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Van de redactie
Om ons heen begint de natuur
weer langzaam te ontwaken uit de
winterslaap. En zie je in de bomen,
planten en bloemen weer langzaam
nieuw leven ontstaan.

leven gesproken, in deze editie leest
u ook een bijzonder interview over
het belang van orgaandonatie en
wat dit voor sommige mensen kan
betekenen.

Ook wij hopen deze zomer te kunnen
ontwaken uit een “winterslaap /
coronaslaap” die inmiddels al meer
dan een jaar duurt. En dat we weer
meer écht contact kunnen hebben
met de mensen om ons heen.

Laten we hopen dat de volgende Sint
Joris gevuld is met allerlei activiteiten
omdat het weer kan!
Graag zien we de kopij voor de
volgende Sint Joris voor 1 juni op
onze mail Sintjoris@oosterbierum.info
verschijnen.

In deze Sint Joris zijn er een aantal
(nieuwe) dorpsbewoners die wat
over zichzelf vertellen en wat hen
zoal bezighoudt. En over nieuw

Met vriendelijke groet,
De redactie

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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Wie aan de weg timmert…
nog niets veranderd. We blijven via
de politieke partijen druk uitoefenen
op de gemeente. Hopelijk levert dat
resultaat op.

Helaas is aan de situatie voor wat
betreft de pandemie niet veel veranderd sinds de vorige Sint Joris uitkwam. Nog altijd zitten we in een
lockdown. Dat heeft voor ieder persoonlijk consequenties maar ook voor
het sociale en verenigingsleven is
het lastig. Al een jaar geleden is het
dat het voltallige bestuur van Dorpsbelang vergaderde. Alleen contact
via telefoon, app en mail was voor
ons mogelijk. Donderdag 11 maart
zullen we voor het eerst met elkaar
digitaal vergaderen. Dat heeft niet
mijn voorkeur maar we moeten nog
steeds roeien met de riemen die we
hebben.

Er borrelen ook nog ideeën bij Naturlik Ferskaet en de Kloostertuin over de
aankleding van ons dorp en de leefbaarheid daarvan. U hoort daar t.z.t.
meer over.
Als we het over leefbaarheid hebben
moeten we de gemeente Waadhoeke nog wat uitleggen. Groot was
de schrik en de verbazing dat de
gemeente Waadhoeke een aantal
bewoners aan de Bauke Poelstrastrjitte en de Dr. Jelle Zijlstraleane een
mening vroeg over de bewoners van
de Bauke Poelstrastrjitte 38 zonder
Dorpsbelang daarin te kennen. Dat
alles buiten alle afspraken om. De
gemeente heeft het nog steeds niet
door dat het ons niet om de bewoners gaat maar om de huizen en de
leefbaarheid in ons dorp. Het leek
ons goed om onze mening in deze
via een huis-aan-huis bezorgde brief
aan u kenbaar te maken. De media
(radio, televisie en meerdere dagbladen) pikken dat zonder initiatief van
onze kant direct op. De schrik bij de
werkgroep arbeidsmigranten is ook
groot. (die vertegenwoordigen alle
dorpen en wijken in de gemeente

We zijn inmiddels als bestuur gestart
met de voorbereiding van de vijfde
toekomstvisie. Om de vijf jaar moet
dit worden aangepast. Wij zijn nu bezig met 1 op 1 gesprekken waarbij we
de laatste toekomstvisie als leidraad
gebruiken. U als dorpsgenoot kunt
ook aandachtspunten aandragen
bij één van de bestuursleden. Vorige
keer werden een aantal dorpsgenoten gevraagd in een werkgroep zitting te nemen. Misschien bent u wel
één van de gelukkigen binnenkort.
Schreef ik vorige keer over onze zorgen omtrent de situatie van de Muntsewei,. Daarin is, zoals u kunt zien,
4

Rintje Visser
voorzitter Dorpsbelang Oosterbierum
en Klooster Lidlum

Waadhoeke) zij hebben hun deelname aan activiteiten in de werkgroep
opgeschort en hebben de gemeente een brief gestuurd met een aantal zeer belangrijk vragen waarop
de gemeente maar een antwoord
moet geven. Voor nu moeten we
maar even afwachten. Maar blijven
wel als een bok op de haverkist zitten
omdat we de leefbaarheid van ons
dorp hoog (zeer hoog) in het vaandel
hebben staan.

Vernielingen!!!
Helaas moeten we constateren
dat er o.a bij de kassen van Hartman en bij de Flambou zaken
vernield zijn. Wie hierover meer
weet of iets gezien heeft, vragen
we om dit rechtstreeks te melden
bij de wijkagent of de politie via
het algemene nummer: 0900 –
8844. Tot slot een oproep aan alle
dorpsgenoten om alert te zijn en
te blijven op eventuele (nieuwe)
vernielingen. Alvast bedankt voor
de medewerking.

Wij hopen dat met het uitkomen van
de volgende Sint Joris de situatie voor
wat betreft Corona duidelijk is verbeterd en we weer meer vrijheid hebben.

Seizoenfoto
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Ode aan de fiets
Geduldig leunend op een poot
Trouw wachtend op zijn baas of bazin

Elke ochtend kom ik hem tegen, midden in het dorp.
Wat moet hij daar en van wie is hij?
Keurig wachtend op zijn baas
Geduldig staand in weer en wind
Wie komt straks zijn zadel verwarmen
En zijn stuur omarmen
Misschien een jongedame
Die studeert voor Patholoog

Soms snakkend naar een avontuurtje
Want stilstaan is achteruitgaan
Soms parkeert er een dame naast
hem
Hopend dat dit een blijvertje is
Zodat er ooit een kinderversie van
hem komt!

Of een hardwerkende arbeider
Met van die eeltige handen en een
schippersmuts
Of zit er een camera in het stuur
En worden wij stiekem gefilmd
Zachtjes valt de sneeuw over hem
heen
Het ijzer wordt hard en koud
En toch zoekt hij niet een schuilplaats
En wordt ook niet “geleend”
Zon schijnt over hem heen
Laat het leer van het zadel
opwarmen
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Even voorstellen:
ken. Daarom was het extra leuk dat
we een appeltaartpakket kregen
voor burendag. Daar heeft ze toen
allemaal kleine taartjes van gemaakt
en die konden makkelijk worden uitgedeeld. We woonden er toen net,
dus dat was een leuke manier om
kennis te maken met onze buren. Sowieso staat er heel vaak iets lekkers in
de oven te bakken. We zouden niet
zonder oven kunnen.

Hallo allemaal, wij willen even voorstellen. Wij zijn Jaap & Ineke en zijn in
juli 2020 vanuit Leeuwarden hier komen wonen. We wonen hier heerlijk
samen met onze drie Stabij honden.
Onze twee volwassen dochters wonen betrekkelijk dicht in de buurt. Wij
hebben allebei in de zorg gewerkt.
Inmiddels zijn we in de luxe positie dat
we niet meer hoeven te werken. We
hebben nu dus volop tijd voor onze
hobby’s. Als het straks weer beter
weer wordt hebben we nu ook alle
tijd om de tuin op te knappen en hondenproef te maken.

Ook Ineke heeft een eigen site waar
ze al haar creatieve creaties laat
zien; www.scrapadise.nl. Ze onderhoudt zowel haar eigen site, als die
van Jaap en zorgt dat er regelmatig
nieuwe dingen op komen te staan.

Jaap is ooit als hobby begonnen met
houtdraaien en dat is inmiddels aardig professioneel geworden. Sinds
een aantal jaren maakt hij houten of
acryl pennen op bestelling via www.
houtenpennen.nl. Jullie hebben vast
tijdens de feestdagen de advertentie
gezien in de UM krant. Dagelijks is hij
veel aan het werk in zijn atelier.
Misschien heb je wel een bijzonder
stukje hout liggen van bijvoorbeeld
oude meubels, en wil je weten of je
er een pen van kan laten maken als
aandenken? Kom gerust eens langs.
Jaap kan altijd kijken wat er mogelijk
is.

Wil je komen kennismaken, of een
kijkje nemen in het houtdraai atelier,
dat kan altijd. Koffie of thee staat altijd klaar, en vaak ook met iets lekkers,
net uit de oven.
Jaap & Ineke
Dr Jelle Zijlstraleane 4
Oosterbierum
www.houtenpennen.nl
www.scrapadise.nl

Ineke houdt zich vooral bezig met
scrappen, kaarten maken en bak9
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We zijn hier niet alleen voor onszelf
Dit is het eerste verhaal van een
tweeluik over orgaandonatie. In dit
interview met Paul de Cock komt
Rintje Visser aan het woord. In het
zomernummer publiceren we het
tweede verhaal.
‘Net ien fan ús libbet allinne mar foar
himsels’
Het was een mokerslag voor heel het
dorp. Een klap die nog zoveel harder
aankomt bij Rintje Visser en zijn kinderen. Op zaterdag 14 oktober 2006
krijgt Pietsje Visser-Kuiphof een ongeluk. Ambulances en traumahelikopter
rukken uit om hulp te bieden, waar
Pietsje niet meer te redden is. Op
zondag sterft ze in het UMCG in Groningen, 54 jaar oud. ‘We zijn hier niet
alleen voor onszelf’, vertelde Pietsje
anderen wel vaker. En Pietsje hield
zich aan haar woord. Ook na haar
dood. 7 mensen krijgen van Pietsje
een orgaan.
Een gewone, prachtige herfstdag
was het. Na het middageten – bruine
bonen – laat Pietsje de hond uit. Als
ze straks terug is zal ze Rintje roepen
zodat ze samen het tuinmeubilair kunnen opbergen voor de winter . Het
duurt echter lang en Rintje loopt uit
de schuur al een paar keer onrustig
naar voren om te kijken of ze al terug
is. Wanneer hij Pietsje vindt, ziet hij dat
het ernstig mis is en belt 112. Vanaf

dan gaat alles in sneltreinvaart.
In het UMCG in Groningen ligt Pietsje
aangesloten aan tal van apparaten
en monitoren. Ze ziet er ondanks haar
val, gaaf uit. Haar hart klopt, haar longen zuigen zich regelmatig vol lucht
en wanneer de mededeling van de
artsen komt dat zij gaat sterven is dat
nog onwerkelijk.
Een kwartier later komt de arts opnieuw bij de familie. Pietsje heeft
geen codicil, maar met haar dood
kan ze anderen ook redden.
Bloed van een donor redt vele jaren eerder ook het leven van Durk,
de zoon van Pietsje en Rintje. ‘Durk
is twee maanden te vroeg geboren
en zonder nieuw bloed was hij er niet
meer geweest’, vertelt Rintje. ‘Voor
Pietsje en mij ging op dat moment de
knop om.’ En al meldt Rintje zich wel
aan als bloeddonor, de stap om een
donorcodicil in te vullen wordt nooit
gezet.
Nu - in het ziekenhuis te midden van
alle ellende en verdriet – ligt de vraag
plots op tafel. Mogen artsen organen
van Pietsje gebruiken om anderen
het leven te redden? Rintje: ‘We zaten in een klotesituatie. Pietsje had
een schedelbasisfractuur en behalve
een klein wondje zag je verder niets
aan haar. Ze was verder een gezonde vrouw en toen de vraag kwam
10

blijven.’

leefde ze nog. Dokters konden haar
niet meer redden, ze moest sterven.
Onze kinderen kenden het standpunt
van Pietsje over orgaandonatie niet,
maar zij wisten wel hoe hun moeder
in het leven stond. We waren er dan
ook zomaar uit.’
De artsen krijgen toestemming om
organen uit Pietsjes lichaam te verwijderen. Haar buitenkant moet echter
in tact blijven. Rintje: ‘Het ging ons
te ver dat ze aan haar buitenkant
kwamen. Daar had ik moeite mee, al
denk ik niet dat Pietsje daar zelf problemen mee had gehad.’

Tussen half twee en twee uur komt
een dokter hen vertellen dat Pietsje is
overleden, hersendood. De apparatuur doet zijn werk en nemen hartslag
en ademhaling over om het lichaam
met de organen in goede staat te
houden. Vroeg in de ochtend begint
de uitname-operatie.
De hele zondag moet er in familie
Visser van alles voor de uitvaart geregeld worden. Plannen voor de dienst,
rouwkaarten en zoveel dingen meer.
Terug in Groningen zorgen Rintje, Elly
en een verpleegkundige dat Pietsjes
lichaam wordt gewassen en afgelegd. ‘Ik wilde dat zelf doen. Uit respect voor Pietsje, maar ook als controle. Ik wilde dat ik haar goed terug
kreeg.’
Het verdriet over het verlies van zijn

Zaterdagavond nemen familie en
vrienden afscheid van Pietsje. Samen met Rintje, de kinderen en de
dominee komen ze op haar kamer
om haar bed bijeen. Pietsje leeft
nog. Met deze schedelbasisfractuur
is het wachten tot ze hersendood is
en sterft. Wanneer het zo ver zal zijn,
zorgt apparatuur er voor dat haar
hart zal blijven kloppen en haar longen blijven ademen tot de orgaanontvangers gereed zijn om de door
hen zo vurig gewenste organen te
ontvangen.
De dominee spreekt over Pietsje en
de aanwezigen Gods zegen uit. En
waar iedereen naar huis gaat, blijven
Rintje en zijn dochter Lutske in het ziekenhuis. ‘Ik wilde tot het laatst bij haar
11
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Vervolg: We zijn hier niet alleen voor onszelf
vijftiende oktober voor hen en hun
dochter altijd bijzonder zal blijven.
Van een moe en ernstig ziek kind veranderde het in een meisje dat ‘zeer
vrolijk, levendig en niet meer zo snel
moe is’.
Een vrouw schrijft: ’15 oktober 2006 is
de datum, de onvergetelijke datum,
ik heb de linkerlong gekregen’, én
‘het fijnste vind ik dat ik weer gewoon
moeder kan zijn voor mijn kinderen’.
Ieder jaar op 15 oktober ontsteekt ze
een kaars voor Pietsje.
Pietsjes organen brachten 7 mensen
en hun families geluk. Zij ontvingen de
twee longen, twee delen van de lever, beide nieren, haar hart.
‘Op dit soort gevallen zitten wij te
wachten Visser’, zei de transplantatiecoördinator tegen mij toen die ons
later thuis bezocht. ‘Dat klinkt raar,
maar ik snap het wel. Het is de consequentie van donatie. Je kunt ook
kiezen voor begraven of cremeren
en dan zijn de nog goed bruikbare
organen weg. Waarom zou je daar
niet iemand mee helpen?’

vrouw en de moeder van zijn kinderen is groot. Nog altijd. Toch is er ook
direct het gevoel dat de kinderen en
hij de goede keuze hebben gemaakt.
‘De arts zei dat we van 7 mensen het
leven gered hebben. Ik ben er trots
op dat Pietsje dit wilde en dat wij haar
wens niet gekeerd hebben. Ik besefte
dat mensen hier langer en beter mee
zouden kunnen leven.’
Overheerst eerst het verdriet, langzamerhand komt er ruimte en groeit
de nieuwsgierigheid naar het wel en
wee van de orgaanontvangers. Lukt
het Rintje nog niet om per brief hiernaar te informeren. Elly lukt dat wel.
In een ontroerend mooie brief legt ze
uit wat haar met het overlijden van
haar moeder is overkomen en dat ze
hoopt te mogen horen hoe het hen
gaat.
Dat antwoord krijgt ze.
Een getrouwde man van 48 jaar met
twee kinderen schrijft Elly hoe zijn leven na jaren van afzien ten goede
veranderd is. Hoe hij - dankzij de nier
van Pietsje - weer kan lopen en fietsen en dagjes uit met zijn gezin aan
kan. Maar ook hoe hij die zondagavond de vijftiende vol verwachting
naar het ziekenhuis afreist en er met
de operatie een periode vol spanning aanbreekt voor zijn familie.
De ouders van een tweejarig meisje
schrijven dat dankzij de donatie de

Rintje voelt zich ambassadeur voor
orgaandonatie en is uitermate te
spreken over de begeleiding die zij
kregen en waar ze nog altijd een beroep op kunnen doen.
‘Ik vertel open wat de dood van
Pietsje en het doneren van haar organen mij gebracht heeft. Zeker als
ik weet dat er nu nog altijd mensen
12

stroom in de hersenen raakt dan
verstoord, of stopt.
Hersendood kan onmiddellijk intreden, men spreekt dan van primaire hersendood.

rondlopen die er een beter leven van
hebben gekregen. Zo’n meisje van 2
heeft er misschien nog zeventig jaar
profijt van.
Ik snap ook niet dat een ander dat
niet bedenken kan. Dat er mensen
zijn die het de normaalste zaak van
de wereld vinden bij een operatie
bloed te ontvangen, maar geen
bloeddonor zijn. Die in geval van
nood graag een orgaan ontvangen,
maar het donorcodicil niet invullen. Ik
word daar echt door geraakt. Het is
zo kortzichtig, want wat als het jouw
kind betreft dat met een orgaan gered kan worden?’

Hersendood en orgaandonatie,
een open relatie
Het is belangrijk dat de organen voor transplantatie zo lang
mogelijk met zuurstofrijk bloed
doorstroomd blijven. Zo sterft
het orgaanweefsel niet af en
is de kans op een succesvolle
transplantatie groter. Dat is meteen ook de reden waarom niet
elke overledene orgaandonor
kan zijn: soms is iemand te lang
overleden en kunnen de organen niet langer gebruikt worden.
Bij hersendood kan dat wel. Op
het moment dat de hersendood wordt vastgesteld, is de
overledene nog aan machines
gekoppeld die de hartslag en
bloedsomloop op gang houden.
Organen van hersendode patiënten lenen zich daardoor uitstekend voor transplantatie. De
persoon is overleden, maar de
organen zijn dankzij de machines
nog niet beschadigd.

Wat is hersendood?
Bij hersendood is er onomkeerbare hersenschade waarbij alle
functies van de hersenen en
de hersenenstam uitvallen. Het
bewustzijn en de hersenstamreflexen verdwijnen, het ademhalingscentrum in de hersenen
werkt niet langer.
Hersenschade kan op verschillende manieren ontstaan: een
ongelukkige val, een verkeersongeval, een hersenbloeding, of
tromboze. Door de impact zwellen de hersenen op en raken ze
gekneld in de schedel die niet
mee verbreedt. De bloeddoor-

Dr. M. Kalaaj,
spoedarts uit Vlaanderen
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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

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

It Mienskar
Helaas mag It Mienskar nog steeds
niet open i.v.m. het Coronavirus. We
weten ook nog niet wanneer we wel
weer open mogen. In ieder geval tot
de zomer zijn er geen activiteiten gepland en dit jaar doen we niet mee
aan NL Doet.

Voor de ‘Snertweer’ actie is er 70 liter snert gemaakt en dit was volledig
uitverkocht! Een groot succes dus en
zeker voor herhaling vatbaar als we
weer eens ‘snertweer’ krijgen!
Ype en Petrus hebben het gebouw
onder handen genomen. Alles ziet er
dus weer spik en span uit

Uiteraard kunt u op vrijdag en zaterdag (telefonisch!) wel snacks bestellen. Ook door de week is het mogelijk
om een bestelling te plaatsen. Het
minimale bestelbedrag moet dan
€25,00 zijn en 1 dag vooraf bestellen.

En Ype is inmiddels volledig genezen
van zijn knieoperatie.

Toneelvereniging Ferdivedaasje

>> 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!
Telefoon 0518 – 850 125

Daarom zullen wij dit jaar ook niet,
zoals u van ons gewend bent, langskomen met de donateurskaartjes.
Mocht u de toneelvereniging toch
een warm hart toe willen dragen met
een donatie, dan is dat uiteraard van
harte welkom! U kunt uw bijdrage
dan overmaken naar NL08RABO 0325
5576 16 t.n.v. Toneelvereniging Ferdivedaasje.

Het is alweer een jaar geleden dat
wij het stuk “Wa is der no gek” in It
Mienskar hebben gespeeld. Regisseur
Otto Adema had dit stuk speciaal
voor ons geschreven. Die avond was
een groot succes, in geen jaren zat
de zaal zo vol! Een leuk weetje: het
stuk is inmiddels officieel uitgegeven
zodat andere verenigingen het ook
kunnen spelen.
Ook dit jaar hadden we weer voldoende spelers en lag er een leuk
stuk voor ons klaar. Maar helaas is het
i.v.m. het corona-virus en de maatregelen niet mogelijk om te oefenen en
een stuk op te voeren voor een volle
zaal. Jammer genoeg moesten we
dan ook besluiten om dit jaar geen
stuk op de planken te zetten.

Wij hopen dat wij dit najaar weer enthousiast kunnen starten met onze oefenavonden zodat wij u in maart 2022
weer een boeiende avond kunnen
bezorgen!
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Foto ’s fan doe (Ierappels) troch Jan Hiemstra
troch de ierappels hiene. Der wie dan
sa’n protte wurk dat ek de bern mei
helpe moasten. Yn de drokste tiid fan
it jier koene arbeidersbern in pear dagen lânbouferlof krije om op it lân te
wurkjen en sa in pear sinten te fertsjinjen.

Ierappels en Easterbierrum binne mei
inoar ferbûn. Ik hie nea sa grut wurden as wy jierrenlang by heit en mem
thús yn Easterein gjin poer bêste Redstar (‘Reade’)ierappels út Easterbierrum iten hiene dy ’t by pake en beppe weikamen. Yn de oarloch ha se ús
troch de tiid holpen.

It wurk begûn al yn de iere maitiid.
Dan moasten de setters (‘poaters’)
yn de grûn. Hjoed-de-dei sjogge wy
dan in grutte masine oer it lân riden
der’t se útrôlje, fuortendaliks yn richjes
komme en bedobbe wurde.

Eartiids wiene de ierappels foar it
doarp belangriker as no, hoewol ’t
der yn de patatfabryk yn it doarp
noch hiel wat fan dy dingen ferwurke
wurde. Mar dit binne gjin Easterbierrumers ierappels, mar se ‘soargje’ wol
foar wurkgelegenheid. Dat is in ferskil
mei eartiids, want doe wiene it de
boere-arbeiders út it doarp dy’t wurk

Ierappelsykje wie op ‘e knibbels troch de
modder krûpe plm. 1938.
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Vervolg: Foto ’s fan doe (Ierappels) troch Jan Hiemstra
Oarspronklik barde dit setten mei de
ierappelboar. Der waard in gatsje
stutsen der’t ien ierappel yn kaam.
Letter kamen de richjes en stadichoan gong it setten mei de hân oer yn
it masinesetten. Mar lang bleau it in
protte hânwurk. En as de ierappels
it hiele jier groeit hiene en se der ôfhinklik fan de soarte fanôf de simmer
oant de hjerst út moasten wie it wer
allegearre wurk. Ek dat wie net noflik
wurk, de hiele dei op knibbels troch
de faaks wiete modder, sûnder goede klean. ARBO-wetjouwing wie noch
net fan tapassing! Sa ha ik fan ús mem
faaks heard dat se oan de ein fan de
dei kompleet ferklomme thúskamen.
It is gjin wûnder dat dizze generaasje
der massaal rimmetyk fan oprûn hat.
Sjogge wy noch efkes nei foto 1 dan
falt op dat de ierappels earst yn
bakjes socht waarden, dan yn sek-

ken kamen en mei hynder en wein
nei de opslach brocht waarden. Dy
opslach wie faaks in grutte bult, in
‘heap’ op in stik lân net sa fier fan de
pleats. Kuolpakhuzen bestiene noch
net, mar de ierappels moasten foar in
grut part dochs oan it nije ierappeljier
goed bliuwe. De heapen wiene grutte trijehoekige bulten dy‘t mei reid
mei in laach modder deroer ôfdutsen
waard tsjin de froast. Waarden de heapen winterdeis iepenmakke om der
in part fan de foarried út te heljen dat
wie soks in ramp foar de mûzen dy’t
yn grutte oantallen yn it reit oerwinteren en nei alle kanten flechten.
Op foto 2 is te sjen hoefolle personiel
der by ien boer noadich wiene om de
ierappeljen der út te krijen.
De twa hynders foar de wein steane
klear om de wein nei de opslach te

De ierappels geane oer de sou om se op grutte te sortearjen.

De ierappels geane hjir oer de sou (in
‘zeef’) mei gruttere en lytsere gatten
om se op grutte te sortearjen en de
smoargens der ôf te heljen. Dan geane se kuorfol (en dat is in ynhâldsmjitte) yn de sekken en binne se klear
foar it ferfier nei keapman en konsumint èn de eksport.

bringen en tafallich binne der dan
twa froulju dy’t as ‘toerist’ lâns komme en graach mei de hiel brot op de
foto wolle.
Natuerlik moatte ierappels ferkocht
wurde, want it lean foar de arbeiders
en it ynkommen fan de boer komme
út de opbringst. Guon boeren ferkochten de ierappels sels, mar der
wiene ek hiel wat dy’t de ferkeap
oan de ierappelkeapman (de kommisjonêr) oerliet. Foardat de partij
ferkeapklear wie moast dy earst noch
troch de hannen en dat sjogge wy
op foto 3.

De wein is fol laden; twa hynders steane klear om him troch it lân te lûken.
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nieuwbouw, verbouw & renovatie.

NIEUWBOUW

VERBOUW

RESTAURATIE

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

mogelijkheden op:
www.bouwbedrijfhiemstra.nl

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
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Flambou in Coronatijd
De Helpende Hand. Via een huis aan
huis flyer hoort u hier later meer over.

Alles is anders, alles gaat anders. Na
het mooie schoolbezoek van Foppe
de Haan aan onze school heel kwam
er onverwacht een nieuwe lockdown
periode, wat opnieuw een schoolsluiting betekende. Gelukkig hebben
we onze kerstviering nog kunnen vieren met de kinderen en hebben we
in samenwerking met de kerk nog
kerststukjes kunnen maken! Tijdens
de sluitingsperiode kregen de kinderen steeds een dagtaak zodat zij hun
schoolwerk thuis konden maken. We
zijn trots op onze kinderen én hun ouders, er is thuis hard gewerkt! We hebben hen beloond met een bos tulpen
en pannenkoekmix met daarop een
kaartje met in drie talen de tekst;
“We bakken er samen wat van!” Zo
onverwacht als de school dicht ging,
zo onverwacht ging de school ook
weer open op 8 februari. Wat waren
we blij elkaar weer te kunnen zien! De
vlaggen hingen uit en we genoten
van een heerlijke oliebol, gebakken
door ouders. De anonieme sponsor
van deze mix willen we hartelijk bedanken!

Drietalige school
We zijn enthousiast aan de slag met
de talen! Drie teamleden volgen momenteel de cursus Klasse Frysk. Hier leren we allerlei nieuwe vormen om de
taal in te zetten. Donderdagmiddag
is onze Engelse middag geworden.
Alle kinderen krijgen op deze middag
Engelse les. Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast!!
Oud papier
Het opgehaalde papier van januari
heeft het bedrag van € 181,20 opgebracht!! De data waarop het papier in 2021 opgehaald wordt zijn; 20
maart, 15 mei, 3 juli, 4 september en
6 november. Op deze zaterdagen
komen de vrijwilligers vanaf 09.00 uur
het oud papier weer ophalen.
Nieuwe aanmeldingen van leerlingen
Is uw kind 3 jaar? Dan mag u uw kind
aanmelden en zodra uw kind 4 jaar is
geworden, verwelkomen wij uw kind
graag!! Voorafgaand mogen de kinderen altijd 6x komen proefdraaien,
de groepsleerkracht neemt daarover
contact met u op. In een eerste kennismakingsgesprek vertellen directie
en de IB-er van alles over de Flambou
en kunt u vragen stellen.

Vooruitblikken
We zitten nu midden in de 40 dagen
tijd, de bezinningstijd voor Pasen. In
onze klassen hangt een 40 dagen kalender waarop we dagelijks een stap
inkleuren. In de week voor Pasen, de
Stille Week, komen we samen met
de kerk in actie voor voedselbank

Een hartelijke groet,
Het team van De Flambou
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De Flambou en Sint Joris Tsjerke hand in hand
voor de Helpende Hand.
In de week voor Pasen, misschien las u het reeds in de bijdrage van de Flambou,
willen we samen actie voeren voor Stichting Voedselbank De Helpende Hand.
De flyer door het dorp wijst u de weg.
Voedselbank de Helpende hand verdient uw aandacht. Landelijk stijgt het aantal klanten maar Fryslân is een positieve uitzondering: het aantal klanten blijft hier
gelijk. Met dank aan de agrarisch sector voor o.a. aardappelen en uien en bakkers die royaal brood doneren is een aantal basisproducten op voorraad. Aan
onderstaande producten blijft voortdurend behoefte:
Macaroni/spaghetti		
Zilvervliesrijst			
Pannenkoekmix compleet
Groente in blik (geen glas)
Thee
Tandpasta // Hand zeep // Haarshampoo
Droge mix voor macaroni & spaghetti
Aardappelpuree
Soep in blik (geen glas)
Broodbeleg (jam, pindakaas, appelstroop)
Ontbijtkoek
Deze producten kunt u brengen naar Klaas Hibma – Sint Jorisstrjitte 7 of familie
Wolbers Buorren 2. Wij zorgen voor vervoer naar het depot in Harlingen.
Vanwege corona zijn er bij de supermarkten geen inzamelacties, vandaar een
oproep via deze weg.
Naast de producten die hierboven vermeld staan, kunt u ook helpen met DE-punten. De acties van vorig jaar leverden ruim 1200 pakken koffie op.
Wilt u de Voedselbank financieel steunen dan kunt u een bijdrage overmaken
op bankrekening NL13RABO 0123148111 t.n.v. de Helpende Hand Harlingen
Met dank en groet,
diaconie Sint Joris Tsjerke Oosterbierum.
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De ko en it keal
Cultureel erfgoed
In de nieuw gepresenteerde waddenagenda 2050 is een van de
speerpunten het zichtbaar maken
van cultureel erfgoed. Het letterlijk
en figuurlijk naar boven halen waar
we vandaan komen dus. Onze gezamenlijke geschiedenis. Ook in ons
dorp bezitten we veel van dat culturele erfgoed al zijn we veel vergeten,
is veel verloren gegaan, zien we het
nog bestaande over het hoofd. Toch
hebben we in onze gemeenschap
bijvoorbeeld al zeven (archeologische) rijksmonumenten en hebben
we in Oosterbierum een tumultrijke
geschiedenis. Om deze niet verloren
te laten gaan en historische banden
aan te halen besteden we daar in de
komende edities van de St. Joris in
korte anekdotes aandacht aan.

De ko en it keal, de Skylge ferbining
Het was een mooie zomeravond in
het jaar 1170. Hij genoot van het laatste licht van de ondergaande zon
over het windstille wad. Het water
trok zich al terug. Enorme groepen
24

wadvogels, zover als het oog reikte,
bereiden zich voor op een overvloedig avondmaal. De nevel aan de einder kwam snel op. Het werd tijd het
vee binnen de omheiningen te halen.
Met gezonde tegenzin ging de monnik in de benenwagen. Hij floot zijn
trouwe wolfshonden een commando. Ze verzamelden de kudde en
leidden ze het zanderige Kapellepad
op in de richting van de inmiddels
ommuurde kraal aan de westzijde
van het nog jonge klooster. De runderen gingen gedwee een voor een
door de opening.

liet liep hij het pad af over het smalle
dijkje richting het wad. Het was te nevelig om haar te zien, maar hij bleef
af en toe staan luisteren waar het geloei vandaan kwam. Ze dwong hem
duidelijk verder het wad op te gaan.
Een drachtige koe was een kostbaar
bezit en hij moest er achteraan. Hij
had weinig behoefte de toorn van
de net benoemde abt over zich heen
te krijgen. Zo nu en dan kon hij in het
licht van de opgekomen volle maan
de sporen zien van waar ze had gelopen. Ze liep naar het noordwesten via
de nog niet door de zee doorbroken
zandrug. Uren later kwam de kloosterling op de westzijde van de Boschplaat aan. Daar zag hij opnieuw haar
sporen op het geitenpaadje richting
de duinen. Maar ze was duidelijk niet
meer alleen. Half begraven onder het
zand zag hij de sporen van de nageboorte. Naast haar afdrukken waren
nu ook die te zien van een nog wankel, maar dartel nieuw leven.

Toen de laatste, met lichte dwang
van een van de honden, het nachtverblijf binnen liep, raakte onze monnik enigszins in paniek. Waar was Greta? Ze was drachtig en liep op haar
laatste dagen. Staande op het hek
overzag hij de kudde kleine zwarte koeien nogmaals. Ze was er niet.
Plotseling hoorde hij in de verte een
gesmoord geloei. Een wee dacht hij
onmiddellijk. Zo snel als de pij het toe-

Het ochtendgloren diende zich al
aan en de nevel trok langzaam weg
richting de noordkant van het eiland.
Twee mijlen verder trof hij Greta aan
samen met een tegen haar aanleunend prachtig kalf. Beiden maakten
het zo te zien goed. De monnik liet
zich vermoeid maar voldaan achterover zakken in het weelderige gras en
nam de omgeving eens goed in zich
op. Wat een geweldige omgeving is

dit zeg. Gras zover je kunt zien en het
land hoog genoeg om niet steeds
door het water overstroomd te worden. Hij dutte in.
Later die dag keerde de monnik samen met Greta en haar kalf terug
naar de wal en verkondigde tegen
de abt: “Hoogwaardige Heer, wij
moeten naar de overkant, daar staat
het gras veel hoger!” En zo gebeurde
het. De plek waar hij Greta aantrof,
in het huidige Hoorn op Terschelling,
kreeg de naam Sint Janshoek. Gelovigen gingen er in processie naartoe,
met een beeld van Johannes de Doper. Er werd een kapel gebouwd, de
latere Sint Janskerk, die in 1230 officieel in gebruik werd genomen. Daarmee oefende het inmiddels naar de
Monnikkenweg verplaatste Klooster
Lidlum tot ongeveer 1400 invloed uit
over de lokale zielen op het eiland,
benoemde de priesters en vulde het
de inmiddels 600 uitgebuikte magen
van de Premonstratenzer geestelijken in Lidlum met de overvloedige
opbrengst van Skylge. De Sint Janskerk is een van de oudste bouwwerken op het eiland en de oudste nog
bestaande getuige van het Klooster
Lidlum.
Ben je weer eens aan de overkant,
denk dan aan dit verhaal en bezoek
dit stukje rijke Oosterbierumer geschiedenis.
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Wie Wat Waar
Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten kunt u
terecht op: www.oosterbierum.info
Dorpsbelang
Secr. Renske Mons-Spithoff
Eilânswei 7
8854 AW Oosterbierum
dorpsbelang@oosterbierum.info

Dorpskrant Sint Joris
Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
0518-481 870

Huisarts

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

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

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

Gemeenschapscentrum It Mienskar

Huisarts

Kindernevendienst
Petra Jukema - Smink
Haerdawei 44
8854 AC Oosterbierum
Tel: 0518-481 234
Jeugdclub:
Nynke Koopmans
Terp 1
8854 AD Oosterbierum
0518-850 244

De Flambou
Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum
deflambou@cbo-nwf.nl
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Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
t.zuidema@ziggo.nl

Chr. Oranjevereniging

Kerkrentmeesters, Secretaris:
Bibi de Vries – van Halsema
Bauke Poelstrastjitte 34
8854 AX Oosterbierum
0518-481492

Chr.basisschool De Flambou

Toneelver. “Ferdivedaasje”

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

Protestantse Gemeente
Oosterbierum-Wijnaldum

Huisartsenpraktijk Bjirmenstate
Mw. J.M. Hoexem
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517-591 255

Huisartsenpraktijk Eisinger- Jalink
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-481 232
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Kaart- en biljartvereniging
De Famkes

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

Ida Hartman–v.d. Molen
Frjentsjerterdyk 14A
8855 XC Sexbierum
0517-591 660

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

Ouderensoos Oosterbierum
A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

p/a Frouke v.d. Zee
Konkelswei 1
8854 AS Oosterbierum

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

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Stichting Kinderopvang

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

Vijverstraat, Franeker
0517-380 680

Samen uit eten in eigen dorp
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WIST U DAT…..
Wie Wat Waar

•

Dierenartsenpraktijk NW Friesland

Energie Coöperatie Oosterbierum

Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100

Fryske Flinter U.A.
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
www.fryskeflinter.nl

Zorgcentrum De Batting

Fryske Flinter Fonds
Buorren 2
8854 AH Oosterbierum
www.fryskeflinterfonds.nl

Achlumerdijk 2
Harlingen
0517-499 999
www.mcl.nl

•
•
•
•
•

Nij Bethanië

•

Je in de Coronatijd heel wat geld
kan sparen?
Sommigen hiervan een tuin laten
opknappen
Anderen een nieuwe keuken
plaatsen
Er ook lui zijn die het besteden
aan een dikke BMW
Die nu te bewonderen is op It
Mienskar plein
Dit niet dezelfde BMW is die in
de kreukels ligt, op hetzelfde
Mienskar plein.

•

•
•

Nij Bethanië 1
8851 EJ Tzummarum
0518-744103
www.zorgcentrumhetbildt.nl
tzummarum@zorgcentrumhetbildt.nl

•

Gemeente Waadhoeke

•

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

•
•

MCL Leeuwarden

•

•
•

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

•
•
•

Terp 10 Communicatie
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl

•
•
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De avondklok vreemde dingen
met mensen doet?
Er jongeren zijn die NOOIT de
hond wilden uitlaten
Deze nu staan te springen om dit
om 21.00u wel te doen
Scooter rijden heel leuk kan zijn?
Vooral elke dag en heeeeeeel
veeeeeeeeel rondjes rijden in het
dorp.
We de scooterrijder van verre
horen aankomen
We dus op tijd aan de kant
kunnen gaan

•

•
•

•
•
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Er een brug is geslagen van het
kaatsveld naar een woning
achter het kaatsveld.
Kinderen en honden zo de brug
over kunnen rennen en dan
zomaar op de grote weg staan…
oeps! Dit bruggetje er misschien
alvast ligt voor als er toch een
dorpsfeest komt
De eigenaar dan de korte route
naar huis kan nemen
Maar die misschien wel natte
voeten krijgt als het niet meer lukt
om in een rechte lijn te lopen
Ook de lockdown gekke dingen
doet met mensen?
De buurvrouw soms dingen ziet,
die er niet zijn
Zij de buurman voor gluurder
aanzag
Maar dat de buurman het dak
helemaal niet op is geweest
Buurvrouw ze misschien ziet
vliegen??!!??
Ons dorp is verrijkt met mooie
jonge honden en het lijkt alsof ze
allemaal familie van elkaar zijn.
Maar dat we de nieuwe hondeneigenaren willen influisteren:
Pas op, want de Sint Joris is
ooit opgezet als protest tegen
hondenpoep
Er toen teveel en te vaak
hondenpoep op de stoep lag.
Wij dus aan iedereen willen
meegeven: geen poep op de
stoep?!
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Vervolg: WIST U DAT…..
•
•
•

•

•
•

•
•
•

frans bleeker

•

Koning Winter ons dorp weer
eens heeft doen opleven.
Skiënd Oosterbierum heeft zijn
hart weer kunnen ophalen.
Er overal sneeuwpoppen en
iglo’s stonden en er op de sloot
volop werd geschaatst!
We de volgende keer beter het
kaatsveld onder water kunnen
laten lopen
Oosterbierum dan een eigen
ijsbaan heeft
En Ype de koek en zopie tent kan
opzetten met luide muziek Andre
Hazes uit de boxen
De sneeuw ook weer smelt.
Je hierdoor overstromingen krijgt.
Het schelpenpad achter bij Durk
Visser een mooi voorbeeld was.

•

•

•
•

•

•

•

Nee dit niet die BMW bij It
Mienskar is!
Ook
niemand
weet
van
wie de eigenaar van deze
herrieschopper is
Er stoere jongeman het heft
in handen nam en een eind
maakte aan het getoeter!
De rust toen wedergekeerd was,
welterusten!
De politie laatst een enquête
heeft gehouden over de 30 km
zone van de ‘grutte dyk’?
Wij inmiddels heel erg nieuwgierig
zijn naar de uitslag van deze
enquête
Het ons niet zou verbazen als er
door de enquête extra controles
worden uitgevoerd
u dus gewaarschuwd bent

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

•
•

•

De rust in het dorp midden in de
nacht ruw verstoord werd
Door een claxon van een auto
die heel luid begon te toeteren.
Die auto al een jaar op het
parkeerterrein staat

•
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Er volgens gemeente Waadhoeke in ons dorp 22 woningen
leeg staan?
wij nog steeds zoeken naar
welke 22 woningen dit dan zijn?!
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Meer en mooiere natuur in en om het dorp
gen zal er minder en later gemaaid
worden.
De randen van de schelpenpaden houden we wel kort. Daartoe
maaien we het gras voor ongeveer
een halve meter aan beide zijden
van het schelpenpad. Dat doen we
als Dorpsbelang deels zelf. Wie ons
daarbij als vrijwilliger dit seizoen een
of meerder keren wil helpen meldt
zich bij Paul de Cock (0518-481494).

Omdat het nu niet goed met de
natuur in ons land werkt Dorpsbelang
al jaren aan projecten in en om het
dorp die goed zijn voor zowel de
planten, dieren als inwoners. Voorbeelden daarvan zijn de wand voor
oeverzwaluwen aan de Konkelswei,
de rij met hoogstam perenbomen
aan de Stasjonsreed en de bloemenweide op de Kloostertuin.

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

De komende twee jaar werken
Dorpsbelang en Kloostertuin Oosterbierum aan een nieuw natuurproject, Naturlik Ferskaet. Voor dat
project plantten we vorig najaar
duizenden bloembollen voor onder meer krokussen, anemonen en
sneeuwklokjes. Dit voorjaar worden
in en om het dorp meer fruitbomen
geplant en zaaien we langs enkele
schelpenpaden bloemenstroken in.
Een lust voor ons oog en volop voedsel voor vlinders, bijen en zweefvliegen. De kinderen van de Flambou
krijgen tientallen nestkastjes die ze
zelf beschilderen en die daarna een
plekje in Oosterbierum en Klooster-Lidlum krijgen.

Biodiversiteit in Waadhoeke
Maaien.
Het ‘nieuwe’ maaibeleid in Waadhoeke is sinds 2019 van kracht. Door
gras te maaien en af te voeren
(vroeg of juist laat), wordt de groei
van bepaalde kruiden gestimuleerd.
Veel insecten hebben hier baat bij.
Ook laat de gemeente een halve
meter begroeiing rondom bomen
staan. Op deze plekken kunnen
insecten, en soms ook vogels, beschutting zoeken voor regen en wind
of hitte. Daarnaast kunnen deze plek
dienen als overwinteringsplek of worden de planten gebruikt om eitjes af
te zetten.

In goed overleg met gemeente
Waadhoeke komen we ook tot een
ander maaibeheer voor de grasstroken aan de schelpenpaden. Om
insecten en vogels die in hoog gras
hun nest bouwen meer kansen te
geven om hun kroost groot te bren-

Snoeien.
Wilgen vormen in het vroege voorjaar een geweldige bron van voedsel voor insecten. Om te zorgen dat
er ieder jaar voldoende voedsel te
vinden is, knot de gemeente wilgen
niet allemaal in 1 keer maar om en
33
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Vervolg: Meer en mooiere natuur in en om het dorp
om. Wilgen zijn belangrijke vroegbloeiende voedselbronnen voor
insecten. Waar Dorpsbelang wilgen
knot gaan we volgend jaar een zelfde beheer invoeren.

Een grotere variatie aan soorten, verminderd ook de risico’s op overlastsoorten zoals de eikenprocessierups
dat elders in het land op eikenbomen zijn.

Planten
Waar de gemeente bomen plant
doet zij dit vanaf nu zo gevarieerd
mogelijk. Er komen in lanen meerdere soorten om natuurlijke veerkracht
te verhogen.

Door verschillende soorten bomen
en kruiden aan te planten maakt
de gemeente de omgeving ook
aantrekkelijker voor de natuurlijke vijanden (zoals insectenetende vogels)
van insecten die overlast kunnen
veroorzaken.

De Laatste Eer
den hebben wij de contributienota
alvast naar onze leden gestuurd.

Het afgelopen jaar hebben we
gemerkt hoe handig het is dat we
zaken op afstand (digitaal) kunnen
regelen. Want ineens kunnen veel
mensen thuis werken en worden vergaderingen digitaal gehouden. Dit
laatste heeft zeker niet onze voorkeur
en daarom willen wij de algemene
ledenvergadering van 2020 combineren met die van 2021.

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

Geef jij je mailadres ook aan ons
door?
Bij de factuur zit een briefje waarin
wij onze leden oproepen het mailadres aan ons door te geven. Wij
hopen dat jullie gehoor geven aan
deze oproep zodat wij onze leden in
de toekomst makkelijk en snel kunnen informeren. Alvast hartelijk dank!

Jaarlijkse contributie
Met de uitnodiging voor de ledenvergadering sturen wij ook altijd de
contributienota mee. Omdat wij op
dit moment nog geen idee hebben
wanneer we onze ledenvergadering,
op een veilige manier, kunnen hou-

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Uitvaartvereniging
De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum
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Even voorstellen,
om te stoppen met de boerderij en toen
verhuist naar Winsum, waar wij de Rabobank hebben gekocht en verbouwd tot
woonhuis waar wij met veel genoegen
hebben gewoond.
Maar toch misten wij de rust en het vrije
uitzicht. Dus op zoek naar iets anders.
Door een tip van een inwoner van Oosterbierum kwamen wij er achter dat Eilanswei 19 in de stille verkoop stond. Na
2 bezichtigingen hebben wij toch besloten om hier voor te gaan. En we wonen
hier met heel veel plezier.

Er werd ons gevraagd om even wat
over ons te vertellen wie we zijn en wat
we doen. Dat leek ons een goed idee.

Fryske Flinter onze energiecoöperatie
Fryske Flinter is de energiecoöperatie van Oosterbierum Klooster-Lidlum. Enkele
jaren geleden legden we zonnepanelen op de Flambou. Dat levert het dorp
veel voordelen. Met de opbrengst van de zonne-energie kunnen we via ons
eigen Fonds initiatieven van verenigingen en anderen in het dorp financieel
ondersteunen. Particulieren die aan het zonnedak deelnemen kunnen op een
financieel aantrekkelijke manier schone stroom opwekken en betalen over hun
eigen stroom bovendien geen energiebelasting.

Wij zijn Arie (64) en Ina (62) Okkema,de
nieuwe bewoners van Eilanswei nr 19.
We hebben een zoon van 42 en een
dochter van 38 en 3 kleinkinderen.
Arie is Bulldozermachinist en houd erg
van tuinieren waar hij hier zijn hart op
kan halen en ik werk bij de thuiszorg dik
2 jaar. Eerst altijd in een slagerij gewerkt
maar was daar klaar mee.

Wij hopen dat we in de toekomst wat
meer persoonlijk contact te hebben
met de inwoners van Oosterbierum. Als
de versoepelingen het toe laten, kom
gerust een bakje doen.

Na 7 jaar in het dorp Tzum te hebben
gewoond hebben we de stap genomen om de boerderij van Arie zijn ouders
over te nemen die ook in Tzum woonden. Dus boer en boerin, en Arie had
toen ook nog een baan bij het loonbedrijf. Was wel druk maar een hele mooie
tijd. Door milieu waren wij genoodzaakt

Groetjes Arie en Ina Okkema

Ook wie geen zonnepanelen afneemt van Fryske Flinter, kan het dorp steunen
door klant te worden van Energie VanOns. De energiemaatschappij maakt
jaarlijks zo’n € 75 aan Fryske Flinter over voor iedere klant die zowel stroom als gas
afneemt. Die bijdrage vult het Fryske Flinter Fonds waarmee projecten in ons dorp
gesteund worden.

een Tweede dak

Komend voorjaar legt Fryske Flinter een tweede zonnedak aan. Daarvoor
plaatsen we panelen op de boerderij van Jelle Seerp Jukema. Ook u kunt hier
dan aan deelnemen. Daarover informeren we u in de lente-editie van de Sint
Joris.
Fryske Flinter gaat ook samenwerken met onze buren van Sexbierum Pietersbierum.
Zij worden komend jaar onderdeel van onze energiecoöperatie.
Heeft u vragen over ons tweede dak? Mail ons via info@fryskeflinter.nl
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Energie van Fryske Flinter

2021 – het jaar van wederom een “Dorpsfeest”

Fryske Flinter is de lokale energiecoöperatie van Oosterbierum Klooster-Lidlum. Binnenkort sluiten onze buren uit Sexbierum Pietersbierum zich bij ons aan.
De coöperatie wekt zonne-energie op met ruim 150 zonnepanelen op de Flambou.
Dit voorjaar komt daar een tweede zonnedak bij. Wie zonnestroom van Fryske Flinter
afneemt is duurzaam en steunt leuke projecten in ons eigen dorp.
Meedoen aan Fryske Flinter? Bel 0518-481494 of mail info@fryskeflinter.

Het is 2021 en we hebben dit jaar al een
winter gehad en een week van lekker
voorjaarsweer. Op dit moment is het gewoon (vroeg) voorjaar met maximaal 10
graden en ’s ochtends ijs op de ramen.
2021 is ook het jaar van het Dorpsfeest.
Normaliter weten we gewoon wat we
moeten doen: we pakken het draaiboek erbij en met een aantal vergaderingen geven we het programma een
frisse draai en regelen we het gewoon.
Dit jaar wordt het een organisatie met
wat hindernissen, maar ook met verwachtingen en mogelijkheden (alles
binnen de kaders die veilig en verantwoord zijn).

Zet hem op 60
Wie op stookkosten wil besparen zet zijn cv-ketel op 60 graden. Dat is 20 graden minder dan de standaard instelling van de meeste ketels. Door dat te doen werkt de ketel
efficiënter en verminder je zowel het gasverbruik als ook de uitstoot van CO2. Dit kan
zonder verlies van comfort of het risico op een koude douche.
Hoe u dat voor uw ketel kunt doen leest u op www.zetmop60.nl
Mocht het u zelf niet lukken, dan helpen installateurs die zijn aangesloten bij Techniek
Nederland en lokale energiecoöperaties u ook graag.
Door de ketel op 60 graden te zetten bespaar je per jaar zo’n € 60.
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Op 4 mei herdenken we de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.
Net als vorig jaar willen we dat sober
inkleden waarbij iedereen bloemen kan
neerleggen bij het monument onder de
toren van de Sint Joris-tsjerke. De Oranjevereniging zorgt voor de bloemen bij de
ingang van de begraafplaats.
We hebben diverse ideeën voor het
feest. De mate of de vorm waarin, hangt
af van wat er op dat moment wel of niet
mogelijk is. We proberen nadrukkelijk in
oplossingen te denken en niet in onmogelijkheden. Alles is onmogelijk totdat je
het omdenkt:

De eerstvolgende activiteit is Koningsdag op 27 april 2021. Zijne Majesteit de
Koning woont op die dag met het Koninklijk gezin en leden van de Koninklijke
Familie de viering bij van Koningsdag in
Eindhoven met een programma voor
een breed publiek dat past binnen de
op dat moment geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.
Zo gaan we het in Oosterbierum dus ook
doen, echter wel zonder de Koninklijke
Familie. Tot eind maart zitten we in de
lockdown met een avondklok die om 21
uur ingaat. We zullen de activiteiten van
Koningsdag naar het Internet verplaatsen en we hebben al een programma
klaarliggen.

Een echt dorpsfeest organiseren we
in het dorp met versierde straten. Hoe
mooi zou het zijn als iedereen zijn huis/
voortuin versierde? Wat een feestelijke
uitstraling! en daarnaast is het goed
voor het “Dorpsfeest gevoel”. Een 50+
maaltijd met vaste zitplaatsen en met
bediening aan tafel. Weer een gezellig
samenzijn en alles op veilige afstand.
Miniaturenoptocht in plaats van een
optocht op normale schaal, een speurtocht door het versierde dorp, kinderspelen, soep en broodjes (desnoods
thuisbezorgd). Project “O”, Dauwkaatsen of een andere sportieve invulling
die Coranaproof kan worden georganiseerd.
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Bent u na het lezen van bovenstaande
enthousiast geworden en bent u nog
geen lid?

Dit zijn een aantal ideeën die we nu
hebben en zullen worden getoetst aan
de regels die op dat moment gelden.
Wat we gaan doen is op dit moment
nog onduidelijk, dat we activiteiten
gaan organiseren is zeker. Dus houd dit
in uw achterhoofd en we nodigen u bij
voorbaat al uit om mee te doen met
wat komen gaat op 24 tot en met 27
juni 2021.

U kunt lid worden door u aan te melden
via het sturen van een e-mailtje naar:
ovoosterbierum@hotmail.nl
Met vriendelijke groet
van de Oranjevereniging
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Patatfabriek te Oosterbierum
te concentreren op de productie van
voorgebakken patat.

Onlangs is het boekwerkje ‘De patatfabriek te Oosterbierum, In historisch
perspectief’ verschenen. Auteur Teije T.
Osinga, die nu woonachtig is in Franeker, heeft een verleden als onderwijzer
in Oosterbierum. Met het geschrift wilde
hij niet louter de opkomst en werkwijze
van dit bedrijf beschrijven, maar ook
haar oorsprong. Vandaar de historische
opzet.

Onder de noemer ‘Vriezo’ (een samenvoeging van ‘De Vries en zonen’) werd
niet alleen het product verkocht, maar
in 1967 ook een fabriek gesticht aan de
Lidlumerwei. Al na een half jaar werd
deze door brand getroffen, maar de
fabriek werd direct herbouwd. Mede
dankzij pluimveeslachterij Storteboom
uit Groningen, heeft de fabriek meerdere stormen kunnen doorstaan. Dankzij
Storteboom kon Vriezo zich ook richten
op vernieuwing, uiteraard met het oog
op het opvoeren van de productie. Nadat Storteboom zich in 1995 uit Vriezo terugtrok nam de toenmalige leiding, Fred
Sterk en Sies de Vries, de scepter over.
De Oosterbierumer patatfabriek bleek
echter te klein om zelfstandig voort te
bestaan. Anno 2000 werd de fabriek
dan ook tot onderdeel van het concern
LambWeston/Meijer.

Begin 20e eeuw had Oosterbierumer
Dirk Sijds de Vries zijn jonge jaren als visser
op een logger erop zitten en vestigde
hij zich met zijn bruid Tietje Kramer in het
dorp, om daar als beurtschipper de kost
te verdienen. Al spoedig begon hij daarnaast een handel in aardappelen. Zijn
handel werd tot een bloeiende zaak,
zelfs zodanig dat hij de beurtvaart eraan
gaf. Maar in de jaren 1960 begon in de
aardappelhandel een beetje de klad
te komen. Het was dan ook een geluk
dat sinds de Tweede Wereldoorlog een
nieuw aardappelproduct vanuit België
opmars maakte in ons land, namelijk de
patat. De bereiding van patat is echter
een bewerkelijke klus. Daarom kwam al
snel vraag naar centralisatie van dit proces. Na een leerperiode bij de Franeker
Algera, begon Dirk de Vries in 1963 aan
de productie van voorgebakken patat.
Toen deze patatproductie steeds beter
begon te lopen, werd besloten de aardappelhandel van de hand te doen en
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Wilt u meer lezen? Het boekwerkje ‘De
patatfabriek te Oosterbierum’ is in eigen
beheer uitgegeven en u kunt het bestellen via:
sijdsdevries@home.nl (0517-390730)
d.vries46@chello.nl (0517-232323)
t.t.osinga@ziggo.nl (0517-853000)
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Gespot in Oosterbierum: De sperwer

Sport, spel en beweging

Op de één na laatste dag van het vorige jaar kreeg ik een telefoontje van Paul
de Cock dat er een sperwer een bad
aan het nemen is in de vijver. Gauw de
camera mee en gaan kijken, maar helaas baddertijd was voorbij. Maar hij zat
nog heel mooi in een boom in het zonnetje te loeren op kleine vogeltjes die hij
wel kon oppeuzelen.

Dat wordt het nieuwe thema voor ons
kaatsveld. Gezondheid is door samen
bewegen, in welke vorm dan ook, goed
vol te houden. Maar ook een biertje, gezelligheid en ontmoeten moet mogelijk
zijn. Dit alles willen we realiseren op ons
sportveld. We spreken ook niet meer
van een kaatsveld maar van een sportveld. Alles wat met dit thema te maken
heeft is mogelijk op ons sportveld. Dat
streven we na.

Mannetjes gaan vooral voor vinken,
mussen, mezen en gorzen, vrouwtjes hebben een voorkeur voor lijsters,
spreeuwen en duiven. Prooien worden
vaak geslagen door een verrassingsaanval. Mannetjes zijn kleiner dan de
vrouwtjes vandaar dat ze ook voor kleinere prooien gaan.
De sperwer is een schuwe bosrandvogel. Hij verkiest kleinschalige landschappen met voldoende (naald)bos om in
te broeden maar jagen doet hij graag
in open landschappen met voldoende
dekking van struiken en houtwallen. Hij
mag graag in een boom zitten luisteren
en kijken naar de volgende prooi voor
hij in de aanval gaat. Vooral in de winter komen ze steeds meer naar stadsparken en tuinen daar waar de prooien dan vaak ook zijn. De sperwer is erg
territoriaal. Hij bouwt jaarlijks een nieuw
nest, waardoor je vaak op sommige
plekken veel oude nesten kunt zien. Het
nest wordt vaak dicht tegen de stam
gemaakt en soms ook in struiken.

De sperwer broedt van eind april tot
eind juni en legt meestal 3 tot 4 eieren
en beginnen al te broeden na het leggen van het eerste ei broedtijd is 32-34
dagen per ei, de jongen vliegen al uit
na 26 tot 30 dagen en worden daarna
nog een week of 4 gevoerd voor ze op
eigen benen staan.

neemt in ons dorp. De bedoeling is dat
er niet alleen gekaatst wordt maar dat
er meerder sporten beoefend kunnen
worden en dat er activiteiten kunnen
worden georganiseerd. Die activiteiten zien we in de breedste zin van het
woord. Ook jij als inwoner van Oosterbierum kan een activiteit organiseren.
De Flambou wil en kan ook gebruik maken van het sportveld voor gymlessen
of andere lessen. De mogelijkheid ligt er
en school gaat zelf ook aan de slag om
te bedenken hoe hier gebruik van kan
worden gemaakt. D financiën zijn een
belangrijk punt en daar zijn we nu mee
bezig om het zo goed en betaalbaar
mogelijk voor het dorp te behouden.
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn
laten we dit aan jullie weten. Mochten
jullie hier vragen , ideeën of opmerkingen over hebben…schroom niet maar
schiet ons aan. De commissie bestaat
uit: Tjitske, Johannes, Ype, Helena, Dieuwke en Sara

Er zijn alleen nog enkele hobbels te
gaan. Met de commissie hebben wij
de regelzaken weer opgepakt. Samen
gaan we ons hard maken voor behoud
van het sportveld voor zowel de jeugd
als de volwassenen. Er zijn contacten
met de gemeente en ook zij zien mogelijkheden voor behoud van het sportveld. Zowel de Flambou, het dorpsbelang, de kerk en It Mienskar als andere
belanghebbenden zoals de Christelijke
Oranjevereniging steunen ons. En ook
dorpsgenoten hebben laten weten dat
het sportveld een belangrijke plaats in-

Oant sjen op it sportfjild!

Op 28 februari zijn de camera’s van
“beleef de lente” weer in de lucht gegaan en daar kun je heel mooi veel
soorten vogels volgen. Wie weet komen
we de sperwer daar ook soms tegen.
42
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Gedicht: De jûnsklok fan de hûn
It is nei njoggen oere
Iederyn sit nei bûten ta te loeren
Gjin ien op’e lap
Allinich Knilles nog op stap

Dus begjint de hûn te brullen
Do moast myn maag fulle
En Knilles lústert goed nei syn hûn
En sa giet er it doarp run

Knilles moat de hûn út litte
Nee die kin net stil sitte
Om 18.00 oere ite
Dan om 21.00 oere skyte

Efkes hiel rap
Foar wat drinken en in hap
Dit docht hij eltse dei
Hij wit wol dat it net mei

Dat is de hûn syn regelmaat
Dochsto dat net: dan is it in ‘misdaad’
Hij yt wat de pot skaft
En moat skyte as hy blaft

Mar hij riskeert de jûnsklok
Foar syn maat yn it hûnehok

Knilles is gek mei it beest
Út litte is altyd in feest
Knilles it helmke op
Riem om de hûn syn kop
De Kreidler stjit al klear
Eltse dei: kear op kear
De hûn leit op’e koplamp
Nee dat is gjin ramp
Sa ryd hij nei it plak
En de hûn docht….’kak’
Dan hat de hûn wer in leeche maag
En dat hat de hûn net graach
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Start seizoen Kloostertuin
het dorp. Zo kreeg Ype ook een lading
preien en daar hebben heel wat mensen van mee kunnen genieten door de
actie Erwtensoep. Ik heb me als vegetariër laten vertellen dat die erg lekker was.

In de vorige editie van de St. Joris stond
dat de aftrap van het seizoen met NLdoet zou zijn. Ook al is NLdoet verschoven naar mei, we zijn wel begonnen op
13 maart. En eigenlijk al een week eerder met voorbereidend werk, een aantal vrijwilligers hebben de watervaten
verplaatst.

Zonnestroom van Fryske Flinter
geeft energie aan u én aan ons dorp

In samenwerking met de kinderen van
de Flambou worden er nu 60 vogelhuisjes beschilderd en daarna verspreid
door het dorp. In hun eigen tuin of bij die
van de buren of gewoon in een boom
langs één van de schelpenpaden. Door
deze actie ondersteunt Oosterbierum
ook het MFA in Sexbierum.

In de winter stond er nog een heel veld
met prei op de tuin. Toen de enige periode met vorst aanbrak was dat een
goede reden om een groot aantal preien te oogsten en rond te brengen in

Zeg uw oude energieleverancier gedag en word lid
van onze eigen energiecoöperatie, Fryske Flinter.
Voor ieder lid dat via ons groene energie (stroom en
gas) afneemt ontvangt ons dorp jaarlijks € 75*.
Overstappen? info@fryskeflinter.nl of bel 0518-481494

Fryske Flinter Fonds steunt initatieven tot € 250
Met de opbrengsten van
Fryske Flinter steunen we
lokale initatieven die de leefbaarheid in Oosterbierum en
Klooster-Lidlum bevorderen.
Vraag ook voor uw vereniging
of inititatief een bijdrage aan

bij het Fryske Flinter Fonds.
Stuur uw aanvraag voor
31 maart 2021 naar
aanvraag@fryskeflinterfonds.nl
fryskeflinterfonds.nl
fryskeflinter.nl

* Energie VanOns bestaat uit meer dan 100 lokale energiecoöperaties,
waaronder Fryske Flinter. Winst die gemaakt wordt gaat terug naar de regio.
47
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Vervolg: Start seizoen Kloostertuin

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.

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

In het komende seizoen bent u ook weer
van harte welkom op de Kloostertuin om
tegen een kleine vergoeding groenten,
fruit of bloemen te halen of in de zomer
op zondagmiddag in de theetuin voor
een kopje koffie of thee.

De theetuin was de afgelopen jaren alleen op de zondagmiddag in de maanden juli en augustus open. Als het mooi
weer was kon het er gezellig druk zijn.
Vanaf dit jaar zullen we vanaf 13 maart
ook op de zaterdagochtend open zijn
van 10.00 tot 12.30 (alleen bij goed weer
en voorlopig als koffie to go). Wie dan
zin heeft in een kop thee of koffie met
iets erbij is welkom en zo hopen we ook
dat voorbijgangers de Kloostertuin op
de zaterdagochtend aandoen. Zaterdagochtend blijft ook de ochtend dat
we werken op de tuin.

Wilt u meer weten over de Kloostertuin,
zich opgeven als vrijwilliger of heeft u
vragen voor ons, ons mailadres is info@
kloostertuinoosterbierum.nl
hermien.moning@gmail.com
U kunt ons natuurlijk ook gewoon in het
dorp aanspreken.

Binnenkort benaderen we onze vrijwilligers weer om één zondagmiddag gasten te ontvangen op de Kloostertuin. En
hopelijk kunnen er ook weer muzikanten optreden. We kunnen voor deze
zondagmiddag nog goed enkele vrijwilligers gebruiken. Een ieder die denkt
“één zondagmiddag wil ik wel van 13.00
tot 16.00 uur in de theetuin staan”, wil ik
vragen mij een mailtje te sturen.
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Bestuur Kloostertuin
Johannes Wolbers
Suzanna Hoeksma
Fokke Visser
Sybren van der Werf
Rindert Wolbers
Hermien Moning
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Even voorstellen: Klaske Kooistra
Ik ben ook al een beetje aan het vooruitblikken naar april. Want voor we het
weten is het zover. Voor april wil ik een
agenda vullen met de keuze van de
kinderen. Dus heeft jouw zoon/dochter
of kleinkind een gerechtje wat hij/zij heel
graag zou willen maken dan zet ik dat
op de agenda! En als ik superveel reacties krijg (waar ik stiekem wel een beetje
op hoop) dan laat ik het gewoon lekker
doorlopen naar mei, juni, enzovoort!

Misschien is het leuk om mezelf even kort
voor te stellen! Ik ben Klaske Kooistra, ik
woon op de Haerdawei 3 in Oosterbierum. Sinds kort geef ik online kookworkshops voor kinderen!
In januari ben ik begonnen met af en
toe een aanmelding en langzamerhand krijgt het al iets meer bekendheid.
Maar ik wil heel graag met nog meer
kinderen het plezier van koken ontdekken, hun zelfvertrouwen zien groeien,
nieuwe dingen laten proeven en zoveel
meer!!

De kookworkshops zijn online, je krijgt
van tevoren een boodschappenlijstje,
lijstje met keukengerei welke je mag
klaarzetten, recept en een link naar de
ZOOM-meeting.

Februari was qua workshops een hele
mooie maand! Met af en toe een volle groep en een paar privé workshops.
Ik heb de afgelopen twee maanden
ook ontzettend veel geleerd en inmiddels een onbeperkte versie van ZOOM
zodat we lekker zonder onderbreking
kunnen kokkerellen. Dit scheelt mij heel
wat stress!!

Meer informatie en de volledige agenda vind je op Facebook: Klaske haar
kookworkshops. Ook ben ik te vinden
op Instagram en aan een website
wordt gewerkt! Voor vragen kun je
mailen naar: klaskekooistra@hotmail.
com En bellen, appen of smsen met 0638275477 of een berichtje sturen via Facebook messenger!

In maart wil ik wat hartige gerechtjes
gaan uitlichten. Quiches, een lekkere
salade, een snack… En voor de zoetekauw heb ik aan het einde van de
maand iets heel leuks!! Namelijk schuim
maken, oftewel merinque!! Dit klinkt heel
ingewikkeld maar is echt niet zo moeilijk als je denkt. De schuimpjes verwerken we in een superlekker toetje (eton
mess)!!

Wie weet zie ik jullie binnenkort op een
workshop!!
Groetjes,
Klaske Kooistra
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Zijn jullie goed bekend in Fryslân?
Wij nodigen jullie uit om een ritje te maken. Bekijk het eens van een andere
kant.

Nootmuskaatkom (20) en Leeuwenkom
(21) om naar onze volgende plaats
Vrouwenzand (22) te gaan. Hier nemen
we de tijd om onze magen te vullen met
meegebrachte broodjes.
Na een halfuur trekken we in oostelijke richting naar Witte Geit (23) en dan
weer terug, om vervolgens het Friese
merengebied binnen te rijden. We brengen een kort bezoek aan Kortheen (24)
om via Zwartepietkom (25) over de brug
bij Spannenburg het kleine stadje Sleutels (26) te bezoeken. Zeer de moeite
waard! Hierna duiken we de Zuidwesthoek in om de pittoreske plekjes Plank
(27) en Hanensloot (28) te bezoeken.
Vervolgens naar Daal (29) en dan rechtstreeks naar het schilderachtige plaatje
Reestaan (30), waar we een wandeling
maken. Terug in de auto trekken we
verder via Onzinbos (31) naar Bosbegin (32), vandaar, langs de waterpoort,
door Sneek naar het dorpje Langzaam
(33). In Raerd gaan we in westelijke richting naar Oosterlittens naar Westerbegin
(34). Via Wommels weer naar Franeker
en hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een mooie reis?

De route start in Franeker en vandaar
rijden we langs binnenwegen in noordoostelijke richting naar Boerin (1) en verder naar Stevig Vlakland (2). We gaan
door het Friese Waarheid (3) nog wat
plaatsen in de Bildthoek bezoeken en
komen langs parochie dorpen via de
zeedijk bij Witte Kip (4) aan. Na hier van
het prachtige uitzicht te hebben genoten, komen we via Losstuf (5) en de
stad Tijgerleeboom (6), spoedig aan in
Nieuwhuis (7). Via de plaats waar vroeger Bonifatius werd vermoord, gaan we
langs kleine weggetjes naar het noorden, waar we in Kleibult (8) een mooi
uitzicht over de zee hebben.
Na een rustig kopje koffie in het Friese
Rustig (9), gaan we via Oosterziel (10)
naar Binnenbrief (11), waar we de Rijksweg oversteken. We zetten koers naar
Natte Biefstuk (12) en Westerzee (13) en
dan verder in oostelijke richting langs
Gaveopstaan (14) naar het dorp van
Philips (15). We rijden langs dit dorp naar
De Katjesbomen (16) en vandaar via
Lichthemd (17) naar een bosrijke omgeving waar we in Kraaienbos (18) even
de benen strekken. Terug naar Perenkom (19) wordt het tijd om de Zuidoosthoek van de provincie te verlaten.
Via Noordwolde zetten we koers naar

Bent u benieuwd naar de antwoorden,
mail dan naar de redactie:
sintjoris@oosterbierum.info
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Om ‘e toer
fan Hindrik en Sjoeke hie sa’n lest fan
beltsje drukkers, koe de bern net betraapje, der hie der skjin syn nocht fan,
kocht peallen by Hindrik hat dy mei stikeltrie yn syn hage set, mar it holp allegearre neat. De bel gie wit hoe faak, oant
hy der achter kaam dat as by Hindrik en
Sjoeke de bel gie syn bel ek gie, se sieten
op de selde frekwinsje, hoe as dat wurket wit ik net ha der gjin ferstan fan, mar
der barre soms frjemde dingen.

Ja noch altyd korona it hâld net op je
meie neat, net gesellich winkelje net om
in jurkje of skuon, ja je meie mei syn beiden yn sa’n grutte winkel neat oan. Net
nei de sportskoalle net as ik der oars kom
mar it idee stel dat ik der hinne wol mei
it net. No is Broer syn sizzen hast der ek
neat te sykjen, want wat by dy stikken
kin soe der stikken gean en tink sa stiif as
in planke, bliuw do mar moai achter de
kachel, ha him mar prate litten as ik wat
sis is it dochs noait goed.

Ha jimme al eefkes kuiere op it Paul de
Cock paadsje? Moai net dat Paul op
dizze manier betanke waard fan wat hy
foar it doarp dyn hat en noch docht.

Mat no efkes wat oars wat wie it gesellich
op dyk mei de snie net, grut en lyts hat
him der mei fermakke, op ‘e slide achter
de trekkers oan, ien fan Jan en Adeline
wie sels op skys achter de trekker hy gie
sa hurd wol hûndert kilometer per oere,
ik hold myn hert fêst mar lokkich gie it
goed. Fansels joech de snie ek oerlêst
de stoarm wie wat minder fansels, alles
siet onder it stof. Mar se koenen reedride, doe wie it prachtich moai waar en
alles wat ride koe stie op redens, Broer
hat de feart ek út west, ik net hear want
de lêste kear as ik op redens stien ha bin
ik sa op myn kont fallen dat doe ha ik
sein dit is de lêste kear.

Ik ha net sa folle nijs kom de doar hast
net út bin dea benaud fan dy korona
moat earst in spuit ha dan kom ik wol
wer op‘e lap.
O ja ik ha in oprop foar Jolanda van der
Veen alle dagen wie ik benijd wat har
lego popke Ine-mi no wer belibbe. Mar
hja is der mei op hâlden en dat fien ik
spichtich en ik tink net dat ik dat allinne bin, dus Jolanda begjin der wer mei
A.U.B.
De groetnis
Jaike

O ja dit wol ik jimme ek fertelle in nuver
ferhaal mar it is echt wier. De buorman
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Een column voor het slapen gaan door Paul Bronsgeest
van die agenda in relatie tot Oosterbierum en Klooster Lidlum. Duurzaamheid is
namelijk een onderwerp dat elke dorpsbewoner aangaat, ongeacht politieke
voorkeur, cultuur, kleur, religie, afkomst,
geaardheid of leeftijd. En als zodanig is
de inhoud van dit stuk ook bedoeld. De
uitingen die ik hier neerzet hier zijn geen
politieke statements of eigen meningen.

In september 2015 hebben de Verenigde Naties de ‘2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ ondertekend. De
naam van deze agenda luidt “Onze
wereld veranderen”. Het uiteindelijke
doel: welzijn voor iedereen en overal.
Om dat te bereiken is er nog heel veel
te doen. Deze column werpt een onafhankelijke, kritische blik op de voortgang
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Vervolg: Een column voor het slapen gaan
Het gaat niet om voor of tegen, maar
om een poging stof te doen opwaaien
en aan te zetten tot serieus nadenken
over ons eigen welzijn.
“Ik wil niet dat je hoop hebt, ik wil dat je
in paniek raakt… en in actie komt”. Een
16-jarige Zweedse activiste zei het twee
jaar geleden al. Een hele zaal met wereldleiders viel stil. Een klein, tenger, doch
ietwat verlegen meisje las hen even de
les. Ze heeft ook ontegenzeggelijk gelijk.
Als we nu niets doen, kunnen we straks
helemaal niets meer doen. En zijn we
willens en wetens de eerste generatie
ooit die bewust onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen niet meer
het belangrijkste vindt. Met tranen in
mijn ogen moet ik je echter vertellen, juffrouw Thunberg, dat we helemaal niet
in paniek raken. Maar waarom eigenlijk
niet? “Ons huis staat in brand” zegt Greta, doelende op de aardbol natuurlijk.
Maar het probleem is dat ons eigen huis
niet in brand staat en daarom raken we
niet in paniek. Als het huis verderop in de
straat in brand staat, raken we daar ook
niet van in paniek. We gaan wel kijken,
op veilige afstand en roepen tegen anderen: “O wat erg!”.

Googelen dat het gaat om Windpark
Fryslân. Een niet door paniek ingegeven,
maar door een CO2-boekhouding, belastinggeld, Urgenda en hebzucht doorgedrukt initiatief. Ik ben zelf ook eens
creatief aan het rekenen geslagen. De
89 windmolens à 180 meter (tip)hoogte in een gebied van 32 km2 leveren
een uitstootbesparing van 800.000 ton
CO2. Prachtig toch? Ongeacht wat je
verder dan ook maar van windmolens
in het IJsselmeer vindt. Maar nu kwam
ik toevallig ook de bevolkingsgroei van
Nederland tegen. Gemiddeld is dat
126.000 inwoners per jaar (2019), een
stad groter dan Leeuwarden. Per jaar.
Diezelfde groei alleen al is verantwoordelijk voor een toename van de uitstoot
met bijna 2.000.000 ton. Even doorrekenen nog: om dit getal te compenseren moeten we dus sneller dan elke 5
maanden zo’n windpark bouwen. Doe
even je ogen dicht en beeld je in hoe
Friesland er over tien jaar uitziet, met 800
km2 windmolens. En 10 keer Leeuwarden aan de wal erbij. O ja, en ook nog 8
km2 zonnepanelen ten zuidwesten van
Oosterbierum. Vragen we ons wel eens
af waarom eigenlijk?

Ik dacht aan Greta toen ik laatst over de
Afsluitdijk reed. Ik schrok. Over een, voor
mijn gevoel, enorme oppervlakte stonden ontelbaar veel fundamenten voor
windmolens te stralen in het voorjaarszonnetje. Thuisgekomen bleek na wat

Lieve Greta,
ik krijg een paniekaanval.

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

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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