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olle bolle tsjing!H
Beide dagen word je om 9.30 uur op het 
sportveld van Oosterwierum verwacht. 
Op maandag en woensdag eindigen we 
om 15.30 uur. Op dinsdag en donderdag 
sluit het feest in Oosterwierum om 16.30 
uur met de optocht. Vaders, moeders, 
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en 
alle anderen worden dan verwacht om 
de optocht mee te beleven.

Voor beide dagen moet je eten en 
een beker meenemen, wij zorgen voor 
het drinken. Smeer je voordat je naar 
Oosterwierum komt even in met zonne-
brand en neem dit mee in je tas, neem 
bij erg warm weer wat zoute dropjes 
mee en vergeet niet wat extra kleding 
mee te nemen voor als je nat wordt...

De bern út Littenseradiel ha wy 
ferdield oer twa groepen. Dit is tige 

belangryk om te ûnthâlden, oars 
bisto straks op de ferkearde dei yn 

Easterwierrum!

Op moandei, tiisdei en freed wurde 
de bern ferwachte dy’t op skoalle 

sitte yn ien fan de folgjende doarpen:

Op woansdei, tongersdei en freed 
ferwachtsje wy bern dy’t op skoalle 

yn ien fan dizze doarpen sitte:

Winsum, Itens, Wommels, 
Easterein, Hilaard, 

Reahus en Wjelsryp.

Weidum, Wiuwert, Baard, 
Boazum, Easterlittens, 

Jorwert, Mantgum, Spannum 
en Easterwierrum.

Do dochst dit jier foar it earst of foar de 
twadde kear mei oan de aldermoaiste 
wike fan it jier: Spulwike! Tegearre mei 
oare bern út Littenseradiel gean we 
allegear spultsjes dwaan dy’t mei de 
Midsieuwen te meitsjen ha en do bist 
der by! En do hast gelok: dit jier bestiet 
Spulwike 45 jier en dit fiere we op de 
freeds mei in ekstra dei Spulwike!

Wy ha der al in soad nocht oan en 
sjogge der nei út om jimme allegear yn 
Easterwierum te ûntfangen. Dit is lykas 
ferline jier net op it keatsfjild fan 
Easterwierrum, mar rjochts neist de 
Tysker. Der binne dit jier sa’n 220 bern 
dy’t meidogge oan de Spulwike yn 
Easterwierrum; in fantastysk oantal!

Let op: freed is in spesjale dei. Alle Spulwikebern wurde dan om 9.30 oere yn Winsum by 
de Helling ferwachte. Do hoechst disse dei gjin iten mei te nimmen, want we ite pankoe-
ken! It programma fan disse dei is noch in ferrassing, mar it wurdt in wier spektakel! We 
beslúte de Spulwike op freed mei in slotmanifestaasje dy’t om 15.00 begjint by de Helling 
yn Winsum. Âlders binne wer tige wolkom om hjir by te wêzen.

Let op: vrijdag is een speciale dag. Alle Spulwikekinderen worden om 9.30 uur in Winsum 
bij de Helling verwacht. Je hoeft deze dag geen lunch mee te nemen, want we eten pan-
nenkoeken! Het programma van deze dag is nog een verrassing, maar het belooft een echt 
spektakel te worden! We eindigen de Spulwike op vrijdag met een slotmanifestatie die om 
15.00 uur begint by de Helling in Winsum. Ouders zijn van harte welkom om hier bij te zijn.

Beide dagen wurdsto om 9.30 oere 
ferwachte op it sportfjild fan Easterwier-
rum. Op moandei en woansdei hâlde 
we op om 15.30 oere. Op tiisdei en 
tongersdei slút it feest yn Easterwierrum 
om 16:30 oere mei de optocht. Heiten, 
memmen, paken, beppen, broers, sus-
kes en alle oaren wurde dan ferwachte 
om de spulwike-optocht mei te belibjen.

Foar beide dagen moast iten en in 
beker meinimme, wy soargje foar wat 
drinken. Smar dy foar dast nei Easter-
wierrum komst efkes yn mei sinnebrân 
en nim dit ek mei yn’e tas. Nim by hyt 
waar wat sâlte dropkes mei en ferjit net 
om wat ekstra klean mei te nimmen 
foar ast wiet wurdst...

Jij doet dit jaar voor de eerste of tweede 
keer mee aan de mooiste week van 
het jaar: Spulwike! Samen met andere 
kinderen uit de gemeente Littenseradiel 
gaan we dit jaar allerlei spelletjes doen 
rondom het thema middeleeuwen en jij 
bent er bij! En je hebt geluk: dit jaar be-
staat Spulwike 45 jaar en dat vieren we 
op vrijdag met een extra dag Spulwike!

Wij hebben er allemaal al veel zin in, 
we zien er naar uit om jullie allemaal te 
ontvangen in Oosterwierum. Dit is net 
als vorig jaar niet op het sportveld, maar 
rechts van dorpshuis de Tysker.  Dit jaar 
zijn er zo’n 220 kinderen die meedoen in 
Oosterwierrum, een fantastisch aantal!

De kinderen uit Littenseradiel hebben 
we verdeeld over twee groepen. Dit is 
belangrijk om te onthouden zodat je 
niet op de verkeerde dag in Ooster-

rwierum bent!

Op maandag dinsdag en vrijdag 
worden de kinderen verwacht die op 
school in één van deze dorpen zitten::

Op woensdag, donderdag en vrijdag 
verwachten wij de kinderen die op 

school in één van de deze 
dorpen zitten:

Winsum, Itens, Wommels, 
Easterein, Hilaard, 

Reahus en Wjelsryp.

Weidum, Wiuwert, Baard, 
Boazum, Easterlittens, 

Jorwert, Mantgum, Spannum 
en Easterwierrum.

Spulwike is dit jaar van 
maandag 24 juli t/m 
vrijdag 28 juli.



Tot slot
nog een paar tips:

Doe niet je nieuwste kleding aan en vergeet bij slecht weer je regenkleding niet. Bij mooi 
weer kun je je zwemkleding meenemen.

Ieder jaar blijft er veel kleding en spullen achter op het sportveld. Plak of schrijf je naam 
op alles wat je meeneemt je adres, dus ook in je kleding.

Dit jaar zijn de kosten € 11,00 per kind. Dit is inclusief de jubieumdag. Het geld moet op 
de eerste dag betaald worden aan de leider/leidster van jouw groepje. Doe dit in een 
envelop en schrijf je naam hier duidelijk op!

Meedoen aan de Spulwike is op eigen risico.

Tijdens de optocht op dinsdags en donderdags niet parkeren op de Skuorrehofwei, 
anders kan het korps er niet langs.

Heeft je vader, moeder of verzorg(st)er nog vragen of opmerkingen, dan kunnen ze con-
tact opnemen met Sybren Beert de Jong (06-18553797) of e-mailen naar 
easterwierrum@spulwike.frl. 


