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In dit nummer o.a.:
Verenigingsnieuws
Wist u dat…
Even puzzelen
De plannen voor Rydwei 18

Spulwike
alwer 50 jier!
Astrid en Arjen over de
Spulwike

Keukenkribels:
Sûkeladekoeken

Histoaryske kommisje:
75 jier Doarpsbelang
Easterwierrum
Laatste deel Ton Planken
Leerlooierij Vellenburg

Mooie tekeningen en
spannende verhalen van de
kinderen van de Fôlefinne

Hast 28 jier lyn, mar ik
wit it noch goed. Mei myn
mem oan ’e hân rûn ik foar
it earst nei it keatsfjild fan
Easterwierrum. Seis jier
âld en ik fûn it mar wat
spannend. Holle bolle tsjing!
Wat in kabaal! Ik hie noch
nea safolle bern by elkoar
sjoen. Dêrnjonken allegear
tintsjes, spultsjes, ferve en
lieders. In soad fan juffen
en masters, wêr hast alles
mocht, neat wie te gek. Wat
in feest! No hiel wat jierren
letter, sjoch ikfoar myn gefoel
noch altyd itselde fertier by
de bern. En miskyn is troch
it kontrast mei de digitale
wrâld wêr’t we tsjintwurdich
yn libje, dit fertier noch
wichtiger as eartiids.
It belang fan bûten boartsje,
nije freonen meitsje en lekker
smoarch wurde meie. Dit is
myn lêste jier as lieder by de
stifting en jubileumkommisje.
It is machtig om te sjen dat it
Spulwikefjoer trochjûn wurdt
troch bern, lieders en âlders
oan in nije generaasje. Wat
in bysûnder feest en wat is
it moai dat we dit jier wer in
echte Spulwike fiere meie!
Marlou de Jong
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Met dank aan Vele Anderen!

FOTO GEERT SIESLING

Meestal vult de redactie de Doarpskrante

Van een heel ander kaliber is de serie die

moeiteloos, maar we moeten een bekentenis

Stephan over Ton Planken schreef. In dit

doen… Het wilde dit keer eerst niet zo goed.

nummer het slot van de reeks, waarin Stephan

Na al die jaren Corona en een saaie winter

niet alleen de feiten weergeeft, maar ook

leek Easterwierrum een beetje stilletjes.

probeert te duiden hoe Ton met zijn keuzes is

We vreesden dat het een dun krantje zou

omgegaan. Het is een indrukwekkende serie

worden…

geworden, waarover veel is gepraat in het

Gelukkig kregen we rond de deadline van

dorp.

alle kanten kopij aangeleverd. Van Anna

Al met al is het weer een Doarpskrante om

die een grasmaaiende scholier zoekt tot

even lekker voor te gaan zitten. Liefst met

de toneelvereniging die spelers zoekt.

Hilda’s koekjes erbij, want die zijn om van

Van jubilerende korpsleden tot de jubilerende

te smullen. Mogen wij u als lezers overigens

school. En natuurlijk lieten onze vaste

bedanken voor de vele complimenten die de

geschreven door niet-

krachten Gerryt Mulder, de histoaryske

redactie nog steeds mag ontvangen? Leuk

redactieleden. Tevens

kommisje, Hilda, Nico en Tryntsje zich

om te horen dat we worden gewaardeerd.

behoudt de redactie

niet onbetuigd. Met ieders bijdrage zijn we

Schroom aub niet om zelf ook eens een tip

hartstikke blij, want zo is onze krant toch

of bijdrage te leveren aan de Doarpskrante.

weer rijk gevuld. Ook weten we nu dat er

Als schrijven niet uw ding is, dan doet de

allerlei activiteiten aankomen: kijk maar eens

redactie dat graag voor u.

zich het recht voor om
teksten te weigeren,
te redigeren en
zonodig in te korten.

op de kalender van de kaatsvereniging of lees
Wist u dat…?!

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 juni/juli 2022
Kopij vóór 15 juni 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:

Nu de voorjaarsbollen weer de kop
opsteken en de eerste bloemen weer te
zien zijn, kan dit maar één ding betekenen:
het voorjaar komt eraan! We trekken erop
uit en genieten van de eerste zonnestralen.
Op naar een heerlijk voorjaar.

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

‘Respect, zorgvuldigheid en stijl,
dat zijn onze kernbegrippen’
• Indien gewenst een gratis en geheel
vrijblijvend adviesgesprek mogelijk.

Aangiftes bij vernieling Tysker
Het blijkt dat met enige regelmaat
vernielingen buiten bij of aan de Tysker
worden gepleegd. Dit is hoe dan ook

• Een keurig verzorgde en volledig begeleide
uitvaart voor een betaalbare prijs.

Aparte stien

• Afscheid invullen zoals u dat graag wilt.

By en nei it opknappen fan
it Reade Plein komme der
regelmjittich fragen oer de
grutte rûne stien foar de ruten
by Hedzer en Julia van der
Meer (Doarpsstrjitte 21),
wêr’t earder de smidderij
doarren wiene.
In soad minsken freegje
harren ôf wêrom’t dy stien
dêr leit en tinke dat it in
molestien is. Dizze stien, mei
yn ’e midden in fjouwerkant
gat, waard brûkt foar it
hoeplizzen. Njonken de
smidderij op nr. 19 (Henk
en Hessie Rozenberg), wie

Wij zijn dag en nacht bereikbaar via:

(058) 822 22 80

Fûgelsangleane 11
9021 CR Easterwierrum
4

Jaarvergadering
De jaarvergadering van Dorpsbelang vindt
plaats op 4 april 2022 om 20.00 uur in
de Tysker. U ontvangt hiervoor nog een
agenda en uitnodiging in de brievenbus.

info@beistauitvaartzorg.nl
www.beistauitvaartzorg.nl

‘Iedere uitvaartverzekering
is bij ons geldig’

onacceptabel. Mocht de ‘dader’ zich niet
melden na oproep hiertoe, dan wordt
aangifte gedaan bij de politie.

mee! Dit laat onverminderd dat we Romee
zullen missen en haar natuurlijk dank
zeggen voor haar goede werk.

Hard rijden Dille
Al jaren wordt te hard gereden op de
Dille, maar we willen het probleem toch
nogmaals aanstippen. We hebben overlegd
met de politie en de gemeente om dit aan
te pakken. Het staat op de planning om
deze weg in zijn geheel terug de brengen
naar een maximum snelheid van max. 60
km/h. Soms wordt echt veel en veel te
hard gereden, dit is levensgevaarlijk. We
blijven hierover in overleg met gemeente
en politie. Ook willen we een ieder vragen
hiervan melding te (blijven) maken
bij de gemeente.

Melding maken bij gemeente
Via de website van de gemeente (onder het
kopje ‘Melding doen’) kunnen inwoners
melding doen. Dit kan nu ook via de
website www.easterwierrum.nl
Doe alleen melding als er werkelijk iets te
melden valt. Hierbij kunt u denken aan een
kapotte lantaarnpaal of een losliggende
stoeptegel.

Bestrating
Nu de glasvezel in het dorp is gelegd,
ontvangen wij klachten over het slechte/
matige straatwerk. U kunt dit melden bij
de gemeente.
Jubileum dorpsbelang
We zijn druk bezig met de voorbereiding.
U hoort er t.z.t. meer over.
Bestuurswissel
Caroline van Muiswinkel neemt de functie
van penningmeester over van Romee de
Haan. Hier zijn we als bestuur erg blij

eartiids in timmerman/
weinmakker. Hjir waarden

Namens Dorpsbelang Easterwierrum,
Paul Beista
secretaris

weintsjillen makke, sa’t dy
oan de houten boereweinen

sieten, wêrfan de as in soarte
fan tuolle wie. Dizze tsjillen
mei speaken wiene fan hout
en dêromhinne waard in
izeren hoepel lein. It tsjil
waard troch de smid op side
lein en de tuolle koe dan yn
it gat lizze. Op dy wize koe
de hoepel om it tsjil smeid
wurde. Doe’t begjin 2000 it
plein oanlein waard, woe de
gemeente de stien ferwiderje.
Rintsje de Schiffart en Hedzer
van der Meer ha der doe foar
soarge dat dizze histoaryske
stien bewarre bleaun is en
noch op syn plak leit.
Tryntsje van der Meer
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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
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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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

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

Kofjemoarn
De nije aktiviteit op tiisdeitemoarn is yn
febrewaris fan start gien. Al wiene de
reaksjes posityf, de koroana siet ús krekt
noch wat dwers en de opkomst wie te lyts.
Dêrom ha wy besletten om earst te stopjen
en nei de merke wer troch te gean. It doel
is dan ien kear yn de twa wike op tiisdei in
kofjemoarn te hâlden fan 10 oant 12 oere.
Der komt wol wer berjocht oer.
Fernielingen en skea
Ut en troch wurdt der wat fernield, soms
per ûngelok, soms is sprake fan fernieling.
Soms meldt de dieder him sels, of de âlden
nimme kontakt op. Soms hearre wy neat

mear. Yn oerlis mei Doarpsbelang ha wy
besletten om in oprop op de doarpsapp
te setten as der skea is. En komt dêr gjin
reaksje op, dan wurdt der oanjefte dien by
de plysje.
Ferkiezingslokaasje
It liket derop dat de Tysker definityf
stimlokaal wurdt foar dizze hoeke fan de
gemeente Súdwest-Fryslân. De lokaasje is
der poergeskikt foar.
Kontenerplak
Foar de feiligens is it better dat de
ôffalkonteners net tsjin it gebou oan
steane. Dêrom is der no yn de útein fan
de beamwâl in pleintsje lein dêr’t se
kreas stean kinne. Oan trije kanten is
it omtimmere sadat se net op de sweef
geane. (Allinne dy Eugene en Franklin
ha dalik al wer in planke loswurke! It

Flechtkursus

L. Roetman

De kursus Einekoerflechtsjen foar
Begjinners ûnder lieding fan Bouwe de
Groot wie op 29 jannewaris tige slagge.
Fûgelwacht Easterwierrum e.o. hie de
kursus organisearre.

It Kleaster 1
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

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

Nei de wikseljende mooglikheden yn de
ôfrûne twa jier lykje wy no wer suver
folop te funksjonearjen. Lit ús hoopje dat
wy in moai jier draaie kinne.

Huisartsen

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

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

Út de Tysker

058-7634513

moat noch even stoarmbestindich makke
wurde.)
Staasjejild
Lytse plestik fleskes sit no staasjejild
op, dus wetterfleskes net fuortsmite, mar
ynleverje graach.
Nederlandse samenvatting:
Na corona draaien we weer volop.
De koffieochtenden worden in september
hervat, eens per twee weken.
Bij vernielingen volgt melding op
dorpsapp, en bij geen reactie doen we
aangifte.
De Tysker is voortaan stemlocatie.
Voor de afvalcontainers is een plek
ingericht, los van het gebouw.
Op de kleine plastic flesjes zit nu ook
statiegeld.

Bergwerff
8831 XS Winsum
0517-341272

It earste ljipaai

Hornstra

It earste ljipaai fan Easterwierrum e.o. is
fûn troch Wytse Dijkstra yn it lân fan de
famylje Nauta.

It Oerd 12
8635 LB Boazum
0515–521223

Aginda Easterwierrum (ûnder foarbehâld)
Wannear

Tiid


Wat

Sneon 1 oktober 2022		
		

Jubileum Doarpsbelang
mei ferskate aktifiteiten oer de dei hinne

Sneon 5 novimber 2022

J&M teaterwurk mei de foarstelling ‘Echt wier’

20.00 oere

Wêr



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

Ut de âlde doaze
Graag houden we jullie
op de hoogte van de
ontwikkelingen bij VV
Oosterlittens. Er wordt
weer volop gespeeld op de
voetbalvelden, trainingen
zijn weer opgepakt en ook
het publiek is weer van harte
welkom op de velden.
Daarnaast heeft de jaarlijkse
ledenvergadering 4 maart
2022 plaatsgevonden in
’t Wapen van Friesland.
Eindelijk weer een keer
‘live’. De vorige was
namelijk online gehouden.
De opkomst was prima te
noemen, met aansluitend
een pubquiz. Het bracht
de nodige hilariteit en
gezelligheid met zich mee.
Tijdens de vergadering zijn
Sjirk Jouwsma en Paulus
Zijlstra benoemd als ERELID
van VVO. Zij hebben door
de jaren heen, veel (bestuurs)
werk verzet en kregen
daarom deze verdiende titel.
Wist je dat jes:
• Sinds november heeft
de club weer een nieuwe
VVO-lijn! Kijk voor leuke
clubartikelen eens in onze
webshop op de website
• Het Geert Engbers
schoolvoetbal toernooi
vindt plaats op 27 april
2022 op ‘Sportpark Tred
Iene’.
• Na 32 jaar is hoofdsponsor
DA Reekers gestopt.
Inmiddels is een nieuwe
sponsorgroep opgericht:
Skouder oan Skouder.
In deze groep kunnen
maximaal 8 sponsors zitten.
Op dit moment hebben we
al 7 sponsoren aan VVO
weten te verbinden, wie
wordt de 8e??
• VVO is te volgen via
8

Facebook en Instagram
en uiteraard op de
vernieuwde website: www.
vvoosterlittens.nl. De
website is zeer actueel en
dus zeker een bezoekje
waard.
• Via de gemeente krijgen
we naar verwachting in
juni 2022 nieuwe LED
lampen en bedrading in
de verlichtingspalen op
het trainingsveld. Dit zal
een betere veldverlichting
geven en een aanzienlijke
energiekosten besparing.
• Zoals bij elke vereniging
draait deze vaak op
een kern van actieve
vrijwilligers, maar deze
kern willen we graag
uitbreiden. Daarom zoeken
we versterking. Graag
zien we dan ook dat meer
leden, ouders/verzorgers
hun steentje bijdragen
aan de club. Hier zullen
we binnenkort actie op
ondernemen. Alle hulp
is welkom! Mocht je iets
willen betekenen voor de
club, laat het weten aan een
bestuurslid.
We houden jullie graag
op de hoogte van onze
activiteiten binnen de club
en zullen jullie via deze weg
informeren.
Heb je ook zin om te
voetballen, komt gerust eens
langs op onze velden.
Met sportieve groet,
namens het bestuur van VV
Oosterlittens,
Doede Ottema, Albert Jonker,
Bauke Sieswerda, Jurjen
Hofstee, Sikco Velstra, Jacob
Miedema en Marjan van der
Wal

Noch in ferhaaltsje út
1972
De meeuwen

Echt Wier
fan J&M
teaterwurk
Opnij hat corona de boel
yn ‘e bulten jage en is
de foarstelling, dy’t op
19 febrewaris plakfine soe,
útsteld. Wy ha in nije datum
mei J&M teaterwurk fêstlein.
Wy hoopje no dat it trochgean
kin op sneon 5 novimber
2022.
De kulturele kommisje

In ons land komen
twee soorten
mantelmeeuwen voor.
De kleine mantelmeeuw
is ongeveer zo groot
als een zilvermeeuw
maar is gemakkelijk te
onderscheiden door
de donkere mantel.
De rug en de bovenkant
van de vleugels zijn
donkergrijs tot zwart.
De poten zijn geel.
De grote mantelmeeuw
die flink wat groter is
dan de zilvermeeuw,
heeft een zwarte rug
en vleugeldek. Hij komt

Jeu de Boules
Feriening
‘Út de
Losse Pols’

hier voor als wintergast.
De mantelmeeuw
broedt op de rotsachtige
eilandjes langs de
kust van Engeland,
Noorwegen en Zweden.

De Jeu de Boules-competitie
gaat woensdag 20 april om
19.00 uur weer van start.
Nieuwe leden kunnen zich
woensdags voor aanvang
van het boulen opgeven bij
de baan achter de Tysker of
bij Hedzer van der Meer,
tel.: 06-51112324 of mail:
hedzerjulia@home.nl.
De contributie bedraagt
10 euro per jaar.

Jonge mantelmeeuwen

Tot ziens/Oant sjen.

Het bestuur

Altenburg en klas 6 is

zijn donkerder van

Oprop!
150-jierrich Jubileum Skoalle
It is yn 2023 alwer 50 jier lyn dat de iepenbiere basisskoalle yn
1973 100 jier bestie en der doe allegear festiviteiten yn it doarp
wiene, sa as in grutte reuny. De Histoaryske Kommisje sil yn
2023 spesjale oandacht besteegje oan dit 150-jierrige jubileum.
It doel is om in spesjale Noflike middei/jûn te organisearjen, dy’t
hielendal yn it teken stean sil fan dit bysûndere barren.
Ek al ha wy de lêste jierren al hiel wat byinoar garre, we misse
noch in protte saken. Binne der bygelyks ek foto’s makke fan
de reuny fan it 100-jierrige jubileum? Klassefoto’s? We ha se
noch lang net kompleet…en sa binne der fansels noch folle mear
dingen, te folle om op te neamen.
Dus… ha jo thús noch foto’s, kaarten, tekeningen, dokuminten,
dia’s, skoalfoto’s, filmkes, folders/briefkes of noch wat oars
bysûnders fan skoalle en/of Easterwierrum lizzen (ek fan resinte
datum)? Nim dan kontakt op mei ien fan ûndersteande persoanen
fan de kommisje.

Wie wil gras maaien?
Het wordt zomer: YES!
Periode van groei en bloei.
Gelukkig groeit er ook gras,
want anders hadden de
koeien niet te eten!
Alleen in mijn tuin is er
wel gras, maar geen koe
(misschien nog eens een
idee? een koe of schapen?).
Vandaar dat in mijn tuin dus
een maaimachine dat werk
gaat doen. En omdat een
maai machine alleen niet zo
slim is... doe ik hierbij een
oproep:
Is er een jongen of meisje
die naar de middelbare
school gaat (die leeftijd),
die mij wil helpen met gras
maaien?

Alfêst betanke!
Meint Miedema
Geart Siesling
Watse vd Meer
Frank Jorna
Piet Boersma
Thys Eekerk
Nico van der Werf

06-21234907
058-2501264
06-18432236
06-51046766
06-13061803
06-46818102
0566-601281

meint@mmiedema.nl
gsiesling@hetnet.nl
watsemeer@gmail.com
frank@jorna.frl
pietboersma@outlook.com
thijseekerk@hotmail.com
nicovanderwerf@hetnet.nl

Je bent daar één tot
anderhalf uur per keer mee
bezig. Het is een lekker
sportief werkje, lekker
buiten (ja logisch duh).
In de zomer is het maaien
elke week nodig. Dat wil
niet zeggen dat je er elke
week aan vast zit. Ik maai
zelf ook, en ik heb ook altijd
nog Jelmer achter de hand ,
Het maaien gebeurt met
de motor maaier. Het
is een veilige machine.
Je krijgt natuurlijk wel
eerst maailes, en waar
je op moet letten voor je
veiligheid, bijvoorbeeld
oorbescherming etc.
De betaling voor je werk
regelen we in overleg.
Denk je dat het bij je
activiteiten kan??
Kom langs, bel of app:
0650230270
Groetjes,
Anna
Doarpstrjitte 53

Dokuminten/foto’s oer de post:
Stephan Kurpershoek
Doarpsstrjitte 18
9021CL Easterwierrum
Tillnr. 06 2354 1465 / stephankurpershoek@live.nl

Toaniel sil wer los!
No’t de measte coronamaatregels loslit
ten binne, fine wy it wer tiid wurden
foar in toanielstik. Ditkear in stik yn de
iepenloft wêrby’t we werom geane yn de
tiid; of dochs net?
Nijsgjirrich? Hâld alfêst sneontemiddei

21 maaie frij yn jo aginda.
Sin om mei te spyljen? Ûnderfining is net
nedich. Jou it oan by ien fan it bestjoer.
Oant 21 maaie!
Groetnis, it bestjoer fan ‘Op Nij Foriene’

besteande út Doeke, Berber, Wietske V.,
Wietske C. en Corina.
P.S. As der ien is dy’t thús noch âlde
foto’s fan toaniel hat, dan hearre wy dat
graach.

kleur en meer gevlekt
dan jonge (mantel)
zilvermeeuwen. Na drie
jaar zijn ze volwassen.
Afke Altenburg, klas 6
(Afke hjit no Terratsjintwurdich groep 8)

Dhr. ir. M. Miedema, Skuorrehofwei 6, 9021 CE Easterwierrum
m
Tel. nr. 058-2501211/06-21234907
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Ons Ideaal huldiget jubilarissen
Fanfare Ons Ideaal makke
13 maart ûnder lieding
fan dirigint Menno
Haantjes in muzikale reis
troch Amearika. Dêrby
waarden mar leafst 12
leden huldige, ûnder wa
Easterwierrumers dy’t al
50 jier by it korps sitte.

Tidens it konsert yn de Tysker
naam it korps it publyk mei
op reis troch Amearika. It wie
in rûte mei muzykstikken
dy’t har op ferskate plakken
yn Amearika ôfspylje.
De korpsleden hiene harren
ferklaaid: fan Yndiaan, Blues
Brothers, flowerpower, yn
Amerikaanske flagge-tenú oant
cowboys and -girls. De reis
begûn mei de oankomst yn

Manhattan. Dêr wie it in drokte
fan belang tusken al dat ferkear
en wolkekliuwers. Yn de steat
Oregon wie it rêstiger en wie
it genietsjen tidens in treinreis
troch de natuer. Ek besocht de
fanfare om reinwetter op te
roppen, mar miskien hie dêr
dochs noch in dûns by kinnen
foar in better effekt. It bleau
moai drûch waar, sadat elts yn
it skoft bûten yn de sinneskyn
wat te drinken nimme koe.
Nei it skoft gong de reis
fierder mei in ‘New World
Symphony’, in stikje jazz,
in besite oan New Orleans
en fansels Memphis: op nei
Graceland fan Elvis Presley!
Ek lieten de Blues Brothers fan
harren hearre en einige de reis
yn Miami mei in flotte mars.
445 jier lid
Tidens dizze reis is der ek in
tuskenstop makke. Want der
binne in oantal korpsleden
dy’t al in hiel skoft mei de
korpsmuzyk mei reizgje.
Heech tiid foar in huldiging!

Mar leafst 12 leden mochten
in oarkonde en in spjeldsje yn
ûntfangst nimme foar harren
jierrenlange ynset. Mei elkoar
binne se mar leafst 445 jier
lid fan in muzykkorps. De
jubilarissen binne yn it sintsje
setten mei in lytse taspraak,
blommen en in grut applaus.
De huldiging begûn mei 25 jier
lidmaatskip: Joukje Zijlstra.
Dan op nei de 40 jier: Durk
Siesling, Jacqueline Stoelinga,
Marko van Enkhuizen, Jaap
Mulder, Jeannette Punter,
Klaas Jansma, Sibe Nijholt,
Geert Room en Ate Haagsma.
En dan wiene der sels
jubilarissen dy’t al 50 jier
lid binne: Ada en Johannes
Dijkstra.
Allegear fan herte lokwinske!
It bestjoer hat harren bêst dien
om neat merke te litten fan
dizze huldiging. De ferraste
reaksjes fan de jubilarissen
wiene dan ek sa moai om te
sjen. (Wa? Ik? Nee, dochs? Bin
ik al sa lang lid? Echt wier?)

As fanfarekorps ha wy
hartstikke genietsje kinnen om
einliks wer in konsert te jaan.
Ek ús haadsponsor,
autobedriuw Sypersma út
Easterwierrum, tige tank foar
it mei mooglik meitsjen fan dit
konsert.
Mar wat is no in konsert
sûnder in entûsjast publyk? We
wolle it publyk dan ek hertlik
betankje foar harren komst. It
hat foar ús as korps en foar de
jubilarissen in super middei
west.
Út namme fan it bestjoer fan
fanfarekorps Ons Ideaal,
Sjoukje N. Nauta

De jubilarissen (flnr), efterste rige: Durk Siesling, Ate Haagsma, Geert Room, Klaas Jansma, Marko van Enkhuizen.
Twadde rige: Jeannette Punter, Jaap Mulder, Joukje Zijlstra.
Foaroan: Ada en Johannes Dijkstra. Op de foto misse Jacqueline Stoelinga en Sibe Nijholt.
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Wist u dat….?!

IIS zoekt duurzame cultuur

Welke huizen zijn in de verkoop, wie kregen een baby, en wat
voor feestjes staan ons te wachten? In deze Wist u dat…?! geven
we antwoorden op deze en andere Belangrijke Levensvragen.

Met het project IIS daagt Arcadia de Fryske mienskip

Zand over het verleden

Meld je aan

uit om culturele manifestaties te ontwikkelen, klein

In Oudega (SW) willen de inwoners

“Wil jij met je dorp aan de slag

of groot, en altijd met in gedachten ‘Hoe kunnen we

met alle verenigingen van het

met klimaatadaptatie, je wijk

een goede voorouder zijn?’. Zo komen ‘we’ samen in

dorp een festival op de ijsbaan

toekomstbestendig maken voor

beweging voor een duurzame en leefbare toekomst.

organiseren. Op ‘oude’ muziek van

kinderen en jongeren, de ijsbaan

‘toen er nog ijs lag’ worden nieuwe

omtoveren tot een dorpsplein of

teksten geschreven. Het festival

heb je hele andere ideeën die niet

is hét middel om de verschillende

alleen nu urgent zijn, maar ook

gemeenschappen aan elkaar te

voor toekomstige generaties? Dan

Op 7 maart vond de de eerste

verbinden en de cultuur van het

hopen we dat jij je aanmeldt voor

pitchronde plaats van IIS, het

samen doen en werken door te geven

IIS. We helpen projecten door ze

Mienskipsproject van Arcadia.

aan een volgende generatie. Op

bijvoorbeeld te koppelen aan een

Tijdens deze speciale pitchavond

Vlieland willen ze Vlielands water

kunstenaar of door het geven van

in De Bidler in Wergea hebben

maken samen met de eilanders,

advies en budget”, aldus Elizabeth

zestien potentiële projecten zich

van het water van de ijsbaan waar

Kooy, projectleider van IIS.

gepresenteerd. Deelnemers kwamen

dertig jaar geleden nog op geschaatst

uit alle hoeken van Fryslân: van

werd. En in Workum willen De

Workum tot Vlieland en van

Paupers een voorstelling op de

Nieuwe projecten kunnen zich voor

Buitenpost tot Eastermar met

voormalige ‘jiskepôle’ organiseren,

4 april aanmelden op www.arcadia.

uiteenlopende projecten. Nieuwe

de plek waar letterlijk zand over het

frl/iis. IIS is onderdeel van Arcadia

projecten kunnen zich tot 4 april

verleden wordt gedaan, dat natuurlijk

en een coproductie van Keunstwurk

aanmelden.

helemaal niks oplost.

en Arcadia.
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Dé roddel de afgelopen weken was dat het
voormalige café verkocht zou zijn. Dat blijkt niet
helemaal waar: het komt in de verkoop. De foto’s
zijn recent gemaakt, dus nu is het wachten op
het Te Koop-bord. Al wel te vinden op Funda, is
Skuorrehôfwei 3. Anna Terpstra vertrekt na twee
jaar in Easterwierrum. Hopelijk interviewen we de
nieuwe bewoners wel voordat ze weer vertrekken.
Ten tijde van het schrijven van deze Doarpskrante
nemen de nieuwe huurders van Bútewei 34 hun
intrek. Zodra ze een beetje gesetteld zijn, belt onze
sterverslaggeefster Marie Etta ongetwijfeld bij ze aan
voor dat Diepgaande Interview.
Easterwierrum heeft twee nieuwe actrices erbij:
Doutzen van Eck en Mirthe Boersma doen dit jaar
mee aan het Berne Iepenloft Spul! Ze sloegen zich
door twee spannende auditierondes heen. Beide dames
zitten bij de zang en dans, en Mirthe heeft ook nog een
klein rolletje.
Over toneel gesproken: elders in deze krant las
u natuurlijk al dat de toneelvereniging weer een
bruisende productie wil brengen op zaterdagmiddag
21 mei. De Merkecommissie schat in dat daar
veel Easterwierrumers op af komen, dus zij maakt
gebruik van de gelegenheid om na de voorstelling het
Merkethema van 2022 bekend te maken. Meer nieuws
volgt.
Paula Boersma heeft als motto ‘Stilzitten is geen
optie’. Dat lijkt ons reuze vermoeiend, maar Paula
brengt het stralend in de praktijk. Nadat ze eerder de
marathon rende, gaat ze nu op haar mountainbike
om de Kilimanjaro heen fietsen. Dat doet ze enigszins
voor de lol, maar vooral voor Amref Flying Docters.
Betekent dat Easterwierrum de komende tijd weer
volop kan genieten van Paula’s acties om sponsorgeld
in te zamelen. Paula’s volgers op social media weten
al dat ze heel verdienstelijk servies beschildert, maar
ze organiseert op 14 mei ook een garage sale, samen
met Selena Ypma. Overigens betaalt Paula haar
vlucht en overnachtingen zelf. Dat u niet denkt dat uw
donatie wordt gebruikt zodat Paula in businessclass al
champagne nippend naar Afrika vliegt. Al gunnen we
haar dat best hoor.

Dat was even schrikken op zondagmiddag 6 maart.
Ineens scheurden zo’n tweehonderd wielrenners
door Easterwierrum, gefilmd door een helicopter
die nogal wat herrie maakte. Het bleek te gaan om
de gloednieuwe wielerwedstrijd Visit Friesland
Elfsteden Race. 25 wielerploegen uit binnen- en
buitenland fietsen langs de Friese elf steden, op de voet
gevolgd door een hele stoet auto’s met fietsen op het
dak.
En dan ieders favoriete onderdeel: babynieuws!!!

Niek Suierveld is 21 februari om 18:30 uur geboren.
En dat werd ook wel eens tijd zeg, want zijn ouders
Mathijs en Rianne hadden al eerder op ‘m gerekend.
Terwijl ze samen op de bank zaten te wachten
(nou ja… dat klinkt goed voor het verhaal), kregen
ze een lumineus idee. Hoe leuk zou het zijn als
de kaatsvereniging (Mathijs is voorzitter) en de
Activiteitencommissie (zit Rianne in) sámen iets
organiseren op Koningsdag?! Nou, heel leuk, vonden
beide clubs. De flyer volgt.
Veel actie dus in Easterwierrum de komende tijd.
Hopelijk levert het weer veel nieuws op voor Wist u
dat…?!
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.

De tariedings
Dat wie de bekroaning: nei safolle striid in

oanboud wurde, mei in doar tusken beide

nij skoalgebou! Dêrmei wie it wurk noch

helten.

Wij staan voor u klaar met patat en snacks

lang net dien. In tiid fan fergaderjen, fan

Doe moast der yn de rin fan de tiid praat

Elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur

oerlis, fan gelok en frustraasjes lei op ús

wurde oer de stiensoart, oer de breedte

paad.

en de kleur fan de foegen, oer dikte

Earst moast der in arsjitekt ynskeakele

fan ôffierpipen en mear net genôch.

wurde. Dat waard Sipma út it Hearrenfean.

Meastentiids wie it in hammerstik.

Dy hie de skoallen fan Boazum en

Mar net altyd! Der is noch al redendield

Mantgum ek ûntwurpen en dat hie

oer it plak fan de sinneskermen.

Voor bestellen even bellen

goed foldien. En it moat sein wurde,

De gemeente woe se foar de beide

it wie in gouden greep. Yn it oerlis mei

lokalen montearje, mar wy tochten dat it

06-54983549

de gemeente stie hy altyd iepen foar ús

leararekeammerke en in rút fan it lokaal

suggestjes en naam hy dy faak mei yn syn

oan it skoalplein better wie. Mar de

tekenplan.

gemeente woe hawwe dat har beslissing

Doe kaam ek al gau de fraach oan ’e

de bêste oplossing wie en sa barde it.

oarder wa’t de skoalle bouwe soe.

En dat hawwe wy letter witten. Nei de

Wy trúnden der by de gemeente op

yn gebrûkname fan it gebou wie it

oan, dat it fansels Boubedriuw Bootsma

leararekeammerke simmerdeis in

wurde moast. Mar dat wie net in útmakke

terrarium foar tropyske reptilen, wylst

saak, it moast in iepenbiere gunning

de beide lokalen lekker koel wienen mei

wurde. Mar aldergelokst wie Bootsma de

de sinneskermen omheech. As de bern

leechste ynskriuwer en dus mocht Bonny

nei hûs ta wienen en de lokalen leech,

de put dwaan. Bonny hie earder ek yn de

hoegden wy de skermen net mear te

âlderkommisje sitten, dat wie dus fertroud

brûken. As de gemeente ús sin dien hie,

en it wie fijn, dat wy sa’n betûft man yn de

hienen se har de kosten fan fjouwer

boukommisje hienen.

skermen besparje kinnen.

Folgjende saak: wêr moast der boud

En dat yn in tiid dat minister Deetman de

wurde? It moaiste soe wêze flak by of

skoallen hyltyd gruttere besunigings oplei,

tsjin de beukerskoalle. Der wie sicht op de

dêr’t wy in protte lêst fan hienen en noch

foarming fan de nije basisskoalle en dan

mear fan krije soenen. Mar dêr letter mear

soe dit de moaiste opsje wêze. It probleem

oer.

wie, dat de beukerskoalle fan in oar

Mar mei de bou sels gong it as it slydjage.

bestjoer wie en dus wie der wer nij oerlis

It skeat allegearre lekker op en as it waar

nedich. Dat oerlis wie der gau út: de nije

moai bleau, soenen wy oan it ein fan ’t jier

skoalle moast tsjin de beukerskoalle

echt ferhúzje kinne.

op het Reade Plein in Easterwierrum.

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
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50 jaar Holle Bolle Tsjing!
In de eerste week van de
basisschoolvakantie verandert
Easterwierrum in één van de
decors van de Spulwike. “Holle
Bolle Tsjing!” klinkt het dan
overal. Menig Easterwierrumer
deed mee als kind, en velen
van hen werden later leider.
Dit jaar bestaat de Spulwike
50 jaar. Astrid Boersma en
Arjen Schoustra blikken terug.
DOOR TRUDY DE VOS

Achterste rij
(vlnr): Gerard
Tuinman,
Jan Marten
Rottinée, Silvia
Stoelinga,
Manfred van der
Meer.
Voorste rij:
Astrid, Jan
Bruinsma en
Thijs Eekerk.

De Spulwike startte in 1972
in de gemeente Baarderadeel,
voor kinderen wiens ouders
geen vakantie konden betalen.
Tegenwoordig is de week bedoeld
voor alle basisschoolleerlingen
uit het voormalige Littenseradiel.
Zij worden verdeeld over
Easterwierrum (groepen 3 en 4),
Easterlittens (groepen 5 en 6) en
Weidum (groepen 7 en 8). Jaarlijks
doen er zo’n 650 kinderen mee.
Dat kan alleen met dank aan de
vele vrijwilligers die betrokken
zijn. Tegenwoordig zijn er zo’n
125 leiders in de leeftijd tussen
18 en 35 jaar. Daarnaast zijn nog

zo’n 150 vrijwilligers indirect
bij de Spulwike betrokken. Denk
bijvoorbeeld aan alle thuisbakkers
van de duizenden pannenkoeken die
in de Spulwike worden opgegeten.
Opkloppudding
Wij plukten twee voormalig
leiders uit de enorme lijst van
Easterwierrumers die meehielpen
aan de Spulwike: Arjen Schoustra
(zie het kader bij dit stuk) en
Astrid Boersma. Als kind vond
ze de Spulwike al fantastisch.
“We gongen in wike lang op de
fyts nei Weidum yn âlde klean.
Dan gongen je hutten bouwen,
spultsjes dwaan en fansels bleaunen
we in nacht te sliepen. De jonges
yn de boerepleats en de famkes yn
de sportseal. Op tongersdei ieten
we pankoeken en opkloppudding.
We hiene dan in bûnte jûn en soms
ek noch in nachtkuier.” Een tent met
je groep bouwen en die versieren,
een groepsfoto maken, ranja
drinken, flink met verf knoeien,
spelletjes doen, liedjes zingen en
oneindig vaak “Holle Bolle Tsjing!”
roepen: toen hoorde het er al bij, en
nog steeds zijn het vaste onderdelen
van elke Spulwike.

Rôze famke
Als 15-jarige werd Astrid één
van de ‘rôze famkes’, die nu wel
als de ‘ranja-minsken’ worden
aangeduid: “Ranja útdiele,
krêppapier knippe, ferve útdiele,
we wiene de helpkes.” Daarna
werd ze leidster en kreeg ze eigen
groepjes van 5 of 6 kinderen.
Omdat de jongste kinderen in
Easterwierrum twee dagen blijven,
had ze twee groepjes in één week.
“It wie moai om te sjen hoe’t
de bern it fjild op kamen. Guon
stiene der by fan ‘Kom mar op’,
oaren fûnen it spannend. It wie de
keunst om se allegear moaie dagen
te jaan, op harren eigen wize.
Eltsenien hearde derby. Ek bern
dy’t om ien of oare reden net sa
maklik mei komme koene.” Er is
wel eens een kind weggelopen,
maar dat was gauw terug: “It falt
wol op yn de buorren as der
in bern allinnich rint tidens de
Spulwike.”
Als ze het plakboek erbij pakt,
komen er foto’s langs waarop ze als
Chinees is verkleed, maar ook staat
ze bij een televisie en natuurlijk
de circustent die speciaal voor
Spulwike werd gemaakt. Een foto
waarop de kinderen op een wagen
zitten achter een trekker, mag ook
niet ontbreken. “Dat mocht doe
noch. We rjochten de bern ek wol
ôf. As der ien stean gong, wie it
daliks ‘SITTE!’. It is altyd goed
gongen.” Astrid constateert een
beetje spijtig: “De regels wiene doe
net heal sa strang as tsjintwurdich.”
Douche
Natuurlijk deden ze het voor
de kinderen, maar de leiders
hadden onderling ook een toptijd.
Ze sliepen bijvoorbeeld bij de
boerderij van Germ Boersma
(waar Ruurd en Liesbeth nu
wonen), later in tentjes achter de
katholieke kerk en “by de pleats
fan Evert en Agatha” (waar Frank
Jorna nu woont). Astrid bleef dan
wel slapen, maar douchte mooi
thuis. “Dat moast ek wol, want
der wie mar ien dûs. Al wiene
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der ek wol minsken dy’t by Evert
yn de melkput dûsten. De jûnen
wiene hiel gesellich: gitaar derby,
meielkoar sjonge, let op bêd en
betiid der wer ôf. Dan krije je wol
bining mei elkoar.”
Ferantwurdlikheid
Easterwierrum kent Astrid als een
organisatietalent dat zich enorm
inzette voor onder meer het Berne
Iepenloftspul, de kaatsvereniging
en nu de Merkecommissie. De
basis daarvoor is gelegd bij de
Spulwike. Nadat ze vijf jaar
leidster was, zat ze ook nog
vier jaar in de hoofdleiding.
Daar vond ze het superleuk om
thema’s en spelletjes te bedenken,
genoeg vrijwilligers te regelen,
pannenkoekenbakkers in te
schakelen, en alles te regelen
wat maar nodig was. “De lieders
binne by de bern en ha gjin tiid
om derfoar te soargjen dat alles
op tiid klear stiet. Dat docht de

haadlieding. Ik ha dêr in soad
leard. Je sjogge dan hoefolle
wurk der efter de skermen dien
wurdt. Dy pankoeken of trekkers
en weinen ferskine net samar; dat
moat al regele wurde. It is wol in
hiele ferantwurdlikheid dy’t je ha.”
Astrid genoot van haar tien jaar bij
de Spulwike. Toen ze eenmaal aan
het werk was, kostte het haar een
week aan vrije dagen, maar dat had
ze er graag voor over.
“Ik fûn en fyn de Spulwike
fantastysk. Ik ha der sa folle
minsken kennen leard. Sels bak
ik noch alle jierren pankoeken
en ik ha fansels sicht op it fjild.
Sa genietsje ik noch mei.”
Intussen is het de beurt aan
zoon Douwe om mee te doen
aan de Spulwike. “Hy fynt it ek
geweldich”, zegt Astrid. “Dy
survivals fynt hy machtich. Troch
de sleatten en it lân baggerje
en gekke spultsjes dwaan. Hoe
smoarger, hoe moaier.”

“Ik fûn en fyn de
Spulwike fantastysk.”

Freonskip is it moaiste oantinken

Arjen Schoustra is ek noch
altyd in fanatike Spulwikeoanhinger. As bern hat er
nea in kear de Spulwike
mist. Fanôf dat Arjen 15
wie, hat er meidien fan
1995 oant 2003. Earst as
lieder, dêrnei hat Arjen yn
2000 nei Amearika west en

hat er de lêste trije jier fol
makke as mikrofoan-man.
No mei Arjen graach helpe
dêr’t dat nedich is, sa hat er
mei it 35-jierrige jubileum
al it ferfier regele. Destiids
wie der in doarpetocht mei
feeweinen en miedemaweinen, rjochting it Freule-

fjild yn Wommels omdat
De Kast dêr klear stie om
te spyljen. Mar ek trije jier
lyn, doe hat Arjen noch in
skomparty by him yn ’e
loads hân, machtich fynt
er it.
Ast Arjen fregest nei syn
moaiste oantinken oan de
Spulwike, hoecht er net lang
nei te tinken. “Freonskip”,
seit er fuort. “It jier dat ik
yn Amearika siet, ha ik
de ploech twa kratten bier
tastjoerd. As betankje krige
ik oer de faks-masine fan
myn Amerikaanske baas
in 40-siden-lange brief
werom, dat fûn de baas net
sa grappich, haha!” Mar ek
tsjintwurdich. “Ik kom noch
wolris âld Spulwike maten
tsjin, en dan ha je altyd
daliks dy bining wer.”

Ek de bern, Froucke, Jimte
en Trude binne al besmet
mei it Spulwike-firus.
“Dy dogge letter fêst ek mei
as lieder!”, seit Arjen.
MARIE ETTA FOPMA
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De plannen foar Rydwei 18
It is mannich Easterwierrumer opfallen dat der oan de Rydwei
wat mear romte makke is. En dat is net samar efkes dien: de
beammen moasten der wei omdat we in nije ynwenner yn
Easterwierrum krije, dy’t op dat hoekje in húske bouwe sil.
Dêrom dit stikje, as ynformaasje oer wat der komme sil.

Gerben de Vries út Boazum
hat plannen om in húske yn
twa fazen te bouwen, omdat
der net in soad wenromte
frij komt yn ‘e omkriten.
Yn augustus 2021 hat er de
grûn kocht. Mei tastimming
fan de gemeente binne de
beammen fuort helle, sadat
er fan’t simmer bouwe kin.
Ek is yn maart 2022 de
boutekening goedkard. It
wurdt in moaie wenning dy’t
yn it doarp passet, neffens Hûs
en Hiem. De folgjende stap
is de boufergunning. Dizze
is yntsjinne, mar it kin wol
acht wiken duorje oant dêr in
antwurd op komt. Yn maaie
2022 komt dus it hege wurd
derút oft Gerben fan ’t simmer
los kin.
Enerzjyneutraal
Boubedriuw Heeringa fan
Wytmarsum sil Gerben
syn húske bouwe. Omdat
it hûs yn twa fazen boud
wurde sil en omdat it hûs
op enerzjyneutrale wize
realisearre wurdt, hat de
finansjeel adviseur dit
bedriuw oanret. Gerben
sil sels begjinne mei de
fundearring, mei wat help
fan freonen, kennissen en
famylje. Dêrnei sil er it
boubedriuw helpe, om sa wat
manoeren te besparjen.

Gerben sit sels noch oant july
2022 op see en it is dus de
bedoeling dat er nei de boufak
begjint mei de fundearring.
Oft it op heipeallen komt
of op betonplaten, dat is
noch mar de fraach, omdat
der letter ek noch by oan
boud wurde kinne moat.
Sa as earder al sein, wurdt
it in enerzjyneutraal hûs.
Der komme sinnepanielen
foar de elektrisiteit en de
ferwaarming sil regele wurde
troch in lucht/waarmte pomp.
Gerben wol ek graach in
houtkacheltsje en miskien ek
noch in houthokje of garaazje
derby.
Yn de earste faze is it
húske bewenber foar twa
folwoeksenen en eventueel
ien poppe. Mocht de
húshâlding dan noch grutter
wurde en it finansjele aspekt
kloppet, dan kin it hûs noch
útwreide wurde. Dan komt
der achter noch fjouwer meter
by oan, wat de wenkeamer
wurde kin en dan komme der
noch twa sliepkeamers by.
It is de bedoeling dat Gerben
de Vries yn july 2023 op de
Rydwei 18 komt te wenjen.
Ek sil de redaksje dan by him
del komme om him oan it
doarp foar te stellen.
MARIE ETTA FOPMA

Keukenkribels!
Doe’t ik ûndersteande koeken
bakt hie, moast ik tinke oan it
Koekjemeunster fan Sesamstraat,
dat song dat de moanne in koekje
wie. Dizze koeken lykje wol wat
op de moanne, se falle aardich grut
út. Ik hie fiif beskieden bultsjes op
in bakplaat makke, mear hie ek net
moatten, dan hie it ien grutte koek
wurden (ek lekker). Grut ferskil mei
Koekjemeunster syn moanne is dat
dizze koeken brún binne, der giet
flink wat sûkelade yn it resept.
Dus, sûkeladeleafhawwers, dit
wurde sûkeladekoeken like grut
as de moanne, dat klinkt dochs
hearlik? En dat binne se ek!!

Sûkeladekoeken
(10 grutte koeken)
230 gram brune sûkelade (melk)
60 gram bûter
95 gram blom
1 ytleppel kakao
1 mespuntsje sâlt
1 teeleppel bakpoeier
90 gram bittere sûkelade (puur)
2 aaien
100 gram sûker
90 gram ljochtbrune bastertsûker
-	 Raan de sûkelade (melk) mei
de bûter yn in kom. Doch dit
‘au bain-marie’, om’t sûkelade
oars gau ferbaant. Au bain-marie
wurket sa: set in panne mei in
laachje wetter op it fjoer en set
dêr in gruttere kom mei de bûter
en sûkelade op, sûnder dat dy it
wetter rekket. Omdat it wetter
hyt wurdt, ûntstiet der kondins.
Sa wurdt de kom ferwaarme en
raant de ynhâld. Wannear’t alles
raant is, de kom fan de panne
helje en it mingsel ôfkuolje litte.

-	 Set de oven oan op 170°C. (hite
lucht).
-	 Doch de blom en de kakao yn in
kom, tegearre mei de bakpoeier
en it sâlt.
-	 Snij de bittere sûkelade yn lytse
stikjes.
-	 Klopje yn in oare kom de aaien
mei de sûker en de bastertsûker.
Dat duorret wol efkes, it mingsel
moat yn hichte ferdûbelje.
-	 Foegje dan bytsje by bytsje it
blom/kakao mingsel ta en miks
alles goed trochinoar.
-	 Foegje it ôfkuolle
sûkelademingsel ta en miks ek dit
der goed trochhinne.
-	 Rier as lêste mei in leppel de
snijde bittere sûkelade troch it
gehiel.
-	 Skep mei twa ytleppels 5 bultsjes
besleek op in bakplaat mei
bakpapier. Soargje foar genôch
tuskenromte, se rinne flink út.
-	 Doch itselde by noch in bakplaat.
-	 Bak de koeken sa’n 14 minuten
yn de oven.
Lekker ite!

Groetnis,
Hilda
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Wat kijk jij nou?
Naam, leeftijd en beroep:
Jan de Schiffart, 55, vertegenwoordiger
van shredders.
Hoe lang woonachtig in Easterwierrum:
55 jaar.
Hoe kijk je graag tv?
Bij de hoge tafel, want pake heeft altijd
last van z’n rug. Netflix kijk ik niet, want
dan houd ik nooit meer op met kijken.
Welke serie heb je als laatste gezien?
Goede Tijden, Slechte Tijden. Als je dat
een week of drie niet ziet, kun je het nog
volgen.
Welke film of serie raad je je vrienden
aan?
Niks. Ik kan niks onthouden.
Welke film heb je al meer dan 3x
gezien?
‘Home Alone’, alle drie, tijdens de
Kerstdagen.
Wie is je favoriete acteur/actrice?
Monique van de Ven. Ik vond haar
heel goed in ‘Turks Fruit’. Dat was een
indrukwekkende acteerprestatie.
Wat voor series/films vind je
verschrikkelijk?
Thrillers, moord, alles wat Dietmer ziet.
Als ze een film over jouw leven zouden
maken, wie mag jou dan spelen?
Dat wordt lastig. Doe Silvan maar.

Jan is niet zo goed in titels,
maar ‘Home Alone’ en GTST zijn
wel blijven hangen.
Net als Monique van de Ven in
‘Turks Fruit’. Het is inderdaad
sprekend Harmina.
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Als er een realityshow over
Easterwierrum zou komen, bij wie
moeten ze dan beslist filmen?
Bij Gerrit Bouma. Of Anton van der
Wal. Meer sterren hebben we niet in
Easterwierrum.
Wie mag de volgende keer verschijnen
in deze rubriek?
Anton. Want Anton is mijn vriend.
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75 jier Doarpsbelang Easterwierrum
Dit jier is it 75 jier lyn dat de
feriening fan pleatslik belang
oprjochte waard yn Easterwierrum. We geane efkes
werom yn de tiid.
It wie yn it jier 1947 doe’t
in oantal ynwenners fan
Easterwierrum it idee krigen
om in feriening fan pleatslik
belang op te rjochtsjen. Dêrom
waarden de minsken út it doarp
op 8 oktober oproppen om de
earste gearkomste ûnder Theo
van Manen (haad fan de skoalle)
by te wenjen. 18 Persoanen
kamen opdaagjen en wol; Theo
van Manen, S. Sypersma,
D. v.d. Zee, Tj. B Douma,
S. Schaafsma, A. Tiemersma,
W. van Dijk, Doeke Meintema,
P. Hoogma, Broer. Y. Boersma,
Thys Seakles Altenburg, D.
Douma, Tjalling Hoekstra, Jan
de Schiffart, Frearik Hoekstra,
Hinze Weiland, J. de Jong en
P. Krol.

De earste bestjoersferkiezing
Theo van Manen jout mei
foarbylden útlis oer hoe’t
in pleatslik belang wurket.
Dêrnei wurdt de oanwêzigen
frege oft it wol sinfol is om
in feriening op te rjochtsjen.
Mei algemiene stimmen wurdt
besluten om in feriening op
te rjochtsjen en alle oanwêzi
gen jouwe harren ek fuort op
as lid. Wat folget, is it hâlden
fan in bestjoersferkiezing.
Der moatte trije leden ferkea
zen wurde. By de earste frije
stimming wurdt der keazen
foar Theo van Manen. By de
twadde stimming D.B. Mein
tema en by de tredde TJ. B
Douma. Van Manen wurdt
foarsitter, Meintema sekretaris
en Douma ponghâlder.
De earste saken wurde
besprutsen.
Wat fuortendaliks op tafel
komt, is it yn oarder meitsjen

fan it sportterrein. Hoe’t it
komt, is dan noch net bekend.
Hja geane der fanút dat de
gemeente wol in bydrage
leverje sil om de kosten fan it
terrein yn oarder te meitsjen.
Der sil boppedat in berop dien
wurde op in bydrage fan de
eigen ynwenners.
De strjitferljochting hjir yn it
doarp dy’t as ûnfoldwaande
beoardield wurdt, hat ek de
oandacht. Besluten wurdt om
dit by de gemeente yn te brin
gen en dit sa gau as mooglik
te ferbetterjen. De stjonk-sle
atsjes yn en by it doarp is ek
in punt dêr’t oer praten wurdt.
It is miskien better om se te
dimpen en riolearring oan te
bringen by guon hûshâldings.
De kontribúsje wurdt fêststeld
op 1 gûne yn it jier. It lêste punt
giet oer it net ferheegjen fan
de tariven fan de wike-kaart
foar skoalbern dy’t mei de bus
nei skoalle geane. Dit ferfier

waard fersoarge troch LAB
(Ljouwerter Auto Bedriuw).
Wierskynlik hie in doarp hjir
doe ek in stim yn.
De folgjende gearkomste is
op 15 jannewaris 1948 de jûns
om healwei achten yn it Kafee
fan Speckmann. Dit wurdt as
in tige wichtige gearkomste
besjoen en sa ek oankundige.
It sportterrein stiet dan heech
op de aginda. Dêr komme 28
leden op ôf.
Stephan Kurpershoek

Aan het eind van Tsjerkepaad,
aan de voormalige opvaart naar
Tsjerkebuorren, is in het begin
van de negentiende eeuw een
leerlooierij en vellenbloterij*
gevestigd. Deze locatie werd
destijds Vellenburg genoemd.
In 1806 is schoenmaker Folkert
Hanzes Postma de huurder,
maar bij de verkoping wordt hij
tevens eigenaar. Hij verkoopt dit
pand in 1825 aan zijn zoon Jan
voor 1500 gulden. Jan is aanvan
kelijk meester schoenmaker,
maar later verdient hij de kost
als koopman. Na zijn overlij
den in 1861 verkoopt de familie
het pand voor 1961 gulden aan
handelaar Sybren Taekes Hiem
stra uit Boazum. Deze verhuurt
het aan timmerman Bokke
Douma, die in 1898 verhuist
naar de Singel. Het roomskatholieke kerkbestuur koopt
het huis in 1887 van Hiemstra

Leerlooierij Vellenburg
en verkoopt het weer in 1896
aan Tjebbe Roukes van der
Hoek uit de Haarlemmermeer.
In 1898 vestigen Seakele en
Sjoukje Altenburg-Jorna met
hun kinderen zich op Vellen
burg. Seakele is veekoopman
en paardenhandelaar en houdt ’s
winters zo’n zes koeien op stal.
Hij overlijdt reeds in 1917, zijn
vrouw Sjoukje leeft nog twintig
jaar langer.
Op 13 mei 1913 koopt zoon
Sjouke Seakeles Altenburg het
huis voor twee duizend gulden.
Een maand later trouwt hij
met buurmeisje Trijntje Jiskes
Hoogma. Het gezin wordt
uitgebreid met twee dochters
en zeven zonen. Sjouke huurt
verschillende percelen land van
o.a. de kerk en melkt hier twaalf

koeien. Daarnaast handelt
Sjouke in schapen. Wanneer hij
eens een groot aantal schapen
voor een goede prijs weet te
verkopen, brengt de postbode
samen met een politieagent de
opbrengst van duizend gulden
in Easterwierrum aan huis.
Sjouke en Trijntje verhuizen in
1931 met hun gezin naar Heiloo
in Noord-Holland. Zijn jongere
broer Thijs betrekt nu het huis
aan het Tsjerkepaad. Thijs is
veekoopman en houdt wat
vleesvee. Van de katholieke kerk
huurt hij twee percelen weiland,
dat aan de Easterwierrumer
Aldfeart (het huidige sporter
rein en Skuorrehofwei) en aan
de Skillaarderfeart liggen.
Zijn zuster Siebrigje gaat bij
Thijs inwonen, nadat haar man

Jan Landman in 1942 over
lijdt. Ruim vijftien jaar wonen
ze samen aan het Tsjerkepaad,
tot Siebrigje in 1958 overlijdt.
Thijs is een gedreven koopman
en plezierig in de omgang. Eind
jaren zestig verhuist hij naar
Doarpsstrjitte 20 en vervol
gens naar het Teatskehuis in
Blauwhuis, waar hij in 1979
op 94-jarige leeftijd overlijdt.
Het pand Vellenburg aan het
Tsjerkepaad wordt begin jaren
zeventig afgebroken.
Nico van der Werf
* Een leerlooierij bewerkt
dierenhuiden tot leer. Het haar
wordt eerst van de huiden
gehaald, de overgebleven vellen
heten ‘bloten’. De vlees- en
vetresten die daar nog aan
zitten, worden eraf geschraapt.

Tsjerkepaad.

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

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin bij:
bedrijven, instellingen en particulier
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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Het gezin van
Sjouke en Trijntje
Altenburg-Hoogma.

-

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

Zus en broer Siebrigje en Thijs Altenburg.
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Anthonius (Ton) Franciscus Planken fan Skuorrehofwei 10
Yn syn searje oer Ton Planken fan Skuorrehofwei 10 brocht Stephan Kurpershoek earder oan it ljocht dat Ton him yn de
Twadde Wrâldoarloch by it Dútske frijwilligerslegioen oansleat. Yn dit slotferhaal beskriuwt Stephan it ein fan de oarloch en
de gefolgen fan Ton syn kar.

De neisleep fan de oarloch
Berlyn (1944-1945)
Yn ferpleechhûs Haus Elmen by Berlyn
bliuwt Ton sa’n 5 moannen. Op 2 febre
waris 1945 wurdt hy wer oerpleatst nei in
oar ferpleechhûs, dat dan fêstige is yn in
middelbere skoalle, ek by Berlyn. Wat Ton
yn dy trije moannen dan noch allegear by
it ein hat, bliuwt wat in riedsel. It is wol
wis dat syn ienheid earne ticht by him yn
de buert is. Rezjimint De Ruyter wurdt
nammentlik oan it front by Berlyn ynset
ten. Oan it ein ta binne sy ferwikkele yn
gefjochten mei de Russen. Sy witte harren
úteinlik oer te jaan oan de Amerikanen.
Ton ferlit nei eigen sizzen by it naderjen fan
de Amerikanen yn maaie stikem it sikehûs
en giet op ‘en paad nei Nederlân. Dat moat
in hiele tocht west ha, want fan Berlyn nei
de grins is mar leafst sa’n 500 km. Dêr
komt by dat hy wierskynlik allinnich mar
syn unifoarm yn de kast hingjen hie en dus
earne oare klean op ’e kop tikke hat. Ien kear
by de grins jout hy in falske namme op en
wit sa de grins oer te kommen. Dit ferhaal
stiet yn Ton syn politike resjerzje-dossier,
mar oft it allegear wier is... ik betwivelje it.
Mei omdat hy wol faker de saak ferdraaide
fansels. Yn elts gefal wit hy foarearst út
de finzenis te bliuwen. Al mei al is dat
achterôf ek in gelokje foar him west, want
foaral yn it earste jier nei maaie 1945 wie
it yn de measte finzenissen en kampen in
ferskrikking foar minsken dy’t de kant fan
de Dútsers keazen hiene.
Werom yn Nederlân
Ton set oer de grins wer ôf nei de hoeke
dêr’t hy wei komt. Opmerklik...want wie
dat net krekt de omjouwing dêr’t hy tsjin
de lampe rinne koe? Yn Barendrecht krijt
hy ûnderdak by de famylje Rosmolen op
de Gebroken Meeldijk. Dêr bliuwt hy oant
augustus 1945. Hy wurket dan in skoftke
by de NV Waldorp radiofabryk yn Den
Haach.
Troch syn minder funksjonearjende earm
kin hy blykber in geskikter baantsje krije
as sjauffeur (autobewaker). Sa bedarret Ton
dan yn Rotterdam op de 1e Middelland
straat 30B, dêr’t hy yn in keamer lûkt. Yn
die tiid leart hy ek Margaretha (Greetje of
Greet) Adriana Boot kennen. Sy is berne yn
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Den Haach op 13-12-1916 en is dus sa’n 6
jier âlder as Ton. Op 5 maart 1946 stappe
se yn it houliksboatsje. Dit stiet dan ek yn
’e krante.

Yn finzenskip
It gelok liket wer op ’e hân fan Ton, mar
de saken rinne oars. Blykber binne se him
dochs op it spoar kaam. It is 12 desimber
1946 en Ton is by syn skoanâlders op besite
yn Den Haach. Sy ha dêr in gruthannel yn
pikelfleis (fleisfabrykje). Dêr wurdt hy
oanholden, meinommen en dêrnei ûnderf
rege op it plysjeburo. Foar de famylje Boot
hat dit wierskynlik in hiele ferrassing west.
Ton komt dan earst terjochte yn in finze
niskamp foar kollaborateurs op de Kanaal
weg yn Rotterdam. Twa dagen letter op 14
desimber wurdt Ton wer ûnderfrege troch
de politike resjerzje fan Rotterdam. Greetje
is dêrby ek oanwêzich. Sy hat foar de twa
plysjes dy’t Ton ûnderfreegje elk in woarst
meinaam en freget harren dan om Ton myld
te straffen. It oannimmen fan dy woarsten
hat letter noch konsekwinsjes foar de plys
jemannen, want it wurdt min of mear sjoen
as omkeaperij en sy reitsje dêrtroch dochs
wat yn de problemen.
Op woansdei 18 desimber bringt Greetje
Ton in pear waarme tekkens. Dit is skyn
ber ek wol nedich, want de gefoelstempe
ratueren lizze yn dy wike om de -15 graden
hinne. Op 30 desimber 1946 wurdt Ton
oerpleatst nei it finzeniskamp op de Cris
pijnlaan yn Rotterdam. Dêrnei bedarret hy
op 25 maart 1947 yn it ynternearringskamp
Vught. Dit is dan syn lêste stasjon.
Greetje wurdt ek regelmjittich ûnderfrege
oer de gong fan saken. Sa ek op 21 juny
1948. Se jout oan dat se har man mist en
it feit dat hy fêst sit, har net bepaald goed
docht. Se slacht har der trochhinne, seit
se. Oerdei wurket se as skjinmakster fan
kantoaren en jûns docht se hjir en dêr noch
húshâldlik wurk. Sa ferstelt se klean en
stoppet se hoazzen. Har âlders steane har
boppedat ek noch finansjeel by. Se garret
ek noch wat, want Ton moat fansels, at hy
frij komt, wol wer wat yn ’e knappe klean.

Ut de finzenis
Op 2 novimber 1948 falt it beslút om Ton
yn frijheid te stellen mei in proeftiid
dy’t

einiget op 12 desimber 1951. Ton set him
dan te wurk by syn skoanâlders yn it fleisfa
brykje yn Den Haach. It is dúdlik dat sawol
Greetje as ek hâr alders gjin probleem
meitsje fan it eardere geheim fan Ton.

Ton hâldt him rêstich en dat is werom
te sjen yn de tuskentiidse rapporten fan
Stichting Toezicht Politieke Delinquenten.
Dêryn stiet dat hja bysûnder tefreden is
oer Ton Planken en dat tafersjoch eins net
mear nedich is. Op 4 april 1972 krije Ton
en de famylje Boot in klap te ferwurkjen.
Greetje (Margaretha Adriana) ferstjert dan
yn ‘e âldens fan 55 jier. Dan te begripen dat
har heit Johan Karel Boot úteinlik 87, mem
Lena Boot 101, broer Arie 104 en suster
Adriana 100 wurde... Lang bliuwt Ton net
allinnich, want yn datselde jier leart hy
Nelly vd Weerd kennen. Op 1 maaie 1973
trout Ton mei Nelly (Nel). At Ton dan noch
wat kontakt hâldt mei de famylje Boot, is
my net bekend.

net. Omdat Nederlân kapitulearret, beskô
get hy Nederlân net langer yn oarloch mei
Dútslân. It besef dat hy yn frjemde tsjinst
gong, wie dan ek net by him bekend. Heit
Cornelis Planken wurdt nei de oarloch ek
ûnderfrege en bestriidt de wurden fan Ton.
Hy sjocht soan Ton as in grutte fantast
en aventurier dy’t net pryster hoegde te
wurden, want dêr wie hy yn it gehiel net
iens geskikt foar.
In drege tiid
It wie foar de measte finzenen sa as Ton
oant 1948 net maklik. Sy hoegden op gjin
inkel begryp te rekkenjen foar de kar dy’t
se earder makke hiene. Dêr komt by dat se
troch de oppassers en lieding fan de finze
nis faaks ûnminslik behannele waarden.
Ut ûndersiken fan Belifante die dat dúdlik
bliken. Foar de groep dy’t idealistysk tsjin it
Bolsjewisme fochten hie, sa as Ton, is it nei
de oarloch wierskynlik ekstra dreech west.

Nei de oarloch waard Ruslân stadichoan ek
sjoen as fijân en dêrmei de kommunisten
yn Nederlân ek. It makke net út dat mannen
as Ton tsjin it kommunistyske Ruslân foch
ten hiene. Sy waarden sjoen as ferkeard en
dat bleau sa.
Traumatyske ûnderfiningen yn ’e finzenis,
oan it front, frustraasje, ferfrjemding fan
beminden en famylje dy’t mei je brutsen
ha, wrok tsjin de maatskippij, selshaat, en
je misferstean fiele
wiene faaks it gefolch en dat tekenet fansels
in minsk. Al mei al wie dit ek by Ton Plan
ken werom te sjen yn syn weromlutsen,
sletten hâlding.
Nei it ferstjerren fan Geertje hâldt Ton
him mooglik winsklik stil oer syn ferline.
At syn frou Nel it wol witten hat, is net
bekend, mar it soe mar sa kinne fan net. Sy
ferkundige ek yn Easterwierrum tsjin mins
ken dat hy yn it ferset sitten hie. Wêrom
Ton dit ferhaal eins betocht hat, is my in

riedsel, it rôp just mear fragen op en makke
him just nijsgjirrich. Miskien wie dat eins
presys wat hy just woe?
Yn 1953 koe Ton syn boargerskip werom
krije en mocht dêrom ek wer stimme.
Rûnom Ton Planken bliuwe der fansels
noch in protte fragen hingjen, mar ik bin
bang dat op de measte fragen gjin antwur
den mear komme.
Stephan Kurpershoek

Even puzzelen – Sudoku



Neisleep
Nei de oarloch docht bliken dat Ton net
de ienichste is dy’t him oanmelden hat
as militêr. Yn elts gefal ha sa’n 25.000
(mooglik noch folle mear) Nederlanners
fochten oan ’e kant fan ’e Dútsers. Dit set
Nederlân op it earste plak yn ferliking mei
oare besette lannen. Foaral nei de ynfal
fan de Dútsers yn Ruslân melde in protte
harren oan as frijwilliger. Dit wie fansels
foaral te tankjen oan de bangmakkerij en
propaganda fan de Dútsers. Net te ferjit
ten, Dútslân wie yn de earste jierren fan
de oarloch fansels noch oppermachtich en
hja koe doe noch net besjen dat se úteinlik
ferlieze soene.
Ton jout by in ûnderfreging oan dat hy him
út idealisme úteinlik oanmelde as frijwil
liger. Wat ek meispile, wie dat hy fan syn
heit pryster wurde moast en dat woe hy
25
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Nieuws uit de school

• 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
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De Fôlefinne heeft zich de afgelopen jaren steeds meer
verdiept in techniekonderwijs. Dit komt voort uit interesse
van de leerkrachten, maar ook omdat niet elk kind enkel
gebaat is bij alleen maar reken- en taalonderwijs. Wij willen
ons ook richten op dingen die kinderen wel kunnen en die
weer andere vaardigheden van kinderen vragen. Hiermee

voeden wij de nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen
die ze allemaal van nature bezitten. Bovendien zetten wij
zo ook in op de 21e-eeuwse vaardigheden zoals: probleem
oplossen, samenwerken, creatief denken, kritisch denken en
communiceren. Toen wij in het begin van het jaar net als elke
andere basisschool in Nederland extra geld kregen vanuit het
Nationaal Programma Onderwijs, hebben wij dan ook gekozen
om te investeren in nieuwe techniekmaterialen en het inrichten
van een techniekruimte in de school.
Wij zijn volop in ontwikkeling en de kinderen vinden het
ontzettend leuk, leerzaam en interessant om alle nieuwe
techniekmaterialen te ontdekken.
Op woensdag 13 april is er een open dag georganiseerd
voor alle scholen van OT Noord. Op die dag zijn ook onze
schooldeuren open voor alle (nieuwe) ouders, grootouders en
andere belangstellenden. Wij hebben twee momenten waarop
er gekeken kan worden in de Fôlefinne: tussen 9.00-10.00, dan
volgen de kinderen hun reguliere programma en tussen 13.00
en 14.00, dan gaan we schoolbreed met techniek aan de slag.
Kom gerust een kijkje nemen de koffie en thee staan klaar.

Met vriendelijke groet,
Marije de Jong
Locatiecoördinator
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Groep 1, 2, 3

Groep 1, 2, 3

Wij werken over de ruimte.
op de melodie van de wielen van de bus.

de planeten draaien om de zon.
om de zon, om de zon.
de planeten draaien om de zon.
en wij kennen er negen.

mecurius, venus, aarde, mars,
jupiter, saturnus
uranus ,neptunis
en pluto ook.
dat zijn ze alle negen

ik wil astronaut worden.
Astronautje wil ik worden, ik wil hier ver vandaan.
Ik wil een ruimteschip besturen en landen op de Maan.
Ik wil naar Venus en naar Mars en dan naar Jupiter.
En tenslotte wil ik landen op een mooie ster!
Ik ga eerst in een baan om de Aarde heen.
Dan vlieg ik door de ruimte helemaal alleen.
Daarna ga ik vol gas met mijn superraket, totdat ik eindelijk voet op Mars heb gezet!
Astronautje wil ik worden, ik wil hier ver vandaan.
Ik wil een ruimteschip besturen en landen op de Maan.
Ik wil naar Venus en naar Mars en dan naar Jupiter,
en tenslotte wil ik landen op een mooie ster!
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Groep 4, 5, 6

Hoi ik ben Jort! J.O.R.T. Ik ga een verhaal

Dit gaan we doen in de vakantie

voor jullie maken! Komt ie dan.

Genna: Ik ga op vakantie naar Texel.
Lyssa: Ik ga zwemmen bij het strand.

In de groep zijn we nog steeds met zijn allen hard aan

Hoi ik ben Bert, ik hou van spelen. Mijn

het werk met elkaar. De afgelopen weken stonden in het

beste vriend is Bob, hij houdt van voetbal

Lyssa: We gaan ook veel snacken.

en met mij spelen. Tenminste dat denk ik.

Genna: En wij gaan lekker met de hondjes naar het bos.

Ik ga nu maar verder naar mijn verhaal.

Lyssa: En we gaan in een groot huis, waar weet ik nog niet…

teken van de IEP toetsen en daarna zijn we verder gegaan
met het programma. We werken steeds zelfstandiger
en vlotter en de kinderen kijken hun werk zelf zoveel

Ik was aan het voetballen met Bob en in

mogelijk na. Er is steeds meer gelegenheid om extra

Genna: En ik ga ook veel naar het strand!

Door Genna en Lyssa, groetjes!

één keer was de bal lek. We vonden een

opdrachten of pluswerk te kiezen en af en toe is er ook

pijl in de bal. En we hoorden geritsel in

tijd voor spelletjes of eigen keuze. Al met al gaat het dus

de struiken en een enorm harde brul.

super, dus we gaan lekker zo door!

We zagen een grote schaduw en keken
omhoog, aaahh! Een reuzen pijl-en-boogschieter! Rennen! zei ik, maar Bob was al

Jimte

De maitiid

weg, ik begon ook te rennen. De huizen

2 weeken geleden heb ik gevoetbalt en ik heb 10 – 2 gewonen en
ik heb mijn vader geholpen met de koeien en op de boederij. Feel
buiten geweest en ge speelt. Dat was leuk!

gingen kapot ik dacht papa, mama kom.
Maar die renden al weg. Pfieuw! Er zoefde

De maitiid komt d’r oan!
De blommen bloeie.
En de gûgels fluitsje.

Gijs

een pijl langs mijn hoofd. Pfieuw, pfieuw!

Ik heb vandaag in het kraaiennest geseten en schomeltjespring
gedaan en ik heb met Sijtze en Jort gespeelt in de nacht gestoeit
gisteravond. Ook veel gevoetbalt en we ziten nu op school en dat
was het einde.

2 langs mijn lichaam ik sprong weg.

En de hûnen beginne te blaffen.

PFIEUW! Een vuurpijl, nee! Ons huis! Ik

De pykjes komme út it aai.

ging naar een voorlopig veilige plek. In de

De hynders stean in it lân.

Groetjes Jimte en Gijs

Het weekend van Wybe en Sijtze
Wybe en Sijtze gaan vandaag spelen.
En dan gaan we in het dorp spelen.
We gaan voetballen en op het plein.
We gaan ook schommelen.
En we gaan zaterdag een wedstrijd spelen.
Hopelijk gaan we winnen en scoren!
En dit was ons verhaal

De Lente van Thys, Sjoerd en Wytse

en als ik bedoel dat ik waanzinnig bang

1 2 3 BOB!! JA!!! KOM!! OKEE!! Bob was

Thys is weer naar Ameland geweest en heeft een wandeling

er. Eh waar gaan we heen zei ik.

gemaakt en veel andere dingen gedaan. Wytse is in het bubbel
bad geweest en dat vond hij leuk! Hij is ook naar Zeeland

Groetjes!

Troch: Mare en Froucke

Pfieuw, pfieuw. Ik was waanzinnig bang

waanzinnig bang ben. Okee ik ga roepen.

Sjoerd een lammetje geboren. En ze verwachten nog meer!

alle drie gevoetbald met elkaar en in het dorp gespeeld.

ik dat het 2 monsters waren, snel weg…

En de pûzen wachtsje op de mûzen.

ben dan bedoel ik dat ik waanzinxnig,

Sjoerd heeft slootje gesprongen met de polsstok en er is bij

geweest. Sjoerd en Thys hebben veel gespeeld en we hebben

verte zag ik Bob rennen. In één keer zag

We fytse troch de greide.

Hoi in bin Trude.

Nergens. We maken die monsters dood.

Myn heit is hast jierdei en de maitiid komt eroan!

Okee ik pak een pijl en gooi hem keihard

Dan flean ik yn it lân en ik bin krekt nei Amelân west.

tegen zijn hoofd. Bob deed hetzelfde bij

Ik ha folle leart op skoalle en ik ha sprongen mei Zellie.
Ik ha sin yn de simmer en moai waar.
Groetnis, Trude!

het andere monster. En we hoorden een
keiharte plof. Gelukkig waren we gered.
Dit was het einde!
Gemaakt door Jort. Groep 6.
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Quarantaine en mijn weekend
Ik heb in het weekend mijn kinderfeestje gehouden en we
hebben met mijn kinderfeestje gelasergamed en dat was super

Vrijdag
Het was vrijdag middag mijn vader kwam ons uit de klas halen.
we gingen naar Hof van Saxen met de hele familie, het was
gezellig en er waren veel glijbanen.

leuk en we hadden daar ook patat gegeten en we hebben 2
rondes gelasergamed en ik mocht de teams bepalen en ik had
Yvana, Kayleigh, Mirthe, Siger, Matthew, Doutzen K, mijn nichtje

glijbanen
1. De bombo: heeft een vrije val en een gigantische trechter

en mijn zus had mee gelasergamed en toen we weer naar ons

2. De intenso: heeft bochten en je kunt zelf stijlen kiezen

huis gingen hadden we ook nog film gekeken de film: Encanto

3. De saltato: heeft 4 kleinere trechters en gaat best wel snel

en die was super leuk en ik heb zondag corona gekregen dat was

4. De presto: is snel en je krijgt veel water in je smoel

natuurlijk niet leuk want ik verveelde mij ook want ik kon niet
echt naar buiten alleen in de tuin dus ik kon ook niet naar school
dus ik moest 5 dagen thuis blijven en daarna mocht ik weer naar
school.

Dat waren de 4 glijbanen en uiteraard was er een wildwaterbaan
die op zich wel snel ging, maar te .... dat valt ook best mee.

De lente

Techniek

Het is mooi weer.
De laatste twee weken het heeft nog niet geregend.
Ik heb 5 dagen in quarantaine gezeten.
Ik had gefietst dat was wel leuk.
Toen ik eindelijk weer uit quarantaine mocht had ik met de
anderen gevoetbald bij de Tysker.
En ik had ook nog een kinderfeestje van Doutzen van Eek.
We hadden gelasergamed in Heerenveen battlehouse.
Wat was leuk ik was de eerste ronde eerste en de tweede ronde
was ik derde.
En daarna gingen we film kijken Encanto.
Daarna gingen we om half tien weer naar huis.
En ik heb ook nog een spreekbeurt gehad over vissen.
Het was wel een leuke spreekbeurt vond ik zelf.

Wij hebben op onze school techniek.
Met techniek doen we allemaal leuke dingen
Zoals: Mindstorm, Wedo2, Scratch
en de net nieuwe techniek torens.
Bij Mindstorm moet je programmeren en bouwen met lego
Je maakt dan bijvoorbeeld een autoa die je kunt
program meren.
Bij Wedo2 kan je ook een autootje bouwen en
nog wat andere dingen
Bij Scratch kun je je eigen game maken het is best lastig
en soms lukt het niet, maar meestal wel. Je kunt
leren hoe een poppetje kan lopen, springen en vallen.
De techniek torens zijn net nieuw we kunnen nu
allemaal andere activiteiten doen, zoals een huisje bouwen
van stokjes, een knikkerbaan maken en nog veel meer.

Er waren 2 zwembaden.
Wij zaten in een groot huis met een rieten dak en drie trappen

Op school techniek

Sybrenspeerstra groep8

naar boven, ieder gezin had een eigen trap en eigen halletje,
verdieping. en ieder kind/ouder had een eigen kamer

Wij hebben op school techniek torens gekregen en daar zitten
allemaal techniek opdrachten in ik heb met Riksteen hele
grappige maar ook best vieze opdracht gedaan met techniek
uit de techniek torens we hebben namelijk haargel gemaakt
er zat natuurlijk een uitleg bij en je moest het zelf maken als
je de stappen had gevolgd moest je het daarna een half uurtje
laten staan en dan werd het echt gel en dat was onze techniek
opdracht en daar zijn we nu mee klaar. Ik heb ook een keer

Zaterdag
We gingen zwemmen,bowlen en ik ben 3 keer van de bombo
geweest.
Zondag
We gingen laser gamen, klimmen en zwemmen, bij het het
avond zwemmen was er geen rij bij de bombo dus we konden
gewoon doorlopen, een band pakken en gaan.

techniek iets heel leuks gedaan ik vond het zelf super leuk en
het heet: Encaustic en je moet met krijtjes tegen een soort

Maandag

spring

strijkijzertje aan en dan smelt het krijtje en dan kan je dat op een

Dit was de laatste dag en er was bij geen enkele glijbaan een rij

High in the sky

soort dik papier doen en dan krijg je allemaal mooie effecten

En we gingen met de hele familie van de wildwaterbaan; daarna

A larks cheering jubilee

en waar je het op doet is geen papier maar een soort kaartje

moesten we naar huis en was familieweekend voorbij.

Mild air of springtime

Dit was mijn familieweekend

Maitiid

je kan het aan iemand geven en er is ook een brandpen je kan
de brandpen in een krijtje steken en dan wordt het warm en
dan smelt het en zit het aan de brandpen en kan je er nog leuke
figuren op maken de brandpen en het strijkijzertje moeten wel
in een stopcontact want anders worden ze niet warm en kan het
krijtje niet smelten.

Heech oan de himel

En nu komt mijn familieweekend gedicht:

We propten ons vol en de vofgende dag moesten we weer
naar school. Vrijdag tot en met maandag, het weekend is
begonnen, we gingen naar het zwembad zo snel als we maar
konden. Daarna gingen we eten we propten ons helemaal vol
en de volgende dag moesten we weer naar school

Jubbelt bliid in ljurk
De maitiid is myld
Lente

Mijn afscheid
Het is vrijdag de laatste dag op mijn oude school sws de Syl.
Dus mijn afscheid van de school en kinderen (al waren we de enige in
de school) en mijn vrienden.
Mijn moeder en ik kochten de dag er voor heel veellekkere dingen.
Omdat we een film gingen kijken en daar moet wel wat lekkers bij.
In de middagpauze ging ik en twee van mijn vrienden alle stoelen in een
bioscoopstand. we hadden een bank en daar mochten wij op.
En ik mocht de film ook uit kiezen het was op Disney plus.
En de film die ik koos was Antman and wesp.
Aan het einde van de film was iedereen blij en vonden ze vonden het
een hele leuke film.
Toen we naar huis gingen kreeg ik eerst het grote Bowe boek.
Daarna was er een ere haag voor mij die mij naar
buiten bracht.
Toen nam ik afscheid van mijn vrienden
en klas genoten.

Hoog aan de hemel
Tiereliert een leeuwerik
Milde lentelucht

Gemaakt door Doutzen Koopmans uit groep 8
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Techniektorens
2 maart kregen we op school 3 techniektorens die waren heel
duur (10 000 euro). Een voor de onderbouw groep 1 en 2. De
middenbouw 3, 4 en 5 en de bovenbouw 6, 7 en 8.
Er zitten verschillende bakjes met opdrachten in van groep 1 tot
en met 8.
Sommige zijn heel gemakkelijk en andere zijn heel moeilijk
bijvoorbeeld iets met wind of zonne-energie. Er zijn ook bakjes
met hout en ijzer dan moet je meer bouwen. Bij een paar bakjes
heb je nog wat nodig wat er niet bij zit daarom is er ook een
aanvullingsbak. Er is ook nog een lesmap met lessen en uitleg
over dingen die je kunt
doen.
De onderbouw en de middenbouw hebben een toren met 3
kasten de bovenbouw een met 4 kasten met kleine en grote
bakjes. Het is kostbaar materiaal, daarom zit er op elke kast van
de toren een slot dat je moet open maken met een sleutel. De
torens lijken op kastelen dus is het logo ervan een schild (zie
tekening).
Douwe is met Sytse bezig om een windmolen te maken.
Youp is samen met Matthew werkjes met zonne-energie aan het
doen.
Douwe Miedema Groep 8
Youp Kramer Groep 8

Nije Foerbân
Ik hie in skoftke lyn in Foerbân op helle, want dy hienen we noch
net. Earst skowden we it oan mei de bak, dat wie in hiel gepruts,
dus we woene in Foerbân ha. Mar we moasten ien mei eurooansluting, sadat er op de minishovel kin, mar dat is der hast
net. En doe kaam der in foerbân op facebock foarbij foar in lyts
pryske, doe hienen we dy kocht. Ûngefear in wike letter koene
we him ophelje. Dêr bin ik tegearre mei myn omke nei ta west.
We wienen toen ek faak ferkeard riden, mar we binder gelokkich
toch kommen. En no kinne we him moa i brûke op de buorkerij.
Sytse l<urpershoek gr. 8

--------------------------------------------------

Lust hij blaadjes, dode muizen,
gras of liever slakken?
Spreekbeurten groep 7 en 8:
Ik rende vlug de trap op
om mijn dierenboek te pakken.

Rikst 9 februari : reptielen.
Rikst was als eerste aan de beurt. Ze deed het over
reptielen. Ze vertelde alles
duidelijk en het ging goed ze had een hoog cijfer.
Youp 14 februari : Donald Duck.

Veranderingen in de school

Het was een leuk onderwerp en het ging goed Youp had

Wij hebben een jaar geleden Chromebooks gekregen, dus
hebben we de computers niet meer nodig en gaan ze naar een
arme school met weinig geld, in een ander land.
En nu is de computerruimte een mini bibliotheek geworden er
moet nog wel veel spul komen en de computers moeten nog
weg.
We hebben techniek torens gekregen. Alle techniek (behalve
de lego en I-pads) staat nu in de mienskipsromte. Dus mooie
veranderingen!
Er komt nog wel meer: een kasten werkbank ...enz.
Ben en Sytse
--------------------------------------------------

een hoog cijfer.

Vakantie

(feestje)

Ik ben naar Hof van Saksen geweest het ligt in Drenthe naast
Assen.
De eerste dag zwommen we tot 21.00 uur en aten stamppot.
De volgende dag sprongen we op de trampoline en aten we
Corrysoep en die avond weer gezwommen. Zondag gingen
we bowlen, laser ga men en zwemmen. Maandag zwommen
we ook veel en later op de die dag gingen we naar huis
.
Ben Tuinier gr. 8

Ben 16 februari : pleeg/adoptie kinderen.
Het was een interessant onderwerp om naar te luisteren
met veel informatie.
Goed cijfer.

Ik had hem in de allergrootste pot gedaan
en liet hem op de keukentafel staa n.
Het was een hele lange,
een hele lange avegaar
en ik had hem gevangen
maar
toen ik mijn dierenboek gevonden had,
zag ik nog net hoe hij zichzelf
een gaatje door het glas heen at.
Vlug een tunnel door de tafel
en de vloerbedekking vrat.

Douwe 1 Maart: Lego
Een leuk onderwerp, want dit is Douwe zijn hobby en het
past gewoon bij
Douwe, ook een mooie Powerpoint en een hoog cijfer.
Sytse 2 maart : John Deere
Sytse is vaak op de boerderij van zijn pake, beppe en

Hapjes kelder knarsten in zijn mond,
zo verdween mijn avegaar
weer in het donker van de grond.
Rikst Jorna groep 8

oom. Hij houdt van John
Deere en had ook nog siku. Een prima cijfer.
Sybren 7 maart : Leonberger
Sybren zijn spreekbeurt was heel leuk, want zijn hond dat
is ook een
Leonberger zijn naam is Herke. Herke kwam ook even
naar school.
Doutzen K 9 maart : katten
Ze had veel weetjes over katten en het was ook
interessant. Ze was de enige

Nieuws van Mirthe:
Als we op school zijn, doen we veel aan crea, dat is knutselen. We hebben een pompon
gemaakt.
Dat is een kartonnetje in een cirkel en een bolletje wol, maar dat moet je wel zelf
maken. Je kunt het thuis ook wel doen, want het is niet zo moeilijk. Je kunt een
monstertje maken, maar ook een diertje. Ik heb ze allebei gemaakt. Maar we doen ook
mee aan de kangoeroe teken/kleur wedstrijd 2022, dat is super leuk vind ik. Helaas
heb ik nog nooit gewonnen, maar ik maak nog kans. Voor dit jaar. Ik zit nu thuis in
quarantaine, maar wilde dit wel vertellen. Over wat we ook doen op school.
We hadden ook nog vakantie en toen gingen we naar Hof van Saksen. Er waren vier
glijbanen, de bombo, presto, intenso en saltano en een wildwater glijbaan. Ik vond de
bombo het leukst, want die kon je met z’n vieren doen. We hebben daar ook lekker
gegeten en we hadden een mooi huisje, met het zwembad er tegenover. Eerst moest ik
een kamer delen, mar later niet meer en daar was ik wel blij mee.

die het op papier deed, dus dat was wel origineel.
Siger 14 maart : vissen (met hengel)
was leuk het is zijn hobby en hij deed het heel goed.
Kinderen die nog moeten. Bowe 16 maart: Pokémon.
Doutzen v Eek 28 maart
Mirthe 30 maart

Matthew 31 maart

Youp Kramer en Douwe Miedema Groep 8

Groetjes Mirthe uit groep 7
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Een goed adres voor onderhoud en reparatie
van personenauto’s en bedrijfswagens!

GARANTIE

PECHHULP

TANKEN

Autobedrijf Sypersma beschikt over een

Voor garantiebehoud bent u niet verplicht om

professionele werkplaats voorzien van de laatste

met uw nieuwe auto terug te gaan naar de

apparatuur. Door continue scholing beschikken

merkdealer, maar kunt u tussentijds de service en

onze vakkundige monteurs over de know how van

het vakmanschap van onze specialisten inschakelen

de nieuwste technieken. Reparaties zijn bij ons

zónder dat de fabrieksgarantie komt te vervallen.

daardoor sneller, beter en altijd scherp geprijsd.

Dit geldt ook tijdens de garantieperiode!

Wij onderhouden uw auto volgens

U krijgt vooraf een prijsopgaaf, zodat u weet waar u

fabrieksvoorschrift en hebben ervaring met alle

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

merken en type auto’s.Alle werkzaamheden worden

reparatie, airco- en ruitservice bent u bij Autobedrijf

bij ons uitgevoerd onder strikte BOVAG voorwaarden

Sypersma

en wij bieden u volledige zekerheid.

s
Grati ng
bre

en
haale!
servic

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

