd naar Bolsward. In 
Bolsward kregen wij, gezeten aan 
lange tafels, te eten en werden de 
namen bekend gemaakt van de 
kinderen die in Bolsward bleven 

en welke verder gingen op reis. 
Ook mijn zusje en ik moesten in 
Bolsward blijven, maar we zijn 
toch - wat niet de bedoeling was 
- meegegaan met onze klas en 
schoolgenoten. 
Waarheen was niet bekend.

De eindbestemming was de kerk 
in Oosterwierum. Daar waren 
moeders aanwezig om ons op te 
halen. Mogelijk was dat al geregeld. 
Een aardige vrouw nam mijn zusje 
Suze mee en beloofde goed voor 
haar te zorgen. Zo werden in korte 
tijd de kinderen door hun tijdelijke 
pleegouders meegenomen, onder-

Yn april krigen we post fan Johan van de Heuvel. Johan kaam tidens 
de hongerwinter yn Easterwierrum te lâne mei syn suske Suze en 
oare bern út Naarden. Johan en syn suske ha hjir doe sa’n fjouwer 
moannen by de famylje Jorna en Altenburg wenne. Dit hat fansels in 
protte yndruk makke op dizze bern dy’t hjir sûnder harren âlders yn 
de frjemdte oankamen. Syn ferhaal hat hy op papier setten. Hjirby 
in koarte beskriuwing fan syn reis en ferbliuw yn Easterwierrum.
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meer Kees en Wiena Vuijst, Gerard 
Vrakking, Willy Mulder, Ton Wijn-
gaard en zijn broers en zusjes, Joop 
Bak en ook de andere kinderen.
Ik bleef over. Eigen schuld want ik 
had in Bolsward moeten blijven, 
maar op verzoek van de pastoor 
en door tussenkomst van de pater 
mocht ik bij de familie Jorna 
komen. Met Hendrina heb ik nog 
contact en wanneer er iets over de 
‘bleekneusjes’ in de Friese kranten 
verschijnt, krijg ik dat opgestuurd. 
De familie Altenburg en Jorna 
waren zeer warme en fijne gastge-
zinnen.
Wij moesten natuurlijk naar school 
en dat was wel even wennen, aange-
zien wij al vele weken vrij waren 
van school en geen kachels. Tijdens 
kinderspelen ter gelegenheid van 
de bevrijding won ik een prijs. 
Tijdens de uitreiking verzorgde 
een man met een accordeon de 
muziek. Dit vond ik zo grandioos 
dat ik bij mijn thuiskomst direct om 
een accordeon heb gevraagd. Hier 
speel ik nog vrijwel dagelijks op. 
Bij het bevrijdingsfeest ‘s avonds 
was ik achter de muziek aangelo-
pen. Vanuit het dorp ging dat via 
Tsjerkebuorren en weer terug naar 
het dorp. Helaas kwam ik toen te 
laat weer bij de boerderij van Jorna 
en dus mocht ik de tweede dag het 
feest niet bijwonen. Maar ja, regels 
zijn regels. 
Verder bewaar ik nog goede herin-
neringen aan kapper Stoelinga zijn 
dochters en zoon Johan. 
Met hem heb ik nog gediend bij het 
korps mariniers. Als ik lang blijf 
zitten, komen er wel meer namen 
naar boven, bijvoorbeeld Julia 
Kamsma. 

Voor mij was dit een zeer fijne peri-
ode in mijn leven.

Johan van de Heuvel

Johan hat ek letter noch wol op besite west yn Easterwierrum, kocht it 
boek 100 jier “Ons Ideaal” en besocht noch ferskate minsken hjir yn it 
doarp. 
At der noch minsken binne dy’t mear ynformaasje ha oer de bern út 
Naarden of oare fragen ha oan Johan, dan kin jim altyd kontakt mei him 
opnimme.

Johan van de Heuvel
Rijksweg 8
1412 BA  Naarden
of 035-6940703

Stephan Kurpershoek
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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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Dexter
Bijna een sinister relaas, over 
Dexter. Onze Dexter is een 
zwartwitte ex-kater in de bloei 
van zijn asielzoekersleven. Met 
gelukkig niet het ambivalente 
gedrag van zijn moorddadige 
evenknie op TV. Tenzij je het 
voorval als eentje van suïcidali-
teit wilt betitelen. Maar dat was 
het niet. Het was een kwestie van 
een onderzoekend zoetekauwtje, 
onwetendheid van baas Henk 
en onderzoeken en speculeren 
van de bistedokter en daarna 
de puzzelstukjes om hun plaats 
laten vallen. En de goede afloop 
werd gevierd met een borrel!

Dexter was niet fit en belandde bij 
mij op het spreekuur. Kon weinig 
vinden en behandelde zijn misse-
lijkheid puur symptomatisch met 
een prikje daartegen. Wellicht wat 
gegeten dat verkeerd was geval-
len ofzo. De volgende ochtend 
was ie nog zieker. Geen koorts, 
bleef overgeven en zo misselijk 
als een kat kan zijn. Bloedonder-
zoek wees op ernstig nierfalen. 
Waarom zo plotseling? Dexter is 
Hollands welvaren met zijn bijna 7 
kilo lichaamsgewicht! Ondanks de 
torenhoge nierfunctiewaarden met 
een barslechte prognose, mocht 
ik van Henk en zijn eega - allebei 
kattenliefhebbers pur sang - een 
poging wagen door de kater op te 
nemen en aan het infuus te leggen. 
Met het typisch naar beneden 
gebogen koppie, dat kenmerkend 
is bij een dergelijke aandoening, 
ging Dexter bij ons in de opname. 

Die rare knik in de nek was de 
volgende morgen verdwenen 
en de kater koekeloerde duide-
lijk helderder om zich heen. De 
hoge bloedwaarden waren gehal-

veerd en Dexter wilde zowaar wat 
eten. Ik belde met Henk en stelde 
hem op de hoogte van de hoop-
gevende vordering. “Ik heb de 
motor verkocht, dus ik heb geld 
om de behandeling te bekostigen”, 
meldde hij. Ik schrok daarvan. Dat 
had toch niet gehoeven, we hadden 
ook een regeling kunnen treffen? 
Maar nee, de vorige ernstig zieke 
kat was ondanks een behandeling 
bij de dierencardioloog gesneu-
veld en dat had meer dan duizend 
euro gekost. Daar hadden ze tijden 
krom voor gelegen en dat wilde 
Henk per sé niet weer. Dan die 
andere liefhebberij maar opoffe-
ren…

Weer een dag later had Dexter 
genoeg van de infuusslangen aan 
zijn lijf en dus begon hij die zelf 
te verwijderen. De bloedwaarden 
waren nu bijna binnen de norm 
zodat het me verstandig leek het 
infuus dan zelf maar af te koppe-
len. Met een pakketje nierdieet 
ging de patiënt naar huis. Terwijl 

hij op de praktijk zo’n progressie 
vertoonde, ging ie thuis rare buite-
lingen maken. “Dit is niet goed”, 
hoor ik Henk nog zeggen… Onder-
wijl gingen we speculeren over de 
oorzakelijke factor. Ik opperde 
dat ik een dergelijk beeld kende 
van een hond die koelvloeistof 
had binnengekregen. Toen ging 
bij Henk een lichtje branden. Hij 
had in de garage ook dat goedje 
gemorst. En hij vond het al zo 
raar dat Dexter de zolen van zijn 
schoeisel had zitten aflikken. Dat 
spul is zoetig en dus aantrekke-
lijk. En een kat is nóg gevoeliger 
voor vergiftiging met koelvloei-
stof dan een hond. Dat moest haast 
de oorzaak wel zijn! Rigoureus als 
Henk is, verdwenen de sloffen in 
de container…

De volgende dag ging het geluk-
kig alweer veel beter met onze 
patiënt. Als nazorg bedacht ik een 
speciale therapie. Alcohol werkt 
namelijk als tegengif bij ethy-
leenglycol vergiftiging. Aangezien 
Henk nagenoeg niet drinkt, voor-
zag ik hem van een klein flesje 
zoet huppelwater met het hoogste 
promillage dat ik in onze eigen 
kelder kon vinden. “Tweemaal 
daags een neut”, aldus mijn recept. 
Met een spuitje lukte het prima 
om de kat dat in het bekkie toe te 
dienen. 

Thans maakt Dexter het gelukkig 
weer uitstekend. “Eigenlijk zelfs 
beter dan voorheen!”. Of ik het 
restant van de borrel terug wilde? 
Van mij mocht Henk die zelf 
opdrinken. Met mate(n), hè. Uiter-
aard, want hij is ‘toch zeker Gekke 
Henkie niet!’

menno@bistedokter.nl
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20 mei 2020
Nummer: 035/YK

Grip op geld in coronatijd
Vind je het lastig om aan het eind van de maand uit te komen? Weet jij waar je geld elke maand aan 
opgaat? Of wil je meer grip op je inkomsten en uitgaven? Voor veel mensen heeft de coronacrisis 
gevolgen voor hun inkomen. De gemeente helpt jou graag met tips en hulpmiddelen om grip te 
houden op je geld en geeft informatie over de ondersteuningsmogelijkheden. 

We zetten de mogelijkheden voor je op een rij:
 • Via de website www.sudwestfryslan.nl
Op www.sudwestfryslan.nl vind je op de pagina ‘inkomensondersteuning’ veel informatie. Misschien kom 
je in aanmerking voor inkomensondersteuning.
Ook lees je hoe je zelf een geldplan kunt maken. Met een geldplan is het makkelijker om je geldzaken op 
orde te houden.  
Ook is er speciaal voor ondernemers informatie te vinden op onze website www.sudwestfryslan.nl 
 • Bellen met het gebiedsteam via 14 515 
Kom je er zelf niet uit, neem dan contact op met het gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân. 
Soms is hulp vragen lastig, maar kan het goed zijn om contact op te nemen. Ook als je het lastig vindt om 
via internet informatie op te zoeken.

Of je kunt contact opnemen met een vrijwillige hulporganisatie. Er zijn verschillende vrijwillige 
organisaties in onze gemeente waar je terecht kunt voor hulp.

Papierwinkel
Voor het invullen van formulieren, aanvragen van toeslagen en hulp bij betaalregelingen kun je bij de 
Papierwinkel terecht. 
Contact: T 06 50 28 64 30, papierwinkelsneek@voorelkaardoen.nl

Budgetmaatjes
 Budgetmaatjes ondersteunen mensen die (problematische) schulden hebben. 
Contact: T 058 213 00 46, info@solidairfriesland.nl of www.budgetmaatjefryslan.nl

Thuisadministratie Humanitas
 Thuisadministratie Humanitas ondersteunt bij het op ordenen en regelen van de financiële 
 thuisadministratie. 
Contact: T 06 83 11 68 47 of thuisadm@humanitas-zwf.nl

Steunpunt UGS
 Het Steunpunt UGS bestaat uit belangenbehartiging voor mensen met een laag inkomen. Je kunt 
 hierbij denken aan hulp bij aanvragen van uitkeringen, regelingen, schuldhulp, bemiddeling en 
 bezwaar. 
Contact: T 0516 44 12 60, secretariaat@ugs-fryslan.nl of www.ugs-fryslan.nl 

Nieuwsbericht
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Stappenplan NIBUD
Als je door de coronacrisis plotseling veel minder inkomen hebt, liggen geldproblemen op de loer. Op de 
website van het NIBUD staat een stappenplan om grip te houden op je inkomsten en uitgaven.

Stappenplan Grip houden bij geldzorgen

Stap 1. Zet maandinkomsten en -uitgaven op een rij

Stap 2. Kijk waar u snel op kunt besparen

Stap 3. Vraag hulp uit noodregelingen aan

Stap 4. Kijk enkele maanden vooruit

Stap 5. Zoek oplossingen als betalingsproblemen ontstaan

Stap 6. Vraag indien nodig uitstel van betaling aan

Stap 7. Zoek hulp bij grotere problemen

Meer informatie over het stappenplan en hulpmaatregelen voor huishoudens staat op de website van het 
NIBUD (www.nibud.nl) op de pagina ‘Geldwijzer Corona’.

Maak jouw eigen online geldplan!
Vind je het lastig om aan het eind van de maand uit te komen? Of wil jij meer grip op je inkomsten en 
uitgaven? Maak dan jouw eigen geldplan op sudwestfryslan.startpuntgeldzaken.nl  

De geldplannen zijn geschikt voor iedereen. Of je nu uit de geldzorgen wilt komen, beter wilt kunnen 
rondkomen, zo nu en dan geld tekort komt of bijna 18 wordt. Voor verschillende situaties zijn er 
geldplannen. De geldplannen geven adviezen, tips en belangrijke actiepunten die passen bij jouw 
situatie. Ook vind je er voorbeeldplannen van mensen in vergelijkbare situaties. Het invullen van de 
geldplannen is anoniem en gratis.

Kom je er zelf niet uit? 
Neem dan contact op met het gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân. 
Vul het contactformulier in op www.sudwestfryslan.nl of bel ons via 14 0515. 

29



Akkrum, 17 juni 2020
Betreft: start KDV in Boazum

Beste ouder(s) / verzorger(s) uit Boazum, Wiuwert en Easterwierrum,

Het is bijna zover! Vanaf 1 oktober 2020 is Kids First voornemens een kinderdagverblijf te starten in Boazum. 
Sinds het begin van dit jaar zijn wij, samen met de werkgroep KDV Boazum (oudercommissie, school en de 
Nacht van Boazum) actief geweest met de voorbereidingen hiervan. Wij willen vooral de werkgroep bedanken 
voor hun enthousiaste en daadkrachtige inzet!

Het streven is om de huidige peuteropvang locatie in Boazum om te bouwen tot een mooie ruimte waarin we 
een combi groep starten van peuteropvang (op de maandag en donderdagochtend), een kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang op alle dagen van de week. Uiteraard moeten er dan wel meerdere aanmeldingen voor 
deze dagen zijn.
Voor de BSO kinderen betekent dit dus dat vanaf 1 oktober de opvang in de nieuwe combi groep plaats zal 
vinden i.p.v. in de school. De ruimte zal dus geschikt gemaakt en ingericht worden voor 0 – 12 jarigen.

De Nacht van Boazum zal de interne verbouwing op zich nemen, de bouwvergunning is al aangevraagd, we 
verwachten dat die binnenkort goedgekeurd wordt. De verbouwing zal in de zomervakantie plaats gaan vinden 
zodat de peuteropvang hiervan geen hinder ondervindt.

Er wordt een LRK nummer aangevraagd en er zal na de zomer een GGD inspectie plaatsvinden. Zodra het LRK 
nummer bekend is ontvang je hiervan bericht. Je kunt dit dan aan de Belastingdienst doorgeven. We zullen je 
dan ook informeren over de personele bezetting, er zal namelijk meer personeel nodig zijn vanaf 1 oktober.

Inschrijven voor het KDV
Wil je jouw kind(eren) opgeven voor het KDV dan vragen wij je z.s.m. bijgevoegd inschrijfformulier in te 
vullen en te sturen naar de afdeling planning Friesland, planningfriesland@kidsfirst.nl
Ook wanneer je (extra) BSO dagdelen wilt afnemen kun je dit formulier gebruiken.
Wij kunnen dan daarna aan de slag met de planning.

Wil je meer informatie en/of een kostenberekening?
We hebben een rekentool op onze website staan waar je evt. een indicatieberekening van de netto kosten op 
kunt maken (houd dan het bedrag van het gezamenlijke bruto belastbaar jaarinkomen bij de hand). Je kunt 
ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Planning en Plaatsing voor vragen over de tarieven, tel. 
088-0350400 of via de mail planningfriesland@kidsfirst.nl

Wij kijken er erg naar uit om jullie kind/eren een fijne tijd op de opvang aan te bieden! En mochten er nog 
vragen zijn dan horen wij dat graag!

Met vriendelijke groet,

Aly Prins
Teammanager Kids First COP groep 
aly.prins@kidsfirst.nl
(ik heb vakantie van 19 juni t/m 17 juli, gedurende deze tijd kun je met vragen ook terecht bij de afdeling 
planning).
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Inschrijfformulier opvang 

 

 

 

 

 

 
Gegevens kind 

Achternaam en voorletters1  

Roepnaam1  jongen/meisje* 

Burgerservice nummer  

Geboortedatum1                (verwacht) 

Geboorteland1   

Voorkeur locatie 11   

Voorkeur locatie 2   

Gewenste ingangsdatum1   

 

Gewenste soort opvang: 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
KDV  
0-4 
jaar  

Peuteropvang  
2-4 jaar  

VSO  
4-12 
jaar 

TSO  
4-12 
jaar  

BSO excl. 
vakantieopvang  
4-12 jaar 

BSO incl.  
vakantieopvang  
4-12 jaar 

Vakantie-
opvang  
4-12 jaar 

 
 

      

Gewenste dagdelen 

 

Gegevens ouders/verzorgers 
 moeder / verzorger vader / verzorger 
Achternaam, 
voorletters1 

  

Burgerservice nummer1   

Geboortedatum1   

Adres1   

Postcode en 
woonplaats1 

  

Telefoonnummer thuis1   

Maandag 

 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

     Ochtend 

     Middag 

 
!

31



 
 

Telefoonnummer 
mobiel1 

  

E-mail adres1   

Verricht u betaald werk1 Ja/nee Ja/nee 

Volgt u een opleiding of 
studie 1 Ja/nee Ja/nee 

Volgt u een 
inburgerings- of 
reintegratietraject1 

Ja/nee Ja/nee 

Eenoudergezin1 Ja/nee 

Geboorteland1 
  

 
1) verplicht in te vullen       
 
 
Opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier volledig ingevuld retourneren aan:  
 

Kids First COP groep ·Hopmanshof 5 
8491 BK AKKRUM 

Of mailen naar planningfriesland@kidsfirst.nl 
 

Betaling: 
Betaling van ouderbijdrage gaat via automatische incasso. Het bedrag wordt rond de 26ste van de 
maand afgeschreven voorafgaand aan de maand waarin de dagdelen worden afgenomen. 

Toestemming voor automatische incasso op het moment van plaatsing: 
Bank/girorekening nummer: 
 
 
Naam rekeninghouder: 
 
 
Datum/plaats: 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 

 

!
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SKOALKRANTE OM ’E ALD TOER
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Mirthe, Matthew en Lyssa zijn corona zat.

Mirthe en Matthew zijn naar de Zwette geweest en Lyssa kwam er 
later ook bij. Matthew is met de jongens Jort, Sytse, Thys en Ben op 
de skelter weg door het dorp geweest en soms ging Sytse ook mee.
Mirthe en Doutzen en Matthew   en heel veel kinderen hebben
buurtverstoppertje gedaan. Bijna elke dag en avond want Mirthe had
gezegd op een dag zullen we weer buurtverstoppertje doen en toen
ja deden we het en heel vaak in de paal klimmen. Het was wel
grappig en lollig en een nieuw spel geworden nu doen we het wel is
tijdens school. De regels zijn wel anders sinds het corona en het is
vervelend en het is moeilijk om altijd 1,5 meter afstand te houden en
als je daar iets tegen wil doen dan kan je twee dingen doen
protensteren en een liedje luisteren ik weet een en zoek hem maar
op anderhalve meter afstand het is echt een liedje zoek maar op.
Lyssa is ook in ons eigen zwembad geweest en in de tuin.

Doei! Mirthe, Matthew en Lyssa

Groep 3/4/5
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Doutzen en Froucke in de zon 

Ik vond het corona virus niet leuk maar gelukkig gaan we nu weer naar school.
En Froucke haar tante heeft een baby gekregen en ze heet Minte en Froucke 
heeft cakejes gebakken en Doutzen heeft gezwommen bij haar pake en beppe.

En dat was super leuk en we kregen daar ook nog een ijsje en Doutzen haar 
nichtje was daar ook om te zwemmen en bij Froucke zijn er heel veel kalfjes 
geboren en de koe van Froucke heeft in januari ook een kalfje gekregen en die 
is heel hard gegroeid. Froucke heeft ook nog pony gereden heel vaak en de 
koeien staan weer buiten en Doutzen heeft met haar zusjes gespeelt en dat 
was ook leuk en ik heb nog met Mirthe sespeelt en ik ben door het dorp 
gegaan. En In de avond nog buurtverstoppertje gedaan en Froucke heeft erg 
veel ijsjes gegeten en Froucke heeft een kalfje de fles gegeven en dat vond ze 
leuk en Froucke heeft met Genna gespeelt en toen hebben ze een stuk gefietst 
en Froucke glng een wedstrijd met tekenen wie wint krijgt 5 euro maar 
iedereen had gewonnen en dat was het. Doei. 

Groetjes Doutzen en Froucke

Bijna vakantie! 
Sjoerd gaat in de vakantie naar de Apenheul en weet 
het verder nog niet. Siger gaat naar Duitsland op vakantie. 
Een week lang. 

En Siger heeft heel vaak buutverstoppertje gedaan in 
de avond en Sjoerd gaat ook nog heel vaak bij de Zwette 
zwemmen en Siger ook. 

En we gaan heel veel brawl stars doen omdat wij 
gameverslaafd zijn! 

Het is gewoon zo leuk en iedereen doet het. 

Groetjes, Sjoerd en Siger
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Jort en Thys in de tijd

We hebben heel veel gegamed en gespeelt in de avond doen
we buut verstop en als het warm is gaan we bij de Zwette 
zwemmen. Dan doen we bommetjes dat is heel leuk en soms
komt Raard bij de Zwette dat is minder leuk en soms doen we
bommetje bij booten die langs varen en dan worden ze klets
nat. Bij school doen we spelling en rekenen en taal en in de
pauze doen we pakkertje. Dat is leuk. En we hebben brawl
stars gespeeld en gevoetbald en in de vakantie gaat Jort naar
Vlieland daar gaan ze 4 weken heen en Jort heeft Frank
gekregen in brawl stars. Thys weet niet wat hij gaat doen.
Veel gamen denk ik.

Groetjes Jort en Thys

Het jaar van Jelte en Genna,

Het was raar allemaal want er was corona gelukkig mogen we weer
naar schooi! En we hebben er veel van geleert en deze zomer is het
echt heet! En we zweten ons dood met het kaatsen en we hebben
ook nog veel lol gehad en we moeten altijd lachen. We hebben
koekjes gebakken en er was een tweeIing geboren in Jelte zijn famiIie
en ze heten Femke en Marrit en Genna heeft een water gevecht
tegen haar zelf gedaan en heeft gewonnen en Genna heeft taart
gebakken en het was aardbeientaart en dat was het. School reisje
was niet leuk omdat het corona was jammer dan moet je je thuis
maar vermaken dan kan je bijvoorbeeld buiten spelen of met de lego
en ik heb bral stars gespeelt en ik heb de gadget van bulI en ik heb 
rosa gekregen en we hebben in de zon gelegen.

Groetjes Jelte en Genna
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Alles over bomen
weetje

Een boom zet gemiddeld 1 ton CO2 om in 1,1 
kubieke meter hout. Eén kubieke meter hout 
bevat dus 0,9 ton CO2.

Over Bomen

Wat zijn bomen eigenlijk?

Bomen zijn eigenlijk grote planten. Een boom 
heeft wortels, een stam, takken, twijgen, blade-
ren en vruchten. De wortels zorgen ervoor dat de 
een boom stevig in de grond vast zit. De grotere 
wortels bestaan net als de stam uit hout. De 
kleinere wortels, waarvan sommige zo dun zijn 
als een haar, zuigen water uit de bodem op. In 
dat water zitten voedingsstoffen opgelost. Die 
voedingsstoffen heeft de boom nodig om in leven 
te blijven. Het water met het voedsel gaat door 
de wortels, de stam en de takken naar de blade-
ren. Uit de wortels groeit de stam. De stam is van 
hout en daardoor is hij sterk en buigzaam. Aan 
de stam zitten takken en twijgen. Aan de twijgen 
zitten bladeren of naalden. De bladeren en naal-
den hebben zonlicht nodig. Bomen die niet dicht 
bij elkaar staan hebben veel zijtakken omdat het 
zonlicht gemakkelijk bij de bladeren kan komen. 
Bomen die dicht bij elkaar staan groeien hoog 
en hebben alleen aan de bovenkant takken. 
Want alleen daar krijgen de bladeren voldoende 
zonlicht.
Je hebt waarschijnlijk nog nooit een boom zien 
eten? Toch moeten alle bomen en planten zich 
voeden. Bomen en planten doen dit op hun eigen 
manier, ze maken namelijk zelf hun voedsel. Dit 
kan geen enkel ander levend wezen hen nadoen. 
Dieren bijvoorbeeld eten planten of andere dieren 

die op hun beurt weer andere dieren of planten 
hebben opgegeten.
Voeding uit... niets! Planten maken hun voedsel 
uit vrijwel niets. Ze hebben maar twee dingen 
nodig: water en koolstofdioxide. Koolstofdioxide 
is een gas. Het komt voor in de lucht om je heen. 
Mensen en dieren maken koolstofdioxide. Dat 
doen ze als ze ademen. Bomen kunnen koolstof-
dioxide via hele kleine gaatjes in de bladeren, uit 
de lucht opvangen.
Bomen halen water met behulp van hun wortels 
uit de bodem. In dat water zitten opgeloste zouten 
zoals: kalium, natrium, fosfaat en kalk. Deze 
zouten zijn voedingsstoffen voor bomen en plan-
ten.
Van de koolstof en het water met de voedings-
stoffen maakt de boom suikers. Dat is heel bijzon-
der. Van alle levende wezens zijn alleen planten 
in staat niet eetbare stoffen om te zetten in wel 
eetbare stoffen: de suikers. Niet zo raar dus dat 
veel vruchten zoet smaken. De suiker die wij 
gebruiken is ook van planten afkomstig, namelijk 
van suikerriet en suikerbieten.
De suikers worden weer omgezet in zetmeel en 
eiwitten. Met het zetmeel bouwt de boom een 
energiereserve op en de eiwitten gebruikt de 
boom als bouwstoffen om nieuw hout en bast te 
vormen.
Om die suikers te kunnen maken hebben bomen 
heel wat energie nodig. Bomen krijgen die ener-
gie van licht, vooral van zonlicht.
De functie van de stam en de takken is dan ook 
om zoveel mogelijk bladeren in het zonlicht te 
krijgen. In een dicht bos krijg je dus lange rechte 
stammen met weinig zijtakken, in een weiland 
grote bomen met aan alle kanten takken.

              Groetjes Doutzen Koopmans 
groep 6
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Lekker zwemmen!

3..2..1….. BOMMETJE! 

Het water is lekker om in af te 
koelen.

Bijv. In de zwette of in je eigen 
zwembad.

Eventueel een ijsje erbij en 
een glaasje limonade met wat 
ijsblokjes!

Of maak een chill hoekje om even 
lekker te ontspannen of te chillen. 
Lees een boekje of speel een 
spelletje. 

Maak je eigen feestje lekker thuis 
in je eigen achtertuin of bij de 
buren (met toestemming van je 
ouders en de buren natuurlijk). 
Veel succes!

Groetjes,  

Van Tamara van Eck groep 7

Van de Fôlefinne !!!!

Lekker zwemmen 
in de Zwette 

Het is altijd leuk in de Zwette, wij spelen 

daar ook met vrienden

En lekker van de brug springen, lekker 

duiken en ook van de kant springen. Het is 

en blijft altijd leuk in de Zwette maar we 

moeten wel goed uitkijken voor boten; het is 

het lekkerst als het zonnig weer is. 

Er zijn bijna nooit vissen als we springen en 

soms ligt er een dode vis in het water en dat 

is niet zo schoon als je naar huis gaat want 

dan moet je wel douchen. Je moet persé 

met zeep en goed afspoelen dan ben je weer 

schoon, en kun je de volgende dag weer 

zwemmen vet lekker. Om te zwemmen halen 

we altijd veel vrienden op dat is gezellig. 

En als het winter is, gaan wij hier lekker 

schaatsen.

Douwe en Sybren
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Grytsen:
Mijn tijd op de Fôlefinne…..

Eerst in groep 1 en 2 had ik juf Anita juf Rigt zij waren heel 
lief, maar toen ik in groep drie zat gingen ze weg. We kregen 

juf Inge zij was heel aardig. Toen ik in groep drie zat had ik juf 
Truus, maar toen kreeg ze een baby en kwam juf Aaltsje dat 
was de zus van juf Truus en toen mocht ze weer naar school 

dat was leuk maar toen ik in groep vier zat ik bij juf Truus het 
hele school jaar. Maar toen ik in groep vijf zat toen was juf 

Truus kreeg weer een baby en toen kregen we meester Willem 
dat was ook leuk. In groep zes had ik juf Hanny ik heb heel 
veel geleerd van juf Hanny:  ik heb leren breien, punniken, 

borduren, spijkerwerk… dat was heel erg leuk we hebben ook 
spelletjes gedaan met taal dat was leuk en we hebben levend 
kwartet gedaan met Fries in en ik had er moeite mee,  maar 

juf Hanny hielp me daar mee, dat vond ik heel leuk. In groep 
zeven ik hielp ik  juf met veel technische dingen die zij niet 
snapte en ik wel en zij had een muis was kapot, toen had ik 
hem gemaakt. Wij mochten in groep zeven dingen regelen, 
want er was geen groep acht dus we hadden sinterklaasdag 

geregeld en zo…  In groep acht was niet zo heel leuk juf had 
haar heup gebroken toen kregen we voor een week juf Ilona 

zij was best wel aardig. Ik hielp haar vaak en dat vond ze top.
Maar toen kregen we meester Sibbele, hij was een beetje raar 
want hij gaf iemand op zijn kop als hij niks had gedaan. Hij 

zei dat wij de domste school waren die hij heeft gezien en dat 
zeiden we tegen een meester of juf toen zei hij dat hij dat niet 
heeft gezegd paar uur later zei hij het weer. Als iemand binnen 
kwam deed hij heel lief tegen ons. We hadden met die meester 

en groep acht met Halloween spooktocht in school en er 
schrokken heel veel kinderen en dat was echt geweldig en we 
hadden ook een lekker patatje gehad Toen kwam het corona 
het dat was op het begin wel leuk maar later niet meer.  Ik ga 
naar de Bogerman,  ik ga vakcollega doen, omdat ik niet van 
de boeken ben. Ik heb er wel zin in, want het wordt wel wat 

nieuw maar dat maakt niet uit ik ga naar Sneek . Nu even over 
thuis werken eerst was het wel leuk om op je eigen computer 

tablet of telefoon te werken, ik had goeie hulp van mijn 
vader en moeder en dat was heel fijn, maar toen kregen we 

moeilijker rekenen  dat vond ik niet zo leuk maar dat hoort bij 
school. Ik heb veel met het corona bij Douwe gespeeld, want 

ik mocht toen wel met familie spelen, maar later wel weer met 
vrienden; we hebben veel in de Zwette gezwommen met veel 
kinderen dan doen we altijd tikkertje en dat is echt geweldig 

vind ik dat; we doen soms lummeltje dat is wat minder. 
Ik vond het de acht jaar echt een hele leuke tijd ik ga elke juf 

en meester missen die ik heb gehad.

Groet Grytsen Boersma

Marten

De eerste twee jaren op school (groep 1 en 2)
Ik zat bij juf Rigt en juf Anita in de klas ik 

weet noch dat ik de bouwhoek het leukst vond.

Groep 3,4 en 5
In groep 3 had ik juf Truus als juf, alleen werd 
juf zwanger. En toen kregen we juf Aaltje de 

zus van juf Truus. Vervolgens was het jaar om 
en kwamen we in groep 4. In dat schooljaar 
was juf Truus weer terug. Ook dit jaarkwam 

Sil in de groep ik vond best leuk. Snel daarna 
zaten we alweer in groep 5 toen kregen we 

meester Willem en gingen we ook ‘s ochtends 
en ‘s middags naar juf Hanny. 

Groep 6 en 7
In groep 6 gingen we op kamp vlak bij 

Appelscha: Wateren. Ik weet nog dat we veel 
gezwommen hebben in een meer (ik weet niet 
hoe dat meer heet). Het was ook  heel heet in 
die slaapkamers waar we sliepen op kamp.

In groep 7 met schoolreisje gingen we survi-
vallen daar was onder andere een kabelbaan 

en een touw waar je van de ene naar de 
andere kant kon slingeren en we hebben veel 

gezwommen.

Groep 8
Dit jaar was het en gek schooljaar, eerst omdat 
we een invaller hadden, meester Sibbele. We 
mochten van hem een spookhuis in school 

bouwen dat was 1 november.  In maart kwam 
Corona in ons land daarom mochten we zes 

weken niet naar school dus we moesten thuis 
werken dat vond ik jammer. Ik kon andere 

kinderen niet zien.  
Nu kunnen we weer naar school en is juf er 

weer. Op school hebben ze ontsmettingspalen 
en alcohol zeep en bacterie dodende doekjes 

om corona tegen te gaan. Eerst waren we elke 
dag 12:00 uit school, maar nu hebben we weer 
een continurooster en we zijn weer kwart over 

twee uit wat ik heel jammer vind.  
Volgend jaar ga ik naar het Bogerman in 

Sneek. Ik ga Havo doen ik heb er veel zin in. 
Wat wel een nadeel is, is dat je huiswerk hebt 

en toetsweken, maar dat is niet anders.
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Thuiswerken

Door corona moesTen we Thuis werken. 
Toen wij Thuis zaTen Te werken op De 

compuTer
konDen we chaTTen meT juf DaT was 

een sTuk leuker en makkelijker, maar 
we zijn blij DaT we weer naar school 
kunnen gaan.  maar waT jammer is 
DaT we Toen meer TijD haDDen om Te 

spelen meT vrienDen.

nu  op school
heT is wel vervelenD DaT we afsTanD 
moeTen houDen meT De leraren maar 
ook wel leuk wanT juf leesT nu meer 

voor . 

vakanTie over syTse     

ik ga nieT op vakanTie van wege coviD 19 
maar ik ga wel naar De boerDerij

vakanTie over youp 

wij gaan volgens mij naar noorwegen 
naar museums van vikingen. 

op weg naar noorwegen 

gaan we Door Denemarken en gaan we 
naar legolanD. 

vakanTie over ben 
ik ga op vakanTie in capfun in 

frankrijk

en DaT Doen we De eersTe Drie weken en 
Daarna Dagjes uiT en ik heb er zin in

geschreven Door De legenDarische 
jongens     

syTse, ben en youp.

Thuis werken door corona 

Door corona moesten we thuis werken 
op de tablet dat was niet altijd leuk, want 

je miste de kinderen uit de klas en de 
leerkracht, maar het is wel handig dat we 
konden(kunnen) chatten met juf via de 

tablet. 
Het was wel een voordeel dat je  dan 

de hele middag nog voor je had. Ik had 
geluk dat ik een grote tuin heb er zijn 
ook kinderen zonder tuin die kunnen 

niet naar buiten dat is super saai voor die 
kinderen want je kunt niet veel. 

Ik heb in de corona tijd veel gevist 

Harmen Speerstra groep 7
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Welkom bij de quiz!!!

Vraag 1 Wanneer was de 
 Nationale Buitenspeel(les)dag?  A: 5 juni B: 10 juni
Vraag 2 Hoelang moet je min. je handen wassen? A: 1 minuut B: 10 seconden C: 20 seconden
Vraag 3 Wanneer begint de zomervakantie 
 van Oosterwierum?  A: 15 juli B: 3 juli C: 2 juli
Vraag 4  Hoeveel afstand moet je houden? A: 1,5 m B: 1 m C: 2 m
Vraag 5 Waar moet je in proesten?  A: in je T-shirt B: in je elle boog C: in je handen
Vraag 6 Hoelang duurt de zomervakantie? A: 2 jaar B: 4 weken C: 6 weken
Raadsel 1 Waarom mag een boom niet voetballen Antwoord: Hij is geschorst
Raadsel 2 Wat krijg je als je een 
 olifant en een mol kruist? Antwoord: heel grote gaten in de tuin

Antwoorden van de quiz: Vraag 1: B, Vraag 2: C, Vraag 3: C, Vraag 4: A, Vraag 5: B, Vraag 6: C

Groetjes van Elisa en Rikst. 

Sil

Groep 3-4-5

Juf Truus

Bij juf Truus vond ik het altijd erg rustig en dat vond 
ik wel fijn en ik had altijd en dat vond ik wel fijn 

omdat ik altijd mijn eigen hoekje had en daar kon 
ik altijd goed werken. En juf Truus wou ook altijd 
dat het stil was. En dat vond ik prettig en dat we 
meester Willem hadden en …. gingen we naar de 

boven bouw op dinsdag. 
En in groep vier ben ik blijven zitten en dat 

vond ik eerst niet zo leuk.. maar nu toch wel 
want anders zou ik in mijn eentje naar de grote 
school toe gaan. En dan zat ik in me’n eentje op 
de basisschool. Want iemand is verhuisd. En de 
andere vader en moeder zijn helaas gescheiden. 
En is die dus ook op een andere school gegaan. 

En die is nu ook al op de grote school. Dus ik heb 
uiteindelijk ook wel weer geluk.

Bij juf Hanny op dinsdag vond ik het altijd het 
leukste. Want juf Hanny is altijd lekker creatief. En 
ik vond techniek zeker altijd leuk. En we gingen we 
ook vaak tekenen en dat vond ik zeker vaak leuk. En 

meestal als we werken mochten we ook wel met 
onze groep samen werken. 

En het leukste vond ik kamp. Het was toen lekker 
warm. We gingen in een hele mooie gebied 

fietsen. Alleen het stomme was dat het snikheet 
was in onze kamer

En toen in groep 6 mochten we de hele week bij 
juf Hanny werken. Nou dat was natuurlijk wel 
even wennen. Maar na 2 of 3 weekjes was het 

ook wel over. 

EN NU OVER GROEP 8
We hadden een beetje raar school jaar. Door dat 
juf haar heup had gebroken. en we een andere 

leraar kregen. En juf mocht weer soms en beetje les 
geven. En dat vonden we wel fijn. Niet dat meester 

Sibbele stom was. Maar we waren meer gewend 
aan juf Hanny. En ja… toen kwam corona. En dat 

vond ik heel erg stom. Want eerst mochten we niet 
meer met vriendjes spelen. En we mochten niet 

meer bij elkaar zijn door anderhalf meter…
dus moesten we thuis maar een beetje zitten 

te vervelen. En later moesten we ook nog thuis 
werken. Dat maakte het er wel een beetje leuker op. 

Want dan heb je tenminste nog wat te doen thuis. 
En later hoefden kinderen onder de 12 niet meer 
ander half, dus ging ik heel vaak naar mijn beste 

vriend Jurre uit Boazum. En we hebben heel vaak 
gespeeld. En we hebben ook nog eens bij elkaar 

geslapen. En dat was heel grappig. En later mochten 
we weer naar school. Dat vond ik ook wel leuk, om 

de kinderen weer te zien, vooral Marten en Grytsen. 
Want die heb ik lang niet meer gezien. En dus later 
mocht juf weer helemaal les geven. En dat was wel 
even wennen, omdat we een hele andere opstelling 
hebben en dat we steeds handen moeten wassen, 
dat de kruk van de deur schoon gemaakt moet… 
2 keer per dag. En dat we wel rekening moesten 
houden met de leerkrachten door 1,5 m afstand.
En eerst gingen we tot 12 uur werken en nu tot 

kwart over 2 leren. En dan hebben we vrij.
En als we pauze hebben moeten we met het brood 
eten buiten zitten. En daarna na elke pauze handen 

wassen. En als je iets  niet snapt op afstand…. 
En dus is het school jaar bijna voorbij. 

En heel groep 8 gaat naar Bogerman in Sneek
En dat was dus de basis school…
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B o o t s m a
B o u w b e d r i j f  B . V.
E a s t e r w i e r r u m

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

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


