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Redactie
en grafische

Floris’ ouders en zijn oom en tante komen ook

geworden. We kregen veel aangeleverde

aan bod: zij onthullen de plannen van Cofri

stukken, maar ook sloofden onze redacteuren

aan de Eker. Wordt vervolgd in 2022.

zich flink uit. Zo vond Trudy dat er wat

Plannen zijn er ook voor de dorpsschool.

diepgang in zo’n kerstnummer moet.

Selena en Willemijn van de Medezeggen

Die zocht ze bij de vijf Easterwierrumers

schapsraad vertellen er alles over.

die dit jaar hun vijftigste verjaardag vierden.

Kortom, het is een Doarpskrante waarin de

Of ze ook veel wijzer zijn geworden, mag u

blik op de toekomst is gericht. En dat is ook

verantwoordelijk voor

zelf beoordelen.

niet zo gek, want in 2021 was het dorpsleven

de inhoud van stukken

Marie Etta stortte zich op de kerstpuzzel

in Easterwierrum toch wat minder bruisend

en bezocht een Australiër. Gewoon in

dan we gewend zijn. Hopelijk gaan we

Easterwierrum hoor. Ook praatte ze met Floris

lichtere en leukere tijden tegemoet!

en Nynke, die zich vlak na het interview

Rest ons nog iedereen fijne feestdagen en een

teksten te weigeren,

verloofden! Hij deed z’n huwelijksaanzoek

gezond 2022 te wensen.

te redigeren en

op het strand, met ring en al. Heerlijk, beetje

omdealdtoer@
easterwierrum.nl
Trudy de Vos
Marie Etta Fopma
Geert Siesling
Arie van der Meulen
De redactie is niet

Waar u
ook bent.

Op naar 2022
Het is een mooi boordevol decembernummer

vormgeving

Bankzaken
regelen met
de app.

FOTO GEERT SIESLING

geschreven door nietredactieleden. Tevens
behoudt de redactie
zich het recht voor om

zonodig in te korten.

romantiek in kersttijd.

De redactie

Anonieme brieven

De Rabo Bankieren App

worden niet geplaatst.

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.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

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 maart/april 2022
Kopij vóór 16 maart mailen naar omdealdtoer@easterwierrum.nl
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OPENINGSTIJDEN
n

Maandag:

Nieuws van Dorpsbelang

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

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

Vrijdag:

9.00-12.00
13.00-17.00
18.30-21.00

n

Zaterdag:
8.00-12.00

Tot ziens, Piety

Dorpsbelang kijkt terug op een jaar
waarin toch best veel is bereikt. Zo is het
dorpsplein gereed en inmiddels officieel
geopend door burgemeester de Vries.
De bomen en struiken zijn geplant en het
gazon is ingezaaid. Als je goed kijkt, is
zelfs al een kleine groene mat te zien.
De bestrating verdient nog enige aandacht.
Afgesproken is om dit even de tijd te
geven en dan van het voorjaar eventuele
verzakkingen aan te pakken. Dit heeft
zeker onze aandacht en we houden dit
warm! Al met al zijn wij de gemeente
dankbaar dat het plein is gerealiseerd.
Nu het plein is afgerond, gaan wij zeker
niet stil zitten! Tijd voor een nieuw
project? Misschien wel! Er zijn genoeg
dingen in het dorp die aandacht verdienen.

Hier zetten we komend jaar weer vol
op in. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe
(duurzame) straatverlichting. Wat in het
vat zit… Ook vieren we komend jaar
ons 75-jarig jubileum. Meer informatie
hierover volgt.
Door EKE is een prachtige fairybell aan
Dorpsbelang geschonken, natuurlijk
voor het dorp! Deze wordt elk jaar in
de aanloop naar de feestdagen door
Dorpsbelang opgezet en opgeruimd.
Na de feestdagen zal dagelijks de Friese
wimpel wapperen in de mast, die is
aangeschaft door Dorpsbelang.
Door de gemeente Súdwest Fyslân zijn
netten met bloembollen geschonken i.v.m.
het 10-jarig bestaan van de gemeente,

zodat het dorp er in het voorjaar het dorp
nog fleuriger bij staat.
Op de Skuorrehôfwei is een zogenoemd
hondentoilet geplaatst.
Hebt u interesse in een grote dorpsvlag
voor in uw vlaggenmast? Meld u dan bij
de secretaris! Ze zijn nog verkrijgbaar
tegen een geringe vergoeding.
Tot slot wensen wij een ieder heel fijne
feestdagen en een gelukkig en gezond
2022.
Namens Dorpsbelang Easterwierrum,
Paul Beista
secretaris

Ferkearsbuordensamlers

‘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.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar via:

(058) 822 22 80

4

info@beistauitvaartzorg.nl
www.beistauitvaartzorg.nl

in plakboek pasje, is de lol der meastal gau
ôf. Yn Easterwierrum en in tal omlizzende
doarpen binne de lêste tiid ek wer samlers
fan buorden aktyf.
Blykber witte de measte samlers net dat
je de buorden net fan de peallen ôfhelje
meie en dat je, wannear’t je pakt wurde,
in strafblêd/boete of taakstraf krije kinne.
Begryplik eins, want ferkearsbuorden
binne der foar de ferkearsfeiligens en
moatte ûngelokken foarkomme. De lêste
tiid binne sa no en dan buorden yn tunen

of yn bermen fûn. Doarpsbelang hat der
foar soarge dat de gemeente dizze buorden
ophelle hat.
It fersyk oan de “samlers” is om
ferkearsbuorden hingje te litten. As der yn it
doarp noch losse ferkearsbuorden omsweve,
dan kinne dy by immen fan Doarpsbelang
brocht wurde. De gemeente hellet se dan
op. Dizze buorden wurde op ‘e nij brûkt.
Gemeente Súdwest-Fryslân yn gearwurking
mei Doarpsbelang

Nijs fan fanfare Ons Ideaal

• Afscheid invullen zoals u dat graag wilt.

Fûgelsangleane 11
9021 CR Easterwierrum

Sa no en dan, yn trochsneed ien kear
yn de tsien jier is it efkes in hype:
ferkearsbuorden sammelje. It is in
bysûndere tydlike hobby en de samlers
komme út alle lagen fan de befolking. Eins
komt der by dizze hobby net folle oan te
pas. Je geane nammentlik yn it tsjuster op
paad, sykje in ferkearsboerd út, sleutelje
efkes en dan kin it ding efterop de fyts of yn
de kofferbak fan de auto. Dêrnei bedarret it
meastal yn it hok of achter hûs. Omdat se
aardich wat romte ynnimme en ek net yn

‘Iedere uitvaartverzekering
is bij ons geldig’

Nei de simmer binne we op de freedtejûn
wer begûn te repetearjen. It plan wie om
op snein 21 novimber in kofjekonsert
yn de Tysker te jaan, mar it regear hat
ûndertusken de rigels opskerpe. Dat dit
konsert ha jim noch tegoede! We hawwe it
no earst troch skoot nei febrewaris 2022.
Ek binne we fan doel om yn maaie 2022
wer mei te dwaan oan it Gouden Spiker
Festival yn Oerterp. Dit is in festival dêr’t
amateur korpsen harren oan elkoar mjitte
kinne.
Amaryllis-aksje
Elts korpslid hat oan’e gong west om foar

de feriening amaryllisbollen te ferkeapjen.
Per ferkochte blombol gie der €2 nei it
korps ta.
Dizze ferkeap hat sa’n €490 opsmyten
foar yn de fanfare-kas. In tank oan elts
dy’t bollen kocht hat.
De amaryllisbollen binne ynkocht fia
Melein. En hij hat hjirby prachtich moai
in stik fan de ynkeapskosten ek nochris
sponsere. Dêr binne we tige bliid mei:
tankewol!
Oaljebollen ferkeap
Ferline jier is de oaljebollenferkeap net
troch gien. No’t âldjiersdei wer yn sicht

komt, wol de oaljebollenkommisje toch
seker wer besykje om oaljebollen te
bakken en te ferkeapjen.
Mear nijs hjiroer folget noch…
Groetnis fan it bestjoer fan Ons Ideaal
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Ferienings Easterwierrum
Aktiviteitenkommisje
Kontaktpersoan: Sjoerd Lantinga
Til: 06 2936 3059

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

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

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

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

Toneelvereniging Op Nij Foriene
Kontaktpersoan: Wietske Cnossen
Til: 06 5215 4119

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

Township Escape
Kontaktpersoan: Paula Boersma
Til: 06 3379 8961
Email: code@townshipescape.nl
www.townshipescape.nl

Doarpsbelang Easterwierrum
Kontaktpersoan: Paul Beista
Email: doarpsbelang@easterwierrum.nl
Til: 058 822 2280

Badmintonclub ’t Hin en Wer
Kontaktpersoan: Wieke Brandenburgh
Email: lieuwe.wieke@outlook.com

Doarpskoar Easterwierrum
Kontaktpersoan: Jan Schotanus
Email: jan@dattekstbureau.nl
EKE (Enerzjy Koöperaasje
Easterwierrum)
Kontaktpersoan; Lieuwe Brandenburgh
www.kooperaasje.nl/eke
Skuorrehofwei 21, 9021 CE
Easterwierrum
Til: 06 1146 4745
Fûgelwacht Easterwierrum
Foarsitter: Johan Bonekamp
Til: 06 2261 1216
Email: bonekamp.jl@gmail.com
Neisoarch koördinator Romke Veldman
Til: 06 4158 9553
Histoaryske Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek
Email:kopij@easterwierrum.nl
Kulturele Kommisje Easterwierrum
Kontaktpersoan: Stephan Kurpershoek
Email: stephankurpershoek@live.nl
Til: 06 2354 1465
Merkekommisje
Kontaktpersoan: Edward Terra
Til: 058 250 1932 / 06 5562 5532
Muziekvereniging Ons Ideaal
Kontaktpersoan: Watse van der Meer
Email: ons.ideaal@gmail.com
Til: 06 1843 2236
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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

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

Kaarten/Soos
Kontaktpersoan: Wim Terpstra
Til: 06 5047 2987
Email: wim.berber@home.nl

9089 BX Wijtgaard

Keatsferiening Easterwierrum
Kontaktpersoan: Albert Jonker
Til: 06 2225 4699
Mail: info@kfeasterwierrum.nl
Wedstriidsaken: Siebren Koopmans
Til: 06 2321 0338

Skans 4

MTV14 - Tafeltennisvereniging
van Mantgum, Easterwierrum en
omstreken
Kontaktpersoan: Johan Vogelzang
Til: 058 289 4432
Email: tafeltennismantgum@gmail.com
Internet: www.mtv14.wordpress.com

8635 LB Boazum

Volleybal
Kontaktpersoan: Julia van der Meer
Til: 058 250 1228

Praktijk Hornstra gesloten

058-7634513

Út de Tysker
Koroanatiid
Op it heden moatte wy om
5 oere ticht. Allinne de
oerdei-aktiviteiten geane
troch: bernedûns op tiisdei,
keatstrenen jeugd op
tongersdei en de yoga op freed
en in lytser biljertploechje op
tongersdeitemiddei.
In pear ferieningen binne
útwykt nei it wykein.
Der wurdt no tafeltennist
en badminton spile op
sneontemiddei, en op
sneintemoarn nochris
badminton. It korps
repetearret ien sneintemiddei,
en de pubkwis fan de
Aktiviteitekommisje is
nei foaren helle om tsjin
fiven klear te wêzen. Lytse
fergaderinkjes brûke de bar ek
graach. Op dit stuit witte wy
net hoe lang dizze maatregels
jilde.
De frijwilligersjûn hawwe wy
ynearsten mar wer útsteld.
Ein jannewaris hopet it
BIS wer te begjinnen

mei de repetysjes op
woansdeitemiddei en
sneontemoarn.
Ûnderhâld
It ûnderhâld giet wol troch, de
flier fan de bar is no wer yn
de oalje setten; de grutte seal
moat yn de maitiid op ‘en nij
in beurt hawwe.
Fersekering sinnepanielen
Yn maaie krigen wy berjocht
dat de fersekering fan de
sinnepanielen dermei ophold.
No koene se wol meinommen
wurde yn ús poalis by de
Nationale Nederlanden,
mar dy easken dat der in
boukundich rapport kaam
dat it dak ek mei snie en
wetteroerlêst sterk genôch
wie om de panielen te dragen,
en de ynstallaasje moast
troch in spesjalisearre buro
keurd wurde. Foardat wy dat
foarelkoar hiene, wiene wy
in moai skoft (en flink wat
kosten!) fierder, mar no binne

se dus wer goed fersekere.
Kofjemoarn
Op 11 jannewaris begjinne
wy mei in nij inisjatyf: alle
tiisdeitemoarns om 10 oere
stiet de kofje klear en kin elk
dy’t dat wol nei de Tysker
komme, en net allinne foar
in pear bakjes. Nim de krante
mei en lês dy fan elkoar, der
is romte om te praten, der kin
(pool)biljerten wurde, miskien
wol skaakt, of in potsje kaarte,
alles is eins mooglik.
De tagong is fergees, mei de
omset fan kofje en tee hoopje
wy de kosten derút te krijen.
De frijwilligersploech fan
de wike hellet de kaai op en
fierder rêde de oanwêzigen
harsels, oant 12 oere.
Technyske assistinsje
It ûnderhâld en de keuringen
fan de technyske ynstallaasjes
fan it gebou binne de taak
fan Hedzer van der Meer.
Hy kriget dêr no stipe by

fan Wouter Kramer, dy’t
him sa ynwurkje kin en
sydlings meidraait mei de
beheerscommissie. Wy binne
tige wiis mei syn ynset.
Nederlandse samenvatting
In deze coronatijd is er
overdag alleen dansen en
kaatstraining voor de jeugd,
yoga, biljarten en af en toe een
vergaderinkje. In het weekend
is er badminton en tafeltennis.
De barvloer is in de olie gezet.
De zonnepanelen moesten
worden ondergebracht in de
algemene verzekering en
dat vergde nogal wat extra
keuringen.
Een nieuw initiatief is de
koffie-ochtend: elke dinsdag
van 10-12 uur bent u welkom
voor een praatje, de krant,
kaarten of biljarten. Start:
11 januari.
Wouter Kramer wordt
ingewerkt door Hedzer van
der Meer voor het technisch
onderhoud.

Aginda Easterwierrum (ûnder foarbehâld)

Bergwerff

Wannear

8831 XS Winsum

Tiid


Wat

Wêr

0517-341272

Sneon 19 febrewaris 2022		
		

Jan Arendz en Marijke Geertsma
mei de foarstelling ‘Echt Wier!’ fan J&M teaterwurk

Tysker

Hornstra

Tongersdei 24 febrewaris

Jiergearkomste Fûgelwacht Easterwierrum e.o.

Tysker

20.00 oere



It Oerd 12
0515–521223
Schoolvakanties 2021
Kerst

Kerst

25 december - 9 januari

25 december - 2 januari

Wilt u ook adverteren
in de dorpskrant?
Mail dan naar
info@easterwierrum.nl
7

Teater yn de Tysker?!

Spulwike 50 jier: stjoer dyn bydrage yn foar it Spulwikejubileumboek!
Wat yn de simmer fan 1972 op in fjildsje
yn Jorwert begûn as wike mei aktiviteiten
en spultsjes foar bern fan âlders dy’t
gjin fakânsje betelje koene, bestiet hast
fyftich jier letter, nei twa gemeentlike
weryndielings (yn 1984 en yn 2018) noch
hieltyd, en is útgroeid ta in wike dêr’t
alle jierren sa’n 650 bern oan meidogge.
Mei ‘basiskampeminten’ yn de doarpen
Easterwierrum, Easterlittens en Weidum,
en aktiviteiten yn de doarpen dêr om
hinne, yn wat oant 2018 de gemeente
Littenseradiel wie. Yn dy fyftich jier is
der in soad feroare, mar wat altyd itselde
bleaun is, is de wille dy’t de bern en de
lieding fan de Spulwike mei elkoar belibje.
Oar jier, yn 2022, bestiet de Spulwike 50
jier! Wy witte fansels net hoe’t it komt mei
de koroanapandemy, mar sa’n jubileum
meie jo hoe dan ek net ûngemurken foarby
gean litte fansels; sa’n jubileum fertsjinnet
in moai jubileumboek! Dêr wurdt oan
wurke troch in eindredaksje, besteane út
minsken dy’t yn it mear of minder resinte
ferline aktyf by de Spulwike behelle
west hawwe, te witten: Trienke Poelstra,

Jelle Wierenga, Jansien Kamstra, Klaas
Siderius, Boukje Kamphorst en Tsjerk
Bottema. Wy roppe elkenien op syn of
har oantinkens oan de Spulwike, as bern,
lieding, âlder, materiaalman of -frou,
pankoekmem of -heit, of alles tagelyk,
mei ús te dielen. Dat kin yn ferskillende
foarmen. Dyn bydrage kin de foarm
hawwe fan:
• In kolumn (rjochtline maksimaal
350 wurden)
• In anekdoate (rjochtline maksimaal
750 wurden)
• In fraachpetear (rjochtline maksimaal
1500 wurden)
• In gedicht (gjin beheinings)
• Foto’s mei byskrift (allegearre wolkom,
mar tink om resolúsje en byldkwaliteit)
• Argyfstikken oer de Spulwike, út kranten
en oare media (by foarkar digitalisearre)
Jou yn dyn bydrage oan yn hokker
tiidrak dyn oantinken spilet, of út
hokker Spulwikejier dyn foto’s komme.
It jubileumboek beslacht fiif desennia:
de jierren santich, tachtich, njoggentich,

nul én tsien oant en mei ienentweintich.
Fan elke fiif jier fan dy desennia wol wy
graach moaie ferhalen by elkoar bringe.
Hast in geweldich idee foar in bydrage, mar
fielst dy wat beheind troch de hjirboppe
neamde tekstsjenres? Gjin punt; yn oerlis
mei de redaksje is der in soad mooglik.
Bist sels net sa’n skriuwer, mar sitst wol fol
mei ferhalen oer de Spulwike? Gjin punt,
de einredaksje komt graach by dy del om
dyn ferhaal op te tekenjen.
Alle bydragen dy’t wy binnen krije,
krije sowieso in plakje op de webside.
In seleksje fan ferhalen en foto’s nimme wy
graach yn it jubileumboek op.
Set dyn bydrage op de mail nei:
spulwikejubileumboek@gmail.com.
Stjoer dyn bydrage yn foar 1 maart 2022.
Wy binne benijd nei dyn ferhaal!
Hertlike groetnis fan de einredaksje fan it
Spulwike Jubileumboek,
Boukje, Klaas, Jansien, Jelle, Trienke en
Tsjerk.

Berjocht fan BIS
We wolle ek dit jier wer alle
minsken fan de Tysker en alle oare
ynwenners fan Easterwierrum tige
tank sizze foar jimme gastfrijheid!
Neidat it Iepenloftspul ‘Troch de Raarder
Bosk’ yn 2020 en 2021 yn ferbân mei
de Corona-maatregels net trochgean
koe, namen it Artistyk Team (AT) en it
BIS-bestjoer al ridlik gau it beslút dat der
net wer in jier sûnder BIS-foarstelling
wêze moast. It AT is yn oparbeidzjen mei
de bern/spilers oan ‘e slach gien mei in nij
ferhaal foar in film: ‘BIS Corp 9021’!.
Foar it meitsjen fan de film binne minsken
ynhierd dy’t dêr ferstân fan hawwe, want it
is wol in oare tak fan sport as it meitsjen fan

in iepenloftspul. Elkenien hat lykwols mei
in soad nocht en wille wurke oan de film.
It wie faaks wol útsykjen en skeakeljen,
mar troch de fleksibiliteit fan meiwurkers,
spilers en AT is der in prachtige film delset
en we hawwe der in soad fan leard.

Yn it filmwykein is der grut útpakt om it
foar de spilers in geweldige ûnderfining
wêze te litten. Ynklusyf limûsine (miskien
hawwe jimme him wol riden sjoen) en in
reade loper, om harren it gefoel fan echte
filmstjerren te jaan.
De besikers wiene entûsjast oer de earste
BIS-film! Wy wiene bliid dat BIS yn 2021
wer yn aksje west hat en de film wie ek
wat AT en BIS-bestjoer oanbelanget tige
slagge. Lykwols is elkenien it der oer iens
dat we hiel graach takom jier wer in echt
iepenloftspul meitsje wolle!!
Oant takom jier!
Groetnis,
it BIS-bestjoer

Op dit stuit sitte wy yn
in jûns-lock down, mar
wy hoopje dat nei nijjier
de regelingen wer wat
soepeler wurde. Al 2
jier lyn hat de kulturele
kommisje de foarstelling
‘Echt Wier!’ fan J&M
teaterwurk fêstlein. Oant
no ta koe dit net trochgean.
Foarlopich hâlde wy mar
moed en hope dat wy op
sneon 19 febrewaris 2022
wer ris in fleurige jûn belibje
kinne yn de Tysker. As ien en
oar trochgean kin, sille wy
tsjin dy tiid besjen hoefolle
taskôgers wy talitte kinne.
Alles hinget ôf fan de rigels
y.f.m. Covid-19.
Koarte ynhâld fan it stik:
As je lang byelkoar binne, dan falt der wolris in stilte.
In stilte dy’t hieltyd langer duorret, omdat it measte al sein en
ferteld is.
Mar as de relaasjeterapeut dan wol, dat je ferplicht in oerke deis
mei elkoar prate, dan dogge je dat, dan geane je der foar sitten.
Dan komme de ferhalen, miskien sels wol de geheimen, noch
noait earder ferteld. Dan lokket it ien it oare út en dan docht ek

Tige tank foar alle reaksjes en kaarten nei it ferstjerren fan
myn man, ús heit, skoanheit, pake en oerpake:
Anne Dijkstra
It hat ús goed dien.
Griet Dijkstra-Hobma en famylje

bliken dat hoe lang je ek
byelkoar binne net alles sein
en ferteld is.
‘Echt Wier!’ is in foarstelling
mei ferhalen en anekdotes
oer deistige saken, oer trou
en iensumheid, oer opromje
en bewarje, oer sliepe en
wekker lizze, oer waar en
wyn, oer doe, oer no, oer
aanst.
Jan Arendz en Marijke
Geertsma ferbrekke de stilte,
fertelle ferhalen en spylje
scènes, komysk en út it
libben sels.
In nij oarspronklik Frysk
toanielstik fan Bonne Stienstra yn de rezjy fan Bruun Kuijt.
Muzyk en tekeningen fan Frâns Faber. In portret fan josels? Dat
kin in oere foar of nei de foarstelling. Hjirfoar kinne jo jo opjaan
by: www.jmteaterwurk.nl.
As de tekening nei tefredenheid is, wurdt in frijwillige bydrage
op priis steld.
Yntree: € 20,00 ynkl. 1 konsumpsje.
Reserveare kin by:
tryntsjevdm@hetnet.nl

Sutelaksje 20 oktober
Tineke, Wieke, Griet B en Griet G, Tryntsje, Ytsje, Jan en Marja
hawwe yn ’e hjerstfakânsje dwers troch de hurde wyn by jim
oan de doar west mei kroaden fol Fryske boeken. Wy wiene
tige tefreden mei it resultaat: jim kochten foar € 1019,62. Dat is
aardich mear as de foarige kear, fjouwer jier lyn, doe wie it
€ 810,90. Fan de opbringst giet € 254,90 nei de Jeu de boulesklup.

Bêste minsken,
Wat in prachtige lêste wurkwike ha jim ús jûn.
In soad moaie, hertferwaarmjende wurden,
kaarten, mappen mei eigenmakke betankjes, kado’s,
persoanlike taspraken.
Wy wiene der stil fan.
It is moai om alles noch ris troch te sjen en te lêzen.
Us hertlike tank hjirfoar.
Mei hertlike groetnis,
Bernard en Lenie Abma

Dhr. ir. M. Miedema, Skuorrehofwei 6, 9021 CE Easterwierrum
m
Tel. nr. 058-2501211/06-21234907
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De kollekte foar Alzheimer Nederland hat yn Easterwierrum
€ 233,49 opbrocht.
Tige tank hjirfoar.
De kollektanten

Yn 2023 is der wer in sutelaksje yn Easterwierrum.
Alle ferieningen kinne har melde as se dat organisearje wolle.
Tige tank allegear.
Marja Schotanus
9

Fûgelwacht
Easterwierrum e.o.
Oprjochte 14 april 1950

Workshop
einekoerflechtsjen
Op sneontemiddei 29 jannnewaris
yn de grutte seal fan de Tysker.
Oanfang 13.30 oere oant likernôch 16.30 oere.
De kosten binne 10 euro.
Der is plak foar sa’n 10 dielnimmers
dy’t allegear mei in koer nei hûs geane.
De learmaster is Bouwe de Groot út Grou.
Dizze middei wurde der klaaikuorren makke.
Dat binne kuorren makke fan reid en flaaks.
Foar it materiaal wurdt soarge.

Wat is dit foar in bist?
Dizze simmer seach ik in
grutte rûp yn de reidkraach fan
de Easterwierrumer Aldfeart.
Ik wie wol nijsgjirrich wat
der nei ferrin fan tiid út sa’n
hierrich bist te foarskyn
komme soe.
Ik ha in foto makke en
mei in app op de
tillefoan kaam
ik der achter dat
it in rûp wie fan
de Grutte Bear.
En ik kriich ek
te sjen hoe as de
flinter der út sjocht.
It foel ta dat er út sa’n
ûnsjogge rûp dochs noch in
hiel aardige flinter komme kin.
De Grutte Bear is in dei-aktive
nachtflinter. Want it liket sa
ienfâldich: deiflinters sille wol
oerdei fleane en nachtflinters
nachts. Mar sa simpel is it net:
der binne hiel wat nachtflinters
dy’t gewoan oerdei aktyf
binne.

De ‘fotoherkenning app’ dy’t
ik brûkt ha is Obsidentify.
Dizze app is fergees te
krijen yn de App Store
en by de Google Play. Jo
kinne der bisten, planten en
poddestuollen mei werkenne.
Dernêst krije jo ek noch
ekstra ynformaasje.
Sa as bygelyks
mei de rûp kinne
jo sjen wat foar
flinter der út te
foarskyn komt.
In soad sukses
der mei!
Groetnis,
Johan Bonekamp

Tryntsje van der Meer vond op
zolder een oud schoolschrift.
Daarin vond ze ondermeer
onderstaand juweeltje.

Boargemaster Jannewietske
de Vries iepene op 13
novimber it renovearre
doarpsplein, dat meastal
Reade Plein neamd wurdt.
Mei stipe fan Paul Beista,
skriuwer fan Doarpsbelang,
waard de doarpsflagge mei
de flagge fan de Enerzjy
Koöperaasje Easterwierrum
(E.K.E.) yn top hise.
De flaggemêst en de fairybell,
dy’t yn dizze tsjustere dagen
it plein opfleuret, binne troch
E.K.E. oan doarpsbelang
skonken. Foar elk lid fan de

koöperaasje kriget E.K.E.
jierliks €75 bruto útkeard
en de opbringsten wurde
brûkt om de leefberens yn
Easterwierrum te ferbetterjen.
As jo lid binne/wurde fan
E.K.E. krije jo 100% duorsum
opwekte enerzjy fia Energie
VanOns. Energie VanOns
is al in oantal kear troch
de Consumentenbond en
Natuur en Milieu beleane
mei in fette 10 yn de jierlikse
stroomranking. As lid fan
E.K.E. helpe jo mei oan in
better miljeu. Ek kinne der

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

Ut de âlde doaze
Ek doe wie fuotbal en Ajax
populêr (juny 1972)
AJAX
De voetbalwedstrijd
was in Rotterdam.
Johan Cruijff maakte
de 2 doelpunten.
Het tweede kopte
hij erin en toen was
hij geblesseerd. Een
van Inter gooide de
tas van de verzorger
weg en hij kreeg
de gele kaart. Het
eerste doelpunt
was de keeper zijn
schuld. Hij ging uit en
dat moest niet. Het
eerste doelpunt was
in de 2de minuut van
de tweede helft en
het 2de in de 15de
minuut.
En nu heeft Ajax de
beker, hup, hup, hup.
Joop Bootsma, klas 3
(tsjintwurdich groep 5)

Mear ynformaasje oer einekoerflechtsjen
stiet op de webside fan de-strampel.frl
Net oanmelden, mar wol nijsgjirrich hoe’t it ien en oar
yn syn wurk giet? Kom dan even del om te sjen.
De bar is iepen.
Wy hantearje de coronaregels, wizigingen foarbeholden.
Opjefte kin by Stephan Kurpershoek (06-23541465) of
Johan Bonekamp (06-22611216)

mear inisjativen ûndernaam
wurde foar foarsjennings
yn Easterwierrum. Yn 2020
hiene de leden fia in enkête
oanjûn dat in fairybell, fansels
mei led-ferljochting, in moaie
besteging wie, as bydrage
oan it opknappen fan it
plein. Mei yngong fan sneon
4 desimber 2021 stiet de mêst
mei de fairybell dan ek te
strieljen op it plein.

FOTO TJITSKE BOOTSMA

Rûp fan de Grutte Bear
Flinter fan de Grutte Bear

Ha jo ek
in stikje
foar yn’e
doarpskrante?
Mail it ús.
omdealdtoer@
easterwierrum.nl

De nieuwe beplanting van het Reade Plein zit erin.
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FOTO ENITH GEERTSEMA
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Wist u dat….?!

Even puzzelen…
Rebus

Ah ja, roddels en leuke nieuwtjes… we hebben er veel te weinig

de Zwette, langs het optrekje van Jan en Harmina.

van in deze tijd van avond lockdown. Het was schrapen voor uw

De vrouw des huizes zag ze aankomen en was zo

paparazzo, maar denk maar zo: het gaat niet om kwantiteit, maar om

vriendelijk om ze namens heel Easterwierrum welkom

kwaliteit. En dit keer hebben we gelekt nieuws en een heuse primeur!

te heten. André en Janny zeiden dat ze het prachtig
vonden in Fryslân en volop genoten. Natuurlijk
willen wij allen dit moment terug zien op tv, maar

Doolhof

U las het hier als eerste: Sunset Schoonheidssalon

helaas… De drone die boven de boot hing, trok nogal

breidt in 2022 uit. Corina en Jos Tuinier kochten

de aandacht van hond Bodhi. Die blafte zich schor,

een deel van de grond naast hun huis en hebben wilde

dus Harmina vermoedt dat de ontmoeting niet op

plannen. Nou ja, wild… dat maken wij ervan. Dat

nationale televisie te bewonderen zal zijn.

alles onthullende interview met Corina leest u in

Wilden we leuk Anna Terpstra van de Skuorrehofwei

een volgende Doarpskrante. Wat wel bekend is: de

gaan interviewen als nieuwe inwoonster, blijkt ze bezig

Tuiniertjes hopen de verbouwing in april te starten,

met de verkoop van haar huis. Ze woont er trouwens

zodat ze in september klaar kunnen zijn. En dan komt

ook al 2 jaar, dus we waren rijkelijk laat. Nieuwe

er een officiële opening. Mag vast de dorpsvlag weer

bewoner, nieuwe kansen dan maar…

uit.

Zin in een eitje? Sietse Nauta verkoopt ze

Eigenlijk hadden we die voor Rennie de Schiffart ook

tegenwoordig, vers gelegd en biologisch verantwoord.

wel uit mogen steken. Die tikte in november de 80 aan.

Het fietstochtje naar de Tsjerkebuorren zeker waard.

Gefeliciteerd! Al zijn Beterschaps-wensen gepaster,

Begonnen we met een primeur, we eindigen

want sneu genoeg brak ze recent haar heup en is ze net

met bewust gelekt nieuws. Sinds de Corona-

geopereerd. Sterkte!

persconferenties kun je immers niet meer zonder een

Over de De Schiffarts gesproken… André van

goed geplaatst lek. Onze diep geheime bron liet weten

Duin en Janny van der Heijden voeren voor hun

dat de ruilboekenkastjes verhuizen naar het Rode

televisieprogramma ‘Denkend aan Holland’ over

Plein, zodra daar het nodige gras groeit. De Geocache
die erin verborgen zit (de mensen die weten wat dat
is, hebben ‘m allang getraceerd, dus daar verklappen
we echt niks mee), wordt dan vermoedelijk ook weer
geactiveerd. Vergeelde boeken of encyclopedieën hoeft
u overigens niet in de kastjes stoppen, dat wordt niet op
prijs gesteld. De Stephen King-boeken daarentegen
worden – zeker in de kerstvakantie – uitbundig
gelezen.

TdV
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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.

Op nei in nije skoalle
Al hoegden wy no net mear mei de jassen
oan yn it lokaal te sitten, al mei al wie it
gebou sa njonkenlytsen wol oan fernijing ta.
De souder begong omraken te lekken, sadat
de plafonds rare brune plakken fertoanden.
Der wie gjin nifellokaal (handenarbeidlokaal)
en gjin dokumintaasjesintrum. Mar it
wichtichste wie, dat wy net ien gebou
dielden mei de beukerskoalle. En dat
wie wol in pree, as wy yn de takomst in
basisskoalle wurde soenen.

• S ân en g r int
• T ún g r ûn
• Hiem f erh urdi n g

Jaap Hoekstra

Doarpsstrjitte 50
9021 CM Easterwierrum
Tel.: 06-51509280
14

No hie de boargemaster by myn beneaming
yn 1975 al tasein, dat soks wêze soe nei’t
de nije skoalle fan Boazum klear wie, want
dy wie like âld as uzes. Mar doe’t dy klear
wie, hearden wy mar neat. No wisten wy ek
wol, dat wy de boppe-ús-stelden wol wat
tiid jaan moasten om nei te tinken, mar nei
sawat in jier letter weagen wy der dochs
mar in telefoantsje oan.
No, dêr kaam ynearsten neat fan yn! It jild
wie op en der moast hyltyd mear besunige
wurde. Dat wy moasten mar even tuiketuike. Wy woenen der wol wat mear faasje
achter sette, want de tiden wienen min,
it wienen oeral besunigings wat de klok
sloech. Sa bot dat op in gegeven eagenblik
hjir en dêr lytse skoallen opdoekt waarden.
Omdat ús learlingetal ek wat tebek rûn,
wienen wy der net alhiel gerêst op.
Dat wy holden it paadsje aardich waarm nei
de gemeente. Wy tochten dat se dêr op it
lêst wol harren nocht fan it geseur hawwe
soene en dan soe der wol in bou-oanfraach
by it ministearje fan ûnderwiis yntsjinne
wurde. It ministearje soe de oanfraach wol
keare en dan wienen se fan it geseur ôf.
Op in dei krige ik in telefoantsje dat
Den Haach ynspektearje soe oft it wol
nedich wie om in nije skoalle te bouwen.

Boukundich opsichter frou Romanovski soe
lâns komme. Lodewyk en ik seagen mekoar
oan en wy betochten, dat wy de needsaak
wol wat dúdliker meitsje koenen. Dy rare
plakken yn de plafonds wienen dúdlik te
sjen, mar wol dúdlik genôch? Ik frege Lys oft
dy wat sterke tee sette woe. Dy woe dat wol,
dat Lodewyk en ik tôgen mei in treppot tee
de wankele ljedder op nei de skoalsouder.
Dêr skoden wy in lûk fansiden en sproeiden
mei in riinske hân de tee oer it ûnderlizzend
plafond.
It resultaat foel ús eins wat ôf, mar
wy soenen de oare deis wol wer even
sjen. It moast fansels tiid hawwe om
yn te wurkjen. De oare deis seagen
wy ferwachtingsfol nei it plafond en...
it resultaat wie ferbluffend. Brune
ûnregelmjittige plakken laken ús temjitte!
It koe besjen lije!
In pear wike letter kaam frou Romanovski
lâns. It wie in hiel freonlik minske.
Wy fertelden oer ús gemis oan didaktyske
mooglikheden en oer de lekken en brekken
fan it gebou. Se toande har belangstelling
en hearde ús hiel geduldich oan. Se beseach
de rare plakken yn it plafond en woe nei de
souder. Se beseach alles hiel krekt, mar liet
neat blike. Wy waarden neat gewaar. Nei in
oerke wie alles beslikke en koenen wy har
útswaaie.
Doe wie it noch in skoft wachtsjen op
it resultaat. It wie derop of derûnder.
Wy tochten, dat in nije skoalle de garânsje
wêze soe, dat de kommende tiid ûnderwiis
yn Easterwierrum wis wie.
Yn begjin 1982 kaam it ferlossende
telefoantsje: der mocht boud wurde!
En it plak wie ek al bekend: tsjin de al
besteande beukerskoalle.
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Wolkom yn Easterwierrum
Nieuw komen wonen in Easterwierrum is een
Australische meneer, helemaal vanuit Broken
Hill naar Nederland gekomen, stellen wij aan
jullie voor de 59-jarige David McDonald!
TROCH MARIE ETTA FOPMA

David groeide op in de omgeving
van Broken Hill in Australië waar
hij na zijn middelbare school in
Brisbane aan het werk ging. Niks
was hem te gek. Als jongen ging
hij op de fiets naar mensen toe om
hun tuin te maaien, daar groeide
de liefde voor het hovenierschap.
Daarnaast heeft David nog als
begeleider van geestelijk beperkte
mensen gewerkt, maar ook in een
kippenfokkerij en zelfs even in de
bouw. Maar zijn grootste passie was
toch de boomzorg. Als jonge vitale
knaap klom hij bomen in van wel
10 meter hoog om ze te snoeien.
Maar op een dag ging dat mis…
David viel meters naar beneden
en moest naar het ziekenhuis in
Brisbane. Omdat de verwondingen
zodanig ernstig waren moest
David regelmatig op controle in
het ziekenhuis in Brisbane. Zo
ook die ene dag dat hij Marianne
tegenkwam in een cafeetje waar een
vriend van David werkte.
Marianne was een Nederlandse
dame die stage liep net buiten de
stad. Op die zekere dag dat David
en Marianne elkaar tegenkwamen
in dat cafeetje in Brisbane, werd het
Marianne wat te veel op haar stage
en vluchtte ze naar de stad. David
had zijn check-up gehad in het
ziekenhuis en was benieuwd of een
vriend van hem ook aan het werk
was. Hij liep het café in en daar zag
hij Marianne staan. ‘Ze zag er zo
niet local uit, dus ik moest weten
wie ze was, toen ben ik op haar
afgestapt en maakte ik een grapje.
We hebben nog uren gepraat, ik had
alle tijd en zij ook!’ vertelt David.
Toen David en Marianne elkaar
ontmoetten in 1987, was David 25
jaar oud. Marianne was klaar met
16

haar stage en vertrok weer naar
Nederland. 3 jaar lang hebben David
en Marianne elkaar geschreven,
destijds bestond videobellen nog
niet, rond 1989. Na die 3 jaar
besloot David om naar Nederland
te vertrekken omdat ze toch wel
gek op elkaar waren. Marianne
is na haar studie gaan werken in
een bakkerij in Deventer, waar ze
destijds woonde en waar David bij
ingetrokken is. Op een gegeven
moment moest de bakkerij helaas
sluiten en besloot Marianne te
gaan zeilen met een vriend, Wiebe,
in het mooie Fryslân. Tijdens
deze zeilperiode had Marianne de
schoonheid van de Friese wateren
ontdekt en wilde ze graag naar
Fryslân verhuizen. Toevallig had
de pake en beppe van Wiebe een
huisje beschikbaar in Sloten. Hier
zijn David en Marianne naar toe
verhuisd in de begin jaren 90.
In 1995 kregen David en Marianne
de kans om een huisje te huren
in Reahûs, waar ze ook naartoe
zijn verhuisd en in 2001 kwam
zoon Sijmen ter wereld. Destijds
werkte David nog als orthopedisch
schoenmaker in Leeuwarden
en fietste hij elke dag naar
Leeuwarden. Zo kwam hij elke
dag door Easterwierrum heen.
Op een dag dat David langs fietste,
viel het reclamebord in de bocht
voor Herman op. David herkende
het verfmerk dat hier op stond
gepresenteerd, dat oorspronkelijk
uit Australië en Nieuw Zeeland
kwam. Nieuwsgierig belde
David aan en maakte hij een
praatje. Dit 20 jaar geleden.
Na de tijd als orthopedisch
schoenmaker te hebben gewerkt,
begon David voor zichzelf.
Alle klussen pakte hij aan:
hoveniersklussen, verf klussen
maar ook verbouwklussen. Zo ook
een verbouwklus voor Robbie in
Goënga, waar David later naartoe
is verhuisd.
Toen Sijmen de leeftijd van 12
jaar had bereikt en hij naar het

voortgezet onderwijs ging, liep de
relatie tussen David en Marianne
niet lekker meer en hebben ze
besloten om apart van elkaar te
wonen. Ondertussen was David
bij een oude vriend van hem aan
het verbouwen in Goënga. Robbie
bood aan dat David in dit huis
mocht wonen omdat hij de hele
onderverdieping aan het verbouwen
was. Dat kwam David goed uit
omdat hij wilde verhuizen, maar niet
te ver van Reahûs wilde gaan wonen
in verband met zoon Sijmen. ‘Het
is belangrijk voor het fundament
van de opvoeding van je kind dat je
er voor ze bent, daarom ben ik ook
zeker niet weer terug verhuisd naar
Australië.’, legt David uit.
Helaas moest David weer verhuizen
omdat Robbie had besloten om
het huis wat David huurde toch te
gaan gebruiken en zo werd David
vriendelijk verzocht om het huis te
verlaten.
David keek om zich heen
en gebruikte zijn inmiddels
opgebouwde netwerk om rond te
vragen of iemand nog een plekje
wist. En zo vertelde David dit ook
aan Herman, die aangaf dat de
vorige bewoner zou zijn verhuisd en
dat dat huisje beschikbaar zou zijn.
Zo is David naar Easterwierrum
gekomen!

Vanuit
Broken
Hill naar
Nederland, de
59-jarige
David
McDonald

Hedendaags mag David nog graag
fruitbomen snoeien, heeft hij
in de afgelopen jaren succesvol
de cursus European Treeworker
van de EAC kunnen afronden en
neemt hij klussen aan. Zo heeft hij
afgelopen zomer het huis van Pietje
nog geschilderd en kreeg hij de
kans om haar oude auto te kunnen
overnemen, die David nu probeert
te repareren. Zoals gezegd is David
gespecialiseerd in de reguliere
boomzorg en vindt hij het een
fantastisch beroep.
Al met al, een vriendelijke en
ijverige man!
David, welcome to Easterwierrum
and we hope you have a great time
living here!
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Fertrokken út Easterwierrum
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

Oars ynterviewe we altyd
minsken dy’t nij binne yn
Easterwierrum, mar foar de
feroaring fûnen we it ek wol ris
leuk om minsken te ynterviewen
mei de fraach wêrom’t se út
Easterwierrum wei gean…
Diskear nimmen oars as Floris
Miedema en Nynke de Vries!
TROCH MARIE ETTA FOPMA

Floris is kraanmasinist by lean
bedriuw Rispens-Miedema
en is 25 jier âld. Nynke is
spesjalisearre pedagogysk
meiwurkster by de berneopfang yn Raerd en is 22 jier
âld. Se kenne elkoar tafallich,
want Floris en Nynke kamen
elkoar faak tsjin, Floris op ’e
trekker at er oan it wurk wie en

Hjir en dêr moast der noch
wol wat yn it hûs dien wurde,
want it is frij âld.

Kindercentrum Inky Pinky
Selanswei 2
9012CN te Raerd
Kinderopvang voor kinderen
van 0 - 13 jaar
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Peuteropvang
8.30-12.30

Nynke mocht graach kuierje.
Alle kearen swaaiden se wer
nei elkoar mar dêr bleaun it by,
oant Floris in foto yn de app
snapchat nei Nynke stjoerde
mei in foto fan har mei de tekst;
‘Rin ris troch, jong!’. Dêrnei is
it praten begûn en binne se noch
net wer opholden!
Floris en Nynke binne no mear
as in jier byinoar en ha tegearre
in hûs kocht yn Dearsum,
mar wêrom? ‘Dat wie net hiel
dreech.’ seit Floris. ‘Hjir yn
Easterwierrum is op dit stuit
neat te krijen dat we moasten
yn ’e omkriten sjen.’ ‘We ha
fan’t simmer yn ús beppe har
hûs wenne doe’t se revalidearje
moast, sa’n 2 moanne. Doe
wiene we der wis fan dat we
echt in plakje foar ússels woene.’
folt Nynke oan. It koppel hie ek
al in húske yn Raerd besjoen,
mar dêr moast noch tefolle oan
dien wurde. ‘Ik woe graach myn
heit mei ha nei it besjen fan it
hûs en dy sei ek al dat we it net
keapje moasten.’ In skoftke letter

waard der in link mei it hûs yn
Dearsum nei Floris tastjoerd, oft
dat net wat wie. Nynke fertelt;
‘We hiene al efkes stikem troch
it rút sjoen by dat húske en wy
hiene ús oanmeld foar it besjen.
Maksimaal 20 mochten komme
te sjen, en wy wiene as 1 fan
de lêsten… Ik hie al hielendal
yn ’e holle hoe’t ik it ha woe
yn ’e hûs, oangeande kleuren
en ynrjochting.’ Nammenste
grutter wie de ferrassing dat
Floris en Nynke it hûs tawiisd
krigen! Neist dat se it gelok mei
harren hiene, wie Dearsum ek in
taktyske lokaasje. Floris woe net
graach folle fierder fan Itens ôf,
dêr’t it leanbedriuw fêstige is, en
foar Nynke ek om deselde reden,
har wurk is fêstige yn Raerd.
Mar dêrneist ek net te fier by de
maten wei, dus dit is perfekt.
Hjir en dêr moast der noch
wol wat yn it hûs dien wurde,
want it is frij âld. De hiele
ûnderferdjipping is ûnder
hannen nommen mei behang
en in kwast. Dêrneist siet der

in donkerblauwe keuken yn,
dy’t net hielendal nei it sin wie.
Dêrom hat Nynke in tapaslike
kleur útsocht: ‘Bloemkool’. Net
dat se beide sa gek op blomkoal
binne, mar omdat it in moaie
ljochte brutsen wite kleur is
mei in tintsje fan de kleur fan
blomkoal.
De boppeferdjipping hie wat
mear oandacht nedich. Ek hjir
is alles wer fris makke mei
ferve, der is in nije flier yn de
sliepkeamer kommen en de
kranen yn de badkeamer binne
ferfongen. Yn de takomst wurde
de dakkajuten ek noch oanpakt
en komt der miskien in nije flier
yn de badkeamer.
12 novimber binne se der
offisjeel ynlutsen en it is noch
mar de fraach hoelang se yn
Dearsum wenjen bliuwe, ‘It is
mar krekt oft der wat frij komt
yn Easterwierrum, ik tink de
oankommende twa jier noch net,
mar we sjogge wol wat der op ús
paad komt.’ seit Floris.

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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“Wy fine it moai dat wy ien binne mei it doarp”
Cofri groeit en bloeit aan de Eker. De derde
loods wordt momenteel uit de grond gestampt
en er gaan geruchten dat de Miedema’s er willen
wonen. Hoog tijd dus om aan te schuiven in de
kantine voor een goed gesprek met Cor en Frits
Miedema en hun echtgenotes Anneke en Geeske.
DOOR TRUDY DE VOS

Officieel bestaat Cofri Miedema
Handel & Verhuur 10 jaar, maar
eigenlijk begonnen de broers 38
jaar geleden al. “Wy ha ús earste
ladewein oan Gerryt Bouma
ferkocht”, weet Cor nog. “Dy
wie der hiel bliid mei, want dat
wie in hiele ferbettering foar
him.” Al gauw kwam er meer
belangstelling uit de buurt én uit
het buitenland. “Wy ferkochten in
soad masines oan Poalen, Spanje,
Portugal, Roemenië”, vertelt Cor.
“De Poalen kamen hjir by de
Tysker om it spul op te heljen.
Mar doe’t it lân riker waard,

woene se nij spul ha en rekke dy
merk fersêde.” “Doe binne wy
wer mei ark begûn”, zegt Frits.
“Wy diene wat putsjes; túntsjes
ûnderhâlde en mei de kraan oan
‘e gong.”
De broers beschouwden de handel
als een leuke hobby. Die liep
echter wat uit de hand, vandaar
dat ze besloten Cofri officieel te
maken. Tegenwoordig verdienen
ze het vooral met de hoogwerkers
en het grondwerk bij de boeren.
Last van Corona hebben ze niet
in hun werk: de verhuur gaat
altijd door. Ze hebben veel vaste
klanten in Friesland, Groningen
en Drenthe, en zijn veel onderweg
met de hoogwerkers. Behalve die
ene keer dat de hoogwerker naar
Noord-Holland moest. “Mei in
trekker oer de ôfslútdyk… dat
nimme minsken jo kwea-ôf”, zegt
Anneke. “Dat doe ha wy him mar
bringe litte.”

24/7
De Miedema’s doen Cofri nog
steeds naast hun werk. Frits
en Cor hebben allebei een
volledige baan en zijn altijd
’s avonds en in de weekenden
nog bezig. “We binne 24/7 iepen.
As de masines werom komme
fan de ferhier, moat wy se
neisjen, meitsje en ûnderhâlde.
Simmerdeis binne we hjir alle
jûnen.” De mannen zouden het
niet redden zonder hun vrouwen,
die ook actief zijn in het bedrijf.
Zij onderhouden de tuin, lappen
ramen, houden de loodsen netjes
en schoon, doen de facturatie,
openen de deur overdag voor
klanten, zorgen voor koffie
en gezelligheid in de kantine,
enzovoort. “Wy kinne ússels
gelokkich goed fermeitsje en ha
net sa’n ferlet fan fakânsjes en
sa”, zeggen de dames. “Oars soe
it net kinne.”

Loodsen
Hadden de Miedema’s hun
machines eerst in de schuren
van Gert Jan Koster en Ids
Willemsma staan, tegenwoordig
hebben ze hun eigen loodsen aan
de Eker. De eerste loods is acht
jaar geleden gebouwd, de tweede
kwam er al vrij vlot achteraan.
“Doe’t we de grûn kochten, hiene
wy net yn ‘e holle dat der twa
komme soene. Mar it wie wol sa
handich om it stikje dernjonken
te keapjen, want dan kinne jo sels
bepale wa’t de buorlju wurde.
We fûnen it ek wol moai om
noch in stikje grien te hawwen.
Wy ha ek noch oanbean om dêr
parkearplakken foar de Tysker
te meitsjen, mar dat fûn de
gemeente net nedich.”
Inmiddels staan de eerste twee
loodsen vol (met eigen materiaal
en caravans, en een deel van de
ruimte is verhuurd). De derde

loods is in aanbouw. Hopelijk
is deze rond maart 2022 af.
Alledrie zijn hetzelfde; wel zo
gemakkelijk qua vergunning
aanvragen. “Dan ha wy ek gjin
geëamel hokker de moaiste is”,
grapt Geeske. Ze zijn gemaakt
van Siberische larisk. Het hout
verrot niet en vergrijst op den
duur, zodat het mooi in de natuur
opgaat.
Woonhuizen
Bedoeling is dat de twee loodsen
die er nu staan, worden aangepast
tot levensloopbestendige
woonhuizen voor beide echtparen
(zie de tekening bij dit artikel).
Met een mooie serre en een
dakterras. Let wel: het zijn nog
plannen. De concept-aanvraag
is ingediend bij de gemeente.
“Je moatte in lange azem ha”,
zegt Frits. “Wy hoopje al dat it
trochgiet, want it skeelt ús in soad

hinne en wer riden. Boppedat
komme der dan wer twa huzen
frij yn Easterwierrum. Dat is moai
foar it doarp, want der is fansels
krapte op de huzemerk.”
Dorpsbelang staat achter de
plannen en buurtbewoners
en bedrijven zetten
handtekeningen om aan te
geven dat ze Cofri steunen.
“Foar ús is dat hiel wichtich
en posityf”, zeggen de broers.
“Wy fine it moai dat we ien
binne mei it doarp. Der komt
hjir wol gau ris ien ark lienen
of sân foar de tún heljen. Even
helpe by de jeu de boules baan
fine wy ek leuk.”
Geeske en Anneke geven aan
dat de aanloop welkom is.
“Mei Corona ha wy fansels minder
minsken yn de kantine hân, mar
simmers sitte we no hearlik yn
de lijte op ús terras en dan komt
eltsenien mar wer lâns, hear!”
Het zijn
nog slechts
plannen, maar
de Miedema’s
hopen dat
de gemeente
akkoord
gaat met hun
aanvraag voor
aanpassing
van de twee
bestaande
loodsen, zodat
beide echtparen
er kunnen
wonen.
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In gesprek met vijf vijftigers:

50 is het nieuwe 40
Liefst vijf Easterwierrumers werden 50 dit
jaar: Berber Hoitinga, Leendert van der
Schaaf, Wim Terpstra, Sjoerdtje van der Zee
en Petra Zijlstra. Hoe vierden ze die bijzondere
verjaardag in Coronatijd? Gaan ze nu ook
mee met het 50-plus reisje? En hebben ze
nog tips voor hun jongere dorpsgenoten?
DOOR TRUDY DE VOS

50 worden, is dat erg? Leendert
en Wim vinden heel mannelijk
van niet. “Ik fûn it in gruttere stap
doe’t ik 2 waard”, zegt Leendert
droog. Sjoerdtje vond 40 erger.
Berber en Petra vonden 50 toch
wel Een Ding. “Wij vonden 50
vroeger stokoud!”, zegt Berber.
Leendert stelt dat de vijftigers van
vroeger zich ook oud kleedden.
De Easterwierrumers vinden
zichzelf hippe vijftigers.
“Wy rinne net yn blomkejurken”,
zegt Petra, gehuld in luipaardprint.
Sjoerdtje kijkt eens kritisch naar
haar gebloemde bloesje en zegt
dat ze haar kleding toch wel wat
aanpast. “Net ien wol my yn in
crop top sjen.”

“Genietsje
fan it
libben.
Helje
derút
watst
derút
helje
kinst.”
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Surprise
In het Coronajaar met lockdowns
konden de verjaardagen niet
uitbundig gevierd worden.
Wim en Berber hoopten een groot
feest te geven in de Tysker. Dat
dat niet doorging, verwerkten ze
samen op Gran Canaria. “Fan wat
dat koste hat, hie Easterwierrum
leuk drinke kinnen”, grijnst Wim.
Petra’s familie verraste haar met
een pop in de tuin. “Mei griis
hier… En it stoarme dy deis en
dy pop siet net goed fêst, dus de
kop knalde hieltiten op ‘e grûn.
No, dat wriuwt der wol yn dat
je âlder wurde.” Bij Leendert
hingen vlaggen met Abraham uit.
Het feestje is uitgesteld. Eerst de
verbouwing maar achter de rug en
dan komende zomer een feest, is
het plan.
Sjoerdtje kreeg een pop (zonder
grijs haar) en een grote foto
met tekst van zichzelf in de
tuin. “Der stie noch beppe by

ek!”, gruwt Berber. “Mar dat
bin ik ek”, zegt Sjoerdtje, “dus
dat fyn ik allinnich mar leuk.”
Ze was de enige van de
vijf jarigen die een dikke
surpriseparty kreeg. Met minder
mensen dan oorspronkelijk
uitgenodigd, maar toch. “Se ha
my gigantysk ferrast. Ik tocht dat
ik it hiele wykein wurkje moast.
Sels doe’t ik thús kaam en dy pop
der stie, hie ik it noch net troch.
Ik tocht “Wat binne se betiid,
ik bin dochs pas tiisdei jierdei”.
Dus doe’t myn gesin en freonen
binnen sieten, wie it echt in
geweldige ferrassing. Ik fielde my
hiel ferwend.”
50 is toch een bijzondere
verjaardag. Bijna alle jarigen
kregen extra veel kaartjes,
bijzondere cadeaus, slingers
en ballonnen, werden zelf
toegezongen of hoorden
toeterende auto’s. “Daar heb
ik wel echt van genoten”, zegt
Berber. “Het is toch anders dan
49 of 51 of zo.”
Wol Wim noch in bakje kofje?
Betekent ouder ook wijzer?
Leendert mompelt iets over
afstervende hersencellen, meer
gebreken en moeheid. Wim merkt
dat jonge collega’s hem niet
tutoyeren, maar ook nog geen u
zeggen. “Wol Wim noch in bakje
kofje?” De anderen reageren met
herkenning en enige afschuw,
want tja… dan voel je je wel
echt heel oud. “Lêsten krige ik
kommentaar omdat ik stie te
‘hakken’ ”, vertelt Wim. “Dan sis
ik: Hallo, wy ha dit útfûn, hear!”
50 is het nieuwe 40, wat hem
betreft.
Gelukkig zijn er ook voordelen
van ouder worden. “It wurdt wat
rêstiger”, zegt Sjoerdtje. “We
kinne faker en langer fuort mei
de camper. Kinst de bern langer
allinnich litte en op it wurk fine se
it wol prima datst wat langer fuort
bist.” Leendert merkt dat vrije tijd
belangrijker wordt. “Ik wurkje
noch mar 32 oeren, dat fyn ik

noflik. Tiid is belangriker as jild.”
Petra vertelt dat ze meer bewust
geniet van het leven. “Wat âlder
je wurde, wat mear je hearre
oer minsken mei mankeminten.
Wy ha sels in protte meimakke
mei René syn sûnens. We moatte
echt nó mear genietsje en leuke
dingen dwaan, oars hoecht it net
mear. We binne no noch kwyk en
fitaal.”
50+ middei
De 50+ middag tijdens de
Merke en het 50+ reisje zijn
voor sommige van deze hippe
Easterwierrumers nog een stap
te ver. Berber daarentegen stort
zich er helemaal heen. “Ik vond
het top dat ik naar de 50+ middei
mocht, ik heb me ziek gelachen
met die oudjes.” De koffie heeft
ze wel overgeslagen, dat past
nog niet helemaal bij haar Merke
gevoel. Ook Leendert wil overal
aan meedoen: “It mei no!”
Sjoerdtje en Petra zijn er nog
niet voor te porren, maar vooruit:
“As je mei in leuke ploech binne,
dan is it fansels al gau gesellich.”
Het gesprek komt op roken,
aankomen en afvallen, en
hoe je gezond blijft. Als
de verslaggeefster geen
aantekeningen meer maakt en
iets anders wordt geschonken
dan koffie/thee, gaat het ook over
die confronterende uitnodiging
van het bevolkingsonderzoek,
de tietenpletter in die vreselijke
bus en het gevreesde prostaat
onderzoek. De toon blijft
echter opgewekt. “50 is écht
een leuke verjaardag”, vindt
Berber. Nog tips voor de jongere
dorpsgenoten? “Gewoon lekker
doorgaan en vier het flink als
je de 50 haalt.” Petra vult aan:
“Genietsje fan it libben. Helje
derút watst derút helje kinst.”
En na deze wijze woorden ging
het weer verder over opvliegers,
nachtelijk zweten, poep opsturen
voor onderzoek, de midlife-crisis
en andere zaken waar we de
lezers niet mee lastigvallen…

Berber en Wim vierden hun verjaardagen uit pure ellende
maar op Gran Canaria.
Petra kreeg als verjaardagscadeau een weekendje weg, maar
dat is er nog niet van gekomen. Dit was in betere tijden.

Leendert vindt 50 worden helemaal niet erg.
Anton en Wouter maakten Sjoerdtjes ‘goddeloze lichaam’
(zoals Anton het ooit per ongeluk uitdrukte) na in taartvorm
voor haar surpriseparty.
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Keukenkribels!
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

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

Wylst ik dit skriuw, leit der in
sûkeladeletter neist my en ha ik
de ôfrûne wiken pipernuten, fold
spekulaas en in sinteklaasslof
makke. Dat at de bêste man wer
ûnderweis nei Spanje is, bin ik
ek wer hielendal klear mei al dat
swiete spul.
Ik wit noch dat ik dêrom yn it
lêste nûmer fan 2020 in planke
mei hertlike buorrelhapkes
pleatst ha. Diskear jou ik jim it
resept foar hertlike boltsjes, dy’t
krekt as de swiete oaljekoeken
yn oalje bakt wurde. In pear jier
lyn bakte ik se foar it earst en
sûnt dy tiid komme se alle jierren
werom.
Alle resepten dy’t ik yn dizze
rubryk set, meitsje ik earst sels,
dan kin ik der fuort in foto fan
meitsje. Mar de foto hjirûnder
komt út myn argyf, want ik
bak mar ien kear yn it jier
oaljekoeken (en hertlike boltsjes)
en dat is no noch net!

Hertlike boltsjes
(sa’n 80 stiks, sa grut as
in lytse bitterbal)
1 pak miks foar oaljekoeken
(selsmakke kin fansels ek)
500 ml. hânwaarm wetter
375 gram bacon reepkes
100 gram sipel, fyn snijd
2 teantsjes knyflok
1 teeleppel sambal
1 teeleppel laos
1 teeleppel gimberpoeier
swietsoere saus (chilisaus)
frituerpanne mei sinneblomoalje
-	 Bak de baconreepkes út. Bak
de fynsnijde sipel en de útparse
knyflok efkes mei.
- Doch boppesteand mingsel yn
in gatsjepanne, dan kin it focht
fuortrinne, en lit it dan ôfkuolje.
- Doch de miks yn in kom en
foegje de sambal en oare krûden
ta. Doch ek it wetter derby en
miks der in glêd besleek fan.

-	 Rier foarsichtich de baconreepkes
en de sipel der trochhinne.
- Dek de kom ôf mei foly en lit it
besleek sa’n 45 minuten rize.
-	 Ferwaarmje de frituerpanne oant
190 °C.
- Skep lytse protsjes besleek yn
de oalje. Hjirfoar brûk ik twa
kofjeleppels, dy’t ik earst efkes
yn de hite oalje stip (oars bliuwt
it besleek plakken). Net tefolle yn
ien kear, se moatte wat romte ha.
-	 Faaks draaie se út harren sels
wol om, oars efkes helpe mei
in foarke, at de ûnderkant moai
brún is. Helje de boltsjes mei in
gatsjesleef út de panne at de oare
kant ek moai brún is.
- Doch se yn in gatsjepanne,
beklaaid mei keukenpapier om se
dêrnei fierder ôfkuolje te litten op
in oare panne/skaal.
Se binne waarm en kâld te iten,
lekker mei in skaaltsje swietsoere
saus derneist!
Lekker ite!

Groetnis, Hilda
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Wat kijk jij nou?
Naam, leeftijd en studie/beroep:
Steven Bootsma, 22. Ik ben bezig met
mijn master International Business and
Management.
Hoe lang woonachtig in Easterwierrum?
22 jaar.
Hoe kijk je graag tv/Netflix/films?
Op de bank voor de televisie.
Welke serie heb je als laatste gezien?
‘Undercover’. Mooie serie.
Welke film of serie raad
je je vrienden aan?
‘Prison Break’, want deze serie is niet
zo voorspelbaar als veel andere series en
films.
Welke film heb je al meer
dan 3x gezien?
‘De schippers van de Kameleon’.
Welke verfilming vond je
beter dan het boek?
‘The Hunger Games’, maar over het
algemeen lees ik niet zoveel boeken.
Wat voor series/films vind
je verschrikkelijk?
Kerstfilms.
Dan ga je dit een leuke vraag
vinden… Wat vind jij de ideale film/
serie om te bekijken met Kerst?
‘Home Alone’ vond ik vroeger altijd wel
een leuke en grappige film, maar ik heb
dus niet zoveel met kerstfilms.

Steven kijkt liever naar
‘Undercover’,
‘The Hunger Games’
of
‘De schippers van de Kameleon’
dan naar kerstfilms.
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Als ze een film over jouw leven zouden
maken, wie mag jou dan spelen?
Rense Westra, omdat ik denk dat hij zich
wel had kunnen inleven in een film over
mij.

Het Tolhuis
In de loop van de negentiende
eeuw worden in Fryslân
de eerste verharde wegen
aangelegd. De Overijsselse
Straatweg van Leeuwarden
via Heerenveen naar Zwolle
komt in 1827 tot stand. En in
1841 wordt begonnen met de
aanleg van de straatweg vanaf
Reduzum (Snekerhoek) via
Sneek naar Lemmer. Deze

weg is een belangrijke route
naar de beurtvaardienst van
Lemmer naar Amsterdam.
Om deze straatwegen te
bekostigen, wordt hier
jarenlang tol geheven.
Op meerdere plaatsen
ontstaan daarom tolhekken
met bijbehorende huizen.
Een daarvan ontstaat bij de
kruising van de Dille met de
Snitserdyk. In de collectie
van de familie Walma is een

zeldzame afbeelding hiervan
te zien.
Het recht van tolheffing
wordt door domeinen per
vijf jaar publiekelijk aan de
hoogstbiedende verhuurd.
Voor een paard met ruiter,
of een aangespannen paard
wordt vijf cent gerekend.
De doorgang van koe, stier
of ezel kost drie cent, een
kalf of veulen mag voor
een halve stuiver door,

en voor een varken of
schaap volstaat een cent.
Voetgangers hebben vrije
doorgang, maar voor een
rijtuig met inzittenden moet
zes tot negen cent betaald
worden.
Na ruim vijftig jaar werd
in 1896 de tolheffing
opgeheven. Het tolhuis
wordt in 1926 afgebroken,
om plaats te maken voor
het verdeelstation voor het
nieuwe elektriciteitsnetwerk.

De Blaasbrug
Op een eveneens zeldzame
afbeelding uit de collectie
van de familie Walma, staat
de Blaasbrug bij de Zwette.
Bij de aanleg van de Sneker
Trekvaart (Zwette) in 1650
is aan de oostzijde een
jaagpad aangelegd voor de
paarden, of de schippers
die met een lijn de schepen
voortbewogen. Over de
zijvaarten van de Zwette
ontstaan houten bruggen,
om paarden of mensen over
te laten gaan. Ook over de
Sylstjesleat komt zo’n brug.
Vanaf de richting Sneek is
het vanaf dit bruggetje nog
enkele minuten varen tot aan
de Dillebrug. De schippers
blazen vanaf hier op hun
hoorn, om de brugwachter
te waarschuwen voor hun
doorvaart. Hierdoor krijgt
dit bruggetje de naam
Blaasbrug.
Na 1900 komt het
gemotoriseerd verkeer op
gang. Zeil- en trekschepen
verdwijnen langzamerhand
van het toneel en ook
de jaagpaden worden
overbodig. De Blaasbrug
wordt daarom in 1939
afgebroken.
Nico van der Werf

Wie mag de volgende keer
verschijnen in deze rubriek?
Jan de Schiffart.
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Anthonius (Ton) Franciscus Planken fan Skuorrehofwei 10

Út it Easterwierrumer Argyf

Yn de foarige Doarpskrante fertelde Stephan Kurpershoek hoe’t Ton Planken fan Skuorrehofwei 10 him yn de oarloch by it
Dútske frijwilligerslegioen oansleat. Yn dit artikel skriuwt hy oer wat Ton yn de oarloch meimakke.

1981
Reboelje yn Easterwierrum!

Oan it front (1943-1944)
Nei de oplieding yn maart 1943 krijt it frij
willigerslegioen earst 2 wiken ferlof. Dêrnei
wurde se út de kazerne Graz (Eastenryk) wei
op ’e trein setten nei Ruslân en dêr ynsetten
by de belegering fan Leningrad (no Sint
Petersburg). Ton is autobewaker (sjauffeur)
- sa stiet yn it dossier - mar wurdt ek gewoan
ynsetten as soldaat oan it front. Lang bliuwt
hy net oan it front want ein april 1943 wurdt
Ton mei syn legioen wer op ’e trein setten
nei Auerbach yn Beieren. Op oefenterrein
Grafenwöhr oefenje se noch sa’n 2 wiken
en krije dan op 18 maaie 1943 seis wiken
ferlof, Ton ek en hy reizget dan ôf nei Den
Haach. Net nei syn famylje, want heit
Cornelis is der wilens efter kommen wat
Ton by it ein hat en wol neat mear mei him
fan dwaan ha.
Wêr Ton dan wol ferbliuwt, is net dúdlik,
miskien sit hy dêr dan yn in pensjon of

kin hy by freonen fan it legioen teplak.
Yn elts gefal is it dúdlik dat hy in ‘Kame
raadschapsbijeenkomst’ foar ferlofgongers
besiket op 10 juny yn Tivoli Utert (Utrecht)
want hy stiet dêr op de list fan besikers.
In ferslach fan dizze gearkomste stiet grut
yn ferskeidene kranten. Neist oare pomme
ranten hâldt ek Antoon Mussert, de lieder
fan de NSB, dêr wer in grut ferhaal.
Leningrad
Nei syn ferlof reizget hy mei de trein ôf
nei de kazerne/oefenterrein Wildenheid yn
Thüringen, Dútslân. Dêr wurdt hy yndield
by it nij formearre panzerkorps Freiwilli
gen-Panzergrenadier-Brigade-Nederland
en krije se dus grutter materiaal ta harren
beskikking, sa as tanks. Ton komt by it Regi
ment 49 De Ruyter, ferneamd nei seeheld
Michiel de Ruyter. Yn it ferslach fan syn
Ferslach fan de
Kameraadschapsbijeenkomst yn
Utert.

Frijwiligers fan
it legioen yn
jannewaris 1944
by Leningrad yn
winterklean. It kin
mar sa dat Ton
Planken hjir ek
tafallich by stiet.

40 Jier lyn stie der in grut artikel
yn de Ljouwerter Krante. It liket yn
earste ynstânsje oer De Westerein te
gean, mar neat is minder wier. Op
de foto steane de bern en de skoalle
út Easterwierrum! Wat wol it gefal...
40 jier lyn stie de skoalle ek faai

ûnderfreegjen stiet dat hy dan nei 2 wiken
al wer ôfreizget nei it front by Leningrad.
Ton fertelt dat hy fan septimber 1943 oant
jannewaris 1944 dêr dan sjauffeur is en iten
en munysje ferfiert nei it front.
Wierskynlik kloppet dit net want ein augus
tus 1943 reizget hy mei syn ienheid ôf út
Thüringen wei nei de Balkan en wol nei
Kroaasje. Dêr bedarje se dan by Zagreb.
Yn septimber krije se dêr as earste taak it
ûntwapenjen fan de Italjanen dy’t dêr noch
binne. Dêrnei wurdt de wichtigste taak it
bewekjen, befeiligjen en it iepen hâlden fan
it spoar.
De partisanenoarloch tsjin de kommunis
tyske Tito op de Balkan (Joegoslavië) wie
ferskriklik, dat is bekend. Dêr barden saken
dy’t it deiljocht eins net ferdrage koene.
Kriichsfinzenen (krijgsgevangenen) waar
den oan beide kanten net makke; dat seit
genôch. Ton hat hjir wierskynlik ek it ien
en oar meimakke en miskien tocht dat er dit
better net fertelle koe.
Oerlibbe
Ein desimber 1943 bedarret Ton wer oan
it East-front u.o. súdwestlik fan Leningrad
(Oranienbaumkessel), Narwa (Estlân) en
Koerlân. Yn Narwa wurdt syn ûnderdiel
hast folslein ferneatige.
At je de detaillearre oarlochsferslaggen
trochlêze dy’t hast fan dei op dei beskreaun
binne dan moat Ton hiel wat meimakke ha
as frontsoldaat. Eins kinne je je dêr gjin foar
stelling fan meitsje: man tsjin man gefjoch

Unifoarm Freiwilligen-PanzergrenadierBrigade-Nederland
ten, kameraden dy’t stjerre, ferskriklike
bombardeminten, hinderlagen, omsingele
en probearje te ûntkommen... it is eins in
grut wûnder dat er it oerlibbe hat en net yn
’e hannen fallen is fan de Russen of partisa
nen. Dat jildt eins foar de measte frijwilli
gers fan syn ûnderdiel dy’t it oerlibje.
Ferwûne
Op 19 maart 1944 rekket Ton ferwûne; hy
wurdt ûnder oaren troch syn rjochterskou
der sketten en rekke troch granaatsplinters
en bedarret dêrtroch yn in Lazaret (fjild-si
kehûs) yn Reval yn Talinn/Estlân. Yn it
sikehûsdossier stiet “Dürchschuss rechte
Schulter mit Lahmung der Hand”. Omdat
de Russen mear terrein winne, wurde de
Lazaretten ek hieltyd ferpleatst. Dat fer
pleatsen fan sa’n fjild-sikehûs wie beti
den in hiele operaasje, wêrby’t de Russen
somtiden hast letterlik foar de doar stienen.
It gefaar wie dus noch hieltyd oanwêzich.
Úteinlik bedarret Ton op 5 septimber 1944
yn it ferpleechhûs Haus Elmen by Berlyn.
Oare kear it slot fan dizze rige ferhalen oer
Ton Planken.
Stephan Kurpershoek
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om sluten te wurden. De âlders fan
doe binne poerlilk en ûndernimme
aksje. Der wurdt sels in brief skreaun
nei it privee-adres fan de minister
fan ûnderwiis! Úteinlik wurdt der
gelokkich in nije skoalle boud en is
de driging út de loft.

Fan lofts nei rjochts oan it stek:
Michiel Tolsma, Wim Terpstra, Durk
Siesling, Chris Terra, Richard Terra,
Henk Lichthart, Ate Haagsma en Jaap
Mulder. Jelle Hoekstra komt oanrinnen
en dêrefter mei de sjaal om’e nekke
Geartsje Haagsma. It folsleine artikel
is ek te finen op de webside
www.delpher.nl
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Nieuwe toekomst voor dorpsschool
Het probleem van de leerlingenaantallen
speelt niet alleen in Easterwierrum, maar
ook in Boazum en Wiuwert

“De Streekschool biedt volop kansen”
Het was lange tijd spannend, maar basisschool De Fôlefinne in Easterwierrum
blijft open. Op termijn komt er een Streekschool in samenwerking met de
basisscholen in Wiuwert en Boazum. Willemijn Jonker en Selena Ypma van
de Medezeggenschapsraad (MR) vertellen over de toekomstplannen.
DOOR TRUDY DE VOS

“We vinden het belangrijk dat
Easterwierrum een eigen school
houdt”, zegt Willemijn. “Een
school houdt de levendigheid in
het dorp in stand; het zorgt voor
verbinding. Ook maakt het een dorp
aantrekkelijker. Veel gezinnen willen
toch graag een school dichtbij.
Bovendien vinden we het belangrijk
De Fôlefinne
heeft als sterk
punt veel
aandacht
voor techniek
onderwijs.

dat de dorpskinderen samen
opgroeien; dat ze niet uitwaaieren
over de dorpen, maar samen leren
en spelen. Het mooie van een
dorpsschool is dat jong en oud
door elkaar leert en speelt, binnen
en buiten de school. Dat willen de
ouders, de MR, de leerkrachten en
Doarpsbelang graag behouden.”

Blij
Selena vertelt dat ze veel positieve
reacties krijgt op het open blijven
van de school. “Iedereen die ik
spreek, is er blij mee. Maar er zijn
ook veel zorgen. Hoe komt het
in de toekomst?” Net zoals veel
kleine dorpsscholen worstelt De
Fôlefinne met de vraag: blijven
de leerlingaantallen hoog genoeg?
In 2022 lukt dat nog prima, daarna
wordt het spannender. “We hopen
dat meer (aankomende) ouders
voor De Fôlefinne kiezen nu de
Streekschool een stip op de horizon
is”, zegt Willemijn.
Het probleem van de leerlingen
aantallen speelt niet alleen in
Easterwierrum, maar ook in
Boazum en Wiuwert. Die twee
dorpen zetten nu alvast een
Fusieschool op, die van start gaat in
september 2022. Het plan is nu dat
de Easterwierrumer basisschool op
termijn samen met deze Fusieschool
opgaat in de Streekschool. Wanneer
dat is, is nog onduidelijk. In januari
2022 beslist de gemeente over de
financiering. De verwachting is
dat deze beslissing positief uitvalt.
Gearhing (het overkoepelend orgaan
van 24 scholen in de regio) zet in
elk geval vol op de Streekschool in.
Meer baby’s!
Nu moet Easterwierrum dus
zorgen dat De Fôlefinne lang
genoeg open blijft om op te gaan
in de Streekschool. “We proberen
dus zoveel mogelijk kinderen te
trekken”, zegt Selena. “De MR is
dan ook dolblij met de babyboom
in het dorp. We zien graag meer
baby’s!” Ook nieuwe gezinnen met
kinderen in de schoolgaande leeftijd
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worden met enthousiasme onthaald
door de MR.
Het duurt nog even voordat de
Streekschool er staat, maar de
plannen worden al gesmeed. Bij
het opzetten van de Fusieschool
in Wiuwert en Boazum wordt
namelijk ook nagedacht over een
geheel nieuw onderwijsconcept,
wat mee gaat naar de Streekschool.
“Als MR zijn we dus al betrokken”,
vertelt Willemijn. “Graag zien
we dat meer ouders en betrokken
Easterwierrumers meedenken in
de werkgroepen, waarin we met de
andere scholen de zaken rondom het
onderwijsconcept uitdenken, maar
ook ‘Hoe laten we de identiteit
van de dorpen terugkomen in
de Streekschool?’. We willen
graag dat het een school wordt
van Boazum, Easterwierrum en
Wiuwert sámen. Daarom zoeken we
ouders en betrokken dorpsgenoten
die willen meedenken/bijdragen en
specifiek aan de werkgroep PR en
Communicatie. Daarmee kunnen
we het belang van de Streekschool
uitdragen richting gemeente en
eigen dorp.”
Intussen worden Willemijn en
Selena steeds enthousiaster over de
Streekschool. “Er liggen echt volop
kansen”, zeggen ze. “We kunnen
het goede van de drie dorpsscholen
behouden en tegelijkertijd samen
een geheel nieuw onderwijsconcept
én mooi pand neerzetten, waarmee
je weer voor jaren klaar bent.
De grootte van de groepen blijft
redelijk: het worden echt geen
klassen van 30 leerlingen.”
Muziek, toneel, kaatsen
Werknaam van de Streekschool

is de Indyk. Locatie en
bestemmingsplan moeten nog
worden vastgesteld, maar de school
komt ergens in de buurt van de
rotonde richting Boazum. Een
mooie centrale plek voor de drie
dorpen. Uiteraard moet dan nog
het nodige aan de infrastructuur
worden gedaan: fietspaden naast de
60 km-wegen, een oversteekplaats,
een fietstunnel.
Het is de bedoeling dat de
Streekschool een Integraal
Kindcentrum (IKC) wordt. Wat een
moeilijke term is voor een gebouw
voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar
meer wordt geboden dan alleen
kinderopvang en school. Denk
ook aan muziek en toneel. Daarbij
gaat het IKC niet de concurrentie
aan met de dorpshuizen en lokale
verenigingen, maar sluit die juist
aan. Denk bijvoorbeeld aan kaatsles
op school of meedoen aan het
dorpsfeest.
Samenwerking
De leerkrachten van de drie
scholen hadden in december al een
studiedag, om te overleggen hoe
zij samen het onderwijs kunnen
vormgeven. Natuurlijk was er
al de samenwerking op vrijdag,

maar er gaat nog veel nauwer
worden samengewerkt, waarbij
ieders sterke punten worden benut.
Zo kunnen leerlingen vanuit de
Fusieschool hier techniekmaterialen
gebruiken, terwijl Easterwierrumer
kinderen naar de moestuin in
Boazum kunnen gaan. Ook worden
schoolexcursies samen opgezet
en vindt er uitwisseling rondom
thema’s plaats.
En hoe moet dat nou als De
Fôlefinne niet open blijft?
“We gaan vol voor de Streek
school”, zeggen de dames van de
MR kordaat. “Samen met Gearhing
en Doarpsbelang staan we ervoor.
We willen graag iedereen goed
op de hoogte houden en ouders
blijven betrekken. Zo hopen we
dat de verandering meer leeft en
zichtbaarder wordt. En dat iedereen
de voordelen gaat zien.”
Vragen over de Streekschool of over hoe u kunt
meedenken? Of wilt u meer informatie over de
huidige mogelijkheden van vervoer naar de
kinderopvang? Of wilt u meer informatie om uw
kinderen in Easterwierrum naar school te laten
gaan?! Neem in al die gevallen gerust contact op
met Selena of Willemijn.
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Groep 4/5/6

Dysels
De afgelopen tijd was erg druk door
Sinterklaas en de voorbereidingen voor

Wêrom kinne minsken noait sichself wêze?

Kerst. Er is hard gewerkt en veel gedaan

Wêrom wurde minsken net altyd akseptearre foar wa at se
echt binne?

in de klas. Samen bezig met Sint knutsels,

Oait hat ien my ferteld dat elkenien mar in toanielstikje op

zoals op de foto te zien is. Genna,
Froucke en Jelte maakten bijvoorbeeld

fiert, dat liket my wol wier.

Pietenblikken, waarin ze pepernoten

Dêr rint in famke dy in jongenspet drage wol,

konden bewaren! Sinterklaas is voorbij

mar it net doart.

en de Kerst en de vakantie komen eraan.

Dêr rint in jonge dy op hynderriden wol,

Het is gezellig in de klas en de kinderen

mar net wol dat ien him pesten giet.

hebben die ook mooi versierd met zijn

Dit wie myn gedicht en no witte jim, wês dysels!

allen! Nog even en dan weer volop bezig
in het nieuwe jaar!
Kerst

Gijs heeft vuurwerk afgestoken met Siger,

Wij heben gevoetbalt we winen bijna altijd. Wij voetbalen ook

Jort, Gijs en Sytze, dat was super leuk!

op het schoolplein. Op school is het kerst. De kerstboom is

legopakket gekregen en hij heeft heel vaak

Sjoerd hat ek fuotballe en hy stiet mei sien
ploech op de 2e plak.
Thys hat stien grille by de pleats.
Sjoerd hat sinterklaas fierd en een dikke box
en skinebeskermers trainingspionnen en een
fartkussen krigen.
Thys hat in protte mei Gijs fuotballe en ek
sinterklaas fierd.
Dit wie ús stikje! Doei!

versiert en de klas is ook versiert. Vrij spelen vinden wij ook

gevoetbalt op het schoolplein. Hij heeft

leuk! We heben ook veel met de kapla gespeeld. Jimte gaat in

nog mega vaak met zijn lego gespeeld!

de vakansie naar beppe. Wybe wil goermeten. Wytse gaat veel

Dat was het verhaal van Gijs.

spelen.

Jort heeft ook vuurwerk afgestoken dat

Thys spile in fuotbalwedstriid en ferlear helaas.

Troch Jelte

Jort en Gijs hun schoolkrant stukjes

Met Sinterklaas heeft Gijs een heel groot

Sjoerd en Thys

De december maand van Froucke

Wytse, Wybe en Jimte

De Wilde Kudde

Het sinterklaasfeest was heel erg leuk!

De wilde paarden rennen in de wei.

Ik heb veel gekregen: een kleurboekje, stiften, pennen,

Ze zien cowboys. Pas op!
Een cowboy vangt Gerwi. Helaas!

was heel erg leuk en ik heb gevoetbalt.

glitterpapier en nog veel meer…

Ik heb ook lego gekregen en een headset

En er zijn weer veel kalfjes geboren!

die doet het heel goed. Ik heb ook een

En ik ben bijna jarig, 26 december dat is bijna over een

vlieger gekregen daar heb ik heel veel

week! En ik heb een nieuwe pony (een leen pony).

mee gespeeld. En ik heb gevoetbalt op het

Gerwi komt los en hoort gelukkig weer bij de kudde.

Ze heet Jannet en het gaat heel goed met het rijden!

Jaaaa, hij is weer vrij! En ze zijn allemaal blij!

schoolplein heel vaak en met echt voetbal

Zellie en Janet rennen hard!
Ze proberen hem samen te redden.

En het is bijna Kerst en daar heb ik ook heel veel zin in!

moest ik tegen LAC Frisia dat was heel

Fijne vakantie!

leuk, want we hebben toen dik gewonnen
11-2 voor ons!

Sijtze

Dit was het verhaal van Jort.
Groetjes, Jort en Gijs

Gerwi hoort bij de cowboys!

Mare, Trude, Lyssa

Groetjes, Froucke

Sijtze heeft met Gijs en met Siger en Jort vuurwerk
afgestoken dat was het heel leuk. Toen gingen we in de
avond vuurwerk afsteken. Heb ook een voetbal wedstrijd
gespeelt. En hij heeft op het schoolplein gevoetbalt met
Gijs over gepaast en geschoten. En met Thys heb ik een
partijtje gespeelt. Ik heb veel met de lego gespeelt van
sinterklaas. Dat was leuk.
Dit is Sijtze zijn verhaal!
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Nijs fan de boppebou

Chocolate marzipan hearts recipe (Engels)

Nei de hjerstfakânsje binne we drok west mei fan alles:

Wat in gesellige dei wie it, mei prachtige surprises en in

wurkje oan leardoelen, wurkje op de chromebooks,

program betocht en taret troch de bern fan groep 8. Douwe as

lngredients:
Recipe for 20 hearts
lOOg self-raising flour
25g cocoa powder
1 teaspoon icing sugar
}i teaspoon cocoa
A medium and small heart-shaped cutter

kompjûter of I-pad, mar ek yn de wurkboeken:

Sinteklaas en de oaren as “roetveegpieten”. Tige by tige!

“Schrijf met de hand, zo kun je je gedachten beter

No yn Krystsfear, wurkje mei in krystmuzykje op de eftergrûn.

bijhouden en dwing je jezelf tot vertraging.”

Sa smûk!

Mei elkoar yn petear oer ...... en kreatyf oan ’e slach mei
klaai, droege blêden, potleaden, ferve .... spultsje dwaan,

“Ljochtsjes skine yn it tsjuster,

technyk yn alle groepen.

kearskes stekke hope oan

De bern fan de groepen 6 o/m 8 yn aksje op de iisbaan yn

op in bettere dei as juster;

Ljouwert en mei elkoar nei it “mearke” De lytse kaptein

Krystfeest set de toan fan moarn.”

yn Winsum.
In lampion meitsje, lotsje lûke, surprises meitsje,
kadootsjes keapje foar de Sinteklaasfiering op 2 desimber.

Kerstboom thuis
Eerst hebben we de boom van de zolder afgehaald
en de kerstversiering ook.
Toen zijn we begonnen met het optuigen van de boom,
Want we hebben een nep kerst boom. daarna konden
we beginnen met de lichten er in te doen; dat is ook een
belangrijk onderdeel van een kerstboom. Daarna hebben we er
slingers in gedaan.
En vervolgens hebben we de kerstballen er in op gehangen
Helaas heb ik er al een kerstbal laten vallen gelukkig hebben
we veel Kerstballen.
Merry Christmas!
Landbouwminiaturen
Ik heb samen met mijn broertje onze
landbouwminiaturen opnieuw ingericht
In winter stijl met allemaal miniatuursneeuw.
Dat hebben we over de stal daken en van de
schuur gedaan nu is het echt
super mooi geworden het is net echt!
Geschreven door Sytse Kurpershoek groep 8
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Wy winskje eltsenien: folle LOK en SÛNENS yn it nije jier 2022!

Gekke maand
In november gingen we op woensdag schoolschaatsen.
1 december was de laatste keer schoolschaatsen. we deden de
Elfstedentocht. we kregen een mooie muts. ledereen haalde
het wel soms val je wel. maar ga je wel door. We moesten ook
door een poort bij sommigen viel die om. we kregen ook warme
chocolademelk. Toen gingen we weer door. Later dat we klaar
waren kregen we lekkere pepernoten.
Een dag ervoor was Rommelpiet op school geweest.er lag overal
pepernoten. op het bureau van juf lag Hanny van pepernoten.
En er lagen ook muisjes op de tafels, stoelen en op de boeken
kast. Noem maar op. de cadeautjes waren goed verstopt.
We hadden elf cadeautjes we dachten twaalf maar het waren elf.
We hadden alle cadeautjes en gingen open maken. We hadden
hele leuke spullen gekregen.
Toen mochten we tot negen uur mee spelen. Toen het negen
uur was, zei juf dat we leuk met elkaar aan het spellen waren.
En dat we tot tien uur verder mochten spelen. Toen het
zogenaamd tien uur was, gingen wij ons fruit pakken. Toen we
bijna klaar waren... stond op de klok kwart over tien. Maar het
was eigenlijk kwart over negen. Toen keek juf op haar horloge.
Het was helemaal geen tien uur geweest het is pas kwart over
negen. Toen zei juf dat we door mochten. En gingen we gezellig
jenga doen.

1. Use a paper towel to wipe oil over a baking tray. Sift the
flourand cocoa powder into a large bowl. Cut the butter into
chunks and add them to the mixture
2. Stir the butter into the mixture so it is coated with flour. Rub
the butter with your fingertips until the mixture looks like fine
breadcrumbs. Stir the sugar.
3. You do nat need the egg white in this recipe. Break the egg
onto a plate. Hold an egg cup over the yolk and tip the plate
over a smal I bowl, so the egg white slides off. Add the yolk to
the mixture.
4. Stir the mixture into a dough. Then, use your hands to
squeeze the dough into a ball. Wrap it in plastic foodwrap and
put it in the fridge to chili for 30 minutes.
5. Sprinkle some icing sugar onto a clean work surface and a
rolling pin. Rol I out the marzipan until it is 3mm (1/8in) thick.
Cut outsome hearts with the smaller cutter.
6. Squeeze the scraps of marzipan tagether into a bal I. Roll it
out again and cut out more heart. You wil I need 12. Then,
heat the oven to 200 degrees
7. Sprinkle some flourontoa clean work surface and a rolling pin.
Roll out the dough until it is 3mm (1/8in) thick. Use the larger
cutter to cut out 24 hearts
8. Put halfthe chocolate on baking tray. put a marzipan heart
on each one. Put a second chocolate heart on top. Press the
edges of each biscuit together.
9. Bake the biscuitsforten minutes. When they are ready, sift
a little icing sugar over them, then sift a little cocoa powder
over that. Lift them onto a wire rack to cool.
Lekker smullen maar. Van Siger uit groep 7.

Sinterklaas surprise 2 december
Groep acht moest het organiseren 1 week van te voren
2 december begon het feest we waren geschminkt en verkleed
als pieten en ik was sinterklaas begonnen met surprise met
dobbelsteen als je 3 of 6 gooide mag je een kaartje pakken uit
een doosje daar staan namen op als ik wordt gestrekt mag ik een
surprise pakken. Ik kreeg een lego blok als surprise. de
grote sinterklaas quiz, sinterklaas memory, wie is de sint,
sinterklaaszaklopen, bingo.
Dit is de planning het was leuk wij waren blij dat het is gelukt wel
wat gerommel in de planning maar alles is goed komen.

Pakjesavond 5 december.

Na dat was mijn stukje voor jullie

Pake en Beppe kwamen bij ons sinterklaas vieren we deden
cadeau En met de dobbelsteen als je 6 gooit mag je onder het
kleed cadeau weg halen en aan de persoon
geven.
We hebben geborreld en gegourmet en
lekker gegeten het was heel gezellig dit
was een mooie sinterklaas. Ik kreeg Farmig
simolator 22 en een headset.

Groetjes van Mirthe uit groep 7

Groetjes Douwe Miedema Groep 8.

wat wij allemaal doen op school

techniek
wij zijn op school allemaal
bezig met techniek het is
heel leuk, want we hebben
allemaal Ieuke bakken en
daar kan je mee bezig zoals
mind storm en wedo 2.
(programmeren met i pad
       En lego)

eigen bio
Wij vinden

bloemen pers
op school hebben wij ook
een bloemen pers wij gaan
soms naar buiten om
bloemen en bladeren te
verzamelen die doen we
dan in de pers en later
gaan we er mee knutselen.

Eigen bio heel leuk want we hebben
Hebben over allemaal verschillende
dieren zoals beer tijger en nog
andere we zoeken allemaal info
en schrijven we alles op in ons boek

SybrenSpeerstra Groep 8

lt mearke

De lytse kapitein
Het ging over een jongen die met zijn vrienden uitvaren
ging, omdat ze naar Grút en Groei met het reizen over de
oceaan moesten en zo kwamen ze een stad tegen: het
was een grijze stad tegen kleur en zij waren in kleur, dus
moesten in de cel. Ze kwamen een man tegen die zat in
cel 5 en gaf zij de schat kaart en zei Als je de deur beetje
optilt vallen de schanieren eruit en ben je vrij Mariska het
mijsje zij heet jij schobbebonk Ja zij hij hoe weet je dat dat
staat op de kaart zij mariska en je aderes ze gingen verder
en zochten op de kaart waar ze schat zaI Schobbebonk was
die schat al jaren aan het zoeken en nu komt hij ze achter
volgen en gebruukte hetzelfde trucje en volgde hen ze
kwamen een vrouw tegen die heel lang een roer vast had
en niet los kon laten en vroeg bange Teun en duwde hem
in zijn hand en hij duwde hem terug toen ze weer op zee
waren werden ze in een draaikolk meegenomen en werden
door een paar zeemeerminnen prinsessen betoverd,
behalve Mariska en deed zeewier in hun oren konden ze zo
konden ze vluchten en gingen proberen op het eiland te
komen maar kwamen thuis.
A: 24 december
Wanneer is het kerst avond?: b:25 december
C:24 november
A: denneboom
Wat hoort niet bij kerst b: pompoen
C: kerstballen
Maak het lied af ...................................... en zing ..........
“Jingle bell jingle bell jingle ...... “

Gemaaktdoor Ben tuinier groep 8
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Het koude seizoen genaamd Winter

Surprise met sinterklaas
Donderdag 2 december vierden we met groep 6, 7 en 8
Sinterklaas.
Groep 8 mocht de dag planning bepalen.
Daarom gingen we in de middag vaak in een kamertje
vergaderen. We hadden allemaal leuke spelletjes bedacht en ook
al een idee voor de surprises. We bleven 1 december wat langer
op school, zodat we de klas konden versieren met vlaggetjes en
nog wat andere dingen, we maakten onze laatste ideeën ook
nog af. De volgende dag waren we 8 uur op school om ons te
verkleden als piet en sinterklaas en om onszelf te schminken.
Ik stond met Douwe bij de deur en we lieten om en om iemand
naar binnen om zijn surprise onder een deken te leggen.
Toen elke surprise onder de dekens lag lieten we iedereen naar

Kerst
Kerst komt er weer aan!
De kerstboom wordt weer opgetuigd.
Kerstkoekjes worden op tafel gezet.
ledereen rond het vuur.
Allemaal cadeautjes en verrassingen.
Warme chocolademelk en thee.
Vrolijke lichtjes in en om het huis.
Lekker gourmetten met de familie.
In de sneeuw spelen.
Sneeuwpoppen maken.
Schaatsen en sleeën.
Kerstversiering ophangen.
Een leuke kerstfilm kijken.
Wat is kerst toch een mooie tijd
Ik wil nooit dat dat weggaat!

binnen.

Merry x-mas

Ik kom maar niet op de naam
Dat ene seizoen waar je aan de warme kant zit van het raam
De meest gezelligste tijd van het jaar
is het niet een beetje raar?
Dat ik echt niet aan die naam kom

De kerst is aangebroken
De bomen zijn al op getuigd
en wij opgetogen

Dat feest met de boom, zo krom

Omdat we kerst allemaal mogen

De witte natuur

De gezelligheid breekt altijd door

met chocolademelk, lekker puur.
’s Avonds het kerst diner met wel 3 gangen
en de sterren vangen
JA! Ik weet het!

maar van de kerstman zien we nooit een spoor
Rudolf met zijn rode neus
is niet echt een grote reus, maar schattig ja heus.

Winter! Zoveel pret!

Geschreven door Rikst Joma groep 8

ledereen moest in een kring gaan zitten. Froucke kreeg een
dobbelsteen en gooide 6, toen mocht ze uit een bakje een briefje
met een naam pakken dat was Matthew, dus mocht Matthew
een surprise onder de dekens vandaan pakken. Dat was een
surprise voor Sybren. Hij werd op de tafel gelegd, Sybren las het

Gemaakt door Doutzen Koopmans groep 8

gedicht voor en pakte zijn cadeautje dat bij de surprise hoorde,
dat was een D.D pocket en heel veel pepernoten. Niemand wist
dat ik die surprise had gemaakt dat was echt grappig.
Ik had een aquarium van Doutzen gekregen als surprise en een
chocolade letter en een spelletje als cadeautje.
Na de surprises hadden Sytse en ik een sinterklaas quiz gemaakt
met 9 vragen. Er waren 2 teams van 4 en ze hadden beiden 3
punten. ledereen vond het een leuke quiz.
Na de quiz deden we een memoryspel dat Ben had gemaakt;
we gingen om en om naar het bord om 2 kaartjes aan te tikken
Ben had gewonnen met 4 memories.
ledereen mocht naar buiten om te spelen. Ben en Sytse brachten
de surprises bij de kinderen die niet op school waren, omdat ze
ziek waren. Intussen verstopten Douwe en ik overal zakjes met
pepernoten en schuimpjes.
Toen de pauze afgelopen was gingen we zaklopen in de klas,

Het verhaal van Doutzen
Op zaterdag 4 december hebben wij Sinterklaas pakjesavond
gevierd en dat was superleuk. Mijn pake en beppe waren er ook
bij, dus we vierden het met zijn allen met allemaal lekkers erbij.
Even daarvoor hebben we gegourmet en dat was super gezellig!
Die avond mochten we nog met onze cadeaus spelen en de
volgende dag konden we ook weer met onze cadeaus spelen.
Ook dat vond ik superleuk. Verder hebben we met elkaar met de
cadeaus gespeeld.
Afgelopen maandag hebben we de grote kunstkerstboom
opgezet en de lichtjes erin gedaan. Dat was ook superleuk.
Op dinsdag hebben we nog een kerstboom opgetuigd, want
mijn moeder had nog een echte kerstboom gekocht en dus die
middag hadden we hem gezellig versierd. Ik heb er slingers en
kerstballen in gehangen en ik heb ook nog lichtjes en kleine
kerstballen in een kleine kunstkerstboom gehangen. Die staat nu
op mijn slaapkamer. Dat was allemaal heel leuk om te doen.
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Kijk nou, Piet
kwam toch op
De Fôlefinne
langs! Een hele
verrasing, want
met al die Coronamaatregelen kon er
niet zoveel dit jaar.
Maar buiten en op
afstand even met
Piet praten, was
toch wel erg leuk.

Groetjes Doutzen van Eek

maar de vloer was heel glad dus bijna iedereen viel, maar het
was wel heel grappig!
ledereen mocht een zakje pepernoten zoeken daarna had juf
nog bedacht om bingo te doen met een paar kleine prijsjes dat
was wel grappig.
Youp Kramer groep 8
FOTO
ENITH GEERTSEMA.
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Een goed adres voor onderhoud en reparatie
van personenauto’s en bedrijfswagens!

GARANTIE

PECHHULP

TANKEN

Autobedrijf Sypersma beschikt over een

Voor garantiebehoud bent u niet verplicht om

professionele werkplaats voorzien van de laatste

met uw nieuwe auto terug te gaan naar de

apparatuur. Door continue scholing beschikken

merkdealer, maar kunt u tussentijds de service en

onze vakkundige monteurs over de know how van

het vakmanschap van onze specialisten inschakelen

de nieuwste technieken. Reparaties zijn bij ons

zónder dat de fabrieksgarantie komt te vervallen.

daardoor sneller, beter en altijd scherp geprijsd.

Dit geldt ook tijdens de garantieperiode!

Wij onderhouden uw auto volgens

U krijgt vooraf een prijsopgaaf, zodat u weet waar u

fabrieksvoorschrift en hebben ervaring met alle

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

merken en type auto’s.Alle werkzaamheden worden

reparatie, airco- en ruitservice bent u bij Autobedrijf

bij ons uitgevoerd onder strikte BOVAG voorwaarden

Sypersma

en wij bieden u volledige zekerheid.
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Autobedrijf Sypersma
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9021 CV Easterwierrum
t. 058 - 25 01 215
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