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In dit nummer o.a.:

Verenigingsnieuws

Wist u dat?

Wolkom yn Easterwierrum:

Ilona Huisma

Mariëlla en Douwe

Bert en Yvonne

De dames van de pluktuin

Groenteboer Abma stopt

Jentsje-Pyt

Merke Festival!

Voor het eerst in tijden mochten we met heel Easterwierrum een feestje vieren, op de 
Merke op 10 en 11 september. Natuurlijk was het allemaal een beetje anders dan anders, 

maar dat mocht de pret niet drukken. Thema was dit jaar Festival en dat werkte de 
Merkecommissie perfect uit door een prachtig festivalterrein te bouwen.

Een wereld aan verhaaltjes,
plaatjes en tekeningen 
van de kinderen van de 

Fôlefinne…

Een wereld aan verhaaltjes,
plaatjes en tekeningen 
van de kinderen van de 

Fôlefinne
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DOARPSKRANTE OM ’E ALD TOER

FOTO GEERT SIESLING

Feestelijk
Nog nooit hadden we zoveel 
Easterwierrumers tegelijk op onze 
voorpagina. Dank voor alle aangeleverde 
foto’s! Kunnen we nog even nagenieten 
van de Merke.
Het mooie van zo’n Merke is dat je nog 
eens wat mensen treft. Niet alleen oude 
bekenden, maar ook nieuwe gezichten. 
Zo bleken ‘de nieuwe mensen in de 
bakkerij’ gewoon Bert en Ingrid te heten, 
en al twee jaar in ons dorp te wonen. 
En toch nooit de Doarpskrante gehaald, 
dat moest natuurlijk worden rechtgezet. 
Zelf vonden ze dat het een Friestalig stuk 
moest worden, dan konden ze meteen hun 
Frysk oefenen, want hun cursus kwam 
stil te liggen door Corona. Ook Ilona 
Huisman dient zo langzamerhand toch 
wat meer te worden dan ‘zij van Johan 
Boersma’. Op de Merke zelf leek een 
Diepgaand Interview met Trudy haar echt 

een heel goed idee. Ze vroeg zichzelf de 
volgende dag wel af waar ze nou precies 
‘Ja’ tegen had gezegd, maar het schijnt 
te zijn meegevallen. Mariëlla en Douwe 
konden er natuurlijk evenmin onderuit: 
daar kwam Marie Etta eens even kijken 
wat zij allemaal al hebben gedaan in hun 
stekje aan de Skuorrehofwei. Van diverse 
kanten kregen we ook het advies om de 
groenteboer te interviewen. Na járen 
trouwe dienst stopt hij ermee, daar moesten 
we natuurlijk even bij stilstaan. En ook de 
dames van de Pluktuin kregen bezoek van 
de Doarpskrante.
Intussen alweer behoefte aan een nieuw 
feestje? Goed nieuws: Dorpsbelang nodigt 
ons uit voor de feestelijke opening van het 
nieuw ingerichte plein. Misschien treffen 
we u daar?!
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Om ’e Ald Toer
Redactieadres: Doarpsstrjitte 39, 9021CK Easterwierrum

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

De volgende Om ’e Ald Toer verschijnt december 2021
Kopij vóór 13 december mailen naar omdealdtoer@easterwierrum.nl

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn
bij de opening van het nieuwe dorpsplein

op zaterdag 13 november 2021 
van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.

Na de officiële opening, die verricht wordt door burgemeester 
Jannewietske de Vries, is er tijd voor een hapje en een drankje.

Fanfare ‘Ons Ideaal’ verzorgt de muzikale omlijsting.
De catering wordt verzorgd door de Tysker.

Wij stellen uw komst zeer op prijs!

Dorpsbelang Easterwierrum
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Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsplein
Het dorpsplein is bijna klaar. 
De bomen worden in het voorjaar 
van 2022 geplant. De opening 
van het plein vindt plaats op 
13 november 2021 van 13:00 
uur tot 17:00 uur, zie pagina 2. 
De oplevering vindt binnenkort 
plaats. 
Er zijn wat kritische noten geplaatst 
door o.a. Dorpsbelang over de 
manier van bestrating. Dit heeft 
dus de aandacht! Ook wordt een 
vlaggenmast geplaatst op het plein, 
zodat er met kerst een fairy bell 
in gehangen kan worden met de 
kerstdagen en eventueel de vlag. 
Ook heeft de gemeente hiervoor 
een apart stroompunt aangemaakt 
op verzoek van Dorpsbelang, dat 
wordt afgesloten door middel van 

een kastje. Dorpsbelang streeft 
ernaar de sleutel te beheren en is 
hierover in overleg met de gemeente. 
Ook wordt momenteel bekeken 
of het noodzakelijk is om een 
vergunning aan te vragen voor de 
mast.

Dorpsvlaggen
Binnenkort bestaat Dorpsbelang 
75 jaar. Hierbij willen wij natuurlijk 
stilstaan! Daarom wil het bestuur 
ieder lid van Dorpsbelang een 
dorpsvlag cadeau doen. Deze kan 
dan bij speciale gelegenheden 
worden uitgehangen aan de gevel 
van de woning, wat het geheel extra 
cachet geeft. De vlag wordt geleverd 
exclusief stok. Het is bedoeling dat 
de vlag bij verhuizing achterblijft 
in de woning, zodat ook de nieuwe 

bewoners hem kunnen uithangen. 
Bent u geen lid van Dorpsbelang? 
Dat kunt u alsnog worden! U 
krijgt dan een vlag. Wilt u geen 
lid worden, maar wel een vlag? 
Dat kan! De kosten bedragen voor 
een gevelvlag € 8,34 (100x150cm) 
en voor een vlag voor in de mast 
(150x225cm) € 29,69. Indien u 
hiervoor belangstelling heeft, 
meldt u zich dan bij de secretaris 
op 06-1467 1165 (appen heeft de 
voorkeur) of kom even langs op 
Fûgelsangleane 11.

Namens Dorpsbelang Easterwierrum,

Paul Beista
secretaris

•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
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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
Herfst 16 - 24 oktober (noord)
Kerst  25 december - 9 januari

Praktijk Hornstra gesloten
Herfst 9 - 17okober
Kerst 25 december - 2 januari

Rap wikseljende tiden, it falt foar 
in behearskommisje net ta om it 
by te hâlden. Mar, wy dogge ús 
bêst. 

Nije regels per 25 septimber: 
Wat der allegearre feroaret, is te 
finen op de ynformaasjesiden fan 
de oerheid. Foar ús is de dreechste 
feroaring de fereaske kontrôle fan 
it CoronaToegangsBewijs (CTB). 
Yn de hoareka, en dat jildt dus ek 

foar ús bar, is it sa: om in drankje 
nimme te meien, moatte jo in CTB 
hawwe. Lykas in hiel soad oare 
doarpshuzen en sportkantines, sjogge 
wy it net sitten om dat troch ús frij-
willigers kontrolearje te litten. 
Wy geane der dêrom fan út, dat elk 
syn eigen ferantwurdlikheid nimt. 
Jo binne yn it besit fan sa’n bewiis, 
as jo fan de bar gebrûk meitsje. 
Net foar neat is it motto fan ús doarp: 
Libje foar en mei elkoar. 

Hoe’t it nei 1 novimber komt, wy 
witte it net, dat dit wurdt ek in koart 
stikje. Oare kear mear nijs. 

Nederlandse samenvatting: 
We hebben nu te maken met een 
CoronaToegangsBewijs (CTB) in de 
horeca. Wij gaan ervanuit, dat ieder 
die naar onze bar komt, zo’n CTB 
heeft, maar we controleren er niet op. 
Ieder is zelf verantwoordelijk: 
Libje foar en mei elkoar. 

Sutelaksje Fryske Boeken 
op 20 oktober
It is alwer 4 jier lyn dat wy 
mei in kroade fol Fryske 
boeken by jim oan de doar 
kamen. Op woansdei 20 
oktober, tusken 16.00 en 
18.00 oere, is it wer safier. 
Sawat in wike foar dy tiid 
krije jim in folder mei de 
nijste boeken yn ’e hûs. 
Berneboeken, romans, cd’s, 
bûsboekje, der is fan alles. 
En, hiel belangryk, 25% 
fan de ferkeappriis is foar 
Easterwierrum! 

Je kinne kontant, mar ek 
mei de pinpas betelje: 
organisator Ferdinand de 
Jong en syn frou spylje 
fleanende keeper. Sy ride 
nei jim hûs en rekkenje ôf. 
As jim dy middeis net thús 
binne, dan kinne jim dochs 
wol bestelle; de boeken 
wurde dan letter besoarge. 
Kontaktpersoan: 
Marja Schotanus
tel.: 058-2501465 of mail: 
marja@dattekstbureau.nl

“Wêr bisto? It is al lang 
lyn”, song Twarres eartiids. 
Mar dat hat neat mei ballen 
te krijen. Kinne we noch 
biljerte, is de fraach. 
Ik wol de kompetysje 
wer opstarte op tiisdei 
5 oktober. Minsken dy’t sin 
ha oan wat ûntspanning, 
kinne delkomme. 

We biljerte om ’e fjirtjin 
dagen yn ’e Tysker om 
20.00 ûre. Dus net stinne, 
mar der hinne!
Hjir komme de datums: 
5 en 19 oktober
2, 16 en 30 novimber
14 en 28 desimber
11 en 25 jannewaris
8 en 22 febrewaris
8 en 22 maart
5 en 19 april

Mei freonlike groetnis,
Piet Boersma

Biljertfreonen

Ha jo ek in stikje
foar yn’e doarpskrante?

Mail it ús.

omdealdtoer@easterwierrum.nl

De collecte foar it KWF hat 
yn Easterwierrum € 290,48
opbrocht.

De kollectanten
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Fûgelwacht Easterwierrum e.o. 

Ekologysk hekkelje
Yn Fryslân leit sa’n 
30.000 km sleat. 
Dat betsjut 60.000 km 
sleatskant. 60.000 km is 
in ôfstân fan oardel kear 
de wrâld rûn. Dit jout 
in hiel soad romte foar 
natuerlik ferskaat.

Moandei 16 augustus 
ha twa meiwurkers fan 
Wetterskip Fryslân, 
Rommert Cazemier en Eva 
Ruiter, in ynlieding holden 
yn de Tysker. Se ha ferteld 
oer de wetterkwaliteit en 
de mooglikheden om by it 
hekkeljen rekken te hâlden 
mei de flora en fauna. 
Hast alle feehâlders yn it 
gebiet fan ús Fûgelwacht 
wiene oanwêzich.

Wetterkwaliteit
Yn de jierren ‘60 wie 
it bûtenwetter tige 
smoarch. Troch de bou 
fan rioelsuveringen en 

it dongbelied is it in stik 
better wurden. De lêste 
stap is om ek de grutte 
wetters wer helder te 
krijen. Troebel wetter 
wurdt feroarsake troch 
algen. Algen groeie troch 
it oerskot oan mineralen 
yn it wetter. De kommende 
jierren sil it Wetterskip 
oan de slach om foar te 
kommen dat bygelyks 
loazingen fan boaten, 
ôfspieling fan hiemen en 
oerstoarten fan rioelen yn it 
oerflaktewetter komme.

Flora en fauna
In belangrike funksje fan de 
fearten is om it oerstallige 
reinwetter kwyt te kinnen. 
Mei troch de swiere buien 
fan ôfrûne simmer blykt ek 
de neadsaak fan in goede 
wetterôffier. Dit is ek de 
reden dat eltse hjerst de 
fearten hekkele wurde.
Yn in feart libbet in hiel 

ferskaat oan bisten en 
planten. Yn it winterskoft 
ha de ynsekten en alle 
oare bisten skûlplakken 
nedich. Dy fine se tusken de 
wetterplanten. As de feart 
yn de hjerst hielendal leech 
hekkele is, dan binne der 
net folle skûlplakken mear 
oer. 
In mooglikheid om dochs 
skûlromte te bieden 
is om in diel fan de 
begroeiïng stean te litten. 
Troch de meankoer fan it 
hekkelapparaat 25 sm foar 
de kant nei boppen te heljen 
bliuwt in diel fan de planten 
stean en kinne de fisken 
en it oare wetterlibben in 
goed hinnekommen sykje. 
De skeantes hoege ek net 
hielendal keal meand te 
wurden. It jout stevichheid 
oan de wâlskant en 
skûlromte foar planten en 
bisten. As de hekkelseadden 
48 oeren op de kant 

lizzen bliuwe, dan ha de 
meihekkele bisten tiid om 
wer nei de sleat te krûpen.
It hekkeljen wurdt sa 
in kompromis tusken 
wetterôffier en it behâld 
fan it natuerlik ferskaat 
yn en rûn de feart. 
Neffens de meiwurkers 
fan it Wetterskip is beide 
mooglik.

Ut namme fan it 
bestjoer fan Fûgelwacht 
Easterwierrum e.o, 

Johan Bonekamp

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

m

By skoufearten moat der minimaal 2,5 meter hekkele wurde mei in djipte fan 50 sm 
om it wetter goed ôffiere te kinnen. By oare fearten jilde dizze easken net.

Dit jier wie by Sietse Nauta 
foar de twadde kear ‘Kleintje 
Veenhoop’ organisearre yn it 
wykein fan 27, 28 en 29 augustus. 
Freedtemiddei begongen we mei 
in barbecue, wêrnei’t de measten 
yn it ferwaarme swimbad kroepen. 
Muzyk waard fersoarge troch in 
hiel grutte JBL boks dy’t yn it 
doarp fêst wol te hearren wie, in 
echte ‘poolparty’. Let yn de nacht 
rekken de lêsten yn harren tinte of 
karavan op it pôltsje neist it hokje. 

Sneontemoarn foar 10 oere 
wie de man fan de 40 meter 
lange stoarmbaan der al. 
De organisatoaryske organen fan it 
Kleintje Veenhoop-wykein kroepen 
út harren karavan om dêrnei in 
ferskriklik serieuze útlis te krijen 
oer it op   bouwen. Hy hie tocht dat de 
freone ploech de stoarmbaan in bytsje 
ûnderskat hie. Dêrneist waarden 
de bumperballen ek brocht foar de 
aktiviteiten yn de middei. 
Nei’t de mannen fan de stoarmbaan 
en bumper ballen fuort wiene, wie 
it tiid foar it moarnsiten. Broadsjes 
mei spek en aai stiene op it menu. 
Neidat elkenien wekker wie en iten 
hie, rûn elkenien nei de stoarmbaan 
om te helpen mei opsetten.De totale 
lingte fan de komplete stoarmbaan 
telde 40 meter, dat wiene 5 ûnder-
dielen dy’t oan elkoar fêst makke 
wurde moasten. De hichte fan de 
stoarmbaan telde sa’n 7 meter. Der is 
in estafette holden, mar dy wie nei in 
heal oere ek wol wer klear, oant Ben 
Tuinier om it hoekje kaam, folge 
troch Sjoerd en Jenthe Lantinga. 
Nei sa’n 10 minuten kaam der in 
hiele karre mei bern oan, dy’t harren 
seker noch de rest fan de middei 
fermakke ha. 
Undertusken wiene de fanatike 
atleten fan It Hokje ta oan in 
gehakbal fan Nynke de Vries. Dy koe 
it net opbringe om oer de stoarmbaan 
te gean, dus krige se de taak om 
gehakballen te draaien. En se wiene 
ferdraaid lekker. Nei de lunch wie it 
tiid foar bumperbalfuotbal. 4 Tsjin 4 
troch it wietste diel fan it stikje lân 

fuotbalje. De bumperballen waarden 
tige smoarch, lykas de fuotballers.
Om healwei fiven kaam de bêste 
man fan de stoarmbaan it spul wer 
opheljen. Mar de helte siet alwer 
yn it swimbad. Gelokkich koe 
elkenien it opbringe om der wer út 
te kommen en efkes te helpen mei it 
skjinmeitsjen en ynpakken. Binnen 
45 minuten sieten alle 5 dielen fan 
de stoarmbaan wer yn de karre. 
Om de dei of te sluten, hiene 
we Pizza’s fan Atze út Weidum. 
Hy kaam mei in karke dêr’t in 
oventsje opbouwd wie en sa koe er 
30 man foarsjen fan farske pizza. 
Doe’t we sieten te iten, belle de man 
fan de stoarmbaan en woe dochs 
efkes it folgjende sizze: “Fan ’e 
moarn hie ik tsjin jim sein dat jim de 
stoarmbaan en it opbouwen dêrfan 
in bytsje ûnderskat hiene, mar eins 
moat ik efkes sizze dat ik jim freone-
ploech ûnderskat ha. Jim ha allegear 
aktyf meiholpen om op te rêden en 
dat sjogge je net sa faak.”
Nei it iten wie Piter Wilkens der ek 
al gau om syn eigen repertoire oan 
ús hearre te litten. Hartstikke leuk, 
mar de helte fan de ferskes wiene 
net sa bekend. Gelokkich wie der 
noch in back-up regele foar nei Piter 
Wilkens, want Gerben de Vries hie 
noch in 20 minute-foardoar-fuifke 
fan DJ Allthafok te goede. Dat ha we 
úteinlik rekke kinnen oant 1,5 oere 
en dat wie ien grut feest.
It wie wer in slagge wykein en op 
nei takom jier!

MARIE ETTA FOPMA

Fuotbaljen mei bumperballen falt net ta.

Kleintje 
Veenhoop Paula did it!

Paula Boersma heeft haar 
missie volbracht! Op zondag 
3 oktober liep ze de marathon 
in Londen uit. Zelf had 
ze ’m omgedoopt tot de 
Marithon, want ze liep de 
42 kilometer natuurlijk ter 
nagedachtenis van dochter 
Marit. Paula zamelde daarmee 
een prachtig bedrag in voor 
KiKa: op het moment dat deze 
Doarpskrante naar de pers 
ging, stond de teller op 17.704 
euro! Support kreeg ze in 
Londen van haar man Rintsje, 
André en Tjitske Bootsma, en 
goede vriend Sjouke de Groot. 
En thuis duimden er ook heel 
wat supporters mee.
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Ook Oosterwierum behoorde 
tot de feestvierende dorpen en 
menige jonge of oudere deelne-
mer heeft getracht een prijs bij 
de spelen te behalen. Rechts: 
Overzicht van het feestterrein 
met de belangstellenden tijdens 

het balkruien voor mannen.

Onder: De dames beneden 25 
jaar moesten elkander bij het 
balkwippen bekampen. Twee 

jonge schoonen in actie.

OVERAL
VOLKSFEESTEN

Werklieden in een zwevende mand, maar dat valt niet mee. 
Dat bemerkte men hier wel.

Na afloop van het feest. De paarden die de haver wel 
verdienden, maar niet kregen.

In cirkel: Jongen en meisje tesamen. Door de band en dan het meisje ver-
kleeden terwijl de jongen den gulden uit de bak zoekt. Dat gaf menig span-

nend moment.

Nei in lange tiid sûnder feestjes 
troch Corona wie it 10 septimber dan 
einliks safier, de merke van Easter-
wierrum sette út ein! Nei de wektsjinst 
en de iepening fan de merke troch 
foarsitter Edward Terra gongen de 
bernespultsjes en it Pinkpop keatsen 
los. It merke keatsen wie spannend, 
elkenien wie fanatyk en hie wille. 
De krânsen waarden wûn troch Albert 
Jonker, Boukje Altenburg-Vleer 
en Hilbert Bootsma. De prachtige 
krânsen mei in LP-plaat, kassette-
bantsjes en fleurige blommen deryn, 
binne makke troch Wietske Veenstra, 
Griet Boersma en Wietske Hettinga. 
Tige tank foar dizze prachtige kreaas-
jes   , froulju! 
Undertusken waard der ek jeu de 
boules spile troch de net-keatsers. 
Ek hjir wie it spannend, mar dochs 
wûn Jelly Veenstra. Oan it ein fan 
de middei begong de 50+ middei. 

Sytze Haima soarge foar swingende 
meisjongers, wylst de âlderen 
genietsje koene fan in drankje en in 
hapke. Wat in pracht om te sjen dat 
elkenien mei song en wille hie.
Jûns wie der noch in ‘silent disco’ foar 
de jeugd. Dit wie in grut sukses, want 
op in stuit rûnen der ek al âlders mei 
yn de polonêze. Letter op ’e jûn kaam 
‘Joop Obama and the presidents’ te 
spyljen op it mainstage. Wat in sfear! 
Elkenien krige in neon earmbandsje 
of neon ring fan ús bestjoerslid Astrid 
Miedema om it noch wat mear oan te 
klaaien.

Ek sneon 11 septimber gong it best-
joer troch it doarp as wektsjinst want 
om 10 oere stie de seiskamp op it 
programma. De teams ha in katapult 
makke, toutsje sprongen yn de Fean-
hoop-styl en fansels hearde der ek in 
spultsje mei wetter en griene sjippe 

by; blyn volleybalje en in spannende 
estafette race oer in stoarmbaan hinne. 
Prachtich moai dat elkenien ek hjir 
sa fanatyk mei die. Nei de spultsjes 
wie it tiid om nei hûs te gean om te 
ferklaaien foar it matinee. Geweldich 
om te sjen hoe kreatyf de ynwen-
ners fan Easterwierrum binne. Nei 
it matinee en de waarme hap fan 
Roelof kaam it matineespul: sekgoaie. 
Dêrneist waard de hin foar Skyt dy 
Ryk ek noch ris loslitten. De hin wie 
rap en hie yntusken ek al in keutelt-
sje dellein, op it winnende nûmer 
67 fan Peter Zijlstra. Jûns hiene we 
noch muzyk fan DJ Putdeksel en MC 
Bermbom mei noch in spetterjende 
einshow mei fjoerwurk. Wy wolle 
elkenien betankje foar de prachtige 
merke en op nei takom jier!

Namens de Merkekommisje,
Nynke Dijkstra

Merke!Merke in 1935

De Merkekommisje: Jurjen, Nynke, Astrid, Jelle, Marie 
Etta, Sytze, Edward en Sjoerd.

Uit: Fen Fryske Groun, 
augustus 1935
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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.

Fintilaasje blinder!
Goed fentilearje is it devys hjoed de dei. 

Sommige âlde skoalgebouwen foldogge 

lang net oan alle noarmen. De finsters 

en doarren moatte, as it net oars kin, 

wagewiid iepen set wurde en de bern meie 

mei de jas oan yn it lokaal sitte. Dat bringt 

myn gedachten nei myn begjintiid yn 

Easterwierrum.

Yn it lêst fan de santiger jierren 

waarden beide lokalen ferwaarme troch 

oaljekachels. Elke moarn waarden de 

kachels ier en betiid oanset troch Minze 

Terpstra. Hy en syn frou Metsje wienen 

doe ús skoalhimmelders. De rest fan 

it gebou (de gong, de húskes en it 

keammerke) moast it dwaan sûnder 

ferwaarming.

Dy kachels koenen har opdracht net 

goed útfiere as it mear frear as normaal. 

Dan sieten wy mei klomske hannen ús 

wurk te dwaan en seagen wy wolkjes azem 

út ’e bernemûlen kommen.

Op in winter frear it sa bot, dat de kachels 

it net bestoke koenen. De ruten waarden 

goed ticht holden en de bern mochten 

doe mei de jas oan en de mûtse op yn de 

bankjes sitte. Dat wie yn it earst oan wat 

nijs en wy seagen de humor dêrfan wol yn. 

Mar doe’t de kjeld hyltyd mar oanhold en 

sels botter waard, fûnen wy de sitewaasje 

minder aardich.

De gemeente waard belle en dy hie in 

goeie rie: de fertsjusteringsrolgerdinen 

ticht dwaan! Lodewijk en ik wienen 

de beroerdsten net, dat wy foldienen 

oan it nuvere foarstel. It holp amper, 

mar der kaam noch in probleem by: 

it begong ôfgryslik te stjonken yn de 

lokalen. Wat wie it gefal? De rolgerdinen 

wienen oan de binnenkant beklaaid mei 

in rubberen laachje en dat begong syn 

geuren frij te jaan. Ek moasten de hiele dei 

de lampen oan. It skeelde dat der yn dy tiid 

noch gjin miljeubeswieren wienen, dat wie 

net oan de oarder.

Der wie al in ferbettering. De lokalen 

wienen pas op temperatuer krekt as de 

skoalle út gong. Mar ja, doe hie it gjin nut 

mear. As wy de skoalle ôfsleaten, wie it 

foarskrift dat de kachels wer út moasten 

yn ferbân mei brângefaar yn ’e nacht! 

De oare moarns begong de ellinde wer 

op ’e nij.

Wer mei jassen oan en mûtsen op yn de 

banken. De stank wie ûnderwylst net te 

fernearen. Ik melde my mar wer by de 

gemeente. Dy kaam al gau mei in goeie 

oplossing. In elektrysk kacheltsje soe ús 

probleem ferhelpe! Ynearsten wie dat 

net alhiel it gefal. Dat ding begong fan 

de nijichheid ek al te stjonken, mar op ’e 

lange doer hienen wy gjin lêst mear fan ’e 

kjeld en dêr gong it om. Frisse lucht wie 

minder belangryk.

Aldergelokst begong it doe te taaien 

en wienen alle problemen wer oplost. 

De rolgerdinen koenen wer omheech en 

de ruten wer iepen. Wy koenen wer frij 

sykhelje!

Mar alle ellinde wie al goed foar in 

positive feroaring. De gemeente hie wol 

troch krigen, dat it sa net fierder koe. 

It wie net goed foar de sûnens fan de 

bern en it personiel en boppedat, de 

stookkosten en de ekstra stroomkosten 

wienen ek net fergees. Dat der kaam 

in goed berjocht út it gemeentehûs fan 

Mantgum: wy krigen sintrale ferwaarming!

Noch deselde maitiidsfakânsje hienen 

wy ús nije ferwaarming en waarden ek 

de gong, húskes en it leararekeammerke 

ferwaarme. Wat in lúkse!

Wist u dat….?!

Zouden ze echt uit elkaar zijn? Was er 
eentje vreemdgegaan? En hoe zat het 
met het verhaal dat ze een LAT-relatie 
hebben? 
Er werd wat afgeroddeld over Symen 
Sjoerd de Vries en Jarno Hogeboom. 
Weliswaar kwamen ze samen naar 
het matinee, maar ja… wel ieder in 
hun eigen doos. Aanleiding voor de 
speculaties is het huis dat ze hebben 
gekocht in Wiuwert. Uiteraard 
informeerden wij even en wat blijkt: 
ze zijn nog een setje. Dat tweede huis 
is een investering en ze krijgen de 
sleutel in februari 2022. Zo, weer een 
roddel kapot gecheckt.
Wat deed onze vormgever Arie 
van der Meulen daar nou bij het Jeu 
de Boules op de Merke? Is hij lid 
geworden van de club? Nou nee, hij 
blijft zich te jong voelen voor Jeu de 
Boules. Maar deze gelegenheidskaatser 
vond het best leuk om eens met een 
bal te gooien in plaats van ertegen te 
slaan. “It wie in moai Merke-spultsje.”
De prijs voor de eerste Easterwier-
rumer die tijdens de Merke naar bed 
ging, gaat naar Klaas Pieter van der 
Berg. Volgens welingelichte bronnen 
lag hij vrijdagavond om half 9 al 
in bed. Hij zag er inderdaad fris en 
fruitig uit op zaterdagochtend.
Marianne Visser kneusde haar enkel 
op de zaterdag van de Merke toen ze 
een danspas maakte die ze beter niet 
had kunnen doen. De volgende dag 
appte ze de redactie een foto van een 
nogal blauwe enkel, maar die zullen 
we niet plaatsen. Die enkel gaat nog 
wel, maar die flanellen pyjamabroek 
die je erboven ziet, kan écht niet 
meer…
Beter nieuws: de punkers die de prijs 
wonnen voor Best Verkleed bij het 
Matinee (Baukje, Cato, Liesbeth en 
Ruurd), hebben de verf weer uit hun 
haar gekregen. Cato moest wel extra 
boenen op de badkamer, want die was 
nogal plakkerig.

Bij de familie Melein staan de nodige 
veranderingen op stapel. Rianne 
Melein en Mathijs Suierveld krijgen 
een kleine in februari 2022, als 
alles goed gaat. Haar broer Wietse 
verhuist samen met Karin Douma 
en hun kroost vanuit Wiuwert naar 
Easterwierrum; zij trekken in Wietses 
ouderlijk huis. Theo en Trees Melein 
schuiven een paar huizen op. Zij 
trekken in de woning van Gerben 
en Anja Boersma. Maar… die hun 
nieuwe huis in Franeker moet eerst 
klaar zijn, dus het duurt allemaal nog 
wel even.
Leuk hoor, die verbouwing 
van het Reade Plein, maar die 
bouwvakkers arriveren veel te vroeg 
volgens sommige omwonenden. 
“Se wieden der al om healve 
sânen!”, meldt Wimmie de Boer 
hevig verontwaardigd. De eerste 
dag lag ze letterlijk in haar bed te 
schudden. Tenzij je graag een tirade 
wilt horen, moet je tegen Wimmie 
vooral niet beginnen over het 
kraantje waarmee de bouwvakkers 
– in haar ogen volkomen zinloos 
– rondscheurden over het plein. 
Mariëlla Bootsma (die toen nog in 
haar ouderlijk huis woonde) had de 
bouwkeet praktisch onder haar raam 
staan en kon ’s ochtends om half 8 
al meeluisteren met een bouwvakker 
die zijn collega ‘even’ bijpraatte… 
een uur lang. Volgens Mariëlla had 
het ook in vijf minuten gekund. 
Ze probeerde wel om níet te luisteren, 
maar dat was onmogelijk. Zelf eerder 
uit bed stappen, was natuurlijk geen 
optie. Kortom, fijn dat het plein klaar 
is!
Eindigen we met goed nieuws: 
Hedzer en Julia van der Meer 
waren in augustus 50 jaar getrouwd. 
Dat moeten Joke en Freddy Botter 
nog zien te halen. Zij gaven elkaar 
in augustus het ja-woord. Weliswaar 
na 15 jaar verkering, maar beslist 
u zelf of dat meetelt. Hoe dan ook: 
gefeliciteerd!
 
TdV

Heerlijk, zo’n Merke. De roddels en miscommunicatie vliegen je om de 
oren. Gelukkig hebben we deze Wist u dat-rubriek, om duidelijkheid te 
scheppen in alle verwarring.

Tessa Bootsma hoopte eigenlijk 
dat ze tijdens haar bevalling deze 
Doarpskrante kon lezen (want dat 
leek haar goede afleiding), maar 
Sef Joppe de Vries kwam al voor 
de deadline. Op 29 september kwam 
hij ter wereld. Tessa en Sytze zijn 
uiteraard grutske âlders.
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Samen met haar zoon Sem 
(13) is Ilona in januari 2021 
officieel ingetrokken bij Johan. 
Sinds twee jaar hebben ze een 
relatie: “It wie daliks raak by 
in bakje kofie”, vertelt Ilona. 
Eigenlijk waren ze nog niet van 
plan om te gaan samenwonen. 
Ilona had haar eigen huis 
in Surhuisterveen, waar ze 
geboren en getogen is. Door 
Corona waren alle gezinsleden 
vaker in Easterwierrum. 
“Op in dei sei Sem: ‘Ik wit net 
wat mem docht, mar ik sliep 
net mear yn Surhústerfean’. 
Johan en ik hawwe altyd sein 
‘De bern stean foarop’, dus we 
hawwe heard hoe’t sy it seagen. 
Se wiene it der allegearre mei 
iens, dus doe wie de kûgel troch 
de tsjerke.”
Sem heeft het duidelijk naar 
zijn zin in Easterwierrum. 
“Hy docht gewoan mei yn it 
doarp, hy heart derby”, vertelt 
Ilona. “Eltse freed drumt 
hy by Ons Ideaal, dat fynt 
hy geweldich.” Ook Ilona 
vermaakt zich prima. “Ik ha 
de Merke hjir meimakke, dêr 
ha’k it oh sa nei myn sin hân. 
Leuk om minsken te moetsjen.” 
Want dat was natuurlijk wel wat 
lastig in Coronatijd: behalve 
bij de bingo in de buitenlucht 
heeft Ilona nog weinig kansen 
gehad om Easterwierrumers te 
ontmoeten. Ze is blij dat dat nu 
gemakkelijker gaat. 

Sous-chef
In het dagelijks leven is 
Ilona sous-chef bij CuliCare 

in Emmeloord. Het bedrijf 
maakt ondermeer duizenden 
maaltijden per dag voor het 
Medisch Centrum Leeuwarden. 
“Ik hâld fan aksje, no dat krijst 
wol yn in keuken. It is hurd 
wurkje, gas jaan. Ik begjin 
moarns om 6 oere en bin 
soms de middeis 6 oere pas 
klear.” Ilona kookt dan grote 
hoeveelheden, met ketels van 
300 recepten. Soms maakt 
ze twee recepten tegelijk, 
bijvoorbeeld twee sauzen van 
250 liter. Of ze maakt 150 liter 
Beef Rendang of 20 porties 
lasagne. Volgens haar is 

het gemakkelijker om grote 
hoeveelheden te koken dan 
kleine. “Dan moatst dat lyts 
ôfweagje, en no giet it per kilo 
en per liter. Dat ha’k flugger 
útdoktere.” 
Het is heel ander werk dan 
wat Ilona eerst deed, namelijk 
koken met kinderen met 
gedragsproblemen in Harkema. 
Daar was ze een soort 
werkbegeleider in de keuken. 
Hart voor jongeren heeft ze nog 
steeds, daarom geeft ze eens per 
week kookclinics aan jongeren 
bij het Leger des Heils in 
Sneek. Ook kookt ze daar eens 

Grenzeloos verliefd in Easter wierrum

‘Ik meitsje 
my net 
sa drok. 
Ik kin wol 
ris drok 
wêze, 
mar dat 
is mear 
gesellich 
drok.’

‘Wat moet je dáár nou?!’, krijgt Ilona Huisma 
vaak te horen als ze vertelt dat ze is verhuisd 
naar Easterwierrum. “Ik ben grenzeloos 
verliefd”, antwoordt ze dan steevast. Op Johan 
Boersma van de Rydwei welteverstaan. 

DOOR TRUDY DE VOS

per maand vrijwillig voor eenzame 
mensen. 

Groentetuin
En kookt de sous-chef ook thuis? 
“Jawol hear, Johan en ik dogge it 
mei-inoar. Ik ha yntusken ynfierd 
dat we gjin spaghettysaus mear út 
pakjes ite, mar selsmakke saus”, 
lacht ze. Ilona houdt namelijk van 
verse producten. Ze is gek op haar 
eigen groentetuin, die langzamerhand 
steeds uitgebreider wordt aan de 
Rydwei. Volgend jaar komt er een kas 
bij, is het plan. “Ik fyn it moai om 
earlike produkten op tafel te setten. 
Je rinne nei je grientetún, knippe dêr 
wat krûden en flânzje in saus byinoar. 
Top.”
Overigens kan ze prima bij anderen 
of in restaurants eten zonder dat ze bij 
alles bedenkt hoe het beter kan, dat 
u dat even weet. Kookprogramma’s 
kan ze ook wel waarderen. 
“Gordon Ramsey fyn ik fantastysk! 
Sa’n sjef ha’k wol ris mei makke.” 
Of ze zelf ook zo is? “Je sizze wol ris 
wat yn it hjitst fan de striid, mar ik 
stean net sa gau yn de brân. Ik meitsje 
my net sa drok. Ik kin wol ris drok 
wêze, mar dat is mear gesellich 
drok.”

Op de camping
Koken is Ilona’s passie, zoveel is wel 
duidelijk. Daarnaast houdt ze van 
lezen en kamperen. “Sa gau as it moai 
waar is, geane wy fuort. Ik hâld fan 
de rêst. Je moatte efkes niks. Efkes 
werom nei de basis. Om’t it faak 
drok is mei it wurk en de húshâlding, 
sjit der soms fan alles by yn. Op de 
kemping meitsje je wer echt bewust 
tiid foar elkoar.”
Ilona mag dan invloed hebben op de 
culinaire skills aan Rydwei 4, maar 
dat ze zelf ook onder enige invloed 
staat, blijkt wel uit de woordkeus 
van deze Wâldpyk. Ze verbetert al 
spontaan ‘saterdei’ nei ‘sneon’. 
Met die inburgering zit het dus wel 
snor. 
Welkom in Easterwierrum!

Verhalenvertellers gezocht
De organisatie van Verhalenavond hoopt dat 
op 26 november in alle Friese dorpen verhalen 
worden verteld op bijzondere locaties. Twee jaar 
geleden bruiste het in heel Fryslân en in heel veel 
dorpen met prachtige verhalen en verhalenroutes. 
Dat is nu weer de bedoeling, maar daarvoor 
worden nog wel verhalenvertellers gezocht.
 
Thema van Verhalenavond 2021 is ‘Taal fan myn 
hert’, waar een scala aan verhalen over te vertellen 
is. De eerste fanatieke vertellers hebben zich al 
aangemeld via de site. Zo zijn er verhalen te horen 
in Wetsens, Dokkum, op Ameland, Niawier en in 
Easterlittens. ‘Steeds vaker krijgen we aanmeldingen 
van vertel-groepen die soms zelfs ontstaan zijn 
vanuit eerdere edities van Verhalenavond. Maar 
ook van dorpen die meedoen met een route door 
het dorp met verschillende vertellers op diverse 
plaatsen. Naast het feit dat het geweldig is dat dit 
soort initiatieven ontstaan is het ook voor het publiek 
erg leuk om een dorp op een nieuwe manier te leren 
kennen. Je gaat met hele andere ogen kijken naar een 
dorp en ook krijg je op een nieuwe manier contact 
met dorpsbewoners. Verhalenavond is dan ook 
zoveel meer dan alleen het vertellen van een verhaal 
of er naar luisteren’, zegt Janneke de Haan, artistiek 
leider van het project. 

In de aanloop naar Verhalenavond worden, verspreid 
door Fryslân, vijf inspiratiesessies voor vertellers 
georganiseerd, waarop vertellers aan hun verhaal 
kunnen werken en tips krijgen van de bekende 
regisseur Jos Thie over hoe je een verhaal vertelt.

 
Pier21 produceert, in samenwerking met 
Solidair Friesland en Kleurrijk Fryslân, 
de nieuwe editie van Verhalenavond op 
26 november 2021. ‘We zijn ontzettend 
blij met deze samenwerking temeer in 
het kader van het thema van dit jaar. 
We hopen dat er deze editie extra veel 
andere talen te horen zullen zijn tijdens 

Verhalenavond. Dus naast Nederlands, Fries, Bildts, 
misschien ook wel Afghaans, Turks en Chinees, om 
maar een paar voorbeelden te noemen’, zegt David 
Lelieveld Creatief producent van Pier21.

Vertellers kunnen zich aanmelden via 
www.verhalenavond.nl waar de verhalen terug te 
vinden zijn op een kaart. Zo kunnen bezoekers die 
op 26 november naar Verhalen avond toe willen, 
makkelijk een route uitstippelen. 
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De Pluktuin is opgezet in 2015, 
nadat Bewust Grien een middag 
organiseerde waar leuke groene 
initiatieven werden bedacht. 
Oud-inwoonster Hedy Witsmeer 
kwam met het idee en regelde de 
grond. Na een eerste vergadering 
met een clubje enthousiaste 
vrijwilligers, een subsidie van 
300 euro van Bewust Grien 
en het nodige gratis freeswerk 
door Cofri, kon de Pluktuin los. 
Was het meteen een doorslaand 
succes? Nou nee, vertellen de 
drie vrijwilligsters. “De eerste 
voorbijgangers zeiden ‘Dat 
wurdt neat’. We begonnen met 
veel onkruid en wat andijvie. 
Na een briefje in het dorp 
kwamen veel mensen planten 
brengen. Het jaar daarop stond 
er al veel meer dan brandnetels 
alleen.”

Vrijwilligers
Inmiddels heeft de tuin 
een duidelijke basis, met 
houtwallen, paden, een hek, 
een zonnepaneel met pomp en 
nette perken. “Daarbij krijgen 
we hulp van vrijwilligers 
uit het dorp, die palen slaan, 
poortjes maken, spitten, de 
berm maaien met de zeis, 
filmpjes maken voor Facebook, 
enzovoort, enzovoort”, vertellen 
de dames. “Ze drinken wel 
eens koffie mee, want op de 
Pluktuin houden we ook van 
gezelligheid.” 
Pietsje en Joke zijn echte 
tuinliefhebbers en waren van 

meet af aan betrokken. Ineke 
kwam er wat later bij. “Ik had 
helemaal niks met tuinieren, 
maar het sociale aspect sprak 
me aan. Inmiddels heb ik veel 
geleerd en staat mijn eigen 
tuin er ook veel mooier bij.” 
Pietsje en Ineke doen nu vooral 
het werk op de tuin. Ze zijn 
er vrijwel dagelijks te vinden. 
Planten van stekjes die thuis 
uitgezaaid zijn, dode bloemen 
weghalen, onkruid wieden, 
zorgen dat de planten genoeg 
water krijgen; er is altijd wel 
iets te doen. In juni gaan Ineke 
en Pietsje niet op vakantie, want 
de tuin moet er wel netjes bij 
liggen. “Dat is bepaald geen 
opoffering”, zegt Pietsje, “want 
tuinieren is een passie. Ik mag 
hier graag ompielen, het maakt 
mijn hoofd leeg.”
Joke doet het regelwerk: de 
plattegrond bijhouden, de 
bordjes maken, zorgen dat 
de gemeente houtsnippers 
brengt, en dergelijke. “Toen 
we overgingen naar gemeente 
Súdwest dacht ik dat die 
houtsnippers wel eens lastig 
konden worden bij zo’n grote 
gemeente, maar binnen de 
kortste keren was het geregeld. 
Ik ga er eens per jaar heen 
met een boeket om de heren 
te bedanken. En een doos 
oranjekoek, want ik kreeg 
ingefluisterd dat ze daar nog 
enthousiaster van worden.”

Mooie ontmoetingen
De Pluktuin is geopend van 
ergens in juni (hangt van het 
voorjaar af) tot de vorst. Bij de 
ingang ligt een boekje en daarin 
staan louter positieve reacties. 
De vrijwilligers kunnen ieder 
wel een ontmoeting noemen die 
hen is bijgebleven. Joke vertelt 
over een 80-jarige mevrouw 

die uit Sneek naar de Pluktuin 
kwam fietsen. “Stond ze daar 
met een sneu bosje, vraagt 
ze “Heb ik te veel geplukt?”. 
Nee mevrouw, neemt u vooral 
meer!” Ook trof Ineke laatst een 
mevrouw die zei: ‘Het is hier 
net een snoepwinkel, ik word er 
zo hebberig van’. “Zo leuk.” 
Pietsje vertelt over een vrouw 
die geregeld een boeket kwam 
halen. “Ik trof haar weer nadat 
ze een tijd niet was geweest. 
Ze vertelde me dat ze altijd 
boeketten haalde voor haar 
dementerende moeder. Die was 
soms moeilijk aanspreekbaar, 
maar herkende wel altijd de 
bloemen. Inmiddels was haar 
moeder overleden, daarom was 
ze een tijd niet geweest.” 
Vrolijke ontmoetingen zijn er 
ook: laatst liet een gezin zich 
fotograferen in de Pluktuin 
en ook zijn er al trouwfoto’s 
gemaakt. “En er is nog nooit 
iets gestolen!” benadrukt Joke. 
“Dat is namelijk de vraag die 
we vaak krijgen, met name van 
westerlingen: gaat dat wel goed 
met zo’n geldkistje? Financieel 
komen we altijd uit. En we 
missen wel eens een schaartje 
ja, maar dat wordt altijd 
teruggebracht.” 

Goede doelen
De opbrengst wordt weer in 
de tuin gestoken en gaat naar 
goede doelen. Zo doneerde 
de tuin aan Doch Dyn Dream 
(voor een school in Kenia) en 
aan de acties van Rintsje en 
Paula voor KiKa. Investeren in 
de tuin gebeurt ook. Ook ging 
er een donatie voor bolletjes 
wol naar Grou, waar knuffels 
en dekens voor de Voedselbank 
van worden gebreid. 
De vrijwilligers van de Pluktuin 
vinden het leuk om iets voor 

Easterwierrum te doen. Daarom 
hebben ze ook gedoneerd aan 
Feriening Doarpsbelang voor 
de herinrichting van het Rode 
Plein. Ook krijgen nieuwe 
inwoners sinds twee jaar 
allemaal een welkomstboeket; 
als het lukt om ze thuis te 
treffen. Langdurig zieken 
krijgen een bos bloemen. 
“Dat levert leuke reacties en 
mooie momenten op”, vertelt 
Joke. “Bloemen kunnen blij 
maken en troosten. Zo komen 
mensen vaak ook bij ons: ze 
hebben op een verjaardag of iets 
dergelijks een mooi boeket van 
ons gezien.” 
Natuurlijk gaat er ook geld 
naar nieuwe zaden en planten. 
Pietsje en Ineke doen geregeld 
inkopen bij tuincentra en kijken 
op sites. Joke maakt elk jaar een 
plattegrond van de perken, maar 
echt kloppend krijgt ze die maar 
niet. “Het verandert steeds, 
want dan zijn Ineke en Pietsje 
weer bij de kwekerij geweest 
en hebben ze weer van alles 
ingeslagen. De tuin zit bomvol, 
er zijn 15 perken, dus het is niet 
bij te houden.” 
Nieuwste plan is dat de berm 
aan de overkant bij de tuin 
wordt betrokken. Maar eerst 
moet er een nieuw bordje 
komen, want de dahlia’s worden 
te vroeg geplukt. Dan weet u 
dit vast, lezers: een dahlia in de 
knop, komt niet op!

Uit dit verhaal mag duidelijk 
zijn dat de vrijwilligers van de 
Pluktuin het behoorlijk druk 
hebben en nog wel wat hulp 
kunnen gebruiken. Wie zin heeft 
om ook te helpen in de tuin 
– en hoe vaak dat is, bepaalt 
een ieder zelf – kan contact 
opnemen met Pietsje Sybesma, 
06-1565 8756. 

Een greep uit de reacties op de Pluktuin:
“Wy ha foar 2 euro oan’e blommen rûkt. 
In prachtich inisjatyf.”

“Ondanks het betalen voelt het ook 
stout, zomaar plukken. Heerlijk, dank.”

“Ook in het donker is het hier prachtig.”
“Tientallen kleine vosjes dartelen in 
tweetallen door de tuin en doen zich 
tussendoor tegoed aan de weelde van 
de duizendschoon. Bij de salie zoemt 
het van de bijtjes. Passerende fietsers 
kijken blij. En dan moeten de dahlia’s 
nog beginnen! Het is hiermee de 
mooiste rustplek op de route. Nu maar 

hopen dat er niemand een vergunning 
krijgt hier patat te verkopen.” 

“Eltse wike gien wy hjir lâns mei de 
‘Duofiets’. Efkes genietsje fan de moaie 
blommen.”

“Faak ris in boskje plukt foar myn 
skoanmem, hjoed it lêtste bosk foar op 
har grêf moarn. BEDANKT!”

“Lieve bloemenliefhebbers, wat een 
fantastisch resultaat van jullie noeste 
arbeid. Chapeau!”

“Wat in superleuk idee. Kom ik op freed 
samar mei in bosk blommen thús.”

De Pluktuin is veel meer dan een plek waar je 
zelf een fraai boeket voor een leuke prijs kunt 
samenstellen. Het is een ontmoetingsplek, waar 
mooie verhalen worden gedeeld. Ineke Abbing, 
Pietsje Sybesma en Joke Smits vertellen over 
hun vrijwilligerswerk in de Pluktuin. 

DOOR TRUDY DE VOS

Vrijwilligers 
Ineke, Pietsje en Joke (vlnr)

“Ik mag 
hier 
graag 
ompielen, 
het 
maakt 
mijn 
hoofd 
leeg.”

Bloemen maken blij en troosten
Vrijwilligers en bezoekers genieten van Pluktuin
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Fonk
Douwe en Mariëlla binne offisjeel 
4 jier tegearre, mar koene elkoar al 
earder. Beide dogge se ek mei oan 
de spulwike yn Weidum mar op it 
Streekein Festival yn Gersleat is de 
fonk wol echt oerslein. “Sûnt doe 
binne we in stel. En we sille no 
dan einlings byinoar wenje.”
It hûs waard al kocht yn febrewaris 
2021, mar se moasten efkes 
wachtsje op de foarige bewenners, 
oant dy der út wiene. Yn augustus 
2021 ha se de kaai krigen en 
binne se oan it ferbouwen slein. 
Der moast it ien en oar oan dien 
wurde. Sa is der flierferwaarming 
yn de wenkeamer en keuken 
lein, mar ek yn de badkeamer 
boppe. Ferwaarming sil aanst 
regele wurde troch in pelletkachel 
dy’t yn ’e wenkeamer komt te 
stean. De badkeamer is kompleet 
renovearre en wat grutter makke. 
Op de boppe-ferdjipping is it 
kleurde behang der ôf helle en is 
alles fris en wyt makke. Ek ûnder 
is al it behang der ôf kommen 
en krije de muorren wer in fris 
wyt laachje. Fierder binne der 
iepenslaande doarren oan de 
achterkant fan it hûs kommen, 
sadat se simmerdeis lekker de 
doarren iepen dwaan kinne. 
De keuken en it húske meie itselde 
bliuwe, dêr wurdt neat oan dien. 
It plan is om der mei de kryst echt 
te wenjen. Ek Mariëlla’s twa grutte 
flaamske reuzen, Siebe en Wiebe, 
en harren eigenmakke heaberch 
krije plak yn de achtertún!

Aktyf
Neist it wurk is Mariëlla ek al 
frij aktyf yn it doarp. Se makket 
diel út fan it keatsbestjoer en 
betsjinnet wolris frijwillich by de 
escaperoom. Douwe mei graach 
biljerte yn Weidum. Mar ek meie 
se graach ris in dei tegearre op 
paad of sykje se de gesellichheid 
op. En lykas earder al sein waard, 
dogge se ek elts jier wer mei oan 

de spulwike yn Weidum. Douwe 
hat earst altyd materiaalman west 
en hat ofrûne jier foar it earst wer 
in groepke hân. Mariëlla hie earder 
wol groepkes mar hat it ôfrûne jier 
ranjafamke west.

Douwe en Mariëlla, wolkom oan 
de Skuorrehôfwei!

Mariëlla (25) wennet har hiele 
libben al yn Easterwierrum. Se hat 
har HBÛ Ferpleechkunde helle 
en wurket no as ferpleechkundige 
yn it Antonius Sikehûs yn Snits 
op de ôfdieling ‘Kort verblijf’ en 
Ortopedy. De ôfdieling Ortopedy 
hat mei de bonken te krijen, dus as 
je in nije heup of knibbel nedich 
ha, of miskien wat brutsen ha, dan 
kinne jo Mariëlla tsjinkomme! 
Op de fraach oft Mariëlla har 
fierdere libben op dizze ôfdieling 
wurkje wol, is se dúdlik:  “Ik tink 
net dat ik noch 10 jier op dizze 
ôfdieling wurkje wol. Wat my ek 
wol leuk liket is de Spoed-ôfdieling, 
mar hjirfoar moat ik earst wol wer 
oan de stúdzje dan!”
Douwe (26) hat syn HBÛ 
Biste- & Feehâlderij oan it Van 
Hall súksesfol ôfslute kinnen en 
hy wurket no 5 middeis yn ’e 
wike by boer Landman oan de 
Snitserdyk. Hjir biedt Douwe syn 
agraryske services oan en helpt 
dêr by ferskate wurksumheden, 
bygelyks it ynseminearjen. 
“Ik ha yn myn oplieding 3 moannen 
yn Amearika west op in pleats mei 
1800 kij. Eltse dei wiene der wol 
20 oant 30 kij dy’t ynsemineard 
wurde moasten. Dat ha ik op 
dizze pleats goed leare kinnen.” 
Dêrneist helpt Douwe syn heit altyd 
noch op de pleats yn Weidum, dy’t 
er yn de takomst hopet oernimme 
te kinnen. Graach soe er it bedriuw 
ek útwreidzje wolle sadat it bedriuw 
makliker oer te nimmen is, allinnich 
wurdt dit dreech makke troch alle 
regeljouwing fan de oerheid. u

Nij oan de Skuorrehôfwei

Siebe en Wiebe harren eigenmakke 
heaberch.

Douwe en Mariëlla Ek oan de Skuorrehôfwei komme 
nije minsken te wenjen. In jong 
stel dat jim fêst al wol kenne, 
nammentlik Douwe Elgersma en 
Mariëlla Bootsma. It hat efkes 
duorre oant se de kaai krigen, 
mar begjin augustus koene se 
einlings begjinne mei klussen.

TROCH MARIE ETTA FOPMA
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Abma’s vader was ook groente-
boer. Aanvankelijk hielp 
Bernards zus hun vader met 
de groentekar, maar toen zij 
trouwde met de timmerman uit 
Raerd, had vader een andere 
hulp nodig. Eerst stapte zwager 
Jimte in het bedrijf. Een paar 
jaar later volgde Bernard. Hij 
kwam van de landbouwschool 
en er was weinig ander werk. 
Toen hij 20 was, nam hij samen 

met Jimte het bedrijf over van 
zijn vader.
In de loop der jaren veranderde 
veel in het vak. Zo gingen Jimte 
en Bernard aanvankelijk samen 
naar de veiling om hun waren 
te halen. “Dêr kamen folle mear 
grientemannen lykas wy. Wy 
hellen de griente by de feiling, 
en der stiene ek wol tsien 
grossiers mei fruit en winterdeis 
griente út it bûtenlân. Bananen, 
apels, sinesappels, sitrusfruit, en 
blomkoal út Frankryk.”
Nadat de veiling in Sneek werd 
opgeheven, haalden ze hun 
waren in Leeuwarden. Toen 
ook die veiling verdween, 
probeerden ze het nog een tijdje 
in Kampen. “We mienden beslist 
dat we nei in feiling moasten 
om it spul te sjen. Mar Kampen 

wie te fier fuort. Yn de tiid dat 
we nei in feiling riden, koene we 
ek beide in doarp sutelje. Dus 
doe ha we it feroare.” Voortaan 
werden de spullen gebracht. Ook 
besloten ze met twee auto’s op 
pad te gaan, in plaats van samen 
op één.

8 uur op pad
De laatste jaren maakte Abma 
gebruik van een grossier uit 
Harlingen voor groente en fruit. 
Hij deed zijn bestelling aan 
het einde van de middag en de 
volgende ochtend om kwart 
voor 7 werd alles gebracht. 
Hij vertrok dan om 8 uur 
’s ochtends. Met zijn groentekar 
kwam hij in Boazum, 
Easterwierrum, Gauw, Goënga, 
Offingawier, Poppenwier, 

Raerd, Reduzum en Tersoal. 
In een vast ritme, want als hij 
tien minuten later dan anders 
was, zeiden klanten al ‘Wat bist 
let’.
Naast groente en fruit leverde 
Abma ook aardappels. Gelukkig 
niet meer in de hoeveelheden 
van vroeger. “Eartiids hiene 
minsken dy yn de kelder lizzen, 
foar de winter. Der wiene grutte 
húshâldingen, dy’t wol 10-12 
sekken ierappels ha moasten. 
It wie hiel gewoan dat wy 200 
sekken ierappels útsutelen. 
Ik bin wol bliid dat wy dêr 
fanôf binne. Nuvere kelders 
moasten we soms yn krûpe. 
Tjinstwurdich bestelle minsken 
5 kilo of alle wiken ien sek.” 
De kwaliteit van de aardappels 
is altijd erg belangrijk geweest 
voor Abma. “By kollega’s yn de 
stêd kaam dat net sa krekt, mar 
op de doarpen wie dat wichtich. 
En ek foar de grienten jildt dat 
ik altiten myn bêst dien ha om 
goed, fris spul te leverjen.”

Froulju efter de auto
Een maatschappelijke 
verandering die invloed had op 
het werk, was dat steeds meer 
vrouwen aan het werk gingen. 
“Doe’t wy begûnen, wiene de 
minsken thús. Der stiene soms 
wol fiif froulju efter de auto, 
mei amers en tassen. Dy hellen 
foar de hiele wike griente en 
fruit. Dat patroan is hielendal 
feroare. Hieltyd mear minsken 
diene in tas oan de doar mei 
in briefke deryn. Ik skreau 
dan ien kear yn de moanne in 
rekkening, dy’t ik dan ek by de 
tas yn die. Dat gie prima.”
In Coronatijd was het ouderwets 
gezellig bij de kar, want toen 
waren veel mensen thuis. Dat 
verkocht gemakkelijker, want 
dan konden mensen zelf zien 
wat er te koop was. Op de 
briefjes staat vaak elke week 

dezelfde bestelling, al heeft de 
groenteboer ook klanten die 
de keuze aan hem overlieten. 
“Dan stie der ‘3x griente’ 
en mocht ik it sels út sykje. 
Fan de measte klanten wit ik 
wol wat se wolle. It gie hiel 
gemoedlik.”
Wat altijd hetzelfde gebleven is, 
is het contact met de mensen. 
En dat vond Abma het mooie 
aan het werk. “Mei minsken 
omgean, ha ik altyd prachtich 
fûn. Elk minske is wer bysûnder 
yn syn dwaan en litten. Witst, 
je komme wol ris fierder 
as de foardoar. Je kinne de 
húshâldingen. Je sjogge bern 
dy’t earst skruten binne, op 
lettere leeftyd al fan fier de hân 
opstekke. As jonge jonge stie 
ik dêr fansels net by stil, mar as 
jo wat âlder wurde, dan sjogge 
jo hoe moai it is om mei de 
minsken mei te libjen.”

Leuke dingen
De laatste negen jaren werkte 
Abma alleen, nadat zijn zwager 
met pensioen ging. Toch 
blijft het een familiebedrijf, 
want zijn vrouw Lenie 
doet de administratie en de 
fruitmanden, en zijn zwager en 
zus blijven achter de schermen 
betrokken.

Inmiddels is Abma 64 jaar. Het 
bedrijf doorgeven zit er niet in. 
Al was het maar omdat ook de 
grossier ermee ophoudt en het 
moeilijk is om nog aan groente 
en fruit te komen. Tijd om na 
te denken over hoe nu verder. 
“Dit wurk nimt je wol mei; je 
binne der fan moarns ier oant 
jûns let mei dwaande. Wy 
wolle wat mear rêst. Wy binne 
no noch goed sûn en we wolle 
leuke dingen dwaan.” Plannen 
genoeg: op pad met de pake- en 
beppesizzers, spontaan naar 
een museum, motorrijden, een 
eindje fietsen of naar de familie 
op Terschelling. En de tuin is 
er ook nog. Abma wil vooral 
graag meer aandacht aan zijn 
kinderen geven. “De saak hat 
altiten nûmer ien west en dat 
wie net goed. Myn frou hat de 
bern foar in grut part allinne 
grutbrocht. Ik hoopje dat ik dat 
noch wat goed meitsje mei.”
Intussen heeft hij zijn laatste 
werkdag in Easterwierrum 
gehad. 
“Ik ha allegear moaie kaarten 
en presintsjes hân. Ik wie der 
stil fan. We ha it jûns tegearre 
lêzen. Fantastysk hear, wat 
minsken derop sette. Dat 
minsken it wurdearre ha dat ik 
der wie, dat is in grut ding.”

Groenteboer Bernard Abma (64) uit Tersoal 
gaat na 47 jaar hard werken niet meer langs 
de deuren met zijn wagen vol groente, fruit en 
aardappels. Ook in Easterwierrum was hij een 
begrip: “It moat al sa’n 45 jier wêze dat ik hjir 
sutelje.”

DOOR TRUDY DE VOS

FOTOGRAFIE GEERT SIESLING

“As jo wat 
âlder 
wurde, 
dan 
sjogge jo 
hoe moai 
it is om 
mei de 
minsken 
mei te 
libjen.”

Groenteboer Abma stopt na 47 jaar
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Bert en Yvonne binne beide 
noch mar 60 jier jong en 
wenje sûnt 1 april 2020 yn 
Easterwierrum. Hjirfoar ha 
se yn Alkmaar wenne, wol 
mear as 24 jier. Se ha gjin 
bern, mar genietsje fan harren 
pensjoen. Bert hat foar syn 
pensjoen altyd wurke yn de 
IT, earst as operator, dêrnei 
as teamleider en as lêste 
trochgroeid as technysk 
applikaasje behearder. 
Yvonne hat altyd by It 
Kruidvat wurke as manager 
en hat de lêste jierren foar har 
pensjoen noch 9 jier wurke 
by De Hypotheekshop.

Gek op wetter
De reden dat se nei Fryslân 
kommen binne, is omdat 
Yvonne gek is fan wetter, mar 
ek omdat se graach de rêst fan 
it plattelân opsykje woene. 
Nei wat tsjinfallers yn de sûnens 
fan beide ha se besletten om 
te ferhúzjen. Easterwierrum 
wie net it ienige plak dêr’t se 
sochten. Se ha ek yn Frjentsjer 
sjoen, mar dat wie it dochs krekt 
net. Nei it besjen fan de âlde 
bakkerij, wie Yvonne op slach 
fereale op it hûs. 
Der hoegde net folle oan 
dien te wurden, omdat it foar 
it grutste part al yn harren 
smaak wie. Wol hat de 
boppeferdjipping in nij fris 
wyt kleurke krigen, der is in 
nije trep yn kommen, der binne 
wat ruten oanpakt en der is in 
kajút pleatst. Koartlyn ha se de 
badkeamer noch fernije litten. 

Makaroany
Hjoed de dei meie Bert en 
Yvonne graach in ein fytse. 
Rinne dogge se ek graach yn 
de omjouwing en by min waar 
wurdt der in soad lêzen. Yvonne 
mei graach lekker iten siede, 
lykas eksoatyske gerjochten. 
Dat wurdt mei leafde opiten 
troch Bert, dy’t wat minder 
graach yn de keuken stiet. 
Yn harren fakânsje ha Bert en 
Yvonne alle 11 stêden fan de 
Alvestêdetocht by del fytst en 
ha se yn alle stêden oernachte. 
Ek ha se yn Dokkum in ekstra 
dei west. 
Oant no ta binne Bert en Yvonne 
bliid dat se yn it doarp kommen 
binne te wenjen. Ek ha se mei 
de merke op freed in protte wille 
hân en ha se hearlik makaroany 
ite kinnen by Sjoerd en Anneke. 
Bert en Yvonne, fan herte 
wolkom yn Easterwierrum!

Nij yn de âlde bakkerij
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

‘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’

Se wenje al in skoftke yn Easterwierrum, 
de nije bewenners fan de âlde bakkerij: 
Bert en Yvonne van den Bosch. 

TROCH MARIE ETTA FOPMA
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Keukenkribels!

No bak ik al moai wat jierren, 
mar it hat hiel lang duorre 
oant ik ris woartel of, lykas yn 
ûndersteand resept, koerzjette 
brûke woe. Beide yngrediïnten 
hearden by my yn ’e holle net 
thús yn in swiete taart. No, neat 
is minder wier! Dêrom dizze 
keek mei koerzjette deryn. 
Spitigernôch net mei ien út 
eigen tún, de slakken fûnen se 
ek lekker…

Koerzjettekeek mei 
yochertglazuer
It besleek:
120 ml. sinneblomoalje
175 gram ljochtbrune 
bastertsûker
rasp fan in heale sinesappel
¼ teeleppel sâlt
2 aaien
200 gram raspe koerzjette
200 gram blom
1 teeleppel bakpoeier
1 teeleppel kaniel
100 gram rezinen
75 gram walnuten

It glazuer:
2 ytleppels folle yochert
125 gram poeiersûker
Keekfoarm fan 25 sm.
Bûter om yn te fetsjen

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

-  Fetsje de keekfoarm yn 
mei bûter.

-  Doch de sinneblomoalje, 
bastertsûker, rasp fan de 
sinesappel en it sâlt yn 
in kom en miks dit goed 
trochinoar.

-  Foegje beide aaien ta en 
klopje goed troch.

-  Rier de raspe koerzjette, 
de blom, it bakpoeier en it 
kaniel troch it mingsel.

-  Doch as lêste de rezinen 
en de walnuten troch it 
besleek.

-  Skep it besleek yn de 
foarm.

-  Bak de keek yn 55-65 
minuten gear.

-  Lit de keek efkes ôfkuolje 
yn de foarm, helje ‘m der 
dan út.

-  Lit de keek fierder 
ôfkuolje op in roaster.

-  Ming de yochert mei de 
poeiersûker en bestryk de 
ôfkuolle keek hjirmei.

Earder bleau de keek by my 
geregeld heal yn de foarm 
hingjen... mar dêr ha ik in 
foefke op fûn.
-  Pak in stik bakpapier en 

rôlje it op.
-  Lis de keekfoarm op ’e 

kop, lis it rôltsje derop 
en knip de lingte fan de 
boaiem ôf.

-  Draai de foarm wer om 
en fetsje dy goed yn mei 
bûter.

-  Rôlje it bakpapier út en 
‘plak’ it yn de foarm, op 
de boaiem en de langste 
siden sit no bakpapier.

-  Knip eventueel it 
útstekkende papier ôf, mar 
net te fier.

-  Til de keek, wannear’t dy 
klear en in bytsje ôfkuolle 
is, oan it útstekkende 
bakpapier út de foarm en 
helje it papier derôf.

Lekker ite!

Groetnis, Hilda

No bak ik al moai wat jierren, mar it hat hiel lang duorre oant ik ris woartel of, lykas 
yn ûndersteand resept, koerzjette brûke woe. Beide yngrediïnten hearden by my 
yn ’e holle net thús yn in swiete taart. No, neat is minder wier! Dêrom dizze keek 
mei koerzjette deryn. Spitigernôch net mei ien út eigen tún, de slakken fûnen se ek 
lekker…

Wat kijk  jij nou?
Naam, leeftijd en beroep: 

Cor de Bakker (21). Ik studeer 

Communicatie en werk daarnaast in 

de bouw en evenementenbranche. 

Hoe lang woonachtig in 

Easterwierrum: 

21 jaar.

Hoe kijk je graag tv/Netflix/films?

Languit op de bank.

Welke serie heb je als laatste 

gezien?

‘The Real Stuff’, een erg leuke en 

interessante serie over de eerste 

man in de ruimte. 

Welke film of serie raad je je 

vrienden aan?

‘Blue Mountain State’, omdat daar 

veel ideeën voor feestjes in zitten.

Welke film heb je al meer dan 3x 

gezien?

‘Star Wars’, omdat ik ermee ben 

opgegroeid en omdat m’n broertje, 

Chris, er erg fan van is.

Welke verfilming vond je beter dan het 

boek?

‘The Big Short’, omdat je dan visueel ziet wat 

ze nou bedoelen met obligaties en going short .

Wie is je favoriete acteur/actrice? 

Leonardo DiCaprio. Zoals hij speelt in ‘The 

Wolf of Wallstreet’ en ‘Inception’ is gewoon 

geweldig. 

Wat voor series/films vind je 

verschrikkelijk?

Ik heb eigenlijk geen haatgevoelens naar wat 

voor soort serie/film.

Als ze een film over jouw leven zouden 

maken, wie mag jou dan spelen? 

Jason Statham, omdat hij badass is. 

Als er een realityshow over Easterwierrum 

zou komen, bij wie/wat moeten ze dan beslist 

filmen?

Bij de Tysker als het Merke is. Lijkt mij wel 

leuk om daar een aflevering van te kijken. 

Wie mag de volgende keer verschijnen in 

deze rubriek?

Steven Bootsma.

Als Margot Robbie uitlegt hoe obligaties werken, wil Cor 
wel opletten. Verder vindt ‘ie Jason Statham ‘badass’, 

maar zijn favoriete acteur is Leonardo DiCaprio. 
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Jentsje-Pyt had in de vorige eeuw 
een kruidenierswinkeltje aan de 
Doarpsstrjitte. Daar verkocht ze 
ondermeer sigaretten per stuk; 
handig voor als je roken wilde leren. 
Nico beschrijft wat hij kon ontdek-
ken over haar levensgeschiedenis. 

Pietje Schilstra wordt in 1874 in Itens 
geboren. Op negentienjarige leeftijd 
verhuist ze naar Easterwierrum en 
wordt inwonend dienstmeid bij boter-
handelaar Johannes Postma (Doarps-
strjitte 33). In 1901 trouwt ze met 
weduwnaar Jentsje Kooiker.
Aanvankelijk wonen Jentsje en Pietje 
aan de Singel (naast nr. 3), maar na 
uitbreiding van Timmerfabriek Douma 
in 1926 verhuizen ze naar de Doarps-
strjitte (naast nr. 22). Jentsje verdient 
de kost als veekoopman en arbeider. 
Samen met zijn broer Taede huren ze 
een perceel weiland van de Hervormde 
Kerk voor beweiding. En Pietje heeft 
aan huis een kruidenierswinkeltje met 
peterolie, snoep, koffie, thee en rook-

waren. Binnen het dorp is ze alleen 
bekend onder de naam Jentsje-Pyt.
Als Jentsje overlijdt in 1941, moet Pietje 
voortaan alleen haar winkel runnen. De 
verdiensten zijn niet erg groot, maar ze 
weet de zaak toch draaiend    te houden. 
Heel royaal is ze naar kinderen, die 
ze zelf niet kreeg: “Nog in suertsje, 
leave?”. De dorpskinderen nemen het 
snoep gretig aan, ook al zit er wel een 
peteroliesmaak aan. 
Wanneer de afgebrande Taaiman in 
1960 wordt gesloopt, valt ook het 
naastgelegen pand van Jentsje-Pyt 
onder de slopershamer. De winkelier-
ster verhuist twee huizen verderop 
(Doarpsstrjitte 28), om daar haar 
bedrijvigheid voort te zetten. In 1964 
verschijnt een artikel in de Leeuwar-
der Courant over de dan negentigja-
rige kruidenier, die nog steeds niet aan 
stoppen denkt. In Easterwierrum weet 
ze zich van andere winkeliers te onder-
scheiden door sigaretten los per stuk te 
verkopen. De tienerjeugd maakt hier 
in de jaren zestig gretig gebruik van 

– vooral tijdens de Merke – om zo het 
roken te leren, dat destijds algemeen 
gebruik was.
Jentsje-Pyt gaat tot op zeer hoge leef-
tijd door met haar winkel. In het voor-
jaar van 1970 wordt ze echter ziek en 
overgebracht naar zorgcentrum Bloem-
kamp in Bolsward. Op 3 juli overlijdt 
Pietje Schilstra daar op 96-jarige leef-
tijd.

Nico van der Werf

Jentsje-Pyt

4
ARTS
IJVER
JOCH
TRIO

5
NAIEF

NOORD
PALET
REMIX
SFINX

6
EXPERT
NAJAAR

RENNEN
TIJDENS

7
KRIJTLIJN
KUKELEN
LOSHEID
OFFERTE

8
OLIEPRIJS

9
DECIMETER
KLEINZOON
LINKERARM

Even puzzelen
Leg alle woorden op de 

goede plaats. Let op: de ij 
wordt gerekend als 1 letter!

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

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
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It is 11 juny at ik by it Nationaal Ar -
chief yn Den Haag nei binnen rin. It is 
dúdlik dat it hjir in strange bedoeling 
is. Ik moat foarby trije baaljes en mei 
allinnich in kladblokje en in potlead 
nei it fjirde loket. Dêr krij ik dan myn 
doaske mei dossiers en is it sykjen nei 
in gaadlik plakje yn de stúdzjeseal 
neist oare dossierwrotters. Ek hjir wer 
strang tafersjoch. Nei de warskôging 
fan in suppoast dat myn dossierdoaze 
net omheech stean mei mar plat lizze 
moat, gean ik oan ’e slach. 

Alle dossiers befetsje rapporten en 
ferslaggen fan petearen mei Ton Plan-
ken mar ek fan syn heit. Dizze binne 
ôfkomstich fan de Politieke Recher-
che Rotterdam en Stichting Toezicht 
Politieke Delinquenten, en dan wurdt 
de perioade fan Ton syn libben tusken 
1940-1950 aardich oersichtlik.

De earste oarlochsjierren
It is it jier 1940, Ton wurket dan by 
de NV Radiofabryk yn Den Haag en 
wennet dan al wer in pear jier thús by 
syn heit. Hy fertsjinnet wol aardich, 
want neffens syn heit hinget hy beti-
den de grutte Pyt út. De grutte Pyt 
úthingje hat blykber net allinnich mei 
syn fertsjinsten fan it fabryk te meits-
jen, want yn maaie 1942 giet it mis.
Ton stelt guod by de Firma Jansen 
yn Den Haag en wurdt pakt. It is dan 
oer mei syn ‘flamboyante’ ferskining. 
Wierskynlik hat hy earder wol mear 
úttsjoend, mar dêr is neat fan bekend, 
mar it kin hast net oars. 

Den Haag is yn de oarlochsjierren 
it sintrum fan de Dútske besettings-
macht; alle wichtige Dútske ynstânsjes 
binne hjir. Dat giet fansels mank mei 
parades, grutte gearkomsten, in protte 

offisieren en militêren yn it strjitbyld, 
oeral propaganda en wapperjende flag-
gen. In hiel ferskil ast it ferlikest mei 
in lyts doarpke yn Fryslân. Dit makket 
– sa’t blykt - ek grutte yndruk op Ton, 
mar hy docht it sa by syn heit foarkom-
men dat hy o sa foar Ingelân is. Sels sa, 
dat hy syn heit ek dúdlik makket dat hy 
plannen hat om dêr hinne te gean. Wat 
heit Cornelis Planken dan noch net wit, 
is dat de idealistyske en aventoerlike 
Ton al hiele oare plannen makke hat. 

Tusken maaie en augustus 1942 is hy 
nammentlik al nei binnen rûn by it 
kantoar fan de Ergänzungstelle Nord-
west yn Den Haag op Stadhouderslaan 
132. Hjir meldt hy him oan by it Vrij-
willigers-Legioen Nederland. 

Ton hat syn heit goed by de poat. 
Yn wurklikheid is hy mei troch de 

Dútske propaganda in hertstochtlik 
anty-kommunist wurden en hy wol 
mar ien ding; fjochtsje tsjin it godde-
leaze Bolsjewisme, it grutte gefaar 
Ruslân! Yn kafee Den Hout yn Den 
Haag wurdt hy lichaamlik ûndersocht 
en goedkard. Ein septimber nimt Ton 
dan ôfskied fan syn heit en famylje. Sy 
binne fansels noch yn de ferûnderstel-
ling dat hy nei Ingelân giet. Foar’t Ton 
ôfreizget nei Dútslân foar in militêre 
oplieding, is der op 28 septimber earst 
noch in weardich ôfskied yn de grutte 
seal fan de bistetún yn Den Haag. Hjir 
binne ek allegear Dútske en Neder-
lânske pommeranten oanwêzich, sa as 
de lieder fan de NSB, Anton Mussert, 
dy’t hjir noch in taspraak hâldt.

De oplieding yn Dútslân
Nei de seremoanjes is it dan safier.

Ton set op 29 septimber 1942 mei 
sa’n 200 oare frijwilligers ûnder grutte 
belangstelling ôf fan Stasjon Hollands 
Spoor yn Den Haag. Op it perron by 
de trein stiet allegear famylje en kunde 
fan de frijwilligers klear om ôfskied te 
nimmen. Foar Ton jildt dit fansels net, 
dat moat wol in frjemd gefoel foar him 
west ha. De trein giet op wei nei de 
kazerne fan Sennheim yn de Elzas, foar 
de algemiene militêre oplieding. Nei 
2 wiken fan hast allinnich mar ekser-
sysje wurde de soldaten yn spee klaaid 
en foarsjoen fan in Dútsk unifoarm wol 
te ferstean. Op 30 oktober 1942 wurde 
se wer op de trein setten nei de kazerne 
Wetzelsdorf yn Graz (Eastenryk) foar 
de fuortsette militêre oplieding. Hjir 
krije se dan ûnder oaren in gewear en 
in read/wyt/blau skildsje op ’e mouwe. 
Dat is dan ek it ienichste dat noch in 

bytsje Nederlânsk is. Oan it ein fan de 
oplieding op 1 maart 1943 is der dan 
de militêre beëdiging mei it roffeljen 
op trommen en militêre blaasmuzyk. 
Ton moat dan de eed fan trou ôflizze 
oan de führer Adolf Hitler en tsjin it 
Bolsjewisme. Wurdt ferfolge...

Stephan Kurpershoek

Anthonius (Ton) Franciscus Planken 
fan Skuorrehofwei 10 (1940-1943)

Stephan Kurpershoek skreau yn ús foarige nûmer al oer Anthonius (Ton) Franciscus Planken fan Skuorrehofwei 10, 
dy’t in grut geheim mei him mei droech. Yn dit stik beskriuwt Stephan wat der yn de jierren 1940-1943 bart mei Ton.

Yn Den Haag

 Werfingsposter Vrijwilligerslegioen Hollands Spoor: men nimt ôfskied fan de frijwilligers

 Grut artikel út in krante fan 30 septimber 1942. 
By dizze 200 man sit Ton Planken ek.

Wilt u ook adverteren 
in de dorpskrant?

Mail dan naar

info@easterwierrum.nl
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SKOALKRANTE

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

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
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Groep 1,2,3.

Wist u dat:

- we hebben gewerkt over ons lichaam

- we er over getekend, gezongen, gelezen en geverfd hebben

- we nu weten wat zintuigen zijn

- het volgende thema “boeken” is
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Groep 4/5/6

In groep 4, 5 en 6 zijn we sinds de zomervakantie alweer 
hard bezig om heel veel te leren! De focus ligt tot de 
herfstvakantie vooral op de werkhouding (eigen spullen 
pakken en opruimen, elkaar helpen, samenwerken, wat 
doe je als je iets niet snapt? Enz.) Dit gaat al heel erg goed! 
De sfeer in de klas is hartstikke goed en iedereen heeft er 
veel zin in. Verder maken we natuurlijk veel plezier met 
zijn allen. Iedereen zit weer een groep hoger en dan wordt 
er ook iets meer verwacht! We zijn heel erg leuk bezig en 
maken er iets heel leuks van dit schooljaar! 

The summer of Sjoerd and Thys!

Sjoerd swam in the pool. He also got a chicken, new fish 
and a new bike. And Sjoerd and Thys played football and 
both won with their team: 11-0! And Thys has been to the 
farm to help. He helped on the land. We like drawing and 
playing outside at scool.

Greetings Sjoerd and Thys

Plestik

Plestik bist sa moai en sa ferlijdend. 

List de bisten stikke.

Mar toch bist der wer.

Ik wol dy net foar hjoed en net foar 

moarn.

Plestik ik wol dy net mear sjen 

oant moarn.

Troch Jelte
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Myn wykein

Ik bin nei de merke west en dat wie machtich moai. 
Der wie een springkessen en allegear stomme spultsies. 
De draaimolen wie noch redelik, letter kaam de sweef en 
dy gong toch in stik hurder... “holimoli”... doe’t de sjittinte 
iepene draafden se der allegear gelyk nei ta. Ik hearde 
Hans sizzen... poh it is al sa drok! Letter gong ik ek noch 
nei myn pake en beppe (se binne de beste) Dêr hawwe 
we 2 nachten sliept; ik sliepte bij Lyssa of sliepte lyssa by my?

Yn ieder geval Lyssa en ik sliepten bij elkoar. lt wie 
gezellich, pake en ik hawwe schaakt en damt it wie 
machtich moai.
En ik ha fuotballe, in wedstriid; ik ha net wûn en net 
ferlern. Hoe kin dat? Oplossing: gelyk spile: 7 7 GELyK
lt wie leuk, want ik sit yn in oar team.
Ik ha ek swommen 
op tongersdei en 
mei de boat te 
farren west. Dit 
wie it springkessen 
dat wij hienen.

Matthew Tuinier
gr.7

Nijs út groep 7 en 8 fan de Fôlefinne

Nei de simmerfakânsje wie it wer efkes wennen, mar nei 

it fertellen oer de fakânsje en it gesellich meitsjen fan it 

lokaal sitte we al wer yn it ritme en leare mei en fan elkoar. 

Yn it laadsje: in tekenskrift,  in “tolletje”, in “rainbowrope” 

of nifelwurkje, it spultsje Solitaire foar tuskentroch….

Op it plein wurdt moai mei elkoar boarte. We hawwe in 

grutte karre op tsjillen mei allerhande bûtenmaterialen:   

allegearre nije ballen, pilonnen, hockeysticks, springtouen 

en sa mear.

De bern betinke leuke spultsjes en as we sa mei elkoar 

bûten binne ferjitte we de tiid wolris.

Yn dizze krante wat ferhalen fan de bern en as dizze krante 

ferskynt sitte we midden yn de berneboekewike mei as 

tema:

“Worden wat je wil”.  

Merke 2021

Op de Merke er was een draaimolen en een kinderzweef 
en grote mensen zweef de eigenaar is Appie Kooistra. 
Er was ook een schiettent  daar kon je schieten en 
touwtrekken de hij had ook een boksbal de eigenaar was 
Adriaans. er was ook een silent disco. Er was ook draaiend 
rad met prijzen de eigenaar is de Merke commissie. 
Er was ook muziek:  eigenaar muzikanten.

Versje: De Draaimolen
De draaimolen draait in het rond
Een oliebol smelt in mijn mond.

De vliegertjes kriebelen in mijn buik,
als ik van hoog naar beneden duik.

Na vier vijf rondjes wil ik meer,
maar mij n mama zegt:

“Neen een andere keer!”
De paardjes staan klaar,

voor volgend jaar!

Douwe Miedema
Groep 8

Bis tekenwedstrijd

De hele school heeft meegedaan aan een tekenwedstrijd 

van BIS. Oplossingen bedenken voor goed omgaan met 

de aarde en de opdracht was ook een nieuwe wereld te 

maken voor in de toekomst. We hadden niet lang maar 

iedereen kreeg het af.  De meeste kinderen hadden een 

wereldbol maar sommigen hadden hele bijzondere 

creaties gemaakt. 

Herfst

In de lente hing de dichter

zijn werk op in de boom,

onbeschreven blaadjes

als wasgoed wit en schoon

de dichter in de zomer

verlangde naar de herfst.

Dan staat er op zijn blaadjes:

De natuur is op zijn sterfst.

Doutzen Koopmans

groep 8

Trude en Mare

Vakantsie:

M: Ik heb gezwomem ik heb met Trude gespeelt.

T: Ik heb met Mare gespeelt ik heb paard gereeden. 

Ik hep ook gezwomen.

M: Ik heb paardgereeden met Trude.

T: Mijn ponie heet Zelie ze is lief.

Dag jongens en meisjes!

Onze avonturen

Wybe heeft veel buiten gespeeld en heeft de koeien 
opgehaald. Hij heeft met zijn vader trekker gereden en 
heeft een voetbalwedstrijd gespeeld: 8-1 gewonnen en 
vind rekenen en geschiedenis leuk. Groetjes Wybe.

Wytse heeft een wedstrijd gespeeld ook 8-1 gewonnen. 
En ik heb op het vlot gespeeld. En heeft kikkers gevangen 
en visjes en een grote watertor die hard kan bijten 
en watersalamanders en kikkervisjes en heeft een 
waterschorpioen gevangen en heeft riet uit het water 
gevangen en op school vind Wytse rekentuin leuk en 
rekenen. Groetjes Wytse.

Jort heeft ook een wedstrijd gespeeld en 11-0 gewonnen 
en heb gekuild bij de dille en het ligt bij de school en heb 
gevaren met Meent en met mijn neefje gevaren en ging in 
planee en dan kan dan 25 kilometer per uur en op school 
vind ik words en birds leuk en spelling en taal. Groetjes 
Jort.

Groetjes Jort, Wytse en Wybe.

It fakânsjeferhaaI fan Froucke en Lyssa

Lyssa: Ik haw mei Jelte buarte en dat wie super leuk! We 

hawwe bessen stampte en it reade sap

yn Trude har hier dien en dat foen se hiel moai en Jelte en 

ik toen dat grappig. En toen moesten

we nei hûs dat wie jammer. En no is it gips der au mar toen 

nog net. Ik moat 4 wieken restig dwan en dan mei ik rustig 

opbouwe. En ik ha mei Froucke buarte op de buorkerij.

Froucke: ik bin naar Skylge west dat wie leuk ik ha 

swommen en hiel folle fietst en we sieten yn in hûske yn 

Lies en we binne nei West –Terschelling fietst en dat wie 

leuk we binne ek nei de kogelwiek west en we binne nei 

it strân west en ik ha in rit dien yn de dúnen en it bos en 

op it stran op gled staan (is de pony) en we binne ek in 

Hoorn west dat wie hiel leuk dat wie super leuk en ik ha in 

ponywedstrijd dien en ik wie mei it earste proefke 3de en 

it twadde proefke 6de het wie heel leuk en ik ha mei Lyssa 

buarte en we hawwe kastanjes socht en we ha folle foen 

en de prikkers dien heel sear.

Door Froucke en Lyssa

36 37



Zomer van Mirthe

De eerste dag van de zomervakantie ging ik met Sybren naar Mantgum, ik op skeelers, hij op
stuntstep en toen zijn we gaan kijken in het nieuwe huis toen mochten we mee terug in de
auto. Een paar dagen later had ik bij Douwe geslapen en we zijn uit eten geweest dat was
super lekker de volgende dag zijn we gaan bowlen we hadden daar ook veel springkussens
en ook een trampoline springkussen en ook een storm baan en toen zijn we weer naar huis
gegaan. En ik mocht nog een nachtje en zijn we de volgende dag naar de bioscoop geweest
daarna zijn we bij de Mac geweest toen een week later had ik bij Sybren geslapen en dat
kwam mijn ouders wel mooi uit het was drie dagen voordat we gingen verhuizen. De laatste
nacht wou ik wel thuis slapen het is toch waar je hebt gewoond. Niet alles was uit gepakt
mijn tante heeft geholpen met uit pakken ook mijn kleren wat weg moest is nu weg toen
paar dagen later ben ik naar mijn vader gegaan. we zijn ook een dag weg met de boot
geweest. en we zijn naar Texel  geweest. En ik ben ook jarig geweest. Ik ben 11 jaar
geworden en het laatste weekend van de zomer vakantie heb ik toen ook bij Jelte geslapen
nog. En dezelfde dag ben ik naar Siger geweest toen zijn we gaan fietsen we hadden een ijsje
gehaald .het was al weer één na laatste dag van de zomervakantie.

Heel wat weken later was er Merke normaal is het drie dagen nu maar twee dagen maar
wel leuke dagen. Voor ons begon het eigenlijk al  donderdag avond. De springkussens gingen
aan er was een stormbaan en een cowboy springkussen ik kon niet wachten tot het morgen
was ik kon niet slapen ik lag heel lang wakker en het was ook warm toen was het tijd om uit
bed gegaan en ben ik als de wiedde weer naar Doutzen gegaan en er was een kleine op tocht
normaal mogen wij mee maar wegen Corona mag dat niet toen ben ik samen met Doutzen
er heen gegaan heel snel naar de Tysker  gegaan en toen zijn we eerst in de draaimolen
geweest en daarna begonnen de spelletjes. We hebben heel wat spelletjes gedaan en er was
popcorn en chips en drinken toen waren we klaar en mochten we weer los. ik mocht de
draaimolen starten heel vaak en om half drie werd de grote mensen zweef op gebouwd. En
er was ook silent disco we gingen helemaal los op de muziek. Ik heb ook toen bij Douwe
geslapen. de volgende dag was de kinderzweef ik was als eerst er in met Douween Youp en
anderen. Toen ben ik gaan schieten later op de dag had ik een warme hap gehad met een
hamburger toen was het avond er was een dj en vuurwerk ik was ook met Sanne er in
geweest we gingen alleen draaien en de spanning was er af het was zo eng. En ik ben met
Kelly er in geweest we riepen steeds niet draaien maar ze gingen juist draaien en ik ben met
Marit er in geweest we gilde en ik was naar de tijd mijn stem kwijt. En de Merke was super
leuk en toen gingen we nog lang niet slapen. De volgende ochtend hat Douwe bij mij
geslapen en met al ons nieuwe speelgoed gespeeld. En we waren zo aan het lachen en
dollen, dat we daar na niet meer konen slapen. De volgende dag moesten we op de fiets
naar schoolgegaan.

Groetjes Mirthe uit Groep 7

Merke 2021

In het begin van de merke was het super leuk, er was een draaimolen en een schiettent iedereen

ging eerst in de draaimolen want de schiettent was nog niet open. Later toen de schiettent open ging

was iedereen er meteen bij; ik ging meteen schieten en dat was super leuk ik heb een paar kaarten

geschoten en wat plastic rozen. Ik heb ook mee gedaan aan de spelletjes die waren niet zo leuk,

daarna heb ik nog even geschoten en aan het eind ben ik nog naar de silent disco geweest. Toen ik

thuis was waren pake en beppe er ook, zij zouden ons ophalen. Ik heb heel lekker bij pake en beppe

geslapen en een hut gebouwd.

GELOOF IN JE DROMEN

MAAK ZE WAAR:

DAN BARST JE HART

VAN GELUK UIT ELKAAR

REIK NAAR DE STERREN

GEEF NOOIT OP

JE BENT EEN WINAAR

EN BEREIKT STRAKS DE TOP

(uit het boek: Het leven van een Loser: zwaar de klos. Dat boek lees ik nu) 

Sybren Speerstra Groep 8
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Kuilen met de jongens en kalverenkeuring

I went to the pits with the boys we had thick

humps of grass near the bike path to boazen. We

brought everything to school because that is

where our pit was build we drove with all our

might.  They worked there in the sweet because

we are for the farmer I like Wednesday

9/22/2021 practice and Saturday 9/25/2021 for

real the boy who would do it broke his foot so they

asked me it’s nice to watch but more fun to do it

yourself

Mijn gedicht

KOE

IN EEN GROTE GROENE WEI

STONDEN EENS TWEE KOEIEN ALLEEN

MAAR UIT VERVELING NAAR ELKAAR

TE LOEIEN TOEN KREGEN

DEZE KOEIEN NOG BIJNA EEN MOT

WANT DE ENE KOE ZEI EN KOE ZIJ BOE  DE ANDER

@#%/V\& IK SCHRIK ME ROT EN NO

DE GUPPIES

ALLE GUPPIES DIE IK HAD ZWEMMEN NU 

MIJN KAT NOU JA WAARSCHIJNLIJK ZIJN ZE 

DOOD HIJ VISTE MET ZIJN POOT ZO MET ZIJN 

POOT ER IS ER NOG MAAR EEN DIE HIJ MISTE 

OMDAT HIJ ZICH KATJE DOM EN VAN DE TEL 

OF ZWOM DIE ENE TE SNEL VEEL TE SNEL 

MAAKT NJET UIT KAN ME NIET SCHELEN 

LIEVER DAN DAT HELE KLUPPIE HEB IK 

DEZE IN MIJN UPPIE SUPER GUPPIE IN MIJN 

KOMER ZIJN DAAR GAAT HET OM

BEN LUCAS TUINIER GROEP 8

Merke 2021

Het was Merke toen iedereen er kwaM ging 
iedereen Meteen in de draaiMolen van appie 
kooistra en we Hadden spelletjes daar was 
niet zoveel aan Het leukste van de spelletje 
was dat we popcorn en cHips kregen. daarna 
gingen we scHieten bij de scHiettent en toen 
gingen we wacHten tot de grote Mensen zweef 
kwaM en toen kwaMen de MantguMMers dat 
was leuk. ik ging in de Middag een broodje 
frikandel eten en daarna in de grote Mensen 
zweef, oMdat die open ging en ging ik daar de 
Hele tijd in toen ging ik een bakje patat eten 
we pinda saus en een frikandel toen ging ik 
daar nog tot Heel laat blijven. de tweede 
dag brak aan, eerst Moest ik voetballen we 
Hadden 9-2 gewonnen, daarna ging ik weer 
naar de Merke. ik ging weer scHieten in de 
scHiettent. 
ik Heb Heel 
veel spullen 
weg geHaald 
en ging ik nog 
even zweven 
dat was Het.

groetjes 
siger 
uit groep 7

Fryske Merke

De merke wie der wer by us yn Easterwierrum, oeral stie wol 
wat. De draaimolen, de sweef, in springkessen en de snackbar 
mei in bakje patat. De sjittent van Hans iepene en ik gong 
foutendaliks wat keapjen. De jûns gongen we allegearre op it 
springkessen.

Kuilen

Ik heb met allemaal kinderen gekuild. We gingen met ze allen 
naar het fietspad bij de Zwette, want daar was net gemaaid en 
dus lag er veel gras. We hadden 3 kleine en een hele grote kar. 
De bult die we hebben ligt naast de school, het is de grootste 
kuilbult die we ooit hebben gemaakt. We zijn er twee dagen 
mee bezig geweest.

Youp Kramer | Fôlefinne | Groep 8

Vrijdag was de patat boer er dus we hadden die avond als avondeten patat gehad en we 

hebben die avond de finale van de alleskunner nog gekeken. De volgende dag zijn mijn 

gezin en ik op verjaardag geweest en Siger was er ook, bij die verjaardag en wij hebben 

met alle kinderen die bij de verjaardag waren verstoppertje gespeeld en toen hadden we 

broodje hamburger gegeten. ’s Avonds en dat was zaterdag en zondag heb ik nog met een 

vriendin van mij gespeeld en zijn wij door het dorp geweest en dat was wel leuk. Er is ook 

merke geweest bij ons. Bij de merke was er de eerste dag een draaimolen. Na ongeveer 

een halve uur...een uur ging de schiettent open en daar kon je ook touwtjetrekken. Die 

middag ongeveer 15:30\16:00 ging de grote mensen zweef open, want ze hadden eerst de 

draaimolen er af gehaald en er een grote mensen zweef gebouwd en toen ben ik ook in de 

grote mensen zweef geweest en ik heb ook een paar keer touwtje getrokken en ik heb ook 

een keer geschoten en dat deed ik in de avond en even later kwam Peter ook en heeft mij 

geholpen met het schieten en toen hadden we best goed geschoten dus toen mocht ik een 

knuffel uitzoeken en had ik een pauw uitgekozen en Peter kon best goed schieten dus toen 

zei ik tegen hem wil je misschien de lucky shot proberen en dat wou hij wel dus toen deed hij 

dat en je kon 10 euro verdienen met de lucky shot en hij had de 10 euro gewonnen dus toen 

zei hij dat ik de 10 euro mocht hebben, want je mag maar 3 keer proberen te schieten en dan 

moet je in rondjes schieten en proberen te raden waar een kruisje achter een rondje zit en 

hij had in 3 pogingen ook waar de 3 kruisjes achter de rondjes in zaten geschoten en ik ben 

dus met Doutzen Koopmans in de zweef geweest en met Kayleigh ben ik erin geweest dat is 

ook een vriendin van mij en toen ben ik de volgende dag naar mijn pakeen beppe gegaan en 

toen gingen we bij ons pake en beppe logeren en de volgende dag was het zondag en toen 

zijn wij naar Monkey town geweest met mijn nichtje en neefjes en mijn zus en mijn zusjes 

en mijn pake en beppe en ik en toen hebben we daar tosti gegeten en andere broodjes en 

toen we het op hadden mochten we ook weer even spelen en toen we naar huis gingen 

mochten we eerst nog een ijsje en toen gingen we naar ons pake en beppe hun huis en 

toen hebben we daar nog even gespeeld en even later kwamen mijn moeder, mijn zus en 

zusjes en ik ophalen en toen bleef mijn moeder daar nog even zitten en toen konden wij nog 

even spelen en wat we zouden eten was een verassing dus toen gingen we in de auto en zei 

ze dat we konden kiezen om de de lidi lekkere broodjes halen of langs de Mac Donaids te 

gaan om kipnuggets te halen en wij kozen om kipnuggets te halen dus toen gingen we naar 

de Mac Donaids en hebben we kipnuggets gehaald en toen we thuis kwamen zag ik even 

door het raam en toen zag ik een knuffel op de bank zitten, want toen wij naar ons pake en 

beppe gingen waren zij nog naar de merke geweest en hebben geschoten en toen hebben ze 

allemaal knuffels uitgekozen omdat ze goed hadden geschoten en daar hadden ze best veel 

punten mee verdiend en dus mochten ze knuffels uitkiezen en die zaten op de bank en er zat 

een knuffel hond op de bank en een krokodil met bliksemschichten en een witte beer met 

een hartje en de volgende dag was het maandag en toen moesten we weer naar school.

Doutzen van Eck groep 7

Het weekend
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Merke Easterland

Ik ben naar de merke geweest vrijdags begon het 

‘s morgens met spelletjes dat was best wel leuk. Ik heb 

niet alles gedaan daarna was de draaimolen ook al rondjes 

aan het draaien, dus iedereen wilde naar de draaimolen 

daar hebben we bijna de hele tijd op gezeten dat was 

super gezellig. ‘s Middags kwam de grote zweef daar 

heb ik ook vaak in gezeten samen met mijn vrienden en 

die avond hadden we ook nog Silent disco: het nummer 

Bacardi Lemon .

Zaterdag eerst heb ik bij mijn broertjes wedstrijd gekeken. 

Daarna ben ik gelijk weer naar de merke geweest.

Toen zijn we gelijk in de kinderzweef geweest. In de avond 

ging ik in de grote zweef toen was er ook vuurwerk, ik 

vond dat super mooi.

Gedicht

Een koe

Is een merkwaardig beest

Wat er ook in haar geest

Moge zijn

Haar laatste woord

Is altijd

Boe

Yn it hea

Ik bin mei de mannen yn it hea west. We hawwe allegear 

gers helle bij de Zwette mei grutte karren. Foaral dy van 

Ben en Matthew dêr koe in grutte lading mei gers yn en 

we hienen noch in pear mannen mei karren dêrtroch 

hienen we gau in grutte bulte...  dat wie machtich moai!

Sytse Kurpershoek groep 8

Ik ben een blaadje

Dit jaar in de lente ben ik geboren. Ik was groen en klein. Ik 
was een laatbloeiertje, dus tussen al die anderen was er een 
kleine knop en dat was ik. Een maandje later kwamen er 
mini bloemetjes. Ik vroeg aan de boom wat dat waren. Die 
goeie oude boom zei wijs: ™Ik ben een vruchtenboom, kleine 
vriend. En die bloemen daar komen de vruchten aanº.
Ik wist niet eens wat vruchten waren maar het klonk 
geweldig. Er kwamen beestjes met vleugels eik uur weer bij 
die bloemen kijken. Die bloemen kregen zo veel aandacht, 
ik was zelfs een beetje jaloers. Ook omdat ze zo mooi 
waren met gekke vormen en kleuren. Mensen zaten alleen 
maar naardie bloemen te kijken en ik als blaadje met m'n 
vrienden werden gewoon genegeerd. We waren beide even 
belangrijk, maar omdat die bloemen opvallen stonden wij 
alleen nog maar in de weg.
De boom had een mededeling. Het was eindelijk zomer!! 
Maar de boom was zelf niet zo blij. Hij vertelde dat als er te 
weinig regen valt en de zon veel schijnt dat het dan moeilijRk 
zou worden om voor ons te zorgen. Dus elk moment dat het 
droog was en de zon scheen was ik bang dat het te lang zo 
zou blijven en dat we misschien uit zouden drogen. Gelukkig 
is dat niet gebeurd.
Oh en die bloemen die zijn er al even niet meer, want daaruit 
zijn dus die vruchten gekomen. Ik vind ze er maar gek uitzien, 
die vruchten. En ja hoor, het was herfst. Ik had al snel doordat 
andere bomen hun blaadjes
gingen verkleuren en mijn vrienden ook. Het zag er wel gek 
uit om te zien hoe de anderen van kleur veranderden, maar 
ik voelde zelf niets. De vruchten zijn klaar!! riep de boom. 
Laat ze maar vallen!! Ik was zo blij dat ze eruit gingen, want 
ze begonnen een beetje groot te worden en het werd erg 
krap. De wind ging hard waaien en de boom liet sommige 
blaadjes gaan. Soms zeiden we tegen elkaar: ™Het was fijn 
om bij jouw in de boom te zittenº. En dan vlogen ze uit. Ik 
was een van de laatste blaadjes die de wind had doorstaan. 
Maar het was eindelijk mijn tijd, de wind blies een keer heel 
hard en daar ging ik. Met mijn ronde vormpje vloog ik door 
de lucht alsof ik aan het dansen was.

Einde

Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo

Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een

acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.
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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


