DOARPSKRANTE FAN EASTERWIERRUM
In dit nummer o.a.:
Verenigingsnieuws

JUNY 2022

BIS-stjerren út eigen doarp

Wist u dat…
Even puzzelen
Fûgelwacht Easterwierrum

Even voorstellen:
Selmar Pigge

FOTO JOHAN VAN DER KLAAUW

Nieuw toneeltalent bij
‘De Slach om Easterwierrum’:
Grytsen Boersma en Sil de Boer

De dames Doutzen van Eck en Mirthe Boersma dogge dit jier foar it earst mei oan it
Berneiepenloftspul en dat is fansels in goede reden om se te ynterviewen! (Sjoch side 14)

Histoaryske kommisje:
Easterwierrumers yn tsjinst
fan Napoleon
Afscheid van Juf Hanny, ‘de
juf die ieder kind liet bloeien’

Nijs, tekeningen en stikjes
fan de bern fan de Fôlefinne
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Verschijnt 4 x per jaar
Een uitgave van

Doarpsbelang
Easterwierrum
info@easterwierrum.nl
(ook voor
adreswijzigingen,
opzeggingen,
aanmeldingen,
advertenties)

Redactie
en grafische

Cultuur viert hoogtij in Easterwierrum!

weten, en verder verwijzen we naar de

omdealdtoer@

In deze Doarpskrante komen liefst vier

pagina’s die de school aanlevert.

jonge toneeltalenten aan het woord.

Onze verslaggevers zijn uiteraard weer

Zij deden mee aan het Berne Iepenloft

op pad gegaan. Ze bezochten onder meer

spul en aan de jubileumvoorstelling

enkele nieuwe inwoners, maar nog niet

van de toneelvereniging. Ook speelt

alle. We bewaren nog een paar voor onze

er een Easterwierrumer mee bij het

volgende editie. Dat nummer verschijnt

De redactie is niet

Iepenlofspul Jorwert. Intussen wint

eind september (de precieze deadline

verantwoordelijk voor

Ons Ideaal prijzen en vermaakt een

staat hieronder). Wij vinden het leuk als

de inhoud van stukken

goochelaar de basisschoolkinderen.

u ons laat weten hoe uw zomer was, liefst

geschreven door niet-

En dan moet de jubilerende Spulwike

met foto’s, dus stuur gerust een tekstje

redactieleden. Tevens

nog beginnen, dus er is weer volop actie

in. Mocht u het lastig vinden om te

in Easterwierrum.

schrijven, dan helpen wij u graag.

Zorgen zijn er ook, want hoe komt

Wij wensen iedereen een prachtzomer!

Trudy de Vos
Marie Etta Fopma
Geert Siesling
Arie van der Meulen

Waar u
ook bent.

We bruisen weer

vormgeving
easterwierrum.nl

Bankzaken
regelen met
de app.

FOTO GEERT SIESLING

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

het met basisschool De Fôlefinne?
In Wist u dat…?! melden we wat we

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 september 2022
Kopij vóór 14 september mailen naar omdealdtoer@easterwierrum.nl
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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
Kaarten/Soos
Kontaktpersoan: Wim Terpstra
Til: 06 5047 2987
Email: wim.berber@home.nl
Keatsferiening Easterwierrum
Kontaktpersoan: Albert Jonker
Til: 06 2225 4699
Mail: info@kfeasterwierrum.nl
Wedstriidsaken: Siebren Koopmans
Til: 06 2321 0338
MTV14 - Tafeltennisvereniging
van Mantgum, Easterwierrum en
omstreken
Kontaktpersoan: Johan Vogelzang
Til: 058 289 4432
Email: tafeltennismantgum@gmail.com
Internet: www.mtv14.wordpress.com
Volleybal
Kontaktpersoan: Julia van der Meer
Til: 058 250 1228

Nuttige informatie
Algemeen alarmnummer
112
Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderweg 1
8601 ZK Sneek
0515-488888
De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513-685685
MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
058-28666666
Huisartsen
L. Roetman
It Kleaster 1
9089 BX Wijtgaard
058-7634513
Bergwerff
Skans 4
8831 XS Winsum
0517-341272
Hornstra
It Oerd 12
8635 LB Boazum
0515–521223
Schoolvakanties 2022
Zomer
16 juli - 28 augustus
Herfst
15 - 23 oktober
Kerst
24 december - 8 januari
Nascholing CC 10-11 of 17/18 mei +
Texelcursus
Praktijk Hornstra gesloten
11 juni - 3 juli
3 - 11 september
31 december - 8 januari
Praktijk Jansen gesloten
Kerst
24 december - 1 januari

Út de Tysker
It wie in hiele drokke maaiemoanne mei it jubileum fan de
toanielferiening en de (grutte!)
keatspartijen. Foar it earst
eins sûnt twa jier moasten de
frijwilligers wer fol oan de
bak.
De Kulturele Kommisje
hie al lang it idee om in
bernefoarstelling foar de
skoallen te hâlden, en op
3 juny koe it dan einlings
trochgean. De bern ha
genoaten fan de trúks yn de
Magicshow fan Marco Royal!
Frijwilligers a.j.b.
Frijwilligers, wy kinne der
net sûnder. It is prachtich
om as doarp meielkoar de
Tysker draaiende te hâlden,
it makket dat elk him mei
ferantwurdlik fielt en him
ynset om ek yn de takomst yn
it gebou sporte, kaarte, dûnsje,
repeteare, fergaderje en

feeste te kinnen. De moanne
juny brûke wy om de (mail)
adressen en telefoannrs. up
to date te krijen en te sjen
wa’t him wêrfoar ynsette wol.
Wy hoopje de nije skema’s
fan de barfrijwilliging, en
it skjinmeitsjen noch foar
de grutte fakânsje klear te
hawwen.
Oanpassingen gebou
Sa as op de doarpsbelang
fergadering besprutsen is,
komme der iepenslaande
duorren yn de westgevel fan
de bar. It hinget allinne noch
fan de levering ôf, mar de hiele
saak is ynmetten en besteld.
De sinnescreens hawwe elk in
eigen motor, dat de middelste
kin in bytsje nei bûten pleatst
wurde en dan yn funksje
bliuwe.
As it hiel bot mei sit, kinne de
doarren mei de Merke brûkt
wurde.

Spulregels bern
De bar (en benammen achter
de bar) is gjin boartersplak
foar bern. Wolle jimme der
mei om tinke dat bern har
gedrage yn it gebou.
Alders bliuwe útsoarte
ferantwurdlik. Lêstendeis
binne in pear paraplu’s, dy’t
foar elk te brûken wiene,
fernield, en bern hellen sels
saken út de foarried foar
in oar evenemint, want se
wisten wol wêr’t it stie: yn
de berging fan de seal. Ja,
helder, allinne it is net de
bedoeling. Mei moai waar
kinne se gewoan bûten
boartsje, en as se in kear
mei de boarterstrekkers ride
is ek gjin probleem. Mar der
moat wol tasicht op holden
wurde.
Simmerfakânsje
Yn de grutte fakânsje fan de
skoalle is de Tysker ticht.

Nederlandse samenvatting
Het was een drukke meimaand
voor de vrijwilligers
met toneeljubileum en
kaatspartijen.
De kindervoorstelling door
de Kulturele Kommisje met
Marco Royal was een groot
succes.
Dringend vrijwilligers
gevraagd: we ondernemen
actie om weer aanvulling te
krijgen, zodat alle activiteiten
doorgang kunnen vinden.
U heeft het vast gemerkt.
De nieuwe terrasdeuren voor
de bar zijn ingemeten, als alles
meezit worden ze nog voor de
Merke geplaatst.
Spelregels kinderen: de bar is
geen speelplaats voor kinderen,
ouders worden verzocht
toezicht te houden op hun
kroost, zodat iedereen plezierig
in de Tysker kan vertoeven.
In de zomervakantie van
school is de Tysker dicht.

Aginda Easterwierrum (ûnder foarbehâld)
Wannear

Tiid


Wat

Wêr

Sneon 20 augustus 2022
16.00 oere
		

Country & Western Feest by de Tysker,
organisearre troch de Activiteitencommissie

De Tysker

8, 9 en 10 septimber: 		

Merke mei as tema ‘Sprookjes’

Sneon 1 oktober 2022		
		

Jubileum Doarpsbelang 75 jier
Aktifiteiten oer de hiele dei, fan moarns oant jûns. Programma folgt.

Sneon 5 novimber 2022

J&M teaterwurk mei de foarstelling ‘Echt wier’

20.00 oere

De Tysker





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

De kollekte foar
it Epilepsiefonds
hat yn Easterwierrum
€133,96 opbrocht.
Tige tank hjirfoar.
De kollektanten
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Nijs fan fanfare Ons Ideaal

OPENINGSTIJDEN
n

Maandag:
Gesloten

n

Spikerfestival, Oerterp

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

‘Respect, zorgvuldigheid en stijl,
dat zijn onze kernbegrippen’
• Indien gewenst een gratis en geheel
vrijblijvend adviesgesprek mogelijk.
• Een keurig verzorgde en volledig begeleide
uitvaart voor een betaalbare prijs.
• Afscheid invullen zoals u dat graag wilt.

Sneon 14 maaie hat Ons
Ideaal meidien oan it Gouden
Spikerfestival yn Oerterp.
Dit festival wurdt organisearre
om amateur-brassbands en
-fanfares de kâns te jaan om in
moai optreden del te setten en
om de striid mei elkoar oan te
gean. Mar de grutste útdaging
is om mooglik mei de Gouden
Spiker wer nei hûs ta te gean.
Hjir ha we goed ús bêst foar
dien!
Yn de 4e divyzje mochten
we fan ús hearre litte. Fan
de stikken dy’t spile wurde
moasten, wie der ien ferplichte
stik (‘Lady Tullamore’ fan
Carl Witrock), der moast
in mars blaasd wurde, in
koraalstik en in solostik. Dit
lêste ha twa fan ús baritonblazers - Jaap Mulder en
Jeannette Punter - op harren
nommen, mei ûnderstypjende
muzyk fan de oare korpsleden.
As korps bin we tige grutsk op
harren ynset en dat se hjirmei
de tredde priis wûn ha! Mei it
ferplichte stik binne we twadde
wurden en foar it hiele oeuvre
is de brûnzen spiker mei nei
Easterwierrum kommen! En
dat net alinne, want mei de
ferlotting is der ek noch in
splinternije bugel wûn.

G-toernoai, Ljouwert
Op sneon 21 maaie wie
op de sportfjilden fan ‘het
Kalverdijkje’ te Ljouwert it
G-toernoai fan it kuorbaljen.
Op dit toernoai spylje alle
G-teams fan Noard-Nederlân
tsjin elkoar. Ons Ideaal hat
dit toernoai iepene troch in
pear flotte marsen te spyljen.
Tidens de útfiering binne we
troch in fanatike kuorbalspiler (en ien fan ús grutste
fans) yn it goede ritme
holden…
Bestjoerswiksel
Nei 7 jier hat Wytske Dijkstra
ôfskie nommen as algemien
bestjoerslid. Tankewol
Wytske, foar dyn ynset yn
dizze jierren! Folkert Faber
is ree fûn om dizze funksje

oer te nimmen. Wolkom yn it
bestjoer Folkert!
En foar it gehiele plaatsje
binne hjir de oare
bestjoersleden: Petra Pool
(foarsitster); Watse van
der Meer (sekretaris); Jaap
Mulder (ponghâlder); Sjoukje
N. Nauta (algemien lid).
Konsert Sibrandabuorren
Freed 8 july is der in
konsert fan Ons Ideaal yn
de St. Maartentsjerke yn
Sibrandabuorren. Dit konsert
begjint om 20.00 oere. Wês
wolkom!
Wolst ek mei ús mei spylje?
Hast ea op in blaasynstrumint
spile en wolst it muzyk
meitsjen wer oppakke? Of
liket it dy leuk om dit te

learen? Der is altyd romte foar
mear blazers en slachwurkers
om mei te dwaan! Dan kin
Ons Ideaal miskien ek dyn
ideaal wurde…
Hjirfoar kinne jim kontakt
opnimme mei ien fan de
bestjoersleden, as kom
gesellich in kear lâns at we
freedtejûns oan it repetearjen
binne yn de Tysker!
Groetnis, út namme fan it
bestjoer,
Sjoukje N. Nauta

Wij zijn dag en nacht bereikbaar via:

(058) 822 22 80

Fûgelsangleane 11 info@beistauitvaartzorg.nl
9021 CR Easterwierrum www.beistauitvaartzorg.nl
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‘Iedere uitvaartverzekering
is bij ons geldig’

Dhr. ir. M. Miedema, Skuorrehofwei 6, 9021 CE Easterwierrum
m
Tel. nr. 058-2501211/06-21234907
7

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

Ut de âlde doaze
Op nij in ferhaaltsje út
Nei it sukses fan de foarstelling ‘#freonen?!’ fan ferline jier yn in
dochs wol bysûnder (corona)jier, binne wy alwer drok dwaande
mei alle tariedingen foar de nije foarstelling. Wy binne dan
ek hartstikke entûsjast jo meidiele te kinnen dat wy yn 2022
‘De Jacht’ op ’e planken bringe sille.
De Jacht
Útslútkultuer op it plattelân
Wat bart der as je ûnrjochtlik
beskuldige wurde fan
misbrûk? Yn it ferhaal fan ‘De
Jacht’ feroaret it libben fan
Lex yn in nachtmerje as syn
buorfamke in seksueel tinte
opmerking oer him makket.
Wat folget is in sosjaal drama
wêrby’t fermoedens útrinne
op in agressive útslútkultuer
yn it doarp.
‘De Jacht’ is ynspirearre
op de suksesfolle Deenske
film ‘Jagten’ (2012) fan
Thomas Vinterberg. Earder
spile Iepenloftspul Jorwert
in toanielbewurking fan

Vinterberg: yn 2010 makke
it stik ‘It feest’ (basearre
op de film ‘Festen’) grutte
yndruk op it publyk. Wêr’t
it by ‘It feest’ om fersteurde
famyljebannen gie, besiket
Tjerk Kooistra mei ‘De Jacht’
de krêft fan in doarpsmienskip
sjen te litten. De dynamyk
fan in groep minsken út it
doarp is sa sterk dat je as
yndividu neat mear yn te
bringen hawwe. Mei yn de
haadrol Wybo Smids, winner
fan ferskate Gouden Gurbes
en resint priiswinner fan
de Pyt van der Zee-prijs,
sil it Iepenloftspul Jorwert
ek yn 2022 wer in moaie
teäterproduksje wurde.

Yn ‘De Jacht’ is de
haadfiguer Lex sûnt in pear
jier weromkaam nei syn
bertedoarp en wurket dêr as
skoalmaster. Sawol yn it doarp
as op skoalle is elkenien mâl
mei him. Hy is nei in turbulinte
tiid einlings wer hielendal
lokkich. Oant it momint fan de
beskuldiging. Stomslein en fol
machteleaze lilkens fernimt
Lex hoe’t minsken fol ôfgriis
nei him sjogge, oer him prate
en geweld tsjin him brûke.
It iens sa hechte en freonlike
doarp feroaret yn in net te
temmen, fijannich meunsterlik
bist, en it libben fan Lex yn in
hel.
Dêr’t hy earst altyd te jeien
gie mei syn bêste maten,
wurdt der fan dat momint ôf
jacht op hím makke.

1972

De kaartferkeap foar ‘De Jacht’
is útein setten op 4 juny.

onder het kaatsen. Ik en

Kaatsen
Op een woensdag
moesten twee parturen
te kaatsen. Toen we in
Baard kwamen waren
de eersten er al.
Er lagen drie perken.
Frans, Jan B. en
Johannes van de 4de
klas moesten eerst. Ze
waren er de eerste keer
al af. Toen moesten
Watse, Jan A. en ik. We
gingen er net af. We
kregen ook nog ruzie
Watse zeiden hij is voor.
Maar Jan en de jongens
van Wieuwerd zeiden hij
zit er in. Toen hebben
we de bal over gedaan.
Toen stond het 6-6 en
toen miste Watse en we

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

hadden verloren.
Johannes A. Dijkstra,
klas 5
N.B.: Yn it stikje steane
allinnich de foarnammen,
mar bedoeld wurde:
Frans Altenburg, Jan
Boersma, Johannes T.
Dijkstra, Watse van der
Meer en Jan Agricola.
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Gûcheler by de skoalbern
De foarstelling fan Marco
Royal, magic entertainment,
koe freed 3 juny einlings
trochgean. Marco trede
op foar dik 90 bern fan de
basisskoallen Easterwierrum,
Wiuwert en Boazum.
Om kertier oer tsienen stiene
de earste groepen al foar de
doar. Oan de gesichtsjes fan
de jongsten koene je sjen dat
se it wol hiel spannend fûnen.
Om healwei alven wie Marco
klear en koene wy de doarren
iepenje. Nei ’t elts in plakje
fûn hie, koe it feest begjinne.
Marco stelde himsels foar
en dêrnei mochten de bern
ek harren namme neame,
allegear tagelyk dat de
sfear siet der daliks al yn.
Hy begûn syn optreden
mei in gûchelboek dat er as
jonge kocht hie en dêr’t de
flammen útsloegen doe’t
hy it iepene. Dêrnei seagen
wy fleanende spylkaarten,
gûchelstokken dy’t brutsen
en samar omheech fleagen,
ensfh. Om de stokken wer
te reparearjen, brûkte Marco
spesjale ‘lym’. Efkes letter
dronk hy dit op, en nei wat

kôgjen like it krekt kaugom en
kaam der in wol 5 meter lange
kleurde slinger foar it ljocht.
Marco frege in jonkje om
him te helpen, mar dy doarst
dochs net en fleach mei in
kûgelsfeart troch de seal.
Lokkich wie Trude Schoustra
wol sa dapper en sy mocht
helpe in ‘servet’ op te tearen
en stikken te skuorren.

Uteinlik kaam hjir in hoed út
en dy mocht sy hâlde. In reade
optear-paraplu, sels ha ik krekt
sa’n ien, waard omtovere ta
in stok mei allinne de bleinen
mei oan de úteinen in servet
yn ferskate kleuren. Doe’t ik
thús kaam, wie myn paraplu
lokkich noch heel. Efkes
letter koe Sijtze Kooistra ek
syn keunsten noch fertoane.
Hy krige wol 6 of 7 kleurde
gûchelstokken. Mei in spreuk

waard it noch net ynkleurde
kleurboek hielendal leech en
dêrnei wer swart wyt. Nei
in lêste spreuk wie it hiele
boek netsjes ynkleure. Oan
de reaksjes fan de bern en de
gespannen gesichten te hearen
en te sjen, wie it in tige slagge
moarn.
Ut namme van de kulturele
kommisje,
Tryntsje van der Meer

Nieuws vanuit de kaatsvereniging
We hebben inmiddels al wat mooie partijen achter de rug
voor dit kaatsseizoen. Hierbij hebben de volgende kaats(t)ers
de krans weten te bemachtigen:
Koningpartij:
Heren: Arjen Dijkstra (koning) en Klaas Pieter van den Berg
Dames: Maureen Stok (koningin) en Boukje Altenburg-Vleer
Ouder-kind partij:
Poule A (jongere bern): Sjoerd Elgersma & Douwe Elgersma
Poule B (âldere bern): Sybren Speerstra & Ruurd Speerstra
Sypersma Teatsen:
Albert Jonker & Baukje Boersma
Ledenpartij Jeugd:
Poule A (jongere bern): Sijtse Kooistra & Lyssa Tuinier
Poule B (âldere bern): Youp Kramer, Thys Kurpershoek & Jelte
Terra
Barbecue Partij:
Edward Terra & Hilbert Bootsma

Wist je dat…
… Onze nieuwe kaatstrainster
Ilse Kooistra gestart is bij de
jeugd?
… Het kaatsveld stampvol was
met de federatiepartij op 28
mei?
… Jongeren vanaf het voortgezet
onderwijs mee mogen doen
met het competitiekaatsen op woensdagavond?
… We tijdens de Koningspartij konden genieten van livemuziek en BBQ, door een leuke samenwerking met de
activiteitencommissie?
… We dit jaar de volgende partijen nog organiseren?:
• Ledenpartij (03-07)
• Beista Pearke Strjitte keatsen (17-07)
• Verklede Partij Jeugd (28-08-22)
• Bootsma Partij: door elkaar loten (28-08)
• Merke Partij (09-09)
Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het
kaatsnieuws van Easterwierrum
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Ús fûgelparadyske
en hoe’t wy it behâlde kinne

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

Op in prachtige sneon
temoarn stiet der in feewein
mei minsken by de famylje
Nauta yn it lân. Eltsenien
is stil en rûnom hearre
se de skriezen, tjirken en
ljippen. Op it sinnepaniel
fan de plasdraspomp sit in
boumantsjewipsturt. Yn de
fierte sitte trije skriezen
efter in krie oan, om harren
nêsten te beskermjen. Yn it
wetter fan de plasdras, in
stik lân dat krekt ûnder
wetter stiet, swimt in
pearke slobeinen en der
stappe trije strânljippen
rûn. In fûgelparadyske,
op noch gjin kilometer
bûten it doarp.
Op 7 maaie wie de ekskurzje
fan de Fûgelwacht nei de
famylje Nauta. Foardat
wy mei de feewein it lân
yn giene, fertelde Sietse
Nauta oer harren bedriuw
en oer it greidefûgelbehear.
De famylje Nauta hat in
biologysk melkfeebedriuw en

set har al lange tiid yn foar de
greidefûgels. De lêste jierren
ha se dêr ekstra oandacht oan
bestege. Oanslutend oan de
plasdras fan de famylje Fopma
is it wetterpeil fan de fearten
omheech helle, de greppels
steane yn de maaitiid fol wetter
en it lân wurdt letter meand.
Ek de lisboksstâl foar de kij is
oanpast. Der is gjin driuwdong
mear, allinnich de jarre wurdt
opfongen ûnder de stâl. De
fêste dong komt yn it dongsteal
njonken de stâl terjochte. Dizze
fêste dong is hiel goed foar it
boaiemlibben en dêr profitearje
de fûgels wer fan.
Der binne dit jier dan ek in
protte nêsten en in soad jonge
piken. Yn oerlis mei Fré, de
mozaykbehearder, en Romke,
de neisoarger, wurdt besluten
hokker stikken greide beweide
of meand wurde kinne en
hokker stikken greide noch
efkes wachtsje moatte. Dit
alles om de piken in kânsrike
start te jaan. Jo moatte as boer

Sietse fertelt oer harren bedriuw en de fûgels.
wol fleksibel wêze om sawol
de kij as de fûgels harren gerak
te jaan. In hiele útdaging, mar
sa as Sietse seit: ”As jo de
fûgels sjogge, dan is dat wol de
muoite wurdich.”
Tsiis
Op útnoeging fan Klaas-Jan en
Frank Jorna binne wy ek mei
de wein fol minsken nei harren
pleats riden. Sy ha in fanâlds al
wiet stik lân diels ûnder wetter
setten. It leit healwei de Hege
Dyk en de Swette, op It Nijlân.
Der sitte ljippen, skriezen,
tjirken en strânljippen. Yn it
wetter stapten sels in pear
kluten en lytse bûnte wilsters
om.
Nei ôfrin fan de ekskurzje
wie der kofje en tee yn it hôf
njonken de pleats fan Nauta.
Harren molke giet nei de

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

tsiismakkerij fan Henri Willig
yn it Hearrenfean. Wy krigen
tsizen te priuwen dêr’t molke
fan harren kij foar brûkt is.
It is moai om al it wurk en de
oandacht foar de kij en it lân
werom priuwe te kinnen yn de
suvel.
Ûndersyk nei skriezen
Mar hoe komt it no dat
nettsjinsteande de ynset en
it entûsjasme fan boeren sa
as Nauta en Jorna it oantal
greidefûgels noch hieltyd
ôfnimt? De Ryks Universtiteit
fan Grins (RUG) docht al in
hiel oantal jierren ûndersyk nei
skriezen yn Súdwest-Fryslân.
Yn 13 jier tiid is it oantal
skriezen mei 30% ôfnommen.
Troch ûndersyk besykje se
der efter te kommen wat de
oarsaken binne en hoe’t wy dy
fuort nimme kinne.

In oantal saken dy’t by it
ûndersyk nei foaren komme
binne:
-	Elts jier oerlibbet 80% fan de
folwoeksen fûgels. Dit is al
50 jier itselde.
-	Fan de nêsten komt 50 % út.
Dit is oan de lege kant. Dit
hat ek te krijen mei predaasje.
Mei wyldkamera’s ha de
ûndersikers de nêsten yn
de gaten holden. Der binne
mear foksen en marters as
foarhinne, mar se seagen
foaral in hiel soad katten foar
de kamera’s.
- Fan de nêsten dy’t útkomme,
wurdt mar 2 oant 13% fan
de piken grut. Dit is dus it
grutte knelpunt. As earste
docht bliken dat de piken net
genôch groeie. Jonge piken
libje fan ynsekten en dy binne
der te min. As twadde binne
de piken, sa lang se noch net
fleane kinne, hiel kwetsber
as it lân meand wurdt. Op 1
juny kin 10% fan de piken
fleane, 15 juny 60% en 1 july
90%. In soad behearlân wurdt
15 juny meand. Dit is foar de
piken faaks te gau, mar letter
meane is foar de boeren in
beswier: de kwaliteit fan it
foer wurdt hurd minder.

krûden yn it lân.
- Stikken lân mei piken deryn
letter meane.
- Mear plasdrassen en it wetter
yn de fearten omheech.
- Ofwikseling yn it gebrûk fan
it lân, sadat jo in soarte fan
“mozayk” yn it lânskip krije.
Dan is der wat te kiezen is
foar de piken.
- Katten yn de maaitiid by
hûs hâlde. Salang in pyk net
fleane kin, hat se gjin inkele
kâns tsjinoer in kat. Op in
oantal plakken sil der ek wat
dien wurde moatte oan oare
predators.
Mar der is ek in wichtige taak
foar de konsumint. Boeren
dy’t biologysk buorkje,
boeren dy’t planet proof of
Noordertrots molke leverje,
dogge ekstra harren bêst
foar de greidefûgels. As de
konsumint dizze molke keapet,
stipet hy of sy dizze boeren
en de soarch foar de fûgels.
Sa kin eltsenien mei helpe om
de fûgels te behâlden!
Johan Bonekamp

Der moat dus wat dien wurde
om mear greidefûgels te krijen
yn Fryslân:
- Foar de jonge piken binne
mear ynsekten nedich. Dus
gjin bestridingsmiddels mear
brûke en mear blommen en

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

Yn de feewein ûnderweis nei de plasdras fan de famylje Jorna.
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Douwe Oenema fan Klaeiterp bringt foar it meanen twa
ljippepiken yn feilichheid.

De ûndersikers fan de RUG dwaande mei it skrieze-ûndersyk yn
Súdwest-Fryslân.
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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.

Klear?
Wylst de bou oan ‘e gong wie, moasten wy
oan it wurk om de skoalle (op papier) fan
de goede ynrjochting te foarsjen. Dat wie
in moai, mar ek in yntinsyf kerweike.
De learmiddels wienen by de tiid, de
stuoltsjes en de banken koenen sa mei,
want dy wienen noch net sa âld. Mar
foar it oare moasten wy der oer te set
hokker kasten, ferljochting, gerdinen en
flierbedekking wy hawwe woenen.
Wy wienen it der al gau oer iens, dat wy
in wurkklimaat hawwe woenen, dêr ’t
de bern har lekker by fiele soenen.
De oanklaaiïng moast rêst útstrielje,
lawaai moast sa folle mooglik útband
wurde. Dat makke dat de flierbedekking
fan belang wie. De wenstige kar wie doe
hurd swilk west. Dat wie maklik skjin te
meitsjen, mar it wie o sa lawaaierich:
skowende stuoltsjes, boekjes dy op de
flier foelen, hoastjende bern makken in
soad leven.
Wy hawwe ús der yn ferdjippe, wat de
nijste ynsichten wienen. Ynternet waard
noch net brûkt, dat wy moasten it hawwe
fan skreaune berjochten. Doe hienen
saakkundigen ûntdutsen dat sachte
flierbedekking eins neat ûnderdie foar
swilk: it soe it stof folle better fêst hâlde.
Ek de arsjitekt seach der wol wat yn.
De gemeente iggewearre noch al tsjin,
mar gong by eintsjebeslút akkoart.
De gemeente wie it ek net iens mei ús
foarkar foar fleksibele kasten, dy ‘t men
al nei gelang de winsk oanpasse koe oan
de didaktyske sitewaasje. Se woenen de
wenstige kasten fan it merk Marko hawwe
en seagen neat yn ús favorite leveransier
12

Wist u dat….?!
Meestal leest u in Wist u dat…?! het nieuws dat zich dichtbij huis afspeelt. Maar
dit keer ook nieuws dat zich ín het huis van uw lokale paparazzo afspeelt.

Lundia. By eintsjebeslút moasten wy mar
mei in plan komme, dan soe de gemeente
har dêr oer beriede. Dat Lodewyk en ik op
in frije dei nei de showroom fan Lundia yn
Utert.
Wy wienen ûnder de yndruk fan alle
mooglikheden, dy’t wy krigen mei dit
opbousysteem. Ferrydbere kasten,
wandkasten, dy’t men neffens eigen
ynsichten oanpasse koe. Omdat wy al in
plattegrûn fan de skoalle meinommen
hienen, koenen de minsken dêr der
fuort in moaie ynfulling oan jaan en in
kosteberekkening meitsje. En dat kaam
moai út, de rekken koe skoan lykje mei de
rekken fan Marko! Doe wie it samar klear.
Mar ja, wy libben yn in tiid fan de grutte
besunigings fan minister Deetman. It mes
moast yn de moaie begrutting dy’t wy mei
sa’n soad ynmoed makke hienen. Neist
lytsere dinkjes dy’t net troch gongen,
krige ús dokumintaasjeromte hielendal
gjin kasten en tafels en moasten de
boeken mar op ‘e grûn steapele wurde. In
ûnhâldbere sitewaasje. Mar de gemeente
gong net omlyk.

Achter de schermen bij het Iepenloftspul
Jorwert loop je al menig Easterwierrumer
tegen het lijf. Maar straks staat er ook
één op het podium! Symen Sjoerd de
Vries heeft “een bescheiden bijrol”
bemachtigd. Zal best, maar wij hebben
natuurlijk alleen maar oog voor onze
dorpsgenoot. De kaartverkoop voor de
voorstelling is inmiddels gestart via www.
iepenloftspuljorwert.nl. ‘De Jacht’ is in
september te zien.
Over basisschool De Fôlefinne gingen de
nodige geruchten. Na een bijeenkomst in
de Tysker was menigeen overtuigd dat de
school zou worden opgeheven, aangezien
alle leerkrachten vertrekken. Dit laatste
klopt: juf Hanny gaat met pensioen en
de andere onderwijzers hebben voor een
toekomst elders gekozen. Inmiddels is
dit bekend gemaakt op een ouderavond.
Navraag leert ons dat het de bedoeling
is dat er nieuwe leerkrachten komen.
Vermoedelijk is alweer meer bekend tegen
de tijd dat deze Doarpskrante uitkomt.
Pakt u de agenda erbij? Want we hebben
weer drukte in het vooruitzicht. Eerst
maar even chillen op de Dille, waar
Paula Boersma 6 juli een mini-concert
organiseert. De mannen van Weima & vd
Werf spelen er voor Paula’s goede doel
(www.africaclassic.nl/paula-boersma).
Snel Paula bellen, want tegen de tijd

dat deze Doarpskrante verschijnt, is
dat concert bijna uitverkocht. Wie al
uitverkocht is, is onze oud-dorpsgenote
Miranda Brouwer. De zangeres geeft
op 29 oktober een intiem concert in het
kerkje in De Wilp.
Doarpsbelang bestaat dit jaar 75 jaar
en viert dat op 1 oktober. Van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Veel
commissies en verenigingen zullen
een bijdrage leveren. Zo organiseert de
Activiteitencommissie vermoedelijk een
pubquiz, maar eerst heeft deze club het
druk met het Country & Western feest
op 20 augustus. Leg uw cowboyhoed
maar vast klaar. De kaatsvereniging
gaat deze zomer ook vrolijk door, zie
hun bijdrage verderop. Eén daarvan is de
Merke kaatspartij op 9 september. Dat
weekend staat natuurlijk al met gouden
letters in uw agenda, want het belooft een
sprookjesachtige Merke te worden. De
vooraankondiging zit als het goed is al in
de brievenbus voordat deze Doarpskrante
uitkomt. En als we het dan toch over de
Merke hebben… zijn er nog vrijwilligers
voor de vlaggetjescommissie?!
Hartstikke leuk klusje, lekker snel klaar,
en het hele dorp is je dankbaar. Meld je
bij een MC-lid of bij Wouter.
En dan de vraag die ondergetekende
het meeste krijgt dezer dagen: wat

gebeurt er toch allemaal bij jullie op
Doarpsstrjitte 32?! Het lijkt ook wel een
bouwput met zo’n container in de tuin
en stapels hout voor de deur, maar het
komt allemaal goed. De bovenverdieping
wordt compleet vernieuwd, vandaar.
Het werkt besmettelijk, want Wouter en
Selena zijn nu al net zo enthousiast hun
woonkamer aan het isoleren en renoveren.
Op nummer 36 is Jelle bezig met een
overkapping in de tuin. Om bij te komen
van alle activiteit gaan we straks eerst
maar eens lekker op vakantie. Jullie ook?!
Stuur gerust een gezellige vakantiefoto
of een mooi vakantieverhaal voor het
volgende nummer naar de redactie
(omdealdtoer@easterwierrum.nl). Vinden
we leuk!!!
TdV

Wist u dat…

Wy seagen letter frjemd op doe’t der
in aardige som oer wie foar in moaie
iepening. Wy hawwe noch frege oft dat
jild net better brûkt wurde koe foar de
ynventaris, mar dat mocht net. In stikje
yn de krante mei de pommeranten op de
foto sil wol wichtiger west hawwe as in
komplete skoalle, suggerearren wy. Fan
de weromstuit waarden wy dwers en
woenen wy net meidwaan oan in iepening.
Dat sadwaande is de nije skoalle nea
offisjeel iepene!

… de Pluktuin toestemming van de gemeente heeft gekregen om de
berm aan de overzijde van de Pluktuin in te zaaien met diverse
soorten ‘wilde bloemenzaad’? Dit alles om het ‘insectenverkeer’
te bevorderen en natuurlijk ook voor een leuke, vrolijke berm.
En… wist je dat daarvoor zo’n berm eerst moet worden gefreesd?
En… wist je dat er ook weer deze keer niets mocht worden betaald voor
het freeswerk door Cor Miedema van CoFri? “We vinden het zo
mooi wat jullie doen voor het dorp met de Pluktuin”, zei hij er nog
bij.
Joke van de Pluktuin
P.S. Wist je dat deze foto van de Pluktuin-dames is gemaakt door een
hobbyfotograaf uit Sneek? Hij maakt elk jaar foto’s van de Pluktuin en
gaf ons daar zo maar een gigantisch fotoboek van!
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BIS-stjerren út eigen doarp

‘Mei dy prúk op sieten wy echt yn’e rol’
Niet alleen bij het BIS, ook
bij de jubileumvoorstelling
van de toneelvereniging deed
jeugd uit Easterwierrum
mee. Grytsen Boersma
(14) en Sil de Boer (14)
vonden het ‘machtich’
om mee te spelen.

De dames Doutzen van Eck
en Mirthe Boersma dogge
dit jier foar it earst mei
oan it Berneiepenloftspul.
Foardat se meidwaan
mochten, moasten de
froulju earst troch de
strange audysjes komme.
Yn de earste audysje moast
der in lyts toanielstikje
opfierd wurde en waard der in
ferske songen. Beide froulju
hiene genôch kwaliteit foar
it aktearjen en sjongen en
mochten dêrom troch nei
de twadde audysje. Diskear
waarden de dûnskeunsten
beoardield. De froulju kamen
ek troch dizze ronde en dus
mochten se meidwaan oan it
Berneiepenloftspul!
It spannendste diel fan de
audysjes wie foar beiden
itselde; oft de oar wol
trochgean soe nei de folgjende
ronde. Dit omdat se bêste
freondinnen binne en mar al te
graach beide meidwaan woene.
Dêrneist fûn Doutzen it stikje
sjongen ek wol hiel spannend.
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Doutzen en Mirthe binne al
sûnt febrewaris twa kear wyks
oan it repetearjen, op woansdei
fan 15.00 tot 17.00 oere en op
sneon fan 10.00 tot 13.00 oere.
Dûnsjen en sjongen
Doutzen fynt it leukste oan
BIS it dûnsjen, omdat se hjir

best wol goed yn is en omdat
se it leuk fynt. Doutzen
fertelt dat se ek al op dûnsjen
sitten hat hjir yn de Tysker.
Mirthe fynt it aktearjen it
alderleukst, omdat dat har
better ofgiet as it sjongen.
Doutzen en Mirthe binne
beide ûnderdiel fan it koar.

Doutzen spilet dêrneist noch
de rol fan in dowe-fanger
(duivenvanger) en Mirthe
docht neist it koar ek noch de
rol fan in hynder.
Ek binne der yn in studio
CD opnames makke fan de
ferskes dy’t songen wurde
yn de foarstellingen, in hiel
aventoer dat se beide tige
spannend fûnen. Doutzen en
Mirthe binne de ienige twa
fan de klasse dy’t meidogge
oan BIS. De jonges út harren
klasse laitsje de froulju
wol ris út en neame se
‘BIS nerds’, mar dit komt
allinnich mar omdat se
jaloersk binne, sizze Doutsen
en Mirthe. As it harren
slagget, dan wolle se beide
takom jier wol graach wer
meidwaan.
Yn totaal wurdt ‘Troch de
Raerderbosk’ 6 kear opfierd.
Op 15 juny wie de generale
repetysje en de lêste útfiering
fynt plak op 25 juny 2022.
MARIE ETTA FOPMA

‘De Slach om Easterwierrum’
is 20 en 21 mei opgevoerd
in het land van de familie
Nauta. De zeventien spelers
repeteerden de weken
ervoor in een CoFri-loods.
Het was een stuk dat zowel
in het heden als in de
Middeleeuwen speelde. “We
spilen ússels yn de notiid,
en we hiene pruken op yn de
Midsiuwen”, leggen Grytsen
en Sil uit. “Mei dy prúk op
sieten wy echt yn ‘e rol.” Hun
ouders werden gespeeld door
Akke Veldman (uit Easterein)
en Peter Venema. “Dy wiene
hiel grappich”, zegt Grytsen.
“As it hynder opkaam,
sei Akke altiten ‘Lekker
frikandeltsje’. En se seine ek
wol wat we dwaan moasten,
mar dat wisten wy op it lêst
wol.”
Dat ze – samen met Doutsen
Jorna en Sinne Kooistra – de
enige minderjarigen waren,
vonden ze niet erg. “By BIS
binne allinne bern, dat is in
folle gruttere gaos. Mei âldere
minsken it is allegear wat
serieuzer.”
Curry
Bij de repetities vond Grytsen
vooral de warming-up
oefeningen leuk, want die
waren grappig en daarin
hoefde je je niet aan regels
en afspraken te houden. “By
it spyljen meist fansels net
ynienen wat oars dwaan.” Sil
vond het vooral leuk om de
slow motion scène te spelen.
“Dat wie yn it begjin hiel
awkward, mar je wenne der
oan.” Waar Sil niet zo goed
aan kon wennen, was het
dansje op het eind. “Dat is
wat minder myn ding.” Wel
een favoriet was de eindscène,

waarin Sil en Grytsen elkaar
en een andere speler onder het
nepbloed mochten smeren. Bij
de generale repetitie werd daar
nog curry bij gebruikt, maar
dat bleek niet te werken. “Ik
gong sawat oer myn nekke fan
dy lucht!”, herinnert Grytsen
zich vol afgrijzen. Sil vond het
nepbloed een stuk beter, want
dat stonk niet. Maar ja, dat gaf
dan weer vlekken. “Ik ha 20
minuten mei in ôfwaskboarstel
stien te bjinnen om it fan my
ôf te krijen”, zegt Grytsen.
“Myn t-shirt ha wy mar fuort
smiten.”

Beiden speelden nooit eerder
voor publiek. Toch vielen de
zenuwen mee. “It wie net sa’n
grutte rol”, zegt Sil bescheiden.
“It waard by eltse foarstelling
leuker”, zegt Grytsen. “Earst is
it bêst wol raar om foar safolle
minsken te stean, mar letter
die ik krekt as wie it publyk
der net. Je wurde der ek wol
wat ‘hyper’ fan as der lake
en klapt wurdt. Benammen
de lêste foarstelling wie der
in hiel grutte groep minsken
en gong it spyljen hiel goed.”
Veel mensen vonden het mooi
dat er jongeren meededen. Dat

vonden Sil en Grytsen leuk om
te horen.
Een volgende keer doen ze
weer mee. Grytsen wil dan wel
een grote rol. Sil niet: “In pear
rigels tekst, mear net.” Dan
willen ze wel vaker nazitten bij
de repetities, want dat kwam er
niet van in de loods bij CoFri.
“Nei de foarstellingen hiene
wy neisit yn de Tysker en dêr
learden wy benammen de
spilers út Easterein pas goed
kennen. Dat wie hartstikke
gesellich.”
TRUDY DE VOS
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Terug van weggeweest
“Wy binne
faak
ferhuze
en kinne
eins
oeral
wol
wenje.”

“Ik wol hjir dea net lizze”,
zei Sylvia Stoelinga altijd over
Easterwierrum. Toch is ze na
ruim 30 jaar afwezigheid teruggekeerd in het dorp waar ze
‘hikke en tein’ is. Samen met
haar gezin is ze ingetrokken bij
haar moeder, Ruurdtje Stoelinga.
En het bevalt iedereen uitstekend aan de Doarpsstrjitte 14.
DOOR TRUDY DE VOS

Sylvia woonde samen met haar
man Durk Bloembergen en hun
kinderen, Emma (16) en Bowe (11),
in Oudebildtzijl. Het plan was te
verhuizen naar Callantsoog, nadat
de kinderen respectievelijk hun
examen en groep 8 hadden afge
maakt. Groot was hun verrassing
toen hun huis binnen een week
was verkocht. “Dat wie krekt oan
it begjin fan de ‘hausse’ op de
huzemerk”, vertelt Sylvia. “Doe
ha wy ús mem frege oft wy tydlik
by har yn mochten, sadat de bern
harren skoalle ôfmeitsje koene.”
Dat mocht. Sinds de kerstvakan
tie gaan ze in de weekenden naar
Callantsoog en wonen ze doorde
weeks bij mem/beppe in Easter
wierrum. Het huis met het paard
in de tuin is er groot genoeg voor.
“Sûnt ús heit siik wie, spilet ús
mem har libben him yn de keuken
ôf. Dêr hat se alles. Sy hat har eigen
romte, en wy ek. Wy binne fansels
ek drok mei wurk en bern ensa. Wy
sjogge mem allinne by it iten. Kinst
wol sizze dat wy in LAT-relaasje
mei ús mem ha.”
Sylvia merkt dat haar moeder is
opgeleefd sinds ze weer een gezin
om zich heen heeft. “Se fynt it ek
fijn om te soargjen. Se wol net út
dit hûs wei, mar se is fansels wol
wat kwetsberder op har leeftyd;
foaral sûnt se in ‘frozen shoulder’
oerholden hat oan in fal. Myn earste
20 jier hawwe ús âlders foar my
soarge, hoe moai dat it no oarsom
kin. Myn susters binne der ek
posityf oer. Heit hie it prachtich fûn
dat wy hjir wenje, yn it hûs dat hy
boud hat.”

Toch kopen
Bowe was de eerste die aangaf
dat hij langer wilde blijven.
Hij vroeg of hij naar de basisschool
in Easterwierrum kon. Nu zit hij in
groep 7. Emma vindt het jammer
dat er weinig te doen is in de buurt
en dat er niet veel jongeren zijn.
Blij is ze met haar kamer. Ook Durk
is enthousiast. “Hy fynt it in pracht

plak”, zegt Sylvia. Ze benoemt dat
hij niet de moeilijkste is, maar zelf
blijkt ze ook niet zo ingewikkeld:
“Wy binne faak ferhuze en kinne
eins oeral wol wenje. It is hoe’t je
josels opstelle. Wy wenje no yn in
moai hûs yn in moai doarp, it fielt
goed.”
De intentie is nu om het huis
te kopen: “Mei mem derby.”

Even (opnieuw) voorstellen:
Sylvia is de jongste van de vier zussen Stoelinga. Ze was
lang actief in het dorp, bijvoorbeeld bij fanfare Ons Ideaal
en de Spulwike. Ze speelt nog steeds hoorn, nu bij het Frysk
Fanfare Orkest. Tot voor kort zat ze in de Holle Bolle Tsjing
Stifting, die de kleurrijke tent aankocht die jarenlang bij de
Spulwike als slecht weer-locatie diende. Die tent werd voor
een schappelijke prijs verhuurd (bijvoorbeeld aan Tryater en
de Slachte-marathon), zodat er geld was voor het onderhoud.
De veranderende wetgeving maakte de verhuur de laatste jaren
onmogelijk. De stichting is recent opgeheven en het geld dat
er nog was, is geschonken aan Spulwike en het BIS.
Sylvia was een jaar of 18 toen ze vertrok om te studeren
in Eindhoven en later Nijmegen. Uiteindelijk deed ze de
PABO in Leeuwarden. Ze werkt inmiddels 25 jaar als juf
in het primair onderwijs. Voor het eerst heeft ze dit jaar
geen eigen klas, maar werkt ze als remedial teacher. Dat
heeft alles te maken met de Corona-achterstand waar veel
basisschoolleerlingen mee worstelen. “Benammen groepen 3,

Dat vereist nog wel wat aanpas
singen, want de inrichting is niet
helemaal de smaak van Sylvia
en Durk. De slaapkamers zijn al
grotendeels aangepakt. Komt de
koop rond, dan krijgt de rest van
het huis ook een metamorfose,
zodat het meer van deze tijd is.
Het huis in Callantsoog staat
inmiddels te koop.

4 en 5 hawwe in soad mist. It rekkenjen falt ta, mar in protte
bern ha lêsefterstannen. No’t alles wer kin, ha se der muoite
mei dat der ek wer dingen moatte. De bern hawwe struktuer
mist en fine it lestich om der wer yn te kommen.”
Haar man Durk werkt als elektro engineer bij De Klokslag
Groep in Bolsward. Dit bedrijf ontwerpt en bouwt
kaasproductiesystemen voor kaasfabrieken over de hele
wereld. Sommige machines zijn zo groot als voetbalvelden.
Wil je er alles over weten, Google dan eens de Klokhuisaflevering die hierover is gemaakt. Durk mag ook graag
zwemmen en samen met Sylvia loopt hij veel. Ook houden ze
van stijldansen.
Emma zit op het gymnasium in Leeuwarden en begint na
de zomer aan haar examenjaar. Bowe zit in groep 7 van de
Fôlefinne. Hij doet aan vechtsport tang soo do, rijdt paard,
knutselt en gamet, waarbij vooral Fortnite favoriet is.
Overigens heeft hij een bijzondere geboortedatum: 10-102010. En beppe is dan weer een dag later jarig.
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Even voorstellen…
Nieuw op de Butewei 34 is komen wonen de
41-jarige Selmar Pigge. Oorspronkelijk vanuit
de Randstad helemaal naar Easterwierrum
gekomen met Wim, de 7-jarige Shih Tzu.

Selmar werkt in de ICT en doet
voornamelijk het onderhoud en
de opbouw van websites. In zijn
vrije tijd wordt er nog fanatiek
aan wielrennen, mountainbiken
en wakeboarden gedaan.
Selmar is naar Friesland
toegekomen voor Sandra, die nu
in Sneek woont. Ook zijn ze in het
verleden meerdere keren verhuisd,
van Wolvega naar Heerenveen,

Keukenkribels!
Bananen…. einliks hâld ik der hielendal net fan. Ik
sil net samar in banaan fan de fruitskaal pakke. Mar
sit earne banaan trochhinne, dan is dat om my prima.
Banane-iis, in milkshake mei banaan, bakte banaan….
hearlik! Sa ek dizze keek mei banaan.
Mar wol ik dy meitsje, dan moat ik fluch wêze, oars
binne de bananen fan de fruitskaal al opiten (mar net
troch my, dus…).
Bananekeek mei bananesjips
Foar de keek:
225 gram selsrizend bakmoal
in mespunt sâlt
100 gram kâlde bûter, yn blokjes
1 teeleppel kaniel
225 gram ljochtbrune bastertsûker
raspe skyl fan 1 sitroen
225 gram bananesmots (fan sa’n 2
grutte bananen)
2 aaien
Foar de ôfwurking:
100 gram sêfte bûter
150 gram rjemmetsiis
100 gram poeiersûker
bananesjips
bytsje kaniel

-	 Set de oven oan op 180 °C.
(ûnder-en boppewaarmte)
-	 Wriuw it bakmoal mei it sâlt en
de bûter tusken de fingers oant
it mingsel in krommelich gehiel
foarmet.
- Rier de sûker, kaniel en de raspe
skyl fan de sitroen dertroch.
-	 Dan komme de bananesmots en
de loskloppe aaien derby.
-	 Rier alles goed trochinoar (ik ha
efkes in mikser brûkt).
-	 Jit it mingsel yn in bakblik (25
sm), ynfette mei bûter of doch
der bakpapier yn.
-	 Bak de keek yn sa’n 60 minuten
brún en gear. Lit de keek sa’n 15
minuten ôfkuolje en helje him
dan út de foarm. Dêrnei fierder
ôfkuolje litte.
-	 As de keek goed kâld is, is it tiid
foar de ôfwurking.
- Miks dêrfoar de bûter en de
rjemmetsiis yn in kom glêd.
- Foegje de poeiersûker ta en ming
mei elkoar.

-	 Ferdiel it mingsel oer de keek en
stek der flink wat bananesjips yn.
-	 Strui der wat kaniel oerhinne.
Lekker ite!
Groetnis,
Hilda

maar ook in Irnsum en in Sneek.
Nu hebben Selmar en Sandra beide
een eigen woning, in Sneek en in
Easterwierrum.
Het plan is om zeker nog voor
een langere tijd in het huurhuis
te blijven wonen. Zeker na al het
klussen in de woning. Zo is er een
lekkage verholpen aan een raam, is
de hele woning opnieuw geverfd,
moest het plafond in de woonkamer
opnieuw gespackt worden en is
er een nieuwe vloer gelegd op de
bovenverdieping. Een traprenovatie
staat nog op de planning, net als het
aanpakken van de achtertuin.
Selmar van harte welkom in
Easterwierrum!
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Wat kijk jij nou?
Anton van der Wal was eigenlijk aan de

ik wel leuk, vooral die Scandinavische en

Welke verfilming vond je

beurt voor deze rubriek, maar hij was

Schotse. Ik houd ook wel van Engelse

beter dan het boek?

nog lekker op vakantie ten tijde van

comedy. Beetje lachen mag ook wel.

Dat weet ik zo niet. Andersom weet ik
het wel: ik vond het boek ‘Haar naam is

de deadline. Op zijn verzoek laten we
Welke film heb je al meer

Sarah’ beter dan de film. Maar dat kwam

dan 3x gezien?

ook omdat ik het boek eerder had gelezen,

Naam, leeftijd en beroep:

‘Grease’ heb ik vroeger vaak gezien. En

dan heb je zelf al beelden erbij.

Henderika van der Woude, 52,

van die kerstfilms die steeds maar weer

zorgondersteuner in het Dr. Wumkeshuis

langskomen, maar daar ben ik niet zo

Wie is je favoriete acteur/actrice?

in Sneek.

kapot van.

Ik vond vroeger Jodie Foster en Helen

Henderika van der Woude aan het woord.

Hunt altijd goed.
Hoe lang woonachtig in
Easterwierrum?

Wat voor series/films vind

22 jaar.

je verschrikkelijk?
Ik houd niet zo van heftige

Hoe kijk je graag tv/Netflix/films?

actiefilms, waarin alleen maar wordt

Liefst op de bank met een kleedje. In

gevochten. Er moet wel een verhaal

tegenstelling tot mijn man Leendert

in zitten.

ben ik geen Netflixer. De tv staat
wel aan, maar het is meer behang.

Als ze een film over jouw

Alleen reis- en woonprogramma’s

leven zouden maken, wie

hebben echt mijn aandacht. Leendert

mag jou dan spelen?

en ik hebben een totaal verschillende

Mijn vriendin Frida. Die ken ik al

smaak qua series, dus we kijken

sinds mijn 16e, dus die kan dat het

niet veel samen. Hij kijkt veel naar

beste doen.

science fiction, daar houd ik totaal
Als er een realityshow over

niet van.

Easterwierrum zou komen, bij wie/
Welke film heb je als laatste

wat moeten ze dan beslist filmen?

in de bioscoop gezien?

Ze hadden moeten filmen toen de

‘De luizenmoeder’.

Merke nog in de tent op het plein
was. Wij hebben dat nog 1 jaar
meegemaakt. Beetje nostalgie dus.

Welke film of serie raad

Easterwierrumers
yn tsjinst fan Napoleon
Easterwierrumers yn frjemde tsjinst is
blykber fan alle tiden. Sa ek wannear’t
keizer Napoleon Bonaparte it hjir foar
it sizzen krijt. Doe’t Napoleon yn 1810
it keningsskip yn Nederlân fan syn
broer Loadewyk ôfnaam, foelen Neder
lân en België folslein ûnder de Frânske
wet. Fryske jonges, berne tusken 17881793, moasten fan dat momint ôf dan ek
ferplichte yn tsjinst fan it Frânske leger.
It is bekend fan yn elts gefal fjouwer
Easterwierrumers dat se tsjinne ha yn it
Frânske leger tusken 1812-1815. Wiers
kynlik binne it der folle mear west dy’t
hjir op dat momint wol wennen mar hjir
net berne wiene. Net te ferjitten de manlju
dy’t by de Dille wennen, wat fansels ûnder
Raerd foel.
Yn elts gefal wie it net allegear sa fansels
sprekkend dat, wannear’t je in oprop
krigen, je ek moasten. Yn eltse gemeente
- yn dit gefal Baarderadiel - waard bekend
makke wêr’t de tsjinstplichtige him melde
moast. Dêr koene je dan pleitsje foar frij
stelling as je teminsten hiel goede argu
minten hiene, of je koene frijlotte wurde
as je gelok hiene. Dat koe allinnich as der
te folle tsjinstplichtigen wiene fan dat jier.
Der wie noch in mooglikheid om fan de
tsjinstplicht ôf te kommen en dat wie ien
fine dy’t frijlotte wie. As dy dan dyn plak
ynnimme woe, meastal foar goed wat jild
fansels, dan wie it ek regele. It is bekend
dat foaral soannen fan heare-boeren dit
diene. Sa binne der wierskynlik hjir yn
Easterwierrum ek in oantal op dizze wize
goed foarwei kaam.
Rinnend nei Frankryk
As it dan safier wie en je namme stie swart
op wyt op papier, dan krigen je in nije
oprop. Yn Fryslân moasten jo je dan melde
yn Ljouwert by de Prinsetún. Dêr krigen de
mannen harren militêre útrissing en gongen
se yn mars rinnend nei Noard-Frankryk
foar de oplieding en yndieling.

Easterwierrumer Sjoerd Pybes Faber
(berne yn 1793) is in spesjale útsûnde
ring yn dit ferhaal, want hy meldt him
nammentlik frijwillich oan by it Frânske
leger. Hy wurdt ‘kurassier’, dat wol sizze
kavalerist. Hy koe dus wol mei hynders
oerwei. Hy naam û.o diel oan de bekende
slach by Waterloo yn 1815 en oare fjild
slaggen yn Frankryk. Hy hat it oerlibbe
en is úteinlik wer thúskaam. Fan him is in
bûsboekje bewarre bleaun.
Plakferfangers
Easterwierrumer Simon Bouwens Fokkens
(berne yn 1791) is plakferfanger en wurdt
ein 1814 fermist. Simon wie boerefeint, hy
giet ynstee fan Dirk Klazes Timmerman
út Jirnsum. Wêrom se ruile ha fan nûmer
is net bekend. Miskien kenden se elkoar
of hat Dirk Simon goed wat jild oanbean.
Simon wurdt yn elts gefal yndield by de
ynfantery.
Arbeider Johannes Rinzes Boersma (berne
yn 1788) wie ferfanger yn 1812 en ruile
syn lotnûmer foar 1800 gûnen mei ien út
Haskerhoarne. Dat wie yn dy tiid in grut
jildbedrach. Hy waard ek yndield by de
ynfantery. Sels hat hy oan dit jild net folle
hân, want ein 1814 wurdt ek hy fermist.
Yn 1825 en 1836 wurde der ek noch bewi
zen ôfjûn foar syn ôfwêzigens.
Timmermansfeint Hessel Folkerts Postma
(berne yn 1792) is fan de lichting 1812 en
bedarret ek as ynfanterist yn it fjild. Hy hat
wierskynlik ek plakferfanger west. Der is
net safolle oer dizze Hessel bekend oer hoe
as wat. Wol is dúdlik dat er it oerlibbe hat.
Hy trout mei Richje Pieters Bleeksma en
krijt ek bern. Hy hat gelok hân!
Stephan Kurpershoek

BRONNEN: ARGHIS, TRESOAR (ALLE FRIEZEN)

je je vrienden aan?
Heel soms vind ik ‘Bed &

Volgende keer komt Anton

Breakfast’ wel leuk. Hangt ervan

aan bod, maar wie mag

af wat voor mensen erin zijn. ‘VT

van jou de keer daarna

Woonmagazine’ kijk ik geregeld.
‘Reizen Waes’ kijken we ook altijd.
Sommige KRO-detectiveseries vind
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Jodie Foster, Tom Waes en juf Ank in de
Luizenmoeder kunnen Henderika’s aandacht wel
krijgen.

verschijnen in deze rubriek?
Doe maar Selena, die Netflixt veel
meer dan ik!

De earste twa
ôfbyldings binne
fan Frânske
kurassiers, de
tredde is in Frânske
ynfanterist.
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De juf die ieder kind liet bloeien
Juf Hanny van de Fôlefinne gaat met pensioen, zoals
ook te lezen valt in het ‘schoolgedeelte’ van deze
krant. Enkele Easterwierrumers beschrijven hier
waar zij aan denken als het over deze leerkracht
gaat, die ruim twintig jaar les gaf in ons dorp.

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

Beste juf Hanny,
Allereerst bedankt voor de fijne
tijd die ik in groep 6, 7 en 8
bij juf Hanny heb gehad. Dit
waren mijn leukste jaren van de
basisschool en daar heeft juf zeker
aan bijgedragen. Als ik aan juf
Hanny denk, denk ik natuurlijk
aan de creatieve middagen die
gingen van breien tot figuurzagen
en natuurlijk aan de kleur blauw.
Maar naast dit creatieve gedeelte
zag juf in ieder van ons onze
kwaliteiten en die mochten tot
uiting komen. Als je iets al snapte,
kreeg je extra uitdaging en snapte
je het nog niet, dan legde juf
Hanny het uit totdat je het wel
snapte. Zo kreeg iedereen de juiste
leerwijze, ook al zaten we op zo’n
kleine school met drie groepen bij
elkaar. Kortom, juf gaf iedereen de
aandacht en dit was voor iedereen
fijn.
Ik wil juf Hanny een heel fijn
pensioen wensen en nog één keer
juf bedanken, want ik heb erg
veel aan de laatste jaren op de
basisschool gehad.
Groetjes,
Sinne van der Kooi
Beste juf Hanny,
Als ik aan juf Hanny denk, dan
komen de volgende woorden
bij mij op: aandacht voor ieder
kind, liefde voor de natuur,
oesterzwammen, sierlijk
handschrift, vlinderpoppen,
figuurzagen, bloemenpers,
breiwerkjes, raamstikkers,
Activiteiten commissie,
Gaasterland, Skillard, maar vooral
de juf die er voor alle kinderen was
en ieder kind liet bloeien. Bedankt!
Enith Geertsma

Moaie tiid hân by juf Hanny mei
it nifeljen, it jierlikse kamp en de
lessen yn de natoer, dêr’t juf Hanny
genôch en moai oer fertelle koe!
Thialda Koster
Op vrijdag middag altijd leuk
nifelje.
En dat juf Hanny altijd in het
blauw was.
Daniëlle Koster
Bij juf Hanny denk ik: betrokken,
lief, haalt het beste uit de kinderen
naar boven. Creatief, ieder kind
krijgt precies wat nodig is qua
lesstof en hulp. Geeft kinderen
zelfvertrouwen en heeft aandacht
voor de natuur.

Juf Hanny is ‘handig met
uitstappen’. Toen Rimmer in
groep 6 zat, heeft juf Hanny de
autodeur dichtgegooid met haar
duim er nog tussen.... Duim hing
nog aan het vel en op naar het
ziekenhuis, ze is zelf er naartoe
gereden!
Aletta is een keer op huisbezoek
geweest bij juf Hanny om
kinderpostzegels te verkopen.
En wat was de grote verrassing?
De hele inrichting was blauw!
Juf Hanny’s lievelingskleur is dus
echt blauw, geen twijfel mogelijk.
Aletta en Rimmer Stoelinga

Liesbeth Speerstra
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SKOALKRANTE

Nieuws uit de Fôlefinne:

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

Juf Hanny Wijnja gaat met pensioen
Hanny Wijnja heeft meer dan 20 jaar met enorm veel plezier bij ons op school
lesgegeven en daarvoor gaf ze les in Mantgum, Weidum en zelfs nog op Texel.
Ze vindt lesgeven het leukste vak dat er is. Ze wil kinderen graag meer leren dan
hoe je moet vermenigvuldigen of moet schrijven. Ze heeft voor elk jaargetij wel
een speciale les waarin de kinderen echt iets doen of zien groeien. Kinderen zelf
laten ontdekken hoe dingen werken, staan bij Hanny voorop.
Nu Hanny met pensioen gaat, verliest de school een geweldige leerkracht.
En daar willen wij met zijn allen wel bij stil staan.
Op woensdagmiddag 13 juli tussen 14.30 en 15.30 uur kan iedereen die afscheid
wil nemen van Hanny op de Fôlefinne langskomen. Als u een herinnering of een

Jaap Hoekstra

Doarpsstrjitte 50
9021 CM Easterwierrum
Tel.: 06-51509280

anekdote aan haar heeft, of u wil haar iets meegeven, dan vragen wij u om dit op
een a4-tje te zetten. Op school ligt een map met insteekhoezen klaar zodat wij
hier een herinneringsboek van kunnen maken.
We hopen elkaar dan te treffen.
Marije
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Diana:

Groep 1, 2, 3

Ik vond het heel leuk, omdat er heel veel beestjes waren.
Wist u dat :

Het klimrek met de glijbaan was het leukst.

- we werken over kriebelbeestjes.

Ik kreeg ook nog patat en een ijsje gekregen. Dit was heel lekker .

- we hier van alles over leren.
- we op 13 juni zijn we met de groepen
1 t/m 5 op schoolreisje geweest .
- ze tekenen en vertellen erover.
- de volgende dag een leerling vroeg:
“Wanneer komt de bus, ik wil op
schoolreisje”.

Sytze:
We gingen met de bus naar schoolreisje.
Ik was in de ballenbak en bij de dieren.
Er was een springkussen en het spookhol.
Ik vond het een leuk schoolreisje.

Jurre:

Ynte:

Het was heel leuk in de bus en ik zat

Ik vond de draaimolen het leukst en de fietsen

naast Sytze bij het raam.

vond ik ook leuk.

De glijbaan vond ik het leukst.

Jolien:
Ik vond het heel leuk in de ballenbak
en de draaimolen
Vond ik ook heel leuk .
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Groep 4, 5

Op schoolreisje

Het schooljaar!

Gijs en Sijtze zijn gisteren op schoolreisje geweest. We hebben

Genna: ik ben op kamp geweest.
Lyssa: ik ben op schoolreisje geweest.
Genna: we zijn in een kano geweest en we hebben een vlot
gebouwt.
Lyssa: ik heb patat en een ijsje gehad.
Genna: ik heb booggeschoten.
Lyssa: ik ben buiten in een treintje geweest.
Genna: sommigen hebben daar ook gezwommen, maar ik niet.
Lyssa: en ik ben op een bolle trampoline geweest (een blob
trampoline).
Samen: het was heel leuk!

in de ballenbak gespeeld en we hebben buiten gespeeld en de
dieren gezien. Ook in een spinnenweb gespeeld, patat gegeten
en een ijsco gegeten en we speelden nog met Ynte, Wybe, Jimte
en Wytse in trapautotjes gespeeld en in een treintje geweest
en daarna gingen wij naar huis toen gingen we lekker in de bus
feesten.
Het was leuk en was Sanjes Safari. Gijs en Sijtze

Wybe en Jort hun vakantie
Ik werd half 6 wakker gemaakt en 6 uur moesten we in de auto

Hoi

naar Amsterdam we waren de enige op de weg. We waren er,

Bij ons op de boederij

in Amsterdam we gingen snel boardenen dat duurde een uur

Gaan de koeien naar buiten.

we waren er vroeg maar er waren mensen die deden er 2 uren
over. We gingen nog even naar de starbucks en wachten. En dan
moeten we naar de vertrekhal we gingen over een half uur weg
daar mochten we in de KLM een van de grootste van de KLM.

Genna en Lyssa

Het schooljaar!

en we zijn naar sanjes safarie geweest,
Dat was super leuk.
Ik was met Diana en Jolien we zijn in een spookhuis geweest.
En in een ballenbak en we haden een ijs ko
Maar oké het gaat super goed in groep 4!

we stegen op en moesten 12 uur vliegen we deden games en
sliepen. We kwamen aan pakten de koffers en gingen in de bus

Doei groeten Trude

naar het hotel waar we gingen slapen. De volgende dag naar de
table mountain (tafel berg). We gingen in de sky bus naar boven
en maakten hele mooie foto’s. De volgende dag naar de mooiste
weg van Afrika. Daarna gingen we naar Houtbaai en toen sprong

Op naar de vakantie!

er een wilde baviaan op mijn rug ik was bang, maar hij ging snel
weg. Daarna gingen we naar het vliegveld en gingen naar tante

Het schooljaar van Sjoerd en Thys

Jimte en Wytse

Annie dat was leuk en daarna naar kwa maritane en daar gingen

We zijn op schoolkamp geweest, toen gingen we kanovaren,

we op safari. Toen weer terug. Het was heel erg leuk en mooi.

survivallen en heel veel spelletjes doen en ook lekker slapen.

Groetjes Jort

Ik rijd heel veel op Janet (leen pony). Er zijn veel kalfjes bij. We

Het schooljaar is weer begonnen we moesten nog even wennen

Jimte: we hebben ongeveer een week de koeien naar buiten en

en daarna konden we er weer tegenaan. Het was weer helemaal

toen gin mijn koe in de sloot geraakt en toen kwam die net voor

Ik ben op een verjaardag van mijn familie geweest en ik heb een

het melken der uit. En we zijn nu op school.

voetbalwedstrijd gespeeld en vrijdag ga ik in de Zwette zwemen

anders we gaan weer een jaar knallen en als we tien smileys

met mijn zusenen broers. En ik heb een kaats wedstrijd gespeeld

hebben gaan we wat leuks doen, bijvoorbeeld koken en als
het slecht weer is dan blijven we binnen en als het mooi weer
is dan gaan we buiten eten en we zijn met groep 6, 7 en 8 op
schoolkamp geweest met onze school en met Wiuwert en
Boazum. We hebben allemaal spelletjes gedaan en boogschieten

hebben de koeien buiten staan en de grote kalveren. We zijn ook

Wytse: en ik heb mijn loon weer gekregen dat was 10 euro en

en ik ben op een verjaardag geweest van mijn oudste beppe en

ik ben ook op schoolreisje geweest daar zijn we in een aapkooi

zij is 90 jaar geworden en verder heb ik nog wat gevoetbalt en

geweest en ik was in een ballenbetol geweest. En ik had ook
leker een banaan mee en leker drinken.
Groetjes!

heel veel geluierd en dat was het. Het was een leuke vakantie en

aan het verbouwen: de keuken zit er alweer in, de nieuwe deuren
zitten er ook in, de luxaflex ook. Nu krijgen we ook een hordeur.
We zijn op school bezig met de IEP toetsen dat is leuk!

Groetjes Froucke

heb veel gedaan ook veel niks. Wybe

en we hebben heel veel snoep gegeten.

Dit was het schooljaar van Sjoerd en Thys.
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Het schoolkamp 2022

Groep 7, 8

Van 11 mei tot 13 mei zijn we op schoolreisje geweest naar

Bis deel 1
Wij zitten dus bij bis en dat is natuurlijk super leuk! Je leert er
nieuwe kinderen kennen en er zijn verschillende dingen die
je daar leert bijvoorbeeld zingen, dansen en acteren en dat is
natuurlijk super leuk. Mirtheen ik zitten allebei in bis, natuurlijk
super leuk dat we er allebei in mogen zitten, het is natuurlijk wel
veel oefenen maar het wordt wel super leuk.

al meteen leuk.
Ik zag lama’s en toen ik naar binnen liep, toen
was er echt een hele grote speelhoek.
En ik ging daar meteen heen en ik ging spelen.
We gingen ook nog naar de dieren.
En daarna gingen we patatjes eten en we
gingen in de ballenbak.
In de draaimolen gingen we ook nog.
Snoepjes eten en tukies en toen gingen we
met de bus naar huis.
Thuis ging ik lekker douchen.
Door Mare

Daarna gingen we levendstratego doen
orjanje heeft gewonnen van blauw 2-1.

We zijn ook nog met school op kamp geweest best wel “lang
geleden maar het was wel super leuk je kon er allemaal leuke
dingen doen zoals kanoën, boogschieten, vlotbouwen, tokkelen
en survivallen en die activiteiten deden we in groepen Het waren
leuke activiteiten en er was ook nog een soort klein bos vlakbij
de huisjes en daar zijn we ook met een paar kinderen een keer
geweest en er was ook nog een groot bos maar dat was niet
super dicht bij de huisjes alleen je kon er wel gewoon heen
lopen. En er was ook nog een ander huisje voor het eten en voor
de spelletjes en het kamp was super gezellig.

Daarna mochten we chillen op onze kamers of buiten spelen

Crea op school

Toen iedereen er was moesten we op bed dat is meestal rond

We hebben op school techniek torens gekregen met allemaal
leuke techniek opdrachten en je kan ook zelf tandpasta maken
en zelf haargel maken en we hebben ook een keer gips figuurtjes
gemaakt en daarna konden we ze verven dat was natuurlijk ook
een leuke opdracht om te doen en met de techniek toren kan je
ook dingen bouwen en nog allemaal andere leuke opdrachten
doen.

Vaderdag cadeau
We hebben een handje gemaakt van klei. Eerst maak je de klei
een beetje plat daarna leg je je hand op het plak klei je trekt met
een potlood over. Dan moet je de klei wat erom afhalen. Dan
blaas je een ballon op en leg je de ballon bijvoorbeeld op een
emmertje dan leg je de hand op de ballon. Let op doe de ballon
niet te groot, want dan knapt hij en dan gaat het handjestuk
zoals bij Mirthe(ik) als het handje een beetje op gedroogd is kun
je erop gaan verven en als de verf droog is kun je gaan lakken.

Bis dee12
Inmiddels hebben we al één optreden gehad op woensdag 15
juni 2022. De try-out! Hoe ging het en hoe was het, daar begin
ik maar mee. Ik (Mirthe) vond het heel spannend, maar later
niet meer. Het was ook leuk… het was heel heet en de zon
scheen heel fel waardoor je snel je ogen dicht deed. Doutzen
zei dat ze het ook heel spannend vond en het later over ging. De
(dorps-)schoolkrant komt later uit dus dan hebben we bijna alle
voorstellingen gehad.
Donderdag 16 juni 2022 voor ons is het vandaag al: de première
dat vinden we allemaal spannend, maar we hebben wel al een
keer opgetreden dus het is wel minder spannend.
Groetjes Mirtheen Doutzen uit groep 7
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We vertrokken om 8:45 we warren er rond 9:45.

Toen gingen we lunchen met poffertjes en brood

Techniek op school

Toen ik op schoolreisje was, toen vond ik het

11 mei

schoolkamp

We doen op school vaak leuke en creatieve dingen zoals leuke
moederdag cadeaus en vaderdag cadeaus bijvoorbeeld. Tijdensi
een crea les maken we altijd hele leuke creatieve dingen en dat
vinden de meeste kinderen wel leuk.

Schoolreisje!

Natuurlijk Kollumeroord.

Toen gingen we dineren na het diner gingen we spelletjes
en bingo doen de bingo was met
prijzen.
In de avond gingen we een avond speurtocht doen, maar de
meeste groepen gingen verkeerd
dus raakten verdwaald.
10:30 dan hadden we een half
uur om ons klaar te makken na het half uur moet het stil zijn.

12 mei
Het ontbijt was lekker met brood met eieren
Na het ontbijt gingen we tokkelen en survivallenen kano varen
Alles was heel leuk maar het kano varen was niet heel leuk.
Daarna was de lunch met brood en een hamburger
Daarna gingen we verder met vlot bouwen en boog schieten.
En als je klaar was kon je oefenen voor de bonte avond.
Toen gingen we dineren patat of friet met saus en een snack.
De bonte avond was heel leuk het leukste was de disco
Maar helaas toen moesten we slapen.

13 mei
De laatste dag van het kamp.
Het ontbijt was lekker met eieren en brood.
Na het ontbijt gingen we allemaal onze kamers opruimen.
Toen iedereen klaar was gingen we het smokkel spel doen met
smokkelaars en douaniers het was heel leuk.
Daarna moesten we al onze koffers op een verzamelpunt neer
zetten. het makkelijker is voor de halers om de koffers in de
autos te zetten
vervolgens gingen we in de auto’s naar onze school.
Toen we er warren mochten we gelijk naar huis.
Het was een heelleuk kamp maar soms een heel klein beetje saai
maar dat hoor erbij.
Groetjes Bowe
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De Soldaat van oranje

Schoolkamp
We zijn 11-12-13 mei zijn we op schoolkamp geweest we gingen
11 mei weg naar Kollumer-oord dat licht ongeveer op de grens
naar Groningen en mijn vader was ook mee en Boazummers en
Wiuwerters moesten ook mee dat was wel wat jammer en we
kwamen aan op de parkeerplek. We waren er veel eerder dan
de anderen we gingen het daar een beetje verkennen en daarna
kwamen de andere kinderen aan. We gingen we levend stratego
doen dat was ook nog best wel leuk en toen gingen we lunchen
het was wel een beetje droog brood, maar verder was het nog
wel leuk daarna moesten we bespreken wie bij wie moest slapen
ik sliep op de kamer met Jort Bowe Sybren Douwe Sjoerd Ben en
Sytse. Daarna gingen we het zweedse renspel doen datwas best
wel saai daarna mochten we naar onze kamer. Het was best een
grote kamer en toen gingen we daar even chillen en toen was
het avond. We deden spelletjes en bingo daarna deden we een
speurtocht door het bos wij waren goed aangekomen maar juf
Hanny haar groep was verdwaald in het bos.

Het is zondag 8 mei dus moeder dag.
Mijn zus en ik hebben het moerdag cadeau al gegeven.
We maken ons klaar om naar de voorsteling Soldaat van Oranje te gaan.
Dit is trouwens het moederdag cadeau van mijn vader aan mijn moeder.
Het klinkt misschien gek maar het is zo.
We stappen in de auto naar de soldaat van oranje het stuk is in Katwijk.
En wij zijn in allantsoog het is ongeveer 1 u en 20 min.
Welland he of niet en ook weer terug maar dat is het waard.
Want het is de langst lopende musical van Nederland.
Het gaat over de tweede wereldoorlog niet over het vechten maar over een groep vrienden en
studenten.
Maar ze groeien door de oorlog uit elkaar.
Ik ga nu niet meer vertellen want anders is er niets meer aan.
Maar ik raard het wel aan voor degenen die het willen bekijken.
Door Bowe Bloembergen
Schoolkamp

Toen was het de tweede dag dat was de activiteiten dag. Ik had
goed geslapen het was kwart voor zes en iedereen was al wakker
we gingen een beetje prutsen tot half acht, want we mochten
niet eerder uit onze kamer dat was echt stom. Daarna hadden
we ontbijt en vervolgens hadden we de activiteiten er was
tokkelen, boogschieten, kanoën en survivallen. Ik zat met mijn
vader in het groepje als eerst gingen we kanoën dat was best
wet leuk daarna machtem we tokelen dat was echt heel leuk
(: bij het tokkelen hoorde ook nog survivallen dat was ook wel
leuk en we hadden ook nog boogschutten daar moesten we heel
lang wachten tot dat we aan de beurt waren en er was nog een
verrassingsactiviteit: dat was vlot bouwen. Toen gingen we eten
(bonte avond) en slapen en toen was het de volgende dag en
gingen we naar huis. Toen ik thuis was ging ik meteen gamen

Schoolkamp 2022
11 tm 13 mei was het schoolkamp op woensdag, donderdag en
vrijdag. We gingen naar Kollumerpomp.
De eerste dag was ik er nog niet, want ik moest naar een
begrafenis. Om vijf uurwas ik op het schoolkamp aangekomen;
toen even verkennen, kamer bezoeken, bagage neerleggen en
bed op maken en toen lekker pasta eten bij vrienden aan tafel
en lekker “kloten” en na ’t eten gingen we bingo en spelletjes
doen en daarna deden we een speurtocht en daarna gingen we
slapen.
De tweede dag waren er allemaal activiteiten: survival,
kabelbaan, kanoën, boogschieten en vlot bouwen.
Survival, er was een baan over het water en een heel parcours
zonder water, superleuk !I!!!
Kabelbaan, er was een kabelbaan over het water je zat goed vast
en was super de duper leuk!!!!
Kanoën, ik en Sytse en Sybren gingen met zijn drieën in 1 kano
voor drie personen leuk hoor!!!!
Boogschieten 3 keer in de roos en een paar keer mis en had het
nog nooit gedaan maar hetwas wel supergeweldig I!!!
Vlot bouwen met vrienden tegen twee anderen groepen
superleuk was vlot bouwen we hebben gewonnen super Nice!!!!

Siger Boersma groep 7

We hebben eerst voor de activiteiten ontbeten en tussen

We gingen met groep 6,7 en 8 op schoolkamp.

door bij de activiteiten gingen we lunchen 4 uur oefenen voor

Ik sliep met Jelte, Thys en Matthew op de kamer. Er was veel om te doen zoals op de trampolines of

bontenavond na het avondeten was de bontenavond met

slingeren en klimmen met banden. En in de avond een speurtocht. De 2de dag gingen we activiteiten

voorstellingen en disco met muziek en toen slapen.

doen o.a. survivalen, kanoën en tokkelen en boogschieten.

Derde dag eerst kamer opruimen en inpakken en toen ontbijten

We aten in een grote eetzaal en kregen broodjes en een eitje erbij, in de avond aten we macaroni en
patat; toen waren er ook hamburgers en poffertjes.

en toen was er smokkelaar en douane spel en toen naar huis

De bonte avond was heel leuk met stukjes en dansjes. De leraren sloten het af met een grote disco

rijden dat was het kamp.

Het was heel gezellig en meesterWillem speelde nog op zijn gitaar.

--------------------------------------------------Douwe Gerben Miedema Groep 8 dit jaar is het zo ver: ik ga van

Kaatsen op 11 juni

school naar de Bogerman (mijn nieuwe school) naar basis kader

Om 10 uur begon het kaatsen bij ons in het dorp ik had er heel veel zin in, want hetwas weer de 1ste

dat is mijn niveau. maar ook een goede eindtoets goed gemaakt.

wedstrijd in het seizoen. Ik zat met Thys en Jelte we speelden 3 wedstrijden

Ik heb al veel mee gemaakt op de basisschool nog even en dan is

En hebben alles gewonnen en kregen toen een krans. In de avond was er een bbq dat was lekker.

Kaatsen 2022

We speelden ook heel lang in de zaal en in het dorp.
Spulwike
Dit wordt de laatste keer spulwike voor groep 8. Het is in Weidum en het is echt heeeel leuk.
Dit is mijn laatste schooljaar daarna ga ik naar de middelbare.
Ik ga naar Bogerman in Sneek.
Het is leuk, maar ook spannend!
Youp Kramer
Groep 8
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het zo ver.

We hebben twee keer gekaatst als eerste hadden we ouder
kind kaatsen daar zat ik met mijn vader. We hadden de eerste
gewonnen en de tweede verloren en we hadden ook nog een
ledenpartij ik zat met Ben en Douwe we hadden de tweede
prijs het ging namelijk best wel goed. Er was
die avond ook nog een barbecue, dat was
wel gezellig we bleven daar wel tot 10 uur
rondhangen.
Siger Boersma
gr. 7
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Mijn familie weekend
Vrijdag (10-06-’22) kwam ik dolblij uit school, want ik ging op
familie weekend in Appelscha en de plaats was de Roggeberg.
Eerst moest ik nog even op mijn broer wachten, want hij was
nog op school. Toen hij eenmaal thuis was konden we om
16.00 uur vertrekken. Het duurde wel even voor we er waren,
want we moesten ongeveer 1 uur rijden.
Toen we er eenmaal waren moesten we nog incheken, maar
dat duurde niet lang. Ik was erg blij om mijn familie weer te
zien. We hebben heel veel gedaan zoals: naar het zwembad,

Mijn mei vakantie
Nieuwe boot
Ik heb met Matthew een nieuwe boot gekocht.
Maar we moesten daar voor naar Rotterdam, Dat
was 2:30 min rijden en toen dacht ik dat het
een groote stad was, Maar we waren midden in
het dorp van Rotterdam. Er stonden overal luxe
huisen die heel groot waren, en toen we bij de
boot aankwamen was die heel beschadicht maar
wel mooi, blauw en groot hij was 3 meter en 10
centimeter. Die avond kwamen we thuis en gingen
nog even varen.

door het park lopen (ongeveer 20 km), lekker eten, nieuwe

Siger

vrienden gemaakt en veel getennist. Ik vond het echt super
leuk daar, maar we moesten weer naar huis.

Naar het Voortgezet Onderwijs
Ik ga aan het eind van het jaar naar de grote school.
(Bogerman: Havo) Ik heb er heel veel zin in om nieuwe
vrienden te maken en te feesten. Maar ik heb niet zo’n zin in
het huiswerk en het zware werk, maar ik moet er aan wennen.

Ik heb in de mei vakantie met Siger gespeeld we
gingen in het dorp spelen en speelden een race
spel, De andere dagen ging ik met Matthew in de
tuin op de trampoline. Die middag kwammen Siger
en Sybren, Toen gingen we varen met onze nieuwe
boot, We gingen een beetje prutsen en rondjes
draaien Een paar dagen gingen Siger en ik varen
naar de stijger en we gingen best wel snel en
waren er best wel snel.

Schoolkamp 2022

Dag 3

11 mei gingen we vanaf onze eigen school vertrekken want we
gingen samen op kamp met Wiuwert en Boazum dat was wel
wat minder maar het kon er mee door.

Dag 1
We vertrokken om 8:45 toen we in de auto zaten gingen we door
het dorp toeteren en was de lange reis begonnen: helemaal
naar Kollumerpomp dat was drie kwartier rijden. Toen we
aankwamen moesten we eerst wachten op de andere scholen
die kwamen al snel en daarna hadden de spullen voor het huisje
gezet en deden we levend stratego. Dat was wel leuk ... er was
wel een ongelukje gebeurd Jacob had de vlag en ik rende er
achter aan alleen Jacob vloog door een stuk riet met stekels
dus zaten was mijn benen onder de schrammen. Toen was het
lunch tijd dat was brood met een paar poffertjes erbij, Daarna
mochten we het huisje in. Die middag gingen we het terrein
verkennen en relaxen dat was wel wat saai. In de avond hadden
we een speurtocht gedaan. Er was een groep (die van juf Hanny)
verdwaald. Alles is gelukkig goed gekomen en toen gingen we
gelijk naar bed.

Ik wil later zelf dierenarts worden ik wil heel veel dieren

Toen we wakker werden gingen we gelijk onze spullen opruimen
want, het was er een zooitje; maar na een kwartiertje hadden
we alles ingepakt en opgeruimd. Om 8 30 uur gingen we
ontbijten, voor de laatste keer en we kregen en er weer een eitje
bij. Toen we het ontbijt op hadden gingen we nog een spel doen:
het smokkelspel zogenaamd. Datwas erg leuk om te doen alleen
de smokkelaars hadden het geld of drugs heel goed verstopt
in hun kleding dus werd het voor de politie heel saai. Daarna
moesten we wachten tot de ouders ons kwamen ophalen
gelukkig duurde dat niet heel lang want we wilden wel weer
graag naar huis. Daarna moesten we allen nog 1 uur in de auto
zitten en werden we opgewacht op school door allemaal ouders.
We hebben een leuk kamp gehad.
Nieuwe school
Zoals de meesten al weten zit ik in groep 8 en het schooljaar
is al bijna afgelopen en gaan we naar de “grote” school. Ik heb
gekozen voor Bogerman, omdat er veel vrienden van mij naar
toe gaan en het lijkt mij ook een leuke school.
Sytse Kurpershoek
groep 8

helpen en door hen te helpen help ik de baasjes ook. Ik wil
echt heel graag naar Sneek en ik ga heel goed mijn best doen.

Dag 2

Groetjes Sybren Speerstra groep 8

Kaatsen
Ik heb dit weekend gekaatst! MetDouwe en Siger er waren dit
keer groepjes van drie. Ik werd 2de!!!
Ben Tuinier groep 8

Volgend schooljaar

Simmer

Ik zit nu in groep 8 en volgend jaar ga ik naar de

Lekker de hiele dei bûten wêze

grote school. Ik ga naar Bogerman Sneek en mijn

en yn de sinne in boekje lêze

niveau is HAVO.

In kâlde iisko derby

Binnenkort ga ik proef fietsen. Het is erg spannend,

en yn it wetter swimme mei my

want alles is nieuw en de school is erg groot.
Mijn eerste jaar kom ik op het kleine Bogerman en

Farre mei de boat

na dat jaar ga ik naar het grote Bogerman.

en “barbecueë” dat dogge we in soad

Veel klasgenoten en andere kinderen die ik ken
gaan ook naar Bogerman. Ik heb zin om nieuwe

Genietsje fan de sinne dizze simmer

vrienden te maken en mensen te leren kennen.

en wurd bûten in bytsje slimmer

Natuurlijk wenst heel groep 8 elkaar succes
volgend schooljaar op de middelbare school.
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fan Rikst Jorna groep 8

Onze groep was al als derde wakker en dus we hebben toen
nog even geprutst. daarna hadden we om 9 uur het ontbijt toen
kregen we er nog een eitje bij het ontbijt dat was best lux. Om
10 uur gingen we activiteiten doen iedereen werd ingedeeld
bij een bergeleider ik was wel blij met wie ik zat Ik zat met veel
van mijn eigen dorp. Want ik ging met een andere groep mee.
Wij begonnen bij het tokkelen dat zag er erg vet uit. Het tweede
activiteit die wij deden was survival eerst moesten we over een
sloot; je liep over het touw en boven kon je je vast houden aan
een stuk touw. Ik vond het zelf super leuk om te doen alleen wij
waren dus over het strakke touw gelopen daardoor had je op
het einde al lamme armen. wel erg spannend. En toen was het
al weer 12 uur en gingen we lunchen dit keer kregen we er weer
iets warms bij; het was een hamburger hij was erg lekker en
daarna hadden we de laatste activiteiten: we gingen kanovaren
ik zat samen met Sybren en Douwe in een kano dat was erg
grappig, want wij waren er niet bepaald de besten in, we waren
vaak het riet in gevaren omdat we niet konden sturen en ik zat
in het midden en Sybren had me nat gemaakt met de peddels.
Wij waren weer bij de plek waar we aan moesten meren toen
trok ik Sytse, Douwe en Sybren een stukje op de kant Douwe
en ik konden er als eerst uit dus zat Sybren alleen nog in de
kano en ik ging expres hard trekken en toen was Sybren er uit
gesprongen en was hij dus helemaal nat. Het laatste onderdeel
was boogschieten eerst moesten we in de
een ronde cirkel schieten en daarna op een
ballon. Ik vond het super leuk om te doen.

En nu naar de middelbareschool!!! Het voortgezet onderwijs
In mijn klas gaan 7 kinderen van school af. Die kinderen weten al
wat de school wordt.
•
•
•
•
•
•
•

Douwe: Bogerman (Sneek)
Sybren: Bogerman (Sneek)
Sytse: Bogerman (Sneek)
Ben: Bogerman (Sneek)
Rikst: Bogerman (Sneek)
Youp: Bogerman (Sneek)
(ik) Doutzen: Bogerman (Sneek)

De kinderen hebben daar wel zin in. Ook veel kinderen gaan in
de zomervakantie proeffietsen.

Ik wens iedereen alvast
een prettige zomervakantie
en een mooie tijd op de
middelbare school.

Door Doutzen Koopmans
(groep 8)
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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
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haale!
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Autobedrijf Sypersma
Dilledyk1
9021 CV Easterwierrum
t. 058 - 25 01 215
e. info@autobedrijfsypersma.nl
i. www.autobedrijfsypersma.nl

