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lk ben Rabo ambossadeur
Als Rabo ambassadeur ben ik uw lokale aanspreekpunt namens de Rabobank. U komt

mij tegen bij bijeenkomsten en activiteiten in uw eigen regio. Heeft u vragen over

onze dienstverlening? lk ga graag met u in gesprek.

www. r obo b a n k. n I /h ee re nv e e n

Samen sterker Rabobank
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Jan van der gaat graag
met u in
gesprek.



Foarwurd. Easterwierrum, april20L4.

Telefoan.......

Meastentiids nimt Baukje de telefoan op, mar diskear wie ik oan'e beurt.....

Us àldste dochter Tjitske, mem fan 3 jonkjes, Tije fan 4 jier en in twaling fan in heal jier.....

en ha!'

rek........

iTije gong......... boartet er al mei de oare bern.....docht

lle?

cito-skoares'....

n, dat Tije wolris wat dreamerich oerkomt.....en dat se

'Dat er alle dagen huppeljend nei skoalle giet, dat er it prachtich fynt op skoalle en dat er thÍs ek

drok dwaande is met letterkes en siferkes'

'Wat fynt Lodewijk, moat ik no noch mei de juf belje oer dat dreamerich of is dat stom.....

lk wol ek net oerkomme as in oerbesoarge mem dy't har oeral mei bemoeit'....

Us Tjits, se is orthopedagoge fan berop.

Se wit in hiele protte oertoetsen, grafiken en cito-skoares fan bern.

Se hat der ommers foar trochleard.

rekje, fan slach, der wat mei oan....

oer it 0nderwiis fan hjoededei....

cognitieve' (= verstandelijke) 0ntwikkeling fan it bern ....

en grafiken......de 'meten is weten maatschappij' !

Fakken as kreativiteit, gimmestyk en muzyk komme hoe langer hoe mear yn'e knipe.....

Mar ék dizze fakken binne ferskrikkelik belangryk foar in goede 0ntwikkeling.....

Elk bern hattalinten, mar dogge wy it ís noch woloan tiid om dèrfoar iepen te stean?

As wy dër wat mear in berop op dwaan soene, dan jouwe wy it bern in gefoelfan wissichheid, de

muoite wurdich wëzen, fan selsbetrouwen........

En in bern mei in sOn 0ntwikkeld selsbetrouwen sil him/harskoan rède, ek yn'etakomst.

ers huppeljend nei skoalle....

r is dochs neat mis mei.....No dan I

Meester Lodewijk.

lbs de Fölefinne



J.fïeuws uÍt de lelerfierk[as

Het is nog niet zo long geleden dot de vorige school-
kront uitkwom en e? is dus niet zoveel nieuws te melden.

.We hebben heel hord gewerkt oon het themo
"WINïER' met leuke sneeuwpoppen von popier maché,
schootsjes von vouwblaodjes, sneeuwvlokjes oange?egen

oan een touwtje of uitgeknipt van popier en natuurlijk
grote verfwerkjes met sneeuwmonnen ín olle kleuren.

Ook de voorleesverholen en liedjes gingen over de win-
ter en ook ol hebben we geen sneeuw gezien, het win-
tergevoel wos er wel.

De lent e is heel vroeg begonnen en doorom zíjn we voo?-

zichtig met het themo "LENTE" oon het werk gegoon.

Eerst wos e? de voorbereiding op de voorstellíng
"NEST" die de kinderen hebben gezien in Reoh0s. Het
verslag hiervon kunt u verderop lezen en de mooie teke-
ningen erbíj bekijken. Juf Rigt heeft met de groep een

groot nest in de klos op een tofel gebouwd, von echte
stokjes. Jomme? genoeg mocht juf Aníto er von de kin-
deren niét opzitt en.....

We gaan het themo verder uitbreiden met werkje.s over

jonge dieren en lentebloemen.

Groep 1 en 2 ibs de Ffilefinne



Julio:
mertje

Hormen:

Tqlitho:

Eliso:

Berber:

Sytse:

Rikst B:

Grytsen:

AAorten:

Douwe:

Morc:

,lAorco:

Hormen:

Rikst J:

Noor de voorstellíng "Nëst"

we gingen met 5 outo's noqr de voorstelling in het ko-

yn Reoh0s

der woren dieren en die brochten de ooievaors noor hun

moeder en doqr zat een boby mens bij

toen brocht de ooíevoqr de boby wee? noor huis

toen droof den ze en wou de voder het meisj e pakken en

toen gingen ze hieltiid ochter elkoor oon drove.

de sturt fon it keoltsje wie der6f

host op it lëst wie it ei der ek ql, in hiel grut ei

dan gtet ien der op sitte, op it ei

se ho it n6st boud fon'e kost (dot wos eerst)

de doos met de girof vond ík mooí

ík vind het leuk von de slong wont die zot ook in de doos

ik vond het leuk met z'n ollen een liedje zingen

en ik vond het leukste dot die boby dehele kost uit el-
koor duwde, die wist niet dot dot kon. ïoen brochten ze
de boby noor huis

toen wie it Ít!

i-'

.: t-r,>[k/' )t r

ii, QL

<^ v
('t€ftLt

rnan-ke-^

6roep 1 en 2 ibs de Filefinne
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e
Noem alle dingen die een baby kan doen

Marten:'Talitha:

Marc:
Julia:
Sytse:
Douwe:
Berber:
Harmen:
Rikst B:
Elisa:
Rikst J:
Grytsen:

wat is het verschittussen speten .n .orgj# I [0

Marten: spelen kan als ze groter zijn
Talitha: ze moet ook zorgen dat ze eten krijgen,

dan worden ze groot
Marc: dan pas gaan baby's spelen, in de box
Julia: als ze huilen, moet je zorgen (troosten)
Marco: nee, ik weet het niet
Douwe: datze op bed gaan
Berber: als ze poept in de luier moet je ze een luier

aandoen (zorgen)
Harmen: baby's kunnen zitten en vallen om, als

lopen zijn ze geen baby meer
Rikst B: je kunt allebei, als ze kunnen staan. Ze

gooit alle auto's over de kop
Elisa: en dan krijgen ze tandjes
Rikst J: wij passen wel een beetje op Froukje. Je

moet zorgen, je kan ook al eventjes met haar spe-
len, met speelgoed

Grytsen: dan ga je op de baby passen, heel goed.
Je kunt ook televisie kijken

kruipen
aan de haren trekken
knijpen in je neus
poepen
kliere
boartsje
yn de bernewein sliepe
g0le
blij sjen
schreeuwen
op 'e rëch lizze krekt as
yn de wieg sliepe

Vnare

6roep 1 en 2 ibs de Ffilefinne
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Wat is een gezin?

Marten: heit en mem en broer en zus
Talitha: we wonen samen, papa is

ook stiefvader van Amarins
Marc:

rug
Julia:
Marco:
Douwe:
Berber:
Harmen:
Rikst B:
Elisa:
Rikst J:
Grytsen:

+
++
+
Tt+

toen brachten ze de baby te-

papa en mama en baby's
Hester, lneke, Riemy, dat allemaal
wy ha buortersgoed altyd
ik weet het niet echt. (Als juf vraagt wat in hÍshàlding is weet ze het)
papa, mama en kindjes
en in baby en soms in hOn as in poes
ook een beste vriendin
naar zijn mama en papa
als je gelukkig bent

{*

+

nee, ja ja, als 1 weg wordt, wordt het gezin steeds kleiner
groter én kleiner, als er 1 weggaat en als er 1 bij komt
nou, ik was alleen, toen moest iedereen weg en Tief bleef bij me
groter, als je elkaar blij maakt. Femke kwam erbij
kleiner, ergens anders wonen
groter worden
groter, door de baby
als je denkt dat er wat bij hoort
onze hOn is noch in puppy
dan blijf je alleen als mama en papa weggaan
ja, eerst de baby uit de buik, dan een beetje groter
als ze verhuizen of uit elkaar gaan, dan ben je verdrietig

++j-t

+++ +f*

Oo

Fharrc-o 0o

Kan een gezin ook groter of kleiner worden?

Marten:
Talitha:
Marc:
Julia:
Marco:
Douwe:
Berber:
Harmen:
Rikst B:
Elisa:
Rikst J:
Grytsen:

6roep 1 en 2 ibs de F1lefinne
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haf rya +Jr1

Tegen wie zeg je weleens "Tot ziens" en komt die dan ook weer terug?

Marten: als er verjaardag is, dan kan het ook iemand zeggen
Talitha: als ik jarig ben, komen er allemaal visite, als ze komen zeg ik "Hoi"

en als ze weggaan zeg ik "Dag, tot ziens"
Marc: ik zeg weleens "Tot ziens" tegen beppe en oma en iedereen. Ze komen ook

weleens terug
Julia: tegen m'n tante, dan komt ze wel weer eens
Marco: tegen mijn oma en opa
Douwe: as pake en beppe fuort geane siz.
Berber: at mem en Femke en ik nei Amster
Harmen: we waren bij Tijmen, op Texel, mtjn

huis, op de boot maar nu zie ik hem nooit mee.
Rikst B: as heit nei it wurk giet,lizze wy noch op bèd en krijt heit in tót
Elisa: nou, als mijn mama en ik even weg gaan naar Sneek, naar mijn zwemles kij-

ken, dan zeg ik altijd "tot ziens papa, tot straks"
Rikst J: as wy nei Amelàn geane, s0nder heitie, dan sizze wy "Dach heit"
Grytsen: pake en beppe als ik met vakantie ga met mijn vader en moeder, zusje

en broer. Dan kom ik ook wel weer terug.

nask

riksb
6roep 1 en 2 ibs de Ffilefinne
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Wat kun je missen

Marten: als je iets niet meer hoeft, auto's die ik niet meer leuk vind
Talitha: je muziekdoosje met ballerina en Hello Kitty
Marc: je kan ook weleens een grote slang missen als je naar Tycho en Veerle gaat
Julia: als je een ring kwijt hebt, als 1 op bezoek is en weer weg gaat
Douwe: as mem oan it wurk is en dan komt se werom
Berber: de nije knuffel, as ik dy kwyt bin
Rikst B: as heit fuort giet nei it wurk dan misse wy heit
EIisa:
Rikst J:

als je speelgoed weg wilt en als je iets kwijt raakt :
as in minsk as in berntsje of in baby dea is, dan wolje him ek wer wero

6roep I en 2 ibs de Fïlefinne



Lente !

Eindelijk is het weer lente. Ik had er zo veel zin in.
'W-ant in de winter is er niet eens sneeuw of natuurijs

geweest. Dat was zo stom. Nou en nu is het eindelilk

*""r lente. Het was zondag30 maart heerliyk weer ik

hoop maar dat het nog een keer zulkweer wordt. Ik heb

ook al krookesjes gezien en een reuze narcis die hebben

wij in otaze tuin en ook boterbloempjes. Alles is zo mooi

echt wauwiel

6ínnu.6*gt groeJt 5

Tenfu Ëet io r.rreer íette ure Ëe[6en t7 fanmetjessuC uSe,

Tfu, *oo *o tnooi ilreer ["-2"'rt u"{ Ë* ílj[t rye-[ zorne, zo mooí r(eer

É" * Ëe.[e nooie L[oenen tufXten [roo[uqf ,o norcisoen .n nog veef

fruu, en [e su7ae, moole,rterle *enoef Ë""ft e bamlnourliene

OTgezet en *e Ëe[6en eenylayrtegion netfifa 14

Qru.p3, f .n 5 il,s D. [6l.finn.
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Harmjan op de boerderij
Hoi ik gaan de koeien voeren met de fend trekker met de mengwijn

En dan eerst met de shovel al het voer van de kuilbuld af hallen

En dan in de mengwíjn gooien en dan gaan ik in de fend trekker

Met de mengwijn en dan naar de stalrijden en dan de

Koeien voeren en dan kan ik in de andere stal de koeien voeren

'lf,ii l"uilleï, ee* vercrtt[a Ëee[ e ,naqf *"tf en u,e *iin frjna

Kroo' en tíj -zlingisteren n6ror cf,e starfge teeot en íE Ëe[

ego r,,racËturog"n guQocËt en i{ Ëe6 Ëern nu afge*oolt.
T{r, io van {e nieutreyoíitie.

6i"urrftr +.

Qro.p3, í.r,5 il,s D. Fal.ffnr,.



On*etuin
Oni ,noQun een nieure tu.ín en te eifn oíËeefye,

É, Ëet sort Ëeefmooí en er [omt "rn E[*írrVar,{eer T|aat
ocËte, Ëuís taar tseen outos §unnen ,n ,, Ío*"n [omen

'7oo, 
Ëu.io en,rtruiGen en eer, níeutevoor &tut rrisocËien

eï. t?'e [njg"" een terrao voor Ëuio ,f,e teSeís E"* + ynI

en fangoon ure fre avoncf,o 6tríg en fanSaan *re zater rf,ag

""[[ezrJ en ,f,an tnoeten re cf,e terra,s tegele Ieggen tnet een

íing i[ureet niet Ëoe fre Ëeet en aIs Ëetvoo, Efo*l.omoeten

'lfti Ëe6[en een [fein Iarnmetje

É"Í"la ËeÍVen me rf,e Iarnmer{

,t'e acËte, oo[oo3 6e"zig en faa, §o*un ooËtrg"fn

rein e,$[otroJroeí f Verjoo rdag

Mijn moeder wos jorig

fk heb een stukjetaart ge

hqt en met 2 honden ge-
speeld

En ochter de toblet geze-
ten engespeeld

Groep 4 tide
Wu Ër66ut eeqt Etu;".fametjeje6 

"gun.

f,, í{rno3 Ëet.fanmetje *eI§3even uit de uíes.

Én "rís oo{Iqmrneij engister ty'q,, er oo{larnmeij.

fr." $Ë"ty / {*rQuSroy +

Qrorp j, f .n 5 ibs D. fal.finn.

',ïod'Jry



T.ammrtjes

Oni Ëe6[en íomtnetjes

ftr.reut niet ËoeveeÍ

ílf" Ë"rfrtut't een ffieíinJ

too, eert vafl ,[e ,fie'tinJ io cf,oocf,

Von fe eerrten ís een cfoo[geSqan in ,[e Ëui{

frout""n JroeÍ +

-EU rein in ,f,e tuin Ër[lrun

{§SfuS nrrar reín toe om te Ëutfun met Ëan yf an re Ëeffien

geocËe1ot en tnet rf,e sQeítergererf,en dat urqs Ëetvervoer tant

ure ,f,e[en ,net {or ocËte, ,[e sQe[ter tf,aar zat cf,e mocf,cf,er ín en

te ËefiSeogu gaerlt met goef[etje Ëay ,[ay SegoreIt en [e

ol"Ít"r.

tr*onieí JroeJtr I
Ik ben gisteren naar hise zien kinder vees ie geweest

EnHetbootenvaarmuseejem geweesterwaarenalemaal booten weheben zelf ook een boot

... ge maakt en we heben ze laaten dreiven hel nror etg leuk en tue heb vriel jer gegeeten ...

Qru.p3, t.n 5 il,s D. fial.finn.



6;íSroef 2

íEËu[run níeurelftetsge§ryen rnet een Ia*1a en in cf,e

Í*ga zit een fiscoIícËtje en Ëii fietot Ëeeffin en one.[

fr" ,frfirts Ëeevtoo{nog een acËte"íor"Í.

{Eluo e, Ëeeí6íij *ee.

[K BENJ H&HNNAH TdIJN POflS tAG OP

Df, BANJK flJN HIJ MIAUWDf,. Hflflt
ZfugWTöflS TOflNJ [K HMM AANDfl DE.E. D[fl

P&PB"

H^&NINAH @BOfl.P ts

q§'i

Qru.p3, t.n 5 il,s D. [61.f!nn.
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Schoolkrant
lk zit in groep 8 en ik ga van school. lk vind het wel spannend want je hebt

andere juffen en meesters. En je krijgt ook andere boeken en moeilijker. En

mijn cito score was 522 punten het kon beter maar ik ga naar vmbo kl.

En ga naar de Osg Sevenwolden in grou.

verkocht

En ons huis is verkocht aan mensen die uit lelystad komen. Met drie kinderen.

En wij hebben al een ander huis in grou. lk vind het weljammer maar ook

weer niet.

korps

En in het weekend hadden wij een concert in de tysker. Tamara ,Minke,
Emma en dat was leuk en ik moest ook in het jeugdkorps. Onze juf van bugel

is met zwangerschap verlof en ze komt na de zomervakantie weer terug.

Groet emma gr 8

Schoolkrant
Groep 8 gaat bijna van school af en daarom moesten we de cito doen dat was
best wel spannend mijn eindscore is 533 en ik ga havokansklas doen als ik mn
best doe dan ga ik naar havo naar de kerstvakantie en als dat niet lukt dan ga
ik naar gt op de Rsg alvinus magister. lk vind het best spannend om naar de
grote school moet omdat je dan allemaal verschillende leraren krijgt en het is
een heel groot gebouw. Zaterdag hadden we een concert met het korps dat

was heeel erg leuk het ging ook best goed . We deden net alsof we een
radiozender waren er waren ook best veel mensen . Onze juf van bugel is met
zwangerschapsverlof gegaan en nu krijgen we een meester Jaap Oosterwijk .

met 1 april hebben we een grap uitgehaald met de meesters en juffen we deden
alleen maar water in het koffiezet apparaat en niets anders dus toen zouden ze

koffie pakken maar toen zat er alleen maar heet water in maar gelukkig hadden
we er ook nog een kan naast gezet en daar zat wel koffie in.

Gr+tp 6,7 *n8lbs d* ísl#innt

Minke, groep 8
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Eree rrrnning

Ik zit op free rrrnning rnet rniin vriend Trlrran

Wat free rrrnning is= Iret een soort klirrrrrren err saltots rnaken, ie
kan ook parkoers doen dat is het lerrkst. Dat is het drrs. Ik heb
al veel geleerd zoals salto's werspringen erlzovoort. le tnag ook
wrii gaan klirrrrmen of springerr op het laatst bii free rrrnning.
En ie hoeft ook geen speciaal pak aan gevuoon een trainings
broek en shir{ rnaaÍ er krrnnen ook ongelrrkken geberrren zoals
voet gebroken of teen gebrokerr errz. Maar als ie urilt free
rurrrlen rrroet ie eerst les nerrren anders kan ie het niet.

Gavia

Ik heb een cavia gekregen lrii heet Herrnan en lrii is l l ureken
orrd en heel schattig ik vind lrern lief orndat Herrnan alleen
rrlaaÍ op rniin rmoeder aan het sclriiten is en ie kan de drolleties
zornaaÍ oppakken ie kriigt niet eens wieze handen!!!!

Meivakantie

Wii gaan deze vakantie naaÍ Italië en dat gaat lerrk rrrorden
rrrant ure staan rmet de caravarl wlakbii het Golosseurrr ure staan
in De stad Rorrre t ure gaan er lekker zr rerrlrrlell urant er is net
eerr overstrorrring gevueest drrs tue rlrrorden nat dat rlrras rrriin
verlraal daaaaaaaaaaaaag@@@O@O@O@O.

Maar ik ben er lang @66..

loslr, groep 8

SPREEKBEURT

Wij (Aletta & Maaike) houden een spreekbeurt over het dolfinarium. En ook

een hebben we het werkstuk over het dolfinarium. ln de klas doen we nu ook

aan spreekbeurten en werkstukken. Samen of alleen een PowerPoint

presentatie. Om de week op een dinsdag . Dan bepaalt de hele klas je eind

cijfer.

Gr. 6 Aletta

Gr+rp 6,7 tn.S lbs dr í0lrftnn*
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Folnílíe weekend.
Mijn moede? en mijn zusje Íneke en mijn broertje Morco

goon 5-6 opril op fomilie weekend. Mijn voder en grotere z:Js goan niet mee die
possen op de dieren. Het is de fomilie von

mijn moeder Djoke. We gaan er 1 nochtje slopan en ook spelletjes doen en lekker
eten en het is heel leuk en gezellig.

Mop von hester.
Je kon niet 10 mensen tegelijk bellen

Je kon ook niet intwee outo's tegelijk rijden

Je kon ook niet odemen en je tong tegelijk uit steken

Jehebt de derde geprobeerd hoho ik heb jevoor de

Gek gehouden. le lijkt op een hond

Hester, groep 7

lk ben naar het zwembad met twan geweest. Daar zijn heel vaak van de glijbaan af geweest. Er

waren ook jongens die zeiden doe maar niet stoer. Daarna deed twan een salto.er was ook een soort
van wipe-out daar was een mat waar je over heen moest lopen. Er was ook een grote glijbaan. En

ook een springplank twan deed een mislukte salto. Naar de aten we een jisje.

Morris gr 7

Gr+tp 6,V *n S lbs dr í01*Íïnn*
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Íchoolhrqnt
De eerrte zoterdog utrn de voorjoor uqhqntie
Noqr het zwembod geweest met Twqn en Morrir
Dot ruper leuh. We hqdden ooh ruzie met een potrÍ iongenr. Twqn werd oongevollen
wii zoten te hiihen.
We hebben met een pqqÍ rtudenten bqltihhertie gedoon. Het leeh op een rchietrpel.
Het wqr heel leuh.

lk ben de vrijdag van de voorjaars vakantie naar centerparcs geweest. Het was heel leuk.

Er was ook een wildwaterbaan daar ben ik heel vaak van

afgegaan. Daarna zijn we naar de Mc Donalds geweest. lk heb

big Mac menu gehad.

Met het rchooluoetbol toernooi.
Op zcterdqg26 Apfl.
Hebben we ql een teqm. ,;

Uqn 7 tegen 7.

We hebben ooh o! biino een Coqch.

Íiluon, groep 7

een

Schoolkrant
Groep I gaat bijna van schoo! af. lk vind het wel een beetje spannend om naar

de grote school te gaan. Wantje komt allemaal nieuwe mensen tegen. Maar
natuurlijk heb ik er ook heel veelzin in. lk ga naar rsg alvinus magister, daar
zit m'n zus ook op. Mijn cito score kon beter vond ik. lk had 532. Daarmee ga
ik naar havo kans klas. Afgelopen zaterdag hadden met het grote korps een

concert. lk vond het wel een geslaagd concert. Volgens mij vonden de
mensen het ook leuk. Het thema van het korps was radio ideaal. Onze juf van

bugel is zwanger en nu hebben we een andere man. Na de zomervakantie
komt ze weer en dan neemt ze de baby mee @. Het is lente en dat vind ik best
wel leuk maar het kan nog wel watwarmer worden vind ik. Zomer is toch het
leukst denk ik want dan kan je bqq , zwemmen enz. het is vandaag 1 april'14

en we hebben een hele leuke grap met de juffen uitgehaald. We moesten
kofÍie zetten en toen hadden we er alleen water en poedersuiker in gedaan @.

Gr+tp 6,V xnS lbs dt F0lrfir^r

Tamara, groep 8
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Berne iepenloftsul 2014

Door Hiske Terpstra- het bis is weer van start. In eind december en begin januari waren
de audities. En ik deed mee met de auditie

In het begin van december kregen we een briefie van de juf de audities van' bis gaan weer
van start.' Ik had mij die dag direct opgegeven want ik wou heel graagmeedoen aan de

audities. Het leek me heel leuk.

Eind december was het eindelijk zo ver. De I't" auditie ging van start ik vond het heel leuk om
te doen en ik zou het ook niet meer erg vinden als ik niet meer zou mee mogen doen want het
was bes leerzaam vond ik. De woensdag daamakregen we de uitslag en ik mocht naar de 2d"

auditie. Maar dat ging helemaal mis vond ik zelf. Toen ik thuis kwam was ik best sip (ik
moest niet huilen of zo). Maar opeens kwam mijn heit brj mrj achter de computer en opende

de mail en er stond in dat ik mee mocht
doen ik gilde het uit ik was zo blij.

In het stuk speel ik Olivia. Dat is een meisje

dat denkt datze een vliegtuig is. Het is echt

een aanrader om te komen kijken want het is

een super leuk maar ook spannend stuk. Dus

kom allemaal kijken.

a

l.
I t' '.-/c.'!'la^.!r

*. lrJi

Radio ideaal

Door Hiske Terpstra- zaterdag 29 maart was er een concert in de tysker van het korps: ons
ideaal. Bn van hetjeugdkorps: hear Ès.

29 maart was er een concert in de tyske r van het korps. Het stond in teken van de radio. Meester
Lodewijk was de DJ. Hij deed het erg leuk. Bij alle nummers had hij wel iets te vertellen.

Toen wij aan de beurt waren was er spanning want het was de eerste keer dat de nieuwe dirigent ons

bestuurde. Zelf vond ik het niet zo goed gaan, want de drums gingen veel te snel en iedereen speelde

doorelkaar. Maar zo erg was het niet. We hadden gelukkig verder grote lol.

2 aoril2Ol4.
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Spreekbeurt
Wij (Aletta &Maaike) hebben een spreekbeurt over het dolfinarium

Aletta doet het Werkstuk en ik doe de power point .

En het is leuk om te doe .lk heb de PowerPoint al af
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Aletta heeft haar werkstuk nog niet af

Maaike GR 6.
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Administratie & Advieskantoor

Verzorgt voor u:

* Fínanciële adminisffaties

* Salarisadministraties

Jaarrekeningen

* Tussentijdse rapportages

t Aangiften loon- en omzetbelasting

r Aangiften inkomsten- en vennootsc

* Startersbegeleiding

Skuorrehofwei2l
S021 CE Easterwierrum
TeÍ. O582501628
Mob. 06114U745

' Fax. 058 2893496
www. brandenburghadm. nl
info@ brandenburghadm. nl

Aangiften inkomstenbelasting voor particuiieren

Brandenburgh

Fa, J. van der Meer 8c Zrt.;
Doarpsstljitte 2 I 0osterwierurl 058- 2s01728

vies, flanleg en onderlrcud van:

en lrcvciligingsinstallaties 
I

err veerlrilrkinstallaties 
I

DAKWIJRK: Daklrcdekklng, goter en afvoercu
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warm wa lctvoorzi ur ítt gen

IITJISIIOUDELUK: -Witgoett zoals wtslnacltines, koelkastelt, etc.

;/ -Bnringoe,d zoals rldio's, wnlkluaus, TV's, r\/ TV-scjrorcl's enz, . ,F
// RITWIBLEN: Niettw, tw dch,nnrls en reparalies íl\

Elektra Wnter Sanitair C.V. Riir*tielem
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Fan de redaksje.

Dit is alwer Ís tredde seizoenskrante.
It oanleverjen fan de kopij moat noch wat wenne,

mar it befalt Ís as redaksje wol goed dat we meigean mei de seizoenen.
It is hiel aardich om alle kearen wer in bypassende foto fan de Ald Toer Ít te sykjen.

In maitiidsnfimer diskear, as it allegear in bytsje meiwierret by de drukker.
De foarrige krante wie wat letter as tocht fanwege swierrichheden by it drukken.

We hoopje dat it no wat better gean sil.

Wy winskje jim in moaie maitiid ta.

Om 'e Ald Toer
Het redactieadres

Doarpsstrj itte 39, 902lCK Easterwierrum

E-mailadres : omdealdtoer@easterwierrum. nl
Als u de keuzemogelijkheid hebt; graag koprj digitaal aanleveren.

Verschijningsdatum volgende Om 'e Ald Toer: Juni2014
Kopij inleveren vóór 22 mei 2014
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Aginda

Sneon l0 maaie àld papier om 10:00 oere oan de dyk.
Sneon 12 juli àld papier om 10:00 oere oan de dyk.
Sneon 3 septimber àld papier om 10:00 oere oan de dyk
Sneon 8 novimber àld papier om 10:00 oer oan de dyk.

.Snein 9 novimber spilet Blues on Bootz Ít Deventer yn de Tysker.Fan 16:00 oere öf,
tagong fergees.

Meidieling.

Stichting Begraafo laats Easterwielïum (SBE)

Oerwurk yn d' Àtd Toer
Op 4 desimber 2013, nochal wat letter as soe, hat op it gemeenteh0s yn
Wommels de oerdracht fan it 17 de-ieuske oerwurk Ét Iens plakfrn.
De Stichting Àlde Fryske Tsjerken, de Stichting Behoud van het
Torenuurwerk, minsken fan de gemeente en de SBE wienen dërby.
Yn april komt de hear Van der Giesen fan de stichting Torenuurwerk by És om
nei de (On) mooglikheden te sjen om it om it oerwurk mei twa wizerplaten yn de
toer te pleatsen-
Op grfrn dërfan sil er in bestek meitsje. Eartiids

siet der ien wizerplaat oan de sÍdkant fan de toer.
Bob Cook is ek by it hiele trajekt belutsen.

Tariven
Op 1 jannewaris 2014 binne de tariven oanpast; dat bart ien kear yn de fiifjier.
In grëf foar 2Ojier kostet 500 euro en in urnenis 375 euro foar 10 jier.
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Nijs fan Doarpsbelang.

Op 18 febrewaris wie de jiergearkomste fan de Feriening fan Doarpsbelang.

Oer it ferslach fan de foarige gearkomste en it jierferslach wiene gjin fragen.

Ut it finansjeel ferslach fan "De Tysker" die bliken dat der yn20l3 minder
' omset genereard wie. Dërnjonken wie der flink ynfestearre yn de oanlis fan de

sinnepanielen, nije rolgerdinen yn it kafee, de flier fan de seal en in munte
automaat. De ynfestearring fan de sinnepanielen sil him yn 'e rin fan de jierren
weromfertsjinje.
Jan Schotanus, foarsitter fan de behearkommisje, hat it ien en oar oer it riden en

faren fan "De Tysker" ferteld. Hy fertelde dat de sinnepanielen oant no ta al
mear as 8.000 kw. levere ha. Sy binne oanskaft op basis fan in opbringst fan

1 1.000 - 12.000 k*. y, it jier. De ynset fan frijwilligers giet goed, mar omt der

ek altyd ferrin is, docht hy dochs noch in oprop foar nije frijwilligers.Dizze
kinne harren opjaan by Marianne Visser.
Der binne trije losse poadium eleminten makke op tsjiltsjes. Sa kin der hiel
maklik in lyts poadium opsetten wurde.
Ek docht hy noch in oprop oan de rokers om de peuken yn de öffalbakken te

dwaan en net op 'e grfrn Ít te traapjen.

Takom hjerst is it 10 jier lyn dat "De Tysker" yn gebrfik nommen is. Dit feit sil
net fingemurken foarby gean. Yn 'e rin fan de simmer sil hjiroer wol mear

bekend makke wurde. Stephan Kurpershoek waard mei algemiene stimmen op

nij foar 5 jier ynhierd. Op woansdei 16 aprll is der in byspikerkursus foar it
betsjinjen fan de AED. Dyjingen dy op 'e list stean sille troch Tineke Altenburg
noch neier ynformearre wurde. Nije minsken kinne harren ek by har noch
opjaan.

By it omfreegjen kamen der noch fragen oer de beammen dy mei de stoarm skea

oprtrn hiene en de stobben oan de Rydwei. De boskjes làns it paadsje by skoalle
wurdt troch de bern brtkt as boartersplak en it bouwen fan hutten. Dit sjocht der

tige suterich Ít. Yntusken hat Doarpsbelang dizze saken oankaard by de

gemeente en sy sille hjir nei sjen.

Ek de stoepe op de hoeke fan de Skuorrehöfivei is net goed öfivurke en troch it
slopen fan in lantearnepeal is it dër jfins tige tsjuster. Dizze saken binne ek

meldt by de gemeente. De huzen fan Elkien wurde, as dizze leech komme te
stean, earst te keap oanbean. Nei in heal jier komme se dan wer yn de ferhier.
De gearkomste soe graach sjen dat Doarpsbelang dit op nij mei Elkien opnimt
om te sjen oft de bejaardewenningen hjir net finder falle. Doarpsbelang hat

tasein hjiroer kontakt op te nimmen mei Elkien.
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FanÍt de gearkomste waard ek nochris wiisd op de oerlëst fan hfinestront. Dus no-
chris in fersyk oan de h0nebesitters de rommel op te romjen.
Troch swierrichheden by de drukker fan de skoalkrante, hat de krante sa 'n 4 wike
op him wachtsje litten. Wy hoopje dat dizze wer op tiid ferskine sil.
Ut namme fan it bestjoer fan Doarpsbelang

Tryntsje van der Meer.

- Neikornrnen berjocht.

By nijs fan Doarpsbelang ha ik ferrneld dat dizze hjerst "De Tysker" 1O jier
bestiet. Om de daturn wërop dit f,rerd wurde sil alfëst op skriuwe te kinnen wolle
wy dizze ek daliks rnar trochjaan.
Dit jubileum sil fierd wurde op sneon 29 novirnber 2O14.

IJt namme fan Doarpsbelang en de behearkornrnisje,
Tryntsje van der Meer

Fan de keatsferiening.

It keatssysoen fan2013 is alwer in skoftke foarby. Noch efl<es en it nije sysoen
stiet alwer foar de doar. Begjin maart is der alwer in sealkeatspartij west.
Om't der mei partijen faaks in protte dielname is Srnt de keatsferiening it
wichtich dat alles sa goed mooglik yn oarder is. Sa is der öfrune jier in mol
aardich aktyf west op it sportfiild. Derom binne der in pear kear in oantal
klemmen setten. Spytich dat der immen is die tink dat die klemmen fergees fan
it fiild helle wurde kin. Miskien dat dejinge dizze klemmen ek wer werom
bringe kin. De keatsferiening hat dizze klemmen lient mar moat se no werom
betelje. Ek wol we it f ild graach sa skjin mooglik ha. Om't blykt dat der
regelmjittich h0nestront op it fiild leit ha we in boardsje makke wërop dÍdlik
stiet dat hunen net op it fiild skite meie. Tige spitich fine we dan ek dat it boerd
al hiel gau fernield is. W.e freegje derom elkenien der mei syn allen om te tinken
spul fan in oar net te fernielen. We wolle de priiswinners die it öfrune jier in
kràns wOn ha, freegje de ringen fan del<rànzen weromte bringenby it
keatsbestj oer. Dizze kin we dan wer foar it nije sysoen br0ke. As letste wolle we
elkenien die mei Ís oan it sparjen is foar de jeugd sponsor klup fan de Poiesz
hjirfoar hertelik bedankte. We hoopje dat it in aardich bedrach opsmiten sil wer
we materiaal foar it trainen fan Ís jeugd foar oanskaffe wolle.

Sportive groetnis keats feriening Easterwierrum.
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Fanfarekorps
ONS IDEAAL EASTERWIERRUM

Nijs fan muzykferiening'Ons Ideaal'

It nije jier is al wer in skoft oan 'e gong, mar hjir noch even in weromblik op
àldjiersdei 2013:
Us oaljebollenaksje yn nije opset...

A1 wiken fan te foaren siet der in ploegje froulju (en ien man) nei de repetysje te
fergaderjen oer de oaljebollen. Sy hienen betocht om sels oaljebollen te bakken en
te ferkeapjen.
De bakkers wienen flot regele, Jo-Albert Kooistra & Joop Bootsma hienen hjir wol
nocht oan. It hiele barren koe plakfine by Joop en Jitske yn it hok.
De froulju fan de organisaasje hienen har tidens in 'proefbakjfintsje' al tared op it
meitsjen fan it besleek. Op 'e dei sels wienen sy al betiid yn't spier om by Joop &
Jitske yn de keuken de tariedings te treffen. It die bliken dat flierferwarming in
bysfinder effekt hie op it hiele proses, it besleek riisde betiden letterlik de panne
Í1...
Fan 10 oere öf koe men làns komme om (bestelde) oaljebollen te heljen. Dit rfin as

it spoar en al gau bleaunen der minsken hingjen om de oaljebollen te priuwen. Mei
in bakje kofie derby en de muzyk fan in lyts orkesde, waard it in o sa gesellige
moarn en foar Ís in grut sÍkses!
Wy sille ris bést dwaan om takom jier de oaljebollenaksje wer op dizze wize te
hàlden.
Lóns dizze wei wolle wy Jo-Albert, Joop & Jitske nochris hertlik tank sizze íoo,
iim help en gastfrijheid!
De earste repetysje op 3 jannewaris waard tradisjoneel begfin mei sjampanje (en
rivella foar de jeugd).
De repetysjes yn jannewaris, febrewaris en maart stean yn it teken fan it
oankommende Radiokonsert op sneon 29 maart.
Dit sil wer in bysfinder konsert wurde mei allerhande mtzykstikken. Modern,
klassyk, meisjongers en 'gouwe ouwe' wikselje elkoar öf. Mear sil ik net
ferklappe, kom te lísterjen soe'k sizze! Jim krije noch in flyer yn'e bus.

Fierders binne bestjoer en dirigint drok dwaande mei in folgiend konsert. Mear
dëroer yn de folgjende krante.

Oant safier en oant de oare kear!
Joukje Zijlstra
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Beste inwoners van Easterwierrum.

Al een poosje zijn er in Easterwierrum een aantal mensen bezig met het nadenken
over hoe we in ons dorp gebruik kunnen maken van duurzaamheid.
Enkele buurtdorpen zoals in de Legean gaan ons voor en het lijkt ons goed om hier
een voorbeeld aan nemen.
'We hebben een initiatiefgroep in het leven geroepen. Genaamd Bewust grien Easter-
wierrum. Op dit moment zijn we bezig met een ruilboekenkast project.

We willen u graag uitnodigen op de feestelijke opening van
Bewust grien Easterwielrum.
Tijdens deze opening bieden we u een kopje koffie aan en zullen we toelichten wat
de bedoeling van dit initiatief is. Hierbij zal ook de ruilboekenkast gepresenteerd
worden. Maar ook zijn we benieuwd of er wat duurzaamheid betreft meer ideeën
zijn waar we met elkaar iets aan zouden kunnen hebben.

Tot slot vragen we u (ook de kinderen) een aardig hebbedingetje uit de kast mee te
nemen wat voor u geen functie meer heeft.

U bent van harte welkom op;
- 24 mer 2014
- trjd; 14:00 uur tot 16:00 uur.
- plaats; Wolkom in de kofïie en theeschenkerij (bij Tjitske)

Vriendelijk Groet;
Wouter Kramer, Bennie Nauta, Jan Altenburg, Esther Jongste, Hedy Witsmeer, Paula
Boersma.
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Holle Bolle Tsjing!

Oer inkele moannen (7 oant en mei 10 july) is it wer safier, Spulwike 2014 giet
fan start! Dit jier bestiet spulwike 42 jier en it tema fan dit jier it Bisteboel.
Fansels ha wy as stifting en (haad)lieding der alles oan dien om der in
fantastyske wike fante meitsjen foar de bern!

Wy gean der fan Ít dat it dan skitterjend waar is om allerhande by it tema
passende aktiviteiten te dwaan yn en om Easterwiemrm.

Wy hoopje fan herte dat jim as omwenners krekt san geweldige wike ha as de

bern. Mochten jo fragen of opmerkings ha, dan kinne jo altiid efkes skilje mei
ien fan Ís.
Johan Koornstr a (0 6-2110 4990 / j ohankoorns tra@hotmail. com)
Lidewij de Boer (06-13236443 I lidewij_reader@hotmail.com)

Mei freonlike groetnis,
Spulwike Easterwierrum

Himmelaksje.

Freedtejfrn 14 maart en sneontemoarn 15 maart is der troch de ffrgelwacht, keatsfe-

riening en doarpsbelang in himmelaksje hàlden.

De flrgelwacht hat freedtejirn btrtenÍt oan it opromjen west en sneontemoarn hat diz-

ze aksje yn de buorren, benammen om it sportf ild en in skoalle om ferfolch hàn.

Neist de lege blikjes, fleskes, patatbakjes, chipsp0den ensflr. binne der fan allerhan-

de saken flrn. Yn de struken by it sportf ild ffrnen wy in panneset foar de camping,

teepot, sokken, kleedsjes , grutte stikken plastic en fierder fan allerhande troep dat

br0kt wurdt om in hutte te bouwen en te kamperen. Ek flrnen wy stikken betonizer.

Alle troep is yn de kontener bedarre. Hjirmei wolle wy in oprop oan de ynwenners

dwaan om rommel yn de öffalbakken te dwaan en as jimme bern guod meinimme

om in hutte te bouwen, der op ta te sjen dat it guod ek wer mei nei hfls nommen

wurdt.

Ut namme fan de flrgelwacht, keatsferiening en doarpsbelang,

Tryntsje van der Meer.
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De Friese stier in Rome.

Een groep van zes Easterwierummer dames hield eind februarihaar jaarlijkse
stedentrip. Na Londen, Barcelona, Lissabon en Wenen reisden Baukje, Dietie, Djoke,
Ineke, Petra en Trees dit jaar naar Rome. Vanwege hun eerste lustrum kreeg deze reis
een speciale missie : een historisch verantwoord onderzoek.

In 1963 werd de fokstier Friso Juwelier van de familie Hettinga uit Kornjum
aangeboden aan de toenmalige paus Johannes XXIII voor de pauselijke boerderij
nabij Rome. De Friese dorpsgenootjes wilden na vijftig jaar wel eens uitzoeken wat
er allemaal van deze Friese stier terecht was gekomen.

Als uitvalsbasis koos het vrouwelijke rechercheteam een dakterras tegenover Santa
Maria Maggiore, een van de vier grootbasilieken van de stad. Grote voordelen hierbij
waren het ruime uitzicht over de stad en de beschikbare biechtstoel in deze kerk. De
missie starffe in de Sixtijnse Kapel, waarbij in serene rust men was verzonken in een

vroom gebed. Onder goedkeuring van de Zwitserse Garde kon via een achteringang
vervolgens de Sint Pietersbasiliek worden betreden. In het drukke Romeinse
stadsleven kon ternauwernood een aanslagvan zakkenrollers worden verijdeld.

Tijdens de zondagse pontificale hoogmis, werd de volle Sint Pietersbasiliek en het
plein zoveel mogelijk gemeden. In betrekkelijke rust werd ondertussen het
bouwvallige Colosseum doorzocht. In enigszins gebrekkig Engels werd er overigens
uiterst gedetailleerd te werk gegaan: " Do you have a little thing ? "

Bij de Trevi Fonteinen gaf het Easterwierïummer gezelschap zich kort over aan de
plaatselijke traditie. Achterwaarts dient over de rechterschouder een munt in de
fontein geworpen te worden, voor een persoonlijke \Mens. Over de bestemming van
de munten en de aard van de uitgebrachte wensen is overigens weinig duidelijkheid
verschaft. Op de beroemde Spaanse Trappen kregen de dames vervolgens
onverwacht een zeer korte ontmoeting met paus Franciscus, die alle medewerking
voor het lopende onderzoek toezegde.

Na twee uur 's nachts moest er overigens in stilte gewerkt worden : " We look
allinne. " lll{aaÍ tijdens een van de nachtelijke expedities werd in het schaarse

maanlicht toch een heuse dolle stier waargenomen. Over de eventuele Friese
herkomst moet nog nader onderzoek gepleegd worden.

Want onze dames werden ter plekke flink afgeleid door de kleine maaÍ
temperamentvolle Italianen : " Baci da Roma ". Nog uitdagender waren de massaal
aanwezrge Schotse rugbysupporters in Rome. Zoals gebruikelijk, gekleed in een
traditionele en luchtige Schotse kilt : " De keuze was reuze. "

Ondanks verschillende hilarische momenten en een onverwacht diep ontroerend
moment, is deze onderzoeksmissie volgens de deelnemers toch uitermate geslaa.gd.

Maar vanwege het nog lopende onderzoek kunnen niet alle details hierbij worden
gepubliceerd. Met name ook vanwege de jeugdige lezers van dit blad en de

thuis gebleven echtgenoten.
Nico, groep 1.
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Doarpsargyf Easterwierrum docht in oprop!!

Ha jo thÍs moaie foto's, kaarten, tekeningen fan Easterwierrum??
Eins tige spitich dat se allinnich by jo te besjen binne...elkenien dy't wat mei
Easterwierrum hat soe der eins fan genietsje moatte...
Wat sykje wy? Foto's y.r alle soartenlmaten (merke, skoalle, feesten, famylje,
bysfinderheden, persoanen) en fan alle tiden dus ek fan resinte datum!
Ha jo de foto's yn albums plakt? Gjin probleem...dan nimme we in foto fan in
foto of skanne we se yn.
Witte jo noch àldEasterwierrumers te wenjen dy't warskynlik ek noch wol wat
lizzen ha, dan wolle wy dat ek graach witte!
Digitale bestannen kinne sa nei Ís e-mailt wurde.

Alfëst bedankt!

Geart Siesling 058 250 12641 gsiesling@hetnet.nl
Piet Boersma 06 130 6l 803/ pietboersma@outlook.com
Meint Miedema 06 212 34 9071 meint@mmiedema.nl
Stephan Kurpershoek 06 235 414 65/ stephankurpershoek@live.nl



0m 'e Ald Toer, maart '14

I)rankorgel?
Het dieptepunt van de recessie mag dan ofÍicieel voorbij zijn, de diergezondheid anno 2014

laat desondanks nogal eens te wensen over. De jaarlijkse check-up en dito enting van
huisdieren blijft geregeld achterwege. Al dan niet ingegeven door onzinverhalen die over het
internet de ronde doen. Het past de baasjes in de beurs het dierenartsbezoekje dit jaar maar
even over te slaan. Mede hierdoor worden we geconfronteerd met zieke dieren, die al in een

veel eerder stadium aan ons aangeboden hadden moeten worden...

Diereigenaren herkennen lang niet altijd tijdig de symptomen, waardoor ze te laat hun dierenarts
raadplegen. Meestal door onwetendheid. De huidige economische situatie helpt daar helaas ook
bepaald niet bij. Eigenaren zijn juist hierdoor geneigd een bezoek aan de praktijk uit te stellen. Vaak
blijkt dat bij juiste voorlichting diereigenaren wel degelijk gemotiveerd zijn om op advies van de

dierenarts verdere diagnose te doen en therapie in te zetten. Op internet circuleren echter soms de

grootste nonsens. Jaarlijks enten zou zinloos zijn. Professor Horzinek, van wie ik nota bene nog les

heb gehad, wordt daarbij geciteerd. Zijn bevindingen worden helaas volledig uit hun verband
gerukt. 'Een hond eenmaal in de drie jaar enten tegen hondenziekte is ruim voldoende.' Dat klopt
als een bus en dat doen wij ook. Maar dat geldt NIET voor de ziekte van Weil. Wil je je hond goed

beschermen, dan moet je daar jaarhjks tegen inenten. Wat betreft katten is dat exact zo. Tegen

kattenziekte is eenmaal in de drie jaar enten afdoende. Maar bij niesziekte geldt, overigens net als

bij de griepprik bij mensen, dat er slechts voor een jaar immuniteit wordt geboden. Bijkomend
voordeel is dat wij bij die jaarlijkse gezondheidscheck meteen het dier even helemaal nakijken. Dat
mondt nogal eens uit in het verwijderen van een knobbeltje of het saneren van een gebitje. We
loeren namelijk ook altijd even in het bekkie. En daar mankeert nogal eens wat. En vanuit een vies
gebit kunnen zich allerlei vervelende complicaties voordoen. Van slechter eten tot zelfs een

hartklepontsteking.

'Natuurlijk preekt de dierenarts voor zijn eigen parochie!", zo lees ik op internetfora. Klopt! Ik help

huisdieren graag tegen een billijke vergoeding, maaÍ dat doe ik liever dan dat ik in een later stadium

het baasje moet vertellen dat ik dat niet meer kan!

Neem Baccardi. Een van de drie katten van Bas met een naam uit de slijterij. Is Bas alcoholist?

Beslist niet, maar op z'n tijd neemt ie gewoon een lekkere neut. (En zijnBreezer en Smirnof zljn
trouwens evenmin verslaafcl.) Baccardi was ooit eens voor een slecht gebit behandeld en kreeg van
mij steeds weer een herhalingsreceptje voor ontstoken tandvlees. Totdat hij bijna helemaal niet
meer at. Bij nadere inspectie was duidelijk dat ik het gebit weer eens goed te grazen moest nemen.

Had ik al veel eerder moeten doen. Nu heeft ie alleen nog drie hoektanden over, maar eet weer als

de beste. Zonder medicijnen! Zowel Bas als zijnkat zijn daarbrj gebaat. En zo sla ik meteen een
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bruggetje naar het feit dat februari ook dit jaar weer de Maand van het gebit is. Meer daarover we-
ten? Kijk op rl
En vanwaar nu die titel van dit verhaal? Die slaat noch op Baccardi, noch op mijzelf. Al schrijf ik
dit stukje toch wel ietsje makkelijker als ik mijn geliefde ouzootje op heb...
n:terrno fdb i stedokter. n I

PERSBERICHT

Opening Gek Op Werk vestiging Leeuwarden

Leeuwarden, donderdag 73 februari 2014

Per I februari heeft Gek Op Werk in verregaande samenwerking met AanZette ,

Stichting voor Zelfsturende Tëams te Leeuwarden een nieuwe vestiging geopend.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen hier terecht voor vragen over

hun mogelijkheden om weer toe treden tot de arbeidsmarkt.

Stichting Gek Op Werk is als project van samenwerkende cliëntenorganisaties ge-

start in 2006 en haar hoofclactiviteit is de re-integratie van mensen met psychische

en psychiatrische kwetsbaarheid. Vanuit de ziektewet, WIA, Wajong, WWB leiden

de jobcoaches van Gek Op Werk orze klanten (terug) naar werk.
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Er is veel ervaring met de volgende aandoeningen: Autisme, Persoonlijkheidsproble-
matiek, Schizofrenie, PTSS, ADHD, Sociale fobie en Manisch-depressieve klachten.
De meeste van onze jobcoaches zijn ervaringsdeskundigen zowel in het re-
integratieproces als in de onderliggende psychische kwetsbaarheid.
AanZet ondersteunt projecten voor en door mensen die ervaring hebben met de
geestelijke gezondheidszorg (ook door huisartsen), maatschappelijke opvang, versla-
vingszorg en vrouwenopvang. AanZet biedt deze mensen een plek waar ze klant
kunnen worden van een project en waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen. Het uit-
gangspunt hierbij is dat ieder mens mogelijkheden en kwaliteiten heeft.
Voor informatie over Gek Op Werk kunt u contact opnemen met:

Ma ri n ka Oudshoorn, Re- i nteg ratiecoach/Jobcoach

Tel. 06 - 52 20 35 89

Sander Luiij[, Re-integratiecoach/jobcoach

Tel. 06 - 51 60 45 73

GIKopWf EK
Gek Op Werk Leeuwarden

Gebouw AanZet Zelftturende Teams

Tadingastraat 5

8932 PJ Leeuwarden

TALANT zoekt ...MEELEEFGEZINNEN

Nieuwe Meeleefgezinnen, waar een kind met een beperking meer dan welkom is.
Dit betreft de hele provincie Friesland.
Is dit iets voor u of kent u iemand hinnen uw netwerk die dit zou willen doen??.

Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking (en eventuele bijkomende pro-
blemen) kunnen soms om verschillende redenen niet in hun eigen gezinssituatie op-
groeien. Binnen een meeleefgezinwordt zorg geboden aan een kind/jongere met een
verstandelijke beperking, waarvan de verwachting is dat hijlzij het beste kan functio-
neren/opgroeien in een gezinssituatie. Een meeleefgezinkan op deze manier een ge-
zin ondersteunen door het kind/jongere volledig of deeltijd bij hen te laten wonen en
op te nemen in de gezinssituatie.Talant wil de kinderen/jongeren die in een meeleef-
gezinwonen een veilige woonplek met structuur en regelmaat bieden, waar ze zich
optimaal kunnen ontwikkelen !



0m 'e Ald Toef maart '14

Het uitgangspunt binnen Kind & Gezin is dat een gezinssituatie primair de
'opvoedingssituatie' is voor een kind. In nauw overleg met de ouders/voogd zorgt het
meeleefgezin voor het kind/jongere. Waar mogelijk nemen de ouders delen van de
zorgvan hun kind weer voor hun eigen rekening. Het behouden en onderhouden
(indien mogelijk) van een goede band met de ouders is hierbij een belangruk gege-
ven. Het meeleefgezin wordt begeleid door een ambulante gezinsondersteuner. Deze
komt regelmatig op huisbezoek bij het meeleefgezin en heeft nauw contact met een
multidisciplinair team. De ambulant gezinsondersteuner onderhoudt ook contacten
met de ouders en werkt vanuit het systeemgericht werken.

Wij vragen
Goede communicatieve vaardigheden;
Bereidheid tot samenwerken;
ReflectieverÍnogen;
Pedagogische bekwaamheid en bij voorkeur bevoegdheid
(één van de meeleefouders heeft minimaal een MBO diploma op uitstroomni-
veau 4, bijvoorbeeld Z, SPW-VG, of hoger, bijvoorbeeld HBO-Y SPH);
Inzicht in de eigen gezinsprocessen, gerelateerd aan een opname van een kind/
jongere met een beperking in het gezin, en competenties om deze processen aante
gaan;
Een gezinsklimaat waarin het accent ligt op het vergroten van de mogelijkheden.
Wij bieden
Een overeenkomst van opdracht met Tàlant met een basisbedrag per maand en een
aanvullende dagvergoeding afhankelijk van de leeftijd van het kind (beide bedragen
zijn bruto bedragen).
Informatie en aanmeldin&
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. de
Haan , teamleider gezinsondersteuning, telefoon 06 - 17 26 66 39.

IJw reactie, voorzien van een uitgebreid CV kunt u mailen naar
Ja.d.Haan@talant.nl
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Ferienings Easterwierrum.

Badmintonclub 't Hin en Wer
Kontaktpersoan: Wieke Brandenburgh
Email: lieuwe.wieke@kpnplanet.nl

Doarpsbelang Easterwierrum
'Kontaktpersoan: Tryntsje van der Meer
Email:
til: 058-2501838

Toneelvereniging "Op Nii Foriene"
kontaktpersoan: Trudy de Vos
Email: trudydevos @,hotrnail. com
til: 06 1174 8767

Muziekvereniging'Ons Ideaal'
Kontaktpersoan: Joukj e Zijlstra
Email: j oukj ezij lstra@,hotmail.com

Behearskommisie De Tysker
Kontaktpersoan: Jan Schotanus
Email: detysker@easterwierrum.nl
til: 058-2501465

De Zonnebloem
Kontaktpersoan: Grytsje Galama
Email:
til: 0566 602132

Stichtins besraafplaats Easterwierrum (SBE)
Kontaktpersoan: Rintsje de Schiffart
til: 058-2501247

Doarpskoar Easterwierrum
Kontaktpersoan: Jan Schotanus
Email:

Keatsferiening E asterwierrum
Kontaktpersoan: Paula Boersma
Email : rintsj e-pau1a@hetnet.nl
til: 058 250 1879

Kommsie fan Beheer. H. Wiro. Tsierke
Foarsitter Johan Bonekamp
Email: boum.h. @hetnet.nl
til: 06 22611216



Hét vertrouwde qdres voor
uw quto in Eosterwierrumtlr
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I ani;a zorgeloos autorijden

I nltiiA op de hoogte van alle merken
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I nrti;a prijsopgave Jooraf
Us\

Altijd korte levertijden

Altiid stipte afspraken

Altijd het juiste gereedschap

Altijd garantie op onderdelen

Altijd de beste service

AUTOBEDRIJF SYPERSMA

VERKOOP NIET'WE AUTO'S

BETROI'WBARE OCCASIONS

BESTE BANDEN PRUS

BERGINGSBEDRIJF

ooKvooRtwl"EAsEAuTo

AD Autobedriif Sypersmo beschikt
ols erkend AD Autobedriif over olle technische

kennis, informotie en opporotuur om uw outo
niet olleen betrouwboor, moor ook veilig op
de weg te houden. Reporoties ziin bii ons
doordoor sneller, beter en oltiid scherper
gepriisd don elders.

Al le werkzoo m heden worden bii ons uitgevoerd
onder strikte AD-BOVAG voorwoorden en wii
bieden u volledige zekerheid. Voor volledig
onderhoud en reporotie oon uw outo bent u
bii ons oon het iuiste odres.

AD Autobedriif Sypersmo
Dilledykl
902.l CV Eosterwierrum( osa -2sot21s
E info@outobedriif-sypersmo.nl
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ONDERHOUD

SCHADE REPARATIE

APK KEURING

AIRCOSERVICE

HAAI EN BRENG SERVICE

Woorom een AD Autobedriif
lO x beter is

www.oulo nl -sypersmq.n
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