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Het nieuwe dorpspleinIn dit nummer o.a.:

Verenigingsnieuws

Wist u dat?

Jelle Zijlstra

 Maureen Stok

Keukenkribels!

Sypersma & Zoon

De kinderen van de 

Fôlefinne zijn weer 

helemaal losgegaan…

De gemeente heeft de plannen voor het 
Rode Plein gepresenteerd. Deze tekeningen 
geven een beeld van wat de bedoeling is. 

De werkzaamheden starten in september 
2021. Wanneer alles klaar is, organiseert 
Dorpsbelang een feestelijke opening. 
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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

Toekomst, verleden en heden
Voorop deze dorpskrant staat een blik in de toekomst: zó gaat 

het Rode Plein er straks uit zien. Ook in een ander artikel 
wordt nagedacht over de toekomst van Easterwierrum: 

Dorpsbelang geeft informatie over woningen bouwen in ons dorp.

Naar het verleden kijken we ook. Stephan vertelt wat er uit zijn 
research naar de familie Planken komt, Gerryt beschrijft hoe de 
dorpskrant vroeger werd gemaakt, en Nico doet de geschiedenis 
van de familie Sypersma en hun bedrijf uit de doeken. Geheel 

toevallig staat Lieuwe Sypersma in de rubriek ‘Wat kijk jij nou?!’

Naast verleden en toekomst zijn we natúúrlijk zeer geïnteresseerd 
in het heden. We zijn weer verblijd met nieuwe inwoners, waar 
Marie Etta een goed gesprek mee voerde. En het kleine nieuws 

staat weer uitbundig beschreven in onze Wist u dat-rubriek. 

Kunt u geen letters meer zien? Niet getreurd, dan hebben we een 
Sudoku voor u. Zo is er weer voor elk wat wils en wensen de 

redactie alle Easterwierrumers een prachtige zomer!

Colofon

Doarpskrante 

Om ’e Ald Toer

Juli 2021

Verschijnt 4 x per jaar

Een uitgave van

Doarpsbelang Easter-

wierrum

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 oktober 2021
Kopij vóór 22 september mailen naar omdealdtoer@easterwierrum.nl
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Op dit stuit is der yn hiel Nederlân ferlet fan wenten 
en wentebou. Ek yn Easterwierrum merke we by 
Doarpsbelang dat dy need der is. Foar starters, mar ek foar 
ynwenners dy’t nochris wat oars by de ein ha wolle, is it yn 
dizze tiid hiel dreech om stappen foarút te meitsjen. 

De gemeente Súdwest Fryslân hat op 8 april in 
riedsgearkomste holden oer de wentebou yn de eigen 
gemeente. Wichtige punten dy’t dêr nei foaren kamen 
binne:

- Ynwreiding yn in doarp hat altyd de foarkar. Dus earst 
binnen de beboude kom sjen watfoar opsjes dêr noch 
kânsryk binne.

-  Jiers wurde mar 70 kavels frijjûn yn SWF (dat binne der 
net safolle ast neigiest hoe grut SWF is).

-  By gemeentegrûn wurdt foaral sjoen nei starters op de 
wenningmerk. Dy ha de foarkar.

- It moat passend wêze tusken de kaders. 

Wy as Doarpsbelang ha dêrom ek oanjûn by ús gemeente 
Súdwest Fryslân om ris te sjen wat der mooglik noch foar 
kânsen lizze hjir op gemeentegrûn yn de beboude kom 
fan Easterwierrum. De gemeente hat oanjûn dat der op 
dit stuit gjin kavels geskikt binne om wat op te bouwen. 
Wenningbouferiening Elkien hat wol oanjûn dat der noch 
in oantal hierwenten te keap komme op de Bûtewei, mocht 
de hierder ferhúzje of de hier opsizze. Fansels binne der ek 
noch kavels yn partikulier besit wêr’t miskien noch kânsen 
lizze. Hjir is it wol sa dat men sels aksje ûndernimme moat. 
In gemeente bout nammentlik gjin wenten. De oankeap, 
bestimmingswiziging ensfh. lizze dan yn syn gehiel by de 
ynteressearre. 

Yn elts gefal jout elke nije wenning yn it doarp wer nije 
kânsen oan minsken en positive reuring yn it doarp! Dat 
mochten jim as ynwenners noch ideeën ha, dan hearre we 
dat graach!

Út namme fan Doarpsbelang,

Stephan Kurpershoek 
0623541465
stephankurpershoek@live.nl

Wentebou yn Easterwierrumvan de werkzaamheden, wordt later 
nog bekend gemaakt via de u wel 
bekende kanalen. Kortom: een goed 
vooruitzicht.

Fiets Elfstedentocht
Het fietsen van de Elfstedentocht 
wordt steeds populairder. Vooral 
de versie verdeeld over 5-8 dagen. 
Er zijn inmiddels meer dan 
10 aanbieders in de reisbranche met 
honderden deelnemers per week 
en dat aantal stijgt nog elk jaar. 
De grootste aanbieders hebben hun 
route sinds dit jaar per aangepast, 
vanwege de sluiting van horeca in 
ondermeer Wiuwert. De fietsroute 
vanaf Wiuwert loopt nu via 
Klaeiterp, Hegedyk, Doarpsstrjitte 
Easterwierrum, Dilledyk en Dille en 
dan langs De Zwette naar Boazum. 
Een opsteker dus voor ons dorp en de 
theetuin bij de Dille! De verwachting 
is bovendien dat fietsers die in hun 
eigen natje en droogje voorzien in de 
toekomst meer gebruik gaan maken 
van het vernieuwde plein. In verband 
met de verkeersveiligheid is het 
advies om (indien mogelijk) de eigen 
auto op de eigen oprit te parkeren, 
zodat het uitzicht overzichtelijker is. 

Klein leed
Onkruid op de stoep? Lantaarnpaal 
stuk? Scheve stoeptegels? Of ander 
‘klein leed’? Hiervoor kunt u zelf 
de gemeente benaderen via 
www.sudwestfryslan.nl. Op deze 
website klikt u rechtsboven op 
Menu en daarna op Melding doen. 
Bellen kan ook, via 140515.

Namens Dorpsbelang Easterwierrum,
Paul Beista
secretaris

Nieuws van Dorpsbelang

Inmiddels zitten we al weer in 
de zomer. De dagen zijn al weer 
heerlijk lang en er zullen al weer 
dorpsgenoten zijn die plannen 
maken voor een welverdiende 
vakantie of deze zelfs al hebben 
genoten. Langzaam aan starten 
de verenigingen in ons dorp weer 
op. Een goed vooruitzicht wat dat 
betreft!

Rode Plein
Inmiddels zijn de direct omwonenden 
door de gemeente geïnformeerd over 
de plannen voor het Rode Plein. 
In een digitale bijeenkomst zijn de 

plannen gepresenteerd. Natuurlijk 
willen wij deze niet aan de rest van 
onze inwoners onthouden. Daarom 
treft u in deze krant een impressie van 
hoe het plein moet worden. Hier en 
daar kunnen nog kleine wijzigingen 
plaatsvinden. Ook hebben we weten 
te regelen dat er een geïntegreerde 
stroomaansluiting komt voor de 
Ferrybell kerstboom. De verwachting 
is dat begin september wordt gestart 
met de de herinrichting van het 
plein. De werkzaamheden nemen 
ongeveer vier weken in beslag. 
Direct omwonenden worden hierover 
uiteraard nader geïnformeerd. 

Feestelijke opening 
Dorpsbelang heeft in het 
kader van de opening van het 
nieuwe dorpsplein een subsidie 
aangevraagd bij de provincie 
(leefbaarheidsactivititeiten ten 
tijde van Corona) Deze subsidie 
is bedoeld om mensen bij elkaar 
te brengen. Deze aanvraag is 
toegekend aan Dorpsbelang met 
een bedrag van 500 euro. Die 
besteden we bij de opening van 
het dorpsplein aan een gezellig 
hapje en drankje voor het gehele 
dorp. De exacte openingsdatum, 
die afhankelijk is van het verloop 

���������������������������������������������������������������������

Tekening plein plus variant
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Simmer
Stadichoan starte wer aktiviteiten op. 
En dan geane je de fakânsje yn. Pas yn 
septimber sil de aginda wer min ofte 
mear kompleet ynfold wurde. 
Marre, ferienings dy’t yn de moannen 
july en augustus noch wat ûnder-
nimme wolle, stiet it frij. It gebou 
giet dus dit jier net ticht. Ien ding dat 
al fêst stiet, is de spulwike fan 12-17 
july. Hy liket oars as oare jierren te 
wurden, hoe krekt, dat witte wy op dit 
stuit noch net. 

Feestjûn foar frijwilligers
Ferline jier soe it op 29 augustus, mar 
it wurdt dit jier sneon 28 augustus. 
Alle frijwilligers, dus ek de skjinmak-
ploechjes, de ûnkrûdbestriders, klus-

sers en oare helpers, koartsein eins de 
hiele doarpsmienskip, is wolkom op 
de feestjûn mei prachtige aktiviteiten 
ûnder de titel: Ik hou fan Fryslân! Der 
komt noch in flyer by lâns. 

Nij kommisjelid
Wy binne bliid dat Antsje Postma har 
beskikber steld hat foar de beheers-
commissie. No’t Djoke twa jier yn 
Reduzum wennet, fynt dy it tiid om it 
stokje oer te dragen. Lieuwe Branden-
burgh hat har funksje as ponghâlder 
oernommen, Antsje sil har mei oare 
saken dwaande hâlde. 

Sinnepanielen
Doe’t de sinnepanielen op it dak lein 
waarden, wiene se begrutte op in 

opbringst fan 12.500 kwH per jier. No, 
nei acht jier stiet de opbringstmeter op 
goed 108.000. Dat betsjut in gemid-
delde fan 13.500 per jier. Sels dit jier 
mei de minne maaie draaie se noch 
moai op skema. Sa ha wy ek yn in jier 
dat der net folle koe, yn elts gefal ien 
fêste bron fan wat ynkomsten. 

Nederlandse samenvatting
In de zomer gaan sommige activiteiten 
door. Spulwike is van 12-17 juli.
Op 28 aug. is de feestavond voor alle 
vrijwilligers met het programma: Ik 
hou van Fryslân! Antsje Postma is ons 
nieuwe commissielid. Djoke Reitsma 
neemt afscheid. De zonnepanelen 
halen nog steeds een prima opbrengst: 
gemiddeld 13.500 kwH per jaar.

Út de Tysker

Ferienings Easterwierrum 

Aktiviteitenkommisje
Kontaktpersoan: Wimmie de Boer
Til. 06 251 00 598

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

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
Skuorrehofwei 21, 9021 CE Easterwierrum
Til: 06 1146 4745
Email: www.kooperaasje.nl/eke

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

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
Zomer 10 juli - 22 augustus
Bouwvak 24 juli - 8 augustus
Herfst 16 - 24 oktober (noord)
Kerst  25 december - 9 januari

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

Nei 32 wiken gjin noat 
blaasd te hawwen mei 
elkoar, meie we no einliks 
wer repetearje!

Op freed 28 maaie kin ús 
ynstrumint foar it ljocht 
helle wurde en helje we 
eefkes fluch de stofdoek 
deroer. De kleppen en 
fentilen smarre we goed 
fakkundich en thús blaze we 
alfêst in oefendeuntsje…
En dan besykje we de jûns 
yn de Tysker, mei elkoar 

en fol entûsjasme, goed 
klinkjende noaten te blazen 
en in flotte roffel te slaan. It 
pikefel giet oer de earms, de 
mûlshoeken fleane omheech 
yn in laits, en hjir en dêr 
binne in pear fochtige eagen. 
Prachtich, we spylje wer!

Dêr’t oare ferieningen it 
somtiden wol dreech hân ha 
yn de koroana-tiid, bliuwe 
de leden fan ‘Ons Ideaal’ 
de eigen ploech goed trou. 
Dêr binne we wiis mei!

Ek binne we tige wiis en 
tankber foar de stipe dy’t we 
fan de donateurs ûntfange 
mochten. Tankewol dat jim 
ús feriening ek yn dizze tiid 
stypjen bliuwe! 

De lêste repetysje foar de 
simmerstop binne we fan 
doel om bûtendoar te hâlden. 
Dan kinne net allinne wy 
genietsje fan it muzyk 
meitsjen, mar kinne jim 
de muzyk ek wer troch de 
buorren klinken hearre.  

‘Ons Ideaal’ lit 
(letterlik en figuerlik) 
wer fan harren hearre!

Groetnis fan it bestjoer fan 
Ons Ideaal

We kinne wer spylje

Underweis of yn de tún… oeral ha je natoer om je hinne; blommen, ynsekten, fûgels of 
fansels it waar fan dat momint.
Ha jo leuke of nijsgjirrige natoerfoto’s fan yn en om Easterwierrum hinne?
Stjoer se dan nei 06-21234907, mail se nei meint@mmiedema.nl of stjoer se fia ús 
Facebook-pagina.

De natoerfoto fan it jier fertsjinnet in priis!

Easterwierrum op syn moaist!
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Escaperoom weer open
Easterwierrums eigen 
escaperoom is sinds 
begin juni weer open. 
Lange tijd zat de Spooky 
Submarine dicht vanwege 
het Corona-virus, maar 
nu druppelen de eerste 
boekingen weer binnen. 
Zijn jullie nog niet 
geweest? Grijp dan nu je 
kans. Of word vrijwilliger!

In de escaperoom worden 
groepen (2-6 personen) 
opgesloten en moeten zij 
zien te ontsnappen voordat 
het uur om is. Het verhaal 
van de Spooky Subma-
rine gaat over de tragische 
liefde van Lola en haar 

geliefde, die aan boord van 
een onderzeeër is gegaan. 
Bezoekers krijgen hints van 
twee begeleiders; eentje die 
de bezoekers ontvangt en 
eentje achter de schermen. 
Na meer dan een jaar te 

hebben stil gezeten, merken 
we dat we onze vrijwil-
ligerspool weer moeten 
aanvullen. Dus heb jij zin 
om bezoekers te ontvangen 
en achter de knoppen te 
zitten terwijl zij met Lola 

op avontuur gaan? Meld je 
dan aub bij Paula Boersma 
of Wouter Kramer. Vooraf 
krijg je natuurlijk een trai-
ning: je draait mee met een 
ervaren vrijwilliger en als je 
de room zelf nog niet hebt 
gedaan, kun je die doen 
samen met je vrienden. 
Je ontvangt de maximale 
vrijwilligersvergoeding: 
5 euro per uur (oftewel een 
tientje per groep). Ook gaat 
de vrijwilligersgroep zo 
nu en dan zélf escapen. 
Vereiste is wel dat je 18 jaar 
of ouder bent. 
Voor meer informatie over 
de escaperoom: 
www.townshipescape.nl 

Ek al is it in frjemde 
tiid, der is dochs 
wol wat aktiviteit yn 
ús kommisje. Fan 
jannewaris ôf ha we 
wer wat mear aksje 
ûndernaam op Facebook 
en dat die fertuten, want 
ûnderwilens ha we der 
sa’n 100 nije leden by! 
Sa no en dan wurdt der 
gelokkich ek wer nij 
guod ynbrocht, ûnder 
oaren; Dinnie Boersma 
mei âlde notuleboekjes 
en foto’s, Ineke Abbing 
mei skoalfoto’s en 
foto’s út de jierren ’70, 
Jantsje Altenburg mei 

dokuminten en earder 
al âlde notuleboekjes, 
Gjetsje Meintema hie 
noch plakboeken mei 
âlde foto’s en kaarten 
en sels noch in blikken 
tonne by Auke de Graaf 
út de winkel en Joast 
kaam noch oansetten mei 
in âlde foto fan Thomas 
Buwalda mei medaljes, 
dy’t eartiids yn de kroech 
hong. Dan te betinken 
wat der troch de jierren 
hinne al fuortsmiten is en 
noch wurdt…..dan meie 
we eltse kear wer bliid 
wêze dat we wer wat 
krije.

We binne yn alle gefallen 
noch op syk nei âlde 
skoal-doarpskranten fan 
foar 2015. Dat ha jim 
noch wat lizzen? Druk se 
mar troch de brievebus 
fan Doarpsstrjitte 18. 

Sa no en dan krije we 
ek wol guod dêr’t in oar 
doarp hjir út de omkriten 
eins mear oan hat. 
Dit biede we har dan oan. 
Yn de measte doarpen 
sitte nammentlik wol 
klupkes dy’t harren op 
de ien of oare wize mei 
de skiednis fan it doarp 
dwaande hâlde. Sa ha 

we no ek kontakten mei 
Raerd, Mantgum en 
Boazum. It doel is om 
ynkoarten ek in kear 
byinoar te kommen om 
sa saken mei elkoar út te 
wikseljen. 

Stephan Kurpershoek

Nijs fan Histoaryske Kommisje “De Easterwierrumer Freonerûnte”

Ferline jier stie der in boatreis mei ‘De Vlinderbalg’ fanút 
De Skâns (Oostmahorn) op it programma. De Lauwersmar, 
it Dokkumer Grutdjip en de Ie ferkenne en dan efkes yn 
Dokkum fan board. Spitigernôch koe dit net trochgean. 
Sa at it no stiet, giet it reiske dit jier wol troch. 
We hâlde jim op ’e hichte oer de gong fan saken.
 
Peter, Fetsje, Han, Baukje, Stephan en Edward

Kollekte 
De kollekte foar 
it Epilepsiefonds 
hat yn Easterwierrum 
€174,80 opbrocht.
Tige tank hjirfoar.

De kollektanten

Eltsenien betanke 
foar de kaarten, 
blommen, ensfh,. 
dy’t ik krigen ha by 
myn ferbliuw yn it 
sikehûs en thús.

Groetnis, 
Yde

50 plus reiske

Eltse woansdeitejûn 
fan 20 oere ôf is 
der dizze simmer 
Simmerjûntafeltennis 
yn De Tysker, by 
tafeltennisklup MTV’14.

Tafeltennisbatsjes 
en baltsjes lizze dêr 
klear ast sels gjin 
tafeltennismateriaal hast. 
Ast alris faker tafeltennisse 
hast, meist dyn eigen batsje 
fansels ek meinimme. 
De kosten binne beheind ta 
2,50 euro per persoan per 
kear, foar de sealhier.

It duorret meastal oant 
21.30 oere, mar it wurdt 
ek wolris 22.00 as 22.30 
oere. Dat meist hielendal 
sels witte. De fanatykste 
tafeltennissers op de klup 
geane faaks troch oant 
22.30 oere.

Fakânsjegongers
Eltsenien fan elts nivo en 
eltse leeftyd is wolkom. 
Ek fakânsjegongers as 
oare gasten fansels. Stjoer 
foar de wissichheid in 
appke nei de foarsitter 
(06-12838257) ast witte 

wolst oft der noch plak is. 
Der kinne maksimaal seis 
tafeltennistafels stean yn 
de seal fan De Tysker, dus 
graach uterlik woansdeis 
foar 19 oere oanmelde ast 
in kear de tafeltennissport 
probearje wolst.

Oare klups 
Op it Simmerjûntafeltennis 
komme sa no en dan 
ek tafeltennissers fan 
oare tafeltennisklups út 
Fryslân lâns, dus lit dy net 
ôfskrikke at der miskien 
minsken binne dy’t de 

flugge effeksport al hiel 
goed kinne.

Meist ek altyd fanút 
de sfearfolle kantine 
– restaurantsje eins – 
fan De Tysker tasjen 
hoe’t it der oan ta giet 
dêr by MTV’14 op 
woansdeitejûn. Sjen is 
fansels fergees! Sjoch 
oars ek mar ris op de 
Facebookpagina fan

Simmerjûntafeltennis

SUDOKU
De grijze vakjes vormen een cijfer. 
Dit cijfer is het aantal inwoners van 
Easterwierrum in het jaar 1840.
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Wist u dat….?!

Selena Ypma leefde in een iets 
minder #happyworld toen ze 
een slang in de tuin ontdekte. 
Ze prikte voorzichtig met een stok 
richting het beest en besloot toen te 
doen wat elke sterke, zelfstandige 
vrouw van nu zou doen: ze riep 
er een man bij. Bij gebrek aan 
husband Wouter lokte ze de 
dichtstbijzijnde kerel, Arjen Dijkstra. 
Die bestudeerde het dodelijke dier, 
vroeg koelbloedig om een stok 
en gooide de slang vervolgens in 
Selena’s richting, die een ijselijke 
gil slaakte. “Ah juh, dat ding is fan 
rubber”, sprak Arjen, waarop ze 
opgelucht kon ademhalen en begon 
te gieren van het lachen zoals alleen 
Selena dat kan. Kinderen Gijs en 
Youp werden ernstig verdacht van 
deze grap, maar ’s avonds bleek 
Wouter de slang te hebben geplaatst. 
Zo zie je maar weer: een goede buur 
is beter dan een grappige echtgenoot. 

Overigens is Arjen sinds 2 juli 
officieel een buurman van Wouter en 
Selena, want toen tekende hij samen 
met de schrijfster van deze rubriek een 
hele stapel papieren bij de notaris. 

Ook zo benieuwd wie de winnaar 
van de woordzoeker uit het vorige 
nummer is? Graag hadden we 
gemeld dat we zijn bedolven onder 
inzendingen, maar in deze rubriek 
overdrijven we slechts lichtelijk en 
liegen we niet. Alle inzenders wonnen 
een toepasselijke prijs: Tryntsje 
van der Meer, Wietske Cnossen en 
Harmina de Schiffart vonden hun 
puzzelboekje reeds in de brievenbus. 
Ze zijn er intens gelukkig mee. 
Dat hebben ze niet gezegd, maar daar 
gaan we gewoon vanuit. 
Paula Boersma rent, fitnesst en 
eet zich een slag in de rondte, want 
ze traint voor de marathon die ze 
voor KiKa gaat lopen. Dat zou ze 
doen in Myanmar, maar vanwege 
de burgeroorlog daar, leek het KiKa 
beter om voor een andere marathon 
te kiezen. Dat is die in Londen 
geworden, op zondag 3 oktober. 
Paula rent ondermeer langs de 
Big Ben, Buckingham Palace en de 
London Eye. Heel iets anders dus 
dan de Aziatische landschappen 
die ze voor ogen had, maar ze heeft 
inmiddels de knop omgezet en 
ziet ook hier de schoonheid van. 
Uiteindelijk gaat het om het goede 
doel. 
Gezinsuitbreiding, altijd leuk! 
Dit keer bij Romee en Bertus aan 
de Doarpsstrjitte 40. Nee, geen baby, 
maar een pup. Schijn je minstens 
zoveel werk van te hebben. Hij heet 
Storm, is een kruising tussen een 
labrador en een beagle, is inmiddels 
helemaal zindelijk en groeit veeeeel 
te snel volgens z’n baasjes. Inmiddels 
is het schattige reutje dik 4 maanden 
oud. Wel jammer dat ’ie van poes 
Kitty geregeld klappen krijgt, maar 
gezien z’n groeispurt zal dat niet meer 
zo lang duren. 
Ook bij Jarno Hogeboom was 
het éindelijk raak: begin mei 
werd een Indotestudo Forstenii 

geboren. Nou ja, een schildpad 
dus. Het beestje is Pablo gedoopt. 
Na alle schildpaddenvoorlichting 
in voorgaande edities weten we 
natuurlijk allemaal dat het een tijdje 
duurt voordat we weten of Pablo een 
jongetje of een meisje is. Of wellicht 
gaat ie binair door het leven, ook 
goed. 
Natuurlijk informeerde uw 
nieuwsgierige journaliste bij de 
Merkekommisje of de Merke 
doorgaat. En wat is dan het thema? 
Want hee, die kostuums voor het 
matinee zijn niet in een uurtje 
geknutseld hoor! Het goede nieuws 
is dat de commissie er alles aan 
doet om het feest te laten doorgaan. 
De vooraankondiging komt begin 
juli. Maaaaarrrr…. het wachten is 
op de gemeente en de vergunning. 
De anderhalve meter-maatregel moet 
eerst afgeschaft zijn. Duimen dus 
maar dat we elkaar tegen die tijd weer 
vrolijk kunnen betasten.

TdV

Van angstkreten tot pril geluk, het gebeurt allemaal in Easterwierrum. 
Beleef het mee in deze Wist u dat-rubriek…

Volgens Romee en Bertus is hun puppy 
Storm echt hééél lief. Poes Kitty denkt 
daar anders over.

De gruwelijke tuinslang.

Holle Bolle Tsjing!

Oer sa ‘n trije wiken is it sa fier! Fan 
12 oant en mei 15 july giet Spulwike 
2021 wer fan start! Dit jier is de 48ste 
edisje fan Spulwike en it tema is 
Olympyske spulwike! Fansels ha wy 
as stifting en (haad)lieding der alles 

oan dien om der in fantastyske wike 
fan te meitsjen foar de bern. Wy gean 
der fan út dat it dan skitterjend waar 
is om allerhanne, by it tema passende 
aktiviteiten, te dwaan op it keatsfjild 
yn Easterwierrum. 

De ôfrûne moannen ha we mei een 
entûsjaste groep lieders neitocht oer it 
mooglik meistje fan in leuke, feilige 
en ferantwurdlike Spulwike. Ek ha 
wy oerlis hân mei de gemeenten oer 
de Coronamaatregelen. Dêrom binne 
der wol wat oanpassingen. Dit betsjut 
dat wij de bern fan 10.00 tot 16.00 
oere ontvange op it fjild en ek net fan 
it fjild ôf komme. Ek sil dit jier de 
optocht helaas net troch gean. 
Ondanks dat hoopje wy fan herte 
dat jim as omwenners krekt san 
geweldige wike ha as de bern. 
Mochten jo fragen of opmerkings ha, 
dan kinne jo altyd efkes skilje mei ien 
fan ús. 

Foarsitter: Sanne El van der Vlugt 
(06-24830316 / 
easterwierrum@spulwike.frl) 
Skriuwster/Ponghâldster: Elizabeth 
Sijbesma (06-41717487)

Mei freonlike groetnis,
Spulwike Easterwierrum

De Pluktuin van Easterwierrum is sinds juni weer open. Er liggen knippers en er 
staat een geldkistje, dus plukken kan wanneer het uitkomt.
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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.

Skoalkrante
Okkerlêsten krige ik wer de nijste Om ’e 
Ald Toer tastjoerd. It is in feest om dizze 
krante te lêzen. As earste falt my altyd 
wer de moaie opmaak op. Ek de moaie 
ferhalen dogge it goed. Wat in ferskil mei 
de begjintiid, doe’t dit blêd begong as 
skoalkrante, dêr’t wy wat doarpsnijs oan 
taheakken.
Lodewijk en ik hienen op in stuit de 
gedachte, dat der yn Easterwierrum ferlet 
wie fan in krantsje, wêryn’t wy fertelle 
koenen oer it hoe en het by ús op skoalle. 
Wy koenen dan moai wat nijtsjes kwyt oer 
wat wy sa troch de dei op skoalle belibben, 
oer les- en skoaltiden, oer de kommende 
fakânsjes, oer skoalreiskes, ja oer wat net!
Wy woenen net allinnne de âlden berikke, 
mar it hiele doarp. Wy wienen de tiid 
foarút, want wy ûndersochten earst oft 
der wol behoefte ta wie. Wy holden 
in ‘onderzoek naar de behoeften van 
potentiële klanten’, soe men hjoed de dei 
sizze. Wy stjoerden fia de bern in ienfâldich 
bryfke by de doarren lâns om te hifkjen, 
wat ús doarpsgenoaten der fan fûnen.
Wy leinen út wat wy woenen: we wienen 
fan doel om sa’n acht kear (!) yn ‘t jier út te 
kommen, betelle advertinsjes te pleatsen 
en net ûnbelangryk in lêsjild te freegjen 
fan 10 gûne jiers. Wy hopen dat der ek wat 
ekstra’s foar de skoalle oerbleau. Dat jild 
koenen wy dan moai brûke om leuke 
dingen foar de bern te dwaan.
De skoalbern brochten de bryfkes hûs 
oan hûs bylâns en hellen se nei in wike 
wer op. Wy wienen tige benijd nei de 
útslach. No, dy seach der goed út: wy 
krigen genôch bryfkes werom mei it fakje 

oankrúst, dat der belangstelling wie foar in 
abonnemint.
Sa is it begong. En doe koenen wy los mei 
de personiele ynfolling. It krantsje moast 
typt wurde. Dat woe Tryntsje van der Meer 
wol dwaan. Sa, de belangrykste hobbel 
wie nommen. Tekeninkjes derby soenen 
ek wol moai wêze. Jacqueline Stoelinga 
waard frege en dy woe wol. En Jan Wibes 
Altenburg stie foar it doarpsnijs ek klear. 
En doe koe it mar begjinne. Doe’t Tryntsje 
nei Weidum ferhuze en Jacqueline der 
mei ophold, hat Lys Mulder it wurk noch 
jierrenlang dien.
Dat wie destiids noch in hiele put. 
Kompjûters, Office Word en ynternet 
hienen wy gjin weet fan. Nee, alles 
moast typt en tekene wurde op stinsels. 
Dat moast eins yn ienkear goed, want der 
koe min korrizjearre wurde.
Dy stinsels moasten op in stinselmasine 
fêst setten wurde. Dy waard fuld mei 
inket, it papier waard oanlein en dan mei 
de hân oan in slinger draaie. Elke bledside 
sa’n hûndert kear. Letter krigen wy in 
stinselskriuwer. In ryk besit, want doe 
koenen wy ek bernetekeningen ôfprintsje!
It by elkoar fandeljen fan de útprinte 
blêden dienen de bern fan de sechsde 
klas (groep 8). Se rûnen om in grutte tafel 
hinne, dêr’t de bledsiden yn stapeltsjes op 
leinen. Oan’e ein fan sa’n rûntsje dienen se 
der dan trije nytsjes yn en klear wie it.
Ek it rûnbringen wie in foarrjocht foar de 
sechsde klassers. De fyfde klassers seagen 
der nei út, dat se dit letter ek dwaan 
mochten.

Jelle is 26 jier en wennet sûnt 
april 2021 oan de Doarpstrjitte 
36. Hjirfoar hat er sawat 1,5 jier 
yn Hilaard wenne, yn de âlde 
basisskoalle. ‘Op in stuit wie ik 
wol ta oan in plakje foar mysels. 
De skoalle yn Hilaard kaam frij 
en twa maten fan my woene 
dêr ek wol wenje. Doe ha ik de 
beslissing makke om earst yn 
Hilaard wenjen te gean.’ 
Mar nei oardel jier hie Jelle syn 
nocht wol yn Hilaard en hie er 
fia fia te hearren krigen dat der 
in hûs yn Easterwierrum te keap 
kaam. ‘Yn Hilaard koest altyd 
alles en elkenien hearre, ik woe 
graach echt in plakje foar 
mysels en dêrom bin ik wat om 
my hinne sjen gongen, fansels 

yn de omkriten fan Easterwier-
rum. Der wie in soad animo 
foar, mar ik ha gelok hân!’

Eigen bedriuw
Op de Hanzehegeskoalle yn 
Grins hat Jelle syn diploma foar 
de HBU- oplieding Boukunde 
helle om dêrnei oan it wurk te 
gean by Frythermo. ‘Ik ha twa 
jier by Frythermo wurke mar 
dochs passe it net hielendal 
by my. Wylst ik by Frythermo 
wurke bin ik begûn te sollisi-
tearjen, ik woe graach wurk 
dwaan dêr’t ik foar leard ha, 
mar dêrneist ek wat mear mei 
de praktyk dwaande wêze. Yn 
de oplieding ha ik in soad leard 
oer hoe’t gebouwen tekene 

wurde, hoe’t saken allegear 
regele wurde, lykas bestellin-
gen foar materiaal, mar ek oer 
bepaalde kontrôles. Mar by it 
sollisitearjen koe ik it net altyd 
hielendal iens wurde mei de 
wurkjouwers, dus ha ik beslet-
ten om myn eigen bedriuw te 
begjinnen: BUILD! Ik bin foaral 
spesjalisearre yn it oanlizzen 
fan flierferwaarming, timmerjen 
en bykommende saken, sawol 
binnen- as bûtendoar.’
Dat kaam ek wol te pas, want 
foardat Jelle oan de Doarps-
strjitte kaam te wenjen, moast 
der noch wol it ien en oar oan 
it hûs dien wurde. ‘It hat gjin 
grutte ferbouwing west, mar ik 
woe wol graach flierferwaar-
ming ha, dat ik moast de flier 
ynfreze en de ferwaarming 
oanlizze. Dêrneist ha ik de 
radiatoaren fuorthelle en is der 
in tagong kaam fan de bykeuken 
nei de garaazje. Fierder moasten 
de muorren ferve wurde en ha ik 
der in nije flier yn lein.’

Bitcoin
Neist it wurk mei Jelle ek 
graach in film sjen, in bierke 
drinke of in game spylje mei 
maten. In oare ynteressante 
hobby fan Jelle is it folgjen 
fan de koersen fan de Bitcoin. 
‘Hobbymjittich fertsjinje ik 
hjir ek jild mei, dit doch ik sa’n 
2 jûnen yn de wike, dan sjoch ik 
hoe’t de koersen rinne en wêr’t 
ik it bêste op ynsette kin.’ 
Fierder sit Jelle ek yn de merke-
kommisje, al foar it fiifde jier. 
‘Ik bin by de merke kommisje 
gongen omdat ik it altyd hiel 
gesellich fyn en ik woe ek 
wolris fan de oare kant besjen 
hoe’t alles regele wurdt ensa. 
Mar, dit is wierskynlik it lêste 
jier dat ik yn it bestjoer sit. 
Earst dit jier mar!’
Jelle, in protte wenwille op de 
Doarpsstrjitte tawinske!

Hy is al in beruchte Easterwierrummer, mar hat no ek syn eigen 
plakje yn dit doarp. We ha it oer nimmen oars as Jelle Zijlstra 
dy’t nei sawat oardel jier werom is yn Easterwierrum. 

TROCH MARIE ETTA FOPMA

FOTO ELISABETH FOTOGRAFIE

Wolkom yn Easterwierrum

‘Ik bin by 
de merke-
kommisje 
gongen 
omdat ik 
it altyd 
hiel 

 gesellich 
fyn’

Ha jo ek in stikje
foar yn’e doarpskrante?

Mail it ús.

omdealdtoer@easterwierrum.nl
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Maureen is 23 jier en komt 
fan Boksum. Se woe graach 
op harsels wenje en freondin 
Hinke bea de útkomst. Omdat 
Hinke by har freon wenjen 
gong, kaam dit húske frij en 
dêr hie Maureen wol earen nei! 
‘Gelokkich hoegde der net in 
grutte ferbouwing plak te finen, 
mar moast ik it mear nei myn 
eigen smaak meitsje, sa as it 
fervjen fan in muorre.’
Wêrom Maureen graach yn 
Easterwierrum wenje, woe wie 
simpel; ‘Hinke gong der út en 
ik socht in plakje foar mysels. 
Easterwierrum leit foar my 
ek wol sintraal ast sjochst nei 
myn wurk en myn freondinnen. 
Ik wurkje no noch yn in 
ferpleechhûs yn Ljouwert, mar 
ik begjin ynkoarten ek mei in 
tydlike baan by de GGD, dêr sil 
ik helpe mei it setten fan faksins 
op meardere lokaasjes yn 
Fryslân, lykas Harns, Ljouwert, 
Snits en it Hearrenfean.’

Doktersassistente
Maureen hat al meardere 
opliedingen dien. ‘Nei it 
TMBÛ bin ik begûn oan de 
kappersoplieding op it MBÛ 
yn Ljouwert. Dy ha ik nei 3 
jier helle, wêrnei’t ik noch 2 
jier trochstrudearre ha foar 
Verzorgende IG. Mar omdatst 
yn de soarch best wol folle 
ûnregelmjittichheden hast, ha ik 
besletten om noch in oplieding 
te dwaan. Ik ha keazen foar 
doktersassistinte, dy oplieding 
duorret no noch mar 1 jier.’
Nêst it feit dat Maureen graach 
leare mei hat se ek noch hobbys. 

‘Ik mei graach keatse, dit doch 
ik alle tiisdeis yn Goaiïngea 
en alle woansdeis yn Boksum. 
Mar ik mei ek graach in wyntsje 
drinke mei myn freondinnen, 
hear!’
Op dit stuit is Maureen al 1 jier 
allinnich, mar se hopet oer in 
pear jier ek in leuke prins op it 
wite hynder tsjin te kommen. 

Ambysje om har oan te sluten 
by in kommisje is der wol; 
‘Earst hjir in skoftke wenje, 
dêrnei wol ik my wol wat mear 
minge yn it doarp en mear 
minsken moetsje.’

Maureen, fan herte wolkom yn 
Easterwierrum!

De Doarpstrjitte 11 hat mar in jier bewenne 
west troch Hinke Fopma, mar sûnt ein maaie 
2021 is der alwer in nije bewenner, nammentlik 
Maureen Stok. Yn dit stikje stelle we har oan it 
doarp foar.

TROCH MARIE ETTA FOPMA

Wolkom yn Easterwierrum

‘Earst hjir 
in skoftke 
wenje, 
dêrnei 
wol ik 
my wol 
wat mear 
minge yn 
it doarp 
en mear 
minsken 
moetsje’

Wat kijk  jij nou?
Naam, leeftijd en beroep: 
Lieuwe Sypersma, 22 jaar scholier. 

Hoe lang woonachtig in 
Easterwierrum? 
21,5 jaar.

Hoe kijk je graag tv/Netflix/films? 
Netflix op mijn telefoon, op bed of 
tijdens school.

Welke serie heb je als laatste 
gezien? 
Ben net begonnen aan ‘Arrow’. Het is 
wel een goeie serie.

Welke film of serie raad je je 
vrienden aan? 
‘Lucifer’ is mijn favoriete serie. 
Gewoon puur om hoe nonchalant het 
hoofdpersonage is.

Welke film heb je al meer dan 3x 
gezien? 
Ik kijk niet vaak films, maar de John 
Wick trilogie is altijd leuk om te 
kijken. 

Welke verfilming vond je beter dan 
het boek? 
‘The Da Vinci Code’, want de film 
is makkelijker te begrijpen dan het 
boek. Want als ze het over bepaalde 
kunstobjecten hebben, heb ik daar 
vaak geen beeld van. Maar in de film 
zie je de kunst.

Wie is je favoriete acteur/actrice? 
Dwayne Johnson, dat is een acteur 
die niet over het paard getild is door 
zijn bekendheid, maar wel de tijd 
en energie erin steekt om de best 
mogelijke films te produceren. 

Wat voor series/films vind je 
verschrikkelijk? 
‘Twilight’. Ik vond dat zo slecht. Ik 
kan nog wel naar een romcom kijken, 
maar in deze film was het “com” 
gedeelte ver te zoeken.

Als ze een film over jouw leven 
zouden maken, wie mag jou dan 
spelen? 
Johnny Depp, want die man kan alles 
spelen. Het lijkt soms net of die man 
een vorm van schizofrenie heeft, want 
hij verandert van personage alsof het 
niks is.

Als er een realityshow over 
Easterwierrum zou komen, bij wie/
wat moeten ze dan beslist filmen? 
Bij iemand die je bijna niet tot nooit 
in het dorp ziet tijdens Merke, kaatsen 
of feesten. Gewoon om te zien wat 
zo’n persoon de hele dag doet.

Wie mag de volgende keer 
verschijnen in deze rubriek? 
Cor de Bakker, want volgens mij kijkt 
hij meer films en series dan dat ik 
dat doe. Dus misschien heeft hij nog 
leuke suggesties.

Drie mannen die Lieuwe 
wel eens voorbij ziet 

komen onder schooltijd: 
dierenliefhebber John 
Wick (Keanu Reeves), 
hardwerkende Dwayne 
Johnson en de nogal 
nonchalante Lucifer 

(Tom Ellis).

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

m

14 15



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

Keukenkribels!

Simmerske ierdbeitaart
It daai:
200 gram blom
1,5 teeleppel bakpoeier
150 gram bûter
80 gram sûker
65 gram brune bastertsûker
1 pûdsje fanyljesûker
¼ teeleppel sâlt
1 aaidjerre
150 gram mangelspiis 
(amandelspijs) (kin út in pakje, 
mar it resept hjirûnder kin ek 
brûkt wurde)
1 aai

De folling:
200 ml. banketbakkersrjemme 
(kin út in pakje/pûdsje, mar 
is ek goed sels te meitsjen. 
Ik ha hjirûnder spitigernôch 
gjin romte mear om it út te 
wurkjen, mar op ynternet steane 
allerhanne resepten)
200 gram mascarpone
1 pûdsje fanyljesûker
1 doaske ierdbeien, of oar 
simmerfruit

Springfoarm fan 26 sm.
-  Meitsje in daai fan de 

blom, bûter, bakpoeier, 
sûker, aaidjerre en it sâlt. 
De daaibal ynpakke yn 
plastic foly en in goed 
oere yn de kuolkast lizze. 

-  Ming yn in oare kom de 
mangelspiis mei it aai 
goed trochinoar.

-  Fetsje de springfoarm yn 
en lis eventueel bakpapier 
op de boaiem.

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

-  Helje it daai út de kuolkast 
en beklaai de foarm, mei 
in opsteande râne fan sa’n 
2 sintimeter.

-  Ferdiel de mangelspiis oer 
de boaiem.

-  Set de springfoarm op in 
roaster yn it midden fan 
de oven en bak de boaiem 
yn sa’n 30 minuten moai 
brún en gear. (Lis foar 
de wissichheid in fel 
bakpapier ûnder de foarm, 

der wol noch wolris wat 
focht of fet út de foarm 
rinne)

-  Lit de boaiem dêrnei 
hielendal ôfkuolje.

-  Ming de mascarpone mei 
de banketbakkersrjemme 
en de fanyljesûker.

-  Jit it mingsel op de 
taartboaiem en lit it gehiel 
yn elts gefal 6 oeren 
opstiivje yn de kuolkast.

-  Fersier de taart krekt foar 
it optsjinjen mei it fruit.

Resept mangelspiis
75 gram mangelmoal
75 gram fine kristalsûker
¼ kloppe aai
bytsje rasp fan in sitroen
-  Doch de mangelmoal en 

de sûker yn in kom en 
foegje it aai en de rasp 
fan de sitroen ta. Bliuw 
mingen oant it in moai 
wurkber gehiel wurdt. At 
it hiel drûch bliuwt, noch 
in bytsje aai tafoegje. 

-  Pak it yn plastic foly 
yn en lit it efkes (foar 
it lekkerste risseltaat 
in nacht) rêste yn de 
kuolkast. 

Lekker ite!

Groetnis, Hilda

It is simmer! De sinne skynt, it is prachtich waar. Dat ik tocht, diskear kin ik wol wat 
bakke mei simmerfruit. It is in taart mei ierdbeien wurden, mar framboazen of blauwe 
beien kinne ek prima brûkt wurde.
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verhandelde vee van of naar de boerde-
rijen gebracht. Zelfs exportvee wordt 
naar Schiphol vervoerd.
Bij het personenvervoer worden de lijn-
diensten tijdens de bezetting toegewe-
zen aan de LAB. Sypersma richt zich 
na de bevrijding meer op groepsreizen. 
Op zaterdag 27 augustus 1949 wordt in 
Easterwierrum voor de eerste keer een 
reisje voor de ‘ouden van dagen’ geor-
ganiseerd. Familie Sypersma stelt auto’s 
beschikbaar voor de 42 deelnemende 
reizigers, met als oudsten Sijtske de Jong-
van der Wal (90)en Klaas Hoogma (83). 
De reis gaat via Den Oever naar Schoorl 
en Camperduin. ’s Avonds om acht uur 
wordt het gezelschap onder begeleiding 
van Ons Ideaal de thuis haven binnen 
geleidt. Het begin van een traditie, die 
tientallen jaren in stand blijft.
In 1952 verhuist het gezin Lieuwe en 
Janke Sypersma naar de Botniakade in 
Sneek, om van hieruit busreizen te orga-
niseren. Zo kan in 1956 voor vier gulden 
geboekt worden voor een dagtrip naar 
de TT in Assen. Groepsreizen zijn dan 
ook erg in trek. Vooral de vele vrouwen-
verenigingen gaan er ’s zomers graag 
even op uit.

Grote brand
In 1950 trouwt de derde generatie 
Sybren met Janke Kamstra uit Scharne-
goutum. Ze vestigen zich aan de Singel. 
Aan de Doarpsstrjitte wordt in 1954 voor 
de loods een dubbele woning gebouwd. 
De ene helft is voor het gezin Sybren 
en Janke met hun dochters Sieuwke en 
Sjoerdtje. Tijdens de gekostumeerde 
optocht van de Merke van 1971 winnen 
Sybren en dochter Sjoerdtje de eerste 
prijs, als bijna onherkenbaar hoog-
bejaard echtpaar. 

De andere woning is voor tweede gene-
ratie Sybren en Sjoerdtje. Nadat moeder 
Sjoerdtje in 1960 overlijdt, komt Jetske 
Schotanus uit Wyckel hier als inwonend 
huishoudster. Vader Sybren overlijdt in 
1981. Jetske verhuist vervolgens naar 
de Butewei en overlijdt in 2008 in Nij 
Dekema in Weidum.
In de nacht van 15 op 16 januari 1960 
breekt brand uit in de loods in Easter-
wierrum. De brandweer van Raerd is 
snel ter plaatse, maar mag pas ingrijpen 
als de brandweer van Mantgum aanwe-
zig is, vanwege het commando. De loods 
met drie bussen en een vrachtauto bran-
den geheel uit. Voor kleine kinderen 
heeft de grootste impact dat in een hokje 
naast de loods een geit is omgekomen. 
Na de wederopbouw van de loods wordt 
het bedrijf in 1961 gesplitst. Het bussen-
vervoer wordt door Lieuwe en zoon Jarig 
geconcentreerd in Sneek, dat uitgroeit 
tot Sypersma Reizen. In Easterwierrum 

blijft het vee- en goederen vervoer, maar 
ook het taxivervoer en reparatie van 
auto’s. 

Benzinepomp
Het bedrijf richt zich meer op de toene-
mende personenauto’s. De bodedienst 
wordt in 1966 overgedragen aan de firma 
Sandstra in Easterein. Aan de Doarps-
strjitte komt een benzinepomp. De loods 
wordt meer ingericht voor de reparatie 
van personenauto’s. Een takelauto is 
ingericht voor sleepdienst bij verkeers-
ongevallen en halverwege de jaren 
zeventig wordt het vracht- en veevervoer 
overgedragen aan Jelle Boekema. Daar-
naast worden garageboxen gebouwd 
voor verhuur aan dorpsgenoten.
In 1986 kondigt Sybren zijn pensioen
aan en verhuist met Janke naar de Bûte-
wei. Neef Sjoerd neemt de bedrijfs-
voering over en is dan met 22 jaar de 
jongste garagehouder van Fryslân. 
In 1997 verhuist Sjoerd met Anneke 
Monsma naar de nabijgelegen voorma-
lige boerderij ’t Hoekje.
Het garagebedrijf maakt vervolgens 
verschillende ontwikkelingen mee. De 
bezinepomp wordt verplaatst naar de 
Dilledyk en krijgt een automatische 
bediening. De bestaande gebouwen 
worden vernieuwd en uitgebreid met 
een nieuwe loods en een kantine op de 
eerste verdieping. De ongevallensleep-
dienst wordt beëindigd en vervangen 
door een pechservice. Het personeel 
wordt uitgebreid naar vijf personen en 
tenslotte ontstaat een wasstraat, waar-
van zoon Lieuwe de chef is. Zodat, na 
ruim honderd jaar, nog steeds geldt in 
Easterwierru  m : Sypersma én Zoon.

Nico van der Werf

Het begon allemaal met één 
paard en wagen, ontwikkelde 
zich tot een busbedrijf met 
dagtrips, en liep uit op een fraai 
garagebedrijf met een hyper-
moderne wasstraat. Nico schetst 
de geschiedenis van de familie 
Sypersma en het bijbehorende 
bedrijf in Easterwierrum. 

Sybren Sybrens Sypersma wordt in 1868 
als boerenzoon in Westhem geboren. 
In 1894 is hij kaasmaker bij de nieuwe 
zuivelfabriek in Wirdum. Hij trouwt dan 
met de plaatselijke Attje Visser. Zij krij-
gen twee dochters en een zoon, die ook 
Sybren heet. Vader Sybren werkt vervol-
gens als werkman en melkontvanger. 
In 1905 overlijdt zijn vrouw Attje. Drie 
jaar later hertrouwt Sybren met Rinske 
van der Veen uit Bolsward. 
Op 22 maart 1910 neemt Sybren de 
vrachtrit van Geert Napjus uit Easter-
wierrum over. De buurdorpen Mantgum 
en Weidum worden hierbij ook bediend, 
met paard en wagen. Twee maanden 
later verhuist het gezin naar het dorp. 
Kort erna wordt zoon Lieuwe geboren. 
Het gezin wordt vervolgens uitgebreid 
met dochter Harmke en zoon Jarig. 
In 1911 koopt Sybren een woning aan 

het Tsjerkepaad (tegenover nr. 3) voor 
625 gulden. 
Het vrachtvervoer start met één paard en 
wagen. Langzaamaan wordt het uitge-
breid tot drie paarden en vijf wagens. 
Een veelvoud aan producten worden 
vervoerd. Stro in de zomer, aardappels 
in het najaar en antraciet en cokes in de 
winter. 

T-Ford
In 1922 schaft Sybren de eerste T-Ford 
aanvoor tweeduizend gulden. En op 
vrijdag 10 november begint ‘Sijpersma 
& Zoon’ een autobusdienst van Easter-
wierrum naar Leeuwarden. Dit is eerst 
een busrit van en naar de weekmarkt in 
Leeuwarden. Vervolgens komt er ook 
een busrit naar de weekmarkt op dins-
dag naar Sneek. In de vroege ochtend 
wordt het vee naar de markt gebracht. 
Meteen terug naar Easterwierrum, waar 
de wagen wordt schoongemaakt en de 
banken worden geplaatst. Om vervolgens 
de boeren naar de veemarkt te brengen. 
Ook kleinere artikels worden meegeno-
men naar de stad, zoals de kousen voor 
reparatie en in het voorjaar de kievits-
eieren, om op de markt te verkopen.
In de volgende jaren wordt de busrit 
uitgebreid naar een dagelijkse dienst 
tussen Leeuwarden en Sneek met de 
westelijke route door Weidum, Easter-

wierrum en Boazum en de tweede 
route langs Reduzum, Raerd en 
de Lege Geaën. Zelfs de post 
kan worden meegenomen tot ’s 
avonds half zeven voor de nacht-
posttrein. 
Sybren koopt in 1922 het pakhuis 
van schoenmaker Pieter Schaaf-
sma   aan de Doarpsstrjitte (naast 
nr. 12) en richt dit in als werk-

plaats en opslagruimte. Hier recht tegen-
over koopt hij in 1929 een perceel grond 
van tien are van de familie Boersma. 
In 1936 wordt hier een loods gebouwd 
voor de stalling van de bussen en vracht-
auto’s. 
Persoonlijk leed blijft Sybren niet 
bespaard. Nadat zijn eerste vrouw Attje 
in 1905 overlijdt, ontvalt hem dochter 
Harmke op 13-jarige leeftijd en zoon 
Jarig in 1937 op 21-jarige leeftijd aan 
longontsteking. 
In 1923 trouwt de oudste zoon, Sybren, 
met Sjoerdtje Landstra uit Britswerd. 
Drie jaar later vestigen ze zich aan de 
Mounestrjitte 12. Hier wordt het gezin 
uitgebreid met dochter Fokje en de zonen 
Sybren, Wiebe en Jarig. De tweede 
zoon, Lieuwe, trouwt in 1934 met Janke 
Eysinga uit Grootegast. Zij vestigen zich 
aan de Mounestrjitte 8 en vernieuwen 
deze woning. Dit gezin wordt uitgebreid 
met dochter Tine en zonen Jarig en Jan.

Schiphol
De familie Sypersma heeft een veel-
zijdig transportbedrijf. Met de platte 
oplegger vervoeren ze veel producten. 
Dorps bewoners worden voorzien van 
steenkool brandstoffen (zwarte brand), 
waarbij voor moeilijke afrekeningen een 
alternatieve oplossing wordt gezocht. 
Met een lange veetrailer wordt het 

Sypersma & Zoon

Gezin Sybren en Sjoerdje november 1945.

Janke, Sjoerdtje, Sieuwke en Sybren 
Sypersma.

Merke 1971, Sybren en Sjoerdtje.

Sijpersma 9-11-1922.

Sybren en Rinske.

Sypersma 1918. Sypersma op Schiphol.
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Anthonius (Ton) Franciscus 
Planken fan Skuorrehôfwei 10

In oantal jierren lyn hat Jetse Dykstra 
alris in oantal ferhaaltsjes oer Ton 
Planken op papier setten om’t hy wol 
wat mei him belibbe hat. Om’t  it dochs 
in persoan is dêr’t mooglik in bysûnder 
ferhaal efter sit, ha ik besocht hjir en 
dêr wat mear boppe wetter te krijen. 
In djipgeand ûndersyk nei Ton wie ek 
mooglik om’t Ton en Nel sels gjin bern 
hiene, Ton blykber gjin kontakt mear 
hie mei syn eigen famylje en hy ek net 
mear libbet. De  measte dokuminten 
yn argiven wurde dêrom nei ferrin fan 
tiid iepenbier.

In drege bernetiid
Anthonius Franciscus Planken wurdt 
berne op 30 july 1922 yn Den Haag, 
as lêste bern fan Elisabeth Wilhelmina 
Toneman en Cornelis Aloysius Plan-
ken. Syn heit is û.o. begraffenisûnder-
nimmer, boekhâlder en winkelman. 
It is in grutte húshâlding fan sa’n 

njoggen bern en strang katolyk. It sit 
Ton net echt mei. Yn it jier 1927 – at 
Ton 5 jier wurdt – ferstjert syn mem. 
Syn âldste suster nimt fan dat momint 
ôf de húshâlding foar har rekken. 
Heit Planken kin it wierskynlik alle-
gear net mear bolwurkje en Ton wurdt 
koart dêrnei pleatst yn in opfiedings-
gesticht. Fan oktober 1928 oant april 
1929 sit Ton dan yn it St. Josephge-
sticht Moordrech  t yn Súd-Hollân, fan 
juny 1929 oant ein novimber 1929 in 
skoftke op ’e Kostskoalle Sint Elisa-
beth yn Heythuijsen (Limburch) en as 
lêste yn it opfiedingsgesticht Harre-
veld. Dat lêste is yn alle gefallen net in 
gewoane kostskoalle of ynternaat, mar 
eins in sletten ynrjochting dêr’t bern 
pleatst waarden dy’t min of mear wat 
yn de ûnderwal rekke wiene. Yn de 
fakânsjes komt Ton dan wol wer thús. 
Hy slaat dan wat op de dyk om en rint 
ek faak fanút Den Haag nei it strân fan 
Scheveningen ta.

Út Harreveld wei bedarret Ton útein-
lik dochs wer thús yn Den Haag en 
sit dan fan augustus 1934 oant april 
1937 yn Voorhout op de Bisschoppe-
lijke Nijverheidsschool. Dit is ek in 
ynternaat.

Yn’t ferset
Dan giet it ferhaal dat Ton yn’t begjin 
fan de oarloch wierskynlik by it ferset 
belutsen wurdt, doe oppakt is en yn 
in konsintraasjekamp telâne komt. 

It ferhaal om Ton hinne wurdt dan 
fansels hiel nijsgjirrich; hoe, wêr dan 
en wêrom? Ferskate organisaasjes yn 
Dútslân en Nederlân ha ik oanskreaun 
mei de fraach; ha jim ek wat mear 
ynformaasje oer Anthonius Franciscus 
Planken? Mar fan Anthonius Fran-
ciscus Planken ha se noch nea heard. 
Fia de útjouwers fan twa boeken oer 
it ferset yn Den Haag en omkriten 
kom ik yn kontakt mei de skriuwers 
Rudi Harthoorn en Bert van Gelder. Sy 
ha it ferset dêr goed ûndersocht en dan 
benammen de kommunistyske fersets-
groep De Vonk. At we der fanút gean 
dat it ferhaal fan Ton Planken klop-
pet, dan hat hy wierskynlik by dizze 
groep sitten. Dat is opmerklik, want 
strang katoliken wiene measten tiids 
anty-kommunistysk. Aventoer, jong, 
syn ferline en miskien wol ôfsette 
wolle tsjin… binne miskien wol de 
driuwfearren west om mei te dwaan. 
Ton hat yn dizze dochs wol grutte 
fersetsgroep dan gjin wichtige funksje 
hân en die wat lytse putsjes, want syn 
namme is net bekend. In protte fan 
dizze groep mar ek hûnderten kommu-
nisten út de regio Den Haag binne 
yn 1941 en 1942 oppakt of ferret. 
Se bedarje úteinlik yn ferskate konsin-
traasjekampen yn Poalen en Dútslân.

Oan it ein fan de oarloch wit Ton 
op de ien of oare wize te flechtsjen, 
wurdt noch besketten en sa fûn yn in 
sleatsje troch in boer. Sa bedarret hy 
dan yn it sikehûs. Fan dit barren hâldt 
hy wierskyn lik ek draaide fingers 
oer. Tusken 1940-1942 hat hy ek wat 
kunde krigen mei wat letter syn earste 
frou wurdt; Geertje. Sy komt ek út 
in katolike húshâlding, wurket by de 
V&D en fertsjinnet it jild foar harren 
beiden. Geertje rint Ton sels noch 
temjitte at se fernimt dat hy wer op 
wei is nei hûs. It sit Ton ien kear thús 
wer net mei. Geertje wurdt al ridlik 
gau siik en komt te ferstjerren. 

Fraachtekens
It ferhaal oer de oarlochstiid krigen 
ferskate ynwenners fan Easterwier-
rum eartiids fan Ton en Nel te hear-
ren. Dochs klopje der saken net oan 

Ton syn ferhaal, want fan it skoft 
1940-1950 is neat werom te finen; wêr 
wennet hy dan? Houlik mei Geertje? 
Yn it hûs op de Skuorrehofwei bin ek 
gjin dokuminten, foto’s en sa fûn fan 
dit skoft en syn earste frou. Kloppet it 
ferhaal fan Planken dan wol of sit it 
miskien wol hiel oars? 
Der kamen nei de oarloch fansels 
wol mear minsken op’e proppen mei 
ferhalen dy’t in protte fraachtekens 
oprôpen. It hat fansels altyd it ferhaal 
west fan ien kant en stie dus net swart 
op wyt.
At skriuwer Bert van Gelder der ek fan 
oertsjûge is dat der wol wat fraach-
tekens om Ton Planken hinne hingje, 
kom ik wer telâne by it Nationaal 
Archief yn Den Haag. 
Dêr leit blykber dochs in dossier fan 
Anthonius Franciscus Planken! Ik 
moat mei bewiis oankomme dat hy 
ûndertusken al ferstoarn is,  oars mei 
ik it dossier net ynsjen. Dat bewiis ha 
ik troch syn roukaartsje en sa kin ik it 
dossier oanfreegje.

It ûndersyk
Nei moannen komt dan op 2 febre-
waris 2021 in digitaal dossier binnen 
fan it Nationaal Archief. Der binne 
dêr blykber noch mear dossiers, mar 
dy meie allinnich op de stúdzjeseal 
besjoen wurde. De bertedatum en 
syn nammen op it tastjoerde dossier 
klopje….it is Anthonius (Ton) Fran-
ciscus Planken. De trije kopyen fan 

in ferslach fan in rjochtsitting út 1947 
sizze genôch. Myn ûnderbúk gefoel 
hat dus fan it begjin ôf gelyk hân. 
Ton hat nei de oarloch in grut geheim 
mei him meidroegen, dêr’t de measte 
minsken harren net bewust fan wiene. 
Syn eigen heit Cornelis yn elts gefal 
wol, want dy is blykber tsjûge yn’e 
saak. Dat hy yn it ferset sitten hat?...
Dêr is yn elts gefal gjin sprake fan en 
wat der fierder wier is fan it ferhaal dat 
Ton en Nel ferkundigen? It is ien grut 
fraachteken. Miskien hat syn frou Nel 
it wiere ferhaal wol net iens witten. 
Wol is it sa dat der efter dit dossier 
sa’n bysûnder ferhaal sit dat it in apart 
ferhaal fertsjinnet. In pear wiken letter 
komt ek it berjocht binnen dat ik de 
dossiers ynsjen kin yn Den Haag. 
Fia Facebook kom ik ek by in groep 
terjochte mei deselde ynteresses. Sa 
kom ik mei in Hagenees yn kontakt 
mei in protte kunde en hy hat ek al 
fan alles útsocht. It ferhaal oer it skoft 
1940-1950 wurdt dan yn elts gefal wol 
dúdlik, mar hjiroer letter mear yn de 
folgjende krante.

Nei 1950 begjint it ferhaal wer te 
rinnen. Fan 1952 oant 1954 giet Ton 
jûns nei de gemeentlike ‘avondnijver-
heids/vaktekenschool’ yn Rotterdam 
en slagget dêr mei lof. 
It bin allegear achten en njoggens yn 
it rapport. Ton wie blykber wol in 
fakman en in mantsje-sekuer! Dêrnei 
wurket hy wierskynlik jierren lang by 

Dekkers Scheepsmotoren yn Alphen 
aan de Rijn. Dúdlik is wol dat Ton 
nei de jierren ’50 in libben hat dêr’t 
hy seker net yn de mienskip oanwê-
zich is en wierskynlik ek gjin kontakt 
mear hat mei syn eigen neiste famylje. 
Ek yn it skoft dat se yn Easterwier-
rum wenje, hâldt er him wat op de 
eftergrûn. Hy hat hjir en dêr wol wat 
praatsjes mei minsken, mar hâldt him 
wat ôfsidich. Ton kin him goed sels 
fermeitsje dus dat skeelt. Sa kuieret 
Ton eltse dei mei it hûntsje by de feart 
fan it sportfjild del. 
Dat foel Jetze Dykstra ek op en sa 
rekken sy wat oan ‘e praat. Sa stadich 
oan komt Ton dan wat faker by Jetze 
oer de flier. Ton hie wol wat mei bisten 
en sadwaande strúnt hy ek faker wat 
yn’e stâl om. 

Yn 2003 komt Ton te ferstjerren. Nei 
de winsk fan Ton is de útfeart hast 
anonym, mei allinnich Nel oan syn 
side. Dêrmei nimt hy syn libbens-
ferhaal foarearst mei.

Stephan Kurpershoek

Opfiedingsgesticht yn Harreveld /Lichtenvoorde Gelderlân.
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SKOALKRANTE

•	 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

De verhalen/tekeningen zijn gemaakt door groep 3. 
Zij gaan na de grote vakantie naar groep 4 en laten vol 
trots zien wat ze hebben geleerd. 
Groep 1/2 werkt nu over de dieren. Hier hebben ze van 
kapla een dierentuin gemaakt.
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Een avontuur met mij
Het is bijna zomervakantie, dus we moeten nog een 

paar weken naar school en het wordt best warm. 

Ik heb zelf al in de Zwette gezwommen en er waren 

ook meerdere kinderen bij de Zwette die daar ook 

gingen zwemmen. En Mirthe gaat verhuizen en ik 

heb al in het nieuwe huis van Mirthe gekeken en toen 

mochten we het behang van Mirthe haar kamer er 

afhalen! Toen gingen we direct door naar de Zwette, 

gereden met de auto en toen gingen we in de Zwette 

zwemmen en dat was wel leuk. Ook heb ik nog veel 

buiten gespeeld en met vriendinnen gespeeld en dat 

was het doei!

Groetjes Doutzen van Eek

En als de wereld slapen gaat

En als de wereld slapen gaat

Het maanlicht mij ontmoet.

Dan dans ik nog een laatste keer

En zeg; ik zie je morgen weer...

     van Lyssa

Lente

Sjoerd, Jort en Thys hebben gezwommen in de Zwette. Sjoerd en Jort zijn van de

brug gesprongen en we hebben om Thys zijn huis tikkertje gedaan met andere

kinderen en dat was leuk! En we hebben nederland gezien. Oranje!!!

Sjoerd heeft met zijn broertje over de sloten en in de sloten met de polsstok

gesprongen. En Thys is naar de pleats geweest en Youp is mee geweest en we

hebben gevoetbald.

                 Jort, Sjoerd en Thys

Siger’s spring

I made a tree house with kids and we had to collect a lot of wood and I

did a lot of swimming in the summer holidays. I went to the Media

Markt and I watched the Dutch national soccer team, but I am for

France and we did tag around Thys his house and we have done

hunting season with a few children. And at school I still have

technology, history, geography, biology, maths, language, spelling,

music and creativity and we are already working on the citos.

Siger

Dit is it terhaal fan Mirthe

Ik wurd grutte sus en dat fien ik superleuk en we ha ek de sleutel fan

het nije hûs en dat is superleuk en myn knyn krijt miskien babys alwer

dat is superleuk En ik ek swommen bij de Swette faak mei Doutzen en

Matthew dus dat is superleuk en geselig en ik ha faren dat wie ek leuk

en we ha bijna vakanzie en in de vakanzie gean ik veel swemmen bij de

Swette en heel feel iis iten wand dat is leker koâd ik wie nog met

Doutzen nei het nije hûs weest toen hien wij het behang er afgetroken

en toen hie ik veel jeuk wand het is glazvezel is doei.

Groetjes Mirthe

Lief klein lammetje in de wei

Lief klein lammetje in de wei 
naar jou kijken maakt me blij.
Lief klein lammetje jij kent geen zorgen
niet voor vandaag niet voor morgen.
Lief klein lammetje jij maakt me blij 
lief klein lammetje voel je vrij.
Lief klein lammetje in het gras
soms wou ik willen dat ik jou was.

     Door Jelte

Gedichtjes van ki-ka-kabouter

1 Aan een gitaar zit een snaar wij eten noten op boten wil jij mij dat boek verloten?

2 Een autoband is rond een spijker sla je met een hamer blijf uit mijn kamer!

3 Een auto heeft een band in de winkel komt een klant kom niet aan mijn zand!

Genna en Froucke yn de simmer

Genna: Ik ha mei in wetterpistoal spile. En tennist op de muorre. En mei

Froucke spile yn de kabine. Mar de jongens ha de kabine sloopt. En ik

ha ek fuotballe. Ik gean miskien yn it swimbad swimmen.

Froucke: Ik ha ek mei in kealtsje run. En ik ha pony-riden. En ik ha ek

bystien mei kealen drinken jaan en melke, berte fan een keal.

En ik ha ek swom yn de swette. En ik ha ek plestik ut de sleat fiske.

Groetsjes fan Genna en Froucke

Groep 4-6
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Boekbesprekingen

Op school hebben we allemaal een boek bespreking 

gehouden en dat was heel leuk. 

We hebben ook allemaal goede cijfers gekregen en de 

hoogste was een 10. Het was heel leuk

om een boekbespreking te doen. En ik had een 

boekbespreking over Wim en Karel in

oorlogstijd. Ik heb een 8,50 gekregen en dat vindt ik een 

heel goed cijfer ik vond het een hele

goede boekbespreking.

Hier heb ik mijn boekbespreking over gedaan.

Mijn verjaardag
Ik heb mijn verjaardag op Texel gevierd en dat was best wel leuk, 
want er was veel familie mee zoals: mijn oom en tante, de nichtjes 
en mijn pake en beppe. Ik had toen mooie cadeaus gekregen zoals 
een telefoon, een paar Schleich paardjes, een Bayala paardje, een 
kleursetje met verschillende kleuren stiften en een 3 blokken met 
papier voor de stiften. Ik heb daar ook door het bos gelopen met 
mijn pake en met de hondjes. Achter ons huisje zat een speeltuin 
en daar konden we spelen en midgetgolfen en dat was heelleuk 
en grappig want, het was best wel moeilijk want ik ben er niet zo 
goed in maar mijn vader wel en zijn we dat vond ik knap.  Die avond 
hadden we ook chinees gegeten en laat opgebleven want het was 
toch al weekend. Wij zaten in het voorste huisje op het veldje met 
mijn pake en beppe en de rest achter in huisje op hetzelfde veldje. 
Dicht bij ons veldje was nog een speeltuintje en daar gingen we ook 
heen met de nichtjes en dat was best wel gezellig, want er stond 
een zeehond van steen, een schommel, een klimboot en een ding 
waar je met zand kon spelen. De laatste dag zijn we ook nog naar 
het strand geweest met zijn allen en dat was heel gezellig ik heb 
met mijn vader een zandkasteel gemaakt maar helaas stortte hij 
in elkaar maar dat kan gebeuren . We zijn ook nog naar een paar 
winkeltjes gegaan om wat te kopen als souvenir en daar heb ik een 
Schleich setje weg en een mandje voor spullen en Genna heeft een 
knuffel gekocht en een Hotwheels autootje gekocht.

Doutzen Koopmans groep 7

mijn avontuurtjes

Ik mocht van mijn juf een filmpje maken over wat wij elke dag in de klas doen.

Ik kreeg van meester Willem een heel erg klein cameraatje en moest een 

rondleiding door de klas geven. Ik heb toen gefilmd over techniek, en onze 

zonnebloemen en over het lezen, rekenen, pauze en ons crea werk. Vrijdag 

18 juni was onze meester er niet dus hadden we een wereld docent, ze heette 

juf Els en ze gaf aan ons een teken workshop. Ze was erg aardig en zei tegen 

mij dat als ik beter wil worden met tekenen dan kan ik wel op tekenles gaan. 

Ik heb er al vaker over na gedacht alleen toen zei ik nee, maar zij heeft me 

een beetje laten overhalen en nou ben ik dus in geschreven voor tekenles en 

het begint ergens in september en het is in Sneek. Ik heb reuze zin in mijn 

eerste les. Bij mijn tekenlessen ga ik tekenen en schilderen en dan ga ik 

landschappen, dieren en portretten leren schilderen.

Einde

Geschreven door Rikst Jorna groep 7

Engels zomervakantie gedicht

Shool’s out,

Summers in,

Let the drama

Stop and the

Fun begin!

Heitedei

20 juny wie it wer heitedei. Op skoalle hienen wy in 

presintsje, in kladblok. Juf hie foar elkenien in kit besteld 

mei in hantlieding, dan koene jo oan de gong, ik hie it frij 

gau klear doe’t ik in potleadhâder makke en de foarkant 

fersierde. lt wie de dei dat it heitedei wie Gijs en ik makken 

moarnsbrochje op bêd mei tee in bakje mei muesli en 

in biskuit mei fleis. Myn heit fûn it leuk en it kado wie 

prachtich, hy joech it fuortendaliks in plak.

Ek nederland

Het Ek van 2020 kon vanwege corona niet doorgaan, maar 

een EK overslaan kon echt niet dus hebben ze het EK in 

2021 gezet. 

De eerste wedstrijd was Italie - turkije de eindstand was 

3-0. 

De eerste wedstrijd van Nederland was tegen Oekraine de 

eerste helft stond het nog 0-0. De tweede helft lag het bij 

beide ploegen een stuk opener dus werd er veel gescoord 

Nederland won uiteindelijk met 3-2. 

De tweede wedstrijd tegen Oostenrijk kon Nederland 

zich al plaatsen voor de achtste finale de ploegen waren 

aan elkaar gewaagd tot Nederland een penalty kreeg 

Depay scoor de 1-0 voor Nederland later was er via een 

counter nog een goal voor Nederland 2-0 en dat was ook 

de eindstand. De derde wedstrijd speelde Nederland 

tegen Noord-Macedonie dat was een makkelijke partij die 

Nederland met 3-0 won. De tegenstander in de achtste 

finale was nog niet bekend. Het word de nummer 3 van 

poule F, C of D.

Youp Kramer Groep 7

Boekbesprekkingen

We moasten allegearre in boekbesprekking dwaan;  
We fûnen it sels wol leuk om te dwaan; no is it ek noch 
net echt spannend, want we binne mar mei in lytse groep, 
mar der binne toch wol bern dy’t der tsjin op sjogge. Mar 
ja, fûn juf, it is goed om te dwaan, it maat  wol gebeure!

De boerderij

We hawwe wer efkes flink yn it hea west, want it gers wie 
hiel  lang, dus hat it leanbedriuw mar even holpen mei it 
meanen. We ha it seis skodde en harke en  it leanbedriuw 
hat ek  balenperst: we ha mei elkaar  it mear dan 400 
honderd balen.

Spreekwoorden Engels en Nederlands

Great haste makes great waste  great
Haastige spoed is zelden goed

lf you play with fire you’ll get burned
Wie zijn billen brand, moet op zijn blaren zitten

Sometimes the best thing to say is nothing at all.
Spreken is zilver en zwijgen is goud.

You should  be suspicious of anything that appears to be 
free. You can get for nothing.
Voor niets gaat de zon op.

Paint the town red
De bloemetjes buiten zetten

Easy come easy go
Zo gewonnen, zo geronnen

When in Rome do as the Romans do
’s lands wijs, ’s lands eer

Still waters run deep
Stille wateren hebben grote diepen gronden

Buy a pig in a poke
Kat in de zak kopen

Cary the can
De schuld in je op nemen

Look before you leap
Bezint eer ge begint

All’s well that ends well
Eind goed al goed

lf someone gives you something you asked for, you 
should not complain about what you get.
Men moet een gegeven paard niet in de bek kijken.

A friend i need is a friend  indeed
In nood leert men zijn vrienden kennen

Great minds thinks alike
Twee zielen een gedachte

   gemaakt door Sytse Kurpershoek groep 7
  en Ben Tuinier groep 7

Nijs út de boppebou...!
De dagen te koart, sa’n protte al dien en noch te dwaan, 
wat kinne we it op skoalle ek drok hawwe allegearre, mar 
dat is ek moai!
Sinneblommen kweekje en dan fuortjaan oan bygelyks: 
buorfrou, pake of beppe.
Mei goed resultaat de wiskunde Kangoeroe wedstriid 
ôfsluten: Youp en Ben hienen ek noch in priis mei de 
wiskundige kleuropdracht.
Rekken-, stavering- en taaldoelen helje... 
Ferkearseksamen (allegearre slagge)… 
Eksamen Frysk dien (diploma A of B)... 
Kadootsjes heitedei makke... 
Boekbesprekkingen holden,
Begripend lêzen bûtendoar… 
Fragen hjir en dêr yn it doarp...
Groep 8 de eintoets Iep: mei in fantastysk resultaat: fier 
boppe it lanlik gemiddelde: Top! Elisa, Tamara en Harmen!
En no: yn oranjesfear: flachjes yn it lokaal, optredens, 
Squla fuotbal en sa mear.
De bern fan groep acht drok mei de tarieding fan de lêste 
skoaldei...
Moandei 28 juny mei alle bern fan skoalle nei Gaasterlân: 
“Sybrandy’s speelpark”.
Woansdei 30 juny te bowlen mei groep achters fan 
Boazum, Wiuwert en Easterwierrum...
Hjirfan noch gjin ferslagen yn dizze krante... 
mar oare stikjes fan de bern.
In protte lêswille!

28 29



Myn eigen gedicht

Bliidskip en freonen

Ik fyn byna alles grappich

Ik bin ik faak bliid

Ik fyn it fijn

En ik ha freonen dy’t dêr altyd foar my binne

Se meitsje my altyd bliid

Ik wit net wat ik sûnder hun maast

Se bin de beste: Rikst Jorna, Elisa Botter en Harmen Speerstra

Jou se een applauske!

Groetsjes Tamara van Eck Groep 8

Zomer
en

Ik heb een nieuwe fiets gekregen ik ben al met Tamara en 
Elisa naar Sneek gefietst. Het was gezellig en leuk, ik heb 

ook mijn fiets gepoetst

En Ik heb ook bij mijn oom en tante taart en thee gehad 
en mijn beppe en pake waren er ook I
k heb ook een boomhut gebouwd hij heeft 4 verdiepingen, 
We hebben er heel lang aan gebouwd 
Ik heb de tweede prijs bij het kaatsen gewonnen met 
Matthew. 
Voor de laatste schooldag was ik naar Sneek toe met Elisa 
en Tamara.

Harmen Speerstra groep 8

‘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
Schoolkrant 2021

In de mei vakantie ging ik zwemmen en steeds in het water

springen  en van de brug springen met Youp, Sybren en

Sjoerd en ik ging ook barbecuën en de volgend dag gingen we

ook zwemmen.

De volgende week en weer naar school en we moesten voor

vaderdag een notitieblok maken daar zat een potlood bij en

een houder en boekje.

En een week verder ging ik met sicu spelen en heb nog nep

mais besteld :  500 gram en een kar en een John Deer trekker

gekocht, dat is handig voor mij.

En heb ook nog een boekbespreking gedaan over Pinkeitje ik

kreeg 7 en een half als cijfer van juf.

En ik krijg deze week het  eind rapport en bijna

zomervakantie 6 weken joepie lol.

Douwe Gerben Miedema Groep 7
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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


