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Verwennerij!
Wellicht heeft u het zelf niet door,
lieve lezer, maar u bent dit jaar enorm
verwend door de Doarpskrante.
Normaliter komen we vier keer
per jaar uit, maar u houdt nu al
het vijfde nummer van 2020 vast.
Van Dorpsbelang mochten we dit
nummer zelfs in kleur afdrukken.
Deze Doarpskrante lijkt wel een
verbouwingsspecial. We keken binnen
bij de vernieuwde huizen van Jurjen
& Wimmie en Sytze & Tessa. Ook
mochten we op bezoek in de pastorie,
waar nieuwe bewoners George &
Jacky terugkeren naar de oude look.
En omdat het kersttijd is en velen dan
toch naar de kerk gaan, gingen wij
op bezoek bij Reinder & Petra in de
sacristie. Want de kerk zelf… dat duurt
nog wel even voordat die af is. Maar
dan wordt ’ie wel heueueul mooi.

Natuurlijk brengen wij ook een beetje
kerstsfeer mee. De Activiteiten
commisse roept ons op ons huis te
versieren en Hilda maakte hapjes
die prima bij een kerstborrel passen.
Bovendien hebben we van de
kerstfoto’s die we kregen na onze
online oproep, een quiz gemaakt.
Daar win je geen prijs mee, maar
hopelijk heb je er wel plezier van.
Dit jaar is door Corona alles natuurlijk
anders, ook de feestdagen. Toch hopen
we dat alle Easterwierrumers het beste
weten te maken van de kerstdagen.
Wij wensen iedereen een vrolijk en
vooral gezond 2021 toe!
De redactie
P.S. Deze Doarpskrante is gemaakt
voordat de lockdown was
aangekondigd.

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 april 2021
Kopij vóór 24 maart mailen naar omdealdtoer@easterwierrum.nl
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Nieuws van Dorpsbelang
Hekjes Jabikspaad
Deze hekjes zijn in slechte staat
Misschien kun je het woord niet en vallen nog net niet uit elkaar.
meer horen, maar het is er nog Dorpsbelang heeft dit aange
steeds: Corona. Het heeft ons alle kaart bij de gemeente. Deze gaat
maal geraakt, direct of indrect
. de staat bekijken van deze hekjes
De vele activiteiten waar ons en ze waar nodig vervangen. Wel
dorp bekend om staat, waren er is de wens uitgesproken deze in
dit jaar niet of in zeer beperkte dezelfde stijl uit te voeren, gelet
mate. We konden de zomervakan op de historie.
tie misschien niet op de manier
vieren zoals we dit gewend zijn en Kerstboom
mensen konden elkaar minder snel Bij kerst hoort een kerstboom!
ontmoeten dan dat we in onze vrije Daarom heeft Dorpsbelang dit jaar
en open samenleving gewend zijn. een boom geplaatst op het dorps
Toch is het belangrijk om juist in plein.
een dergelijke tijd oog voor elkaar
te blijven houden. Nu de kerst Reade plein
dagen naderen, worden sommige Er is door diverse donateurs een
mensen hier extra mee geconfron aanzienlijk bedrag bijeen gebracht
teerd. We zijn helaas nog niet van
voor de herinrichting en verfraai
het virus af en we zullen het met
ing van het plein. Momenteel
elkaar moeten doen. Wij wensen
werkt de gemeente een plan uit
daarom een ieder, waar die zich
waarin dit geld verwerkt is. Dit zal
ook mogen bevinden, fijne feest
daarna aan Dorpsbelang en omwo
dagen en voorspoedig en hopelijk
nenden worden gepresenteerd.
snel Corona vrij 2021.
Het is belangrijk dat met name de
direct omwonenden hierin worden
gehoord en meegenomen. Dorps
belang heeft hier bij de gemeente
nadrukkelijk op aangedrongen.
Het streven is om in het voorjaar
van 2021 te starten met de werk
zaamheden.
Beste dorpsgenoten,

• Sân en gr i n t
• Tún gr û n
• Hiemf e rhu rd i n g

Jaap Hoekstra

Doarpsstrjitte 50
9021 CM Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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Verkeersveiligheid
We hebben hierover met regel
maat contact met de gemeente
Súdwest-Fryslân. We hebben
ondermeer de bocht bij de Dille
dyk en de Doarpstrjitte aangekaart
en de vraag gesteld of hier iets aan
gedaan kan worden. Deze bocht is
erg onoverzichtelijk. De gemeente
gaat kijken wat hier mogelijk is.

Slechte stoepen
Het is Dorpsbelang opgevallen dat
de stoepen hier en daar in het dorp
in slechte staat zijn. Hierover zijn
we met de gemeente in gesprek
gegaan. Hieruit kwam naar voren
dat de gemeente bekend is met de
slechte staat. Het streven is dat in
2021 de stoepen worden aange
pakt.

Slechte staat openbare
verlichting
Ook de verlichting is in niet al te
beste staat meer en heeft zijn beste
tijd gehad. De gemeente geeft
aan dat ze de komende jaren op
veel plaatsen de verlichting gaat
vernieuwen. Dorpsbelang heeft
aangegeven hierin meegenomen te
willen worden. Onze visie is duur
zaamheid met oog voor de histo
rie. Wordt vervolgd dus.
Huur v.s. Koop
Dorpsbelang staat in nauw contact
met woningcoöperatie Elkien. We
spraken de wens uit dat wanneer
een huurwoning leeg komt, deze
in de verkoop zal komen. Elkien
onderstreepte dit en zei toe dit te
zullen doen. Ons bleek echter dat
dit niet gebeurde. Een miscommu
nicatie bleek de oorzaak. Dorps
belang blijft erop aandringen om
vrijgekomen huurwoningen in de
verkoop te doen.
Het is overigens niet mogelijk om
een huurwoning met voorrang te
verhuren aan mensen uit Easter
wierrum. De gemeente staat dit
niet toe.
School Easterwierrum
Dorpsbelang staat in nauw contact
met de MR en de school. We
onderstrepen met dikke pen het
behouden van de school en we
gaan hier in 2021 uiteraard mee
verder.
Namens
Dorpsbelang Easterwierrum,
Paul Beista
Secretaris
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Ferienings Easterwierrum

Nuttige informatie

Aktiviteitenkommisje
Kontaktpersoan: Sjoerd Lantinga
Til: 06 2936 3059

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

Algemeen alarmnummer
112

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

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

Dokterswacht Friesland
0900-1127112

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

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

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

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

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: 06 1843 2236
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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

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

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

L. Roetman
It Kleaster 1
9089 BX Wijtgaard
058-7634513
Bergwerff
Skans 4
8831 XS Winsum
0517-341272
Hornstra
It Oerd 12
8635 LB Boazum
0515–521223

Út de Tysker
Ferkeap kratsjes bier
Omdat de sluting langer duorret
as wy tocht hiene, is der aanst wer
wat bier dat driget oer datum te
reitsjen (feb 2021). Dan kinne wy
it mar better ferkeapje en dêroer
komt in nijsbrief.
Nije ponghâlder
No’t Djoke Reitsma net mear yn
Easterwierrum wennet, hat se
oanjûn dat se ophâldt as penning
master fan de Tysker. Se hat it
altyd mei in protte ynset en nocht
dien, mar per 1 jannewaris hâldt
se dêr mei op. Har wurk wurdt
dan oernommen troch Lieuwe
Brandenburgh. Lieuwe wolkom,
wy ha der alle fertrouwen yn.
Wy hawwe in nij e-mailadres
oanmakke foar de ponghâlder:
boekhouding.tysker@easterwier
rum.nl.
Djoke bliuwt noch oan de
simmerfakânsje ta yn de beheers
commissie.
Frijwilliger(s) foar help by bou
ôfskerming fan de konteners
De ôfflakonteners steane los
achter de Tysker, mar wy wolle
dêr in soartemint skerm omhinne
bouwe, mei ek in wat gruttere

tegelflier derby. Yn jannewaris/
febrewaris moat dit syn beslach
krije. Wa’t helpe wol graach even
opjaan by Hedzer van der Meer:
hedzerjulia@home.nl.
Stimlokaasje
Op 17 maart is de Tysker it stim
lokaal foar in stikmannich doar
pen. Yn Boazum wie eins gjin
plak mear, dat sa is de gemeente
by de Tysker kommen. It sil by
ús wol mooglik wêze om genôch
ôfstân te hâlden.
Samenvatting in het Nederlands:
Lieuwe Brandenburgh wordt
per 1 januari 2021 de nieuwe
penningmeester van de Tysker,
mailadres: boekhouding.tysker@
easterwierrum.nl. Djoke blijft nog
in de beheerscommissie tot de
zomervakantie.
Bij de bouw van een afscheiding
om de containers kunnen we wel
een paar vrijwilligers gebruiken.
Opgeven graag bij Hedzer van der
Meer: hedzerjulia@home.nl.
Op 17 maart is de Tysker stem
lokaal voor een aantal dorpen.
De beheerscommissie

Inzamelen oud papier stopt
Per 1 januari 2021 stopt het inzamelen van het oud papier. De gemeente
Súdwest-Fryslân heeft in de afgelopen periode aangegeven dat het
inzamelen niet meer rendabel is. Vanuit de gemeente is er een beëindi
gingsvoorstel gedaan. Dit voorstel is door de inzamelaars geaccepteerd.
Dit betekent dat er vanaf heden geen oud papier meer wordt ingezameld.
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Welk huis is het mooist in kerstsfeer?
Juist nu er bijna niets kan en
mag, leek het ons goed om de
feestdagen hier in Easterwierrum een gezamenlijke sfeer te
geven. Dat willen we doen door
alle inwoners op te roepen
om huis, tuin, gevel of raam
te versieren/verlichten. Als je
door het dorp loopt, krijg je
dan toch het gevoel de feest
dagen samen te vieren.

Het idee is afkomstig van Jolanda
van der Weide, maar als Activiten
Commissie pakken we het natuur
lijk graag op. Ook omdat we op dit
moment verder weinig kunnen orga
niseren. We merken aan hoe vaak
onze oproep op Facebook gedeeld
en geliked is, dat Easterwierrum er
zin in heeft, dus we hebben hoge
verwachtingen.
Op 23 december gaat de jury
’s avonds door de straten. Niet

schrikken dus als uw huis ineens
van top tot teen wordt bekeken. Voor
het mooiste of origineelste huis is er
een prijs, beschikbaar gesteld door
de escaperoom, onder het motto
“Even ontsnappen aan Corona”.
Kortom, sla lekker aan het versieren
van uw huis en laten we er zo samen
toch een mooie kerst op afstand van
maken.
AC Easterwierrum

Spesjaal doarpsoanbod fan MTV’14
Ús tafeltennisklupke giet eltse
woansdeitejûn gewoan troch yn
De Tysker, ek yn de skoalfakâns
jes mei in groepke fan sa’n fiif oant
acht minsken per kear. Minsken fan
sechtjin jier en âlder út Easterwier
rum dy dan ek even in baltsje slaan
wolle, meie dan ek meidwaan, dêr
is noch wol romte foar.
Wy hawwe campingbatsjes, stroe
vere wedstrydbatsjes foar mear
effekt oan de bal én genôch tafels
om it spul mei te testen. Meist
ek gerêst mei in (mate)ploechje
mei
dwaan, as it mar maksimaal
fjouwer persoanen binne. Fanwege

de korona-rigels splitse wy de
tafeltennissers op yn groepkes fan
maksimaal fjouwer.
Uteraard graach fan tefoaren
oanmelde ast meidwaan wolst, dan
kinne wy der rekken mei hâlde
en as it nedich is de tuskenwand
fuorthelje om genôch sportromte te
meitsjen. Foar it spesjale taryf fan
nul euro per kear meist it yn desim
ber en jannewaris testen komme.
Foar bern hawwe wy noch neat,
om’t wy frijwilligers misse dy’t
der tiid foar hawwe om de bern
les te jaan. Wol hawwe wy in
moaie ‘Table Stars-map’ fan it

tafeltennisbûn mei leuke boartlike
en technyske oefeningen. As der
âlders binne dy’t dêrmei oan ’e
slach wolle, wolle wy wol in oerke
ekstra de seal hiere sadat der dochs
bern út Easterwierrum lekker tafel
tennisje kinne.
Foar oanmelde en foar oare fragen
kinst skilje mei foarsitter Johan op
tillefoannûmer 058-2894432
as maile nei
voorzittermtv14@gmail.com
Groetnis en alfêst de bêste winsken
foar it nije jier tawinske!

Foarstelling “Echt Wier” fan J&M teaterwurk
Yn earste ynstânsje soe J&M
teaterwurk mei harren nije foar
stelling ‘Echt Wier’ op 14 novim
ber 2020 by ús yn De Tysker
komme. Dit waard útsteld nei 13
febrewaris 2021. Om’t der tefolle
ûnwissens is oer de oantallen dy’t
by in foarstelling komme meie,
hat J&M teaterwurk besluten de
premjêre fan ‘Echt Wier’ út te
stellen nei it seizoen 2021-2022.
As alles goed giet, sille sy no
8

Bêste doarpsgenoaten,
Elts jier ûndersykje De Consumen
tenbond, Natuur en Milieu en Wise
de duorsumens fan de stroomlever
ansiers en dêrút docht bliken dat
Energie Van Ons opnij (foar de 3e
kear) op in dield earste plak komt
foar it leverjen fan griene stroom.
De griene stroom komt út de eigen
bronnen: lokale opwekprojekten
en foar in grut part fan lytsskalige
enerzjykoöperaasjes. Yn it ôfrûne
jier groeide Energie Van Ons fan
68 nei 82 bronnen.
Binne jo ek fan miening dat wy it
miljeu sparje moatte en wolle jo
ek griene stroom ôfnimme tsjin
in konkurrearjende priis? Dat kin

fia Enerzjy Koöperaasje Easter
wierrum (E.K.E.). Foar elk lid dat
enerzjy ôfnimt fan Energie Van
Ons krijt E.K.E. jierliks in fergoe
ding fan € 75,- bruto. Dit kin
bestege wurde oan bestemmings
yn ús doarp. Mei troch in bydrage
fan E.K.E. is der in iisbaan oanlein
en útwreiding fan de jeu-de-bou
lesbaan realisearre. Foar takom
jier is der in bydrage beskikber
steld foar de renovaasje fan it
Reade Plein en dêrnjonken sil der
in Fairybell foar op it renovearre
plein oanskaft wurde. Foar in frij
bliuwend advys kinne jo kontakt
opnimme mei it bestjoer (Paula

Boersma, 06-33798961). Fia de
webside fan Ús Koöperaasje kinne
jo sels ek in berekkening meitsje
fan jo foarskot.

Ut namme fan it bestjoer fan
E.K.E.,
Tryntsje van der Meer

Ploggers fine ús doarp skjin
Yn ferbân mei de coronamaat
regels meie wy mei ús hurdrin
groepke ‘Rûnom Mantgum’ efkes
net traine yn groepsferbân. Gelok
kich is ús trainster hiel kreatyf en
betinkt se alle wiken in challenge
dy’t we thús útfiere kinne. Sa ek de
challenge ‘ploggen’.
‘Ploggen is een combinatie van

joggen en het Zweedse woord
‘plocka’ wat verzamelen betekent.’
Je geane dus te draven en ûnder
weis romje je ôffal op en nimme je
dit mei yn in pûde.
Op 4 novimber binne wy oan it
ploggen west yn en krekt bûten
Easterwierrum. De measte rommel
kaam by it sportfjild wei, mar we

fûnen oer it algemien dat Easter
wierrum hiel skjin is. Hjir kinne
we as doarp grutsk op wêze.
Op de foto is ús opbringst te sjen.
Groetnis,
Enith en Wietske
Foto makke troch Paula Boersma

spylje yn de moannen jannewaris,
febrewaris en maart 2022. Wy ha
dizze foarstelling fêstlizze kinnen
op sneon 19 febrewaris 2022. Wy
geane der fan út dat tsjin dy tiid
alles wer in bytsje normaal is en
wy wer genietsje kinne fan in
jûntsje noflik teater. Tsjin dy tiid
heare jim fêst mear oer de foar
stelling.
De kulturele kommisje
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Nieuws van Fanfare ‘Ons Ideaal’
Repetysjes
Nei in skoftke net blaasd te hawwen, meie we no wer
los mei de repetysjes.
Mar dan wol yn Corona-opstelling. Mei 30 leden
nimme we plak yn de Tysker, no ja, 29 leden en de
dirigent fansels. In bytsje oarder
ûnder it muzyk meitsjen is net
ferkeard.
Mei it ‘snute-doekje’ foar de mûle
kin elts nei de eigen stoel ta rinne
en sitten gean. De stuollen steane
goed op ôfstan fan elkoar. De
ynstrumintekoffer mei hjir ûnder
skood wurde, al wie it by in pear
ynstruminten dochs wat te dreech
om dit foar elkoar te krijen.
Mar it is moai dat we mei elkoar,
mei wat oanpassings, op de freed
tejûn wer muzyk meitsje kinne.
En ek al wurke Sinteklaas út hûs

Nijs fan de Fûgelwacht
wei dit jier, dochs hat hy der in
Pyt op út stjoerd om ús as leden
te ferrassen. Dochs moai dat
dy Pyt dit jier wer wat lekkers
brocht hat!
Oaljebolle-aksje…
Troch de lockdown giet de jierlikse
oaljebolle-aksje net troch! Jim
sille dus sels oan ’e gong moatte
(of troch in oar dwaan litte). Dan
dogge wy takom’ jier wer ús bêst
om se hartstikke lekker te bakken.
En it soe fansels prachtich wêze at
we kommend jier wer ris in optre
den fersoargje meie!
Groetnis,
út namme fan it bestjoer,
Sjoukje Nauta-Akkerman

Kerstbomen voor Kenia
Zo’n 30 bomen mochten wij verkopen. De opbrengst is voor de kinde
ren van de Doch Dyn Dream-skoalle in Matunda. Wij hebben (geluk
kig net voordat Corona de wereld overnam) met eigen ogen kunnen
zien wat met het gedoneerde geld wordt gedaan. Wij hebben een vierde
schoolgebouw mogelijk gemaakt. Inmiddels is ook een kas gebouwd,
om eigen groenten in te verbouwen. Dit is zowel voor eigen gebruik, als
om te verkopen. De grote kinderen helpen erin mee. Omdat de kinde
ren vaak thuis geen eten krijgen, zorgt de school voor eten en medi
cijnen. De regering geeft geen geld voor de school, vraagt alleen om
geld. De mensen die zorgen voor het bestaan van de school en daarnaast
nog 10 weeskinderen thuis opvangen, zijn superblij met onze bijdrage.
Dank voor jullie bijdrage!
Namens Doch
dyn Dream,

Deze foto van André is gemaakt
op 8 december, tijdens het uitdelen
van de bestelde kerstbomen voor
Kenia.
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Peter Fetsje,
Jelle, André,
Tjitske en uit
Mantgum:
Jehannes,
Adelma, Bregt,
Skelte en
Wietske

De Ald Toer: Projekt Natuerlik Ferskaat

At it goed giet, dan is it kommende
maitiid in kleurich gehiel by de Ald
Toer. Sneon 17 oktober ha wy mei
in hiel oantal frijwilligers stinze
bollen plante. It wie in pear oeren
wurk en nettsjinsteande it steile
talúd is it goed slagge. De bollen
steane oan wjerskanten fan de
treppen nei it tsjerkhôf. Der steane
ûnder oaren giele bosktulpkes,
rôze holwoartel, blauwe hyasints
jes en wite liderkes. It earste jier
nei it plantsjen komme se wat
letter foar it ljocht, mar yn april
moat der wol wat boppe komme.
Alles is gien yn oerlis en gearwur
king mei Stichting Begraafplaats
Easterwierrum. Benny en Henneke
Nauta, tige tank foar de kofje.
Koeke-aksje 2021
Al jierrenlang komt de Fûgel
wacht yn jannewaris mei koeken
by jo oan de doar. It haadbestjoer
fan de BFVW hat foar dizze kear
besluten om dit net troch gean te
litten. De koeken moatte al fier fan
te foaren besteld wurde en it is net
te foarsjen hoe as de sitewaasje

mei de Corona der yn jannewa
ris út sjen sil. Wy hoopje dat wy
jannewaris 2022 jimme wer bliid
meitsje kinne mei de krûdkoeke
fan de Fûgelwacht.
Facebook
Fûgelwacht Easterwierrum hat
ek in Facebookpagina. Neist nijs
steane der ek in oantal filmkes op
dy’t Folkert Faber makke hat mei
de wyldkamera yn en rûn it doarp.
Mochten jimme wat ha dat jimme
geskikt liket om op de kamera te
setten, dan hearre wy dat graach.
Ekskurzje
Kommende maitiid hoopje wy
wer it ien en oar organisearje te
kinnen. Om Easterwierrum hinne
is der noch in hiel soad natuer te
sjen, bygelyks de ‘plasdras’ by de
famylje Nauta. At de mooglikheid
der is, sille we dêr op in moarn
skoft in koarte ekskurzje organi
searje.

yn gearwurking mei de bern fan
de Fôlefinne fruitstrûken en beam
men te plantsjen by de Dille, mar
troch it minne waar koe dit spiti
gernôch net trochgean.
Projekt Natuerlik Ferskaat wol it
projekt dan ek ôfslute yn it foar
jier mei in aksje wêrby’t de bern
harren eigen fruitbeam of fruit
strûk krije fan it fruit dat se fansels
ek graach meie.
Foarearst allegear goede
krystdagen en in lokkich nijjier!
Bestjoer fan Fûgelwacht
Easterwierrum e.o.
Neisoarchkommisje en kommisje
Natuerlik Ferskaat

Skoalle
Ferline jier hjerst wie it plan om
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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

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin bij:
bedrijven, instellingen en particulier
-

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

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

Durk Dykstrastrjitte 17 - 9014 CC Tersoal
0515 521216 / 06 20914571
b.abma@planet.nl
Aardappelen - Groenten en Fruithandel

Kinderopvang voor kinderen
van 0 - 13 jaar

info@easterwierrum.nl

Maandag en woensdag
Peuteropvang
8.15 - 11.45

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 te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008
franchise onderneming van Kinderwoud
Kvk.nummer: 58571973
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Volgens de geruchten zouden
acht Roemenen hun intrek in de
pasto-rie nemen. Dat pakte toch
anders uit: Jacky Overmeen
(30) en George Souilljee (40)
wonen er sinds 1 november
2020. Van oorsprong komen ze
allebei uit Overijssel, maar na
een aantal jaren in Leeuwarden
te hebben gewoond, zijn ze
helemaal fan van Friesland.

ondermeer ziekenhuizen en grote
bedrijven als Phillips in Drachten.
“Als de technische dienst het niet
meer weet, bellen ze ons”, legt hij
uit. “Ik doe vooral elektronica en
klimaatbeheersing. Denk bijvoor
beeld aan de computer die zorgt dat
het klimaat in de operatiekamers
goed is.” Hij vindt het afwisselend
werk. Daarnaast houdt George van
muziek: hij is dj. “Het is een voor
deel dat we een groot huis hebben,
want ik houd van housemuziek
afspelen en inmixen.” In de pastorie
heeft hij zijn eigen muziekkamer.
Kan Jacky tenminste ongestoord
haar ding doen.

DOOR TRUDY DE VOS EN
MARIE ETTA FOPMA

Kindercentrum Inky Pinky
Sélânswei 2
9012 CN Raerd

Wilt u ook adverteren
in de dorpskrant?
Mail dan naar

Een pastorie vol verrassingen

Jacky en George woonden tot
november in een fraai pand uit
1820 op de Eewal, dus hartje Leeu
warden. Ze misten echter een tuin.
Als ze eerlijk waren, deden ze ook
niet zoveel in de stad en konden ze
misschien ook aarden in een dorp.
Bij toeval stuitten ze op de pasto
rie. “De kleuren vond ik meteen
geweldig”, zegt Jacky. “Elke slaap
kamer heeft zijn eigen kleur met
bijpassende gordijnen, dat vond ik
zo schattig.” Qua huis gingen ze
er een eeuw op vooruit, want de
pastorie stamt uit 1925. Anderhalve
maand lang waren ze bezig met
slopen en breken. Daarbij deden ze
allerlei ontdekkingen. Aan de muur
hangt een plankje vol sleutels,
waarvan ze nog niet weten welke
deuren die openen. Misschien dat
er nog wat sleutels van de kerk bij
zitten. De oude vloeren bleken nog
onder de vloerbedekking te zitten.
Ook kwamen kasten tevoorschijn
die met hardboard waren dichtge
timmerd en met behang afgeplakt.
“Wij houden van de oude look”,
zegt Jacky. “Wellicht dat wij het
huis daarom mochten huren. We
hoorden dat andere belangstel
lenden het wilden moderniseren,
maar wij zien het liefst alles in de
oorspronkelijke staat.” De pasto
rie is een kast van een huis en ze
huren, dus grootscheeps verbouwen
gaan ze niet doen. “We doen het
kamer voor kamer. We hebben nog

veel te doen, maar het is bewoon
baar.”
Doorgeschoten
Tja, en dan die tuin. “We wilden
inderdaad iets met een tuin, maar
we zijn misschien een beetje
doorgeschoten”, zegt George over
de enorme lap grond die bij de
pastorie hoort. Hij wil de boel weer
in oude staat herstellen. “Het is
allemaal wat overwoekerd, maar de
basis is goed.” Ook hier kwamen
ze vreemde dingen tegen: “Er zit
bijvoorbeeld een rare tunnel in.
Ook ligt er nog iets dat lijkt op een
podium.”
Dat tuinieren wordt vooral zijn
ding, want Jacky leest liever een
boek. Ze studeert Psychologie aan
de Open Universiteit. Daarnaast
schrijft ze. Eerst werkte ze als
freelance tekstschrijver en had ze
een online magazine. Nu heeft ze de
ambitie om een roman te schrijven.
“Ik focus me nu op mijn studie en
het schrijven. Stiekem ben ik een
beetje een kluizenaar.”
George is extraverter. Hij werkt als
service technicus bij Strukton, voor

Trouwen
Dat ze in sommige opzichten tegen
polen zijn, staat de liefde niet in de
weg. Ze houden het nu 5 jaar samen
uit. Deze zomer zouden ze trouwen,
maar Corona gooide roet in het
eten. “We hoopten eind oktober te
kunnen trouwen, maar toen waren
de regels helemaal streng. Voor nu
hebben we het dus maar afgeblazen.
Onze vrienden en familie komen
overal vandaan, dus we willen wel
graag een goed feest geven. Ook
vinden we het niks als we onze
ouders niet kunnen knuffelen. We
maken weer nieuwe plannen zodra
het mag.”
Het wonen in Easterwierrum bevalt
tot nog toe goed. “Ik vind het een
groot voordeel dat we gemakkelijk
naar de stad kunnen, want Leeu
warden vinden we nog steeds heel
leuk”, zegt Jacky. “Tegelijkertijd
merk ik bijvoorbeeld als ik in de
supermarkt in Mantgum loop, dat
de mensen hier wat vriendelijker
zijn dan in de stad. Dat is prettig.”
George vindt Friesland geweldig:
“De mensen zijn hartelijk, vrien
delijk, leuk en recht door zee. Ze
zeggen dat Friezen stug zijn, maar
daar merk ik weinig van. Ook is het
hier prachtig wonen. Ik ben gek op
wolkenluchten. Hier kan ik mijn
ogen uitkijken.”
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Jan Schotanus, skriuwer en útjouwer:

“Lit bern ûntdekke dat lêzen leuk is”
As foarsitter fan de behearskommisje fan de Tysker is Jan
Schotanus in Bekende Easterwierrumer. Mar hy is ék berneboekeskriuwer en útjouwer.
Om mear oer dy kant te ûntdekken, giene wy op besite by Jan.
Jan Schotanus (1950) hie in prach
tige jeugd as boeresoan yn Jellum:
“Ik wie doe al in lêzer, mar ik hie
nea betocht dat ik skriuwer wurde
koe.” Syn âldere broer naam de
pleats oer. Jan koe goed leare en
gie nei de HBS. Nei in jier HTS
(“900 jonges en 1 famke, net myn
sfear”) gie hy nei de Pedagogyske
Akademy. “Dat wie in gouden
greep. It wie ein jierren sechstich,
de maatskippij wie yn beweging
en de oplieding wie in ‘smelt
kroes’ fan ympulzen en ideeën.
Wy hiene in machtige tiid.”
Jan besleat master op de basis
skoalle te wurden: “It leuke fan de
basisskoalle is dat je net beheind
binne ta ien fak, mar just alles
dwaan kinne: taal, rekkenje, mar
ek gymnastyk en muzyk.” Nei syn
ôfstudearjen koe hy fuortendaliks
yn Mantgum oan de slach. Ûnder
wilens hie Jan al ferkearing mei
Marja. Hja trouden nei’t hy syn

“As ik myn ferhaaltsjes
foarlies yn de klasse,
woene de bern witte
hoe’t se ôfrûnen.
Dat wie in moaie stôk
by de doar om fierder
te skriuwen.”
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oanstelling krige. Fan de griente
boer hearden se dat der in húske te
keap stie oan de Mantgumerweg.
Dêr wenje se no al 48 jier.
Taalgefoel
De skoalle yn Mantgum brûsde
fan aksje. “Ien kear yn de twa
jier diene we in toanielstik mei
de bern. Der wiene net sa folle
Fryske stikken, dat ús direkteur
fertaalde sels. Yn 1980 kaam der
in staveringsferoaring en moasten
we op syk nei nij materiaal. Ik
begong doe stikjes te fertalen út
bernetydskriften. Dat wie nijs
gjirrich wurk. Ek ha’k in pear
bernemusicals nei it Frysk oerset
ten. Ik hie in soad mei poëzij en
literatuer, dat it paste my wol.”
Ambisjeus besleat hy it boek
‘Watership Down’ oer te setten.
“Nei 1 bledside hie ik it wurdboek
al 16 kear út de kast helle... doe
bin ik oerstapt nei ‘Charlie & the
great glass elevator’ fan Roahl
Dahl. Ik fûn dy lift dy’t troch de
loft sûzet fantastysk.” Al gau fûn
hy in útjouwer. Doe’t blykte dat it
ferhaal oer de lift in ferfolch wie,
koe Jan op ’e nij begjinne mei it
earste diel: ‘Charlie & the choco
late factory’. “Ik ha der in soad
fan leard. Dahl skriuwt it prach
tich op, dat set je taalgefoel wol
op skerp.”
Boeken
Jan betocht dat hy sels ek
skriuwewoe. Dat hy foar de
klasse stie, kaam goed út. “As ik
myn ferhaaltsjes foarlies yn de
klasse, woene de bern witte hoe’t
se ôfrûnen. Dat wie in moaie

stôk by de doar om fierder te
skriuwen.” Syn earste boek ‘In
swalker op de kust’ (1983) skreau
hy yn fjouwer dagen fakânsje op
Skylge. Dêrnei frege de Afûk him
as ien fan de skriuwers foar in
reisboekesearje. Jan skreau oer in
romtereis: ‘Ajram fan ’e Edrei’
(“In lyts wurdgrapke foar bern”).
It befoel Jan sa goed om mei
oaren te wurkjen, dat hy mei oare
berneboekeskriuwers in groep
oprjochte. Mei-inoar skreaunen
se de detektivesearje oer Mentha
Minnema, in amateurdetektive
op jierren. It waard in sukses:
inkele dielen waarden oerset nei it
Nederlânsk en foar Omrop Fryslân
makken se der harkspultsjes fan.
Ek kaam syn twadde boek út:
‘De kwestje fan Quad’ (1989).
Faaks wol syn meast dierbere
wurk: “Eins koene je dêr wol trije
boeken fan meitsje, safolle ideeën
sieten deryn. It is dan ek myn
dikste boek.”
Jorwert
Krekt as wie hy noch net drok
genôch njonken syn wurk, waard
Jan frege foar de lêskommisje fan
iepenloftspul Jorwert. Ien fan syn
earste oersetopdrachten dêrfoar
wiene de ferskes yn de ‘De Bochel
fan de Notre Dame’. “Dat waard
in ôfgryslik sukses. Dat hie der
alles mei te krijen dat by de prem
jêre de haadrolspiler fan in wein
ôf foel. It stik moast ôflast wurde
en dat kaam yn de krante. Doe’t
it in pear dagen letter dochs heve
koe, wie it smoardrok. De helte
fan de minsken yn de rige waard
nei hûs stjoerd. It jier dêrop begûn

Ynterviewer Stephan (rjochts) yn petear mei Jan en Marja.
Jorwert mei de foarferkeap.”
Musicals oersette freget wol de
nedige feardigens, want ritme en
rym moatte klopje. “Ik bin dan
sjongend oan it oersetten”, fertelt
Jan. Hy lit it efkes sjen/hearre mei
in lietsje út ‘Anatevka’. In musi
cal dêr’t hy grutsk op is. “Dêr sit
bygelyks dizze rigel yn: ‘Wêr wie
de sabat sa nei it sin?’ Mankelyk
en eins hiel Frysk. Dêr krige ik
kompliminten foar fan it koar,
want it song ek noch lekker.”
Feroaringen
Ûnderwilens wie der op syn wurk
allegearre reboelje. “Dat hie te
krijen mei de snelle groei en de
oergong nei boppeskoalske gear
wurking. Úteinlik bin ik oerpleatst
nei Weidum.” Jan joech hieltyd
minder les, want hy wie drok mei
syn skriuwwurksumheden. De rol
fan syn frou Marja waard dêrby
hieltyd grutter. Hja ferbetteret

al jierren Jan syn teksten, mar
ek oar literêr wurk fia it troch
har oprjochte DAT tekstbureau.
Op Stephans fraach oft se it altyd
iens binne, antwurdet Marja diplo
matyk: “Mei-inoar komme wy der
altyd út. As syn namme derûnder
stiet, dogge wy syn sin.”
Doe’t ûnderwiisbegeliedingstsjinst
Cedin Jan ynhierde foar in Fryske
taalmetoade, besleat hy ûnbe
telle ferlof te nimmen fan syn
wurk as ûnderwizer. Dêr is hy
nea nei weromgongen. Hy en
Marja rjochtsje har op harren
skriuwwurksumheden en de eigen
útjouwerij. As ienige yn Fryslân
jouwe se harkboeken út. Ûnderwi
lens binne fia www.audiofrysk.nl
en by har thús mear as 80 Fryske
titels te bestellen (“Tip foar in
Krystkado!”). “In hiel soad mins
ken kinne net goed Frysk lêze,
mar ferstean it wol goed. Dat dit is
echt in moaie fining.”

Foarlêze
Freegjend nei syn takomstplannen
antwurdet Jan: “Sels in grut boek
skriuwe, dat sjoch ik mysels net
mear dwaan. Ik hâld my mear
dwaande mei it útjaan fan boeken,
sa as de Sweltsjerige. No al
13 boeken mei deselde groep
skriuwers. It soe moai wêze as
der mear inisjativen foar berne
boeken komme, want de measte
útjouwerijen hâlde it by printe
boeken. Wylst lêze sa goed is foar
bern.” Hy einiget dan ek mei in
oprop: “It is wichtich dat heiten
en memmen foarlêze. Wês net te
benaud, meitsje it sels moaier of
feroarje it ferhaal mar. Lit Janneke
mar troch de hage krûpe en Jip in
kear thús bliuwe; pas it mar oan
nei dizze tiid. Lit bern sjen dat
lêzen leuk is!”
YNTERVIEW: STEPHAN KURPERSHOEK
TEKST: TRUDY DE VOS
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Gerryt Mulder is voormalig hoofd van de school in Easterwierrum.
Hij schrijft in Gerryts Hoekje over zijn herinneringen aan die tijd.

Meester komt niet in de hemel
It foldie my goed yn ’e Ald Skoalle.
It gebou hold net oer, mar dêr haw
ik it noch wol ris oer. De bern wienen
leaf en tagonklik en oer it brûken fan
it Frysk as omgongstaal haw ik net ien
wer heard.
Ik moast wol wenne oan it lesjaan
oan trije klassen tagelyk. Ik wie yn
Bears wend oan twa klassen (klas 3
en 4) en trije klassen tagelyk frege
fan myn organisatoaryske kwaliteiten.
Boppedat wienen de bern sa’n twa jier
âlder. De learlingen moasten fansels
ek oan my wenne. Nije bazen - nije
regels.
Mar nei ferrin fan tiid koenen wy nei
ytlike ‘rûntepetearen’ ridlik mei elkoar
oerwei.
By ien fan de petearen kamen se
oan ’e weet dat harren meester
net in geloof hie! At se op in stoel
sitten hienen (en net mei har twaen
yn banken), wienen se der fan
fernuvering ôf fallen. Dat koe net, soks
wie ûnmooglik!
Doe’t ik hearre litte woe dat ik tanksij
myn genoaten godtsjinstûnderwiis
der ek wol wat ferstân fan hie, foel

ik raar troch de koer. Ik begong
oer ‘discipelen’ en ‘catechisatie’ en
ja: hielendal ferkeard! It wienen
‘apostelen’ en it wie ‘catechismus’!
En doe kamen se ta in skokkende
ûntdekking, doe’t Anneke sei:
“En nu komt Meester niet in de
hemel”. De konsternaasje wie grut.
Mar aldergelokst kaam Rina mei in
treastrike oplossing: “Meester komt
wol yn de hemel hear, ik wit it seker!
Ik haw dreamd oer Jezus en dy sei,
dat meester wol yn de hemel kaam.”
Anneke koe it hast net leauwe:
“Hoe seach Jezus der dan út?”
Rina: “No, in wat meagere man, mei in
swart burdsje”.
Anneke wer: “Sjochst wol, it is net
wier. Ik haw ek fan Jezus dreamd en
hy hie in wyt burdsje!”
In goeie oplossing wie fier te sykjen.
Nei wat hinne en wer praten, kamen
se ta in kompromis: as ik mar goed
myn bêst yn myn libben die, soe it fêst
wol klear komme. Gelokkich, nei myn
winsken waard net frege. It like my
goed ta om dêr fierder ek mar net oer
te begjinnen.

Heeft u ook een stukje voor in de
school- en dorpskrant?
Mail het ons.
omdealdtoer@easterwierrum.nl
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Wist u dat….?!
Wist u dat er een BOM onder het Rode Plein ligt?! En dat rond de Kerst
een TERRORIST in Easterwierrum wordt verwacht?! Nou ja… het ligt
allemaal iets genuanceerder natuurlijk. Lees het in deze fijne rubriek
met alle nieuwtjes die u écht wilt weten.
We beginnen vrolijk:
mevrouw Sloot is op
5 november 90 jaar gewor
den. Alsnog gefeliciteerd
met deze bijzondere leeftijd!
Dat moeten de meeste van
onze lezers nog maar zien te
halen.
Nog meer goed nieuws:
leden van toneelvereniging
Op Nij Foriene hoeven dit
jaar géén contributie te
betalen. Voorstellingen zijn
moeilijk te organiseren in dit
Corona-jaar, vandaar.
Schokkend nieuws: er ligt
een bom onder het Rode
Plein!!! Nou ja… in de
podcast van schrijver en
radiomaker Kees Meijers
is dat het geval. Blijkbaar
liet onze dorpsgenoot
zich inspireren door het
uitzicht vanuit het zijraam
van Doarpsstrjitte 20. Hij
maakte ’Het naderende
onheil’: een spannend en
gelukkig fictief verhaal
in drie delen. Leuk
om te beluisteren via
https://soundcloud.com/
kees-meijers Wie goed
oplet, hoort bekende
Easterwierrumer stemmen.
Van een bom is het natuurlijk
een kleine overgang naar
een terrorist. Mocht u rond

de Kerstdagen iemand zien
lopen met een grote zwarte
baard, dan hoeft u niet
meteen alarm te slaan in de
Buurtpreventie-app (“Daar is
deze app wél voor bedoeld”).
Baardmans is op wereldreis
en logeert nu – na
quarantaine – in de pastorie.
Want als wereldreiziger wil
je Easterwierrum natuurlijk
niet overslaan! Dat hij
familie is van de nieuwe
pastorie-bewoners, speelt
wellicht ook een rol bij de
keuze om hier te komen
logeren.
Wie dan weer niet op
wereldreis kan, is Sinne
Kooistra. Mag niet van
school, vanwege Corona.
Ze vindt het heel erg
jammer, maar het is niet
anders. Het geld dat ze tot
nog toe heeft opgehaald
(met ondermeer haar
pizza-actie), bewaart ze
om later alsnog een reis te
maken. “Ik heb nog geen
idee wat voor reis, maar
sowieso wel een heel leuke
en bijzondere. Misschien
ga ik nog wel door met
Sunday Pizza’s, want af en
toe pizza’s bakken voor
mensen is altijd leuk!”.
Doarpsstrjitte 36 staat leeg
sinds Hannelie Boks begin

december verhuisde. Eerst
was er sprake van dat het
huis zou worden verkocht,
later stond het toch op een
verhuursite. Dorpsbelang
heeft ervoor gepleit om
het huis in de verkoop te
doen en er waren ook zeker
geïnteresseerden, maar
woningbouwvereniging
Elkien besloot toch om het
weer te verhuren. Of toch
niet, want de laatste keer
dat uw redacteur langsliep,
stond er een Te Koop-bord
in de tuin. Een interview
met de Doarpskrante lijkt
ons verplicht onderdeel bij
de koop.
En dan horen we u denken:
waar blijven de schildpadden? Toen we Jarno
Hogeboom eindelijk bij
zijn fotoshoot (zie blz 26)
onder de kerstboom vandaan
konden trekken, vertelde hij
het volgende: “Het ene ei is
ontploft, geen grap. Dood
embryo. Het andere ei is zo
goed als prima en komt rond
januari uit.” Is er toch iets
ontploft in Easterwierrum,
maar gelukkig geen bom.
Nou maar hopen dat dat zo
blijft rond de jaarwisseling.
Tot ziens in 2021, waarin we
hopelijk weer volop Wist u
datjes hebben over feestjes,
gezelligheid, spannende
ontmoetingen en andere
dingen die we in 2020 node
moesten missen.
TdV
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No noch wenje yn de sakristy,
mar oer 5 jier yn de tsjerke
It doarp ken se miskien noch
net sa goed, mar se binne al
faak ûnderwerp fan petear
west: ‘de minsken fan de
tsjerke’. Gelokkich ha se ek in
namme en sa nijsgjirrich as de
redaksje is, moast der in ynterview plak fine!
Reinder van der Land (30) en
Petra Wierstra (30) wenje sûnt
augustus 2019 yn ’e sakristy fan
de Sint Wiro-tsjerke. Petra wenne
earst mei in freondin yn Ljouwert
en wurke yn Snits. Reinder wenne
yn Starum, mar hie syn wurk yn
Makkum. “Hjirtroch moasten we
folle hinne en wer fleane”, fertelt
Reinder. “Ik hie myn eigen hûs
yn Starum al ris ferboud, mar we
sochten eat dat sintraler lei. Nei
wat omsneupen op it ynternet
seach ik dizze tsjerke stean en
tocht ik ‘Hé, dit is wol in moai
plakje’. Ik moat altyd wat om
hannen ha om te ferbouwen.”
Petra nimt it stokje oer: “Mei it
earste besjen bin ik mei west, mar
mei it idee dat it dochs neat wurde
soe. Letter ha we noch in twadde
kear sjoen en hie Reinder al in
hiele tekening makke. Doe waard
ik entûsjaster.”
It gong net maklik om op
doe 24-jierrige leeftyd bij de
gemeente oan te klopjen foar de
blaudrukken, mei de yntinsje om
de Sint Wiro-tsjerke yn Easter
wierrum te keapjen. “Ik bin yn
totaal oardel jier dwaande west
om de tsjerke op namme te
krijen”, seit Reinder. “We hiene
fansels wol in pear betingsten.
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Der moast in wenbestimming op
komme en de fergunnings moas
ten rûn weze. Ik hie myn tekening
al klear, dat dêr moasten se allin
nich noch goed nei sjen. Mar der
siet gjin skot yn. Om’t ik befreone
wie mei in architekt en dy efkes
syn stimpel derop sette, koe it wol
yn ien kear. Dêr ha wy wol gelok
mei hân! Yn jannewaris 2017
krigen we einliks de kaai.”
‘Church warming’
Alles siet noch yn de tsjerke;
fan de tsjerkebanken oant it alter
en it bychthokje. “We ha sa’n
fjouwer banken holden, de rest
ha we ferkocht. Se steane no yn
Roermond en Zwolle, yn kafee-

restaurants. Doe’t we de kaai
krekt hiene, ha we earst in ‘church
warming’ hân. Elkenien koe doe
moai sjen hoe’t it der fan binnen
út seach. Yntusken wennen we by
de âlders fan Petra yn Holwert,
om’t it hûs yn Starum ferkocht
wie. We ha earst sa gau mooglik
de sakristy klear makke, dêr’t
we op it stuit yn wenje. We ha
der flierferwaarming yn lein, it
isolearre en dy mâle gipsplaten
fan it plafond helle, no sjochst de
orizjinele balken wer. Fierder is
der in moaie keuken ynkaam en
fansels in badkeamer.”
Wurk
Reinder hat in skipmakkerij
en bout skippen foar sawol de
kommersjele as partikuliere
sektor. Hy hat dêrneist syn eigen
merk Zilverman, wêrmei’t hy
lúkse tender-sloepen bout nei
winsken fan de klant. “Troch
de corona rinne de opdrachten
spitigernôch wol achterút. Yn
maart ha we in bedriuwsgebou
oankocht yn Dronryp, mar we
moatte no earst efkes sparje
foardat we wer los kinne mei it
ferbouwen. De tiid ha we der op
dit stuit ek net echt foar, mar dat
komt aanst wol wer. It wurk giet
dochs earst foar.”

Petra is dosint Nederlânsk foar it
tmbû op it Lauwerskolleezje yn
Kollum. “It is in útdaagjende
baan, dizze bern ha krekt wat
mear begelieding nedich as
bygelyks hafû-twû learlingen en
dat fyn ik ek it moaie oan dizze
baan. Ik ha op it stuit 6 ferskil
lende klassen, dat it is wol noflik
dat wy gelokkich ûnder dizze
corona-omstannichheden dochs
nei skoalle kinne en de bern de
begelieding krije kinne dy’t se
nedich ha.”
Keningsdei
De baarnende fraach wie eins
wol hoe’t de twa elkoar no eins
kennen leard ha, omdat se net echt
om’e hoeke fan elkoar wennen...
Petra nimt it foartou: “No, wy
hiene online wol wat kontakt mei
elkoar, mar we hiene elkoar noch
noait yn it echt sjoen... Sa’n sân
jier lyn, op keningsdei seagen
we elkoar dan foar it earst. It wie
in knappe sterke kearel mei in
soad humor, dat spruts my wol
oan!” Reinder leit út wêrom hy
foar Petra foel: “Ik hie eins gelyk
in goed gefoel by har. Se hie in
leuke flotte babbel en seach der
goed út!” Nei dy keningsdei siet it
dus hielendal goed by elkoar.
Kilometers flierferwaarming

It doel is om yn 5 jier it tsjerke
diel ek klear te krijen om yn te
wenjen. Oant dy tiid wenje se yn
de sakristy, dêr’t letter Reinder
syn beppe yn komt te wenjen.
“Miskien ferhiere we it ek wol,
partikulier of fia AirBnB. Je witte
noait wat de takomst ús bringe
sil, dat it kin ek samar wer oars”,
seit Reinder. “Wat aanst earst dien
wurde moat, is de betonflier lizze
mei flierferwaarming. Der sil 3
kilometer oan flierverwaarming
yn moatte en 3 betonauto’s binne
der nedich foar it beton, dan hast
efkes in yndikaasje.”
Reinder en Petra litte ús de
tsjerke fan binnen sjen. “It diel
om te wenjen, komt op de boppe

ferdjipping. Ûnder komme
de sliepkeamers. Dit ha we sa
keazen om’t de sliepkeamers dan
simmers moai koel binne, mar
foaral omdat we aanst in prach
tich útsicht ha oer it lân achter de
tsjerke. Foaryn, dêr’t it alter stien
hat, komt in moaie grutte keuken
en dêrneist in iepen trep nei it
wendiel.”
Se binne tige wiis mei harren plak
yn Easterwierrum. “Wy binne gjin
stedsminsken, wy meie graach
op’e romte wenje en Reinder mei
graach wat ferbouwe. Gelokkich
ha we in soad positive berjochten
fanút it doarp hân, dêr wiene we
yn it begjin wol wat bang foar,
mar gelokkich binne de minsken
hartstikke skaplik hjir! We sjogge
der nei út om hjir fierder te
wenjen.”
YNTERVIEW: TRUDY DE VOS EN
MARIE ETTA FOPMA
TEKST: MARIE ETTA FOPMA

19

Wat kijk jij nou?
Naam, leeftijd en beroep:
Han Kroes, 65 jaar, kraanmachinist.
Baukje Kroes, 62 jaar, peuterleidster.
Hoe lang woonachtig
in Easterwierrum:
41 jaar.
Hoe kijken jullie
graag tv/Netflix/films?
Meestal in de keuken
aan tafel. Bier en koffie
binnen handbereik.

Weten jullie nog welke film jullie samen als
eerste in de bioscoop hebben gezien?
Nee, dat weten we niet meer. Is ook zo lang geleden.
Wie zijn jullie favoriete acteurs/actrices?
Julia Roberts, Liam
Neeson, Denzel
Washington, Daniel
Craig, Clint Eastwood. En
voorheen Sean Connery.
Als ze een film over
jullie leven zouden
maken, wie mag dan
jouw wederhelft spelen?
Han: Sandra Bullock mag
Baukje spelen.
Baukje: Han kan door
Liam Neeson worden
gespeeld.

Wat kijken jullie
samen het meest?
Films en series.
Meestal valt Han
sowieso in slaap. Dan
kan ik rustig zappen.
Waar ik een hekel
aan heb, is ‘Chasing
classic cars’. Ik ben
dol op sprookjes, daar
is Han niet altijd van
gecharmeerd. Verder
vind ik spanning in een
film of serie ook mooi.
Plus Westerns.
Welke film of serie
raden jullie onze
lezers aan?
Wij vonden ‘Vis a vis’
heel ingrijpend. En
de serie ‘Sandhamm
murders’. De film
‘Malificent’ is ook
prachtig. Engelse
detectives en
comedy’s.
20

Han is sinds kort met
pensioen. Welke verandering heeft dat in jullie
leven gegeven?
Het is een heerlijk vrij
gevoel. Niks moet alles
mag.
Van welke film krijgen jullie nou echt een
Kerstgevoel?
‘The Polar Express’
en ‘Het meisje met de
zwavelstokjes’.

Zijn dat Han en Baukje, of Liam en Sandra?? Nou ja,
van Baukje mag Liam/Han wel achter die vent van
Chasing Classic Cars aan.

Wie mag de volgende
keer verschijnen in deze
rubriek?
Ineke Abbing.

Wolkom yn Easterwierrum
Dizze kear stelle we oan jim
foar: heit en mem-to be Sjoerd
de Boer en Regina Postma.

Hy sit mei syn heit yn maatskip
op ’e pleats. Sjoerd hat earst it
tmbû dien en hat der noch twa jier
efteroan plakt om it hafû-diploma
te heljen. Nei it heljen dêrfan hat
hy Bedriuwsekonomy dien. “Dy
oplieding hat my leard om de
finansjele aspekten yn in bedriuw
effisjinter te meitsjen. Dat is hjoed
de dei nedich, want op de pleats
moatst ek rekkenje. Tsjintwurdich
geane de kosten elts jier omheech
en de molkpriis bliuwt itselde.”
Sjoerd leit út dat de skaal dêr’t se
no op buorkje, sa earst goed is.

TROCH MARIE ETTA FOPMA

Sûnt koarten wenje Sjoerd en
Regina op de Bûtewei 30, it
hoekhûs dêr’t Klaas en Iris earder
wenne ha. It duorret net lang
mear dat se der mei harren beiden
wenje, want der is in lytse poppe
ûnderweis! “We woene it earst as
in ferrassing hâlde, oft it in famke
of in jonkje waard, mar mei de
20 wike-echo binne we dochs
oerstaach gongen… De ferloskun
dige hat wol trije kear frege oft
we it echt witte woene, mar we
wiene dochs te nijsgjirrich.” Foar
it doarp hâlde se it noch wol as in
ferrassing. Regina is útrekkene op
28 desimber. Dus wa wit sjogge
wy aanst rôze of blauwe ballon
nen! Op de fraach hoe’t it mei
it swierwêzen giet, seit Regina:
“It giet hiel goed! Ik ha oant no
ta eins nearne lêst fan hân. We ha
der in soad nocht oan om de lytse
wolkom te hjitten.”
Túnfeest
Fansels wie de redaksje benijd nei
hoe’t de twa elkoar kinnen leard
ha. “Dat wie fan’t simmer tsien
jier lyn, we wiene doe op stap
yn Blauhús, op it altyd gesellige
túnfeest yn de fersierde tsjerke
tún”, fertelt Sjoerd. “Ik gong
der hinne omdat der ek in oar
famke komme soe dêr’t ik wol in
eachje op hie, allinnich dat famke
kaam mar noait!” Gelokkich
mar, want Regina wie der wol!

Op de folgjendefeestjes kamen
se elkoar wer tsjin en nei in pear
feestjes binne de tillefoannûmers
útwiksele.
Ûnderwiis
Regina (28) komt fan Skettens en
hat in twalingsuske en in broerke.
Se wist al hiel lang wat se wurde
woe. Sa hat Regina nei it tmbû
(vmbo) earst de mbû-oplieding
Ûnderwiisassistint dien yn Snits
en dêrnei de Pabû op hbû-nivo
yn Ljouwert. Yn har oplieding
hat se har spesjalisaasje foar de
lytste bern ôfrûne. Hjoed de dei
wurket Regina op de basisskoalle
yn Itens. Dêr stiet se foar groep 1,
2 en 3. “Mar sommige dagen ek
wol foar de boppebou, hear. It is
in lytse skoalle mei net safolle
bern, dat se ha my ek wolris yn ’e
boppebou nedich.”
Sjoerd (30) komt fan Boazum.

Samar klear
Tegearre ha se hjirfoar fjouwer
jier yn Skearnegoutum wenne, yn
in hierhúske mei in lytse tún. “We
wiene op syk nei in húske mei in
bytsje mear romte. It is lestich om
no in betelber hûs te finen. Omdat
Klaas en Iris freonen fan ús binne
en wisten dat we wat oars soch
ten, wie it samar klear. We ha hjir
no in prachtich plakje en it is ek
maklik foar Sjoerd, omdat er foar
syn wurk wol ris gau op de pleats
wêze moat.”
Yn de frije tiid meie Sjoerd en
Regina graach efkes te kuierjen
op it strân of nei it bosk, mar ek
lekker út iten of in drankje dwaan.
De freoneploech út en rûnom
Skearnegoutum sit op freedtejûn
ek noch wolris by elkoar yn ’e
keet. Al is dat no wol minder sûnt
de Corona tastannen. “Wy tinke
hjir yn elts gefal noch fiif jier yn
Easterwierrum te wenjen. It is
mar krekt wannear’t ús âlders fan
de pleats gean, sadat Regina en ik
der yn lûke kinne.”
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Verbouwing
Sytze en Tessa zitten weer lekker op de bank
Oké, de verbouwing liep wel
eens anders dan gepland, maar
Sytze en Tessa hebben hun doel
bereikt: met de kerst zitten zij
op hun nieuwe bank in hun
compleet vernieuwde huis.
En het is nog mooier geworden
dan ze zelf hadden gedacht!
DOOR TRUDY DE VOS

Sytze de Vries (30) en Tessa
Bootsma (26) huurden Doarpsstrjitte 43 eerst. Toen ze de jaren
30-woning konden kopen in
2017, besloten ze meteen dat
ze het huisje dan goed wilden
verbouwen. Daar startten
ze mee in juni 2018. Aan de
achterkant kwam er liefst 7x4
meter bij, zodat ze nu een ruime
woonkamer, grote keuken
met kookeiland en schuifpui
hebben. Boven zit een badkamer
(die was eerst beneden) en
zijn de slaapkamers ruimer
en lichter geworden. Ook is
alles geïsoleerd en de elektra
vernieuwd. “Eins binne allinne
de bûtenmuorren stean bleaun”,
vat Tessa het samen.
Sytze was de afgelopen
tweeënhalf jaar voortdurend aan
het klussen, naast zijn werk.
“Dat went wol, mar it brekt je
soms wol op”, zegt hij. “Wy ha
ús der in bytsje op fersjoen. De
planning is folslein nei de hel
gien. Je betinke nije dingen en
je komme dingen tsjin. Wy ha
in oantal dingen letter tafoege,
mar dy blieken wol de bêste kar.”
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Tessa: “De oanbou gong hiel
fluch, mar de rest foel in bytsje
ôf. It slopen duorre bygelyks wol
trije moannen.”
Strak en warm
Op de vraag waar ze het meest
blij mee zijn, antwoordt Tessa
meteen “De keuken!”. Sytze is
vooral blij met hoe strak alles is
geworden. “It is moaier en grutter
wurden as wy sels hope hiene!”
De vloerverwarming bevalt hem
ook héél goed. “It siicht net mear
yn ’e hûs”, zegt hij. Tessa vult
aan: “Einliks wie it hûs goar,
âld en kâld. No is it skjin, nij en
waarm.”
De nieuwe indeling vinden ze
erg prettig. De badkamer was
een hokje beneden, nu kunnen
ze boven ruim badderen. Ook is
het huis ruimer dan ze gedacht
hadden. “Wy tochten dat wy in
enoarm grutte, nije bank hiene,
mar hy hie noch wol in slach grut
ter kind. Je fersjogge je derop hoe
grut it no is.”
Al doende leerden ze van alles.
Sytze was natuurlijk altijd al
een handige jongen, maar heeft
handigheidjes opgedaan waardoor
hij veel klussen nu een stuk
sneller kan. Tessa snapt nu veel
beter hoe een huis in elkaar steekt.
Ook bleek zij boven verwachting
goed te kunnen schilderen.

“Se bemuoide har soms mei
dingen, dat ik tocht: Doch mar
net”, zegt Sytze grijnzend. “Mar
we binne gelokkich noch hieltyd
hielendal wiis mei elkoar.”
Gaan ze ooit weer verbouwen?
“Ik soe bêst in lyts húske
opknappe en ferkeapje wolle”,
zegt Sytze. “Mar ik wol nea
wer yn in ferbouwing wenje.”
Tessa vertelt dat de meest gestelde
vraag de afgelopen jaren was
hoe ze volhielden. “Dat fûn ik
soms bêst in yrritante fraach,
want wy hiene net in kar: je
dogge it gewoan. We libben yn
in soarte fan waas. Fansels stelle
je je derop yn, mar je witte fan
tefoaren net hoe’t it útpakke sil.”
Helemaal klaar zijn ze nog niet,
Sytze gaat nog even door in de
kerstvakantie. De wc wordt nog
getegeld met buurman Bertus, en

de bijkeuken moet nog gestuukt,
gesausd en geverfd. Op termijn
komt er nog een nieuw hok en
wordt de tuin aangepakt, want
die heeft flink geleden onder de
verbouwing.
Tot hun grote geluk kregen Sytze
en Tessa ontzettend veel hulp van

familie en vrienden. “Wy sille se
net allegearre by namme neame,
want wy wolle nimmen ferjitte.
Se witte wa’t se binne. Sûnder
harren hiene wy it net rêden.”
Zin om te kijken in het nieuwe
huis? Dat mag, maar graag op
afspraak en op afstand.

Relatietest
Zo’n verbouwing is natuurlijk
de ultieme relatietest. “It gong
mei ups en downs”, zegt Tessa.
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Verbouwing
Jurjen fernijde it hûs folslein
Op de Doarpstrjitte 22 is de
lêste twa jier genôch klust.
Timmerman yn ieren en sinen,
Jurjen Zijlstra, hat it hûs kocht
doe’t it frij kaam. En der moast
noch it ien en oar oan dien
wurde…
TROCH MARIE ETTA FOPMA

Op 24 july 2018 krige Jurjen de
kaai fan it hûs. “Ik bin in wike
oan it slopen west. It hûs wie giel
fan de tar om’t de foarige eigner
yn ’e hûs smookte. Der wie gjin
dûs, gjin waarmwetterliedings,
gjin ferwaarming of isolaasje.
Wol stie der in nij bad, noch yn it
plastic. Troch it hiele hûs moast
de elektra op ’e nij oanlein wurde,
plus it waarme wetter en de
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isolaasje. De trep en de foardoar
binne it ienige dat noch orizjineel
is yn dit hûs. Fierder is alles nij.”
De flier fan de ferdjipping boppe
wie sa ferrotte, datst fanút de
wenkeamer it dak sjen koest.
Jurjen hat boppe trije sliep
keamers makke, wêrfan ien
no de hobbykeamer fan syn
freondinne Wimmie is. Der is
in romme badkeamer mei flier
ferwaarming en in apart húske
boppe. “Ûnder hawwe wy de
muorre tusken de wenkeamer en
de keuken derút sloopt: it is no in
iepen romte. Ek hawwe wy der in
bykoken by makke.”
Blyn deryn
“Ik stapte der blyn yn. Ik wist net
hoe lang it duorje soe of hoefolle

it my kostje soe, mar ik bin mar
gewoan begûn. By de hypo
teek siet in boudepot yn, dat ik
moai brûke koe om alles wer
op te bouwen.” Hy hat it goed
útkynd, want op it ein wie der
noch romte om te ynvestearjen
yn sinnepanielen. Fierder wurdt it
hûs ferwaarme mei flierferwaar
ming en in pelletkachel.
“It is no noflik wenjen, we ha
lekker in plakje foar ússels.
De ôfrûne twa jier wie ik alle
dagen dwaande. Nei it wurk
fuortendaliks nei it hûs, klusse en
om iten by mem. Kertierke ite en
wer werom om te klussen. Ik ha
sels in kear nachts oan it tegeljen
west. Ik hie mei sin te folle lym

oanmakke, wêrtroch ik wol troch
gean moast. It wie in oere as 2
doe’t ik klear wie”, seit Jurjen
laitsjend. “Sorry buorlju!”
Mei tank oan
Allinne wie Jurjen net mei it klus
sen. “In soad maten ha ús holpen.
En pake en beppe, net te ferjitten!
Sy ha alles foar ús ferve. Ik ha
gjin kwast oanrekke.” Dêrom
noch efkes in dikke fette bedankt
fan Jurjen en Wimmie foar it
fervjen, pake en beppe! “En heit
fansels, dy hat in protte dien by it
oanlizzen fan de stroom.”
Op 16 maaie dit jier lutsen Jurjen,
Wimmie en Pip (de kat) yn it
hûs. Op de fraach oft Jurjen de

ferbouwing wer sa dwaan soe,
is hy dúdlik: “Ja hear.”
It plan is dat Jurjen en Wimmie
hjir foarearst wenjen bliuwe, mar
hy hat noch wol in oar hûs op it
each. “As dat frij komt, twifelje ik
gjin sekonde”, seit hy wis.
Op dit stuit is Jurjen mei de
eftertún dwaande. De skutting
stiet der krekt en it folgjende
projekt is om de hottub yn de
flier fan de takomstige feranda
te krijen. “De hottub komt ûnder
de flier fan de feranda. Ast net
yn de hottub sitst, dan wurdt
dy ôfdutsen mei de ferandaflier
dêr’tst dan noflik sitte kinst.”
Moaie manier om wat romte te
meitsjen!
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Kerstquiz

Op onze Facebook oproep om kerstfoto’s te sturen, kregen we de bijgaande foto’s toegestuurd. Wij
bedachten vervolgens dat we er een leuke Kerstquiz van konden maken. Test hoeveel je weet van je dorps
genoten! De antwoorden staan op pagina 43 van deze Doarpskrante. Alle inzenders enorm bedankt!!!

22. Johannes en Ada dromen van
1 Hoe heet het ‘rendier’ van
Anton en Sjoerdtje?
a Misty
b. Lucky
c. Dusty
d. Rudolph

4 Alleen de hond wilde

poseren. Wie is zijn baasje?
a. Carla Aden
b. Rintsje de Boer
c. Harmina de Schiffart
d. Ruurd Speerstra
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een White Christmas. Waar
maakten ze deze foto?
a. Noorwegen
b. Lapland
c. Zweden
d. Bij Winter Wonderland
		 van de Intratuin

5 “Volgend jaar beter”,

hopen Arjen en Trudy.
Waarmee poseren zij?
a. Een kamerden.
b. Een conifeer.
c. Een miskoop van jewelste.
d. Alle bovenstaande
		 antwoorden zijn goed.

7 Volgens
3 Deze Doch Dyn Dream-

kerstboom staat bij één van
de geïnterviewden uit dit
nummer. Wie bedoelen we?
a. Reinder en Petra
b. Jan en Marja
c. Sjoerd en Regina
d. George en Jacky

8 Deze Kerst-Miss is er

9 Sinne zamelde geld in om

kerstboomverkoper
eentje van…
op wereldreis te gaan.
Douwe Miedema moet je
a. Peter en Wietske
Hoe heet haar pizzakerstbomen altijd…
b. Jos en Corina
onderneming?
a. eerst een dag in de garage
c. Gerrit en Sonya
a. Friday Pizza’s
		laten acclimatiseren.
d. Wouter en Selena
b. Sunday Pizza’s
b. in de tuin planten.
c. Everyday Pizza’s
c. vochtig houden met een
d. Money Pizza’s
		plantenspuit.
d. goed schudden voor
10 Wie herken je op Tjitskes foto van het kerstfeest in de Ald Skoalle in
		gebruik.
1998? Geen multiple gok bij deze vraag. Tjitske antwoord staat achterin.
6 Zo langzamerhand
weten we
allemaal hoe de
schildpadden van
Jarno heten, met
dank aan hun
terugkerende
verschijning
in onze Wist u
dat-rubriek.
Welk vrouwtje
dreigt hier
te worden
verorberd?
a. Beyoncé
b. Berlijn
c. Jeanette
d. Corrie
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Keukenkribels!
Nei al it swiete spul fan Sinteklaas, diskear
op de hartige toer! Lytse hapkes dy’t útstald
wurde kinne op bygelyks in grutte planke.
Ik bin altyd op ’e strún nei nije ideeën en
ha sa stadichoan in map fol mei knipsels
en skreaune resepten. Hjirûnder in pear fan
myn favorite hartige hapkes. Net dreech te
meitsjen en o sa lekker!
Pestokoekjes
3 plakjes blêddaai (út de
friezer, sels meitsje stiet
noch op myn ‘to do’-list)
2 ytleppels reade pesto
100 gram spekreepkes
1 teeleppel drûge oregano
raspe tsiis
-	 Lit de plakjes blêddaai
ûntteie en set de oven
oan op 200°C (ûnder- en
boppewaarmte)
-	 Bak de spekjes yn in
pankoekspanne út en lit se
útlekke op keukenpapier
-	 Bestryk it blêddaai mei de
pesto en ferdiel de spek
jes, de tsiis en de krûden
deroer
-	 Rôlje it daai op, snij it yn

6 plakjes en lis se op in
bakplaat mei bakpapier
-	 Bak de koekjes yn ’e
midden fan de oven yn
sa’n 18 minuten ljochtbrún
Stikjes toast mei aaisalade
Toast
1 ôfbakstokbôle
olive-oalje
piper en sâlt
-	 Set de oven oan op 200 °C
(ûnder- en boppewaarmte)
-	 Snij de bôle yn hiel tinne
plakjes en smar se yn mei
in kwastke mei in bytsje
oalje
-	 Bestrui mei piper en sâlt
-	 Bak de plakjes toast yn
sa’n 10 oant 15 minuten
gear en brún
Aaisalade
4 aaien
2 ytleppels mayonêze
½ pakje mon chou
1 teeleppel moster
½ teeleppel kerrypoeier
2 ytleppels bizelok

-	 Sied de aaien 10 minuten
en lit se skrikke ûnder kâld
wetter
-	 Helje de aaidoppen derôf
en snij se fyn. Snij of knip
de bizelok yn hiel lytse
stikjes
-	 Prykje de mon chou mei in
foarke ek goed fyn
-	 Ming alle yngrediïnten
trochinoar
- Lekker op de stikjes toast
Nutemiks
300 gram, net sâlte, mangels
25 gram sesamsied
2 ytleppels huning
bewyske sâlt
-	 Set de oven oan op 180°C
(ûnder- en boppewaarmte)
-	 Doch alle yngrediïnten
yn in kom en ming goed
trochinoar
-	 Stoart it mingsel op in
bakplaat mei bakpapier en
spried it lykmjittich út
-	 Bak it mingsel yn sa’n 10
minuten ljochtbrún
Lekker ite!
Groetnis, Hilda
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Ûnderdûkers yn Easterwierrum
yn de twadde wrâldoarloch
It lyket as wie it aardich rêstich
hjir yn Easterwierrum yn de
twadde wrâldoarloch, mar neat
is minder wier. Sa sieten in protte
ûnderdûkers yn ûs doarp en it
ferset hie hjir wichtige fergader
plakken. Neffens in dokumint út
it gemeentehûs fan Snits sieten
der hjir yn maart 1945 sels 75
ûnderdûkers.
Fan in pear hûzen en pleatsen is útsocht oft der ek
minsken ûnderdûkt sieten. Sa sieten by de famylje
Dykstra op de Dille 1 (dêr’t Nico van der Werf no
wennet) trije Joadske ûnderdûkers. Twa fan de trije
ûnderdûkers ha yn 2009 in betinkingsstien yn de
gevel fan de buorkerij pleatst en dêrom witte we dat
noch. Op de Dille 3 (Teetún /Camping by de Swette),
dêr’t yn de oarloch Neeltje de Hoop en Teake Walma
(stoar yn 1944) wennen, sieten der fjouwer. By Klaas
Hylkema (no Douwe en Ytsje van der Werf), sieten
der yn elts gefal twa. By bakker Jan de Schiffart
(Tjerkepaed) sieten sels 13 ûnderdûkers, wêrûnder
in oantal famyljeleden, sa as fersekeringsman Rintsje
Baarda út Menaam. Dit wie in neef fan Jan de
Schiffart. By de Hoogma’s op de Mantgumerweg (no
Doarpsstrjitte) sieten der 5.
Dát der safolle ûnderdûkers yn it doarp sieten, kaam
wierskynlik troch Tjeerd Andringa, dy’t op de Bozu
merweg 15 (no Doarpsstrjitte) wenne. Tjeerd wie
nammentlik it pleatslike haadkontakt en de fiedsel
kommissaris fan de Lanlike ûnderdûkersorganisaasje.
Doe’t op in dei Tsjeard Andringa (Grûtte Tsjeard) foar

de doar stie by Bouke Kamsma
op de Dilledyk, wist Bouke wol
hoe let it wie. De doar gie doe
efkes ticht sadat de bern it net
hearre koenen. It ienigste wat
soan André hearde wie; “It is
goed hjer”. Doe’t Bouke wer yn
de hûs kaam, hie der de meidie
ling; “We krije in útfanhûzer!”.
Dit wie in sekere Mos út Den Haag, in ûnderwiizer.
De pleats fan widdo Van der Werf (Hegedyk 6) rjoch
ting Boazum en it hûs oan it slúske (Rauwerda) by de
Snitserdyk waarden brûkt as fergaderromte troch it
ferset. Wierskynlik sieten der dus op noch folle mear
plakken yn it doarp ûnderdûkers. At dêr mear dúdlik
hied oer is, sille we dat úteraard fermelde.
Boppesteande gegevens hawwe wy ek út twadde hân.
Mocht it sa wêze dat it ferhaal dochs oars is of de
gegevens net klopje, dan hearre we dat graach. Der
binne nammentlik in oantal minsken dwaande om de
ferhalen oangeande de oarloch hjir yn Easterwierrum
te ûndersykjen. At der noch minsken binne dy’t mear
ynformaasje of guod ha oer ûnderdûkers yn Easter
wierrum of oare ferhalen út de oarloch, lit it ús dan
efkes witte. Jo meie it ek opskriuwe en by my (Step
han) troch de brievebus skowe.
Alfêst tige tank!
Catharinus van der Werf:
06-53 26 34 98
Stephan Kurpershoek:
06-23 54 14 65/Doarpsstrjitte 18
Op dizze foto út likernôch 1900 stiet neist it skip fan
de tsjerke op it tsjerkhôf in bysûndere grêfstien mei
in hikwurk der om hinne. It moat fan in foarnaam
persoan of famylje west ha hjir út it doarp mar fan
wa?
Stephan
Kurpershoek fan
de Histoaryske
Kommisje heart
it graach:
06-23 54 14 65
Doarpsstrjitte 18
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Schoenenfamilie Kamsma
Met het overlijden van Bouke Kamsma verdween
de familienaam na ruim 140 jaar uit ons dorp. Zoon
André, nu negentig jaar oud en woonachtig in het
Drentse Nijlande, zette de familiegeschiedenis op
papier.

Andries Kamsma met Bouke, Dominicus en Hieke 1914

Bouke, Dominicus en Hieke 1924
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De familiereeks begint wanneer Jacob Douwes
Kamsma uit Dronrijp in 1841 trouwt met Alber
tje Appelhof uit Wytgaard. Het paar vestigt zich als
schoenmaker in Easterwierrum. Jacob en Albertje krij
gen tien kinderen, maar drie ervan overlijden op jonge
leeftijd.
Zoon Marten begint in 1885 als schoenmaker aan de
Schrans in Huizum. Hij trouwt met Sietske Ypma uit
Dronrijp. Het wordt een bloeiende onderneming, want
twintig jaar later hebben ze zes knechten in dienst. Via
zoon Jacobus groeit het bedrijf verder uit. Tegenwoor
dig zijn er zes filialen Kamsma Schoenen, verspreid
over Friesland.
Doeke Pieters Schaafsma uit Boazum is één van de
knechten van de familie Kamsma. Rond 1900 neemt
hij de schoenenzaak in Easterwierrum over. Zoon
Pieter wordt schoenmaker in Wytgaard en zoon Sybren
in Easterwierrum. Aanvankelijk aan de Doarpsstrjitte
20 en vanaf 1950 in het nieuwe huis Doarpsstrjitte 32.
Diggelguod
De vijfde zoon van Jacob Kamsma, Andries, trouwt
in 1881 met Hieke Zwart. Andries is aanvankelijk
boerenarbeider, maar werkt zich op tot winkelier.
Bij boelgoeden koopt hij diggelguod en lytsguod op,
om dit in zijn winkel weer te verkopen. In 1890 bij
de geboorte van het zesde kind overlijden zowel baby
Theodora als moeder Hieke.
De kinderen verlaten na de lagere school het ouder
lijk huis, om elders als lytsfeint of tsjinstfaam de
kost te verdienen. Zoon Jacobus werkt aanvanke
lijk als schoenmakersknecht. Hij trouwt in 1910 en
wordt koster van de RK Dominicuskerk in Leeuwar
den. Dochter Tjitske trouwt in 1911 en verhuist naar
Haarlem. Zoon Johannes wordt boerefeint en boeren
arbeider in Nijhuzum en Workum. Hij trouwt in 1916
met Klaaske de Jong. Na tien jaar verhuist het gezin
naar Zuid-Limburg, waar Johannes mijnwerker wordt.
Jongste dochter Albertje wordt in 1900 op dertienjarige
leeftijd dienstmeid in Franeker. Tien jaar later treedt ze
in als zuster Ubalda in het klooster van Franciscanes
sen in Bennebroek.

Nadat Albertje in 1900 als laatste het ouderlijk huis
aan de Doarpsstrjitte verlaat, hertrouwt vader Andries
(dan 48) met dorpsgenote Riemke Baukes Palstra. In
de volgende jaren worden de kinderen Bouke, Domini
cus en Hieke geboren. In 1912 overlijdt moeder Riemke
en wordt Andries opnieuw weduwnaar met drie kleine
kinderen.
In 1920 kopen zoons Bouke en Dominicus voor 1600
gulden het huis aan de Oudvaart (Dilledyk, waar nu
de bezinepomp van Sypersma is). De familie Kamsma
woont in de ene helft, naast schoenmaker Doeke Schaaf
sma. Andries Kamsma overlijdt in 1931 op 79-jarige
leeftijd.
Dominicus is vanaf de lagere school boerefeint. Hij
trouwt in 1933 en verhuist naar Jirnsum. Zijn broer
Bouke gaat naar de ambachtsschool in Leeuwarden.
Als in 1917 de gebroeders Douma aan de Singel een
timmerfabriek starten, komt Bouke meteen in dienst. In
1928 opent de firma Douma een tweede filiaal in Raalte.
Bouke trouwt in dit jaar met Anna Tekstra. Ze vestigen
zich samen met de broers Jan en Feike Douma in Raalte.
Onderscheiding
In Raalte worden André en Julia geboren. Door heim
wee en omdat in Easterwierrum een nieuwe bedrijfslei
der wordt gezocht, keert Bouke met zijn gezin terug naar
zijn geboortedorp. Na een paar omzwervingen komen
ze terecht aan de Dilledyk 14. Hier worden Louw en
Riemke geboren.
Bouke blijft zijn hele carrière in dienst bij de firma
Douma. Bij zijn 40-jarig jubileum krijgt hij een konink
lijke onderscheiding. Bij zijn pensionering in 1966 is hij
in totaal 49 jaar in dienst op de timmerfabriek.
Dochter Julia werkt na de lagere school als tsjinstfaam
en naaister. In 1954 trouwt ze met dorpsgenoot Meine
Boersma, die ook in de timmerfabriek werkt. In 1960
verhuizen ze naar Bolsward, waar Meine koster wordt
van de RK Franciscuskerk.
Zoon Louw is al snel boerefeint bij verschillende
boeren. In 1955 gaat hij in militaire dienst en sluit zich
aan bij de Marechaussee, om er een opleiding te kunnen
volgen. In februari 1966 schaatst hij de Elfstedentocht.
Vier maanden later krijgt hij in Voorthuizen een onge
luk met de jeep en komt om het leven. Hij wordt bij
d’Ald Toer begraven.
Kuierkampioen
Zoon André wordt opgeleid tot bedrijfseconomisch

Gezin Kamsma 1940

Bouke 1958
adviseur. In 1957 trouwt hij met Hiltje Visser uit Sneek.
De eerste woning is een woonark in de Oudvaart aan de
Dilledyk. Na twee jaar krijgen ze een flat in Sneek en
vanaf 1979 wonen ze in het Drentse Nijlande. Doch
ter Riemke wordt opgeleid tot accountant. Ze trouwt in
1964 met Geert Ebbens uit Sint Jacobiparochie, waar ze
zich ook vestigen.
Bouke Kamsma blijft ook na zijn pensionering actief in
Easterwierrum. Op de volkstuin is hij veel bezig. Zijn
vrouw Anna overlijdt in 1974, zodat hij alleen over
blijft aan de Dilledyk. Dagelijks maakt hij met buurman
Hessel Bouma een flinke wandeling. Eind jaren zeven
tig worden Bouke en Hessel bij een nieuwjaarstunt op
het dorpsplein uitgeroepen tot de plaatselijke kuierkam
pioenen.
Nico van der Werf
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SKOALKRANTE OM ’E ALD TOER

Wij staan voor u klaar met patat en snacks
Elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur
op het Reade Plein in Easterwierrum.
Voor bestellen even bellen
06-54983549
Een bewogen schooljaar..

Bootsma
B o u w b e d r i j f B . V.
Easterwierrum
Voor al uw: - Agrarische bouw
- Verbouwingen
- Restauratie
- Woningbouw
Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8
9021 CL Easterwierrum
Tel. (058) 250 13 25
info@bootsmabouwbedrijf.nl
www.bootsmabouwbedrijf.nl
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- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw

Nog een paar weken en dan is het jaar 2020 alweer
ten einde. Het was een bewogen jaar waarvan
niemand wist wat het ons zou brengen. In januari
hadden we nooit gedacht dat alle kinderen een
aantal maanden later volledig thuis zouden zitten
en thuisonderwijs moesten volgen. Dit vroeg het
nodige van alle kinderen, leerkrachten maar vooral
ook van de ouders. Het team van de Fôlefinne
wil alle ouders hartelijk danken voor hun enorme
inzet tijdens het thuisonderwijs. Het was niet altijd
makkelijk maar toch hebben we het er met z’n allen
goed vanaf gebracht.

Ook konden vele uitjes en andere activiteiten
helaas niet doorgaan. Mede dankzij onze geweldige
activiteitencommissie hebben we er toch iets
moois van kunnen maken. Ook deze ouders willen
wij hiervoor hartelijk bedanken. Ook de ouders
die achter de schermen de nodige hulp hebben
geboden willen wij bedanken voor hun inzet.
Namens het team van de Fôlefinne willen we alle
dorpsbewoners fijne feestdagen wensen en we
hopen dat het jaar 2021 weer mooie dingen met
zich mee mag brengen.

Team de Fôlefinne

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

Groep 1/2/3.

Op donderdag 3 december was het Sinterklaasfeest op
school. Dit jaar anders dan anders. Geen ontvangst op
het Reade Plein, omdat Sinterklaas vanuit huis werkt.
Maar hé, dan bellen we Sinterklaas toch gewoon? De
juffen en meester hadden Sinterklaas’ telefoonnum
mer en zo konden de kinderen toch met hem praten en
liedjes zingen. Zo werd het toch nog een leuk feestje!
Sinterklaas vertelde dat hij in plaats van zijn bezoek
iets anders had geregeld. Om 11 uur werden de kinde
ren in de Tysker verwacht. Wat spannend!
Omdat er al zo veel dingen niet kunnen, wilde de Sint
de kinderen trakteren op een Coronaproof theater
voorstelling. De Kulturele Kommisje, school en de
activiteitencommissie Fôlefinne vonden dit zo’n leuk
idee dat zij hier graag aan mee betaalden.
De kinderen werden getrakteerd op de voorstelling
BUREN van theatergroep Van Ravesteijn Entertain
ment uit Leeuwarden. Wat leuk om weer eens iets in
de Tysker te kunnen organiseren en wat een ontzet
tend leuke voorstelling voor jong en oud. De kinderen
en de spelers hebben GENOTEN. Iedereen blij.

Wist u dat:
- de kinderen uit groep 1,2,3 op donderdag 3 december gebeld hebben met Sinterklaas.
- ze dit best spannend vonden. Gelukkig was de spanning gauw verdwenen, want Sint had over ieder kind
een verhaal.
- ze ook allemaal een prachtig cadeau hebben gekregen.
- ze allemaal hun pietendiploma hebben gehaald tijdens de pietengym.
- we vrijdag de kinderen van groep 1/2 uit Boazum bij ons waren, dit erg gezellig was.
- wij dansen op just dance kerst.
- de kinderen van groep 1/2 een mooie tekening hebben gemaakt en groep 3 een elfje.

Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Bedankt iedereen voor de geslaagde dag!!
AC Fôlefinne
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Groep 1/2/3.

Nieuws uit de
middenbouw:
Ondanks deze rare tijd
proberen we er met zijn allen
het beste van te maken...
Op school wordt er goed
gewerkt en veel geleerd door
de kinderen. Allemaal op zijn
of haar eigen niveau wordt er
hard doorgewerkt! Iedereen
is gewend aan elkaar en aan
het werk van de groep. Het is
erg gezellig in de klas en we
doen heel veel met elkaar!
Sinterklaas was helaas wat
anders, maar toch een groot
succes! Sommige kinderen
vonden dit zelfs nog leuker.
Het was een mooie verrassing
van de goedheiligman, een
voorstelling met daarna zelfs
nog cadeautjes! Wat zijn ze
verwend en vlak daarvoor
waren er ook al pieten op
school langs geweest om
lekker om te rommelen.
Met Kerst hebben we alles
mooi versierd en iedereen is
extra aardig en behulpzaam.
Helaas moeten we het de
komende tijd waarschijnlijk
weer wat anders doen, maar
als iedereen goed op elkaar
let en zijn best doet, moet dit
helemaal goed komen!
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Nijs fan de boppebou:
Nei de hjerstfakânsje ha we wer
in protte by de ein hân en hiel
wat leard.
We binne meiinoar wer wizer
wurden, ha goed gearwurke en
prachtige kreaasjes makke.
We diene mei oan de wike fan
Media Masters (feilich ynternette,
wêr oplette….ensfh.), we ha
lessen hân oer poddestuollen

en skimmels, we kweke
oesterswammen op kofjedik en
fansels hoopje we dat dit slagget.
Ek ha we ferhalen makke,
gedichten skreaun (in diel
hjirfan yn dizze krante) en der
tekeningen by makke.
It Sinteklazefeest wie dit jier
oars as oars: Sinteklaas belle en
hie in ferrassing yn de Tysker!

Sinterklaas

Geweldich.
Op skoalle hiene Tamara, Elisa
en Harmen (gr.8) in suksesfol
programma organisearre wêrby
de help- sinteklazen stik foar stik
moaie en orizjinele surprises
betocht en makke hienen.
It wie tige slagge en gesellich!
En no yn de krystsfear……………..
mei stilte…..

We vierden op donderdag 3 december sinterklaas
Met surprises en ik had Sybren en hij had mij en ik gaf
hem een minecraft seprice en hij gaf mij een trekker
surprise en een cadeau dat hij wou. Het was een hot
weel auto en ik vroeg keeperswanten en Sinterklaas
belde dat we om 11:00 in de Tysker moesten zijn voor
een voorstelling, die over een man en een buurvrouw
de man hield niet van Sinterklaas omdat hij zijn schoen
een keer zette en zette hij er twee en toen zei hij dat
de ene van zijn broertje was, maar dat was niet zo. Die
buurvrouw stal ze omdet ze vroeger arm was en had ze
nog steeds en gaf ze toen de ene terug en de andere
hield ze. Ze waren allerbei weer blij, maar hij moest
het goed maken en ging muziek spelen later gingen we
weer naar school en daar lagen speculaas koekjes op
onze stoel en die mochten we niet op eten we gingen
verder met suprises toen we klaar waren gingen we
spelletjes doen met pitten sakjes gooien en toen gingen
we naar huis. Ik moest heel voorzichtig doen en ik was
thuis en alles was nog goed.
We vonden het alle maal heelGezellig
Geschreven door Ben Tuinier

Paddenstoel
We hadden bij bio over paddenstoelen toen
mochten we ook zelf paddenstoelen kweken:
dan moest je in een bakje met deksel koffiedik
erin doen En dan er sparen (zaden} erin en daarna
gaat hetgroeien maar je moet er wel elke week
en nieuw laagje er overheen doen ongeveer een
zakje!
We hebben nu allemaal een mycelium dat is een
wit laagje {we kweken} oesterzwammen}
We zijn heel benieuwd wat er nog meer gaat
gebeuren !
Voetbal
We mochten al een hele tijd geen echte wedstrijden doen vanwege corona maar we hadden nog wel
training en soms hadden we ook oefenwedstrijden tegen een anderteam van Oosterlittens datwas wel
leuk maar het werd ook vaak oneerlijk, maar we hadden wel een paar gelijke teams een keer; toen werd
het 6-5, want er werd in de laatste minuut gescoord.
Pakjesavond
Toen kreeg ik een dubbele sleufsilo van siku 1.32 voor de mensen die siku niet kennen hier een
beschrijving of zoek het op internet {het zijn trekkers landbouwmachines en stallen en silo een soort van
boerderij speelgoed]
En ik heb een kalverhutje gekregen en een hooischuur en nog een lekkere chocolade letter en hetwas
heel gezellig.
Sytse Kurpershoek
Groep 7
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Mijn wens voor 2021 dat iedereen een fijne nieuw jaar krijgt.
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Kerstverhaal Door Elisa Botter (groep 8)
Het is avond, maar in de stad zijn alle winkels open.
Het is koopavond. Over twee dagen is het kerstfeest.
De mensen doen hun laatste kerstinkopen. De
meeste winkels zijn versierd met gouden slingers
en gekleurde lampjes. Voor de ingang van het
warenhuis staat een man die met glinsterende
ogen naar een familie met vol beladen tassen te
kijken. De kinderen (van die familie) spelen. De man
fluistert: ‘‘Had ik maar 1 vriend, eentje maar”. Hij
liep door de straat naar een donker steegje. Hij ging
zitten op de vieze bank. Hij viel in slaap, maar hij
wist niet dat de kinderen (van die familie waar hij
had naar zitten kijken) hem volgden. Ze hadden hem
gehoord. Die wens. Die enige wens. De kinderen
zagen hem liggen, hij snurkte merkte een meisje
op. Dat meisje ging voor de bank staan. Ze keek
hem eens aan. Ze zei: “ die wens komt vast wel uit’’.
“Komwe gaan terug naar onze ouders” riep 1 van de
kinderen.
1 dag later
Het meisje ging terug naar hetzelfde warenhuis.
Ze kocht kleding en een chocoladereep. Ze stopte
het in een tas en ging naar de speelgoedafdeling.
“Lizzie!!! Waar ben je nou?!” riep haar moeder.
Lizzie liep naar haar toe. “Heb je nog niet genoeg

speelgoed??” vroeg haar moeder. “Ik wil iemand
helpen” zei Lizzie. “Oh wie dan?” vroeg haar
moeder verbaasd. “Een man, hij heeft een vriend
nodig”. Zei Lizzie vrolijk. “Ik weet wel iets wat we
kunnen doen” zei haar moeder.
Weer 1 dag later
Het sneeuwde. Lizzie ging terug naar de steeg. Ze
zag de man. Hij stond op en wist even niet wat hij
moest zeggen. Lizzie vroeg of hij mee wou komen.
“Wat is er dan?” vroeg de man bibberend. Lizzie gaf
hem een warme trui. Hij trok het over zijn kapotte,
vieze trui. Hij volgde haar. Ze kwamen aan bij een
schattig maar groot huis. Ze gingen naar binnen. De
man voelde de warmte. De tafel was gedekt met
een mooi roodfluwelen kleed en er stond allemaal
lekker eten op kerstkransjes, worstenbroodjes,
rollade en nog veel meer lekkers. De hele familie
begroetten hem. Ze gingen allemaal om de tafel
heen zitten. Vader roept “laten we allemaal gaan
eten!” maar dan horen ze iets. Er valt een man door
de schoorsteen. HET IS DE KERSTMAN!! Roepen de
kinderen. ledereen is blij. Zelfs die ene man. Die
man die naar die familie zat te kijken en er nu bij
staat. Zijn wens is uitgekomen. Hij heeft nu mensen
die van hem houden. Vrienden.

Stilte
Wat is stilte soms lekker even alleen...
Lekker stil in het huis.. je kunt ook herrie
Maken, maar voor mij is stil lekkerder
even rustig zijn geen vogel horen zingen o wat kan dat fijn zijn.

Het is stil ik kijk door het raam

fijn die stilte in de

winter is het wit ik zeg tijd voor kerst ik koop een kerst boom en versier hem in stilte Stilte is heel fijn
voor mij; is rust om de drukke dingen de er uit halen.. stilte!
Ben Lucas Tuinier groep 7

Stilte
Wat is de kerstzweer toch weer mooi met kerstboom en
slingers kerstballen en een piek en lichtjes kerststal om naar te
kijken met stilte en lekker in huis bij de lekkere warme kachel.

Oplossing
Kerstpuzzel
1. a

Mijn wens is 2021 dat er geen corona meer is.
Het gedicht van Douwe Gerben Miedema Groep 7.

Sinterklaas surprises
Ik ben Harmen ik mocht sinterklaas regelen met
Tamara en Elisa We deden het met surprises.

2. b
3. b
4. c
5. d
6. d

ledereen moest lootje trekken en voor die gene

7. a

een surprise maken. Het was heel leuk met

8. c

surprises want iedereen had zijn best gedaan we
deden ook spelletjes iedereen vond de
surprises leuk die hij of zij kreeg.

Sinterklaas thuis
Ik heb van sinterklaas visjes voor aan de
werphengel gekregen
en voor het gezin een dartbord
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9. b
10. Vlnr Chalot, Sape, Sasja,
Bauke, Rianne, Feike,
Arjen, Tessa, Inez. Erachter:
Grieke, Dineke, Nynke en
Jitske.
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stilte
Het is stil heel stil
Ik luister wat er om me heen gebeurt
Dan hoor ik ineens iets
Een vogel zo vrij zo blij vliegend door de lucht
En dan is het weer stil
Het is stil heel stil
Ik luister wat er om me heen gebeurt
Dan hoor ik ineens iets
Een auto rijdend naar de horizon
En dan is het weer stil
Het is stil zo stil
Dan hoor ik ineens iets
Paar deuren waar mensen door heen lopen
En dan is het weer stil
Zo stil
Einde
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OPENINGSTIJDEN
n

Gesloten

Media Master 2020

n

n

Mijn wens voor 2021 is dat corona weg is en dat we met kerst en sinterklaas weer bij elkaar kunnen
zijn.
Einde Youp Kramer groep 7

Stilte
Stilte is gewoon stil
even niks tegen elkaar zeggen.
Ik ga even naar buiten en zie ons

Woensdag:
9.00-12.00
13.00-17.00
18.30-21.00

n

Donderdag:
9.00-12.00
18.30-21.00

n

5 december was het zo ver het was pakjesavond onze opa en oma kwamen met een zak vol cadeaus
Toen we bezig waren met open maken vonden we nog 2 zakken met cadeaus. We kregen mooie en
leuke cadeaus. Ik had een zakje chocolade munten en een tony chocolony reep puur met pepernoot
en nog 2 chocolade letters de K en de P die waren heel lekker. Het was heel gezellig

Dinsdag:

Uitsluitend op afspraak

Op vrijdag begon Media Masters, maar toen hadden we samenwerking met Boazem en Wuiwert, dus
begonnen wij maandag met Media Masters je kreeg filmpjes te zien over een meisje die een robot
heeft gemaakt en mee mocht doen met uitvinders de battle. Haar tegenstander was een beroemde
uitvinder (Dylan Banen ) na de filmpje kreeg je vragen als je een vraag goed had kreeg je bits de
school. met de meeste bits won het was heel leuk, want je moest hem dingen over het internet leren.
Er kwam ook een gamer en een vlogger om de robot te leren gamen en accounts aan te maken. Robot
H.E.N.K. was zo slim geworden dat hij de finale haalde tegen Dylan Banen die had een drone gemaakt
die je met je handen
Kon besturen. Onze robot had gewonnen dat vonden we leuk. We hadden meer dan 1000 bits
verdiend.

Pakjesavond

Maandag:

Piety Veldhuis
Smitshoeke 3, 9021 DP Raerd
mob.nr. 06-30703864
mail kapsalonpiety@icloud.com

Vrijdag:

9.00-12.00
13.00-17.00
18.30-21.00

n

Zaterdag:
8.00-12.00

Tot ziens, Piety

‘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.

oude huis daar was het nooit stil, daar was
het een kabaal hoe leuk het ook is om verhuisd
te zijn ik mis het daar al dat kabaal al het geschreeuw
maar ik vond het leuk.
Mijn wens voor het nieuwe jaar
is, dat iedereen gelukkig is en dat ziektes niet meer bestaan
@sybren Speerstra groep 7@
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Wij zijn dag en nacht bereikbaar via:

(058) 822 22 80

Fûgelsangleane 11 info@beistauitvaartzorg.nl
9021 CR Easterwierrum www.beistauitvaartzorg.nl

‘Iedere uitvaartverzekering
is bij ons geldig’
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Een goed adres voor onderhoud en reparatie
van personenauto’s en bedrijfswagens!

GARANTIE

PECHHULP

TANKEN

Autobedrijf Sypersma beschikt over een

Voor garantiebehoud bent u niet verplicht om

professionele werkplaats voorzien van de laatste

met uw nieuwe auto terug te gaan naar de

apparatuur. Door continue scholing beschikken

merkdealer, maar kunt u tussentijds de service en

onze vakkundige monteurs over de know how van

het vakmanschap van onze specialisten inschakelen

de nieuwste technieken. Reparaties zijn bij ons

zónder dat de fabrieksgarantie komt te vervallen.

daardoor sneller, beter en altijd scherp geprijsd.

Dit geldt ook tijdens de garantieperiode!

Wij onderhouden uw auto volgens

U krijgt vooraf een prijsopgaaf, zodat u weet waar u

fabrieksvoorschrift en hebben ervaring met alle

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

merken en type auto’s.Alle werkzaamheden worden

reparatie, airco- en ruitservice bent u bij Autobedrijf

bij ons uitgevoerd onder strikte BOVAG voorwaarden

Sypersma

en wij bieden u volledige zekerheid.

s
Grati ng
bre

en
haale!
servic

Autobedrijf Sypersma
Dilledyk1
9021 CV Easterwierrum
t. 058 - 25 01 215
e. info@autobedrijfsypersma.nl
i. www.autobedrijfsypersma.nl

