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By Sietse Nauta op Tsjerkebuorren 
5 binne der begjin febrewaris lytse 
barchjes berne. Sietse hat twa bargen 
(Berber en Baukje), dêr’t hy alle jierren 
biggen by besiket te krijen. 

DOOR MARIE ETTA FOPMA

Berber is in read mei wite baarch en hat 
op 3 febrewaris 5 biggen krigen. Baukje 
is in swart mei wite baarch en hat sawat 
in wike letter 3 biggen krigen. Der wiene 
mear ferwachte omdat Berber it foarrige 
jier wol 8 biggen hie en Baukje 4. 
De lytse barchjes groeie as koal en rinne 
no lekker bûten. Se soene mei in wike al 
nei bûten kinne mei de mem, mar omdat 
it net gelyk moai waar wie, ha se de earste 
wiken noch yn ’e stâl stien. Sietse hat de 
bargen op ‘t stuit yn ’e grientetún rinnen, 
sa kinne se yn de simmer de tún omspitte 
en hâlde se de beamwâl frij fan ûnkrûd. 
By de berte weagje de lytse barchjes 

minder as in kilo, mar se groeie út ta in 
baarch fan wol 150 oant 200 kilo!

Op it stuit hat Sietse neist Berber, 
Baukje en de bern ek noch 2 bargen 
holden fan ferline jier. Sy ha de nammen 
Nick en Simon krigen. Oan it ein fan 
de moanne geane de bargen nei de 
slacht.  “It fleis is sa op syn lekkerst”, 
leit Sietse út. “Se rinne sawat it hiele jier 
bûtendoar en ha in hokje om yn te skûljen 
by min waar. Sa kinne se op in moai 
rêstich tempo groeie, wêrtroch it fleis 
it bêst ûntwikkelje kin en it dus op syn 
lekkerst is!”

Fan de team (nêst) fan dit jier bliuwe 
der wer twa bargen dy’t Sietse hâldt foar 
de slacht. De oare barchjes krije in oar 
plakje. Mochten jim nijsgjirrich wêze 
nei it bargefleis fan Sietse syn bargen, 
dan moatte jim efkes wachtsje oant de 
folgjende moanne, dan is it fleis te keap.

Barchjes yn ’e maitiidIn dit nummer o.a.:

Verenigingsnieuws

Nieuwe buren: 
Wendy Tilmans en 

Guido Dooremaalen 

Keukenkribels!

Enith Geertsma: Wie staat 
er op de oude schoolfoto 

bij ons in de hal?

De Kleine Dille

Paula rent de marathon

Een wereld aan verhalen en 
tekeningen van de kinderen 

van de Fôlefinne
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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.

DOARPSKRANTE OM ’E ALD TOER

FOTO GEERT SIESLING

Flaters 
Wellicht denkt u als lezer dat de redactie 
zelf zorgt dat het Fries in onze 
Doarpskrante ‘geef Frysk’ is. Niets is 
minder waar. Wij schrijven het hooguit 
een beetje leuk fonetisch op, met hulp 
van het woordenboek, Oersethelp en 
onze eigen fantasie. Gelukkig behoedt 
Hilda Jorna ons altijd voor blunders. 
Zij is onze heldin achter de schermen, 
want zonder haar waren onze Friestalige 
stukken niet om door te komen. Het is dan 
ook beslist níet Hilda’s schuld dat in onze 
gloednieuwe, zelfgemaakte Wurdsiker 
twee kleine taalfoutjes zitten. Zij wees ons 
erop en toen zaten we met een dilemma. 
Want pffff… weet u wel hoeveel werk het 
is om zo’n Wurdsiker opnieuw te maken?! 
Dus als u de flaters spot: gefeliciteerd, u 
bent beter in Fries dan wij. Mochten ze u 
storen, dan nodigen we u van harte uit om 

zélf zo’n woordzoeker te maken.  
Wij denken echter dat we het goed 
maken met de rest van het nummer. 
Met die woordzoeker in lentesfeer 
én een verhaal over de biggetjes bij 
Sietse Nauta, krijgt u ongetwijfeld het 
voorjaar in de bol. Bent u meer een 
winters type, lees dan vooral Gerryts 
hoekje. De Fûgelwacht en Doarpsbelang 
Easterwierrum vertellen u in deze 
Doarpskrante wat ze afgelopen jaar 
deden. Het doet je spontaan verlangen 
naar een jaarvergadering in de Tysker, 
liefst met loterij. We interviewden twee 
nieuwe inwoners en marathonloopster 
Paula Boersma. Dan zijn er ook nog onze 
vaste rubrieken, dus al met al valt er weer 
genoeg te lezen.

De redactie

Colofon

Doarpskrante 

Om ’e Ald Toer

April 2021

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

Marie Etta Fopma

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: 

Goud PrintCenter, 

Alblasserdam

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

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

De volgende Om ’e Ald Toer verschijnt juli 2021
Kopij vóór 23 juni mailen naar omdealdtoer@easterwierrum.nl
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Jaarvergadering Dorpsbelang 2021 Nieuws van Dorpsbelang

We leven nog altijd in een bijzondere 
tijd. Werken vanuit huis, minder 
op bezoek kunnen bij onze dierba-
ren en niet te vergeten de jeugd die 
elkaar minder kan ontmoeten. Ons 
dorpshuis is al tijden niet meer zo 
bruisend als we gewend zijn, omdat 
het Coronavirus nog altijd aanwe-
zig is. Omdat het simpelweg niet 
mogelijk is om een jaarvergadering 
te organiseren, kiest Dorpsbelang 
ervoor om dit jaar haar leden te 
informeren via deze dorpskrant. 

Dit jaar vindt een wissel plaats in het 
bestuur. Petra Miedema heeft aange-
geven haar functie als penningmees-
ter neer te zullen leggen. We hebben 
Romee de Haan bereid gevonden om 
Petra’s functie over te nemen. Normaal 
gesproken wordt hierover tijdens de 
jaarvergadering gestemd en hebben 
eventuele tegenkandidaten de gele-
genheid zich te melden. Vervolgens 
vindt tijdens de jaarvergadering al dan 
niet de benoeming plaats. Bijzondere 
omstandigheden vragen om vinding-
rijkheid. 
Daarom hebben eventuele tegenkandi-
daten tot en met 15 april 2021 de tijd 
zich kenbaar te maken bij de secreta-
ris. Dit geldt eveneens voor leden die 
bezwaar hebben tegen de benoeming 
van Romee de Haan als penningmees-
ter. U kunt deze indienen per post naar: 
Doarpsbelang Easterwierrum, t.a.v. 
secretaris P.Beista, Fûgelsangleane 11 
of email naar: Doarpsbelang@easter-
wierrum.nl
De financiële stukken zijn op te vragen 
bij de penningmeester. 

Jaarverslag 2020
Zoals gezegd, hebben we een bijzon-
der jaar achter de rug. We werden in de 
greep gehouden door het virus. Acti-
viteiten waren er tot maart nog volop, 
daarna nagenoeg niet meer. Dorpsbe-
lang vergaderde digitaal en we hadden 
beduidend minder vergaderingen met 
de beheercommissie. We weten elkaar 
echter goed te vinden per mail en tele-
foon. 
BIS kon niet doorgaan en ook de 
Merke kon in 2020 geen doorgang 
vinden. Maar helemaal geen Merke? 
Dat konden we ons toch niet voorstel-
len? De Merkecommissie overlegde 
met ons over wat nu te doen. Vast 
stond dat er geen Merke gehouden kon 

worden zoals we dit gewend waren. 
De Merkecommissie kwam met het 
idee om een aangepaste versie te orga-
niseren, mits dit veilig kon! Een zeer 
inventieve ploeg organiseerde zo toch 
een afgeslankte versie. 
Het contact met de gemeente Súdwest 
Fryslân is goed te noemen. Dorps-
belang is in nauw contact met de 
gemeente over het reilen en zeilen in 
Easterwierrum. Ook trekken we samen 
op om in 2021 het dorpsplein dan 
eindelijk aan te pakken! Er zijn diverse 
subsidies van fondsen binnengehaald, 
zodat de plannen doorgang kunnen 
vinden. Dorpsbelang heeft consequent 
erop aangedrongen bij de gemeente 
om de omwonenden mee te nemen in 
dit verhaal. Dit blijven wij natuurlijk 
scherp volgen! 
Aangezien de hekjes op de Tsjerke-
bourren in erg slechte staat verkeerden, 
zijn deze op verzoek van Dorpsbelang 
vervangen door de gemeente Súdwest 
Fryslân. Wij hebben benadrukt dat ze 
wederom van hout moesten zijn en in 
dezelfde stijl dienden te blijven. We 
hebben het immers over een histo-
risch pad. Er staan meer hekjes op het 
programma om vervangen te worden, 
omdat ook deze in zeer slechte staat 
verkeren. Ook hierbij geldt: Vernieu-
wen met oog voor de historie. 
Ook heeft u misschien gezien dat de 
betonnen bollen op het Reade Plein 
zijn verdwenen. De bollen raakten 
constant los en vormden hierdoor een 
gevaar. Op verzoek van Dorpsbelang 
zijn kunststof paaltjes geplaatst. 
Aangezien het dorpsplein zo kaal zou 
zijn zonder kerstboom, besloot Dorps-
belang deze voor haar rekening te 
nemen dit jaar. Bij het nieuw in te rich-
ten plein blijft een plekje beschikbaar 
voor een fairybell.

Op 2 maart 2021 had Dorpsbelang 
het jaarlijkse bestuurlijk overleg 
met wethouder Dam via Teams 
(beeldbellen). Wethouder Dam 
neemt het stokje over van voorma-
lig wethouder Offinga, die burge-
meester is geworden in Hardenberg. 
We hebben kennisgemaakt met de 
wethouder en een aantal actuele 
punten besproken.

Onderhoud speeltuin
Dorpsbelang heeft aangegeven dat de 
speeltuin er wat rommelig bij ligt sinds 
de overgang naar de gemeente. We 
verzochten dan ook om hier oog voor 
te hebben. De gemeente laat weten dat 
er onder de schommels nieuwe hout-
snippers zullen worden gedaan en dat 
het e.e.a. zal worden nagelopen. 

Vergroenen dorp
Dorpsbelang heeft nogmaals bena-
drukt dat groen in het dorp belangrijk 
is. Ook het onderhoud hiervan. De 
gemeente geeft aan dat met de herin-
richting van het dorpsplein er aanzien-
lijk meer groen bij komt. Voor nog 
meer groen is momenteel geen extra 
geld beschikbaar. Het is al een uniek 
feit dat het dorpsplein überhaupt kan 
worden vernieuwd, omdat dit immers 
nog relatief kort geleden opnieuw is 
ingericht. 

Bushokje Dorpsplein
Het bushokje vraagt aandacht. Het is 
in de ogen van Dorpsbelang nu niet 
bepaald een sieraad. We stelden de 
vraag of het mogelijk is om een kunst-
werk te laten maken als bushokje. 
De gemeente kijkt of hiervoor subsi-
die kan worden vrijgemaakt en komt 
hierop terug. 

Uitbreiding parkeergelegenheid 
Tysker
Aangezien de Tysker een vitaal en 
gezond dorpshuis is dat bruist van de 
activiteiten, is de wens uitgesproken 
om de parkeerplaats aldaar uit te brei-
den. Het idee was om de aanwezige 
sloot te dempen en elders te compen-
seren, om zo meer parkeerplekken te 
creëren. Bij drukte leveren geparkeerde 
auto’s soms hinder op op het achterge-
legen bedrijventerrein. De gemeente 
heeft aangegeven dat de sloot niet 
wordt gedempt en dat van uitbreiding 
van de parkeerplaats geen sprake kan 
zijn. Immers, het parkeerterrein achter 
de school staat altijd nagenoeg leeg. 
Daar kan bij drukte prima worden 
geparkeerd. Wel wil de gemeente 
eventueel belijning aanbrengen op het 
huidige parkeerterrein, waardoor effi-
ciënter kan worden geparkeerd. Dorps-
belang zal dit met de beheerscommis-
sie bespreken. 

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer neemt af in 
het dorp. Dit beïnvloedt de leefbaar-
heid. Dorpsbelang bracht dit onder de 
aandacht bij de gemeente. Die onder-
schrijft het belang van goed openbaar 
vervoer. De verantwoordelijkheid hier-
voor ligt echter bij de provincie. De 
gemeente adviseert om hiervoor bij de 
provincie aan te kloppen. 

School
Het belang van het behoud van 
de school is door Dorpsbelang 
nogmaals aangekaart. De gemeente 
heeft de wettelijke taak te voorzien 
in voldoende onderwijshuisvesting. 
Het schoolbestuur bepaalt echter de 
koers. Aanvragen voor nieuwe onder-
wijshuisvesting moeten jaarlijks voor 
1 februari worden ingediend bij de 

gemeente. Het bestuur van de school 
heeft een aanvraag ingediend voor 
een streekschool. De verwachting is 
dat het college van Burgemeester & 
Wethouders voor de zomer uitsluitsel 
kunnen geven over hoe de gemeente 
denkt over de streekschool. Dit is van 
belang voor het verdere verloop. 

Nieuwbouw(woningen)
Dorpsbelang heeft aangegeven dat er 
vraag is naar nieuw te bouwen wonin-
gen in het dorp. Er is meer vraag dan 
dat er aanbod is. Dorpsbelang kan 
locaties aangeven bij de gemeente die 
wij geschikt vinden waar geïnteres-
seerden eventueel nieuwe woningen 
kunnen (laten) bouwen. Dorpsbelang 
en de gemeente bouwen zelf geen 
woningen. Geïnteresseerden die een 
woning willen (laten) bouwen, kunnen 
zich melden en er zal dan worden 
gekeken of de locatie geschikt is voor 
woningbouw. De gemeente is hierin de 
bepalende factor en zal in overleg met 
Dorpsbelang hierin uiteindelijk het 
besluit nemen. Nadrukkelijk worden 
geen toezeggingen gedaan door de 
gemeente, aangezien er maar beperkte 
ruimte is in Súdwest-Fryslân voor het 
bouwen van nieuwe woningen. 

Herinrichting plein
In eerste instantie zou het dorpsplein 
voor de zomer worden aangepakt. Dit 
moet worden bijgesteld tot na de zomer, 
vanwege de planning van de gemeente 
EN het inlichten van de omwonenden. 
De gemeente heeft toegezegd eerst in 
contact te treden met de direct omwo-
nenden. De regie en verantwoordelijk-
heid hiervoor liggen bij de gemeente. 

Namens Dorpsbelang Easterwierrum,
Paul Beista, 
secretaris
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Ien aktiviteit dit jier oan no ta: 

Stimme yn de Tysker
Nee, it wie net omdat de stimbiljetten 
sa grut wiene, dat Easterwierrum 
keazen waard as plak om te stimmen. 
It gong wol om de romte yn dizze 
spesjale tiid. En de yndieling fan ús 
doarpshûs is der suver foar makke 
om trochrinnend in hiel soad minsken 
te ferwurkjen, sûnder dat je elkoar 
tsjinkomme. 
Moandei 15 maart hat de gemeente-
ploech it stimburo ynrjochte, 
stickers plakt en de stimhokjes 
delset. Se koene by ús wat makliker 
nei binnen mei har materiaal as yn 

Boazum... Wy hiene de grutte wand 
derút helle om genôch earmslach te 
hawwen. 
Op 17 maart ha wy om 7 oere de doar 
los dien en kaam de earste ploech 
stimburoleden om har te ynstallearjen. 
Healwei achten waard de alderearste 
stim yn Easterwierrum útbrocht. 
En der soene goed 600 folgje, moai 
ferdield oer de hele dei. Om twa 
oere kaam de twadde ploech, dy’t 
oan slutingstiid ta de saken regele. 
Om njoggen oere wie it stimmen 
dien en koe der teld wurde. De earste 
ploech kaam no wer werom en sa koe 
der mei elkoar teld wurde. 
Alle tafels kamen yn in grutte rûnte en 

de rom 600 ynlevere stimbiljetten yn 
steapeltsjes derop. Se hoegden yn de 
Tysker dus net oer de grûn te krûpen. 
Dochs duorre it noch oan hast ien 
oere ta, foardat alles goed teld wie, de 
útslach opskreaun en de stimbiljetten 
yn de grutte papieren pûden dien om 
se nei it gemeentehûs te bringen. 
Elk krige noch in formulier fan de 
gemeente mei, dat se dizze jûn sa let 
wol oer de dyk mochten. 
Op tongersdei waard it spul wer 
opromme. Oer in jier wer yn 
Easterwierrum? 

Nije skjinmakkers
Flak foar it stimmen hat Jolanda 
van der Weide foar de lêste kear 
de Tysker himmele. Doe hat se it 
stokje (de kaaien) oerdroegen oan 
Sinne en Enith Kooistra, dy’t tenei 
it skjinmeitsjen regelje. Moandei 
22 maart binne se begûn, no ha se 
earst wer even time-out. Jolanda 
bedankt! Sinne en Enith sukses 
yn de nije funksje, wy hoopje 
dat jimme net te lang hoege te 
wachtsjen om oan it wurk. 

Nederlandse samenvatting: 
Op 17 maart was de Tysker 
stembureau, omdat er in Bozum te 
weinig ruimte was. In twee ploegen 
verwerkten de stembureauleden meer 
dan 600 stemmen, die na negen uur 
geteld moesten worden. Alle tafels 
werden ingezet vanwege de grootte 
van de biljetten. Om één uur ‘s nachts 
gingen de vrijwilligers naar huis, met 
een vrijgeleide van de gemeente voor 
de avondklok. 
Nieuwe schoonmakers: Jolanda 
van der Weide heeft haar functie 
overgedragen aan Sinne en Enith 
Kooistra.

Út de Tysker

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: 06 1843 2236

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 Feriening Út de Losse Pols
Kontaktpersoan: Hedzer van der Meer
Til: 058 250 1228
Email: hedzerjulia@home.nl

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

Lieve mensen,

Iedereen wil ik bedanken voor de 
overweldigende belangstelling 
voor mijn 25-jarig jubileum als 
doktersassistente in de praktijk 
van huisarts Hornstra. Door de 
honderden kaarten, de bloemen en 

de cadeaus is het mij onmogelijk 
iedereen persoonlijk te bedanken. 
Het was voor mij een onvergetelijke, 
hartverwarmende dag. 

Hartelijke groet,

Alie van der Zee

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
Skans 4
8831 XS Winsum
0517-341272

Hornstra
It Oerd 12
8635 LB Boazum
0515–521223

Schoolvakanties 2021
Mei 1 - 9 mei (+ 10 - 14 mei)
Zomer 10 juli - 22 augustus
Bouwvak 24 juli - 8 augustus
Herfst 16 - 24 oktober (noord)
Kerst  25 december - 9 januari

Praktijk Hornstra gesloten
Mei  10 - 16 mei
Zomer 31 juli - 22 augustus
Herfst 9 - 17okober
Kerst 25 december - 2 januari

FOTO GEERT SIESLING
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De Ald Toer
Yn oktober ha wy mei Stichting 
Begraafplaats Easterwierrum aller-
hanne soarten stinzebollen plante by de 
Ald Toer. Der bloeie al ferskate soar-
ten. It is de muoite wurdich om dêr ris 
efkes te sjen.

Natuerlik Ferskaat en De Fôlefinne
Fanút it projekt Natuerlik Ferskaat lei 
der al in skoftke in plan klear om de 
skoalbern in fruitbeam mei te jaan om 
thús te plantsjen. Troch de Corona-
maatregels wie it lestich om dit te 
organisearjen en dêrom ha wy it útsteld 
oant fan ‘t hjerst.

Kuikens in het land, poes in de mand
De greidefûgels binne wer werom. 
De lêste jierren ha de fûgels it dreech. 
De universiteit fan Grins docht yn de 
Súdwesthoeke in soad ûndersyk nei 
skriezen. Derút blykt dat der te min 
piken grut wurde om de populaasje 
yn stân te hâlden. It oantal aaien dat 
útbret wurdt, is noch ridlik grut, mar 
it oantal piken dat folwoeksen wurdt, 
is hiel lyts. Dit hat in hiel soad oarsa-
ken. Op de wyldkamera’s sjogge se in 
soad predators lâns kommen. Fierwei 
it meast binne dit katten dy’t it fjild yn 
geane. Dêrom ús oprop: hâld de katten 

de kommende moannen nachts yn ‘e 
hûs. De BFVW hat ferline jier hjir in 
soad oandacht oan jûn. Op YouTube 
stiet in filmke fan Emiel Stoffers, sjon-
ger fan De Hûnekop, en syn kat Gurbe 
dy’t meidogge oan de aksje: Kuikens 
in het land, poes in de mand. Aardich 
om te sjen.

Wyldrêder
Om foar te kommen dat der fûgels 
en haskes yn de meanmasines telâne 
komme, ha wy mei de boeren rûnom 
Easterwierrum in nije aksje opsetten. 
Mei in ‘akoestische wildredder’ wurdt 
it wyld ferjeit. Foarop de trekker sit in 
lûdsboks. It apparaat makket in heech 
lûd. De bisten ha de gelegenheid om 
fuort te gean, foardat de trekker en 
meanmasine der oankomme. Wy ha 
it idee opdien by de fûgelwacht fan it 
Skriezegebied by Idzegea. Dêr binne 
se hiel entûsjast oer de wurkwize.

De kommende tiid kinne wy wer mei 
ús allen oan ‘e slach mei de fûgels en 
alles wat groeit en bloeit. En fierders, 
genietsje fan de maaitiid.

Groetnis fan it bestjoer en 
de neisoargers fan 
Fûgelwacht Easterwierrum

Nijs fan Fûgelwacht Easterwierrum e.o.
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

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

 Tevens:
- Tuinrenovaties
- Straatwerk
- Gespecialiseerd snoeiwerk
- Fruitbomen
- Heesterbeplanting
- Windsingels

Bel of mail voor een afspraak

Dilledyk 18    9021 CV  Easterwierrum
tel. 058-2501568    06-19692904

info@hoveniersbedrijfmelein.nl
www.hoveniersbedrijfmelein.nl

Wilt u ook adverteren 
in de dorpskrant?

Mail dan naar

info@easterwierrum.nl

Kindercentrum Inky Pinky
Selanswei 2

9012CN te Raerd

Kinderopvang voor kinderen 
van 0 - 13 jaar

Maandag, dinsdag, woens-
dag en donderdag

Peuteropvang
8.30-12.30

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

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

Of kom gezellig langs.

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

franchise onderneming van Kinderwoud

Kvk.nummer: 58571973

Graach wolle wy eltsenien 
tanksizze, foar it waarme 
oantinken en meilibjen 

nei it ferstjerren fan 
myn leave man, us heit, 

pake en oerpake 

RINTJE
It hat ús tige goed dien.

 
Rennie, bern, 

pake- en oerpakesizzers

Jeu de Boules Feriening
‘Út de Losse Pols’
De Jeu de Boules-competitie gaat woensdag 
21 april om 19.00 uur weer van start. Nieuwe 
leden kunnen zich woensdags voor aanvang van 
het boulen opgeven bij de baan achter de Tysker 
of bij Hedzer van der Meer, tel.: 06-51112324 
of mail: hedzerjulia@home.nl.
De contributie bedraagt 10 euro per jaar.

Tot ziens/Oant sjen.

Het bestuur

Op de foto stiet de helmblom. 
Yn it Nederlânsk de holwortel en de 
Latynske namme is Coridales cava.
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ken dy’t it briefke net goed lêzen ha 
en eins fan neat ôf witte en sa komme 
der yn de lêste dagen foar de eindatum 
dochs noch bestellingen by. In bysûn-
dere aksje wêrby’t we foarôf gjin idee 
fan hiene wat it bringe soe. Achterôf 
hat it hiel wat reuring feroarsake, want 
hjir en dêr waarden tunen kompleet 
opnij ynrjochte.

It is dan in skoftke rêstich yn ferbân 
mei Corona; de ekskurzje nei de plas-
dras fan famylje Nauta en de berne-
fûgelwachtdei geane net mear troch. 
De neisoarch lokkich wol. Der is yn 
dizze tiid in protte reuring yn de natoer, 
sa ek yn Easterwierrum. Dat hat foaral 
te krijen mei predaasje. It docht bliken 
dat der in stienmurd(en) aktyf is bûten 
yn it fjild, mar seker ek yn it doarp 
sels. Der komme ferskeidene meldin-
gen binnen. By Kurpershoek wurde 
se sels midden yn de nacht wekker en 
tinke se dat der in ynbrekker dwaande 
is. Folkert Faber wit sels nachtlike 
bylden fan it bist te meitsjen by Ids 
Willemsma yn de tún. Omdat it om in 
beskerme bist giet, kin de fûgelwacht 
hjir gjin aksje op ûndernimme. At de 

warbere nije hûn fan Joast op in dei in 
stienmurd op eigen hiem yn ’e rekken 
krijt en him ek te pakken krijt, liket de 
rêst yn de buorren yn elts gefal werom 
te kearen. 

It besjoer komt op 4 juny en 26 septim-
ber dochs noch even byinoar. Besluten 
wurdt om it ynformaasjeboerd by de 
Dille derút te heljen en wer op te knap-
pen yn 2021. Der wurde nije potinsjele 
bestjoersleden benadere en der wurdt 
sprutsen oer in nije takomstfisy en 
aksjes foar de kommende jierren, sa as 
it 75-jierrich jubileum yn 2025.

Op sneon 17 oktober is it dan einliks 
safier dat ien fan de lêste plannen fan 
it projekt Natuerlik Ferskaat útfierd 
wurdt. In miks fan ferskate stinzebol-
len wurdt by de Âld Toer ûnder de 
grûn plante. Dit wurdt dien troch frij-
willigers fan de Fûgelwacht en Stifting 
Begraafplak Easterwierrum.

Yn desimber is der oerlis mei basis-
skoalle De Fôlefinne. Alle skoalbern 
krije nammentlik yn it foarjier fan 
2021 út namme fan it projekt Natuerlik 

Ferskaat as ôfsluter in eigen fruitbeam 
of strûk.

2020 is ek it jier dat de lûds ynstallaasje 
by de SwelleTille opnij ynstallearre 
wurdt, de Fûgelwacht no ek mear fan 
sich hearre lit troch ek stikken oan te 
leverjen foar de doarpskrante, Douwe 
van der Werf wer hjir en dêr eine-
kuorren pleatst, de neisoargers wer 
it fjild yngean, Romke wer it earste 
ljipaai fan Easterwierrum fynt, Dinnie 
Boersma de fûgelhokjes yn it doarp wer 
foar syn rekken nimt, Broer Boersma 
wikelkasten makket, frijwilligers de 
nije beplanting rûnom it keatsfjild 
wetter jouwe, yn Easterwierrum fer -
skeidene soarten ûlen sjoen wurde sa 
as katûlen, Germ Boersma it meanen 
fan it gers by de nije fruittún foar syn 
rekken nimt by de Dille, Folkert Faber 
in nije wyldkamera yn behear krijt, fia 
de BFVW in plasdraspomp oanskaft 
wurdt en op de jiergearkomste bliken 
docht dat Julius Galama best wol 
moaie fûgelhokjes meitsje kin. 
Oant safier 2020,

Stephan Kurpershoek

It jier 2020 begûn eins krekt sa as oare 
jierren, sa stie der op sneontemoarn 
18 jannewaris alwer de earste best-
joersgearkomste op it programma mei 
dêrop folgjend op 25 jannewaris de 
koeke-aksje yn it doarp en op 27 janne-
waris in wichtich oerlis fan de Natuer-
lik Ferskaat kommisje. In grutte aksje 
stie nammentlik foar 14 maart op it 
programma; in beamplantdei wêrby’t 
minsken út it doarp mei in bestellist 
fergees beammen en strûken bestelle 
koene. De ynformaasjebrieven mei 
bestellisten moasten dus klearmakke 
en rûnbrocht wurde, om sa in ynven-
tarisaasje te meitsjen fan wat besteld 
wurde moast by Theo Melein. 

Op tongersdei 20 febrewaris wie de 
jierlikse drok besochte ledegearkomste
fan Fûgelwacht Easterwierrum. Om 
20.00 oere iepenet foarsitter Johan 
Bonekamp de gearkomste. 
Johan begjint mei in ynliedend ferhaal-
tsje wat yn de Vannellus stie, skreaun 
troch Ysbrand Galama. Hy fersoarge 
eartiids ek al in kear de presintaasje 
op ús jiergearkomste. Ysbrand skriuwt   
hjir yn dat de greidefûgels behâlden 
wurde kinne, mar dan moatte alle 
belutsenen wol gearwurkje, Der moat 
dan soarge wurde foar grutte gebie-
ten en foar echt geskikt greidefûgel-
gebiet. De presintaasje/lêzing op dizze 
jûn is yn hannen fan Christel Snoep. 
Mei help fan bylden fertelt se oer wat 
hiembeplanting foar ynfloed hat op de 
oanwêzigens fan fûgels, ynsekten en 
flinters. Om’t Christel ek by it projekt 
Natuerlik Ferskaat belutsen is, hat se 
hjir en dêr minsken yn it doarp ek al 
fan advys foarsjoen en is it yntusken 
gjin ûnbekende mear foar in protte 
minsken. 
Meint Miedema makke ek dit jier 
as ponghâlder wer it oersicht fan de 
kosten en opbringsten. It oersicht 
waard goedkard troch de foarsitter en 
de kaskommisje besteande út Folkert 
Faber en Enith Geertsma. Piet van der 
Meer nimt it stokje takom jier oer fan 
Folkert Faber. Klaas de Jong en Romke 
Veldman fersoargje wer in heldere 
presintaasje oer de fûgels yn it fjild. 

Rûnfragen:  Douwe van der Werf 
hat in opmerking oer it heakkeljen 
yn de Swette, Dinnie wurdearret de 
aksjes fan it hjoeddeistich bestjoer 
wat beäntwurde wurdt mei in applaus. 
Joast freget noch yn de rûnfraach hoe’t 
it komt mei it ynformaasjeboerd dat 
skansearre is en it spuitsjen fan gif yn 
de iere maitiid dat gefolgen hat foar it 
fretten fan lytse pykjes. Mooglik kin 
oer it lêste wat ferteld wurde yn de 
doarpskrante. It bestjoer nimt dizze en 
oare saken mei. 

Moandei 24 febrewaris stie der in 
plantdei fan fruitstrûken en beammen 
by de Dille op it programma. Bern fan 
basisskoalle De Fôlefinne soene hjir ek 
harren meiwurking oan ferliene. Troch 
it strie-minne waar ha we dit mar net 
trochgean litten. Om’t de fruit strûken 
en beammen wol al levere wiene, 
binne dy doe earst mar útsutele nei de 
ferskate adreskes dy’t ek wat besteld 
hiene. Woansdei de 26e like it waar 
wat better en binne de beammen en 
strûken plante. Mar goed dat we de 
skoalbern ek dizze dei net frege hiene, 
want wy sakken al mei ús learzen fuort 
yn de klaaigrûn en de kûlen dy’t CoFri 
groeven hie mei de mini-kraan wiene 
folrûn mei wetter.

14 maart is de dei dat de minsken 
út it doarp de bestelde beammen en 
strûken ophelje kinne by Hoveniers-
bedriuw Melein. Corona is dan al 
yn ús lân en in protte eveneminten 
binne al ôflast, mar omdat it bûten is 
en we maklik 1,5 meter ôfstân hâlde 
kinne, giet ús aktiviteit troch. Tjitske 
Bootsma is frege om de kofje en koeke 
te fersoargjen. De mannen fan Melein 
en in saakkundige fan de Fryske 
Miljeu Federaasje binne ek oanwê-
zich, sy kinne antwurd en advys jaan 
op fragen oer beammen en strûken en 
it plantsjen dêrfan. Yn totaal binne 
der sa’n 1000 beammen en strûken 
besteld troch sa’n 50 húshâldens, in 
grut sukses. It docht achterôf bliken 
dat minsken som  tiden wol wat mear 
bestelle woene, mar út fatsoen sich 
wat ynholden ha. Der binne ek mins-

Oprjochte 14 april 1950

Jierferslach 2020
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BIS spilet!
Ja, do lêst it goed. 
Berne Iepenloft spul spilet 
yn 2021 har foarstellingen. 
Dus set it mar yn de aginda: 
17, 19, 20, 23, 24 en 26 juny. 
In prachtich foarútsjoch nei 
de lockdown en bysûnder foar 
de tiid, dêr’t wy no yn libje. 

Dat it oars wurdt, dat is wis. 
It is net wat jimme fan ús 
wend binne. It aardige is dat 
dit resultearret yn kreative 
ideeën en útdagingen. Foar 
de regisseurs, it bestjoer, it 
artistike team, mar benammen 
foar de bern! De bern binne 
yn it hiele proses meinommen 
en tinke folop mei yn it 
meitsjen fan it stik fan 2021. 

Wy binne dan ek tige optein 
en hiel bliid dat wy nei it 
skrassen fan de foarstellingen 
fan ferline jier dit jier wer 
kânsen krije om te spyljen. 
In pear bern fan ferline jier 
binne dit jier wer belutsen by 
de foarstelling en sy binne fol 
fjoer oan de slach gien mei de 
nije spilers.

Wy spylje op ferskate plakken 
yn en om Easterwierrum. 
Nijsgjirrich? Hâld ús 
Facebookside, de webside en 
de ferskate media yn’e gaten. 
Wy komme gau mei mear 
nijs! 

BIS 17, 19, 20, 23, 24 en 
26 juny 2021

Wist u dat….?!

Worstelden we in ons vorige nummer 
nog met de vraag of Doarpsstrjitte 
36 verhuurd of verkocht werd, 
inmiddels is de kogel door de kerk: 
Jelle Zijlstra is sinds maart de 
gelukkige bezitter. Ook al is hij geen 
nieuwe inwoner van Easterwierrum, 
we gaan natuurlijk wél een kijkje 
bij hem nemen als hij gesetteld is. 
Voor de helft nieuw in ons dorp 
is het setje dat vanaf augustus 
als adres Skuorrehofwei 10 kan 
opgeven: Mariëlla Bootsma en 
Douwe Elgersma. Waarmee we 
twee Douwe Elgersma’s in het dorp 
hebben (die ander woont aan de 
Hegedyk), die trouwens geen familie 
van elkaar zijn. Ook bij M&D gaan 
we nog buurten (wij hebbener geen 
problemen mee om onszelf uit te 
nodigen, zoals u merkt). Zij kochten 
het huis van Baukje Boersma 
en Lisette Kooijman, die naar 
een grotere woning in Mantgum 
verhuizen. Baukje en Lisette hoeven 
we overigens niet te missen, want 
zij zullen nog vaak genoeg in 
Easterwierrum te zien zijn, melden ze. 
In de huursector gebeurt ook het één 
en ander. Hoewel Hinke Fopma in 
ons septembernummer nog liet weten 
dat ze van plan was om wel vijf jaar in 
Easterwierrum te blijven wonen, heeft 
ze toch anders besloten. Haar huis 
wordt vanaf juni overgenomen door 
Maureen Stok uit Boksum. U raadt 
het al: ook Maureen wordt benaderd 
door de onvermoeibare journalisten 
van Easterwierrums lijfblad. 

Wist u dat…. deze rubriek is getypt 
op de dag dat Lee Towers 75 werd?! 
(Walk on… walk oooooon…. Krijg dat 
nou maar eens uit je hoofd). 

We namen nog maar een 
Paastompouce van de Keatsferiening 
om het te vieren. Berber Hoitinga is 
jarig op dezelfde dag als Lee, maar 
zij werd slechts 50. Ze is bepaald 
niet de enige die deze respectabele 
leeftijd dit jaar bereikt, wat Berber 
ertoe bracht om geregeld (al dan niet 
in kennelijke staat) een vurig pleidooi 
te houden om ’50’ als Merke-thema 
te nemen. Nou Berber… met al die 
nieuwe Merkecommissie-leden van 
in de twintig gokken we dat het idee 
er niet door komt. Als troost: 50 is 
het nieuwe 40!!! Misschien dat ze 
wel steun krijgt van Petra Zijlstra, 
want die zag eerder dit jaar Sarah. 
Theo Melein vindt hen overigens 
maar jonkies, want die tikte een tijdje 
geleden de 60 aan. Maar hij wordt dan 
weer uitgelachen door Pyt van der 
Meer, want die hoopt op 5 april 80 te 
worden. 
Al die jarigen zijn natuurlijk ook 
ooit geboren… ja lieve lezers, 
dit is een heel soepel bruggetje 
naar… babynieuws. Sjoerd en 
Regina kregen een kleintje, zie het 
geboortekaartje hierbij. Anton en 
Sjoerdtje werden op 3 februari pake 
en beppe van Jiska. Ze moesten hun 
kleindochter wel een tijdje missen, 
want het Coronavirus sloeg hard toe 
in hun gezin en de quarantaine duurde 
eindeloos, maar ze zijn Coronavrij. 
Joeghei! Ook geheel genezen van 
Corona én in blijde verwachting 
zijn Sytze en Tessa. Zij hebben net 
een verbouwing achter de rug, maar 
blijkbaar waren ze toe aan een nieuw 
project.
Alle jarigen, nieuwe woningbezitters, 
nieuwbakken/aanstaande ouders en 
grootouders van harte gefeliciteerd! 

TdV

Met die avondklok konden onze verslaggevers iets minder als paparazzi 
door de buorren sluipen om nieuwtjes op te vangen, maar toch verzamel-
den we weer een mooie collectie Nieuws Dat Er Echt Toe Doet. 

Sneon 2 jannewaris binne wy 
grutske alders wurdden fan Jilles.  

It gjit goed mei ús. 
Wy wolle elkenien tanke foar de 
moaie kaarten mei de felicitaties. 
We wenje hjir noch mar krekt yn 
Easterwierrum en al die kaartsjes 

docht ús goed.

Groetnis  
Sjoerd & Regina

Hier een bericht fan de Merke-
commisie. In 2020 ging de Merke 
niet door en ook dit jaar wordt het 
spannend, maar we gaan er wel voor. 

We hebben inmiddels een vernieuwd 
bestuur. Carolien en Klaas zijn opgehou-
den. Bij deze wil ik ze graag nogmaals 
bedanken voor hun inzet. Ook wil ik 
Jelle bedanken dat hij nog een extra jaar 
blijft. We hadden nog één bestuurslid te 
weinig, dus onze zoektocht ging uit naar 
drie personen. U raadt het al: JAAAA,  
die hebben we gevonden! Marie Etta 
Fopma, Sjoerd Lantinga en Jurjen 
Zijlstra komen ons vergezellen, dus het 
bestuur bestaat weer uit acht personen.
Normaal gesproken had hierover moeten 
worden gestemd in een jaarvergadering. 
Dat zit er helaas niet in, dus we gaan er 
gemakshalve vanuit dat iedereen instemt 
met hun komst. 
Inmiddels hebben we alweer wat online 
vergaderingen gehad en veel geappt. 

De zweef en de draaimolen zijn gere-
geld en met Roelof’s Catering hebben 
we ook alweer contact gehad. Tevens 
is al muziek geregeld. Dus ja, laten we 
hopen dat de Merke dit jaar doorgaat, 
want ook wij zijn klaar met Corona. 
En dan verdrietig nieuws. We kregen te 
horen dat de moeder van Hans Arjaans 
(schiettent) is overleden. Hans en zijn 
moeder hebben jarenlang samen in de 
schiettent gestaan en waren in menig 
dorp een begrip. Wij wensen de familie 
sterkte. 
Langs deze weg wil ik iedereen sterkte 
toewensen met de lockdown en alle 
andere beperkingen door Corona. Ik zou 
zeggen: hou vol. We houden jullie op de 
hoogte.
Groetjes,

Edward 
namens de Merkecommissie (Astrid, 
Jelle, Jurjen, Marie Etta, Nynke, Sjoerd 
en Sytze)

Hoi mede ‘Coronabubbel’-
Easterwierrumers
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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.

Winter
De winters fan ôfrûne jierren mochten dy 
namme amper drage. Foelen der in pear 
flokjes snie dan begong Pyt Paulesma al 
te roppen, dat de winter kommende wei 
wie en de Hôllanske kranten begûnen de 
alvestêdekommisje oan te puonnen om in 
“streefdatum” troch te jaan, dan koenen se 
har tariedingen alfêst “opstarten”. Mar de 
echte winter kaam mar noait.
Mar joed is it al oars. Sniebuien giselje 
troch it gea. Minsken bliuwe thús as se 
de dyk net ophoege. Sa’t it no liket kinne 
wy ynkoarten einliks wer it iis op. Dizze 
winter begjint aardich op de winters fan de 
tachtiger jierren te lykjen. Dat wienen pas 
winters. Earst befrearen de sleatsjes foar ús 
skoalle en letter de Ald Feart achter Jetse 
Dijkstra syn pleats lâns.
Al gau moasten âlderkommisje, Lodewyk 
en ik yn ‘t spier om it kampioenskip fan 
skoalle te organisearjen.
Dy is op ferskate plakken holden: neist de 
Singel, achter Jetse syn pleats, op de Ald 
Feart by Agricola foar en as it wat botter 
oanknypte op de Swette, neist de wente fan 
Jantsje Pool, dêr’t ek de poeiermolke troch 
de froulju fan de âlderkommisje waarm 
makke waard. Ferheftich wie de striid 
tusken de jonges en famkes. Kjeld koenen 
se net en allegearre dienen se mei. As se 
noch net sa betûft wienen, mochten se op 
klompen of skuon meidwaan. En allegearre 
fertsjinnen se in priis.
Yn sa’n winter waarden der ek faak 
iistochten organisearre. Oer fearten en 
kanalen, sleatten en marren fierden dy 
tochten fan doarp nei doarp.
Op in moaie winterdei kamen wy op it idee 
om sa’n tocht mei in keppeltsje skoalbern 
te meitsjen. De tocht begong en einige 
yn Raerd. Wy gongen der reedridende 
hinne, oer de Swette by it slúske lâns. 
It wie gesellich en drok pratende wienen 
wy samar yn Raerd.
Wy skreaunen ús yn en doe koe it mar 
heve. Wy makken in hiele moaie tocht. 

It sintsje skynde mar raak en de wyn soarge 
der foar dat wy sa mar op ’e helte fan ’e 
tocht wienen.
De weromtocht gong it wat minder. 
De sinne skynde noch omraak, mar de 
skaden waarden al wat langer en it wie ek 
wol wat kâlder. Sa no en dan moasten wy 
even wachtsje op de achterbliuwers mar al 
mei al bûkelden wy aardich foarút.
Doe begong it my al op te fallen, dat Klaas 
Allardus net sa goed meikomme koe. 
Hy hie oars in hiele moaie slach. Mar hy 
skeat neat op. En hoewol’t ik net sa’n 
geweldige reedrider bin, naam ik him al op 
sleeptou en sa klauden we aardich fierder 
nei ús eindoel: Raerd.
Nei in skoftsje wie ik benijd hoe’t it mei 
Klaas wie. Dat ik kipe foarsichtich achterom 
en sjoch, dat hie ik net dwaan moatten. 
Myn reed rekke yn in skuor en pats.... 
dêr leinen wy beiden langút op it iis. 
Klaas stie al gau wer oerein, mar it gong 
mei my wat minder. Ik hie yn myn fal mei 
de linker earmtakke myn ûnderste ribbe 
rekke en dat die goed sear. Ik happe nei 
siken, mar nei in skoftsje gong it ek wol 
wer.
Wy skarrelen wer fierder. Klaas die wer 
oergryslik goed syn bêst en ik fernuvere my 
der wer oer, dat er mei san’n moaie slach 
amper foarút kaam. Dat ik naam him wer 
op sleeptou, want it tsjustere al aardich. 
Lokkich wie Raerd yn sicht, dat joech de 
boarger moed!
Mar hûnderd meter fierder kaam ús it 
selde noch ris oer. Wer in skuor en wer 
mei de earmtakke in bêste dúst tsjin myn 
ribbekast. Dat die my ferrekte sear, mar 
Raard wie deunby en wy slaggen der yn 
om de einstreep te heljen. Werom op ‘e 
Dille moast it lêste ein rûn wurde en dat 
haw ik witten. Elke stap dy’t ik die, wie in 
marteling.
Thús die bliken, dat ik twa ribben kniesd 
hie. En Klaas Allardus syn redens wienen 
troch syn buorman ferkeardom slipe.

Stientje is een schat van een 
hond, vernoemd naar een kat 
die uit Friesland kwam. Haar 
vader was een Duitse herder 
en haar moeder een Louisiana 
Catahoula Leopard Dog die 
Guido van een circus kreeg. 
Waar Guido gaat, gaat Stientje. 
En wie Guido nog niet kent, kan 
Stientje gemakkelijk herkennen, 
want ze mist één oog door 

glaucoom. Dat remt haar niet in 
haar enthousiasme en ze stoot 
wel eens haar kop, maar ze kan 
alles nog. Genoeg over de hond, 
over naar de eigenaar. 
Guido is geboren in Haarlem en 
woonde tijdens zijn jeugd in het 
westen. Voor de kunstacademie 
verhuisde hij naar Enschede. 
Zijn eindexamen deed hij in 
straat fotografie in Antwerpen. 
Lange tijd verdiende hij de 
kost als fotograaf voor de 

Hollandse Hoogte (nu het ANP) 
en landelijke (dag)bladen als 
De Volkskrant, Vrij Nederland 
en de Groene Amsterdammer. 
Ook werkte hij in opdracht 
van het Rijksmuseum en 
diverse gemeentes. Hij schoot 
portretten, maar maakte ook 
mooie series. Zo fotografeerde 
hij bijvoorbeeld jongeren in het 
Amsterdamse uitgaansleven, de 

aanleg van het Amstelveenlijn, 
ouders op het schoolplein, 
enzovoort.

Digitale fotografie
Om dicht bij zijn werk te 
zijn, woonde hij jarenlang in 
Amsterdam. Hij merkte dat de 
files steeds langer werden. Ook 
veranderde veel in zijn werk. 
Met de opkomst van internet 
kregen kranten en tijdschriften 
steeds minder inkomsten en 

viel geen droog brood meer 
te verdienen in de fotografie. 
Veel journalisten begonnen zelf 
foto’s te maken met mobiele 
telefoons. Geen ontwikkeling 
waar Guido blij van werd. 
“Ik wil een goede foto maken, 
niet Photoshoppen. Als ik 
ergens kom, heb ik bijvoorbeeld 
een laddertje bij me, zodat 
ik desnoods van hoogte kan 
fotograferen. Ik wil niet achteraf 
alles rechtzetten en bewerken.” 
Neemt niet weg dat hij absoluut 
voordelen ziet van de digitale 
fotografie: “Het stinkt niet 
zo! Ik heb op een zolder bij 
40 graden in mijn zwembroek 
foto’s staan ontwikkelen. Daar 
word je niet blij van hoor. 
Ander voordeel van digitale 
fotografie is dat je direct op je 
scherm ziet hoe de foto wordt. 
Het werkt preciezer, sneller en 
milieuvriendelijker.”

Beveiliging
Toen hij werd gevraagd als 
beheerder/beveiliger van een 
groot fabrieksterrein op de 
Posbank (bij Arnhem, aan 
de IJssel), sprak hem dat wel 
aan. Hij woonde samen met 
een roedel honden (“de beste 
beveiligers”) en een paar katten 
(onder wie kat Stientje, naar wie 
de hond is vernoemd). “Ik was 
al gewaarschuwd: als je eenmaal 
buiten woont, wil je nooit meer 
terug naar de stad. Dat klopte.” 
Toen de steenfabriek waarbij 
hij huisde, werd verkocht, 
verhuisde Guido naar Friesland. 
Hij woonde 9 jaar antikraak 
in Terband, samen met zijn 
honden. Guido moest ook daar 
weer vandaan, en zo kwam 
hij in ons dorp terecht. 

Aan de Butewei 14 woont sinds september 2020 Guido van 
Dooremaalen (60). Aanbellen is niet nodig, hij heeft namelijk 
een bel op vier poten die je komst wel aankondigt: Stientje.

DOOR TRUDY DE VOS
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‘Als je 
eenmaal 
buiten 
de stad 
woont, 
wil je 
nooit 
meer 
terug’
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“Tijdens mijn zwangerschap heb ik een 
hypnobirthing-cursus gevolgd en had 
ik mijn bevallingsplan al uitgedacht; 
ik wilde graag thuis bevallen. Maar 
alles liep toch anders. Ilian is in het 
ziekenhuis met een keizersnede ter 
wereld gekomen.”

Dorpsgevoel
Natuurlijk waren wij benieuwd 
waarom Wendy voor Easterwierrum 
koos. “Ik ben opgegroeid in Folsgare, 
in mijn studententijd woonde ik een 
tijd in Amsterdam,, maar miste ik het 
dorpsgevoel wel. Na de studententijd 
in Amsterdam ben ik terug verhuisd 
naar Sneek, waar nu ook nog een 
groot deel van mijn vrienden wonen. 
Uiteindelijk heb ik nog drie jaar in 
Leeuwarden gewoond. Daar miste 
ik uiteindelijk toch de ruimte en een 
tuin, daarnaast zijn de particuliere 

huurprijzen in Leeuwarden ook best 
wel hoog. Dus ik keek al een tijdje om 
me heen, of er iets anders in de buurt 
beschikbaar was mét tuin en dat was 
hier, in Easterwierrum. Daarnaast viel 
ik ook als een blok voor het prachtige 
vrije uitzicht. Op kerstavond 2019 heb 
ik gereageerd. Ik had niet verwacht dat 
ik het zou krijgen, omdat er nog vier 
andere belangstellenden waren. Ik was 
een beetje in de war, want aanvankelijk 
dacht ik dat ik in Easterlittens een huis 
ging huren, maar het navigatiesysteem 
stuurde me hier heen, haha! Toen ik het 
dorp inreed, vond ik het op het eerste 
gezicht een erg mooi dorp.” 
Tot nu toe heeft Wendy het prima naar 
haar zin hier. Ze hoopt dat ze na de 
Coronatijd vele andere gezichten mag 
ontmoeten.
Voordat Wendy in het huis trok, 
moest er nog wat worden geklust. 

De beneden- en bovenverdieping zijn 
overnieuw geverfd, ook heeft Wendy 
er een licht houtkleurige nieuwe 
vloer ingelegd en natuurlijk is er een 
babykamer ingericht. “Nu is alles weer 
fris en naar mijn eigen smaak!” Dit jaar 
pakt Wendy de tuin ook nog aan.

Bewindvoering
Na de studie Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening is Wendy aan 
de slag gegaan in de hulpverlening 
aan thuis- en daklozen. Alleen paste 
dit werk toch niet helemaal bij haar. 
“Tijdens dit werk kwam ik in contact 
met bewindvoering en de financiële 
hulpverlening aan deze doelgroep. 
Ik ben gaan werken in de detachering 
in de schuldhulpverlening. Ik heb 
door heel Nederland, voor meerdere 
gemeentes gewerkt, hierdoor heb ik 
veel kennis en kunde mogen opdoen. 
Wel had ik altijd een grote wens 
om een eigen bedrijf te starten in 
bewindvoering. In december 2013 ben 
ik als ZZP’er gestart en ben erg blij dat 
ik deze stap heb genomen!”
“Ik help mensen die moeite hebben 
om zelfstandig om te kunnen gaan met 
hun geldzaken. De reden waardoor 
dit lastig is, kan verschillend zijn. Het 
kunnen mensen zijn met een beperking, 
mensen die in een burn-out zitten, maar 
ook mensen met dementie of mensen 
met schulden. Ik verlicht hun lasten 
door dat stuk verantwoordelijkheid op 
mij te nemen, zo kunnen deze mensen 
volledig focussen op hun herstel.”
Naast haar werk mag Wendy graag 
schilderen, wil ze graag het volleybal 
weer oppakken of doet ze aan yoga. 
“Het lijkt me ook echt leuk om straks 
wat met en voor het dorp te doen. Het is 
de bedoeling dat ik hier voorlopig nog 
niet wegga!”
Wendy, van harte welkom in 
Easterwierrum en we wensen je veel 
woonplezier toe!

Wendy is 38 lentes jong en woont sinds april 2020 op de Bûtewei. Ze is met 
haar kat Knocks in dit huurhuisje getrokken, maar ze zijn sinds 10 weken niet 
meer met z’n twee. Ze heeft namelijk een prachtzoon mogen verwelkomen, 
die de naam Ilian draagt. De vriend van Wendy en vader van Ilian heet Pieter 
de Vries, hij werkt op een zorgboerderij met mensen die een verstandelijke 
beperking hebben. Wendy vertelt: “Ik heb hier een heerlijk plekje, lekker 
rustig samen met Ilian.”

DOOR MARIE ETTA FOPMA

Wolkom yn Easterwierrum

Wendy voor de bevalling, en het resultaat daarvan: Ilian. 
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De meeste honden hadden toen 
al een andere plek, Stientje 
bleef.
“Easterwierrum is een leuk 
dorp”, vindt Guido. “Je loopt 
er lekker snel doorheen. De 
ligging is ook goed, vlakbij 
Leeuwarden, Sneek en Grou.” 
Hoewel hij tamelijk op zichzelf 
is en het gezellig genoeg 
heeft met zijn hond, is Guido 
blij met zijn buren. “Ik kan 
goed met ze.” Het huis vindt 
hij prettig: “Het uitzicht is 
prachtig en het licht valt hier 
mooi naar binnen. Boven wil 
ik een werkkamer inrichten. 
Wellicht pak ik de fotografie 
weer op. Mijn archief heb 

ik inmiddels uitgezocht: 
ik heb tien vuilniszakken 
vol negatieven weggegooid. 
Alles wat een tijdsbeeld geeft, 
bewaar ik om er een website 
van te maken.”

Behandeling
Guido heeft nu een uitkering en 
begeleidt drie dagen per week 
in Drachten (ex-)verslaafden 
bij een werk/leerbedrijf. 
Ze doen daar allerlei klussen, 
zoals tuinonderhoud, hout 
klieven, kettingzagen 
enzovoort. Dat werk kan hij nu 
echter niet doen, omdat hij net 
geopereerd is aan blaaskanker. 
“Ik krijg momenteel een 

chemobehandeling, dat is puur 
gif. De behandeling ligt even 
stil, want er is een Corona-
uitbraak in het ziekenhuis, 
maar daarna gaan we weer 
verder. De overlevingskans is 
90 procent. Het is afwachten. 
Ik kan me er wel druk om 
maken, maar dat heeft weinig 
zin.” 
Guido verveelt zich intussen 
niet. Hij heeft genoeg 
vrienden, die hij vooral 
kent van hondenclubs. 
Zelf heeft hij jarenlang 
honden getraind. Ook Stientje 
trainde hij vijf jaar lang. 
“Maar…”, constateert hij zelf, 
“daar merk je niks van!” 
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Het was in de kerstvakantie toen oom 
Douwe in de familieapp een berichtje 
stuurde: “Het familie boek ligt nu bij 
mij thuis. Wie het in wil zien is van 
harte welkom.”
“Leuk”, dacht ik en maakte direct een 
afspraak. Ik mocht het boek wel even 
meenemen, zei oom Douwe. En zo ben 
ik diezelfde avond nog in de familie-
geschiedenis van mijn moederskant 
gedoken.
Mijn ‘oude’ pake, de vader van 
‘gewone’ pake, woonde in Dokkum. 
In mijn kindertijd gingen we vaak 
bij hem op visite. Hij woonde in het 
verzorgingstehuis Dongeraheem. Hij 
was de oudste bewoner op de vierde 
verdieping en was nog zeer fit voor zijn 
leeftijd. Op zondag, wanneer we hem 
bezochten, stuurde hij mijn ouders de 
bolwerken om. Mijn zus en ik gingen 
dan met oude pake schilderen. Mooie 
herinneringen.

Van zijn jeugdjaren wist ik alleen dat 
oude pake in Wirdum was opgegroeid. 
Ook het familiegraf was daar. Later 
verhuisde hij naar Leeuwarden en had 
hij een schildersbedrijf in de Grote 
Kerkstraat nr 5. Van Leeuwarden ging 
hij met zijn gezin naar Dokkum. Hier 
runde hij café De Halvemaanspoort en 

was hij huisschilder. Nog weer later, 
toen hij met pensioen ging, bleef hij 
schilderen; met name stadsgezichten 
van Dokkum. Wolkenpartijen speelden 
een belangrijke rol in zijn schilder-
werk. Het verzorgingstehuis hing vol 
met zijn schilderijen.
Mijn oude pake overleed op 96 jarige 
leeftijd. Ik was toen 14 jaar. Ook 
gewone pake is inmiddels overleden 
en recent de laatste broer van mijn 
gewone pake. Deze generatie is ‘weg’, 
de verhalen ook. 

Het familieboek
Het familieboek van Greijdanus stond 
op een plank in de boekenkast bij 
gewone pake. Het was een dik boek. 
Zo nu en dan pakten we het boek er 
even bij, maar echt tijd om er met z’n 
tweeën doorheen te bladeren, namen 
we niet. Nu ik het boek thuis heb, 
neem ik de tijd er voor. Uit het boek 

steken markeerbriefjes. Ik volg de 
briefjes en ontdekt zo de geschiede-
nis van mijn voorouders. Op sommige 
bladzijden staan overlijdensdata met 
potlood bijgeschreven. Zo weet ik dat 
pake op de hoogte was van het bestaan 
van zijn neven en nichten. In mijn 
zoektocht ontdek ik dat de stamboom 
teruggaat tot 1630. Vanuit Franeker 
gaat de reis naar Rijperkerk, Mantgum, 
Jorwerd, Hylaard, Wirdum, Leeuwar-
den, Dokkum. Maar ook kom ik vaak 
de naam Oosterwierrum tegen. Dat 
vind ik interessant. Hoe zit dat? Heeft 
er familie in Easterwierrum gewoond? 
Al gauw ontdek ik dat de pake van oude 
pake met zijn gezin vanuit Wirdum 
naar Easterwierrum verhuisde. Hier 
woonde hij met zijn tweede vrouw en 
in ieder geval acht kinderen vanaf circa 
1886 tot aan zijn overlijden in 1901. 
Waar hebben zij gewoond? Op inter-
net vind ik huisnummer 29. Omdat er 
toen nog geen straatnamen waren, is 
het lastig te achterhalen waar dit in het 
dorp geweest moet zijn. In het gezin 
waren acht kinderen. Hoogstwaar-
schijnlijk gingen zij eind 1800, begin 
1900 naar de lagere school in Easter-
wierrum. Een gek idee. Per toeval zijn 

wij 16 jaar geleden in Easterwierrum 
komen wonen en nu is de kans opeens 
vrij groot dat mijn familie in dit huis 
naar school ging. De oude schoolfoto 
in de hal krijgt opeens een heel andere 
betekenis. 

Tot slot
Mijn zus bewaart een doos met schil-
derspullen van oude pake. Deze doos 
leverde mij een leuke ontdekking op. 
Tussen alle schildervoorbeelden van 
stadsgezichten vond ik 1 krantenknip-

sel met een foto van de Ald Toer. Voor 
mij voldoende om te weten dat oude 
pake een band met Easterwierrum had.

Voor de geïnteresseerden hieronder 
wat meer informatie. Ik zou het leuk 
vinden wanneer er mensen zijn die mij 
verder kunnen helpen in mijn zoek-
tocht naar dit gezin. 

Enith Geertsma

Het gezin Greijdanus
Haaye Corneliszoon Greijdanus geboren 20-4-1822 te Hylaard, als zoon 
van Cornelis Ymteszoon Greijdanus en Antje Jentjesdochter Groustra. 
Was landman eerst te Wirdum en later te Oosterwierrum. Hij overleed 
op 22-06-1901 te Oosterwierrum. Haaye trouwde twee keer. Uit het 
eerste huwelijk is dochter Hendrikje op 27-06-1893 te Oosterwierrum 
overleden. Zij was ongehuwd. 
Op 13-12-1877 trouwde Haaye met Dina Lieuwesdochter Hogedijk/
Hoogendijk. Dina werd geboren op 06-02-1852 te Mantgum, als dochter 
van Lieuwe Minnes Hoogendijk, landman aldaar, en Berendje Franses 
Hanewald. Zij overleed op 21-09-1893 in Oosterwierrum.
Uit dit tweede huwelijk zijn 8 kinderen geboren:
Lieuwe (16-07-1878 Wirdum – 29-07-1887 Oosterwierrum)
Antje (09-02-1880 Wirdum – 21-04-55 Leeuwarden)
Klaske (07-05-1881 Wirdum – 12-02-1960 Leeuwarden)
Minne (26-08-1882 Wirdum – 17-11-1953 Leeuwarden)
Jan (16-07-1884 Wirdum – overlijdensdatum niet bekend)
Douwe (28-12-1886 Oosterwierrum – 24-09-1975)
Bintje (01-12-1888 Oosterwierrum – 11-1-1979 Harlingen)
Lieuwe (20-03-1891 Oosterwierrum – 20-8-1882 Oosterwierrum)

Wie staat er op de oude schoolfoto bij ons in de hal?
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Jaarlijks krijgen zo’n 600 kinderen 
de diagnose kanker. Zo’n 30 procent 
van hen komt te overlijden; dat bete-
kent dat in Nederland elke 2 à 3 dagen 
een kind aan kanker overlijdt. Bij de 
kinderen die beter worden, komt de 
ziekte vaak terug en die is moeilijk te 
behandelen. KiKa financiert onderzoe-
ken naar kinderkanker om de behan-
delingen te verbeteren. Een groot deel 
van de fondsen die Kika werft, gaat 
naar het Prinses Máxima Centrum: het 
grootste onderzoeks- en zorgcentrum 
in Europa voor kinderen met kanker. 
Paula kan elk hoekje van het centrum 
uittekenen, want ze verbleef er maan-
denlang met Marit. Ze draagt het een 
warm hart toe. Toen haar man Rintsje 
haar in januari op het werk belde dat 
KiKa marathonlopers zocht, hoefde ze 
er dus niet zo lang over na te denken. 
“Ik ha der ien nacht op it wurk oer 
sliept. No, einliks ha’k der ien nacht 
fan wekker lein.” 

Sprakeleas
Paula gaat in november een week lang 
naar Myanmar (het voormalige Birma), 
samen met 14 andere hard lopers voor 
KiKa. Ze kent hen nu alleen nog van 
een groepsapp. KiKa organiseert alles, 
maar iedere loper moet wel 7500 euro 
sponsorgeld meebrengen. Paula dacht 
dat dat moest lukken in tien maanden 
tijd. KiKa adviseerde haar vooral op 
social media te gaan, “wat ik einliks al 
jierren útstel… mar dit wie foar it goede 
doel”. Ze maakte flink veel ‘vrienden’ 
en slingerde toen haar boodschap de 
wereld in. “No, wat der doe barde… 
De earste donaasje wie der supersnel. 
Dêrnei gong it mar troch: de hiele dei, 
elts oere kaam der jild by. Ik wie der 

sprakeleas fan. Binnen ien wike hie’k 
mear as 7500 euro ophelle! Ik bin der 
noch hieltiten ferbaasd oer.” 
Intussen staat de teller op bijna 14.000 
euro. Dat betekent dat Paula een 
golden ticket krijgt van Kika, ofte-
wel een extra mooi shirt. “Ik bin no 
in Golden Girl”, grapt ze. “Dat shirt 
hoecht om my net sa, mar sa folle jild 
foar sa’n goed doel, is fansels fantas-
tysk.” Ze heeft nog wat ideetjes om 
de opbrengst te verhogen. Zo gaat ze 
‘Marits Thuis-huisjes’ verloten. Wie 
voor 7,50 euro een lot koopt, maakt 
kans op zo’n huisje gemaakt van afval-
hout door een bekende van Paula. 
Paula inspireert ook anderen. Zo haal-
den haar buurkinderen, Ben, Matthew 
en Lyssa Tuinier, 150 euro op met 
de verkoop van Pop It fidget toys 
(momenteel een rage onder kinde-
ren, denk aan het laten ploppen van 
bubbeltjesplastic, maar dan duurzaam 
en leuker vormgegeven). “Dat is dochs 
geweldich?! Sa leaf.” 
Sommige sponsors trainen een stuk 
met Paula mee, zoals ook te volgen 
valt op Paula’s social media. Voor de 
afwisseling is dat leuk, want Paula 
kent alle rondjes in de omgeving van 
Easterwierrum nu wel. “Dat as der 
noch ien suggestjes hat foar in leuk 
stik, dan hear ik it graach.”

Dilemma
Vlak nadat Paula bekendmaakte dat ze 
de marathon in Myanmar wil lopen, 
brak daar een burgeroorlog uit. Dat 
plaatste haar voor een ethisch dilemma. 
Enerzijds wil ze niet door een land 
rennen waarvan de inwoners lijden. 
Anderzijds wil ze Myanmar niet in een 
negatief daglicht zetten door niet te 
gaan. “Sels ha’k earder yn Azië west 
en ik fyn it prachtich dêr. De natuer, 
kultuer en minsken binne geweldich. 
Ik gun se de ynkomsten fan it toerisme. 
Oer myn feiligens ha’k gjin soargen. 
As it net kin, komt der wol in nega-
tyf reisadvys.” Ze wacht af wat Kika 
beslist. “Die maraton moatst sjen as 

de Slachte fan Myanmar. Kika hat 15 
startbewizen kocht. Mar as it dêr net 
kin, dan kin ik ek de maraton fan New 
York of Berlijn drave.” 

Training
Als Kika beslist dat het doorgaat en 
het Corona-technisch kan, moet Paula 
dus over acht maanden 42 kilometer 
rennen. Hoewel ze een getraind hard-
loopster is, doet ze dat natuurlijk niet 
zomaar. Ze traint volgens een schema, 
drie keer per week. Daarbij wisselt ze 
korte en lange afstanden af. Onder kort 
verstaat ze zo’n 8 kilometer. Lang is nu 
nog 15 kilometer, maar die afstand gaat 
binnenkort omhoog. Een hele mara-
thon zal ze niet rennen: voor novem-
ber rent ze een keer 33 kilometer en 
in Myanmar doet ze het op conditie, 
adrenaline en wilskracht (zie het kader 
dat Paula zelf schreef). 
De sportschool in Grou sponsort 
haar. De spinningles gaat nu niet door 

Paula Boersma wil op 27 november 
2021 de marathon lopen in Myan-
mar. Dat doet ze voor KiKa en als 
eerbetoon aan haar dochter Marit, 
die de strijd tegen kanker verloor. 

DOOR TRUDY DE VOS

vanwege Corona, maar wel doet Paula 
wekelijks bootcamps buiten, fitness 
en traint ze billen, buik en benen. Een 
orthomoleculair adviseur helpt haar 
bij het eten. “Dêr ha’k my noch nea 
mei dwaande holden, mar no moat it 
wol. Ik moat spieren opbouwe en mei 
beslist net ôffalle. De adviseur hat der 
in hiele berekkening op loslitten mei 
fetten, aaiwiten en koalhydraten.” 
Paula moet drie keer per dag flink 
eten en dat valt onze petite inwoonster 
behoorlijk zwaar. “Ik yt der echt tsjin-
oan en dan ha’k neffens de app noch 
net genôch aaiwiten op.” 

Liever niet nodig
Hoewel Paula vol inzet traint, loopt 
ze de marathon niet bepaald voor haar 
lol. “It soe moaier wêze as it net nedich 
wie. Us gesin docht dit alles mei Marit 
yn gedachten. Wy misse har ferskrik-
lik, der is in leechte yn ús bestean. Foar 
my is de maraton ek in stik ferwurking. 

Marit draaft mei my mei, se jout my 
krêft.” Het is voor Paula niet de eerste 
keer dat ze in aanraking komt met 
kanker: eerder verloor ze een 6-jarig 
zusje aan botkanker. Ze zag bij haar 
ouders ook wat het verlies van een kind 

met mensen doet. “Mei it jild dat de 
maraton opsmyt, hoopje ik in bydrage 
te leverjen oan it finen fan in genês-
middel foar (berne)kanker. Sadat gjin 
gesin mear de pine hoecht te dragen 
dy’t wy hawwe.” 

Paula rent tegen kinderkanker

Waarom ik meedoe aan de 
Run for KiKa-marathon:
Ik wil Marits leven lopen.
De start van de marathon is de start 
van Marits leven. Een prachtig 
kind met wie we erg blij, trots en 
gelukkig waren. Ik stel me voor dat 
de start van de marathon ook een 
feest is, waarbij ik vol energie zit 
en vreugde voel.
Halverwege de marathon wordt het 
zwaarder. Door haar verstandelijke 
beperking was het leven voor 
Marit ook niet altijd gemakkelijk. 
Vaak was ze angstig en moest 
ze over ‘drempels’. Het ruige 
landschap en de onvlakke 
ondergrond van Bagan beschouw 
ik als haar drempels in het leven. 
Maar ook kon Marit enorm 
van het leven en haar mensen 
genieten. Ik weet zeker dat ik 
tijdens de marathon intens geniet 
van de omgeving en de mensen. 
Ook hierin vind ik Marit.
Het einde van Marits leven was 

moeilijk, maar we hebben ook 
fantastische mooie en bewuste 
herinneringen gemaakt. Ze heeft 
het zo goed gedaan. Ben zo enorm 
trots op haar. Het laatste stuk 
van de marathon zal ook zwaar 
zijn. Al zal ik op m’n tandvlees 
moeten… ik wil het halen! 
Wanneer ik de finish heb bereikt, 
mag ik rusten. Net als Marit.
Na de marathon blijf ik zitten 
met spierpijn, zere knieën en 
wat er nog meer bij komt kijken. 
Dit is de pijn die wij voelen bij 
het gemis van onze dochter en o 
zo geliefde zus. Marit zal de hele 
tocht met me meelopen. Wanneer 
ik over drempels moet, zal zij me 
aanmoedigen. Wanneer ik niet 
meer kan, geeft zij me een duw. 
Zij geeft mij de energie.
Zij is mijn drijvende kracht.
De Bagan Temple Marathon: 
mijn ode aan Marit.

Paula

Zo zien we Paula ongetwijfeld de 
komende tijd wel vaker voorbij rennen, 
in haar Run for KiKa-shirt. 

Meer weten over Paula’s actie voor KiKa of haar steunen? 
Dan kan via www.runforkikamarathon.nl/paula-boersma

Een ‘Marits 
Thuis’-huisje. 

Lyssa (7), Ben (10) en Matthew (9) 
Tuinier zamelden liefst 150 euro in 
voor Paula’s actie.
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Keukenkribels!

Foar 40 lytse soeskes:
It daai: 
100 gram bûter 
100 ml molke 
100 ml wetter 
100 gram blom 
¼ teeleppel sâlt 
4 aaien
- Set de oven oan op 210 °C 

(ûnder- en boppewaarmte).
- Doch de bûter, molke en it 

wetter yn in pantsje en set op 
it fjoer. 

- At de bûter raand is en de 
molke begjint te sieden, it 
pantsje fan it fjoer helje en 
yn ien kear de blom en it sâlt 
tafoegje. Goed trochriere oant 
der in daaibol ûntstiet dy’t 
loslit fan de boaiem. 

- Set de panne werom op it 
fjoer en bliuw sa’n 3 minuten 
goed rieren, sa wurdt de blom 
goed gear. 

- Doch it daai oer yn in oare 
kûm en lit it efkes ôfkuolje. 

- Foegje ien foar ien de aaien ta. 
Goed riere foardat it folgjende 
aai derby giet. (goed foar de 
spierballen!). 

- Wannear’t it daai glêd en 
glânzjend is, mei twa teelep-
peltsjes bultsjes daai meitsje 
op in bakblik mei bakpapier.

- Bak de soeskes yn sa’n 25 
minuten gear en goudbrún. 

Soeskes sels ha net safolle 
smaak, dat docht de folling. 
Hjir twa mooglikheden:

De folling, swiet:
250 ml slachrjemme  
twa ytleppels sûker  
eventueel in pûdsje 
slachrjemmefersteviger 
eventueel in heale reep sûkelade
- De slachrjemme opklopje 

mei de sûker en eventueel in 
pûdsje fersteviger. 

- De soeskes yn twaen snije en 
folje mei slachrjemme.

- Raan it stik sûkelade en jit de 
raande sûkelade yn in djip-
friespûdsje.

- Knip der in hiel lyts puntsje 
ôf en lûk sa fine streepkes 
sûkelade oer de soeskes. 

De folling, hertlik:
70 gram sinnedrûge tomaatsjes 
10 gram basilikum 
200 gram rjemmetsiis 
Piper
- Meal de tomaatsjes en basili-

kum fyn yn in keukenmasine 
of snij hiel fyn.

- Foegje de oare yngrediïnten ta 
en miks alles goed trochinoar, 
kin ek mei in mikser.

- Snij de soeskes yn twaen en 
folje se mei it mingsel.

Lekker ite! 
 
Groetnis, Hilda

Hjir thús wurdt elkenien bliid as ik fertel dat ik diskear soeskes bakke sil foar de 
doarpskrante, se binne der gek op! It is ek moai wurk, soeskes bakke, it resept is net 
dreech en it wurk dat de oven docht, is hast magysk; sa’n lyts protsje daai dat hieltyd 
grutter wurdt. 
Dochs is it meitsjen derfan by my faak mislearre. Dan wie de bûtenkant moai brún, 
binnenkant net gear… Nei wat omstrunen op it ynternet kaam ik derachter dat 
ik dochs te hastich wie om de soeskes út de oven heljen, de bûtenkant moat echt 
goudbrún wêze, dat is de keunst!

Wat kijk  jij nou?
Naam, leeftijd en beroep: 
Ineke Abbing (60), verzorgende 
thuiszorg. 

Hoe lang woonachtig in 
Easterwierrum?
27 jaar.

Hoe kijk je graag tv/Netflix/films? 
Onder een dekentje.

Welke serie heb je als laatste 
gezien?
‘Broadchurch’. Vond ik wel heftig. 

Welke film raad je je vrienden aan?
‘Philomena’, een waargebeurd 
verhaal, heel bijzonder (Dit is een 
Britse tragikomedie over de zoektocht 
van de Ierse Philomena Lee naar 
haar zoon, die ze vijftig jaar geleden 
heeft af moeten staan, als ongehuwde 
moeder – red). 

Welke film heb je al meer dan 3x 
gezien?
Geen.

Wie is je favoriete acteur/actrice? 
Judi Dench en Meryl Streep. 
Sean Connery is de beste 007.

Wat voor series/films vind je 
verschrikkelijk?
Horror en science fiction. 

Als er een realityshow over 
Easterwierrum zou komen, bij wie/
wat moeten ze dan beslist filmen?
Bij de familie Sloot.

Wie mag de volgende keer 
verschijnen in deze rubriek?
Vera en Janine.

Judi Dench in
‘Philomena’,

Sean Connery als
James Bond

en de hoofdrolspelers van
‘Broadchurch’. 
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Sybren trouwt in 1896 met Grietje van 
Dijk uit Workum. Het gezin wordt in 
de volgende jaren uitgebreid met negen 
kinderen. Op de publieke veiling van 
3 december 1903 koopt Sybren het 
hele gebouw, met bakkerij en woning 
en veestalling van Minne Boersma 
voor 2132 gulden. De familie Boersma 
verhuist op 7 mei 1904 naar de Pôlle-
pleats bij Oudega.

Komelkerij
In 1919 koopt Siebren Palstra een 
bakkerij in de kom van het dorp 
(Mounestrjitte 4). In datzelfde jaar 
trouwt dochter Tjitske met Wiebe 
Jans Altenburg. Deze is komelker met 
zo’n twaalf koeien. Het echtpaar krijgt 
in De Kleine Dille zestien kinderen. 
Tjitske overlijdt in 1949 op 51-jarige 
leeftijd. Een deel van de woning wordt 
vanaf 1941 enkele jaren verhuurt aan 
het jonge echtpaar Jan en Jantje Pool, 
die daarna naar het achterliggende huis 
vertrekken.
In 1959 trouwt de oudste zoon Jan 
Altenburg met Riek Ydema uit 
Workum. Ze vestigen zich op De Dille. 
Vader Wiebe en zijn tweede vrouw 
Mina Lankveld verhuizen naar het 
dorp (Doarpsstrjitte 22). Jan en Riek 
runnen hier een melkveebedrijf van 
twaalf koeien. Daarnaast trekken ze 
met hun brijkarre met zuivel producten 
langs de deuren in Easterwierrum. 
De huis houding van Jan en Riek wordt 
aangevuld met de dochters Annie en 
Trees.
Halverwege de jaren zestig kwam 
de gemeente Baarderadeel met het 
plan om de Dilledyk beter berijd-

baar te maken voor het toenemende 
auto verkeer. De weg moest verbreed 
worden en de draaibrug werd vervan-
gen door een vaste en hogere brug. 
De Kleine Dille stond hiervoor in de 
weg. De gemeente kocht voor de gezin 
Altenburg een boerderijtje (Doarps-
strjitte 13) in het dorp. Hierdoor viel 
ook de laatste herberg op De Dille 
onder de slopershamer.

Gerrit Bouma (90 jaar) had nog een 
mooi versje, dat ze vroeger op school 
leerden:

Hurdryderij op ‘e Dille,                    
oerol doche wy mei
winne of net wy ha wille,
fierstende koart is de dei

Nico van der Werf

Bij de Dillebrug stonden voorheen 
drie herbergen. Aan de oostkant 
van de Zwette stond de bekende 
IJs  herberg (nu nr. 3) en aan de 
westkant stonden nog eens twee 
horecagelegenheden. In de achterste 
(nu nr. 6) was alleen tapgelegenheid. 
De voorste, direct aan de rijweg is 
rond 1815 gebouwd en werd soms De 
Kleine Dille genoemd. Regelmatig 
werden hier publieke verkopingen 
gehouden. 

In 1832 is Reinder Taekes Zijlstra de 
eigenaar van De Kleine Dille, die onder 
Easterwierrum valt. Met zijn vrouw 
Trijntje Pieters Hoeben is hij herbergier 
van de IJsherberg, die officieel bij 
Raerd hoort. Enkele jaren hierna 
verhuist het gezin Zijlstra naar de 
Easterwierrummer zijde van De Dille. 
Reinder overlijdt in 1855. Zijn weduwe 
blijft in De Kleine Dille wonen tot 
1868. De huizinge wordt dan geveild. 
Die bestaat dan uit een ruime boven- en 
benedenkamer, maar ook een buithuis 
met stalling voor zes koeien en negen 
paarden. Tevens is er een wagenhuis en 
schiphuis aanwezig. Zoon Jacob Zijlstra 

wordt de nieuwe eigenaar. Op 6 mei 
1868 houdt Trijntje Hoeben boelgoed. 
Er zijn dan tien koeien, drie paarden, 
een zeug met biggen en dertien kippen. 
Ook is zuivelgereedschap verkrijgbaar, 
zoals een kaaspers en een karn met toe -
behoren. Verder wordt er “vischtuig” 
geveild en kasteleinsgereedschap, 
veertig stoelen en acht tafels. Boven-
dien is er “3 koeseten best hooi”.
Tot 1872 is Jacob Sikkes Bijlsma hier 
kastelein, opgevolgd door Hidde Joltes 
Kooiker. Via onderlinge transacties 
komt het eigendom terecht bij koop-
man Wouter Schuurmans uit Wergea. 
In 1881 laat hij de herberg opnieuw 
veilen, waarbij Gerard Althuisius de 
hoogste bieder is voor 1880 gulden. 
Met zijn vrouw Willemke Huisman 
krijgen ze een zoon en een dochter. 
Gerard staat echter geregistreerd als 
veehouder. 

Bakkerij
Gerard Althuisius laat in 1888 het 
pand veilen, met de voorwaarde dat 
er geen herberg in gevestigd mag 
blijven. Althuisius is namelijk de 
nieuwe uitbater van de nabijgelegen 

IJsherberg   . Minne Meintes Boersma 
koopt het gehele pand voor 1284 
gulden. Hij vestigt zich als bakker en 
trouwt in het volgende jaar met Klaske 
Boekema. Het echtpaar krijgt hier 
negen kinderen. 
Vanaf 1893 verhuurt Minne Boersma 
de bakkerij aan Sybren Baukes Palstra. 
De familie Boersma blijft in het 
achterhuis wonen en verdient de kost 
als koemelker en later als veehouder. 

De Kleine Dille

De Dille, 6 februari 1941, Elfstedentocht.

Siebren 
Palstra 

(1871-1952).

Minne en Klaske Boersma, 
met dochter Anna.

Achterste rij (vlnr): Thijs (1929), Sjieuwke (1925), Jan (1920), Griet (1920), 
Sybren (1922), Mieke (1927) en Andries (1923).
Voorste rij (vlnr): Sjoukje (1937), pake Wiebe (1891), Bouke (1935), 
beppe Tjitske (1898), Zus (1932), Dedde (?) en Saekele (1933). 
Op schoot bij Pake zit Yne (1940), daarnaast staat Ymkje (1939) en bij beppe 
op schoot zit Wiebe (1942). 
De jaartallen zijn het geboortejaar.
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Nei de MULO yn 1947 giet se nei de 
kweek skoalle en hellet se har akte 
foar ûnderwizeres yn 1951. Se wennet 
dan noch hieltyd yn Hilversum. Se is 
dan dêrnei ûnderwizeres op de iepen-
biere ‘Thorbeckeschool’, ‘Jan van der 
Heijdenschool’, ‘J.H. Gunningschool’ 
en de ‘Prof. Dr.J. Huizingaschool’. 
Op 1 maaie 1973 krijt se earfol ûnslach. 
Ja, sa gong dat eartiids want yn de 
tuskentiid hie se Antoon (Ton) Planken 
kennen leard fia in kontaktadvertinsje 
yn de krante en op 9 maaie trouwe se. 
Foar Ton is dit it 2e houlik, syn earste 
frou kaam al jong te ferstjerren. Nel is 
42 en hat noch net earder troud west. Oft 
sy earder al wol relaasjes hân hat dy’t op 
neat útrûn binne is net bekend. Se sette 
harren te wenjen op de Fazantstraat 160 
yn Alphen aan de Rijn. Doe in betreklik 
nije portykflat út 1967. Fan dat momint 
ôf sil se it wierskynlik in stik rêstiger 
krigen ha. De drokte en reuring fan de 
bern, it ûnderwiis en de âlders lit se 
dan achter har. Troch har man Ton dy’t 
by ‘Dekker scheeps motoren’ wurket, 
hat se yn dat bedriuw noch in skoftke 
mei Ton fanatyk dwaande west om de 
administraasje op oarder te krijen, want 
presys wienen se wol..

Rêst yn Fryslân
Omdat se wol út Hollân en de drokte 
wei wolle en der fanút geane dat der 
yn Fryslân wat mear rêst te finen is, 

sjogge se wat om harren hinne. Wier-
skynlik net hiel tafallich, want har heit 
Roel de Weerd waard berne yn Harns 
en syn famylje kaam dêr al generaas-
jes lang wei. Troch in advertinsje fan 
Bootsma dy’t preemje A wenten bout 
op de Skuorrehofwei komme se dan om 
1982 hinne yn Easterwierrum telâne. 
Ton is dan sa’n 60 jier en Nel is 51.
Yn Easterwierrum fermeitsje se 
harren wol. Ton mei graach nifelje en 
omstrune yn syn garaazje en spaant gau 
ris by Jetse Dykstra (no Koster) rûn op 
de pleats. Nel genietet fan har tún, de 
fûgels en de bistkes yn en om it hûs en 
fansels de eigen hûn. Se mei ek graach 
rinne en makket ek wol reizen wêrby’t 
se te rinnen giet yn de bergen. Yn it 
doarp hat se hjir en dêr wol kunde en 
sit se sels in oantal jierren yn it Doarps-
belang, yn de frouljusferiening en sa’n 
10 jier yn de behearskommisje fan 
Doarpshûs de Ald Skoalle. Nichtsjes 
fan Nel komme hjir ek wol útfanhûs, 
mar mei troch Ton, is it se dan al gau 
te drok. Mei bepaalde drokke dagen yn 
it doarp, lykas de bernespulwike en de 
merke, geane se meastentiids in pear 
dagen fuort. Dat koe hiel tichtby wêze, 
gewoan yn in bêd en brochje. It hûs is 
de feilige haven en opmerklik is dat se 
eins hast alles dûbel ha; fan kofjeset-
apparaat oant skearapparaat. Fansels 
tige handich want je sitte nea yn noed at 
je sûnder wat komme te sitten.

Fan stoel nei stoel
Yn 2006 komt Ton Planken te ferstjer-
ren, wierskynlik is Nel de ienichste by 
de útfeart. Dit wie de winsk fan Ton. Nel 
wennet dêrnei noch 12 jier op de Skuor-
rehofwei. Yn de lêste jierren sjochst har 
mei moai waar noch wol in inkele kear 
riden op har reade scootmobyl en komt 
se noch wol by de doar, mar op it ein sit 
se it leafst yn ’e hûs. Dêr kin se presys 
fan stoel nei stoel komme. Nei de doar 
komme slagget op it lêst ek net mear. 
Lokkich kin se mei help fan de thús-
soarch oan it ein ta gewoan thús wenjen 
bliuwe dêr’t se sa graach wêze mei. 
Se kin hjir boppedat ek noch in berop 
dwaan op buorlju en kunde út it doarp. 
Yn de grutte stêd hie dat miskien wol 
oars west.

De wichtichste foto’s en dokuminten 
fan Nel en Ton harren libben bliuwe hjir 
yn it argyf fan Easterwierrum bewarre 
yn in aparte map.

Stephan Kurpershoek

Doe’t Baukje Boersma it hûs fan 
frou Planken kocht yn de simmer 
fan 2018 en se dêrby ek de komplete 
ynventaris oernimme moast yn it 
keapferhaal, die my dat fuorten-
daliks tinken oan it televyzjepro-
gramma ‘De Nalatenschap’. De âlde 
searje bedoel ik dan. 

Dit programma giet oer de ôfwikkeling 
fan in neilittenskip fan ien dy’t komt te 
ferstjerren en meastal noch allinnich yn 
it hûs wenne. Faaks ha se gjin bern, is 
alles goed beskreaun en regele en litte 
se wat nei oan in goed doel. Der wurdt 
yn dit programma ek noch in lytse 
dokumintêre makke oer harren libben. 
De erfenis-ôfhanneler speurt dan ûnder 
oaren ek troch it hiele hûs om saken 
feilich te stellen. Mar yn dit ferhaal fan 
Ton en Nel gjin erfenis-ôfhanneler dy’t 
it hûs kreas skjin opleveret en wichtige 
papieren en âlde foto’s feilich stelt. 
Neat fan dat alles. De twa nichtsjes dy’t 
de saken regelje moasten, woenen der 
blykber net folle gedoente mei ha. Âlde 
foto’s, diploma’s, en âlde famylje-
dokuminten… it measte bleau allegear 
lizzen doe’t se de doar foar de lêste 

kear achter harren ticht lutsen. In hiel 
bysûndere sitewaasje dus. Dat sa kaam 
dat guod úteinlik by de Histoaryske 
Kommisje telâne. No wie it ek noch sa 
dat der by dit guod eins net safolle fan 
Ton Planken of syn famylje siet, hast 
alles wie fan frou Planken har kant. 
Ton begûn dus fuort fraachtekens op 
te roppen en omdat ek wol bekend wie 
dat hy wat meimakke hie yn de oarloch 
hielendal fansels. Mar oer Ton letter 
mear.

Ûnderwizeres
Cornelia Wilhelmina de Weerd, foar 
de measten better bekend as Nel of 
Nelly Planken, waard berne op de 
Birkenheuvelweg 47 te Hilversum op 
26 maart 1931 as dochter fan Roel de 
Weerd en Maria Cornelia Andries. Har 
heit wie û.o. kommies (ambtner), foto-
graaf en sineast. Nel wie it ienichste 
famke. Se hie noch twa âldere broers; 
Henk en Hans. It giet Nel wol foar de 
wyn, se kin blykber wol aardich leare. 

Ton en Nel Planken fan Skuorrehôfwei 10

Juny 1965
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SKOALKRANTE OM ’E ALD TOER

Wer op skoalle!

Lokkich binne we allegearre wer op skoalle en de groepen 

kompleet. Net “gewoan” as oars, mar toch ek wol 

bysûnder. Leare fan, troch en mei elkoar yn lytse, lytsere 

groepen. lt giet goed, wizer troch de tiid en no maitiid!

Ek oars, om’t alle bern fan groep 4 oant en mei 8 in 

Chromebook brûke by it learen. Dat fine se wol: “cool!”

We ha it drok mei fan alles en noch wat: W4Kangoeroe...

wiskundewedstriid, kleurwedstryd, humor, it lêzen: yn 

it Nederlânsk, Frysk en lngelsk, weetjes en antwurden 

sels opsykje op harren chromebook, skiednis WOII 

en revolúsjes, de natoer, ferhalen fertelle, skriuwe en 

foarlêze, nifelje, knutselje, tekenje, technyk.

Nei de peaske dogge we ek wer mei oan de nasjonale 

bûtenlesdei.

lt moaie waar komt der hooplik oan en dan sille we noch 

mear nei bûten om aktyf te learen.

Koart sein: lekker drok!

De bern fan groep 8: Elisa, Tamara en Harmen hawwe 

in kar makke en sille allegear nei Snits ta (RSG en 

Bogerman).

Yn dizze krante wer wat ferhalen, weetjes en gedichten 

fan de bern. 

In protte lêswille.

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

m

•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

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

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

Groep 1,2,3.

Wist u dat:

- Op donderdag 20 maart groep 3 meegedaan heeft 

aan de wereldwijde wiskunde wedstrijd w4kangoeroe. 

Dit vonden ze allemaal super leuk.

- Ze gewerkt hebben over de ruimte. Ze nu alles weten 

over de raket, spaceshuttle, planeten, etc.

- We een nieuw jongetje in de groep hebben, hij nu eerst 

aan het wennen is en wanneer hij 4 jaar is, komt hij 

elke dag. Welkom in groep 1,2,3.

We hebben in de groep het 100 dagen feest project 

gedaan. Op de 1e dag van het schooljaar zijn we begonnen 

Eerst 1 rietje in een potje, bij 10 rietjes een elastiek 

erom en dan verhuist het naar het potje van de “tienen”. 

Tot we bij honderd rietjes zijn. En dat was op donderdag 

20 maart. Op deze dag hebben ze allemaal activiteiten 

gedaan met honderd en de tientallen,
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Groep 4/5/6

Wist u dat?

- We op donderdag 18 maart mee hebben gedaan 

aan de Kangoeroewedstrijd?

- De kangoeroewedstrijd een wereldwijde 

wiskundewedstrijd is?

- Iedereen een kleurplaat en een toets heeft 

opgestuurd waarmee iets te winnen valt?

- We vanaf maart werken met eigen Chromebooks 

in plaats van tablets?

- Elke leerlingen er 1 heeft, waar hij of zij op kan 

werken?

- Er met Chromebooks nóg meer mogelijk is tijdens 

het lesgeven?

- De leerlingen hiermee al erg goed kunnen werken 

en al bijna meer weten dan de meester?

De afgelopen tijd zijn we gelukkig weer op school aan het 

werk. Dit is voor de meesten even wennen, maar stap 

voor stap gaat het elke dag een beetje beter! Een redelijk 

grote verandering is het werken met de Chromebooks, 

dat zijn mini laptops en elke leerling heeft er 1 voor 

zichzelf. Hiermee kan niet alleen op Snappet gewerkt 

worden, maar ook werken met basispoort werkt een stuk 

eenvoudiger. Stukjes of presentaties maken kan ook aan 

de hand van Word of Powerpoint (hierbij hoeven we nu 

niet te verhuizen naar een computer of te wachten tot 

iemand klaar is als alle computers bezet zijn). Er kunnen 

filmpjes gekeken worden, afbeeldingen opgezocht waarbij 

ze kunnen in- en uitzoomen of zelfs woorden opgezocht 

worden in een online woordenboek wanneer iets niet 

bekend is. Tussendoor kan je snel een quizje doen via 

Kahoot of muziek opzoeken als dat nodig is. Iedereen 

heeft zijn eigen mailadres en OneDrive. Alles wordt in 

de Cloud opgeslagen en kost even tijd om mee te leren 

werken. Uiteindelijk geeft dit iedereen nog veel meer 

mogelijkheden om mee te leren. Het is een groot succes in 

de klas en de leerlingen (en leerkracht) zijn enthousiast!

lt thus wurkjen

It wy even wennen maar it wy ek wol wer fijn
Sjoerd: ik fien it fijner om op skoale te wurkjen omdat miin
mem en heit it net goat kennen ut lizzen sommige bern en ik
se is moesten nei de opvang.

Jelte: ik f ien it fin om op skoalle te wurkj en ik miste it noflikens
faak begryupe myn heit en mem de sommen net en ik wy faak
tot 16:00 oan it wurk bin blij dat we wer op skoale binnen. Dit
wy use corona thus wurkjen.

Fierder wat er Is barde

 Wij ha ik nog bwoate my sjoerd. Sjoerd: syn hinnen gyt it ik
goet bij sjoerd is ik nog een laam berne syn mem fertrout ît wol
dat we him aaien. Jelte: is ik nog 9 wurde hy had een hele
mooie tekenfak kriegen fan zyn jirdei.

hertlik groeten Jelte en Sjoerd.

Jort,Froucke,Thys in de Lente

Wij zijn Vrijdag naar de pleats geweest .maar moesten we ook weer 

weg omdat ze corona hadden en wij zijn negatief en we hebben 

gelopen en we hebben vanavond de voice gezelllig gezien met een 

bakje chips.

Jort heeft geholpen met de bunker hut en dat was leuk en school is leuk 

omdat je spelling hebt en taal, woordenschat, techniek, tekenen dat is 

leuk en ik leer dat is Ieuk en ik leer veeI. en geschiedenis is het leukst.

Het is lente er zijn veel kallfjes geboren en het gras begint te groeien 

en de bloemen ook het paardrijden gaat goed en in de klas is het een 

jungel dat is leuk.

Lente

De lente is begonnen. De blaadjes groeien weer en de vogeltjes fluiten. 
Het wordt steeds kleuriger en de lente is mooi maar op de eerste dag 
is het nog wat kaal. Ik heb zin in de zomer want dan kan ik zwemmen. 
Maar de lente is ook leuk.

Genna en Lyssa.
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matthew’s lente
Ik was met sjoord een bunker begonnen en later kwamen er meer 
bij ik heb gespeeld en we moesten het grooter maken er gingen een 
paar op staan en het dak zakte tien centimeter in en toen konden we 
opnieuw beginnen en gelijk konden we het grootermaaken ik heb pop 
it’s verkocht met lyssa en ben een stuk of honderd in alJe maaten en 
vormen en kleuren 4 euro per stuk ze zijn aI uitverkocht binnen 24 uur 
een dieel gaat naar kika [kinder kanker] was echt leuk en we mochten 
fornite terug dat was weg op vakantie in de ps4 store en minecraft voor 
het eer is mee gegaan met fortnite

Doutzen en de lente
De lente is begonnen op 21 maart. De

bloemen gaan weer bloeien en de vogels gaan

weer fluiten. We hebben buiten een bunker gebouwd en in

De bosjes bij de tysker staat een crossbaan en daar de bosjes bij

de Tysker staat een crossbaan en daar

kan je met je fiets overheen. Ik heb nog op het schoolplein

gespeeld en ik heb nog met andere kinderen in de zandbak

gespeeld en dat was best leuk. Op school In de pauze

hebben we met allemaal andere kinderen nog gehockeyd

en dat was best leuk. Door corona moeten we in groepen

het schoolplein verdelen en als we niet kunnen hockeyen

dan ga ik soms met andere kinderen met een bal over gooien.

Einde

Groetjes Doutzen.

De lente van Siger

We hebben buiten een bunker gebouwd met heel veel
kinderen. Maar het dak was ingestort dus moesten we
een nieuw dak maken. Matthew Ben en Lyssa hadden
poppits verkocht voor kika bijna iedereen van de hele
school had er een ik had er zelf ook twee gekocht. En ik
heb nog heel veel buiten gespeeld met andere
kinderen. En ik ben nog met jort naar harlingen
geweest.

Groetjes Siger

Mijn lente

Mijn kamer is verandert naar een mooiere kamer en ik
heb corona gehat en ik mocht niet naar school en ook
niet naar buitten. En we hebben een mooie bunker
gemaakt en hij is wel 1 keer kapot gegaan maar nu
hebben we nog een grotere en mooier en ik heb veel
popits en ik neem hem mee naar school. Dan zit onse
helle groep aan het poppen en ik heb een riempje voor
mijn konijn ge kocht ik vind het wel een beetje sielig
maar ze moet even wennen en mijn hamster is gek wand
hij klimt de hele kooi rond hij kan wel een maranton
lopen of rennen maar voral in het rat maakt hij lawij dat
is best vervelend.

Groetjes Mirthe

Chromebook

Toen we net weer een paar dagen naar school 
mochten kregen we allemaal een

Chromebook ik was echt heel blij met mijn 
Chromebook de eerste dag met mijn eigen

Chromebook er stonden allemaal rare apps op die ik 
niet kende maar een paar kende ik ook

wel we werken nu al een paar dagen op onze 
Chromebook en ik vind de Chromebook echt

heel interessant

Sybren Speerstra
Groep7

Pasen

Pasen begint altijd op zondag tot en met maandag; 
twee dagen lang kunnen we lekker

spelen, paaseitjes zoeken en paasmandjes maken 
knutselen, tekenen, plakken en knippen voor

Pasen is altijd zo leuk lekker samen eitjes eten, lekker 
samen buiten spelen en lekker samen

binnen spelen Pasen is de mooiste tijd van het jaar

Wedo 2.0

Wedo 2.0 is lego daar kun je mee bouwen:
verschillende dingen zo als race auto of helikopter
met motor dat ze het doen aandrijving motor zelfs
een gewone motor.

Hoe kan je besturen? Met tablet (i-pad) de app
heet Wedo 2.0  Je kunt zien wat je moet bouwen
en moet programmeren en je kan geluiden doen
en snelheid en timer hoe lang hij rijdt of beweegt
maar je moet contact maken met motor en
tablet.

Hoe moet je presenteren? Wij moeten checken of
alles werkt en dan laten zien aan de andere
groepen en onze groep en vertellen maar hoe het
werkt en als het klaar is ga je terug.
Hoe werkt demonteren? Alles uitklaar halen en
netjes in de bak doen zo werkt het hier precies.
Techniek is heel leuk werk

Douwe Miedema gr. 7.

Groep 7, 8.
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De bunker.

Matthew en Sjoerd zagen een mooi plekje om te graven. 

ze hadden een leuk idee om een bunker te maken. dat 

deden ze en vroegen Ben om hulp om de kuil te graven. 

Harmen kwam naar Ben en daarna gingen ze weer naar 

Harmen om platen te halen voor de bunker. Daarna 

hebben ze Sytse op gehaald om te helpen graven. toen 

hebben we takken gehaald bij Albert Jonker die konden 

we goed gebruiken voor de bunker,  want we hebben 

er een dak van takken gemaakt toen. was hij klaar de 

bunker,  maar toen zakte hij in toen hebben we alle takken 

gesorteerd en volgende dag hebben we de bunker veel 

groter gemaakt en dieper dus uit eindelijk is het een goed 

resultaat .en iedereen mag er een kijkje nemen hoor  

het staat bij de Tysker.

Speelbakken

Op school krijgen wij om de maand een bak met 

buitenspeelgoed deze keer zit er een skippybal in en 

hockeysticks, hockey dat doen wij het meest natuurlijk zit 

er nog veel meer in het is teveel om op te noemen.

We hebben er veel plezier mee!

Geschreven door,

Ben en Sytse groep 7

Het is weer lente

Vogels bouwen nieuwe nesten
Mieren komen uit de grond

Hier en daar vliegt heel voorzichtig
een zwaluw in het rond

In de tuin gaan bloemen bloeien
In de vijver zwemt weer vis
En geloof me, dat betekent

dat het alweer lente is!

Geschreven door Rikst Jorna groep 7

Het weekeind

Ik ben in het weekeind bij mijn opa en oma
geweest en dat was heel leuk. want ik heb de
kleine konijntjes geaaid en we mochten er twee
hebben. maar we moeten eerst 3 weken wachten
en dan pas mogen we ze hebben. Het ras van de
konijntjes is de Hollander* en ze zijn super schattig.
1 van de 4 heeft een stip in de nek En de rest niet.
We hebben ook van mijn opa en oma stoofperen
gekregen en die hebben we de dag daarna
opgegeten en het was lekker. Die dag daarna was
ik aan het helpen met het hok schoonmaken van
ons konijn.

Teken tol
Tijdens het thuiswerken hadden we van juf een tol met 

een potloodpunt gekregen.

We moesten de punt in de tol doen en dan konden we op 

het papier tollen.

Dan kreeg je allemaal leuke en rare rondjes.

Toen heb ik de rondjes ingekleurd en had je gewoon een 

mooie tekening.

Twa lytse wite lamkes,

Dy boarten by de sleat.

Har mem sei:  Hjir gau berntsjes,

dat komt aanst grif ferkeard!

Dy smoarge lamkes tochten.

ús mem dy praat mar wat.

Lit ús hjir mar moai boartsje,

Dat wetter, wat soe dat?

Hja sprongen en hja dûnsen,

En ja it kaam ferkeard ....

lt wie ynienen : hoepla kopke ûnder yn e sleat. 

Youp Kramer. Groep 7

paas gedicht

Zelfs als je niet van Pasen houdt,

Niet van chocola of ei.

Dan nog is het een prachtig feest,

Want de lente is dichterbij.
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Afgelopen week (week 11) was een vervelende week.

Het bleek dus dat mijn omke, pake en beppe corona hebben. Omdat wij die zaterdag er nog geweest
waren en mijn mem pake naar de test locatie had gereden moesten wij allemaal vijf dagen in
quarantaine. Juf mailde elke dag wat ik voor school moest doen maar eigenlijk ging ik veel liever naar
school. Donderdag ochtend (dag 5) gingen we te testen Thys en ik kregen pas vrijdag de uitslag. Hoe
is het mogelijk we zijn alle drie negatief getest. Zondag heb ik lekker buiten gespeeld met veel
kinderen. Toen hebben we een bunker gebouwd alleen het dak was in gezakt toen hebben we alle
takken gesorteerd en dan gaan we morgen de bunker groter en beter maken.

Sytse Kurpershoek, groep 7
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Chrome Books

Op school hebben we chrome books gekregen juf had het 

al een hele tijd terug aangevraagd maar het kon steeds 

nog niet, maar nu hebben we ze eindelijk. Het is heel 

handig, we kunnen er op rekenen en andere vakken doen 

en we kunnen in plaats na elkaar achter de oude pc’s, nu 

allemaal op de Chrome books.

Tollen

Tijdens het thuiswerken hebben we van juf tekentollen 

gekregen met een houtskool punt daar kun je hele mooie 

tekeningen mee maken. (een gyroscoop)

Het is bijna Pasen

ledereen is blij, de paashaas er bij

Eieren vliegen om je oren 

om te eten en paas muziek te horen

Lekker met zijn allen aan een tafel 

lekker eieren zoeken 

in alle hoeken

Harmen Speerstra

Pasen is dat feest met lekker eten

Met gezelschap en geloof

En dan heb je ook nog die paashaas

Die eieren verstopt.

Je kijkt en je kijkt tot je er 1 vind

Het feest gaat wel 2 dagen door

Het lijkt wel of er geen einde aankomt.

Je maakt met Pasen een mooie paasstok

Met een lekker broodje er bovenop!

Natuurlijk heb je ook een paastak nodig

Maar maak het niet te overbodig!

Geschreven door Elisa groep 8

Pasen

‘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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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


