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Merke Special
Aangezien het schrijvende deel van onze

We missen dit keer de bijdragen van

redactie tevens in de Merkecommissie

de kinderen van De Fôlefinne. Reden

zit, is het geen verrassing dat deze

daarvoor is dat de deadline van deze

Doarpskrante grotendeels in het teken

Doarpskrante iets te kort na de start van

staat van de Merke op 8, 9 en 10

het schooljaar kwam. Ook zit er een heel

september. Wat hebben we ontzettend

nieuw team van leerkrachten; dat moet

veel gelachen, gezongen, gespeeld,

eerst zijn draai vinden. Wel maakten

gesprongen, gedanst en gepraat.

ze tijd voor een interview, dat leest u

Oké, niet altijd op een hoogstaand niveau,

verderop.

maar dat maakte de pret alleen maar

Verder vindt u in dit nummer weer

groter. Met deze Doarpskrante kunt u nog

aangeleverde berichten en onze vaste

even terugblikken. Wie er niet bij was,

rubrieken. Aan het bezoeken van nieuwe

geniet vast ook van de foto’s. Heeft u al

inwoners zijn we helaas door alle Merke-

bekenden of zichzelf gespot op de cover

perikelen niet toegekomen, maar dat maken

van deze Doarpskrante? We zouden er

we in een volgend nummer vast goed.

bijna een prijsvraag van kunnen maken:

Veel leesplezier!

wie kwam verkleed als wat bij het
Matinee?

De redactie

Anonieme brieven
worden niet geplaatst.
Drukwerk:
Goud PrintCenter,
Alblasserdam

Om ’e Ald Toer
Redactieadres: Doarpsstrjitte 39, 9021CK Easterwierrum
Als u de keuzemogelijkheid hebt: graag kopij in word aanleveren.
De volgende Om ’e Ald Toer verschijnt december 2022
Kopij vóór 12 december 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
Herfst
15 - 23 oktober
Kerst
24 december - 8 januari
Nascholing CC 10-11 of 17/18 mei +
Texelcursus
Praktijk Hornstra gesloten
Week 43: 24-28 oktober
Week 52: 26-30 december
Waarneming Dr Jansen te
Sibrandaburen
Praktijk Jansen gesloten
Kerst
24 december - 1 januari

Út de Tysker
Folop aktiviteiten
It liket in aktyf seizoen te
wurden foar de Tysker: Feest
fan Doarpsbelang (1 oktober),
toanielfoarstelling fan Jan
en Marijke (5 nov), bingo
fan de AC (26 novimber),
korpskonsert (10 desimber). En
de gewoane aktiviteiten komme
dêr fansels noch by. Sa is der
fan 4 oktober ôf alle wiken
biljerten yn it kafee, ensfh.
Flier en materiaal
Ein augustus is de flier fan
de grutte seal wer yn de
oalje setten en hawwe wy ús
gruttere materieel testen: de
dweilmasine docht it noch
altyd prima en Hedzer hat
de Fly-mo fan it doarp wer
ynsetber makke, en fuort ek
mar even alle ûnkrûd om it
gebou fuortmeand. Jan Terra

hat de stoepe foar de berging
opmakke, dat de leveransier
kin der wer makliker yn
komme.
Frijwilligers-ynstruksje
Op tongersdei 13 oktober komt
de VNN (Verslavingszorg
Noord Nederland) nei de
Tysker om in frijwilligersynstruksje oer Verantwoord
Alcoholschenken foar it heljen
fan in IVA-sertifikaat te jaan.
Ek foar frijwilligers dy’t al
sa’n sertifikaat hawwe, is in
opheljen fan hoe’t it ek al wer
sit, de muoite wurdich.
Subsydzje-oanfraach
nije ferwaarming
It hat nochal wat muoite
koste om sa fier te kommen,
want de digitale hantekening
foar ferienings is net sa

mar klear, mar no is dan
dochs de subsydzje foar de
nije ferwaarming oanfrege.
Wannear’t de nije ynstallaasje
pleatst wurdt, hinget fan de
beskikberheid ôf, der binne
leveringsproblemen.
Kofjemoarn
Op tiisdeitemoarn fan de even
wiken kin elts nei de Tysker
komme foar in bakje kofje,
konversaasje en ferdivedaasje.
Fan 10-12 oere. Wy sille sjen
hoe’t it giet.
Grutte himmeldei
Ta beslút: Op sneon 29 okt
meitsje wy mei alle ferienings
en harren frijwilligers it gebou
fan bûten en binnen skjin. Wy
begjinne om 9 oere en sa tsjin
tolven sil it measte wol klear
wêze.

NL samenvatting:
Het wordt een vrij drukke
herfst met veel verschillende
activiteiten.
De vloer is in de olie
gezet, de stoep van de
berging is opgehoogd en de
dweilmachine en fly-mo zijn
weer bij de tijd.
Op 13 oktober is de IVA:
instructie verantwoord
alcoholschenken voor de
barvrijwilligers.
Er is subsidie aangevraagd
voor vernieuwing van de
cv-installatie.
In de even weken is er
dinsdagochtends gelegenheid
met elkaar koffie te drinken.
De grote schoonmaakdag is
gepland op 29 oktober van
9-12 uur.


Aginda Easterwierrum (ûnder foarbehâld)
Wannear

Tiid


Wat

Wêr

Sneon 1 oktober 2022		

Jubileum Doarpsbelang 75 jier

		

Aktifiteiten oer de hiele dei, fan moarns oant jûns. Programma folgt.

Tiisdei 1 novimber 2022

07.00 oere

Ald papier

Oan’e dyk

Sneon 5 novimber 2022

20.00 oere

J&M teaterwurk mei de foarstelling ‘Echt wier’

De Tysker

Sneon 10 desimber 2022

10.00 oere

Konsert Fanfare Ons Ideaal, thema ‘70-80-90’

De Tysker







Tiisdei 13 desimber 2022

07.00 oere

Ald papier

Oan’e dyk



Biljertfreonen
Nei in tige slagge Merke
rjochtsje we ús no net
op keatsballen of jeu de
boulesballen, mar op
biljertballen.

Wy wolle graach starte op
tiisdei 4 oktober 2022 om
19.30 oere yn ’e Tysker. Net
sa’t wy wend binne, om de
14 dagen, mar alle tiisdeis.

Nije leden binne wolkom!
Dus net stinne, mar der hinne!
Groetnis,
Piet Boersma (foarsitter)
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Nieuws van Dorpsbelang
Beste doarpsbewenners,
De prachtige simmer rint op
syn ein en ek it bestjoer fan
Doarpsbelang Easterwierrum
hat de trie wer oppakt. De
twa nije bestjoerders, Johan
Boersma en Caroline van
Muiswinkel, begjinne harren
draai ek al aardich te finen.
We sjogge werom op in tige
slagge Merke en wolle de
Merkekommisje en alle oaren
dy’t meiwurke ha, dan ek tige
tank sizze!

It docht ús goed te sjen dat it
plein dizze simmer al moai
grien wie! We fine wol dat
de trochgeande dyk dy’t
oanslút oan it plein ek de
oandacht fan de gemeente
fertsjinnet. Ynkoarten ha wy
hjir dan ek kontakt oer mei
de gemeente.
Fierder binne wy drok
dwaande mei de tariedings
fan ús jubileumdei. It
wurdt in ôfwikseljend
programma oer de hiele dei.
Foar elkenien is der wat

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

Ut de âlde doaze
te belibjen. It wurdt grif
in moaie dei en wy hoopje
jimme fansels allegear te sjen
op 1 oktober!
Ut namme fan Doarpsbelang,
Liesbeth Speerstra

In ferhaaltsje út 1972.

SCHOOLREISJE
Wij zijn naar Hellendoorn
geweest. En daar zijn
wij in de draaimolen

Nijs fan fanfare ‘Ons Ideaal’
Nei it simmerskoft binne we
by ‘Ons Ideaal’ wer begûn mei
it repetearjen op de freedtejûn.
En we meie ús alwer moai
tariede op twa konserten dy’t
der dit jier oan sitte te kommen.
Kommende optredens
Sneon 1 oktober wurdt it
jubileum fierd fan 75 jier
Doarpsbelang Easterwierrum.
‘Ons Ideaal’ sil hjirby
oanwêzich wêze om in
optreden te jaan.
It optreden sil wêze om
16.00 oere yn de Tysker.
Sneon 10 desimber sil der
jûns om 20.00 oere, ek yn de
Tysker, in konsert troch ús
fersoarge wurde.
It tema fan dit konsert is
’70-80-90’. Hjirby spylje we
muzykstikken út dizze jierren.
Dat kom noflik te harkjen en/as
mei te swingen!
Ek is der in ferlotting dêr’t
prachtige prizen by te winnen
binne.
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? (En dêrby spilet de
leeftiid gjin rol, je binne nea te
âld om te learen!)
Der is altyd romte foar mear
blazers en slachwurkers om
mei te dwaan!
Liket dit dy wol wat ta, kom
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geweest. En ook in de

dan gesellich in kear lâns at we
freeds, fan 20.00 oere ôf, oan it
repetearjen binne yn de Tysker!

ballon en dat was fijn. En

Groetnis,
út namme fan it bestjoer,
Sjoukje N. Nauta

Dat was ook fijn. En daar

ook in het sprookjeshof.

was de heks ook. Die
kon echt praten. En Hans
en Grietje ook. En de
prinses zat in een put. En
een kaboutertje zat naast
haar en die zei wat tegen
haar. En er was ook een
verdwaaltuin. Maar daar
is niemand in verdwaald.
Dat is ook maar goed,
hoor. We hebben ook
dia’s gehad van een
meneer. Dat was een
hele leuke meneer.

Jacqueline Stoelinga,
klas 1

Verdwaaltuin = doolhof.
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Dapper en stoer!
De eerste survival run voor alle kinderen
en ouders van de Fôlefinne op 29 juni
was een groot succes. Vanaf de Tysker

ging het dwars door het land richting
Âld Toer, over sloten en verder door het
land langs de Zwette. Bij de Dille sloten
we af met een verfrissende duik in het
water en een heerlijk ijsje als beloning.

Wat was iedereen dapper en stoer. Het was
een topavond en wellicht de start van een
nieuwe traditie.
Enith Geertsema

BIS en Easterwierrum, ien grut feest!
Uit naam van het BIS bestuur
bedanken we de inwoners,
vrijwilligers en bedrijven uit
Easterwierrum voor hun inzet
en betrokkenheid bij het doen
slagen van de voorstelling
‘Troch de Raerder bosk’.
Zo’n 30 kinderen deden
weer mee en deze keer ook
kinderen uit Easterwierrum.
Tijdens de voorstellingen
hadden we steeds mooi
weer, op de druppen van
de laatste 10 minuten na…
altijd mooi meegenomen!
We beseffen ons terdege
dat het organiseren van een
openluchtvoorstelling in
het dorp ook inspanning en
geduld van jullie vraagt.
Dank daarvoor en altijd
fijn te merken dat velen het
BerneIepenloftspul een warm
hart toedragen.
De school van Easterwierrum

won de prijsvraag die bij
de voorstelling van 2021
hoorde. De tekeningen van de
kinderen werden uitgekozen
als aansprekend voor het
Berneiepenloftspul, dat toen
een film was vanwege de
Corona pandemie. Vlak voor
de zomer kreeg de school
de gewonnen workshop
Theater. We zijn blij te horen
dat de workshop goed is
ontvangen en hopen natuurlijk
nieuwe talenten te kunnen
enthousiasmeren. Niet
alleen voor BIS, ook voor
expressie in het algemeen.
We weten dat kennismaking

met cultuur in welke vorm
dan ook een positief effect
heeft op de ontwikkeling van
kinderen. Mede dat maakt
dat we ons al 30 jaar met
veel plezier en enthousiasme
inzetten om kinderen te
laten kennis maken met het
BerneIepenloftSpul. We zijn
op dit moment bezig met een
oriëntatie op een nieuw stuk
en nemen met de schrijver en
het artistiek team binnenkort
een besluit hierover.
Traditiegetrouw gaan we weer
kinderen enthousiasmeren
om in januari 2023 auditie te
doen. We hopen dan opnieuw
kinderen uit Easterwierrum
te verwelkomen en gaan voor
een mooie samenwerking met
de mensen van het dorp!
Namens het BIS bestuur,
Ineke de Jong

Kollekte KWF
Fan 4 oant en mei 10 septimber
wie de jierlikse kollekte
foar it Koningin Wilhelmina
Fonds foar de Nederlânske
Kankerbestriding. Foar it
earst koe der allinne mar
fia de QR-code doneard
wurde. Foar guon minsken
is dit (noch) net mooglik en
krekt oaren binne hjir bliid
mei. Al mei al binne wy net
ûntefreden oer de opbringst
fan dit jier, ek al om ’t fan
ien fan de kollektanten it
einbedrach net opfrege wurde
koe. De kollekte hat dit jier it
bedrach fan €230,50 opbrocht.
Út namme fan de kollektanten
tige tank foar jim bydrage.

Tafeltennis: goed voor een ieder
EASTERWIERRUM De wereld van topspin,
backspin, zijspin, fopspin,
keihard smashen of
verdedigen, met een
klein wit balletje van 40
millimeter doorsnee en met
hoge snelheid geslagen, ging
woensdag 7 september weer
van start in de Tysker.
Elke woensdagavond
(20:00-21:30 uur) tot en
met april 2023 kun je er
aan de slag als beginner of
gevorderde. Momenteel
bestaat de club uit zo’n
vijftien enthousiastelingen,
maar er kunnen altijd meer
bij. Iedereen is welkom.
Een minimumleeftijd
bestaat niet, mits de ouders
ermee akkoord zijn dat hun
kinderen meedoen. Een
maximum leeftijd is er ook
niet. Want verschillende
wetenschappelijke
onderzoeken hebben
uitgewezen dat de snelle
balsport tafeltennis goed is
voor het behouden van je
geestelijke en lichamelijke
fitheid.

balletjes klaarliggen, voor
het geval je zelf nog niet over
tafeltennismateriaal beschikt.
Voor meer informatie, kijk op
de website
www.mtv14.wordpress.com
En voor wie zich afvraagt
waar dat MTV voor
staat: Mid-Frieslandse
Tafeltennis Vereniging voor
Easterwierrum en omstreken.
Johan Vogelzang
De nummers één en twee van
de MTV Open van 2021 in de
Tysker: Arnoud Hofman uit
Heerenveen en Timothy Wong
uit Emmen. In 2021/2022 is
het niet gelukt, maar MTV’14
organiseert dit seizoen wel
weer enkele toernooien.

Meint Miedema plaatst de
digitale flyers van commissies
en verenigingen in en om
Easterwierrum op Facebook

Yntree: € 20,00 ynkl. 1 konsumpsje.
Reservearje kin by:
tryntsjevdm@hetnet.nl of tel. 058-2501838.
en de website van ons dorp.
Dus wil je een flyer online
hebben, mail die dan naar
meint@mmiedema.nl
(denk om de dubbele m
achter de @).

Ha jo ek in stikje foar yn’e
doarpskrante?
Dhr. ir. M. Miedema, Skuorrehofwei 6, 9021 CE Easterwierrum
m
Tel. nr. 058-2501211/06-21234907
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Nei twa kear útstel besiket de kulturele kommisje
de foarstelling ‘Echt Wier’ fan J&Mteaterwurk
dochs noch foar it fuotljocht te bringen yn de Tysker.
De foarstelling stiet no programmearre op
sneon 5 novimber 2022 de jûns om 20.00 oere.
As je lang by elkoar binne, dan falt der wolris in
stilte. Mar wat no as de relaasjeterapeut wol, dat je
ferplicht in oerke deis mei elkoar prate? Dan komme
de ferhalen, miskien sels wol geheimen, noch noait
earder ferteld… Jan en Marijke ferbrekke de stilte.
Fertelle ferhalen en spylje sênes dy’t dan wer komysk
en dan wer earnstich binne.
Tekeningen binne fan Frans Faber. In tekening fan
josels meitsje litte? Dat kin in oere foar of nei de
foarstelling. Hjirfoar kinne jo jo opjaan by: www.
jmteaterwurk.nl As de tekening nei tefredenheid is,
wurdt in frijwilllige bydrage op priis steld.

Wil je eens komen
proefdraaien en checken
of tafeltennis bij je past?
De eerste twee keer mag je
gratis komen meedoen. De
club heeft genoeg batjes en

Flyers online

Trije kear is skippersrjocht

Mail it ús.
omdealdtoer@easterwierrum.nl

FREGE...
Wij zoeken iemand die de opmaak van
Doarpskrante Om ’e Ald Toer over wil nemen van
Arie, die dit inmiddels acht jaar heeft verzorgd.
Een beetje grafisch inzicht, de benodigde
programma’s en kunde om de dorpskrant te verzorgen
en gereed te maken voor de drukker zijn wel handig.
Dit in samenwerking met Trudy, MarieEtta en Geart.
Je staat er dus niet alleen voor.
Heb je er zin in?
Neem dan contact op met Arie (Rydwei 10,
06 292 00 989), dan kan hij je verder informeren
over de werkzaamheden.

WA DOART IT OAN...
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OPENINGSTIJDEN
n

Maandag:

Wist u dat….?!

Gesloten

n

Dinsdag:

Uitsluitend op afspraak

n

Woensdag:

Ook in deze rubriek is de Merke zeer
aanwezig. Want als je het hele dorp bij
elkaar zet, dan hoor je nog eens wat!

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

Peter Venema knoopt al 35 jaar vlaggetjes
vast. Hij legt hier de techniek alvast uit
aan zijn dochter.

We beginnen met een Belangrijk
Merke Wist U Datje. Of beter nog:
een Eervolle Vermelding. Want wat
blijkt: Peter Venema zit al 35 jaar in
de vlaggetjescommissie. Het was dus
een vorm van kinderarbeid toen hij
begon, maar hij heeft daar geen actieve
herinnering aan. Het was gewoon altijd
al zo dat Peter erbij was, door wind
en regen. Hij ontwikkelde zelfs de
beruchte Peter Venema-knoop, want
“It moat wol fêst”. Opruimen duurt dus
wel wat langer dankzij hem. Tegenover
dit nadeel staat het voordeel dat hij elke
spijker waaraan de vlaggetjes kunnen
worden bevestigd, weet te vinden.
Zelfs die bij Gerrit Bouma (in een
blokje om de hoek). Overigens vindt
Peter dat er nodig nieuwe vlaggetjes
moeten komen, dus hij stelt voor dat
de Merkecommissie dit jaar weer eens
een NL Doet-naai-actie organiseert,
onder het motto “Er moet meer worden
genaaid!”.

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

Wij zijn dag en nacht bereikbaar via:

(058) 822 22 80

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

Gehoord tijdens de Merke: Anneke
Monsma kreeg maar moeilijk contact
met de Roemeense werklieden die
verkeerde kabels doorknipten, waarop
de pomp en de wasstraat het niet
meer deden. Het bleek echter dat ze

Fries vloeiend verstonden toen Sjoerd
Sypersma ze uitmaakte voor alles wat
mooi en lelijk is.
Tijdens de Sprookjesquiz zochten de
teams in een woordzoeker naar titels
van bekende sprookjes. Soms vonden
zij – wellicht onder invloed van enige
toverdrankjes - ook geheel nieuwe
titels. Zo is team De Gelaarsde Geitjes
heel benieuwd naar het sprookje over
‘Het meisje met de swaffel stokjes’.
De poezen van de Bútewei willen
graag een oproep plaatsen, en
aangezien uw verslaggeefster beter met
katten dan met kinderen is, krijgen ze
daar nu de ruimte voor. Hun verzoek
is of u iets langzamer wilt rijden als
u de Bútewei in rijdt (zeg maar ter
hoogte van Jacqueline), want er zijn
nogal wat katten gesneuveld de laatste
jaren. En het staat zo ongezellig, al die
kruizen langs de weg.
Te koop
Zit u verlegen om gespreksstof,
dan kunt u altijd beginnen over
de huizenmarkt in Easterwierrum.
Want het is lang geleden dat er zoveel
vermeldingen in Easterwierrum
op Funda stonden. De boerderij
van de heer Miedema (De Dille 2)
is inmiddels verkocht, volgens
geruchten aan een stel uit Poppenwier.
Inmiddels ook verkocht is de boerderij
van Douwe en Ytsje van der Werf
(De Dille 1). Zij verhuizen zelf naar
een mooie vrijstaande woning in
Sneek. Het café lijkt nog steeds te
koop te staan. Op het moment dat
deze Doarpskrante wordt gedrukt,
staan op de Doarpsstrjitte de huizen
van Bertus (nummer 40) en Auke en
Ria (nummer 44) nog te koop. Reeds
verkocht is Skuorrehôfwei 3, waar
inmiddels Hylke Falkena woont. In
de pastorie (Dilledyk 4) woont nu
Jelmer Oenema. Het lijkt er dus op
dat onze verslaggevers het volgende
nummer kunnen vullen met het
voorstellen van nieuwe inwoners van
Easterwierrum. Wij hebben er nu al
zin in!
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.

Ta beslút
De nije skoalle is dan wol nea offisjeel
iepene, dat wol net sizze dat dy net mei
in soad wille brûkt waard. It wie prachtich
wurkjen yn de nije omjouwing, de skoalle
paste ús as in maatjaske. Ek de bern
fielden har thús.
Se mochten bêst earder yn skoalle komme
as se dêr nocht oan hienen. Se koenen
dan wurk ôfmeitsje, spultsjes dwaan,
in boek lêze. De âldste bern boarten
graach wer mei it boartersguod yn de
beukerôfdieling en krekt oarsom kamen
de beukers graach in kear yn ’e oare
lokalen. It wie altyd in gesellige boel.
Fansels wie der wol ris ien wat ferfelend,
dy waard dan nei bûten stjoerd. In kollega
fan in oare skoalle dy’t ris lâns kaam,
seach raar op: by har wie it altyd oarsom,
dêr waard ien yn soksoarte gefallen nei
binnen stjoerd! It wie ús net iens opfallen.
De wearde fan it mei elkoar oparbeidzjen
fan de jonge bern mei de âldere bern foel
sa yn de smaak, dat wy tiid frij makken
op woansdeitemoarn foar in “frij oere”. It
wie in wûnder hoe’t bern fan elkoar leare
koenen. Se learden om rekken mei elkoar
te hâlden (sosjale foarming!), se holpen
elkoar en wat net al.
Ek op it skoalplein boarten alle bern mei
elkoar en troch elkoar. Ynearsten gongen
de beukers en de oare learlingen yn it
boarterskertier net tagelyk nei bûten,
want dat wie net ferantwurde neffens de
saakkundigen. Wy besochten it ris in kear
en ek dat gong goed. Der barde wol ris
wat, der wie wol ris wat hottefyljen, mar
yn de measte gefallen rêden de bern har
der mei.
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Jimme kinne fan tinken wol hawwe, dat
wy it in feest fûnen om op de Fôlefinne
les te jaan. Wy, dat wienen earst Matty
de Jong, Lodewijk Riedhorst en Gerryt
Mulder. Letter namen Ant Oostenbrug
en Douwe de Bildt it stokje fan Matty en
Lodewyk oer en gongen wy op ’e selde
foet fierder.
Ja, wy hienen it as Easterwierrumers mar
goed foar elkoar. Troch ienridigens holden
we mar moai in eigen skoalle yn it doarp
mei personiel dat yn it doarp of flakby
wenne. Sa koe de skoalle noch jierren
foarút. Tochten wy...
No lies ik yn in foarige skoalkrante dat
it fuortbestean fan de skoalle faai stiet!
De skoalle sil gearfoege wurde mei de
skoallen fan Boazum en Wiuwert. It
opdoeken fan lytse skoallen hat it belied
fan de regearing altyd west, ek al by de
bou fan ’e nije skoalle. Mar yn dy tiid lei
it foech by de gemeenten en dy wienen
direkt oansprekber.
Dat foech is letter by de gemeenten
wei helle en by de koepels fan skoallen
dellein. Sizzenskip sa ticht mooglik by de
skoallen en dus by de âlden wie it devys.
Tûker koe net. Troch de finansiering by de
skoallen ûnder te bringen en ûndertusken
yngreven te feroarjen, waard it hyltyd
slimmer om de skoallen yn stân te hâlden.
Om dêr tsjinyn te gean, moat men net
mear by de gemeente wêze, ek net by de
provinsje, mar wêr dan wol? By de koepel
fan de skoallen. Mar dy hat no krekt de
beslissing nommen! En dus, fuort mei de
moaie skoallen fan Boazum, Wiuwert en...
Easterwierrum!

En hoe no fierder? In hielendal nije
skoalle bouwe op ’e Yndyk, moai
tusken de doarpen yn. Romte by it
soad. En rjochtfeardich, álle bern
moatte reizgje en net allinne de bern
fan ien of twa doarpen. Dat der trije
betreklik nije gebouwen ferlitten wurde
(kapitaalferneatiging) is gjin punt. Jild foar
de bou fan in nije skoalle, ek gjin punt.
Dêr binne wer oare potsjes foar.
Dat álle bern nei skoalle brocht wurde
moatte, ek gjin punt. De âlders rêde har
der ommers mei. En oars de bern sels
wol.
En dan noch wat. Ear’t ik yn
Easterwierrum kaam, wurke ik op de
skoalle fan Bears. Dy is yn de tritiger
jierren om deselde reden ek op ’e
romte boud. Krekt tusken de doarpen
Weidum, Jellum, Bears en Hilaard
yn. Mei as gefolch dat de skoalle net
mear fan it doarp wie, mar fan gjinien.
Mei noch jierren gebongel tusken de
partisipanten. Sawat alle bern moasten
reizgje, behalve dy fan de master fan
de sintrale skoalle, dy wennen neist de
skoalle yn it skoalhûs.
Yn myn Bearster tiid gongen myn kollega
en ik nei in konferinsje yn Denemarken
oer it Deenske ûnderwiis. Dêr wie men
yn de jierren 60 al dwaande mei it
sintralisearjen fan skoallen. Ek dêr waard
slûpenderwiis it ûnderwiis út ’e doarpen
wei helle en ûnderbrocht yn gebouwen
yn wat gruttere plakken. Skoallen fan op
syn minst 500 bern. No binne dy skoallen
ek al wer opdûkt! Skoallen mei 1000 bern
wienen noch better (foardieliger?)

Altyd wie it argumint, dat it better wie
foar it bern. Mear sosjale kontakten!
Better ûnderwiis! Mear mooglikheden!
Oan dyselde konferinsje hold ik freonskip
mei twa kollega’s oer, Poul Erik en Inge.
Se fertelden my ek de kearside fan al dat
moais. Fan bern dy’t yn bussen nei skoalle
ferfierd wurde moasten en soms in oere
reizgje moasten, omdat de bus alle lytse
doarpen bylâns moast.
Dat der folle mear yn en oan ’e skoalle
fernield waard en de dieders fakentiids
net ferantwurdlik steld wurde koenen,
omdat it personiel de nammen net wist.
Dat oan it begjin fan alle fakânsjes
alle djoere apparatuer yn in aparte
binnenromte opburgen wurde moast om
dieverij tsjin te gean.
Dyselde kollega’s kamen in pear jier letter
in pear dagen by ús yn Easterwierrum
útfânhûs en draaiden in pear dagen mei
yn ús skoalle. Dat wie noch yn ’e tiid dat
wy yn ’e “Aldskoalle” wurken. Nei dy
pear dagen fertelden se ús, dat wy de
striid foar de lytse skoalle nea opjaan
moasten. Alle foardielen fan de grutte
Deenske skoallen joegen belies as it kaam
op opfiedkundich mêd, it learklimaat
en fral de sfear fan in lytse skoalle as yn
Eastwierrum. Dy opdracht haw ik yn myn
fierdere karriêre altyd foar eagen holden.

Dit is myn lêste bydrage oan dizze krante. Ik betankje de redaksje en alle
lêzers fan “Om ’e âld toer” foar it lêzen. Dat it mei de krante en syn lêzers
goed gean mei!
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Nieuwe leerkrachten voelen zich welkom op De Fôlefinne

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin bij:
bedrijven, instellingen en particulier
-

Tevens:
Tuinrenovaties
Straatwerk
Gespecialiseerd snoeiwerk
Fruitbomen
Heesterbeplanting
Windsingels

Bel of mail voor een afspraak
Dilledyk 18  9021 CV Easterwierrum
tel. 058-2501568  06-19692904
info@hoveniersbedrijfmelein.nl
www.hoveniersbedrijfmelein.nl

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

Meer informatie of wilt u graag
een kijkje komen nemen bij
Kindercentrum Inky Pinky?
Neem vrijblijvend contact met
ons op via: inkypinky@ziggo.nl
of bel naar 06 4988 8008.
Of kom gezellig langs.

Kindercentrum Inky Pinky
Selanswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008
franchise onderneming van Kinderwoud
Kvk.nummer: 58571973
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De Fôlefinne heeft een compleet nieuw team van
leerkrachten gekregen. De eerste Ouderavond
en een bezoek aan de Merke hebben ze al achter
de rug. Nu nog een interview in de Doarpskrante:
Gert Clifford en Sjoukje Dotinga maakten er
tijd voor.
DOOR TRUDY DE VOS

Niet alleen is er een nieuw team,
ook valt De Fôlefinne onder
een nieuw schoolbestuur: KyK
(Krêft yn Kollektyf). Dit bestuur
ontstond op 1 februari door de
fusie van Gearhing en Odyssee.
Sjoukje komt van dae ‘Odyseekant’: zij werkte eerder in Sneek.
“Ik wurke op in skoalle mei 300
bern. Ik hie 24 learlingen yn
groep 3 sitten. Doe’t ik it oanbod
krige om yn Easterwierrum te
wurkjen, wie dat dus hiel wat oars.”
Als klein meisje wilde Sjoukje al
juf worden. Of dolfijnen trainster,
maar de kans van slagen achtte ze
daarbij toch wat kleiner. Ze begon
op haar 17e aan een studie tot
docente Engels, maar dat paste op
dat moment niet bij haar. Ze besloot
toen voor het basisonderwijs te
gaan. “Dat is sa alsidich, it bliuwt
noch jierren ôfwikseljend en
útdaagjend. Je bliuwe groeien yn
dit fak. Der binne hieltyd wer nije
kursussen. Yn de seis jier dat ik
as juf wurkje, ha’k hieltyd wer
oare groepen hân. Om no yn in
doarp te wurkjen, fyn ik hiel leuk.”
Verschillen met een stadsschool kan
ze gemakkelijk opnoemen. Zo is het
Fries veel meer een geïntegreerd
vak, omdat alle kinderen het

Het nieuwe team
Op maandag, dinsdag en woensdag staan Gert
Clifford en Sjoukje Dotinga voor de bovenbouw
(groepen 5 t/m 8). Hun collega Jantsje Kirkenier
– die vorig jaar les gaf in Wiuwert – doet de
onderbouw. Zij neemt groepen 1 t/m 4 op
donderdag en vrijdag mee naar de school in
Boazum. Op die dagen zijn Mireille de Vreeze
en onderwijsassistente Trijntje Nienke Talsma in
Easterwierrum voor de bovenbouw.

verstaan. Dat was in Sneek wel
anders. Ander verschil is dat het
team intensiever samenwerkt.
“Op in gruttere skoalle hast mear
eilantsjes. Wy hawwe goede
stúdzjedagen en noflike oerlizzen.
Ek fiele wy in protte frijheid,
mei wat stipe fan boppe út de
organisaasje.”
Gert Clifford (43) werkte vorig
schooljaar in Mantgum; eveneens
voor groepen van zo’n 25 leerlingen.
Voor zijn studie was het van belang
om op een andere school te werken.
Gert is een zij-instromer: hij komt
uit het bankwezen. In Corona-tijd
merkte hij dat thuiswerken achter
een computer niet zijn ding was.
Hij gaf al voetbaltrainingen aan
jeugd en wilde eigenlijk altijd
al het onderwijs in. “Bern binne
spegeltsjes, do learst in soad oer
dysels troch mei harren te wurkjen.
It is útdaagjend wurk. Ik ha in
brede ynteresse, dêrom woe ik
graach op in basisskoalle wurkje.
Sels ha’k âldere bern.” Overigens
heeft Gert lesbevoegdheid en
mag hij zelfstandig voor de klas
staan, maar naar eigen zeggen
heeft hij nog genoeg bij te leren.

“Libbensûnderfining helpt fansels
wol. Ik nim myn eftergrûn mei dit
wurk yn. Sa wolle wy bygelyks
mear dwaan mei de ‘Week van het
Geld’; dy ken ik noch fan myn tiid
yn de bankwrâld.”
Wennen
Het is voor beide leerkrachten
een uitdaging; zo’n bovenbouw
die bestaat uit leerlingen uit
meerdere groepen. “It komt oan
op timemanagement en in goede
planning”, zegt Gert. Hij en
Sjoukje stemmen steeds af wie
wat doet. “Wy wolle fansels alle
bern genôch oandacht jaan, plus
dúdlikens en struktuer. Sjoukje
docht bygelyks de iene dei it
rekkenjen en ik de taal. Dat wikselje
wy dan net ôf.” Ten tijde van het
interview zijn ze vier weken bezig,
en tot nog toe loopt het goed.
Voor de leerlingen is het natuurlijk
wennen, dat merken Gert
en Sjoukje wel. Ze vinden dat
de kinderen zich makkelijk
aanpassen: “It binne leave, sosjale
bern. Se begripe wol dat wy
dingen soms wat oars dogge as
harren foarige juffen en masters.”

Ook de ouders gaven een warm
welkom. “Guon sizze dat se it wol
goed fine dat it wer ris oars giet.”
Keatsen
Dat ze de Merke bezochten, vinden
Gert en Sjoukje heel vanzelf
sprekend. “It is wichtich om by soks
te wêzen”, zegt Gert. “Dan witte
minsken wa’t wy binne en begripe
wy wêr’t de bern it oer hawwe.”
Sjoukje komt uit Gau en kwam al
bekenden tegen. “Leuke Merke
ha jim! Hiel gemoedlik, mei
aktiviteiten foar jong en âld. Sels
ha’k keatst yn Goaiïngea, en
stikem hie’k wol meidwaan wollen.
Mei sa’n grutte bal en mingd
keatsen fyn ik hartstikke leuk.”
Intussen is de eerste Ouderavond
geweest en leren ze de leerlingen
van De Fôlefinne steeds beter
kennen. Dat de toekomst van de
school onduidelijk is vanwege de
leerlingenaantallen, houdt Gert en
Sjoukje niet zo bezig. “Wy hawwe
gjin ynfloed op hoe’t it fierder
gean sil mei de skoalle”, zegt
Gert. “Us prioriteit leit by de bern.
Wy wolle goed les jaan en hoopje
op in moai jier mei ús allen.”

Gert Clifford en
Sjoukje Dotinga
zijn twee van
de nieuwe
leerkrachten op
De Fôlefinne.
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Do Komst niet meer
Do Komst is niet meer. Strenge regels, veranderde
omstandigheden en te weinig opbrengst deden
het tentfeest de das om. Peter Venema en Pier
Veldman blikken terug op tien keer Do Komst.
DOOR TRUDY DE VOS

De Do Komstorganisatoren
met enkele vaste
helpers. Voorste
rij (vlnr): Thijs
Eekerk, Bauke
Schoustra,
Pier Veldman.
Achterste rij
(vlnr): Jildert
Niemarkt, Ido
Altenburg, Peter
Venema, Sieto
de Jong, Ad
Grainger en Jan
Jilles Kroes.
Christian Visser
ontbreekt op de
foto.

Dit zijn de
posters van
de tien laatste
edities van
Do Komst.

Do Komst startte in 1985. Onder
andere André Bootsma, Joop
Bootsma, Peter Zijlstra en veel
van hun vrienden zetten het feest
op, aanvankelijk nog bij Bootsma
Bouwbedrijf. Toen zij er wel
klaar mee waren, vroegen ze een
nieuwe lichting om de organisatie
over te nemen. Ido Altenburg,
Ad Grainger, Sieto de Jong, Jan
Jilles Kroes, Jildert Niemarkt,
Pier Veldman, Peter Venema en
Christian Visser organiseerden
Do Komst tien keer, in een tent op
het Rode Plein.
De eerste paar jaren liep het goed.
De Hûnekop trad op, en daarmee
maakte Do Komst winst. Jan Nota
wilde nooit meer ophouden met
spelen: toen de organisatie zei
dat hij nog één nummer mocht,
speelde hij een medley van een
kwartier. Vangrail bleek een te dure
band: dat kon niet uit. Intussen
experimenteerde de organisatie
met lampenkappen in de tent, en
vergeet de kubussen met licht
erin niet. Christian Visser en
Karel Kolkman bouwden een

prieel, speciaal voor de cirkel op
het Rode Plein. De organisatie
werd steeds efficiënter. Er kwam
een evenementenservice bij, die
een goede toiletwagen had. Ook
had Do Komst een eigen kar vol
materiaal.
Plan B
Toch ging de lol er langzaam af.
“De lêste jierren moast der hieltyd
jild by”, vertelt Pier. “Ek waard de
gemeente stranger. Wy moasten
earder stopje, wylst it feest pas let
op gong kaam. Wy stiene om 20
oere kreas yn de klean, mar it rûn
pas om middernacht. Wy ha noch
besocht om middeis te begjinnen,
mei in Kop van Jut derby. Ek ha
wy noch in grut skerm foar it EK
hân, mar as minsken sitte, drinke
se net.”
Plan B werd bedacht: Do Komst in
de Tysker. Pier: “Wy wiene al yn
petear mei de Behearskommisje,
mar doe kaam Corona en gong it
feest twa jier net troch.” Intussen
veranderde er van alles binnen
de vriendenploeg. “Wy ha no
hast allegearre in hok fol bern”,
zegt Peter. “Ek binne Pier en
ik de iennichsten dy’t noch yn
Easterwierrum wenje. It waard
dêrtroch hieltyd lestiger om
by mekoar te kommen.” En zo
besloten ze uiteindelijk om te
stoppen met Do Komst.

Stedentrip
De kar is verkocht, het
bruikbare materiaal is elders
opgeslagen, en het houtwerk
ging naar de sloop. Wat blijft,
zijn de mooie herinneringen.
Want de mannen hebben
ontzettend veel lol gehad,
samen en met de bezoekers.
Pier vond het machtig om
vanachter de bar te zien hoe de
tent vol stond en het publiek
massaal hoste. Zijn favoriete
optredende band was Prime
Suspect: “Dêr binne we mei
begûn en eindige.” Peter zat
vooral in het kassahokje: “Ik ha
nea in band sjoen.” (“It koste te
folle jild as wy him by de bar
lieten”, zegt Pier). ‘Slaanderij’
was er eigenlijk nooit. “Der wie
gewoan in goede sfear.”
Do Komst mag dan ten einde zijn,
de vriendschap is dat zeker niet.
Jaarlijks blijven de mannen op
stedentrip gegaan. Ze startten met
Antwerpen, en daarna gingen ze
min of meer alfabetisch verder.
Berlijn, Krakau (dat schrijf je in
het Engels met een C), Dublin,
Edinburgh, Florence, Gent,
Hamburg, Ischyl en - vanwege
Corona - Julianadorp en De
Koog. Lowlands ging niet door,
maar wellicht in 2023 wel. Dit
jaar staat het Oktoberfest in
München op het programma.
Voor de duidelijkheid: dat deden
ze dus níet van de opbrengst van
Do Komst.
Bedankt
De mannen willen graag hun
vaste helpers noemen. Jan de
Schiffart en Frans Altenburg
stonden standaard achter de
bar. Ook Yme Postma hielp
geregeld, net als Thijs Eekerk,
Bauke Schoustra en Jelle
Zijlstra. Ze willen graag alle
sponsors bedanken. Dat zijn
er te veel om op te noemen:
“Jim witte sels wa’t jim
binne.” En zonder publiek was
het natuurlijk nooit gelukt.
“It wie in machtich moaie tiid.”
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De Mearke Merke
Er was eens een dorpje waar elk jaar Merke werd
gevierd. Drie dagen lang vierden de inwoners feest
en hadden ze het samen erg gezellig. Vooruit, dit
jaar waren er een boze zanger en een schietincident,
maar hoe dat precies zit, leest u in dit uitgebreide
verslag.
DOOR TRUDY DE VOS

DONDERDAGAVOND
Ben, Lyssa en Matthew Tuinier
wonnen de prijs voor Best Verkleed.
Zij stelden Assepoester en haar
lakeien voor, en kwamen in een
koets/pompoen.

De Merkecommissie had het zo
goed bedacht: zij zouden verkleed
als Efteling-achtbaan de Merke met
het thema Sprookjes openen. Alleen
verdwenen de Efteling-logo’s onder
mysterieuze omstandigheden, waren
die ‘achtbaanbakjes’ best zwaar, en
bleken zelfs ducttape en tiewraps de
boel niet bij elkaar te houden. Het
mocht de pret niet drukken, want de
toeschouwers vonden het hilarisch.
Dat achter de ‘achtbaan’ een hele
trits prachtig verklede kinderen liep,
hielp natuurlijk ook om de sfeer erin
te krijgen.
De straten van Easterwierrum waren
opgedeeld in ‘vorstenhuizen’.
Die hadden allemaal enorm hun
best gedaan om hun sprookje(s) uit
te beelden. Langs de route stonden
Aladdin en zijn wonderlamp,
inclusief een blauwe geest die
helaas niet álle wensen kon
vervullen. Finne en Bútewei
maakten een eigen versie van
Doornroosje en Sneeuwwitje.
De Rydwei en een deel van
de Doarpsstrjitte ontwierpen
Geitenbord, geïnspireerd door
De Wolf en de Zeven Geitjes.
Roodkapje en Assepoester
waren terug te vinden op
De Dille en Doarpsstrjitte.
Dit team stuurde vooraf
zelfs een aankondiging dat
de prins een glazen muiltje
had gevonden, dat tijdens
het Matinee kon worden
gepast door alle dames
uit het dorp. Daar zat
dan wel een gedwongen
huwelijk aan vast, maar
dit terzijde.

Sprookjeshuwelijk
Het veld bij de Tysker was
aangekleed met tenten,
springkussens, een podium,
wegwijzers, een manshoog
sprookjesboek, een boekenboog,
olijke teksten, en kabouter- en
elfenhuisjes voor de oplettende
kijkers. Edward Terra, dit jaar
voor het laatst voorzitter van
de Merkecommissie, hield een
inspirerende toespraak waarin hij
subtiel de huisregels verwerkte.
De Sprookjesquiz startte. De
vorstenhuizen bedachten een naam
voor zichzelf en ontwierpen een
schild. Vervolgens verscheen een
Woordzoeker op het scherm, die
een ieder – ook zonder leesbril –
dwong om vlak voor het podium te
komen staan. Een hoogtepunt was
de ronde Sprookjeshuwelijk, waar
vier stellen vragen kregen die een
nieuw licht wierpen op hun relatie.
Jo-Albert Kooistra en Enith
Geertsema bleken hét droompaar:
zij antwoordden steeds hetzelfde
op vragen als ‘Wie neemt het
meeste initiatief?’, ‘Wie kan het
beste autorijden?’ en ‘Wie is het
meest romantisch?’. Dat Han en
Baukje Kroes al veertig jaar een
setje zijn, mag een klein wonder
heten. Zij waren het vrijwel
nergens over eens. Iedereen
deed mee met de Kabouter
Plop-dans, er werd gelachen
bij sprookjestekenfilms van De
Gladjakkers, en winnaar werd
Das Ooster Wierrookum; het team
van de Skuorrehôfwei, Singel,
Mounestrjitte en Fugelsangleane.
Zij wonnen ook de prijs voor de
mooiste straatversiering, waarmee
ze meteen de leiding namen in het
toernooi voor alle vorstenhuizen.
Duo Húnekop trad op, tot
vreugde van de veelal jonge
fans die de teksten woordelijk
konden meebrullen. De oudere
muziekliefhebbers bespraken dat
de nieuwe cateraar (Teake van
de Trilker) een groot succes was:
de buitenbar was leuk en het bier
smaakte goed. Al met al was het een
u
prachtige donderdagavond.

FOTO’S: TJITSKE BOOTSMA
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VRIJDAG

Geeske Miedema, Sanne van Vilsteren en Paula Boersma
wonnen het kaatsen bij de dames.

Romke Veldman, Gert Jan Koster en Jo-Albert Kooistra
wonnen de kaatskransen bij de heren.

Wekservice Doornroosje –
bijgestaan door herriemakende
kinderen – trok vrijdagochtend
opgewekt door het dorp. Op het
veld stonden Roodkapjes
Gebakjes klaar. De peuters en
basisschoolkinderen gingen
spelletjes doen, en de volwassenen
ook. Liefst 66 kaatsers deden mee
aan het kaatsen met grote bal.
Veel deelname was er ook aan het
jeu de boulen, waar Griet Boersma
zegevierde. Intussen werd ook
gepuzzeld door de vorstenhuizen,
want daarmee konden ze punten
verdienen in het toernooi.
Liefst 58 vijftig plussers (plus
Wietske Cnossen en barman
Teake) deden ’s middags mee
aan de Swingo. Dat is bingo,
maar in plaats van getallen staan
er titels van liedjes op de kaart.
De liedjes worden afgespeeld
(en meegezongen), en winnaar is
degene die als eerste de kaart vol
heeft. De prijzen waren afgestemd
op de doelgroep.

Te winnen vielen onder meer een
Kleine Aanvulling op de AOW
(Merke-munten), een draadloze
vintage kruimeldief (veger en
blik), een Anti Rimpel Beurt
(bon van schoonheidsspecialiste
Corina) en de Frou Sloot Prijs
(fles advocaat). Die laatste prijs
ging overigens met instemming
van alle aanwezigen naar
mevrouw Van der Sloot zelve.
Haar man zei dat hij met zijn 95
jaar niet meer kon komen, maar
dat zijn vrouw er nog steeds van
genoot: “As sy har mar gedraagt,
sy is noch mar 91…”.
Die 22 kaatsparturen hadden
lang werk op vijf perken.
Uiteindelijk konden de prachtige
kransen worden overhandigd
aan Jo-Albert Kooistra, Gert Jan
Koster en Romke Veldman. Bij
de dames wonnen Sanne van
Vilsteren, Paula Boersma en
Geeske Miedema. Overigens was
Geeske de oudste deelnemer
op het kaatsveld, maar dat was
haar beslist niet aan te zien.
Het Kleintje Matinee speelde
zich af in de tent, want het
hoosde. Ada Dijkstra en
Cato Hettinga waren ervan
overtuigd dat ze konden
buikschuiven over het
kletsnatte veld. De afstand
die ze aflegden, viel tegen,
maar hun pogingen waren
hilarisch. Op diverse
plekken in het dorp werd
de traditionele macaroni
verorberd. Gevoederd
en opgefrist stond ’s
avonds weer iedereen
op het veld, klaar voor
het optreden van The
Bounty Hunters (met
zanger Johannes
Rypma, bekend
van ‘The Voice’).
Dat bleek een
geweldige band,
die de sfeer
er helemaal
inbracht. Zo
dansten we
met z’n allen
door naar de
zaterdag… u

FOTO’S: PIETER ZWART

20

21

ZATERDAG
Wekservice Doornroosje toog
’s ochtends eerst met koffie naar
Jan en Harmina de Schiffart.
Deze schitterende troostprijs
– bedoeld tegen vereenzaming
onder ouderen - had Harmina
gewonnen bij de Swingo. Ze waren
er diep gelukkig mee. De rest van
het dorp bleek wat moeizamer
wakker te worden, dus de
spelletjes startten traditiegetrouw
later dan gepland. Ringsteken
op een zwevend tapijt,
boogschieten, Goudlokjes
proef, elegant als een prinses
water doorgeven, en als een
ridder over de stormbaan
racen: deze spelletjes waren
onderdeel van het toernooi
voor vorstenhuizen. Er werd
vol enthousiasme gestreden
en geen van de deelnemers
bleef droog. Dat scheelde
weer douchen voor het
Matinee. Een ieder kon
zo zijn verkleedpakje
aantrekken.
Matinee
Elfjes, heksen, Roodkapjes,
keukenprins(ess)en, Smurfen,
Asterix en Obelix, Shrek en Fiona,
Alice in Wonderland, Gandalf,
Sneeuwwitje, de prinses op de erwt
en véle anderen verschenen op het
Matinee. Het was een wonderlijke
verzameling, zoals op de
voorpagina te zien is. De zon ging
er spontaan van schijnen. Intussen
werden stemformulieren

uitgedeeld, want dit jaar bepaalde
het publiek wie de prijs voor Best
Verkleed verdiende. Intussen bleek
Tjitske Bootsma het glazen muiltje
te passen, en prins André sloot haar
zielsgelukkig in de armen.
Zanger Johnny Kamminga had
de witste tanden op het hele
veld. Niet iedereen bleek zijn
muziek en persoonlijkheid te
kunnen waarderen. Een pijl in
zijn richting was geen nette uiting
van waardering, maar de reactie
van de zanger hierop maakte dat
hij geen nieuwe vrienden maakte
in Easterwierrum. Toch moesten
we even met hem door, want toen
Johnny zichzelf had herpakt, zat
hij er zo lekker in dat hij weigerde
de microfoon te overhandigen aan
Edward.
Mede daardoor startte het
Matineespel een tikje later dan
gepland. Veel deelnemers hadden
de essentie van het spel niet
helemaal door: het ging er níet om
dat je zo ver mogelijk doorschoof
op een autoband op een natte
baan. Bedoeling was juist dat je
precies bij het hoogste puntenaantal
uitkwam, ergens halverwege de
baan. Het was uiterst vermakelijk
voor het publiek, mede doordat
veel outfits uitermate ongeschikt
bleken voor dit spel. Maar ach,
wat kon het schelen: op dit tijdstip
in het Matinee hield iedereen van
elkaar. u

FOTO’S: TINEKE CUPERUS
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Nuvere 88
Het Rinspul was dit jaar in een
nieuw jasje gestoken: de Nuvere 88.
De deelnemers kregen een papier
met 88 maffe opdrachten, waaruit
ze zelf konden kiezen welke ze
gingen doen. Met een telefoon
maakten ze foto’s en filmpjes,
en wie de meeste opdrachten
volbracht, had gewonnen.
Opdrachten waren bijvoorbeeld
‘Klim in een boom’, ‘Doe een
filmscène na’, ‘Zoek 3 mensen
met rood ondergoed’, ‘Beeld je
favoriete standje uit’ en ‘Haal een
zak chips bij iemand die niet in
jouw team zit’. Onder meer de
laatstgenoemde opdracht zorgde
ervoor dat menig Easterwierrumer
zich verwonderd afvroeg waar
die dronken dropjes toch mee
bezig waren. Intussen meldden
de teams dat ze nog nooit zoveel
hadden gelachen bij het Rinspul.
Hun foto’s en filmpjes worden
vertoond bij de jaarvergadering
van de Merkecommissie en daarna
voorgoed vernietigd.
Intussen vermaakten de
achterblijvers zich uitstekend op
het veld. Joost Stoelinga kreeg
een gitaar uitgereikt en speelde
“Ayajippiejippiejee”. Piet Boersma
haalde zijn trompet op om mee te
blazen. De overige aanwezigen
zongen uit volle borst mee.
EHBO-doos
De loterij en de prijsuitreikingen
werden er in rap tempo
doorheen

gejaagd. Het publiek stemde voor
Best Verkleed op de Prinses op
de Erwt: vier heren (Jan, Jeroen,
Leendert en Wouter) gekleed in
crop tops, tutu’s en diadeems, zich
weinig gracieus voortbewegend op
groene skippyballen. Vorstenhuis
Das Easter Wierrookum bleek de
voorsprong niet meer uit handen
te hebben gegeven. Teamcaptain
Mariëlle Bootsma meldde trots
dat dit voor het eerst was dat dit
team van straten had gewonnen.
De Easterwierrumer Top 20 werd
aangezet als afsluiting van de
Merke. Het veld liep langzaam
leeg. De EHBO-doos moest nog
worden ingezet, vanwege een
schietincident. Tjitze Miedema
bleek de medewerkster van de
schiettent in haar vinger te hebben
geschoten. Dat was haar nog nooit
gebeurd in 25 jaar, dus het was
best een prestatie van Tjitze, maar
hij kreeg toch geen knuffelbeer.
Easterwierrum keerde huiswaarts
en de Merkecommissie deed het
licht uit. Vlak voor middernacht,
want net als Asspoester wilden we
thuis zijn voordat de betovering
was verbroken…
Tot de volgende Merke!
Alle foto’s die tijdens de Merke
zijn gemaakt, verschijnen op
www.easterwierrum.nl

FOTO’S: TINEKE CUPERUS
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Even puzzelen

Keukenkribels!
Swiet, swieter, swietst! Dat binne de wurden dy’t it
bêste by de ûndersteande keek pasje. De ûnderlaach
is in gewoane keek, mar it laachje der boppe-op
makket it bysûnder. It is oarspronklik in Deensk
resept en de offisjele namme is Drømmekage,
dreamkeek. Hjir kenne we it as Drammenhage.
It is in maklike keek om te meitsjen en tige
handich as der in protte minsken oer de flier
komme, je snije der mei gemak 20 stikken út.
Drammenhage
It besleek:
5 aaien
500 gram sûker
500 gram selsrizend bakmoal
300 ml molke
75 gram bûter
It laachje:
100 gram bûter
100 gram kokos
225 gram donkerbrune bastertsûker
50 ml molke

- Ferwaarmje de oven foar op 175
°C. (ûnder- en boppewaarmte)
- Beklaai in ovenplaat (30 by 40)
mei bakpapier
- Miks de aaien en de sûker oant it
in ljochtgiel gehiel wurdt
- Miks it selsrizend bakmoal
dertroch
- Raan de bûter
- Foegje de raande bûter en de
molke ta oan it besleek en miks
koart trochinoar.
- Jit it besleek op de bakplaat en
foarmje der in rjochthoek fan (of,
as it besleek wat tinner is, jit de
plaat fol)
- Bak de keek yn sa’n 30 minuten
gear.
Yntusken wurdt it laachje makke
- Rier de bastertsûker en de kokos
trochinoar.
- Raan de bûter yn de molke en
ming dat mei de bastertsûker en
de kokos

- Smar dit mingsel oer de noch hite
keek
- Doch de keek dan noch sa’n 15
minuten werom yn de oven.
Lekker ite!
Groetnis, Hilda

Wilt u adverteren in de dorpskrant?
Mail dan naar
doarpsbelang@easterwierrum.nl
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TBC yn Easterwierrum
100 jier lyn wie TBC (Tuberkuloaze
of de Tarring) folkssykte nûmer ien.

Foaral de longfariant makke in protte
slachtoffers. Kinst TBC wol in bytsje
ferlykje mei Korona, mar it duorre folle
langer foardat men wer genêzen wie.
Iuwen lang tocht men dat it mooglik
erflik wie. Yn de 20e iuw kaam men

der efter dat it just hiel besmetlik wie.
Men socht de oplossing foar genêzing
foaral yn it bouwen fan saneamde
sanatoariums op plakken dêr’t skjinne
see- of bosklucht wie. De pasjinten
krigen goed te iten en leinen dan

betiden gewoan bûten yn lange rigels
op bêden.
Yn Easterwierrum krijt de âldste
dochter fan Dingelom en Fenna
Hoogma, Agnes, it ek op jonge leeftiid.
Neffens Din Hoogma bedarret se dan
yn in TBC-tintsje/húske op it eigen
hiem. Sy oerlibbet it úteinlik net en
komt te ferstjerren wannear’t se noch
mar 18 jier is. Neffens in famyljelid
moat der grut fertriet west ha by
famylje en freonen. De bou fan de
katolike tsjerke oan de Dilledyk wie
yn 1926 op dat stuit krekt klear. De
alderearste útfeart yn de nije tsjerke
fynt dan ek plak foar Agnes.
Ast wat begjinst te sykjen op foto’s út
dy tiid dan fynst har hjir en dêr werom
en springt se der op ien of oare wize
dochs út. Op it tsjerkhôf binne har
grêfstien en in bysûndere seldsume
trompe dy’t oanbean is troch har
freondinnen gelokkich bewarre bleaun.

Agnes stiet neist juffer Sibbeltsje (?), dy’t neist master Lolle Thys Goinga stiet oan de
linkerkant.
Roukaart

Stephan Kurpershoek
Foto fan Agnes (Nitte/Nyske) Dingeloms
Hoogma.

Agnes en har freondinneklupke. Achter: Tjitske Sipkes Hoogma (1907-1982) en Hiltsje
Hoekstra (1906-1958). Foar: Geertsje Schaafsma (1908-1990), Ynskje Siebrens Palstra
(1907-1999) en Agnes (Nitte) Dingeloms Hoogma (1907-1926).

Agnes har grêfstien
en trompe op it hôf.

Bidprintsje

Agnes hjir mei rûne hoed op hast foaroan oan de rjochterkant. Se sjocht nei de kamera (1915-1916).
28

Út it Leeuwarder Nieuwsblad fan 10-05-1926
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Wat kijk jij nou?
Naam, leeftijd en beroep:

Welke film heb je al meer dan 3x

Wie is je favoriete acteur/actrice?

Anton van der Wal, 60, analist, maar ik

gezien?

Clint Eastwood. Charles Bronson vond

vind mezelf technicus.

‘One flew over the cuckoo nest’ heb ik wel

ik vroeger ook fantastisch, maar die films

meer dan 12x gezien. Prachtig verhaal met

zijn nu al verouderd (Sjoerdtje vanuit de

Hoe lang woonachtig in Easterwierrum:

die Indiaan, en Jack Nicholson acteert zo

achtertuin: “En van al die anderen weet

Ongeveer 35 jaar. Zo oud als Wietse

goed. Het is al een heel oude film, maar hij

je de naam al niet meer, hahaha. Maar siz

Melein is, zo lang woon ik hier.

blijft mooi.

Hoe kijk je graag tv?

Welke verfilming vond je

Zittend op de bank. Ik kijk te weinig
televisie. Het heeft niet mijn grootste

beter dan het boek?
Ik lees nooit.

mar Steven Seagal”. “Oh ja”, zegt Anton,
“die noemde ik Peter Seagul. Dan weet
je wel hoe goed ik ben in namen”). Julia
Roberts vind ik een mooie actrice, met
haar grote lach.

Wij staan voor u klaar met patat en snacks
Elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur
op het Reade Plein in Easterwierrum.

interesse en meestal piel ik
wat om. We hebben heel grote

Wat voor series/films vind

beeldschermen, omdat ik de letters

je verschrikkelijk?

niet meer kon lezen. Nu heb ik een

Horror vind ik niks aan. Science

bril, dus is het niet meer nodig, maar

fiction vind ik ook vreselijk. Het

ja… als je dan die tv al hebt gekocht,

is zo nep. Ik heb liever een echt

breng je ‘m niet meer terug.

verhaal. Het mooist vind ik een film

Voor bestellen even bellen
06-54983549

of serie die gebaseerd is op een waar
Welke serie heb je als

verhaal.

laatste gezien?
‘Chicago Fire’ vind ik een mooie

Als ze een film over jouw

serie. Zitten leuke acteurs in, wordt

leven zouden maken, wie

leuk gespeeld. Dinsdagavond is

mag jou dan spelen?

mijn tv-avond. (Sjoerdtje en Anton

Han Kroes. Wij zijn een leuk duo.

beginnen over een serie waarvan

We fietsen samen, lopen samen,

ze zich de naam niet kunnen

maken samen grappen, we zijn nooit

herinneren, maar het gaat over een

uitgeluld, dus hij kent mij heel goed.

oud-prostituée die was vermoord bij

En anders kies ik voor Wybo Smids,

een disco, waarop uw verslaggeefster

want dat is een goede acteur en die

‘Stay Close’ noemt en dat was ‘m

kent mij ook goed.

• S â n e n g ri n t
• T ú n g rû n
• H i e m f e rh u rd i n g

dus).
Als er een realityshow over
Welke film of serie raad

Easterwierrum zou komen, bij wie/

je je vrienden aan?

wat moeten ze dan beslist filmen?

‘Gran Torino’ met Clint Eastwood.

Bij Jan Schotanus, want dat is een

Hij is een sikkeneurige oude eamel

wijze en realistische man. Of daar

die helemaal opknapt door het

veel mensen naar kijken, weet ik

Chinese gezin naast hem. Zijn ware
aard komt dan uiteindelijk naar
buiten. Prachtig.
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Op dinsdag zit Anton voor ‘Chicago Fire’, hij kijkt
graag naar Clint Eastwood en Julia Roberts doet
geen pijn aan zijn ogen.

niet. Dan is Edward Terra misschien
spannender; dat is één en al show,

Jaap Hoekstra

Doarpsstrjitte 50
9021 CM Easterwierrum
Tel.: 06-51509280

dat is leuk.
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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

