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Kopij vóór 15 maart mailen naar omdealdtoer@easterwierrum.nl

B o o t s m a
B o u w b e d r i j f  B . V.
E a s t e r w i e r r u m

Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8
9021 CL  Easterwierrum
Tel. (058) 250 13 25
info@bootsmabouwbedrijf.nl
www.bootsmabouwbedrijf.nl

Voor al uw: - Agrarische bouw - Onderhoud
 - Verbouwingen - Bouwkundig advies
 - Restauratie - Tekenwerk
 - Woningbouw - Utiliteitsbouw

De laatste van dit jaar
Staat Sky Radio al weken aan of verheugt 
u zich meer op de Top 2000? Heeft u zin 
in een groots familiediner of verlangt u 
stiekem terug naar de lockdown? Zit u al 
helemaal in het WK Darts, houdt u een 
‘Home Alone’-marathon of zit u sniffend 
voor ‘All you need is love’? Wij wensen 
iedereen fijne feestdagen, hoe die er ook 
uitzien voor u. Daarbij denken we speciaal 
aan de mensen die iemand moeten missen.
Tip voor stille genieters van de kerstsfeer: 
neem eens een kijkje bij d’Ald Toer. Die is 
prachtig uitgelicht door Sijmen Schoustra.
Wij doen een beetje aan kerstsfeer in 
dit nummer. Arie heeft zijn best gedaan 
op de voorpagina en op pagina 23 staat 
een uitdaging voor de kinderen van 
Easterwierrum. Ga creatief los op die 
saaie kerstbal, maak er iets prachtigs van 
en hang ‘m voor het raam. Als binnenkort 
twee gluurders bibberend van de kou 
opvallend onopvallend voor jullie raam 
staan, is dat waarschijnlijk de jury. 

Het aanbieden van warme chocolademelk 
wordt op prijs gesteld, maar zal de uitslag 
niet beïnvloeden.
Verder in dit nummer: veel nieuws van 
verenigingen, Corina die vol trots over 
haar salon vertelt, en Nico’s verhaal over 
de oude bakkerij aan het Tsjerkepaed. 
Dat is een andere dan het pand aan 
de Mounestrjitte die nog vaak wordt 
aangeduid als de âlde bakkerij: dat was 
namelijk de roomse bakkerij. Natuurlijk 
ontbreken onze vaste rubrieken niet. 
Voor het laatst dit keer: Wat kijk jij nou?! 
Selena heeft de eer om de finale kijktips 
te geven. Vanaf het volgende nummer 
hebben we een andere leuke rubriek.
Denkt u aan voorbijgangers, huisdieren 
en uw vingers bij het vuurwerk afsteken? 
Het leest immers zo lastig als u niet zelf 
de bladzijden van de Doarpskrante kunt 
omslaan.

Tot in 2023!
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Ferienings Easterwierrum
Aktiviteitenkommisje
Kontaktpersoan: Wimmie de Boer
Til: 06-25100598

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

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

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

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

Doarpskoar Easterwierrum
Kontaktpersoan: Jan Schotanus
Email: jan@dattekstbureau.nl

EKE (Enerzjy Koöperaasje 
Easterwierrum)
Kontaktpersoan; Lieuwe Brandenburgh
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: Marie Etta Fopma
Til: 06-83988849

Muziekvereniging Ons Ideaal
Kontaktpersoan: Watse van der Meer
Email: ons.ideaal@gmail.com
Til: 06 1843 2236

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

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

Toneelvereniging Op Nij Foriene
Kontaktpersoan: Berber Hoitinga
E-mail: opnijforiene@outlook.com
Til: 06-29078085

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

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

Biljartclub De Kromme Keu 
Easterwierrum
Foarsitter: Piet Boersma
Til: 06 1306 1803
Email: pietboersma@outlook.com

Jeu de Boules Feriening 
Út de Losse Pols
Kontaktpersoan: Hedzer van der Meer
Til: 058 250 1228
Email: hedzerjulia@home.nl

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

Keatsferiening Easterwierrum
Kontaktpersoan: Albert Jonker
Til: 06 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
Kerst  24 december - 8 januari
Nascholing CC 10-11 of 17/18 mei + 
Texelcursus

Praktijk Hornstra gesloten
Week 52:  26-30 december

Waarneming Dr Jansen te 
Sibrandaburen

Praktijk Jansen gesloten
Kerst  24 december - 1 januari

Nieuws van Dorpsbelang

Dokter Jansen gaat met pensioen en sluit zijn praktijk 
per 1 januari 2023. Zijn patiënten zijn vanaf januari van 
harte welkom in onze praktijk in Boazum. Achter (en voor) 
de schermen zijn wij hard aan het werk om u als patiënt op 
gepaste wijze te ontvangen en wij hopen daarbij op uw begrip 
als het aanvankelijk nog niet zo soepel loopt. 
Om de patiëntenzorg goed te organiseren, wordt ons team 
uitgebreid met twee huisartsen en een doktersassistente. 
In afwachting van een nieuw te bouwen praktijk in 
Scharnegoutum wordt de huidige praktijkruimte tijdelijk 
uitgebreid met extra spreekkamers.
Om de verkeersoverlast voor de bewoners van de nieuwbouw 
in Boazum te beperken, hebben we onderstaande afspraken 
gemaakt:
• Parkeerruimte op oprit is gereserveerd voor huisartsen.
• Parkeerhavens bij de praktijk blijven overdag vrij voor (minder 

mobiele) patiënten.
• Bezoekers van de praktijk parkeren bij het kaatsveld tegenover 

het café of aan het eind van it Oerd 
• Het is niet toegestaan in de bermen te parkeren.
• Kom op de fiets indien uw conditie dit toelaat.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2023!

Met vriendelijke groeten, namens het hele team,

J. Hornstra, A. Heeres, L. van Nunspeet en M. Hettema, 
Caroline Hornstra, praktijkmanager
Alie vd Zee en Margriet Stolk-Tjoelker, doktersassistentes
Ina Harding, praktijkondersteuner Somatiek
Verona Fortuin, praktijkondersteuner GGZ volwassenen
Petra Sieperda, praktijkondersteuner Jeugd
Huisartsenpraktijk Hornstra
it Oerd 12 8635 LB Boazum
tel: 0515-521223. Bij spoed: kies 1.
website: https://praktijkhornstra.huisarts-plus.nl/ 
e-mail:  huisartshornstra@ezorg.nl 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
08:00 – 12:00 en 13:00 - 17:00 uur
Afspraken telefonisch dagelijks tussen 08:00 – 10:00 uur
Opvragen uitslagen dagelijks tussen 
11:00 – 12:00 uur
Medicijnen herhalen telefonisch of online bij:
Apotheek it Noard, Legedyk 43 8929 RL Scharnegoutum, 
tel: 0515 -215015
Openingstijden 08:30 - 12:30 en 13:00 - 17:00 uur, in weekend 
gesloten. 

Jubileumdei
Nei de merke stie it 75-jierrich 
jubileum fan it Doarpsbelang 
op sneon 1 oktober op it 
programma.  
Mei in dei fol aktiviteiten 
wie it in bytsje dreech yn 
te skatten wat we allegear 
yn it foar bestelle moasten. 
Corona kaam ek wer wat om 
’e hoeke sjen en dat makke 
it der allegear net makliker 
op. Yn elts gefal wie der 
mear as genôch sop en ek de 
foarried fan de bôletafel rekke 
mar net leech. Sadwaande 
koene we de kofjebroadsjes 
moai foar de middeis brûke 
by it kofjekonsert fan it 
korps en koe de keek yn de 
ferpakking bliuwe. Jûns binne 
der noch wer broadsjes  en 
sop  klear makke. De lêste 
kafee-besikers krigen djip 
yn ’e nacht ek noch wat 

mei nei hûs en sa rekken 
we aardich troch it guod 
hinne. De bestjoersleden fan 
Doarpsbelang ha de hiele wike 
noch oan de Sineeske tomate- 
en hinnesop sitten, dat dy 
wiene wol útsopt. We kinne 
werom sjen op in tige slagge 
dei dêr’t in protte kommisjes, 
frijwilligers, artysten en it 
korps harren bydrage oan 
levere ha. Hertlik tank dêrfoar.

Kabels
Sa stadichoan wurde 
de stoepen en diken yn 
Easterwierrum wer wat 
tagonkliker, it hat gâns wat 
fuotten yn ‘e ierde mei al dy 
kabels en liedingen. Liander 
hat sels Doarpsbelang benadere 
en safolle mooglik rekken 
holden mei de festiviteiten 
yn it doarp en sels harren 
wurkskema dêrop oanpast. 

Flaggemêst
Hedzer hat no it behear oer de 
flaggemêst by it plein. Hy hat 
it sicht derop en dat wurket 
wol sa praktysk.

Dilledyk
Der is faak argewaasje oer 
de ferkearsfeiligens op ’e 
Dilledyk. Doarpsbelang jout 
dit ek alle kearen oan by de 
gemeente.  It stiet ek op ’e 
aginda fan de gemeente om dit 
oan te pakken. Wannear’t der 
mear nijs is litte we it witte.

‘Klein leed’
Sa no en dan krije we by 
Doarpsbelang  meldings 
binnen fan stoepkes dy’t 
fersakke binne, tegels dy’t 
net mear te plak lizze ets. Jo 
kinne dit ek sels melde fia 
‘Klein Leed’ op de webside fan 
gemeente Súdwest-Fryslân. 

Mocht it sa wêze dat jo net 
goed mei de kompjûter oerwei 
kinne, dan kin it fansels ek fia 
Doarpsbelang.

Doarpskrante
Mocht it sa wêze dat jo 
gjin doarpskrante yn de bus 
krigen ha, of hy is by wize 
fan sprekken by ûngelok yn 
it âld papier rekke, nim dan 
efkes kontakt op mei ien 
fan de bestjoersleden fan 
Doarpsbelang. We ha altyd 
noch wol in pear reserve 
kranten lizzen.

Doarpsbelang: 
Liesbeth Speerstra, 
Johan Boersma, Paul 
Beista, Caroline van 
Muiswinkel, Stephan 
Kurpershoek 

Praktijknieuws Hornstra Huisartsenpraktijk
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•	 Sân	en	grint
•	 Túngrûn
•	 Hiemferhurding

Jaap Hoekstra
Doarpsstrjitte 50
9021 CM  Easterwierrum
Tel.: 06-51509280

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

Priisferheging
Jierrenlang hawwe wy de 
munten op 1,50 euro hâlde 
kinnen, mar sa stadichoan 
moatte wy ús prizen 
oanpasse. Mei yngong fan 
1 jannewaris 2023 kostet in 
blauwe munt 2 euro. De rôze 
munten tsjinje as wikseljild 
yn de automaat en dy bliuwe 
dus 50 sinten.
Sa kostet kofje of in pilske 
aanst 2 euro (1 blauwe), in 
gleske wyn 2,50 (1 blauwe, 
1 rôze), in miks 4,- (2 blauwe), 
ensfh.

Nij kommisjelid foar de BC
Douwe van der Werf ferhuzet 
nei Snits en hy komt noch 
graach yn Easterwierrum aanst, 
mar hy hat oanjûn dat er syn 
funksje yn de BC opseit. Wy 
binne bliid dat wy flot in nije 
ûnderhâldsman fûn hawwe yn 

de persoan fan René Zijlstra. 
Douwe, bedankt foar alle wurk 
en klusjes dy’tst foar de Tysker 
dien hast. René, wolkom yn de 
BeheersCommissie.

Frijwilligersynstruksje
Op tongersdei 19 jannewaris 
om 19.00 oere komt VNN 
(Verslavingszorg Noord-
Nederland) nei Easterwierrum 
om in Instructie Verantwoord 
Alcoholschenken te jaan foar 
ús frijwilligers.
Alle nije barfrijwilligers 
moatte ien keare sa’n IVA 
bywenje en se krije dan ek in 
getúchskrift dat se ferantwurde 
achter de bar stean kinne. Ek 
foar erfaren frijwilligers is 
it hielendal net ferkeard om 
de ynstruksje noch in kear te 
folgjen.
De útnûging komt noch oer de 
mail.

Hybride ferwaarming
De nije hybride 
ferwaarmingstsjettel is op 
moandei 5 desimber pleatst. 
Us tsjettels hawwe de leeftyd 
en omdat wy in flinke 
subsydzje krije koene, ha wy 
no trochpakt. De iene tsjettel 
is ferfongen troch in hybride, 
in gasstookte kombinearre mei 
in waarmtepomp. Kinne wy 
ús stroom fan de sinnepanelen 
moai foar brûke. De oare 
tsjettel kin net op dizze wize 
ferfongen wurde, fanwege 
de easken fan it gebou: in 
grutte seal moat dochs oars 
ferwaarme wurde.

Kofjemoarn
It rint aardich op de even 
tiisdeis, it is gesellich! Der 
soene noch wol in pear klanten 
by kinne. Ek wat foar jo? De 
folgjende is op 10 jannewaris 

en dan wer op de 24ste, 10.00 
oant ong. 11.30 oere.

Nederlandse samenvatting:
De prijs van de blauwe munt 
gaat omhoog naar 2 euro. 
Douwe van der Werf verlaat 
de BC, René Zijlstra komt 
voor hem in de plaats. Op 
donderdag 19 jan om 19.00 
uur  is er een Instructie 
Verantwoord Alcoholschenken 
voor vrijwilligers (verplicht 
v alle barvrijw om een keer 
bij te wonen). De nieuwe, 
hybride verwarmingsketele 
en warmtepomp zijn geplaats, 
nadat DB subsidietoegezegd 
gekregen had. De koffie 
ochtend is een leuk succesje, 
maar er kunnen nog meer bij. 
Volgende afleveringen: 10 en 
24 jan.

De BC

Út de Tysker

 
Aginda Easterwierrum (ûnder foarbehâld)

 
Wannear Tiid Wat Wêr

 
Tiisdei 24 jannewaris 07.00 oere Ald papier Oan’e dyk

 
Sneon 4 febrewaris 20.00 oere  Frysktalige toanielfoarstelling ‘Us Man’ De Tysker

 
Tongersdei 4 maart 20.00 oere  Jiergearkomste Fûgelwacht Easterwierrum e.o. De Tysker

 
Tiisdei 7 maart 07.00 oere Ald papier Oan’e dyk

 
Sneon 11 maart 20.00 oere  Rockin en Talking ‘66-77’ De musyk en de ferhalen!
  Musyk-teater mei de band Dear Mister Fantasy De Tysker

 
Sneon 6 maaie 14.00 oere, ynrin fan 13.00 oere ôf
   Noflike Middei fan de Histoaryske Kommisje De Tysker

 

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

6 7



Laitsje yn de Tysker
Op sneon 4 febrewaris is ‘Us Man’ te sjen yn de Tysker. 
Dit humoristysk twalûk is fan Youp van ’t Hek
(oersetten troch Gurbe Dykstra en Marijke Geertsma)
giet oer froulju dy’t werom en foarút sjogge op harren relaasje. 

Yn diel ien riede twa froulju harren yn in hotelkeamer ta op in taspraak, dy’t se hâlde 
sille op de brulloft fan harren eks-man: de froulju binne nammentlik allebeide de eks fan 
deselde man, dy’t no op ’e nij trouwe sil.
Yn diel twa sitte twa froulju op in waarme neimiddei wyn te drinken yn de tún.
Se prate oer harren man sa’t allinne froulju dat kinne. Mar mei de man derby wurde de 
ferhâldingen op skerp steld. Troch it fenyn en de humor wurdt de betizing folslein.

Sneon 4 febrewaris 2023 om 20 oere yn de Tysker. 
Tagong 20 euro ynklusyf 1 konsumpsje.

Rockin en Talking ‘66-77’ De musyk en de ferhalen!
Musyk-teater op sneontejûn 11 maart mei de band Dear Mister Fantasy

De 5 koppige band Dear Mister 
Fantasy spilet dizze jûn covers 
út de perioade 1966-1977, mar 
dan krekt wat oars as oars. By 
de measte nûmers wurde der 
nammentlik ek ferhalen en 
anekdotes fertelt oer de artyst 
of band dy’t se coverje. Hoe 
is bygelyks die band ûntstien 
en wat is eins in Hammond 
oargel? Oan de hân fan in 
kleurige setting fan de seal en 

it poadium gean we werom yn 
de tiid. Wat foar drumskills 
de drummer fan de spyljende 

band noch yn petto hat? Dat 
bliuwt fansels in ferrassing!

Oanfang: 20.00 oere
Ynrin: 19.30 oere
Tagong: fergees
Sit-foarstelling
 
Organisaasje: 
De Kulturele en de Histoaryske 
Kommisje fan Easterwierrum

As Kulturele Kommisje ha 
wy ús oanmeld foar it projekt 
‘Live Cultuur Súdwest-
Fryslân’. Dit projekt wurdt 
organisearre troch Prop 
Theatercollectief en Stichting 
It Podium mei stipe fan 
Doarpswurk. It hat as doel 
de funksje fan doarpshuzen 
te fersterkjen en dêrmei it 
kulturele libben in ‘boost’ te 
jaan. Dit bart troch û.o live 
muzyk en teater op te fieren. 
Seis doarpshuzen krigen de 
kâns om diel te nimmen oan 
dit projekt. Sadwaande ha wy 
ús opjûn en waarden we ek 
noch útkeazen!
Betingst om mei te dwaan 
wie wol dat wy as kommisje 

genôch frijwilligers hienen 
om ek wat saken oan te 
pakken, mei û.o as doel sa 
folle mooglik minsken yn de 
seal te krijen. Fierder is der 
sjoen nei de aktive ynset fan 
it doarpshûs, beskikberheid 
yn febrewaris en maart, 
lokaasje en ûnderfining 
mei live muzyk en teater. 
Dat hienen we! 
It grutte foardiel is dat 
we no twa foarstellingen 
fergees yn de Tysker krije, 
dêr’t we ek gjin yntree by 
hoege te freegjen. Wy ha as 
kommisje keazen foar de 
berne-famyljefoarstelling 
‘Chipskoning’ (oer 
spulkompjûters en natoer, 

mear ynfo folget) en 
muzykteater ‘Rocking 
& Talking’. Dy lêste stie 
tafallich ek yn de list 
dêr’t we út kieze koenen. 
Begjin dit jier ha we noch 
besletten om ‘Rocking & 
Talking’ mei coverband Dear 
Mr. Fantasy net trochgean te 
litten yn ferbân mei te min 
reservearrings. Om’t efterôf 
út reaksjes bliek dat der dochs 
wol in protte animo foar wie, 
komme sy op 11 maart 2023 
dochs noch hjir op it poadium 
te stean! 

De Kulturele Kommisje:
Enith, Jolande, Geart, Jan, 
Tryntsje, Stephan

Nijs fan de Kulturele Kommisje Nijs fan de 
Histoaryske 
Kommisje
Op de earste sneon fan 
maaie organisearret de 
Histoaryske Kommisje 
net in Noflike Jûn, mar in 
Noflike Middei!
Ut de besikers wei kaam 
al earder dat fersyk en de 
freonerûnte fynt dat it in kear 
it probearjen wurdich is. 
We ha wer aardich wat nije 
âlde foto’s binnen krigen 
dy’t we jim fansels mar wat 
graach sjen litte wolle op in 
grut skerm! In tal sprekkers 
ha harren al oanmeld en der 
is nei ôfrin muzyk ûnder 
it genot fan in hapke en in 
drankje.

Sneontemiddei 6 maaie 2023
Tagong: 0,50 eurosinten
Ynrin fan 13.00 oere ôf
Oanfang 14.00 oere
Ein programma 17.00 oere

Op dit stuit wurdt d’r wurke 
oan in nij skript foar BIS. BIS, 
oftewol berne-iepenloftspul, 
it leukste en ienichste berne-
iepenloftspul fan Fryslân. 
We meie noch net ferklappe 
hokker stik opfierd wurde sil….
mar… it wurdt in HIT! Yn de 
wike fan 12 desimber sille de 
bestjoersleden by de skoallen 
del om bern ynformaasje te 
jaan oer BIS en bern te freegjen 
oft se meidwaan wolle oan de 
audysjes. Bern krije briefkes 
mei nei hûs en kinne harren 
opjaan foar 16 jannewaris 
2023. 

Fan 20 juny oant 1 july wurde 
d’r wer foarstellingen spile 

yn Easterwierrum. Foardat it 
safier is, wolle wy bern fan 
groep 7 en 8 útnûgje audysje te 
dwaan op sneon 21 jannewaris. 
Dussss…
• Fynsto toanielspyljen leuk?
• Of kinsto aardich dûnsje?
• Of meisto graach sjonge?
• Of wolsto better wurde yn 

ien fan dizze aktiviteiten 
mei help fan regisseurs, in 
sjongcoach en in dûnscoach?

• Hasto fan febrewaris oant 
july op woansdeitemiddei nei 
skoaltiid en sneontemoarn 
tiid (oer)?

• Liket it dy fet om op te treden 
foar in soad minsken?

• Soesto meidwaan wolle oan 
BIS??

Jou dy op foar de audysjes fan 
BIS!!!

Mochtsto op in oare skoalle 
sitte as de skoalle yn dyn 
doarp, jou dan efkes lûd fia de 
mail bis.berneiepenloftspul@
gmail.com Wy kinne dy dan in 
opjefteformulier tastjoere.

Toaniel is teamwurk; in goede 
foarstelling komt net fansels. 
Ek fan de âlders fan de bern 
dy’t meidogge ferwachtsje 
wy dat se meihelpe mei 
ferskate klussen. It Berne-
iepenloftspul is in FEEST om 
mei te meitsjen. We binne 
Easterwierrum tige tankber dat 
we wer yn it doarp terjochte 

kinne foar de foarstellings. 
Mei-inoar meitsje wy BIS 
en de gearwurking mei 
doarpsgenoaten is ús altyd tige 
nei ’t sin.  

We sjogge jim graach fan 
febrewaris ôf wer!

Hertlike groetnis fan it bestjoer 
en crew (deselde as foarich 
jier) fan BIS

BIS, audysjetiid!!!! We geane wer los!!!

VOLLEYBAL

Wil jij lekker sportief bezig zijn en lijkt het jou leuk 
om te volleyballen? Kom dan op maandagavond 

volleyballen in de Tysker in Easterwierrum.
Ook voor beginners!

Wie: voor jong en oud

Tijd: 19 tot 20 uur

Wanneer: maandagavond

Waar: de Tysker in Easterwierrum

Kosten: €35 voor het hele seizoen

Zou je graag mee willen doen of heb je nog vragen? 
Neem dan contact op met

Dietie Schoustra via 06-15896270

Tijdens de Merke-jaarvergade-
ring op 18 november bespraken 
we met bewoners uit het dorp 
wat ze van onze Merke in het 
thema ‘Sprookjes’ vonden. 
Gelukkig overheerste het 
gevoel dat het fantastische 
dagen waren, waarbij iedereen 
enthousiast meedeed aan de 
georganiseerde onderdelen. 
Iedereen kon zijn meningen 
en ideeën delen voor 2023, 
die we zeker meenemen bij het 
opzetten van ons dorpsfeest 
volgend jaar. 
Edward Terra, Astrid Miedema 
en Nynke Dijkstra zijn uit het 
commissie getreden en daarvoor 
in de plaats zijn Pier Veldman 
en Rianne Melein gekomen. 
Oud-leden bedankt! En natuur-
lijk een warm welkom voor 
de nieuwe leden! We zitten nu 
weer op acht commissieleden.

Na afloop van het formele 
gedeelte van de merkeverga-
dering konden de aanwezigen 
genieten van een consump-
tie en werden uitzonderlijke 
beelden getoond van rinspul de 
‘Nuvere 88’, die veel hilariteit 
en gespreksstof opleverden en 
weer voor leuke herinneringen 
zorgden.

De Merkekommisje kijkt 
uit naar aankomend jaar. 
We hebben er weer zin in om 
dit feest voor het dorp te mogen 
organiseren.

Deze vijf (vlnr Trudy, 
Marie Etta, Jurjen, Sytze 
en Sjoerd) zitten nog in de 
Merkekommisje, samen met 
Cor, Pier en Rianne. Dat 
vinden ze leuker dan uit deze 
foto blijkt.

Van de Merkekommisje

Ha jo ek in stikje
foar yn’e doarpskrante?

Mail it ús.

omdealdtoer@easterwierrum.nl
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2022 wie in ridlik jier foar 
de greidefûgels yn Fryslân. 
Mar dat is net goed genôch 
om de populaasjes yn stân 
te hâlden. Mei ús allen sille 
wy as boeren, boargers en 
bûtenlju oan ‘e slach moatte 
om de delgeande trend om te 
bûgen. 
Oer in pear moanne komme 
de greidefûgels út Afrika en 
it suden fan Europa wei wer 
dizze kant út. As Fûgelwacht 
sille wy ek kommend jier 
ús bêst dwaan om fûgels de 
kâns te jaan harren piken 
grut wurde te litten. Hjirfoar 
kinne wy noch wol help 

brûke. It oantal neisoargers 
yn Easterwierrum nimt 
stadichoan ôf. De greiden dy’t 
geskikt makke wurde foar 
de fûgels, nimme gelokkich 
stadich ta. As der minsken 
binne - jong of âld - dy’t 
hjirfoar ynteresse ha, graach 
efkes kontakt opnimme mei 
ien fan ús bestjoersleden 
of mei Romke Veldman, 
ús neisoarchkoördinator 
(06 415 895 53). 
De BFVW jout in kursus 
foar de begjinnende 
neisoarger. Dat te min 
kennis of ûnderfining is gjin 
behindering om dit op te 

pakken. En hoe mear jo mei 
de fûgels dwaande binne, 
hoe moaier it wurdt.

Natuerlik Ferskaat yn 
de tún en op it hiem
Der is in nije webside 
makke troch de Friese 
Milieu Federatie en Kening. 
De namme hjirfan is: 
www.biodiversiteit.
frl. Eltsenien dy’t oan ‘e 
slach wol om de tún of it 
hiem geskikt te meitsjen 
foar ynsekten, fûgels 
en oare bisten, kin hjir 
terjochte. It giet hjir om 
eftergrûnynformaasje, 

mar ek om praktyske tips. 
Der wurdt ek trochferwiisd 
nei oare siden foar fierdere 
kennis. De muoite wurdich 
om ris te besjen.

It bestjoer fan Fûgelwacht 
Easterwierrum e.o.

Kânsen foar nije neisoargers

Het seizoen 2022/2023 
is alweer volop bezig. 
De trainingen zijn gestart en 
ook de wedstrijden zijn weer 
begonnen. Het weer wordt 
wat kouder, desalniettemin 
gaan de VVO-leden 
gewoon door met trainen en 
wedstrijden spelen. 

• Op maandag 29 augustus 
stond een buitengewone 
ledenvergadering gepland 
over de voorkeursdag 
voor het prestatievoetbal 
in Oosterlittens. Met 
een meerderheid van 
stemmen voor zondag 
blijft het eerste elftal in elk 
geval de komende twee 
seizoenen actief binnen het 
zondagsvoetbal. 

• Begin oktober was de Week 

van de Scheidsrechter. 
Ook VVO zette een aantal 
vaste scheidsrechters in het 
zonnetje. In veel gevallen 
zijn dat spelers of ouders van. 
Daarnaast hebben wij een 
aantal vaste scheidrechters 
die zich wekelijks inzetten 
om onze wedstrijden in 
goede banen te leiden. 

• Op 30 oktober speelden 
VVO 1, 2 en 4 een 
thuiswedstrijd. Daarbij 
organiseerden we Super 

Sunday met een Oktoberfest 
Matinee. Na afloop was er 
een verloting en live muziek 
in de kantine. Een groot 
succes. 

• De damesteams zijn nog 
hard op zoek naar nieuwe 
leden. Heb je belangstelling 
of zin om te voetballen? 
Kom gerust eens langs op de 
velden. 

• Kijk voor leuke 
clubartikelen eens in onze 
webshop op de website. 

• Donderdag 29 december 
vindt het jaarlijkse COOP 
zaalvoetbaltoernooi weer 
plaats. Overdag wordt 
gespeeld door de jeugd en 
’s avonds door volwassenen. 

• De algemene 
jaarvergadering VVO 
vindt plaats op vrijdag 20 
januari 2023 in de kroeg 
’t  Wapen van Friesland te 
Easterlittens. Aansluitend 
volgt een pub quiz. 

We houden jullie graag via 
deze weg op de hoogte van 
onze activiteiten binnen de 
club. Voor nu wensen wij jullie 
allen fijne feestdagen en een 
sportief 2023!

Het bestuur van 
VV Oosterlittens:
Doede Ottema, Albert Jonker, 
Bauke Sieswerda, Jurjen 
Hofstee, Sikco Velstra, Marthe 
Schaafsma, Jacob Miedema en 
Marjan van der Wal 

Wist u dat….?!

In ons vorige nummer meldden 
we nog dat Doarpsstrjitte 40 en 
44 te koop stonden. Inmiddels 
zijn ze allebei verkocht. Uit 
matig betrouwbare bron 
hebben we vernomen dat Bertus 
zijn huis heeft verkocht aan een 
alleenwonende jongeman. Het 
huis van Auke en Ria schijnt 
straks te worden bewoond door 
een echtpaar. Uiteraard bellen 
uw sterverslaggevers in de nabije 
toekomst aan bij de nieuwe 
bewoners, om te kijken of er ook 
maar iets klopt van deze geruchten.
Jan en Harmina de Schiffart zijn 
pake en beppe geworden. Op 18 
november om 22:13u werd Tom 
geboren. Sindsdien lopen Jan en 
Harmina te shinen als een malle. 
Bijvoorbeeld bij de Foute Bingo, 
waar Harmina straalde bij elke 
felicitatie met de zoon van zoon 

Rintje en Iris. Zelfs het feit dat 
Peter Venema er met de meeste 
prijzen vandoor ging en Boukje 
Altenburg de hoofdprijs greep 
(een sexy weekend-pakketje), 
konden geen afbreuk doen aan 
Harmina’s nieuw gevonden geluk. 
Er schitterden overigens wel meer 
mensen, maar dat kwam vooral 
door de enorme hoeveelheid glitter, 
tijgerprint en neon die bij zo’n 
Foute Bingo tevoorschijn komt.
Smaakvoller ging het eraan toe bij 
de bruiloft van Floris Miedema 
en Nynke de Vries op 2 december. 
Het feest werd gevierd in de loods 
van CoFri, waar niet alleen De 
Suskes optraden, maar ook nog wat 
stukjes werden gedaan en foto’s 
werden getoond waar zeker de 
bruidegom niet op z’n charmantst 
op stond. Toen wisten ze nog niet 
dat hun vrienden hun huis hadden 
opgeleukt met bierflesjes en hun 
bed vol confetti lag… Nynke en 
Floris klaagden niet (waarvoor 
respect), maar vroegen beleefd 

enige hulp toen ze 90 bierkratten 
gingen inleveren.
Van De Suskes naar fanfarecorps 
Ons Ideaal. Dat gaf op 10 
december een concert met muziek 
uit de jaren 70, 80 en 90. Het was 
minder goed bezocht dan anders 
en dat was jammer, want aan de 
muziek van o.a. ABBA, Grease, 
Supertramp, Toto en Queen lag het 
zeker niet. Dirigent Menno maakte 
er een ware Top 2000-quiz van. 
De bezoekers kunnen u precies 
vertellen welke componist een 
synoniem gebruikte omdat zijn 
echte naam Evanghelos Odysseas 
Papathanasiou is. Probeer dat 
maar eens foutloos op Google in te 
typen. Ons Ideaal speelt overigens 
op Kerstavond eerst in Boazum 
(dus 24 december 19:30u bij de 
Krystkuier) en doet dan nog een 
surprise optreden op het Rode 
Plein. Aiii, nou hebben we het 
verklapt…

TdV

Een baby, een bruiloft en huizennieuws… 
het is weer smullen geblazen in ieders favoriete 
Net-Geen-Roddel-rubriek.

Beppe Harmina met kleinzoon Tom. Nynke en Floris trouwden op 2 december.

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

m
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Toen Corina van de havo kwam, 
probeerde ze een opleiding Leisure 
Management, maar dat was het 
niet voor haar. Ze kwam terecht 
bij een particuliere school voor 
schoonheidsspecialiste, waar ze 
ook werd opgeleid tot pedicure. 
Voeten behandelen was niet echt 
een droom, maar tot haar verbazing 
bleek ze álles aan de opleiding leuk 
te vinden. Op haar 18e – nog tijdens 
de opleiding – startte ze haar eigen 
mini-salon, boven de bakkerij van 
haar ouders. “Mijn moeder kletste 
ze uit de bakkerij zó de stoel in”, 
vertelt ze. Zo kreeg ze een leuk 
klantenbestand. Maar ja, op haar 
21ste kreeg ze weer een relatie met 
Jos en vloog ze naar Amerika om 
bij hem te wonen. Daar wilde ze 
niet meer aan huis werken, want 
het huis is voor je gezin, was haar 
stelling.
Vijf jaar later was de Amerika-
droom voorbij en na een paar keer 
verhuisd te zijn, kochten ze hun 
huis aan de Finne in Easterwierrum. 
Ze kreeg een baan bij Wellness & 
Beauty De Woudfennen in Joure. 
Intussen werd in het dorp bekend 
dat ze schoonheidsspecialiste was. 
‘Ah joh, je kan toch wel even mijn 
wenkbrauwen doen?’, kreeg ze 
geregeld als vraag. En zo zaten 
de mensen eerst op de bank in de 
serre, maar kwam er daarna een 
behandelstoel. De kinderen en Jos 
werden naar boven gebonjourd. 
Aanvankelijk vonden ze dat niet 
erg. “Matthew zei wel eens dat hij 
slapend rijk werd, want ze kregen 
geld om stil te zijn.” Toen ze wel 
érg vaak stil moesten zijn, vroegen 
Corina en Jos zich af of het niet 
tijd was om de zaak anders aan te 
pakken. “Het huis is voor ons, was 
immers de stelling. Maar we zaten 

in de lockdown, dus het leek niet de 
juiste tijd. Dat bleek een misvatting: 
Corona gaf de 1-op-1-salons juist 
een boost. Mensen willen niet meer 
groot, maar klein en vertrouwd.”

Dak weg
En dus gingen de Tuiniers los. 
Boven de garage moest de nieuwe 
salon verrijzen, met een eigen 
ingang. Al doende ontstonden de 
beste ideeën. “Op een dag kwam 
ik thuis en had Jos het halve dak 
weggezaagd. ‘Als we het zó doen, 
kan er ook een badkamer in’, 
zei hij. Zelf zie ik zulke dingen 
niet voor me, ik zag alleen maar 
een gat in het dak. Maar hij had 
gelijk.” Die badkamer werd 
een stoomcabine. Er kwam een 
kitchenette. En er moest een stoel 
in met een voetbad. “In Amerika 
heb je van die spa-salons waar ze 
je nagels doen terwijl je met je 
voeten in een badje zit, waarna 
je op slippertjes de deur uitloopt. 
Het leek me eerst wat te veel voor 
Easterwierrum, maar Jos zei: ‘Als je 
iets wilt neerzetten, moet je het ook 
echt goed doen’. Wij noemen het nu 
een one-stop-shop: je kunt hier alles 
krijgen om te ontspannen.”
Het is een heel verschil met de 
serre waarin ze eerst werkte. 
“Ook daar was ik professioneel 
bezig, maar dit is een niveau 
hoger. Eerder liepen klanten door 
ons huis heen en dat was niet erg, 
maar nu zit er een betere scheiding 
tussen werk en privé. ’s Avonds 
doe ik de deur van de salon achter 
me dicht en is het echt klaar.” 
In de serre kon Corina één klant 
tegelijk bedienen. “Nu kun je ook 
samen met je vriend(in) of partner 
komen.” Want ja, mannen weten 
de salon ook te vinden: zo’n 30 
procent van de klanten is man.

Aangenaam
Wie de nieuwe salon binnenkomt, 
ziet twee grote stoelen, een 
kitchenette, een schuifdeur die naar 
de stoomcabine leidt, wasmachines 
die tevens desinfecteren (“Ik houd 
van hygiëne”), en een plafond dat 

nogal overdadig bezaaid is met 
spotjes. Die zijn bedoeld om te 
voorkomen dat Corina last heeft 
van schaduwen terwijl ze aan het 
werk is. De klant kan plaatsnemen 
in de spa-massagestoel. 
Terwijl het warme water rondom 
je voeten bubbelt, pakt de stoel 
alle drukpunten in je rug aan. 
“Heel aangenaam en ontspannend”, 
zegt Corina. “De massage kan 
zo stevig als jij het wil. Je kan je 
eigen muziek meenemen en je 
oortjes indoen.” Nieuw is ook de 

Of je nou een heerlijke massage, een frissere 
uitstraling, poezelige voeten, flink stomen of 
to-ta-le ontspanning wil, bij Sunset Salon kun 
je het halen. Schoonheidsspecialiste en pedicure 
Corina Tuinier behandelt niet meer in haar 
serre, maar heeft nu een volwaardige salon.

DOOR TRUDY DE VOS

stoomcabine. Corina zet die vooraf 
aan, en klanten kunnen 20 minuten 
stomen (met een geur naar keuze) 
en daarna douchen. Goed voor de 
luchtwegen, leegmaken van het 
hoofd, ontspannen, zeg maar de 
algehele gesteldheid. Handdoeken 
liggen klaar. “In de stoomcabine 
kun je met of zonder badkleding 
zitten, alleen of samen met degene 
met wie je komt”, vertelt Corina. 
“Na afloop kleed je je weer aan 
of loop je in je badjas naar huis. 
Weet iedereen meteen dat je bij 

Sunset Salon bent geweest. Ik vind 
het allemaal prima en kijk je niet op 
je vingers.”

Vertrouwelijk
Basis van de salon blijft de 
behandelstoel. Daarin nemen 
klanten plaats voor gezichts-
behandelingen, wenkbrauwen 
aanpakken, massages, pedicure, 
ontharen, enzovoort. Corina 
haalt haar voldoening uit het 
resultaat wat ze ziet. “Ik vind 
het prettig om mensen te helpen. 

Als ik bijvoorbeeld met mijn 
frees aan het werk ga, kan ik 
mensen helpen die zelf hun 
voeten niet kunnen onderhouden. 
Bij de gezichtsbehandelingen 
en massages word ik vaak zelf 
ook heel zen.” 
In de ontspannen sfeer ontstaan 
vaak vertrouwelijke gesprekken. 
Wat in de schoonheidssalon wordt 
besproken, blijft binnen die vier 
muren. “Voor veel mensen is dit 
één van de weinige plekken waar 
ze tot rust komen en een moment 
voor zichzelf hebben. Dan voer je 
gesprekken op een ander niveau, 
dat vind ik bijzonder aan mijn 
werk. Ik streef ernaar dat iedereen 
zich hier op zijn gemak voelt. 
Kom zoals je bent. Ik respecteer 
en accepteer je zoals je bent.”

Bordje
In november ging de salon 
officieel open. Corina was 
overrompeld door de grote 
belangstelling bij de opening. 
Ze hoopte op 50 mensen, het 
werden er 150. “Sorry voor al die 
mensen die ik niet heb gesproken! 
Het was overweldigend, echt 
heel leuk”, zegt ze. Dromen 
voor de toekomst blijven er. 
Nog een behandelstoel voor 
duo-behandelingen, een whirlpool, 
een sauna… wie weet wat er 
allemaal nog komt. Kroon 
op haar werk is voorlopig het 
ANBOS-bordje bij de deur. 
“Dat bordje betekent dat ik elke 
drie jaar examens doe voor mijn 
specialisaties, en geregistreerd sta 
als gediplomeerd, up-to-date en 
gespecialiseerd.”
Voor Ben, Matthew en Lyssa 
betekent de professionaliseringsslag 
van hun moeder dat zij niet meer 
slapend rijk worden. Medelijden 
hoeven we niet te hebben: zij 
hebben de serre inmiddels ingepikt 
als hangplek.

“Voor veel mensen is dit één van 
de weinige plekken waar ze tot 
rust komen en een moment 
voor zichzelf hebben.”

Corina’s One Stop Shop:

‘Alles voor totale ontspanning’

Wil je meer weten over de behandelingen die 
Corina biedt of zoek je nog een leuk (kerst)cadeau? 
Kom langs of kijk op Corina’s nieuwe site: 
www.sunset-schoonheidssalon.nl
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Wat kijk  jij nou?
Naam, leeftijd en beroep: 
Selena Ypma, 41 jaar, verzuimmanager 
bij de NIVO Groep.

Woont in Easterwierrum: 
vanaf oktober 2006.
 
Hoe kijk je graag tv/Netflix/films?
Het liefst onder een dekentje op de 
bank, maar helaas is de verbouwing 
nog niet klaar. Dus voorlopig moet ik 
het nog even zonder bank doen.
 
Welke serie heb je als laatste gezien?
De Spaanse serie ‘Velvet’ op Netflix is 
de laatste serie die ik gezien heb. Ik heb 
het laatste jaar veel Spaanse series en 
films gezien, ola!
 
Welke film of serie raad 
je je vrienden aan?
Momenteel alles wat met kerst, 
liefde en vriendschap te maken heeft. 
Lekker meehuilen en meelachen 

met de hoofdpersonen. Heerlijk! 
En Scandinavische detectives/
misdaadseries doen het bij mij ook erg 
goed.
 
Welke film heb je al meer 
dan 3x gezien?
Ik denk dat ‘Dirty Dancing’ de film is 
die ik het vaakst heb gezien. Blijft leuk, 
vooral op een druilerige zondagmiddag.
 
Welke film geeft jou echt 
een kerstgevoel?
Tja, ik durf het bijna niet te zeggen.... 
maar dat is toch wel ‘Home Alone’. 
Opvoedkundig vind ik het ook erg 
belangrijk om dit door te geven aan 
mijn kinderen. Dus deze kerst gaan we 
weer kijken.
 
Wie is je favoriete acteur/actrice?
Ik weet het echt niet. Maar een goede 
kop met een lekker lijf is altijd plezierig 
om naar te kijken.

Wat voor series/films vind 
je verschrikkelijk?
Ik ben meestal niet dol op series/films 
die zich in de toekomst en/of in de 
ruimte afspelen.
 
Als ze een film over jouw 
leven zouden maken, wie 
mag jou dan spelen?
Een actrice met lange benen, haha.
 
Als er een realityshow over 
Easterwierrum zou komen, bij wie/
wat moeten ze dan beslist filmen?
Niet bij mij in elk geval.

Dit is de laatste keer dat we deze 
rubriek in de Doarpskrante 
hebben, dus je hoeft de beurt 
niet door te geven. Maar welke 
Easterwierrumer moeten wij 
beslist nog eens interviewen?
Oh wat jammer! Het lijkt me wel leuk 
als Trudy zelf eens wordt geïnterviewd.

Ook al kan Selena 
niet vanaf de 

bank naar ‘Home 
Alone’ kijken, 

ze krijgt er wel 
het kerstgevoel 
van. En ‘Dirty 

Dancing’ is ook 
leuk.
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Keukenkribels!Keukenkribels!

Desimber is neffens my de moanne by útstek 
om te bakken. Einliks novimber ek al, mei earst 
de waarme hjerstsmaken fan kaniel en appel. 
Dêrnei de spekulaaskrûden dy’t sa hearre by 
Sinteklaas. En dan komt de Kryst. Earder ha ik in 
kear sein dat ik nei Sinteklaas wol klear bin mei 
al it swiete guod, mar diskear ha ik in Krystbôle 
makke, dêr koe ik net omhinne. No fyn ik bôle 
frij dreech om te meitsjen, je ha der geduld foar 
nedich. En lit dat no krekt net myn sterkste punt 
wêze... Mar klear, sûnder geduld komme der 
bakstiennen út de oven, dat ik doch myn bêst!!

Krystbôle
250 gram blom
135 gram hânwaarme molke
7 gram gêst (gist) út in pûdsje
1 aaigiel
5,5 gram sâlt
40 gram sachte bûter
15 gram fan it mingsel sûker 

mei raspe skyl fan sitroen en 
sinesapel*

180 gram drûge fruit (en eventueel 
nuten)

150 gram spiis (amandelspijs)
30 gram raande bûter
poeiersûker

* Waskje in sinesappel en in sitroen 
hiel goed skjin. Ming 15 gram 
sûker mei de raspe skyl fan in 
tredde diel fan beide fruchten. Kin 
in dei foar it bakken al dien wurde, 
dan lûke de smaken goed yn.

- Waskje it drûge fruit en weakje it 
in kertier yn hyt wetter. Utlekke 
litte yn in seef.

- Ming mei in houten leppel de 
helte fan de blom (125 gram), 
de gêst, it aaigiel en de waarme 
molke yn in kom. Dek it mingsel 
ôf en lit it 30 minuten stean.

- Foegje dan de oare yngrediïnten 
ta, útsein de drûge fruchten! 
En ming mei in mikser mei 
daaihaken sa’n sân minuten. It 
moat in soepel daai wurde.

- Ming de fruchten troch it daai. 
As it fruitmingsel noch hiel wiet 
is, bestrui it dan earst mei in 
bytsje blom.

- Foarmje in bal en lis dy 
yn in ynfette kom en dek 
ôf mei plestik foly. By 
keamertemperatuer goed trije 
kertier rêste litte. 

- Druk der in platte skiif fan en 
wer trije kertier rêste litte. 

- It daai útrôlje nei in ôfmjitting 
fan likernôch 35 by 25 sm. Lit 
de rânen wat dikker as it midden.

- Meitsje in woarst fan it spiis, in 
bytsje koarter as de lingte fan de 
bôle.

- Lis de woarst yn it midden fan it 
daai en tear it daai dûbel, mar net 
hielendal, de boppeste râne komt 
dan op it wat tinnere middenstik 
te lizzen. Goed oandrukke.

- Lis de bôle op in bakplaat mei 
bakpapier. Dek ôf mei foly en lit 
noch in oere rize. Meitsje mei in 
finger in dûkje yn it daai. Bliuwt 
it sitten, dan kin de bôle yn de 
oven. Sa net, dan noch efkes rize 
litte.

- Ferwaarmje de oven foar 
op 190° C. (ûnder- en 
boppewaarmte).

- Bak de bôle yn sa’n 35 minuten 
brún en gear.

- Efkes bekomme litte en dan 
bestrike mei de raande bûter. 
En bestruie mei poeiersûker.

Lekker ite!
Groetnis, Hilda
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n Maandag:
 Gesloten
n Dinsdag:
 Uitsluitend op afspraak
n Woensdag:
 9.00-12.00
 13.00-17.00
 18.30-21.00
n Donderdag:
 9.00-12.00
 18.30-21.00
n Vrijdag:
 9.00-12.00
 13.00-17.00
 18.30-21.00
n Zaterdag:
 8.00-12.00

Tot ziens, Piety

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

OPENINGSTIJDEN

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

vrijblijvend adviesgesprek mogelijk.

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

• Afscheid invullen zoals u dat graag wilt.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar via:
(058) 822 22 80

Fûgelsangleane 11
9021 CR  Easterwierrum

info@beistauitvaartzorg.nl
www.beistauitvaartzorg.nl

‘Iedere uitvaartverzekering
      is bij ons geldig’

Nico beschrijft in dit stuk de geschiede-
nis van de bakkerij aan het Tsjerkepaad. 
Laatste actieve bakker daar was Jan de 
Schiffart. Hij was de grootvader van de 
Jan de Schiffart die nu in Easterwier-
rum woont. 

Honderd jaar geleden, in 1922, kocht Jan 
de Schiffart de bakkerij aan de Wiide Steeg 
(nu Tsjerkepaad). Jan is dan 24 jaar oud en 
bakkersknecht in Dronrijp. Hij trouwt eind 
april van dat jaar met Klaaske Baarda uit 
Menaam. Ze vestigen zich op 1 juni in de 
steeg te Easterwierrum. 
Jan en Klaaske volgen Hylke en Hinke 
Bakker op, die deze bakkerij 16 jaar hebben 
gerund. Hylke en Hinke trouwden op 5 mei 
1906 in Wymbritseradiel en begonnen twee 
weken later als bakkersechtpaar in Easter-
wierrum. Hylke en Hinke verhuisden in 
1922 naar Sneek en overleden in 1945 en 
1946 vrij snel na elkaar.
Vóór Hylke en Hinke was Jelle Hotzes 
Hoekstra bakker: van 1898 tot 1906. 
Daarvoor bakte Bauke Kuipers drie jaar 
de broden. Hij huurde en exploiteerde de 
bakkerij van Marten van Kalsbeek. Die 
was zelf bakker in Huins. Hij kocht het 
pand in 1895 en verbouwde het tot een 
nieuwe bakkerij.

Kaaspakhuis
Aanvankelijk was het pand aan de Wiide 
Steeg een veel groter gebouw. In 1832 was 
Beitske Yntes Kingma, weduwe van Popke 
Langedijk, de eigenaar. Zij was herbergier-
sche in herberg De Roskam (hoek Doarps-
strjitte-Dilledyk). Bij haar overlijden in 
1840 werd het pand omschreven als ‘Eene 
schuur met stallen’ en getaxeerd voor 2000 
gulden. Kleinzoon Popke Jacobus Lange-
dijk werd de nieuwe eigenaar. 
In 1856 werden Harmen Franzes Engwerda 
en zijn vrouw Marijke Pieters Teppema, 
boer op Gerbrandastate (Tsjerkebuorren 5), 
de nieuwe eigenaren. In de volgende jaren 

wisselde het meerdere keren van eigenaar. 
Bij de publieke verkoping in 1895 werd het 
pand aangeboden als huizinge, kaaspakhuis 
en wagenhuis en deels gehuurd door Popke 
van der Werf. Hij was grossier in levens-
middelen. Op 12 mei 1895 vertrok hij naar 
Franeker, vestigde zich als groetenboer en 
liet hij zijn zaak uitgroeien tot groothandel.

Oranjekoeke
Bij Jan en Klaaske de Schiffart wordt het 
gezin vanaf 1922 uitgebreid met zes zonen 
en twee dochters. Naast het bakken van 
tarwebrood is het maken van Friese Oran-
jekoeke en suikerkoek een specialiteit. Ze 
hebben Freerkje in dienst als bôlekoer-
rintster. De jongste zoon, Rintje, wordt 
werkzaam in het bedrijf. De eigen bakkerij 
wordt langzamerhand afgebouwd, waarbij 
het brood voortaan wordt betrokken van 
zoon Willem, die bakker is in Tzum. 
Jan en Klaaske gaan met pensioen en verhui-
zen naar Tzum. Rintje en Rennie nemen 
de karuidenierswinkel van Pietersma aan 
de Doarpsstrjitte over. De bakkerij in de 
steeg wordt verkocht aan koopman Sytze 
Kooistra uit Herbaijum. Medewerker Oane 
Spoetnik van de timmerfabriek en zijn 
vrouw Lola worden de nieuwe bewoners. 
In 1970 koopt de gemeente Baarderadeel 
dit pand en ook de aangrenzende panden. 
Enkele jaren later wordt het gesloopt.

Nico van der Werf

De bakkerij van De Schiffarts

Jan en Klaaske de Schiffart.

Gezin Jan en Klaaske de Schiffart.

Popke van der Werf.
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Miniatuurbeurs Zwolle 2022
Ik ben naar de miniatuur beurs in zwolle geweest.
Er waren super veel verkopers uit andere landen.

Ik heb ook best wel veel spullen daar gekocht.
Er waren heel veel diorama’s (3d voorstelling) die waren 

echt heel mooi
Het was er ook echt super druk.

Ik was daar ook best wel lang want er waren drie grote 
zalen vol met miniatuur, dat duurde best wel lang om 

alles te bekijken.
Er waren ook een paar bekenden.

Groetjes Siger. 

Dit schooljaar

Dit schooljaar is groep 5

Naar het Mearke geweest

En wij hebben nieuwe juffen en een meester

Wij zitten nu met 8,7,6 en 5

Dat zijn veel groepen dus

Hebben wij nu 3 juffen en 1 meester

Groep 5 en 6 hebben voor het eerst

Een suprise gemaakt dit schooljaar was super leuk!!!

Door trude

Sinterklaas

Toen het pakjesavond was.

Toen kreeg ik allemaal pakjes.

En ik ging er meteen mee spelen.

En ik schrok wel want ik zag een hand bij de deur.

En er kwammen allemaal pepernoten en schuimpjes 

naar binnen.

Ik vind sinterklaas altijd leuk en ik heb zelf een pieten 

pak en een sinterklaas pak.

Maar ik moet wel een jaar wachten voor dat hij weer 

komt met zijn grote stoomboot. En ik heb een boek 

gekregen en een lamp en nog veel meer.

En daarvoor heb ik ook een paar keer mijn schoen gezet.

En daar kreeg ik pepernoten in en een chocolade 

sinterklaas.

Door mare.

Het schooljaar

We waren naar het mearke geweest,

En dat was super leuk, en sinterklaas en piet waren op 

school,dat was een strooipiet en hij was super grappig, 

en er waren cadeautjes verstopt,dat waren koekjes die 

je zelf kan bakken,we hadden surprises op school,wij 

hebben een pizza gekregen en een DIF dans theater 

gekregen,en we hebben nieuwe juffen en een meester 

gekregen,ze heten juf Sjoukje en juf Trijntje Nienke en 

juf Mireille en meester Gert,en we hebben een lampion 

gemaakt,en 11 November is de dag dat we lampion 

lopen mochten.

Door Lyssa en Genna

Hoi ik ben Jort en ik ga jullie vertellen over mijn leven op 

school, En over na school.

Ik heb veel zin in oud en nieuw Want dan kun je veel 

vuurwerk afsteken. En olie bollen eten dat is altijd 

heel gezellig. En kerst lekker kerstballen ophangen in 

de kerstbomen dat is heel leuk. En spelen omdat het 

vakantie is dat is heel leuk omdat ik dan lekker buiten 

kan zijn. En met familie maar dat duurt nog wel 15 dagen 

nu zijn we nog op school dat is heeeeeeeeeeeeeeel saai 

maar techniek is wel leuk en pauze is het leukst. Maar 

nu heb ik een onstoken haarzakje waardoor mijn oog nu 

heel dik is en dat doet best wel pijn. Maar dat maakt mij 

niks uit. Want ik kan met mijn andere oog nog wel zien.

Dit was mijn verhaal groetjes Jort

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

 Tevens:
- Tuinrenovaties
- Straatwerk
- Gespecialiseerd snoeiwerk
- Fruitbomen
- Heesterbeplanting
- Windsingels

Bel of mail voor een afspraak

Dilledyk 18    9021 CV  Easterwierrum
tel. 058-2501568    06-19692904

info@hoveniersbedrijfmelein.nl
www.hoveniersbedrijfmelein.nl

Kindercentrum Inky Pinky
Selanswei 2

9012CN te Raerd

Kinderopvang voor kinderen 
van 0 - 13 jaar

Maandag, dinsdag, woens-
dag en donderdag

Peuteropvang
8.30-12.30

Meer informatie of wilt u graag 
een kijkje komen nemen bij 
Kindercentrum Inky Pinky? 

Neem vrijblijvend contact met 
ons op via: inkypinky@ziggo.nl 
of bel naar 06 4988 8008.

Of kom gezellig langs.

Kindercentrum Inky Pinky
Selanswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008

franchise onderneming van Kinderwoud

Kvk.nummer: 58571973
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Interview juf 

Trijntje Nienke
Gemaakt door Matthew Tuinier 

van de folefinne 

Wat is het engste uit juf 

haar jeugd
“Ik ben een keer in een achtbaan 

geweest, dat was één keer nooit weer.”

Waarom wilde juf juf worden
“Ik heb zelf dyslexsie dus ik vind het fijn om andere 

kinderen met leerproblemen te helpen.”

Op hoeveel scholen heeft juf tot nu toe 

gewerkt als juf
“ik heb tot nu toe op vijf scholen gewerkt Itens, Tzum, 

Achlum, wuiwert en nu bij Easterwierum.”

Naam: Juf Trijntje Nienke Talsma

Leeftijd: 24

Woonplaats: scharnegoutum mts van der Werf

Kerst 

De ballen hangen in de boom.
Kijk eens wat stoom.
Ik hoor al de muziek.
Maar wat een rare piek.
De wagen van de postcodeloterij.
Wat een mooi kerst ei.
Ik vier alle jaren.
Zelfs alle dagen.
Maar nu met een lach.
Echt elke dag.
Als het mag?
Nu laat ik jullie met rust.
En wees voor altijd goed gemutst.

Groetjes Van Jelte Terra

De quiz van gijs en sijtze

Vraag 1

Hoe oud zijn wij

10 of 9 of 8

Vraag 2

Welke sport zitten wij

Basketbal of volleybal of voetbal

Vraag 3

Hoeveel boeren wonen binnen het dorp

3 of 1 of 5

Vraag 4

Hoeveel mensen wonen in easterwierrum

Tussen de honderdtallen

Tussen 300 en 400 en 100 of 200

Het voetbal van 
Sjoerd,wytse en Thys

Sjoerd geeft een pass naar voren 

zodat Thys kan scoren. 

Wytse houdt alle ballen tegen 

en hij is al bijna negen.Want samen staan we sterk en we 

winnen met gemak 

en daarna eten we gebak. 

Sjoerd en Thys maken allebei een hattrick 

en we eten een visstick. 

En daarna word het feesten iedereen is dan heel blij 

want voetbal is voor jou en mij.

We voetballen bij Oosterlittens 

want daarom is iedereen zo goed 

en we hebben veel moed.
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interview juf Mireille:

Naam: Mireille de Vreeze

Hoe oud is juf?: 37

Wat voor sporten doet juf?: Judo en Badminton

Wat is het engste wat juf heeft 
meegemaakt?:

Auto-ongeluk, door gladheid in de 
vangrail gespint.

Hoe oud was juf toen juf een bril 
kreeg?:

12

Wat vindt juf zo leuk aan juf zijn?: Dat je kinderen iets kunt leren, dat 
het gezellig in de klas is en dat je 
veel verschillende dingen doet.

Groetjes Doutzen.
Foar alle bern út it doarp, wa kin dizze krystbal it moaist fersiere?

Hingje dizze foar it rút en de jury sil nei de krystdagen de winner bekint meitsje.
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Een goed adres voor onderhoud en reparatie 
van personenauto’s en bedrijfswagens!

TANKENPECHHULP

GARANTIE

Autobedrijf Sypersma beschikt over een 

professionele werkplaats voorzien van de laatste 

apparatuur. Door continue scholing beschikken 

onze vakkundige monteurs over de know how van 

de nieuwste technieken. Reparaties zijn bij ons 

daardoor sneller, beter en altijd scherp geprijsd.  

Wij onderhouden uw auto volgens 

fabrieksvoorschrift en hebben ervaring met alle 

merken en type auto’s.Alle werkzaamheden worden 

bij ons uitgevoerd onder strikte BOVAG voorwaarden 

en wij bieden u volledige zekerheid. 

Voor garantiebehoud bent u niet verplicht om 

met uw nieuwe auto terug te gaan naar de 

merkdealer, maar kunt u tussentijds de service en 

het vakmanschap van onze specialisten inschakelen 

zónder dat de fabrieksgarantie komt te vervallen. 

Dit geldt ook tijdens de garantieperiode!

U krijgt vooraf een prijsopgaaf, zodat u weet waar u 

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

reparatie, airco- en ruitservice bent u bij Autobedrijf 

Sypersma

Gratis  

haal- en breng  

service!

Autobedrijf Sypersma
Dilledyk1

9021 CV Easterwierrum

t. 058 - 25 01 215

e. info@autobedrijfsypersma.nl

i. www.autobedrijfsypersma.nl


