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Van de redactie
zijn dorpsgenoten Baukje Houtsma
en Jasper Nammensma geïnterviewd
door de redactie. Maar ons dorp
zette zich ook in voor goede doelen
dichterbij huis, zoals met NL Doet.
Meer daarover lees je eveneens in
deze editie.

Beste allemaal,
De lente staat voor de deur, de
meeste Corona maatregelen zijn
afgeschaft en verenigingen zijn weer
los. Zou het “normale leven” dan toch
weer terugkomen? Wij als redactie
zijn in elk geval blij om te zien dat
er weer van alles georganiseerd
wordt. Maar met het oog op de
oorlog in Oekraïne, realiseren we ons
ook dat we blij mogen zijn dat we
hier in vrijheid leven en überhaupt
dingen kúnnen organiseren. In deze
editie kunnen jullie lezen over de
inzamelingsactie voor Oekraïne van
de familie Nammensma. Daarover

De zomereditie van de Sint Joris zal in
juni verschijnen. We hopen ook voor
die editie weer op jullie bijdragen,
foto’s en andere nieuwtjes. Dit kan
worden aangeleverd via het bekende
mailadres, sintjoris@oosterbierum.info
(bij voorkeur rond 1 juni).
Veel leesplezier gewenst!

Colofon
Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?
Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 - 48 18 70. Mocht u de
Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken
op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.
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Coverfoto:
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Aan alle begin komt een eind
regeringen wijsheid toe bij het nemen
van de juiste beslissingen. We mogen
hopen dat we gevrijwaard blijven
van oorlog maar dat we economische gevolgen daarvan ondervinden
staat als een paal boven water. Dat
“offer” zullen we moeten brengen om
solidair te zijn met Oekraïne.

Schreef ik in de vorige Sint Joris nog
de hoop te hebben dat de situatie
voor wat betreft de Corona pandemie dat de beperkingen zouden verminderen en mogelijk verdwijnen, nu
is dat zover. Wel zijn er nog veel mensen die Corona krijgen maar we hebben weer onze “vrijheid” terug. Dat
voelt goed en we kunnen weer veel
activiteiten organiseren en vergaderingen plannen.

Blij verrast was ik om de saamhorigheid te zien bij de acties die worden
gehouden. Vrachtwagens vol goederen zijn er ingezameld met veel
mensen die de handen uit de mouwen hebben gestoken. Verschillende
gezinnen, ook uit ons dorp hebben
aangegeven hun huis open te stellen
voor vluchtelingen.

De laatste ledenvergadering hielden
we in 2019. We zijn blij dat we op 6
april onze ledenvergadering kunnen
houden. Drie bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar. We stellen
dan de nieuwe te benoemen bestuursleden aan u voor. Verschillende
zaken worden daar besproken en ik
nodig u uit met ons na te denken over
het wel en wee van ons dorp.

Diezelfde saamhorigheid zag ik ook
bij de actie NL DOET. Ik schat dat zo’n
vijftig dorpsgenoten actief waren in
de kerk, it Mienskar, het kaatshokje
en de Kloostertuin. Veel handen maken de arbeid licht. Dat is één van de
voordelen dat we in een kleine gemeenschap leven.

Terwijl ik dit voorwoord aan de Sint Joris zit te schrijven (13 maart) kijk ik naar
het programma Buitenhof. Daarin
wordt de Russische ambassadeur
geïnterviewd. Met verbazing hoor
ik de ene ontkenning na de andere
en omdraaiingen van feiten. Respect
krijg ik voor de interviewer die de ambassadeur niet de kans geeft zijn leugens kenbaar te maken en eist dat hij
antwoord op de vragen moet geven.
Onbegrijpelijk dat mensen zoveel
leed kunnen veroorzaken; zinloos geweld dat nergens toe dient. Ik wens

Dit is het laatste voorwoord dat ik
voor de Sint Joris mocht schrijven. Ik
geef graag het stokje door aan mijn
opvolgers. De bestuurlijke activiteiten
stoppen voor mij op de ledenvergadering. Ook Renske Mons en Romke
Veenstra nemen dan afscheid. Ik heb
het met plezier gedaan ook dankzij
de prettige samenwerking met de
andere bestuursleden. Ik wens mijn
opvolgers alle goeds toe en jullie allen goede gezondheid en blijf het bestuur steunen en voorzien van nieuwe
ideeën.

pen, Sexbierum/Pietersbierum en
Tzummarum/Firdgum zijn we met de
gemeente in overleg voor een goede verdeling daarvan en een zinvolle
besteding.
Eindelijk is er toestemming om in de
Bjusse/Muntsewei passeerstroken aan
te leggen. Binnenkort gaan we met
verschillende belanghebbenden in
overleg over het aantal en over de
meest geschikte plekken daarvan.
Wanneer de uitvoering daarvan
plaatsvindt is op dit moment nog niet
bekend. Eén en ander heeft veel tijd
en energie gevraagd maar met hulp
van enige politieke partijen toch tot
een goed einde gekomen.

Dorpsbelang
Oosterbierum / Klooster Lidlum
Rintje Visser

Seizoenfoto

Binnenkort krijgt u allemaal de gelegenheid kennis te nemen van de vorderingen van ons nieuwbouwplan.
Achter de schermen wordt daar nog
altijd hard aan gewerkt. Wat momenteel onze aandacht vraagt is
de verdeling van het geld dat voor
de verfraaiing voor onze dorpen was
bestemd. Samen met onze buurdor4
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“de Klos” jubileumwedstrijd

Gratis koffie in
Oosterbierum
Als vormgevers,
tekstschrijvers en
webbouwers werken wij op
de Oosterbierumer terp alle
dagen aan mooie dingen.
Via onze digitale etalage
(www.terp10.nl) kunt u
meekijken.
Hebt u óók een website
nodig, een nieuw logo of
een folder? Schuif dan
eens bij ons aan tafel.
Zetten wij de koffiepot
erop.

stand van Oosterbierum 1982 en wel
de Spar de SRV de Rabobank en It
Mienskar.
Ook een opmerking in de notulen,
dat er nogal eens krachtige woorden
worden gebruikt bij een gemiste bal.
Waarop Douwe de Jong opmerkt, “it
untkomt my ek wolris”

De kaart en biljartvereniging “de
Klos” bestond vorig jaar 40 jaar! Een
jubileum om te vieren, maar in coronatijd is dit niet gemakkelijk. Daarom
had het bestuur besloten dit te doen
zodra de versoepelingen een feit waren, en gister zaterdag 5 maart was
het dan zover. Er waren 23 biljarters
die de strijd met elkaar aan gingen.

Terp 10
8854 AD
Oosterbierum
0518 - 481494
info@terp10.nl
terp10.nl

Er wordt in 1983 een ledenstop ingevoerd en wel maximaal 45 leden! In
1984 is er een wachtlijst en wordt bekeken of we ook naar 50 leden kunnen gaan. Dit is wedstrijdtechnisch
niet haalbaar.

Wij zijn deze dag gestart om 9.30 uur
met een kop koffie en een heerlijk
stuk oranjekoek. Voorzitter Jappie
Visser
opende
deze
feestelijke
dag door terug te
blikken op de 40
jaren die achter
ons liggen.

In een bijzondere ledenvergadering
in 1995: we willen gaan verhuizen met
de vereniging van de soos naar de
grote zaal van 2 naar 3 biljarts, want
“it Mienskar” is bereid om een 3de biljart aan te schaffen. Hier hoefden we
niet lang over na te denken, doen!

Op 28 september 1981 werd de vereniging opgericht en wel door Leendert Wijngaarden, Sjoerd Visser, Harm
P. de Vries, Piet Wiersma, Marten
Bleeker en Jappie Visser. Op de eerste ledenvergadering wordt de naam
van de vereniging bekend gemaakt,
welke is verkregen via een ideeënbus. De naam luidt “de Klos” en er
wordt gestart met 35 leden.

Wat ook nog werd genoemd was dat
het “rookverbod” een uitkomst was
en dan vooral voor het thuisfront.
De voorzitter wenst ons allen een
mooie en sportieve dag met elkaar,
succes! Hierna ging de strijd los en wel
in 3 poules van 6 en 1 van 5 personen,
zodat een ieder zoveel mogelijk kon
biljarten.

Met een circulaire wordt een oproep gedaan aan de dorpsgenoten
die “niet meer deelnemen aan het
arbeidsproces” om lid te worden
van de middagsoos. Deze circulaire
wordt opgehangen bij de midden7
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Vervolg: “de Klos” jubileumwedstrijd
voor Gerrit Jan Visser, 3de prijs was
voor Christiaan Wering, 2de prijs was
voor Paul Bronsgeest en de 1ste prijs
was voor Jurjen de Vries.
Ook was er voor iedere deelnemer die
geen prijs had gewonnen een klein
vleespakketje, wat is gesponsord door
een bekende van onze vereniging.

Om 12.30 uur had Ype een heerlijk buffet klaar gemaakt waar we dan ook
lekker van hebben gegeten. Tijd voor
uitbuiken was er niet dus de wedstrijd
werd hervat.
Rond 17.45 uur was de strijd gestreden
en waren de prijswinnaars bekend.

Op één van de foto’s is te zien dat
Toby, Brent en Nikki ook heel blij waren
met de overwinning van “heit”
Wij kunnen terug kijken op een hele
mooie en sportieve dag. Allen bedankt voor jullie medewerking!

Deze werden allen van harte gefeliciteerd door de voorzitter en voorzien
van een flink vleespakket: 4de prijs was

STEENSTRA’S TUINHOUT HEEFT ALLE SOORTEN HOUT VOOR IN EN RONDOM UW TUIN.
Van tuinhekken tot blokhutten, van Pergola’s tot picknicktafels, tot zelfs zwembaden. Wij
helpen u graag de tuin van uw dromen te realiseren.
Aan de Haerdawei is ons uitgebreide assortiment tuinhoutartikelen te vinden. U vindt er
alles waarmee u uw wensen vorm kunt geven. En wilt u het net even anders, dan maken
wij het voor u.
Ook het plaatsen van al onze producten is mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk tarief.
Wij geven u met plezier advies bij het maken van uw keuzes. U bent altijd welkom om eens
rond te kijken, of gewoon om advies in te winnen. Tot ziens in Oosterbierum en... de koffie
staat altijd klaar!
Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07
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Van Afscheid naar Welkom
Ons vorige artikel stond in het teken
van Afscheid, deze keer is het onderwerp: Welkom!
Welkom aan onze nieuwe personeelsleden
Na het afscheid van enkele personeelsleden mogen we gelukkig ook
nieuwe verwelkomen. Nieuwe dragers zijn: Ruben Bergsma, Jan Rommert de Jong, Daan de Vries, Jan
Jukema, Hein Dijkstra en Durk Visser.
Nieuwe verzorgster is: Gerbrig Visser.
De nieuwe bode, Sybren Klaas Visser,
was al tweede bode en is daarmee
geen nieuw personeelslid. Wel is hij
nu het eerste aanspreekpunt na een
overlijden. Hij stelt zichzelf daarom
graag voor als bode. Daarnaast
lezen jullie wie de nieuwe tweede
bode is. Zij is geen dorpsgenoot,
maar heeft ruime ervaring als uitvaartverzorger. Een hartelijk welkom
aan onze nieuwe personeelsleden!
Ontzettend fijn dat we dorpsgenoten
bereid hebben gevonden om een
bijdrage te leveren aan het belangrijke en waardige werk van onze
vereniging.

introduceren in Oosterbierum, maar
wel kan ik iets schrijven over mijn
werk als uitvaartverzorger. Dat ik
alweer geruime tijd werk als uitvaartverzorger, bode, is nog niet alom
bekend in het dorp. Alweer bijna 8
jaar geleden werd ik tweede bode
voor uitvaartvereniging De Laatste
Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum.
Toen ben ik al redelijk snel de opleiding ‘Uitvaartverzorger’ en de cursus
‘piëteitsvolle verzorging en eenvoudige restauratietechnieken’ gaan
volgen. De opleiding Uitvaartverzorger heb ik in oktober 2015 met goed
gevolg afgerond. Voor de cursus
verzorging heb ik enkele dagen
stage gelopen in het mortuarium bij
het UMCG en van daaruit heb ik
verschillende overledenen mogen
verzorgen in ziekenhuizen in de
provincie Groningen. Heel mooie en
zeer waardevolle dagen zijn dat
geweest.

Bode: Sybren Klaas Visser ‘het ontzorgen van nabestaanden is mijn
voornaamste taak’
Wil je een korte introductie schrijven
voor de dorpskrant, was de vraag
die ik kreeg. Nu heb ik het gevoel
dat ik mijzelf niet hoef te
10

Uitvaartverzorger Sybren Klaas
Visser, Funeraire Dienstverlening
Visser Oosterbierum, is dag en nacht
bereikbaar op telefoonnummer
06-53842374, ook voor een informatief gesprek. Wanneer ik niet in de
gelegenheid ben om de telefoon
aan te nemen, wordt er automatisch
doorgeschakeld naar mijn vrouw
Gerbrig.

Sinds oktober 2017 ben ik ‘de
bode van Berltsum’ en sinds enkele maanden ben ik tweede bode
van de uitvaartvereniging van
Sexbierum-Pietersbierum en van de
uitvaartvereniging van Wijnaldum.
De afgelopen jaren heb ik ook zelf
uitvaarten aangenomen en hebben verschillende verenigingen uit
de omgeving gebruik gemaakt van
mijn diensten. Zo zie ik het werk van
een uitvaartverzorger: ik ben een
dienstverlener. Het ontzorgen van de
nabestaanden is mijn voornaamste
taak. Veel praktische en logistieke
zaken regelen, zodat de nabestaanden ruimte en tijd hebben om
afscheid te nemen en verhalen en
herinneringen te delen met elkaar
en met een eventuele voorganger
of uitvaartspreker. En sinds enkele
maanden ben ik ook de ‘bode van
Oosterbierum’. De eerste uitvaart die
ik in die rol mocht verzorgen was de
begrafenis van ús mem. Bijzonder.

Tweede bode: Jeannette Reen ‘Ik ha
it moaiste berop fan de hiele wrâld’

En begin dit jaar mocht ik als bode
mijn 100ste uitvaart verzorgen, de
ervaring groeit. Graag verzorg ik nog
vele jaren de uitvaarten voor De
Laatste Eer, en wanneer ik even niet
beschikbaar ben is tweede bode
Jeannette Reen-Wind er om mij te
vervangen. Jeannette en ik werken
ook al samen voor de verenigingen
van Berltsum en Winaam.

Jeannette Reen-Wind woont in
Wieuwerd en is circa twaalf jaar
geleden begonnen als uitvaartverzorger. Gemiddeld begeleid ze een
of twee uitvaarten per week en mag
ze zich een zeer ervaren uitvaartverzorger noemen. Ze is in diverse Friese
dorpen (tweede) bode.
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Vervolg: Van Afscheid naar Welkom
kleding voor onze dragers besteld.
Op het moment van schrijven van dit
bericht is nog niet bekend wanneer
alles geleverd en op maat gemaakt
is. Zolang de nieuwe pakken nog
niet klaar zijn kunnen we helaas onze
nieuwe dragers nog niet inzetten. We
zijn daarom blij dat enkele dragers, die
officieel afscheid hebben genomen,
bereid zijn om bij nood nog even in te
springen.

De dood werd vroeger voor kinderen
vaak weggestopt. Jeannette haar
man was zeven toen hij zijn vader
verloor en hij mocht niet bij de uitvaart
van syn heit aanwezig zijn. Toen haar
eigen mem overleed was Jeannette
dertig en haar kinderen zes en acht.
De uitvaartverzorger ging richting de
kinderen heel natuurlijk om met het
overlijden van hun beppe en mede
hierdoor is Jeannette in dit werk beland.

Tot slot: welkom aan nieuwe leden
Woon je al een tijdje in Oosterbierum/
Klooster-Lidlum en ben je nog geen lid:
kijk dan voor meer informatie op www.
oosterbierum.info. Via ‘Organisaties,
Uitvaartvereniging kun je doorklikken
naar onze website. Heb je vragen
over het lidmaatschap, schroom dan
niet om deze te stellen. Dit kan door
het sturen van een mailbericht naar:
de.leste.eare@gmail.com. Uiteraard
mag je ook altijd één van de bestuursleden benaderen. En wie weet mogen
wij je binnenkort welkom heten als
nieuw lid.

De coronatijd noemt ze zwaar maar
deze tijd brengt ook waardevolle
dingen met zich mee. Het is vooral van
belang te kijken naar mogelijkheden
in plaats van beperkingen. In deze tijd
wordt de intimiteit van een afscheid in
beperkte kring ook gewaardeerd. Een
uitvaart was vroeger minder persoonlijk. De bode bepaalde vaak wat er
moest gebeuren, terwijl nu de inbreng
en wensen van overleden en/of nabestaanden voorop staat. Jeannette
geeft aan dat zij het mooiste beroep
heeft van de hele wereld.
Verwelkomen nieuwe kleding duurt
nog eventjes
Na enige vertraging door corona is het
dan toch gelukt: we hebben nieuwe

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum
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AL 30 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING”
Geschikt voor vergaderingen t/m
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.
VAN 10 T/M 200 PERSONEN
OOSTERBIERUM/KLOOSTER-LIDLUM

VELE SOORTEN BUFFETTEN

It Mienskar
NL doet is geweest op 12 maart. We
hebben zoals elk jaar It Mienskar weer
helemaal klaar gemaakt voor een
nieuw seizoen. Alles weer schoon en
de bloemetjes staan weer buiten! Afgelopen winter hebben we nieuwe
CV-ketels gekregen.

We zijn weer open!! Alles is weer los,
het biljarten is weer begonnen er
wordt weer gedanst. Er worden plannen gemaakt en er komen weer
boekingen binnen voor allemaal leuke activiteiten.
In april gaat het open Oosterbierumer
biljarttoernooi door, alle informatie
hierover staat op de website van It
Mienskar.

Wij zijn er weer klaar voor! We hopen u snel weer te verwelkomen in It
Mienskar.

DE SOOS en KEUKENTSJE: vrijdags 20.00 t/m 1.00 u | zaterdags 16.00 t/m 24.00 u

Nieuwsgierig? Bel 0518 - 481956 / 481800 en kijk op WWW.ITMIENSKAR.NL

Uitnodiging ledenvergadering
Oranjevereniging i.s.m. het dorpsbelang
Het dorpsbelang en de Oranjevereniging nodigen u graag uit voor de leden
vergadering op 6 april om 19.30 uur in ’t Mienskar.

>> Thuisopticiens Friesland komt bij u thuis
>> U betaalt geen voorrijkosten
>> Oogmetingen en nazorg zijn altijd gratis
>> Moderne apparatuur
>> Uitgebreide collectie monturen
Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Bel opticien Willem Tulner in Oosterbierum!

Agenda Oranjevereniging:
1. Opening en welkom
2. Voorlezen notulen vorige vergadering
3. Voorstellen nieuw bestuurslid
4. Financieel jaarverslag 2020-2021
5. Programma koningsdag en 4 mei
6. Datum dorpsfeest 2023 bekend maken
7. Rondvraag, waarna het dorpsbelang de vergadering voort zal zetten
Voor vragen of opmerkingen kunt u ons natuurlijk ook altijd mailen:
ovoosterbierum@hotmail.nl

Telefoon 0518 – 850 125
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INTERVIEW: Inzamelingsactie Oekraïne
4 maart vanuit Sexbierum richting
Oekraïne zou vertrekken.
Al snel begon het te lopen. Sterker
nog, de eerste auto met spullen
was een klein half uurtje na de geplaatste oproep al op de boerderij!
In de dagen daarna werd het met
de dag drukker, steeds meer mensen
kwamen spullen brengen. Op de
woensdag stond er zelfs een heuse
file op de Ottemaleane!

Het is ongetwijfeld bij de meeste
mensen bekend dat de familie Nammensma uit Sexbierum een (grootse!)
inzamelactie heeft gehouden voor
Oekraïne. Het idee was om één
vrachtauto met goederen te vullen,
maar al snel werd de actie breed
opgepikt en bleek één vrachtauto
bij lange na niet voldoende voor de
hoeveelheid aangeleverde spullen…
Reden genoeg om op bezoek te
gaan bij dorpsgenoten Baukje Houtsma en Jasper Nammensma, om in
gesprek te gaan over deze mooie
actie.
Hoe is het balletje gaan rollen?
Het begon allemaal zondagmorgen 27 februari, tijdens de koffie
op de boerderij van Gerrit en Karin
Nammensma in Sexbierum. Willem
(de broer van Jasper, die met zijn
gezin in Lviv in Oekraïne woont) had
zijn familie om hulp gevraagd met
het verzamelen van goederen. De
Oekraïense overheid had een lijst
uitgegeven met spullen die nodig
waren. Inge (de vrouw van Willem)
was op dat moment al in Sexbierum
met de kinderen. Baukje, Karin en
Inge hebben vervolgens samen de
inzamelingsactie bedacht. Ze deden
een oproep in hun eigen netwerk en
via social media om spullen op de
boerderij te komen brengen. Zoals
gezegd was het doel om één vrachtauto vol te krijgen, die op vrijdag

De inzamelingsactie bleek dus al
snel een groot succes. Wat kwam er
allemaal bij kijken om dit in goede
banen te leiden?
Binnen de familie waren de taken
verdeeld. Zo ving Karin de mensen
op bij de boerderij en stond zij de
pers te woord. Inge regelde het hele
logistieke proces, het transport en de
benodigde (douane)papieren. Toen
de verzameling aan goederen in de
loods enorme proporties begon aan
te nemen, werd ook duidelijk dat
één vrachtauto niet voldoende zou
zijn. De familie had al laten weten
dat de inzameling op woensdagavond zou sluiten, maar de spullen
bleven komen. Inge heeft toen
16

direct meer vrachtauto’s geregeld.
Woensdag en donderdag waren er
vrijwilligers aanwezig die hielpen om
alle spullen te sorteren en te tellen.
Op donderdag is de familie gestopt
met het aannemen van goederen
die door particulieren werden gebracht.

Eenmaal over de grens zijn er vier
auto’s gelost op het bedrijf van
Willem Nammensma in Lviv en daar
verder uit gesorteerd. Twee andere vrachten zijn doorgereden naar
Kiev en daar door connecties van
Willem gelost en gesorteerd. Er was
contact met de chauffeurs en er zijn
foto’s van het lossen van de goederen gestuurd.

De vrachtauto’s die de familie inzette kwamen allemaal met vracht
vanuit Oekraïne en zouden leeg
terugkeren naar hun thuisland. De
retourvracht (vooral bloemen en
bloembollen) naar Oekraïne was geannuleerd in verband met de oorlog.
Nu konden deze chauffeurs met de
hulpgoederen terugkeren naar hun
families, waarna de mannen moeten
gaan vechten voor hun thuisland.
Hoe is het transport verder verlopen
en waar kwamen de goederen in
Oekraïne terecht?
Donderdagavond is de eerste
vrachtauto geladen en vrijdagochtend vertrokken richting Oekraïne.
Inge had vanuit Nederland alles
geregeld, waardoor de reis voorspoedig kon verlopen. Zo wisten de
grensposten van Polen en Oekraïne
al van het transport af en konden de
vrachtauto’s zo de grens over rijden.
Sommige chauffeurs hadden bijna
niks bij zich. De familie zorgde daarom dat zij eten mee kregen voor de
terugreis.

Wat is je het meeste bij gebleven
van de actie?
Het viel op dat de oorlog en de
inzamelactie veel mensen persoonlijk raakten, er waren mensen die
geëmotioneerd reageerden en
ontroerd waren om te zien wat de
oproep teweeg bracht.
Ook was de enorme inbreng van
spullen overweldigend. Er waren
mensen die zelf als inzamelpunt voor
hun buurt gingen werken en namens
17
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Vervolg: INTERVIEW: Inzamelingsactie Oekraïne
de gehele buurt spullen kwamen
brengen op de boerderij. Maar ook
bedrijven en organisaties droegen de
actie een warm hart toe. Verschillende bedrijven hebben (nieuwe!) spullen
ingebracht en gesponsord. Bijvoorbeeld een pallet vol met kinderlaarsjes, kleding en overgebleven spullen
uit kraampakketten. Daarnaast zijn
er aggregaten gesponsord, waarvan
er één zo krachtig is dat er een heel
ziekenhuis op kan draaien! Ook de
brandstof voor het transport naar Oekraïne is grotendeels gesponsord.

frans bleeker

in- en verkoop motorfietsen - 4WD
bedrijfs- sportauto’s
en klassiekers

www.fransbleeker.nl
De Alde Mar 7 | 9035 VP Dronrijp
Tel. (0517) 233 400 | Mob. 06 – 538 912 09

Hoe kijken jullie terug op de actie?
Het is boven verwachting gelopen en
zeer succesvol geweest. Ook is het
dankbaar werk, “dit was het minste
dat we konden doen” vertellen Jasper
en Baukje. Het feit dat alle goederen
rechtstreeks naar Oekraïne gingen,
sprak veel mensen aan.
Op de vraag hoe het voor de familie
is dat Willem zich dichtbij het oorlogsgebied bevindt, is het antwoord dat zij
daar vrij nuchter onder zijn. “Natuurlijk
is het wel spannend, maar we hebben
dagelijks contact met Willem en het
geeft vertrouwen dat hij zijn vluchtplan
klaar heeft liggen”. Hij woont dichtbij de grens en heeft verschillende
connecties die hem snel richting veilig
grondgebied kunnen loodsen.

De inzameling gaat overigens nog
steeds door, maar dan gerichter.
Particulieren kunnen geen spullen
meer aanleveren maar er wordt nauw
samengewerkt met andere bedrijven.
Zo zijn er ook vijf auto’s (onder naam
van de familie Nammensma) geladen
in St. Annaparochie, met hoofdzakelijk
voedsel. Denk daarbij aan meel, rijst,
bieten en uien. Daarnaast hebben
diverse supermarkten pallets met
houdbaar voedsel gesponsord en
wordt er nog een vracht babyvoeding
en flesjes verwacht. In totaal zijn er nu
al 15 vrachtauto’s met goederen naar
Oekraïne vertrokken.

Tot slot benoemen we met elkaar
dat het luchtalarm hier in Nederland
maandelijks wordt getest, maar wij ons
(gelukkig) niet kunnen voorstellen hoe
het voelt als het luchtalarm afgaat
omdat er bommen vallen. Onze
gedachten gaan dan ook uit naar
alle mensen in onveiligheid en laten
we vooral hopen dat de oorlog snel
voorbij is…

Overigens kan er ook nog steeds geld
gedoneerd worden via de volgende
link: steunactie.nl/actie/oorlog-in-oekraine/-7797
19
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Wie Wat Waar
Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten kunt u
terecht op: www.oosterbierum.info
Chr. Oranjevereniging

Fryske Flinter Fonds

Secr. A. Visser-Faassen
Konkelswei 9
8855 AS Oosterbierum
06-11 17 82 78
ovoosterbierum@hotmail.nl

Buorren 2
8854 AH Oosterbierum
www.fryskeflinterfonds.nl

Gemeenschapscentrum It Mienskar
Beheerder: Ype Bonnema
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum
0518-481 956 / 481 800
info@itmienskar.nl

Dierenartsenpraktijk NW Friesland

VERBOUW

RESTAURATIE

. uitstekende dienstverlening
. persoonlijke aandacht
. betrouwbare werkwijze
. gedegen vakmanschap
. vraag informatie of bekijk de

mogelijkheden op:
www.bouwbedrijfhiemstra.nl

Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100
dapnoordwestfriesland.nl/

Gemeente Waadhoeke

Dorpsbelang

Harlingerweg, Franeker
0517-380 380
www.waadhoeke.nl

Secr. Renske Mons-Spithoff
Eilânswei 7
8854 AW Oosterbierum
dorpsbelang@oosterbierum.info

Huisarts
Huisartsenpraktijk Bjirmenstate
Mw. J.M. Hoexem
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517-591 255
huisartssexbierum.nl
info@huisartssexbierum.nl

Dorpskrant Sint Joris
Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
0518-481 870
sintjoris@oosterbierum.info

bouwbedrijf

Bouw op zeker met
goede garanties!

Hiemstra

Swaerderwei 31A• 8851 EG Tzummarum Tel: 0518-481578 • Fax: 0518-481135
info@bouwbedrijfhiemstra.nl • www.bouwbedrijfhiemstra.nl
20

Fryske Flinter (Energie Coöperatie)

Huisartsenpraktijk Eisinger- Jalink
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-481 232
tzummarum.huisarts-plus.nl
huisartsenpraktijk-tzummarum@
ezorg.nl

Fryske Flinter U.A.
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
www.fryskeflinter.nl
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Wie Wat Waar
IKC De Flambou

Nij Bethanië

Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum
deflambou@cbo-nwf.nl

8851 EJ Tzummarum
0518-744103
www.zorgcentrumhetbildt.nl
tzummarum@zorgcentrumhetbildt.nl

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Ouderensoos Oosterbierum

Sybe Wop Houtsma
Skoalstrjitte 23
8854 AN Oosterbierum
0518-481 858
swnhoutsma@ziggo.nl

A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum
Pedicurepraktijk De Wadden
Yvonne van Setten
Hoarnestreek 20
8854 RP Oosterbierum
06-28410503

Kaart- en biljartvereniging
De Famkes
Ida Hartman–v.d. Molen
Frjentsjerterdyk 14A
8855 XC Sexbierum
0517-591 660

Protestantse Gemeente
Oosterbierum-Wijnaldum

Kloostertuin Oosterbierum

Predikant: Ds. Ulbe Tjallingii
Eilânswei 20
8854 AV Oosterbierum
0518-419 941
orgelspel@hotmail.com

contactpersoon: H. Moning
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-482 032
locatie: Sint Jorisstrjitte
www.kloostertuinoosterbierum.nl

Diaconie:
Jessy en Johannes Wolbers
Buorren 2
0518-481005
fam.wolbers@gmail.com

MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
058-28 66 666
www.mcl.nl

22

Jeugdclub:
Nynke Koopmans
Terp 1
8854 AD Oosterbierum
0518-850 244
club@oosterbierum.info

Toneelver. “Ferdivedaasje”

Kerkrentmeesters, Secretaris:
Bibi de Vries – van Halsema
Bauke Poelstrastjitte 34
8854 AX Oosterbierum
0518-481 492

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
t.zuidema@ziggo.nl

Jetske Nouta
Muntsewei 16
8853 XN Klooster-Lidlum
0518-482 183
de.leste.eare@gmail.com

Kindernevendienst
Petra Jukema - Smink
Haerdawei 44
8854 AC Oosterbierum
0518-481 234

Zonnebloem afdeling Harlingen
Contactpersoon H. de Vries Mulder
0518- 481 115

Zorgcentrum De Batting

Scribaat:
Gerbrig Visser – Postma
p/a Haerdawei 1
8854 AA Oosterbierum

Jetting 1a
8862 AK Harlingen
0517-499 999
www.mcl.nl

Stichting Kinderopvang
Vijverstraat, Franeker
0517-380 680

Terp 10 Communicatie
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl
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Even binnenkijken bij IKC de Flambou
Oud papier
Het opgehaalde papier van november heeft 344,59 euro opgebracht!!
Opnieuw een hoge opbrengst! De
volgende data voor het ophalen van
het papier zijn; 23 april, 18 juni, 13 augustus, 8 oktober en 3 december.

Project Blauw
28 februari zijn we gestart met het
project Blauw. In alle groepen zijn we
hier mee bezig. Blauw…. Wat kun je
allemaal bedenken bij blauw? Zo zijn
de groepen van start gegaan. Tijdens
het Open huis op 17 maart kunt u de
resultaten van dit project komen bewonderen. Tevens kunt dan ook zien
hoe mooi de lokalen van de middenen bovenbouw én de entree zijn opgeknapt.
Duurzaamheid
Er zijn al dorpsgenoten die hun lege
batterijen in school komen brengen,
hartelijk dank daarvoor! Hebt u lege
batterijen? Stap gewoon de school
binnen, in de hal van de school staat
een inzamelmeubel voor lege batterijen. Zo zorgen we voor een beter milieu én sparen we met de ingelever-

de batterijen een mooi geldbedrag
bij elkaar.
Voor basisscholen heeft Stibat dit inzamelproject ontwikkeld. Voor elke
kilo ingeleverde batterijen ontvangen
we € 0,25. Aan het einde van het kalenderjaar wordt het totaal gespaarde geldbedrag aan de school uitbetaald.
KSG dienst
We kunnen terugkijken op een fijne
kerk-school-gezinsdienst waarin het
thema Bidden en werken centraal
stond. Ook hebben de kinderen van
de bovenbouw en rondleiding van
ds. Ulbe gehad door de Sint Joris tsjerke. En ds. Ulbe is bij de bovenbouw
op school geweest, hij heeft verteld
over het beroep dominee zijn. Wat
doe je dan allemaal?

Is uw kind 3 jaar? Dan mag u uw kind
aanmelden op school. We
gaan graag persoonlijk met u in gesprek. Het geeft u de kans om te vertellen over uw kind en ons, directie
en de IB-er, u te vertellen over onze
school.
Zodra uw kind 4 jaar is geworden, verwelkomen wij uw kind graag!! Voorafgaand mogen de kinderen altijd 6x
komen proefdraaien, waarvoor de
groepsleerkracht contact met u opneemt.

Andere lessen dan rekenen en taal
Op De Flambou 4 februari kregen
alle kinderen een gastles yoga! Dit
gaf een hele fijne ontspannen sfeer in
de school. Ook is de dierenambulance op school geweest. De kinderen
mochten in de ambulance kijken en
ze hebben gehoord over de vogelgriep en dat je dode vogels daarom
moet laten liggen!
In de middenbouw hebben de kinderen nog twee culturele lessen gehad
met het thema Een zee van talen en
in de bovenbouw was er een culturele les met het thema Denken over
Taal. De kleuters zullen in maart naar
de culturele voorstelling De Molkwei.
Nieuwe aanmeldingen van leerlingen

Wilt u na schooltijd gebruik maken
van de kinderopvang in Sexbierum?
Dat kan! Vanuit Oosterbierum kunnen
de kinderen per taxi naar de kinderopvang worden gebracht. Wilt u hier
meer over weten? Neem gerust contact met ons op.
Mei freonlike groet,
Hartelijke groet,
Het team van De Flambou
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Energietoeslag voor inwoners

Gespot in Oosterbierum:

met een laag inkomen

de Dagpauwoog

Inwoners van Waadhoeke met een
laag inkomen kunnen €200,- ontvangen van de gemeente. Deze Energietoeslag is een tegemoetkoming voor
de gestegen energieprijzen. De Energietoeslag is vanaf nu aan te vragen.

beschikbaar om deze inwoners tegemoet te komen. De Dienst Noardwest
Fryslân zorgt namens de gemeenten
Harlingen, Terschelling, Vlieland en
Waadhoeke voor de uitbetaling van
de Energietoeslag.

De Energietoeslag is bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder met een
inkomen rond het sociaal minimum.
Hoe hoog het inkomen precies mag
zijn, hangt af van de persoonlijke situatie van de inwoner. Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag kan
iedereen zien hoe hoog het inkomen
mag zijn en welke andere voorwaarden gelden voor de Energietoeslag.

Financiële hulp
Voor verdere financiële vragen of
hulp kunnen inwoners contact opnemen met het Gebiedsteam van
Waadhoeke: 0517 - 380 357.

Aanvragen en uitbetaling
Inwoners met een bijstandsuitkering
die voldoen aan de voorwaarden,
krijgen de Energietoeslag automatisch uitbetaald. Alle andere inwoners
met een laag inkomen kunnen een
aanvraag indienen bij De Dienst Noardwest Fryslân. Het aanvraagformulier staat op www.sozawe-nw-fryslan.
nl/energietoeslag of is op te vragen
via 0517-380 200.

De Dagpauwoog (Aglais io, vroeger: Inachis io) is een opvallend
mooie dagvlinder. Bij de eerste
warme zonnestralen komt hij te
voorschijn en dan zie je hem regelmatig vliegen in onze tuinen. De
eerste generatie vliegt van juni tot
augustus, de tweede van augustus
tot oktober.
De dagpauwoog is duidelijk te herkennen aan de vier paarsblauwe
oogvlekken op de bovenkant van
de vleugels. Die zijn bedoelt om
vijanden af te schrikken .De basiskleur van de vleugels is roestbruin/
rood aan de bovenzijde en eenkleurig zwartbruin aan de onderzijde. En met de vleugels dicht lijkt de
vlinder op een afgestorven blad.
De vlinders voeden zich met
nectar van diverse bloemen en
struiken. De belangrijkste voedselplant voor de rupsen is de grote
brandnetel.
Spanwijdte: 5 tot 7 cm

van diverse bloemen en struiken.
De belangrijkste voedselplant voor
de rupsen is de grote brandnetel In
warmere streken brengt soms wel
drie generaties groot. De dagpauwoog overwintert als volwassen vlinder op donkere, beschutte
plekken.
In groepjes zet het wijfje eitjes (50
- 200 stuks) vrijwel uitsluitend op de
grote brandnetel af, dat is de belangrijkste waardplant van de rups.
Na ongeveer een week komen
de rupsen uit, die van de brandnetelbladeren eten. Als een rups
is gestopt met eten gaat ze zich
verpoppen. Hierbij maakt ze een
spinsel (cocon) om het lijf heen. In
deze cocon verandert zich de rups
in een vlinder. Na 2 tot 3 weken
barst de pop open en kruipt de
vlinder naar buiten.

De dagpauwoog komt in heel
Europa voor met uitzondering van
Noord-Scandinavië. Deze soort
is vooral te vinden in graslanden,
bloemvelden en bosranden, maar
ook in tuinen, vooral als er planten als vlinderstruiken in staan. De
vlinders voeden zich met nectar

Kabinet stelt geld beschikbaar
Door de fors gestegen energieprijzen
komen veel mensen met een laag inkomen in financiële problemen. Het
kabinet stelt via de gemeenten geld
26
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Wist u dat...
keihard worden afgeblazen
• We weer met zijn allen staan te
springen om van alles te mogen
doen
• Buren elkaar na twee jaar weer
voor het eerst zien
• We een nieuwe saus hebben in
It Mienskar
• Na het broodje Ype en broodje
Liesbeth,
• En na de Joppie saus
• We nu ook de “Jappie” saus
hebben
• Dit een verassende en frisse
romige smaak heeft
• U dit gratis kan proeven in It
Mienskar
• Vereniging de Keatsbal nu echt
te gronde is gegaan
• We na 82 jaar een streep
moesten zetten door deze
vereniging
• Dhr Osinga bij de laatste
activiteit van de vereniging
aanwezig was
• Hij ook bij de eerste activiteit
vermoedelijk aanwezig was
• Het toch een zwarte bladzij is
in de geschiedenis van Oosterbierum
• We gelukkig de foto’s en verhalen nog hebben
• Kees Palma zijn voertuig helaas
moest opgeven
• Hij nu vrolijk op het fietsje door
het dorp gaat
• Hij ook voor eeuwig jong blijft

• Het einde van de Sint Joris bijna
nabij was
• De stoere Sint Joris al heel wat
stormen heeft doorstaan
• Hij de laatste storm zijn hoofd
moest buigen
• Maar de redding nabij is en hij
straks weer vol trots op de kerk
kan “shinen”
• Er tussen de trekkerrijders een
ware Max Verstappen schuilt
• Deze Max soms ook het hoofd
moet buigen voor sloot en
zwaartekracht
• Wij de foto’s nog wel hebben…
• U deze kunt vinden op pagina 26
• Oudjaarsnacht gezellig luidruchtig is verlopen
• Onze buren het iets rumoeriger
hebben gevierd
• We toch wel een schattige
jeugd hebben in Oosterbierum
• Ze soms ook mogen knuffelen in
plaats van verguisen
• De Mac Drive op ideale afstand
van Oosterbierum ligt
• Het spul in Harlingen besteld is en
in Oosterbierum al op is
• De rotzooi mooi uit het raam
wordt gegooid
• Je dan geen troep hebt in eigen
auto
• De kartonnen rietjes toch een
stuk beter zijn voor het milieu
• Alle verenigingen weer volop
aan het vergaderen zijn
• Alle vergaderingen ook weer
28
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Zonnebloem afdeling Harlingen
Contact opnemen kan via de
site www.zonnebloem.nl afdeling
Harlingen.

Bij de Zonnebloem draait het om
mensen. Dat geldt uiteraard ook
voor onze afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons
in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. De
overgrote groep zijn mensen boven
de 65 jaar.
Iedereen heeft behoefte aan
gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je
misschien wel vaker (alleen) thuis
dan je zou willen. De vrijwilligers van
onze afdeling komen graag langs
voor een kop koffie of om samen
met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten.

In de afgelopen tijd was het
moeilijk om iets te organiseren.
Wel brachten we bij de leden in
december een kerstgroet met
een banketstaaf en in het vroege
voorjaar tulpen. Nu de wereld weer
open is kunnen, mogen en willen
we er weer op uit. Geen grote reizen, maar gewoon het mooie van
Fryslân doorkruisen. Een bezoekje
aan een museum, een kopje koffie
onderweg, een klein hapje eten.
Het enige wat er gevraagd wordt
is opgeven en een kleine bijdrage
voor de onkosten.

Wil je meer weten over wat wij voor
jou kunnen betekenen? Of wil je je
aanmelden als deelnemer of als
vrijwilliger? Neem dan contact met
ons op.

Voor info in de buurt mag u bellen
met Helena de Vries 06 – 30607337.
Verder zijn in Oosterbierum Carla
Souverein en Johannes Wolbers
vrijwilliger bij de Zonnebloem.

Notulist gezocht

kraanverhuur & grondwerk
De ene dag graven we kilometers sloot, de dag erop uw vijver. Met
evenveel toewijding. Van korte klus tot groot project: Jelgerhuis heeft
het geschikte materiaal en ervaren machinisten.

T: 06 - 222 464 16 | Lidlumerwei 9, Oosterbierum
30

De protestantse gemeente Oosterbierum-Wijnaldum heeft al bijna twee
jaar geen scriba (secretaris) meer en zoekt daarom dringend een notulist
voor de kerkenraadsvergaderingen. Een vergoeding voor de werkzaamheden is mogelijk en bespreekbaar. De kerkenraad vergadert één keer per
maand op de maandagavond. Als je/u belangstelling hebt dan horen we
dat graag, zoek dan contact met: de voorzitter van de kerkenraad:
Harm Zwart, @: ha.zwart@planet.nl en/of met onze predikant
ds. Ulbe Tjallingii, @: ulbe_ds@outlook.com.
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NL-Doet internationaal

Investeer in
schone energie
en doe mee met ons
zonnedak Sexbierum

werd gespit, geharkt en geboend.
Er werd een start gemaakt met de
aanleg van de Nachttuin en in de
kas werden de eerst vroege groentes
gezaaid. Rondom Oosterbierum en
bij de Flambou werden vruchtbomen
gepland. Na afloop mocht iedereen aanschuiven in It Mienskar voor
Chinees bij Ype. Eindelijk was er weer
de vrijheid die de saamhorigheid zo
nodig had. De meeste klussen zijn
geklaard, maar belangrijker waren
de onderlinge contacten. Op www.
oosterbierum.info vind u een impressie van NL- Doet 2022 gemaakt door
Jolanda van der Veen.

Uit alle windstreken kwamen ze
vandaan. Geboren in Syrië, Kroatië,
Duitsland of in Nederland en allemaal inwoners van Oosterbierum. En
allemaal staken ze de handen uit de
mouwen. Zaterdag 12 maart bruiste
Oosterbierum van activiteiten. De
grote schoonmaak dag in het kader
van NL-Doet bracht een grote groep
van meer dan 60 vrijwilligers op de
been. In en rondom de Sint Joris
Tsjerke werd opgeruimd en hekwerk
gepoetst. It Mienskar werd buitenom
opgefrist met water en zeep en ook
het sporthokje met terras is klaar
voor de zomer. Op de Kloostertuin

In december installeren we het Zonnedak Sexbierum met maar
liefst 204 zonnepanelen. Door een zonnecertificaat te kopen kun jij
aan het zonnedak meedoen. Daarmee investeer je in duurzame
energie én krijg je een aantrekkelijk rendement van bijna 7%.
Eén zonnecertificaat van 200 kWh kost € 200. Daarvoor krijg je 15
jaar lang een vergoeding van ongeveer € 20 per jaar.
Meer informatie en voorwaarden deelname op: fryskeflinter.nl
info@fryskeflinter.nl of bel 0518-481494
vlnr: Joop Jukema (Fries) Paul de Cock (Zeeuw) en Dover Fole (Kroatië).
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Brief van een dorpsgenoot
post voor de groep vrijwilligers en frustratie dat dit door een groep kinderen uit
het dorp is gedaan. Er zijn nu al zoveel
aangiftes gedaan dat je er bijna moedeloos van gaat worden.

Wat kun je toch genieten van Oosterbierum als je op een zonnige dag door
het dorp wandelt en luistert naar al die
kinderstemmen die buiten aan het spelen zijn. En wat wordt er hier in het dorp
nog veel buiten gespeeld in vergelijking
met andere dorpen en steden. We zijn
in het rijke bezit van twee speeltuinen en
een mooi sportveld aan de Brits in het
dorp. Er is een grote groep vrijwilligers
bezig om deze accommodaties te behouden en activiteiten er te organiseren
voor jong en oud.

Hoe en wat kunnen wij met z’n allen
doen om dit tegen te gaan en te voorkomen?. Allereerst de oproep aan de
ouders van de kinderen hier in Oosterbierum. Ga eens het gesprek aan met
je kinderen over hoe je met respect
omgaat met andermans spullen en wat
het met het dorp doet al die nutteloze
vernielingen. Ook de oproep aan de
dorpsbewoners om de jeugd aan te
spreken als je dingen ziet die niet door
de beugel kunnen. Zo houden we ons
dorp leefbaar, mooi en gezellig met z’n
allen en blijven de vrijwilligers enthousiast
om activiteiten te blijven organiseren.

Groot is het verdriet om weer te moeten
ontdekken dat er ernstige vernielingen
zijn gepleegd bij de accommodatie
(kaatshokje) op het sportveld. Regenpijpen zijn vernield en het rooster van de
verwarming is kapot gemaakt en zand
en modder naar binnen gegooid. Ook
bij de school zijn bomen geknakt en stuk
gemaakt. Weer een onnodige kosten-

Een bezorgde dorpsgenoot.
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De Kloostertuin: 12 maart, NL doet
Vanaf 9.00 uur op zaterdag 12 maart
kwamen de vrijwilligers binnendruppelen, beter gezegd stromen.
Uiteindelijk meldden zich meer dan
20 volwassenen en 8 kinderen. Het
werd een prachtige zonovergoten
lenteochtend.

Zo plantte ze o.a. met Jenthe Andringa Dragon in de kruidentuin.

Na koffie en ranja verspreidde de
groep zich over de klussen in de tuin,
maar ook buiten de tuin. Er was een
lange lijst met activiteiten opgesteld
die op de Tagong deur was geprikt.
Uit deze activiteiten konden de
vrijwilligers kiezen. Johannes Wolbers
en Jaap de Geus coördineerden de
werkzaamheden, waaronder:
• Het aanleggen van de nachttuin
met 2 vijvers en planten speciaal
voor nachtdieren zoals nachtvlinders,
• Het schoonmaken van de
Tagong en inrichten voor komend seizoen,
• Het inrichten van de kas en het
zaaien van groente als sla, tuinbonen en spinazie,
• Het maaien van de boomgaard,
• Het vullen van de bloemenbakken met violen,
• Het planten van fruitbomen langs
het schelpenpad.

Om 12.30 ging het in kolonne naar
het Mienskar waar ook de vrijwilligers van de andere klussen samen
kwamen voor een smakelijke Chinese
maaltijd. Wat was het heerlijk na 2
jaar Corona weer in grote getale
met elkaar te werken, te praten en te
eten.
NLdoet was ook de aftrap van het
seizoen. Heb je ook zin om op zaterdagochtend mee te werken, je bent
van harte welkom. We zijn er iedere
zaterdag (tenzij het heel slecht weer
is) iedere zaterdagochtend van 9.30
tot 12.00 uur. Op die tijd is ook de
theetuin open voor een kop koffie of
thee.
Bij vragen kunt u ook altijd iemand
van het bestuur benaderen:
Johannes Wolbers, Sybren van der
Werf, Suzanna Hoeksma, Jaap de
Geus, Rindert Wolbers en Hermien
Moning
kloostertuinoosterbierum.nl
info@kloostertuinoosterbierum.nl

Burgemeester Marga Waanders had
dit jaar de Kloostertuin gekozen om
de handen uit de mouwen te steken.
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Diaconie Sint Joris Tsjerke: helpen waar het kan
Na elke ramp of oorlog blijft de bevolking achter met de gevolgen. Het lijkt
ieder jaar erger te worden. Ook hier helpen we waar het kan en mag. Dat kan
alleen met steun van u. Elke bijdrage op
NL02RABO0325513007 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Oosterbierum
Wijnaldum is welkom. Alvast hartelijk
dank.

Inmiddels is het oud nieuws: net (maandag 7 maart) bericht gekregen dat de
vrachtwagens die op donderdag 3
maart zijn geladen in Sexbierum bij de
familie Nammensma aangekomen zijn
bij zoon Willem in Lviv. In samenspraak
met de diaconie van Sexbierum – Pietersbierum is besloten om de collecte
op woensdag 9 maart – biddag voor
gewas en arbeid – voor transportkosten
te houden. De 6 vrachtwagens die wij
mochten laden kosten per wagen minimaal € 2000.- Vooral de brandstofkosten
lopen per dag op.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Een
geweldige opbrengst op giro 555, ruim
100 miljoen. Daarnaast zijn er nog veel
andere sponsoracties voor eten en medische goederen.
Daarnaast gaan de gewone zaken
door. Het inzamelen van producten
voor de Voedselbank, maar ook D.E
punten voor gratis koffie.
Plastic doppen voor de hulphond, alle
soorten en maten. Opbrengst in 2021
was € 46.120,- goed voor de opleiding
van 5 hulphonden.

Helaas is dit niet de enige plaats, het enige land, waar hulp nodig is. Dichtbij in
eigen land komen steeds meer mensen
in (financiële)nood. Afrika kampt met
de ergste droogte in 40 jaar. Het Wereldvoedselprogramma van de VN zegt
dat de Hoorn van Afrika de ergste periode van droogte sinds 1981 doormaakt.
Daardoor lijden in delen van Ethiopië,
Kenia en Somalië 13 miljoen mensen
honger. Meer info op ZOA: de 8 landen
met de meeste honger.
Wanneer de camera’s verdwijnen en
de kranten het niet meer op de voorpagina zetten is de ellende nog niet voorbij.

Lege cartridges en oude mobieltjes zijn
geld waard. Oude postzegels uit binnen
en buitenland zijn we blij mee.
Al deze producten kunt u brengen in de
Sint Joris Tsjerke, bij Klaas Hibma (Sint Jorisstrjitte 7) of Jessy & Johannes Wolbers
(Buorren 2 / 06-20647416 of
fam.wolbers@gmail.com)
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Sportief Nieuws
Na 82 jaar is er een eind gekomen aan
kaatsvereniging “de keatsbal”. Tjitske,
Jolanda, Baukje en Teije hebben de
overdracht en de laatste handelingen
verricht en nu mag de Sport en Spelcommissie het overnemen. Graag willen we draagvlak van alle Oosterbierummers voor het sportieve gebeuren
in Oosterbierum. Wij van de Sport en
Spelcommissie hadden jullie daarom
gevraagd om de enquête over jullie inbreng/wensen op sportief vlak in te vullen. En wat te doen met het sportveld.
Massaal is er op gereageerd: maar liefst
64 enquêtes zijn ingevuld. Met behoorlijk
wat wensen en ideeën en zelfs mensen
die willen helpen bij activiteiten. Fantastisch!
Ten eerste het doel van het sportveld:
Een enkeling wilde graag betaalbare
woningen op het sportveld voor jongeren en velen wilden een honden uitlaatplaats. Wij begrijpen deze vragen. Maar
hebben ze vooralsnog doorgespeeld
naar het dorpsbelang. Het sportveld
heeft een sport en recreatie bestem-
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Ferdivedaasje…….
ming en daar vallen een honden uitlaatplaats en huizen niet echt onder. Al
vinden we wel belangrijk dat ieder zijn
wens in vervulling kan gaan vandaar
dat we dorpsbelang van jullie wensen
op de hoogte hebben gesteld.
Wat iedereen graag wil is gezelligheid
en sociale ontmoetingen op het sportveld. En dit in combinatie met een leuke
activiteit. Daarnaast leuke activiteiten
voor de jeugd. Dit alles hebben wij gemixt en is een heel mooi programma uit
gekomen. Voor ieder wat wils. Het programma wordt begin april bekend gemaakt via een flyer.
Met NL Doet hebben we het sporthokje
weer opgefrist en het terras onkruid vrij
gemaakt.
Dan is alles weer helemaal klaar voor
het aankomend seizoen. Wij hebben er
zin in!
Allen bedankt voor het invullen van de
enquête en we zien jullie graag terug op
het sportveld.
De Sport en Spelcommissie
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zwaard van Damocles dat boven ons
hoofd hing bewaarheid. We mochten niet meer repeteren en dan kun je
nooit meer klaar zijn voor de uitvoering in
maart 2022. Een zware domper.
Maar niet getreurd. We hadden in die
twee jaar ook mooi nieuws. Twee van
onze leden zijn bevallen. Sylvia van een
mooie zoon en Baukje van een mooie
dochter. En ze zijn nu weer helemaal fris
en fruitig om mee te doen aan een volgend stuk. Want ja dat gaat er komen!
De voorbereidingen zijn weer volop aan
de gang. We hebben er weer helemaal
zin in en staan te trappelen om in september weer te beginnen aan de repetities. Neem van mij aan dat we in maart
2023 gaan spetteren op het toneel om
u/jullie weer een avondje lachen, gieren, brullen te bezorgen. Wij zijn er klaar
voor!

Wanneer ik dit stukje typ is het 2 jaar geleden dat we onze laatste toneeluitvoering hebben gegeven.
Het toneelstuk “Wa is der nou gek”? was
een hilarisch stuk met heel veel typetjes
in een psychiatrisch ziekenhuis. Het was
een groot succes. Maar de uitvoering
was op het nippertje. Daarna brak de
coronacrisis los en moesten we noodgedwongen stoppen met alles. En dan krijg
je wel even ontwenningsverschijnselen.
Gelukkig waren de berichten over corona in 2021 toch wat milder en mochten
we weer wat meer.
Otto onze regisseur had een “coronaproof” toneelstuk geschreven. Dat mooi
paste in de sfeer van 2022 wanneer
we het wilden opvoeren. Maar jammer in november/december werd het
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Rûntsje mei it hûntsje
der bij Nammensma op’e pleats in hiele
ynsammel actie foar Oekraïne.
Sju Jasper syn broer wennet yn Oekraïne
en hie frege om spul. Se ha der hielendal
niks.

Elke wike dogge myn nicht en ik in rûntsje mei it hûntsje. Sa is de hûn der moai
efkes út en kinne wij efkes bijprate. Nou
binne we de lêste wiken der net sa bot
der op út west. Sju der wie een stoarm
“Corrie” nou dan gean je der net op út.
Alle minsken setten út foarsorg mar de
auto op it parkeerplak. We koenen sa
troch de Buorren rinne sunder in enkele
auto te sjen!

Mar dat hoef ik jim net de fertellen. Der is
genoch op it nijs.
Mar wat ik der mei sizze wol: wat hef ik in
bewundering dan foar de minsken die
frijwillig hun hannen út de mouwen stekke der by Nammensma.

Mar toen die út raast wie ha wij wol efkes
sjoen nei de skea yn Easterbierrum. We
seagen dat de kas by Petrus en Trien is
ynstoart. En in fûgelhokje op it skelpenpaadsje lei ek yn’e feart. Maar soms wit
je ek net at it nou stoarm is of gewoan
ferniellery. It sporthokje is namelijk ek fernield en dit kaam net troch de stoarm.
Mar ja ferniellery is fan alle tiid. Froeger
gongen wy hofke sjongen. Mar seit myn
nicht dat is âlderwets. At je nou net minstens de rúten fan de kassen inslaan dan
hear je der net by. Mar ik dwaal ôf, we
hiene it oer de stoarm.

Yn san koarte tiid wat se foar mekoar
krije kinne. Ik stean der versteld fan. En ja
myn nicht hat der ek dagen omspaant.
De bulch kapot mar troch sette. Want ja
yn san kâlde loads en dan swier lichamelijk wurk dwaan. Nou is se wol wat
went ..

En mei de lente komt de leafde ek. We
ha ek sjoen op de tillefysje dat Oane mei
dien het oan: First dates. Wat in dappere set. Je mat mar duorre. It skient dat hij
toch wol een tydsje mei dat frommeske
om slein hat. Mar we seagen gjin frouljes-klean oan de liene hingjen. Dus wy
tinke dat de leafde net mear fiert wurd.

En dan komme we wer lâns it Mienskar.
No der knalt it lûd ek út elkoar, wat in leven komt der wei. It binne krekt in stel hokkelingen die wer foar it earst nei bûten ta
meie. Jonge, wat gean se dêr tekear. It
skynt dat we hjir in echte Hazes heffe yn
Easterbierrum. Mar at se der it ynnimmen
mei bedoele of it sjongen is ús noch net
hielendal dudlik?

Nou we moatte mar wer op nei hús. First
dates begjint hast wer en dat meie we
net misse!

Nou en de Lente komt der wer oan. Bij
Broos en Krijgsheld stean de fioaltsjes wer
moai yn bloei.

Seizoenfoto

En die kearen dat we oan it kuieren west
binne ha we wer hiel wat sjoen underweis. Ten earste de grutte foto’s fan Paul
de Cock en Johannes Wolbers, dêr kinne jo net omhinne.

It like ek wol stoarm bij Hendrik en Dicky.
Wat ha die minsken it drok hân. It hout
wie net oan te slepen. Goed foar de
saken die stoarm, sille we mar sizze. Mar
goed Steenstra hie self ek wol stoarm
skea, der leine ek behoorlyk wat dakpannen fan de pleats ôf.
En werom we ek net mear sa oan it
kuieren wienen wie omdat myn nicht
it smoardrok hie mei it laden fan de
frachtwein. Ja nou sa at jim wol witte wie

Se he mar grutte ambities. Se wolle yn
de gemeentepolitiek. Nou kinne se beide wol hiel goed prate. Mar Paul, nou
noch wol efkes yn it Frysk!! Miskien efkes
in wykje yn in kleaster. Skynt heel goed
te wêzen at jo in oare taal leare wolle.
Of lûd-op de Sint Joris lêze!!
Miskien is dat ek wol wat foar de gemeente politiek, in Frysk taalcentrum op
sette yn Kloosterlidlum?
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Fryske Flinter en Fryske Flinter Fonds
Nooit gedacht dat Oosterbierum en
Sexbierum een rol zouden spelen in de
energie oorlog. Om minder afhankelijk
te zijn van het buitenland – Rusland –
moeten we energie opwekken in eigen
land en nog liever in de buurt. Fryske Flinter heeft op het dak van de ikc de Flambou 150 zonnepanelen en in Sexbierum
op de loods bij Jelle Seerp Jukema 203
panelen liggen voor de opwekking van
groene stroom. Door deel te nemen
aan dit project besparen we in totaal
70.000 kilo CO2 per jaar.

0518-481190. Fryske Flinter is een lokale
duurzame energie coöperatie.
En dan dat Fryske Flinter Fonds
Wanneer u / jij stroom en gas afneemt
van Energie Van Ons, de overkoepelende organisatie die administratief alles
verwerkt en afwerkt, krijgt FFF € 75.- per
aansluiting. Daarnaast gaat een gedeelte van de opbrengst van de zonnedaken naar dit fonds. Bij dit fonds
kan een lokale verenigingen of organisaties een aanvraag indienen voor een
bijdrage aan activiteiten. Kijk eens op
fryskeflinterfonds.nl In een eerder stadium is een bijdrage geleverd aan b.v.
Samen uit eten, de filmclub, Kaatsvereniging, Kloostertuin, Dorpsbelang en
Sint Joris Tsjerke.

Maar.. u kunt ook deelnemen. Door het
kopen van zonnecertificaten zorgt u
voor een duurzamer samenleving die
doorwerkt in de volgende generaties.
Daarnaast krijgt u een opbrengst met
een rendement van 7%. Een certificaat
kost €200.- Voor meer informatie kijk op
fryskeflinter.nl Contact opnemen kan
via info@fryskeflinter.nl of bel met Paul
de Cock van de fryskeflinter infolijn op

Ontdek de
verrassende
mogelijkheden met
de innovatieve
aardappeloplossingen
van Lamb Weston / Meijer.

Fryske Flinter Fonds is van ons en voor
ons. Iedereen kan meedoen door energie of te nemen en een bijdrage aan te
vragen.

www.fryskeflinter.nl

www.fryskeflinterfonds.nl
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Bij ons is een aardappel niet zomaar een aardappel.
Wij zoeken naar mogelijkheden om samen met onze
telers, medewerkers en klanten deze aardappel
iets extra’s mee te geven. In onze fabrieken in
Bergen op Zoom, Kruiningen, Oosterbierum (in NL)
en in Wisbech (UK) en Hollabrunn (AT) maken we er
Kijk voor ons
heerlijke kwaliteitsfrites, Twisters® en CrissCuts® van.

smakelijke aanbod
of een interessante
Kijk voor ons smakelijke aanbod of een interessante vacature
op www.Lambweston.eu
vacature
op
www.Lambweston.eu.
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Familiedrukwerk?
doe uw voordeel op www.hdu.nl
voor korting!

KLEURRIJK DRUKWERK sinds 1859
CONCEPT • ONTWERP • DIGITAAL • DIRECT MAIL • XL POSTERS
DRUKWERK • FOLIE & BLIND PREEG • STANSEN • AFWERKING • FULFILLMENT
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Van Harenstraat 23 - 27, 9076 BS St. Annaparochie, tel. 0518 401228

