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Van de redactie
met het dorp delen (natuurlijk zijn
ook andere verhalen altijd welkom),
laat het dan de redactie weten via
onderstaand emailadres of spreek
ze aan. Ook de Oranjevereniging
besteed extra aandacht dit jaar aan
4 en 5 mei.

Na
relatief
warme
winderige
wintermaanden is het weer tijd
geworden voor de voorjaars Sint Joris.
We blikken nog even terug op een
geslaagde toneeluitvoering en op NL
doet. En een interview met grafdelver
en onderhoudsman Jappie de Groot,
die na 30 jaar heeft besloten te
stoppen met deze werkzaamheden.

In de volgende editie van de Sint
Joris willen we aandacht besteden
aan de Slachte van 13 juni. Dus ben
je wandelaar, hardloper, vrijwilliger
of bestuurslid, en wil je met ons delen
hoe jij de voorbereidingen en de
dag zelf hebt beleefd LAAT HET ONS
WETEN! We zien u / jou copy graag
voor 20 juni tegemoet.

Ook in deze editie speciale aandacht
dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat
de 2e wereldoorlog is geëindigd.
75 jaar Vrijheid. We hebben 2
dorpsbewoners gevraagd wat zij zich
hier nog van kunnen herinneren. Heeft
u ook nog verhalen, herinneringen
aan de 2e wereldoorlog en wilt u die

Loop binnen
zonder
afspraak.

Hypotheekvragen?

Kom naar ons
Hypotheek
Inloopspreekuur

Je bent van harte welkom
Onze experts geven vrijblijvend en kosteloos antwoord op je hypotheekvragen.
Elke maandagavond in Franeker, alle werkdagen, dinsdagavond en zaterdagochtend in Leeuwarden. En elke vrijdagmiddag in Sint Annaparochie.

Kijk voor locaties en tijden op www.rabobank.nl/lnwf
Growing a better world together

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.

Redactie:

Vormgeving:

Coverfoto:

Sara Mulder

Terp 10 Communicatie

Renske Mons

Hester Andringa

www.terp10.nl

Tessa Koster
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van 2020
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nen fietsen met een lange paal: een
nestkastje was horizontaal gegaan
en dat moest hersteld worden.
De Lytse Bal – het kaatshokje – werd
ontdaan van overbodig materiaal en
vervolgens goed afgesloten. It Mienskar kreeg een frisse buitenkant, meer
Led verlichting en als klap op de vuurpijl was er voor alle vrijwilligers een
uitgebreide bami en nasi maaltijd, de
Chinees is nooit ver weg.

Het weer liet zich van de beste kant
zien en dat werkt buiten prettiger.
De banken werden naar buiten gesjouwd, de kas opgeruimd en er werd
naar hartenlust gezaaid. De gekregen
bloemen van Krijgsheld, zijn geplant
in de bakken voor Kloosterschuur de
Tagong. Aardbeien verplanten en
50 fruitbomen planten waren stevige
klussen, maar werden door jong en
oud stijlvol uitgevoerd.

De laatste jaren was NL Doet een
feestje voor veel sportverenigingen,
verzorgingshuizen, kerken, dorps-,
stads- en speeltuinen. Met vereende
krachten kon je op één dag het verschil maken voor een heel jaar en het
Mienskipsgefoel kreeg een enorme
boost. En dan slaat het C-virus toe…
Planten en bomen waren al besteld,
vrijwilligers hadden zich aangemeld
en alle dingen waren gereed om de
verschillende klussen aan te pakken.
Met de wijsheid van toen is besloten
om wel te klussen in het sporthokje,
de buitenkant van It Mienskar en bij
de Kloostertuin.

Vele handen maken licht werk blijkt
ook nu weer. De jeugd was royaal
vertegenwoordigd, heeft gewerkt en
gespeeld, dus zich prima vermaakt.
Zij misten hun ouders niet, wij hopen
dat die een volgende keer wel mee
komen. In ieder geval één ouder gaf
het goede voorbeeld, dat velen mogen volgen.

Helaas konden niet alle klussen worden uitgevoerd, die wachten op
groen licht vanuit Den Haag.
Wij
houden u via www.oosterbierum.info
op de hoogte. De gedane klussen
staan daar al, met vele foto’s van
Jolanda van der Veen, op.

Het plastic van de kas werd strak getrokken, een klus die 2 mannen vele
zweetdruppels kostte, maar de stormen zullen nu het nakijken hebben.
Even later zagen we diezelfde man4
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Gespot in Oosterbierum
soms ook twee of drie. De jongen van
het jaar daarvoor zijn bij moeder niet
meer welkom. De pas geworpen jongen hebben vlekjes als camouflage
tegen hongerige rovers.

Iedereen weet een groepje kippen
heet een toom, Een groep wolven
heet een roedel. Een groep paarden heet een kudde. Maar wat is de
naam voor een groepje reeën? Dat
vertellen we later. Eerst een sprongetje naar wat meer informatie over
reeën.

De grootste vijand van reeën in ons
land zijn loslopende honden. Om,
maar soms ook in ons dorp, zijn volop reeën te zien. Wie zijn ogen te kost
geeft kan ze overal zien.

Enkel in de winter leven reeën in
groepsverband van geiten en bokken. In het voorjaar gaan ze uit elkaar
en gaan de bokken alleen het veld
in. Geiten werpen eind mei begin
juni hun jongen. Meestal een, maar

Oh ja, dan springen we nog even
terug naar de vraag. Hoe heet een
groepje reeën? Een sprong.

Oud papier 2020
4 april - 6 juni - 19 september en 14
november
De opbrengst is ten behoeve van extra zaken voor de kinderen zoals leesboeken, spellen, etc.

Ook in 2020 wordt het oud papier
weer opgehaald door vrijwilligers van
CBS de Flambou.
Op de volgende data wordt het oud
papier vanaf 09.00u opgehaald:
7
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Kwal orop!
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nieuwbouw, verbouw & renovatie.
Dorpsfeest 2017

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

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na Śniadanie Wielkanocne,
które odbędzie się dnia 12 kwietnia 2020 r. o godzinie 09:00
w świetlicy wiejskiej „It Mienskar”
Organizatorami wielkanocnego spotkania są Kościół oraz
szkoła.
Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do szkoły lub do
Rady Kościoła na adres mailowy:
scriba@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl
Van harte welkom bij het
Paasontbijt in dorpshuis “ It Mienskar”
Zondag 12 april 2020, aanvang 09.00 uur
Dit Paasfeest wordt u aangeboden door de kerk en de school.
Aanmelden kan bij de school of bij de kerkenraad via:
scriba@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl
Welcome
at the Easter-breakfast in ‘It
Mienskar’
Sunday April 12the, 09.00 hours
The school and the church invite you
to this Easter-celebration.
Let us know that you are goïng to
attend, via school or church:
scriba@pg-oosterbierumwijnaldum.nl
Wolkom
By it Peaskebrogje yn It Mienskar
Snein 12 april, 09.00 oere
Jim wurde útnoadige troch de tsjerke en de skoalle,
Lit ús efkes witte as jim komme sille:
scriba@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl
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De Flambou

Een huis met een ruime tuin, zonnepanelen en goed gezelschap

viezen en willen actief meedenken
en meedoen in het dorp. Prachtig
om te zien hoe enthousiast er is nagedacht over het dorp en wonen in de
toekomst!

Dat zijn de woonwensen van kinderen uit Oosterbierum

ten in Oosterbierum zijn de aanwezige picknickbank met watertappunt
en de Kloostertuin. De kinderen missen een zwemplek, goaltjes en een
pannakooi in het dorp. Ook speeltoestellen of andere activiteiten voor de
wat oudere jeugd zijn niet aanwezig.
Daarnaast worden een supermarkt
en discotheek gemist in het dorp.

geving en leefbaarheid van Oosterbierum te kunnen geven, hebben de
leerlingen in tweetallen praktijkonderzoek in het dorp gedaan. Daarbij
maakten ze foto’s en tekeningen van
woon- en leefsituaties die goed zijn,
maar ook van situaties waar het beter kan.
Een gat in de speeltuin is alle groepen een doorn in het oog. Daar zijn
zelfs al ongelukken mee gebeurd. Het
blijkt het gat van de dorpskerstboom
te zijn... Dorpsbelang neemt hierop
direct actie. Afval op straat, hondenpoep en te snel rijdende auto’s
zijn allemaal zaken die de kinderen
graag anders zouden zien. Pluspun-

De kinderen vinden het een groot
voordeel dat de mensen in het dorp
ontzettend aardig zijn. Graag wil de
jeugd meedenken en meehelpen
om de leefbaarheid in het dorp te
vergroten!

Woonwensen
De kinderen hebben goed voor ogen
in wat voor woning ze willen wonen:
een normaal huis, liefst vrijstaand,
met een grote en opgeruimde tuin
en ruimte voor dieren. Milieubewust
zijn ze ook: veel kinderen willen zonnepanelen en een milieuvriendelijke
woning. De woning moet bestaan
uit meerdere kamers, een leefkeuken
en een ruime woonkamer. Maar het
belangrijkste in de woning vinden ze
toch wel prettig en goed gezelschap!

De kinderen van groep 6, 7 en 8 van
CBS De Flambou uit Oosterbierum
hebben met elkaar nagedacht over
het wonen van de toekomst. Wat
vinden zij belangrijk en welke woonwensen hebben ze. Maar ook wat is
er goed en minder goed in Oosterbierum. Op 13 februari presenteerden
ze de resultaten in de klas, aan Dorpsbelang en aan Wonen Noordwest
Friesland.
Alle partijen waren onder de indruk
van de enthousiaste presentaties van
de verschillende groepjes. De kinderen gaven goed onderbouwde ad-

Leefbaar Oosterbierum
Om goed advies over de woonom10
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Wa is der nou gek
plekje kunnen vinden omdat er toch
wat krukken of stoelen te weinig waren. Maar in de soos zat het ook hoog
en droog, nou wel met iets nats!
En dan komt Adeline op en kondigt
het toneelstuk aan. Licht uit en spot
aan en daar komen de eerste spelers
al op.
Vanaf het eerste tot het laatste moment heeft het publiek genoten.
Het stuk dat Otto de regisseur zelf
heeft geschreven is een komisch toneelstuk. Het blijkt dat hij zijn spelers
goed kent. Ieder had een rol dat hem
of haar op het lijf was geschreven.
En over lijf gesproken, een bloot lijf
was er zelf ook nog te bewonderen!

Vol verwachting klopt ons hart. Eindelijk is het dan aangebroken,een heerlijk avondje toneel.
De titel verteld in ieder geval een
beetje waar het om draait en dat er
gelachen mag worden.
Wanneer het 19.15 is begint het langzaam vol te stromen. Mensen lopen
nog wat onwennig in de zaal op zoek
naar een mooi plekje met de koffie of
thee in de hand. Maar dan wordt het
al snel duidelijk ,het blijft binnen stromen en alle stoelen en krukken worden erbij gehaald.
Ze komen van ver tot helemaal over
de afsluitdijk. En ja een hele verassing
was het toen Gert en Gerda kwamen.
Een echt mooi wederzien en van alle
kanten werden ze weer verwelkomd!
Achter de coulissen hebben ze niks
door en zijn ze bezig zichzelf niet gek
te maken van de zenuwen.
Helaas heeft niet ieder een goed
12

Je kan zeggen dat het een seks, drugs
en rock en rol stuk was en waar veel
verwarring ontstond wat tot hilarische
voorvallen leidde.
Het bestuur had dit afgelopen jaar
een missie: Het spelers aantal wat
te verbreden en wat te verjongen.
Want wie de jeugd heeft ,heeft de
toekomst. En met drie mooie jonge
13
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AL 30 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING”

Vervolg:

Wa is der nou gek
van hoeveel mensen er waren en dit
geeft zeker weer een boost voor volgend jaar. En de lat ligt hoog!

Geschikt voor vergaderingen t/m
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.

Een klein minpuntje was dat de” ynstekster” Fransisca ziek was. Bij elke
repetitie de rost in de branding en
wanneer alles bij elkaar komt kon ze
door ziekte er niet bij zijn. Ze werd gemist maar gelukkig is Jellie een fantastische invalster geweest.

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

meiden is dit zeker geslaagd. Rinske
,Patricia en Baukje hebben zich vanaf de eerste repetitie in het avontuur
gestort wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een schittering op het toneel.
Top gedaan meiden!
De spelers waren onder de indruk

Uiteraard was na het toneel ontspanning onder het genot van een hapje
en drankje. En het was nog lang onrustig in Oosterbierum. Voor de na genieters nog een paar foto’s en ander
op de website van oosterbierum.info

It 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!
Telefoon 0518 – 850 125

de bloembakken zijn weer geplaatst.
Afgelopen seizoen zijn er biljartlessen
georganiseerd, deze werden goed
bezocht en het was erg gezellig.

We hebben nieuwe toneelverlichting
in de grote zaal van It Mienskar! Wanneer u dit leest hebben we het eerste
toneelstuk van tonielferiening Ferdivedaasje mogen bewonderen onder
de nieuwe LED verlichting.
Ook is inmiddels NL-doet voorbij. Al
een aantal jaren vragen we vergoeding aan voor het vervangen van
oude lichtbakken voor nieuwe LED
lichtbakken. We moeten toch ook
gaan verduurzamen. Als het goed
is hebben we op zaterdag 14 maart
het hele gebouw weer opgefrist voor
het voorjaar. De ramen zijn schoon en

In verband met de maatregelen tegen het Corona virus is het Mienskar
gesloten tot en met (in ieder geval) 6
april. Activiteiten die in deze periode
gepland stonden, gaan helaas niet
door.
Op 29 oktober 2020 komt Tryater weer
langs. Houd onze agenda in de gaten voor de details over het stuk!
15
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Tsjerkepaad 2020
via de Sint Joris. Stuur ze op naar de
redactie voor de zomer editie. Of
kom naar de kerk op zaterdag en
vertel ze ons.

Vorige zomer hebben we een
prachtig seizoen van Tsjerkepaad
meegemaakt. Er kwamen gemiddeld
bijna 20 mensen per zaterdag naar
onze Sint Joris Tsjerke. Ze kwamen
voor de schilderijen, voor de
zeepsteenbeelden, maar de echte
Tsjerkepaadgangers komen voor het
gebouw zelf en voor wat zich daar
door de eeuwen heen allemaal heeft
afgespeeld.

We gaan iedere zaterdag van 4 juli
t/m 12 september open van 13.30 tot
17.00 uur. Er staan dan vrijwilligers klaar
om het verhaal te vertellen, maar ook
om te luisteren naar de verhalen van
de bezoekers. En mocht je denken,
daar wil ik aan meewerken? We
kunnen nog vrijwilligers gebruiken.
Opgeven kan bij Gerrie Tichelaar,
tichelaar29@zonnet.nl of 06-30268320

In 2020 is het thema: MIJN KERK –
MIJN VERHAAL. We laten daarom
het komende seizoen de kerk voor
zichzelf spreken. Geen tentoonstelling
of ‘omballingen’ maar onze oude,
stoere en statige kerk in het midden
van ons dorp vertelt zijn eigen verhaal.

Welkom bij Tsjerkepaad!
Gerrie Tichelaar, coördinator

Seizoenfoto

Als dorpsgenoten rijd je langs de
kerk, kijk je uit naar de toren als je
van de snelweg komt, hoor je de
klokken zodat je weet hoe laat het
is. Sommigen van ons komen op
zondag naar de dienst, de meesten
van ons zijn in de kerk geweest voor
blijde, maar nog vaker verdrietige
gebeurtenissen. Verhalen van doop,
trouw en afscheid horen bij tsjerke en
hôf.
En wie weet meer verhalen dan jullie
als dorpsbewoners? Ik nodig jullie uit
om hier over na te denken en jullie
verhalen met ons allemaal te delen
17
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Wie Wat Waar
Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten kunt u
terecht op: www.oosterbierum.info
Dorpsbelang

Protestantse Gemeente
Oosterbierum-Wijnaldum

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

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

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

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

Huisarts

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

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

Huisarts

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

Huisartsenpraktijk Eisinger- Jalink
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-481 232

Chr.basisschool De Flambou

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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Toneelver. “Ferdivedaasje”

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

Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
tji293@planet.nl

Chr. Oranjevereniging

Kaart- en biljartvereniging
De Famkes

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

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

Gemeenschapscentrum It Mienskar

Kloostertuin Oosterbierum

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

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
www.kinderopvangfriesland.nl

Samen uit eten in eigen dorp

19
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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
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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4 mei dodenherdenking
een kaart te knutselen welke aan
kinderen die asiel zoeken in Nederland
aangeboden zullen worden.

Op maandag 4 mei willen we in
samenwerking
met
basisschool
de Flambou, de Sint Joristsjerke, it
Mienskar, het dorpsbelang en de
Oranjevereniging stilstaan bij de
dodenherdenking.

Uw en jouw aanwezigheid wordt zeer
op prijs gesteld!

Alweer 75 jaar lang is het in Nederland
een goed gebruik om stil te staan
bij de offers die wereldwijd voor
een leven in vrede zijn -en wordengebracht.

Laten we denken…
Zullen we samen nadenken?
Terug denken aan een andere tijd
Zolang we nog herdenken,
Raakt dit nog niet kwijt.

Dit jaar is het thema: Verhalen om
nooit te vergeten.
Vanaf 19:15 uur kunt u zich
verzamelen in it Mienskar voor een
korte overdenking waarbij Ds Tjalingii
ons zal voorgaan. Aansluitend lopen
we met alle dorpsgenoten vanaf
19:45 uur in een stille tocht naar de
kerk.
Bij het monument onderaan de
kerktoren wordt dan een krans gelegd
en 2 minuten stilte in acht genomen.
Leerlingen van de Flambou, Fenna
en Daisy, lezen een gedicht voor,
waarna de plechtigheid na het
Wilhelmus wordt afgesloten.

Kom je vijf mei ook mee vieren?

In it Mienskar is er een gezellig programma voor jong en oud:
09.30 uur
10.00 uur

Zullen we samen herinneren?
Bedenken hoe het verleden
de toekomst bepaalt.
Het altijd blijven proberen,
Ook al we zijn verdwaald.

10.30 uur
		
11.00 uur
12.30 uur
13.30 uur

Zullen we samen niet vergeten?
Niet meer wegdenken wat
er is gebeurd.
Maar leren beseffen te weten,
Tot ons verleden verkleurt.

		
16.30 uur

Laten wij samen denken, leven in stilte
Marijn Sterre Huijers, 16 jaar,
Amsterdam

Korps in het dorp
it Mienskar open
Koffie met oranjekoek, toast en Wilhemus
Film: de bevrijding van Friesland
Film is uit archief beelden samengesteld door stichting Tresoar
Matinee
Soep en broodjes
Beachvolleybal toernooi voor kinderen en volwassenen
Opgave ter plaatse, kleed je sportief want dit wil je niet missen!
Voor de kleinsten is er een springkussen
Heerlijke BBQ …en wat er verder volgt…
Ook niet te missen! Dus geef je t/m zaterdag 2 mei op bij Ype
Kosten tot 12 jaar €8,50 en >12 jaar €13,50
Lever voor 12 uur de kleurplaat is die je op school krijgt,
wie weet win je een leuke prijs…

Organisatie door: it Mienskar, de Flambou, Dorpsbelang, Sint Joristsjerke en de
Oranjevereniging

Hierna is iedereen vanaf 12 jaar,
wederom in it Mienskar, welkom voor
de film: “Haar naam was Sarah”
Voor de jeugd is er gelegenheid om
22
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De Herinneringen fan Geart Andringa
oan 75 jier frijheid

Wat wit ik noch fan de 2e
wraldoarloch? Ik bin berne yn 1940
en dan bin je feiliks wat te jong en lyts
om sels te witten wat je mei makke
hawwe. De dingen dy’t ik noch wit, sil
dingen wêze dy ’t je heard hawwe en
dan miene je dat je it echt meimakke
ha, mar hawar.
Ien fan de earste dingen wie dat
der yn see flak bûten de séedyk op
Koehoal in fleanmesine fan Ingelân
achternei sitten waard troch de
Dútsers. De piloat tocht dat er al
boppe see wie en sa’n 50 meter
bûten de seedyk liet er in bom falle
dy’t krekt op in haad kaam en dêr
in grut gat yn sloech, tagelyk mei in
hiele lading fosforbommen. Troch die
bom wiene bij ús heit en mem alle
rúten der út bast. Myn âldste suster
Jitske en ik leine krekt achter it rût
doe dat barde en it glês yn ’t bed
foel, lokkich mankearden wij neat.

(Gelokkich koene se doe noch glês
fan winkelrûten krije en die bin der
doe yn settten, letter wie der er ek
nergens meer glês te krijen).

yn Rotterdam, der ha ik wol 2 oeren
oan it sykjen west foardat ik it goede
adres fun hie, de dei dernei bin fierder
nei Seelân fietst.

De fosforbommen soarchen foar
meer problemen by ús yné buurt.
It hûs fan Tjeard Heeringa stie yne
brân, dus gongen de buren en ek
de Houtsma’s derhinne om te helpen
mei blussen. Doe ’t se seagen dat
ek har eigen (de Houtsma’s) yn brân
stie, wie it al te let en is it hiele spul
ôf baarnd. De bommen wiene op it
reiten tek fallen en kamen doe op
it hea te lâne. Sadwaande kamen
Sybe, Liefke en de jonges by us heit
en mem yn ‘e hûs. It hus waard yn
twanen splitst en en it hat wol tot in
pear jier nei de oarlog duorre foardat
de Houtsma’s wer in eigen hus hiene.
( Foar us heit en mem sil dat ek wol
apart west ha, om op iens it hûs te
delen terwijl se noch net sa lang troud
wiene)

Yn it lêst fan de oarloch waard der
ek wacht rûn op ‘e seedyk om te
foarkommen dat der minsken fan ‘e
eilannen (omdat dy nog net befrijd
wiene) yn Fryslân kamen. Der wiene
dan in 20 mannen dy’t yn it setterhok
iten en sliepten. Der waard dan elke
dei in hantsjettel (kookketel/wasketel)
ierappels skielt en sean.
Mei de befrijding wie it fansels feest yn
Easterbierrum. Us heit hie ek de flagge
út boppe op de pleats, de ljedders
om dy der op te setten leine nog op

Us heit en men ha wol evacuees
hâwn yn’e oarloch út Rotterdam,
ik herinnerje my noch Corrie en Tiny
van Oel en Cees Rappoldt. Yn 1958
ha ik in fietsfekânsje hân en bin ik op
de fiets nei Wissekerke gongen en 3
wike op besite west bij in neef fan
ús mem. Doe ha ik de earste dei in
tuskenstop han bij ien fan evacuees
24
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it tek. Ik bin doe as jonkje fan hast 5
nei boppen klommen. Ik hie in read
oerstrûperke oan. Herke Tryntsje (ús
buorfrou) seech my op’e nok fan’e
skuorre sitten en is doe mar gau nei
ús mem ta rûnom har te warskogjen.
Mar ik wie al wer ûnder en fertelde
ús mem dat ik Jeruzalem lizzen sjoen
hie. (Dat sil Skylge west ha want wy
liezen doe út de bernebibel , dat de
Here Jezus Jeruzalem lizzen seach).
Us mem snapte hielendal neat fan
myn ferhaal, totdat Tryntsje oanrinnen
kaam en die fertelde dat se my op
it dak sitten sjoen hie yn myn reade
shirt. Wer troch us mem yn’e gaten
krige dat ik Skylge lizzen sjoen hie ipv
Jeruzalem.
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Zoals de waard vertrouwd hij zijn gasten?
Hein Dijkstra weet zich te herinneren
dat in de directe omgeving van
Oosterbierum het aantal bomen sterk
waren afgenomen om vervolgens
overging van afzagen van de palen
langs de spoor rails ten zuiden
van het dorp, en deze nachtelijke
activiteiten duidelijk hoorbaar was in
het dorp. Ook palen afgebroken door
kistwerking van het ijs op het Wad die
dienden als zeewering, maar ook
dampalen en damleggers werden
niet gespaard. In de meeste gevallen
was het in de dorpsgemeenschap
een publiek geheim door wie de
dergelijke nachtelijke activiteiten
uitvoerden.

In de oorlog ontstond er een grote
voedsel schaarste vooral in de
Randstedelijke gebieden, en in
beelden vastgelegd dat mensen met
fietsen, karretjes en kinderwagen het
platteland introkken voor voedsel en
vaak aangewezen waren als koolraap
en tulpenbollen. Dit in tegenstelling
van de boeren bevolking die met
eigen producten, melk, vlees,granen
en aardappelen ruimschoots in
eigen behoefte konden voorzien.
Daarnaast was er een groot tekort
aan brandstof in de vorm van turf en
kolen dat zich ook op het platteland
afspeelde . Als alternatief was men
vooral aangewezen op hout, maar
langzamerhand
in verloop van
de oorlogsjaren nauwelijks nog
beschikbaar was. Om toch nog
enigszins wat spaarzaam hout te
verzamelen werd al op grote schaal
clandestien in de nachtelijke uren
bomen gekapt voor eigen gebruik.

Op de boerderij “Haerda State” van
Jan Jukema werd voor het vaste
personeel in de laatste hongerwinters
tarwe ,melk en aardappel producten
toe bedeeld, en een boom gekapt
en verdeeld onder het vaste
personeel als brandstof.
In de vroege morgen omstreeks 4 uur
voor het melken van de koeien werd
mijn vader verrast met het ontbreken
van de grote zware houten dampaal
, en geen enkele twijfel bedoeld als
brandhout.Met de komst van het vaste
personeel om zes uur, gebruikelijk
de voorkomende werkzaamheden
te bespreken, werd de aandacht
gevestigd naar de verdwenen
dampaal.
De
verontwaardiging
was groot en gespeculeerd, hoe,
26

te voeren. In een meer uitgebreide
zoektocht werd het brandhout
alsnog gevonden in een kast van
de woonkamer. Met de gepleegde
diefstal werd Harm ontslagen en ook
de woning als huurder opgezegd.

waar, wanneer maar vooral wie
hiervoor verantwoordelijk was. Één
van de vaste werknemers op de
boerderij was Harm Pietsje de Vries
woonde in het arbeidershûs aan
de Haerdewei (wer’t Ypke en Joke
wenje) die verhuurd werd onder
het vaste personeel, met twee
woningen onder één dak, met als
buren Rommert en Janke Boomsma.
Met de discussie over de verdwijning
werden alle mogelijke scenario’s
uitvoerig besproken maar geen enkel
vermoeden of aanwijzing van een
vermoedelijke dader.

Het groot te kort aan brandstof werden
vele families bijna gedwongen om
brandstof te verzamelen in de vorm
van allerlei soorten hout. Hierbij
kreeg het stelen een geheel andere
lading, en min of meer getolereerd
werd in de dorpsgemeenschap. Met
de scherpe geplaatste opmerking
van Harm, ingezet als afleider voor
zijn eigen diefstal, en feitelijk zijn
onschuld op voorhand als verdachte
al wilde uitsluiten, mislukte met de
bewijsvoering in de woonkamer. Het
meenemen van hout werd min of
meer geaccepteerd, omdat vele
families zowel als heler of steler geen
schone handen hadden.

In het verloop van de discussie
maakte Harm nog een duidelijk
gerichte opmerking dat de nachtelijk
dief een niet misverstaande straf
verdiende.
Na de discussie was het Rommert, de
buurman van Harm, die mijn vader
informeerde over de roerige nacht,
waarbij duidelijk hoorbaar was met
aanhoudend zaag geluiden van
uit het hok gelegen achter het huis.
Rommert verzekerde mijn vader
dat de dampaal hier in parten is
gezaagd. Dit gaf de aanleiding
om het aan te geven op het politie
bureau, en vervolgens een zoek
actie werd uitgevoerd in het hok
maar zonder enige aanwijzing van
zaag activiteiten. Rommert wist mijn
vader zonder twijfel opnieuw te
overtuigen een tweede zoektocht uit

Maar het stelen als werknemer op
je eigen boerenbedrijf werd in zijn
algemeenheid sterk veroordeeld
en gaf veel opschudding maar ook
hilariteit onder dorpsbewoners.
Joop Jukema.
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Ellen Blazer
In onze zoektocht naar verhalen
over de 2e wereldoorlog, kwamen
we ook nog een verhaal tegen van
Ellen Blazer, een Joods meisje, die
voor een paar weken bij Sybe &
Grytsje Andringa onder gedoken
heeft gezeten, ze heeft zelf een
‘boekje’ geschreven over haar
oorlogsbelevingen.
Een
kleine
samenvatting van dit verhaal.

Na verschillende onderduikadressen
in en rond de randstad, kwam ik met
mijn 2 broers in Friesland terecht.
Als meisje van 11, kwam ík Ellen
(voorheen Esther) naar de boerderij
op Koehool, waar het gelijk vertrouwd
voelde. Dat kwam ook door het
jongetje van 2 (Geert), net zo oud als
m’n eigen broertje en er was nog een
baby (Jitske). Hun heit en mem waren
lief, geduldig en vol begrip.
Voor stadsmeisje als ik was het

allemaal vreemd, het leven op het
land, de taal, geen stromend water,
gas en elektriciteit, bidden voor het
eten.
Geen wc, maar een ‘húske’ met
houten ton en deksel. En een stal vol
koeien, schapen en kippen.
De eerste zondag in Oosterbierum
ging ik mee naar de kerk, nog nooit
een kerk van binnen gezien (alleen
een enkele keer een synagoge)
Er speelde een orgel, de dominee
had een zwarte jurk aan. De vrouwen
droegen hoeden en de mannen
sombere pakken. Voor wat er verder
gebeurde begreep ik weinig, behalve
dat er een kindje werd gedoopt, het
maakte allemaal behoorlijk indruk
op mij. Want de volgende dag
speelde ik het allemaal na met de
arbeiderskinderen in de schuur, zo
gebruikte ik strobalen als kerkbanken
en ging ik een pop dopen.
Er was genoeg eten op het Friese
platteland, meer dan ik de laatste
maanden had gehad. Maar ik moest
wel erg wennen aan de Friese taal,
het eerste woord dat ik leerde was
soepegrottenbrij (karnemelkse pap).

dan bij Sybe en Gryt, maar daar kon ik niet langer blijven, omdat ze het toch niet
helemaal vertrouwden met mâle Douwe (NSB-er) die een paar huizen verderop
woonde.
Ons gezin, m’n broers, m’n ouders en ik hebben het geluk gehad dat we allemaal
de oorlog hebben overleefd.
Hieronder het gedicht wat Ellen Blazer heeft geschreven voor Sybe en Grytsje
hun 50e trouwdag.

Het achterhuis is iedereen vertrouwd
Het kind dat daar geleefd heeft en geschreven
Is door het dagboek toch nog blijven leven,
Terwijl de wereld nu nog om haar rouwt.
Het huis aan ’t einde van het Friese land
Waar ’n ander kind een schuilplaats heeft gekregen
Dat kom je slechts als je verdwaald bent tegen.
In mijn gedachten staat het ingebrand.
’t Was jullie huis, ’t werd mijn geborgenheid.
Die maken dt ik dit kan schrijven
Van die gevoelens raak ik nooit bevrijd.
Dat jullie altijd veilig mogen blijven
Onder de bescherming van Gods hand,
Wens ik het liefste paar van ’t Friese land!
Mei ’89
Ellen

Na een paar weken ging ik naar m’n
oorspronkelijke pleegouders 5 km
verderop, een broer van Sybe en
zijn vrouw, omdat hier geen kinderen
waren, voelde ik me hier minder thuis
29
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Wist u dat...

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.

Dit voor de Oosterbierummers erg fijn
loopt als je naar huis mag lopen.

Iedereen nu wel weet dat je in het
centrum van Oosterbierum maar 30
mag rijden.
Het even heeft geduurd maar bij de
politie het wel veel op lijkt te leveren,
want ze hebben alweer zichzelf verrijkt. Het hier hopelijk bij blijft, omdat
het punt nu wel duidelijk is.

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

Oosterbierummers altijd vol wilde
plannen zijn en altijd vele wilde verhalen de ronde doen. Het blijkt dat
er campings komen in ons dorp.
Het toerisme erg in opkomst is en ieder zijn dorp of weiland of kaatsveld
openstelt voor tenten/caravans of
campers. Oeps, die arme Ype het
nog druk krijgt met koffie en thee en
ontbijt serveren!
‘Over Ype gesproken: wist u dat het
Mienskar naast broodjes Ype, ook
broodjes Lies verkoopt?
En er ook een broodje Transgender te
verkrijgen is voor mensen die hier niet
tussen kunnen kiezen?
En dat er op 14 februari zelfs een speciaal Valentijnsmenu was?’

Dat de kaatsvereniging helaas niet
meer onder ons is. Maar dat de redding nabij is voor het kaatsveld. Er
een zitting geweest is van alle belanghebbenden om het kaatsveld te
redden en te behouden. Als de Flambou nu meer aan buiten sport doet.
De toneelvereniging een Iepenloft
Spul doet. Oranjevereniging ook eens
een kleintje dorpsfeest houdt. En de
dominee een prachtig buitenpreek
houdt, dan heeft het kaatsveld ook
weer recht van bestaan.
Er natuurlijk een commissie bezig is die
zich hierover buigt en het in goede
banen leidt.

Dat er veel gebrek aan parkeerplek
is, vooral in de Buorren. Men de auto’s nu maar voor de huizen parkeert
i.p.v. erachter of ernaast. Dit de mensen met rollators weer meer looproute geeft. Die hebben nu brede ruimte
op de doorgaande weg. Veiligheid
ook maar een luxe is?

De Slachtemarathon ook weer begint te leven.
We nu een officiële Facebookpagina
van de Slachte Oosterbierum hebben
Ze druk op zoek zijn naar vrijwilligers,
dus meld u massaal aan. Maar uit vorige edities blijkt dat wij ons als klein
dorpje ontzettend kunnen verenigen
en iets moois kunnen neerzetten.
De eindstreep van de slopende tocht
bij Gerrit Jukema ligt.
31

Dorpsblad van Oosterbierum en Klooster-Lidlum

Sint Joris nr. 1, maart 2020 – jaargang 34

Friese Uitvaartverenigingen: de Krêft fan Mienskip
Online magazine
Onlangs is de eerste editie van een
online magazine uitgebracht: ‘Parels
in Fries uitvaartland’. Het magazine is
te lezen via de site van de federatie.
Maar staat inmiddels ook op de site
van Oosterbierum (www.oosterbierum.info). Ga naar het kopje Verenigingen, Uitvaartvereniging. Daar vind
je alle informatie over onze vereniging.

Waarom zou je lid worden van een
uitvaartvereniging? Dat is toch allang
achterhaald? Mogen wij je uit de
droom helpen? De Friese uitvaartverenigingen staan midden in de ‘mienskip’, ze zijn betrokken en dichtbij. Hun
meerwaarde voel je op momenten
dat het écht moeilijk is. Als een dierbare overlijdt. Kostbaar in de zin van
traditie. Immers, deze verenigingen
zijn opgericht vanuit de behoefte
de mededorpsgenoot, met respect
te begeleiden op zijn of haar laatste
reis. Toen – vaak al meer dan 100 jaar
geleden- en ook nu nog altijd zonder
winstoogmerk.

Digitale Nazorg
Het gebeurt. Je harde schijf crasht.
Je mobiel is kaduuk. Alles wat erop
staat lijkt weg. Of, en ook dat gebeurt: een geliefde sterft. Op zijn of
haar telefoon of laptop staan dierbare gegevens. Je kunt er alleen niet
bij. Je hebt geen wachtwoorden. Op
die momenten kun je aankloppen bij
Digitale Nazorg. Meer informatie kun
je vinden via de site van de federatie. Als lid van onze vereniging kun je
15% korting krijgen op de diensten.
Het enige dat je hoeft te doen is een
mailtje sturen naar ons de.leste.eare@
gmail.com. Je ontvangt dan van ons
een code die je kunt doorgeven bij je
aanmelding.

Vernieuwde site van de Friese federatie
Onze vereniging is aangesloten bij
de Friese federatie van uitvaartverenigingen samen met nog zo’n 190
plaatselijke verenigingen. Want door
de krachten te bundelen kun je gebruik maken van elkaars kennis en
kunde. Onlangs is de website van de
federatie vernieuwd. Een bezoek aan
deze site bevelen wij van harte aan:
www.uitvaartfederatie.nl.

Datum ALV
Op maandag 30 maart om 20.00 uur
in ‘It Mienskar’ is de algemene ledenvergadering van onze vereniging. In
32

bierum.info, onder het kopje Verenigingen, Uitvaartvereniging. Gastspreker deze avond is ds. U. Tjallingii. Hij
spreekt over het thema ‘Rouwverwerking’. Je bent van harte welkom!

deze vergadering leggen we aan
de leden ter instemming een voorstel
neer voor over het gebruik van een
nieuwe rekentool. Dit voorstel en het
concept jaarverslag 2019 staat op de
site van Oosterbierum, www.ooster-

Nu ook speciale urnenplekken op het kerkhof
in Oosterbierum!
Op het kerkhof in Oosterbierum is
ruimte gemaakt voor speciale urnenplekken. De gereserveerde rijen bevinden zich aan de Noordzijde (dus
aan voorkant van de kerk) onder de
toren van de Sint Joris Tsjerke.
Er zijn verschillende mogelijkheden
voor het begraven van een urn. Er
kan bijvoorbeeld een kelder geplaatst worden in de aarde, waar
later de urn in kan worden bijgezet.
Ook is het mogelijk om de urn zonder
kelder te begraven. De tarieven voor
een urnengraf liggen vanwege het
kleinere formaat wat lager dan die
van een normaal graf.

meter. Een steenhouwerij kan u adviseren over gedenktekens voor een
urnengraf.
Wilt u meer informatie over een urnenplek dan kunt u contact opnemen
met Sybren Klaas Visser, administrateur van het kerkhof te Oosterbierum.
Telefoonnummer 06-53842374, mailadres: kerkhof.admin@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl. Bij hem kunt u ook
terecht voor het reserveren van een
urnenplek (het kopen van een grafrecht).

Omdat een urnenplek kleiner is dan
een normaal graf is een eventueel
gedenkteken vaak ook wat kleiner
van formaat. Denk aan een maximale grafbedekking van 60 bij 60 centi33
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Slachtemarathon 2020

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

Zaterdag 13 juni 2020 is het zover: de
Slachtemarathon 2020!
De route loopt dit jaar van Raerd naar
Oosterbierum en daarom organiseren
wij de finish.

rect jouw voorkeur aan ons door: wil je
helpen bij het opbouwen/afbouwen
van het terrein, bij het parkeren of als
verkeersregelaar, gastheer/gastvrouw,
of blokjesgever?

Bij de Slachte editie van 2016 hebben
we de hulp en inzet mogen ontvangen
van veel vrijwilligers uit ons dorp. Ook dit
jaar kunnen wij de hulp van vrijwilligers
goed gebruiken om de finish zo goed
mogelijk te laten verlopen. Het gaat
vooral om verkeersregelaars, gastheren/gastvrouwen, mensen die het parkeren kunnen begeleiden, mensen die
de blokjes uitdelen aan wandelaars,
maar ook zijn er handen nodig om het
terrein op te bouwen en af te breken.

Natuurlijk organiseren we kort voor aanvang van de Slachtemarathon nog een
vrijwilligersavond in It Mienskar om iedereen goed te instrueren. Vergeet ook
niet onze splinternieuwe Facebookpagina een like te geven om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Je
vindt ons terug als ‘Slachte Wurkgroep
Easterbierrum’
We hebben op 13 juni veel vrijwilligers
nodig en zouden het daarom erg leuk
vinden als zoveel mogelijk mensen weer
willen meehelpen tijdens de Slachte.
Hopelijk tot 13 juni!

Lijkt het je leuk om weer mee te helpen?
Heel graag! Eind maart zal de werkgroep in Oosterbierum bij de deuren
langsgaan om vrijwilligers te werven. Het
is ook mogelijk om jezelf nu alvast aan
te melden als vrijwilliger. Mail dan naar
slachte@oosterbierum.info en geef di-

Namens de Slachte Wurkgroep Easterbierrum,
Rixt de Jong & Johannes Wolbers

Jaarvergadering Dorpsbelang Oranjevereniging
De jaarvergaderingen van de de Oranjevereniging en Dorpsbelang worden niet in
april gehouden. Beide verenigingen maken later een alternatieve datum voor de vergaderingen bekend.
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sleutel lag bij Jappie thuis. Nét voordat de kist om de hoek kwam, lag het
graf klaar zoals het moest.

de steen kwam lichten en een kango,
hulp bieden.
Bij het grafdelven worden bodemvondsten gedaan. Naast schedels
en beenderen, worden ook munten,
knikkers van klei en haarkammen van
vrouwen gevonden. Als het graf op
diepte gegraven is, wordt er nog een
kuiltje gegraven waarin de gevonden
beenderen weer een plekje krijgen.
Om te kunnen delven op de juiste
plek, staan langs de kerkmuur paaltjes
met nummers. Deze paaltjes geven
de rijen aan. Om in de rij het juiste graf
te kunnen vinden, is er een ketting die
om het paaltje geplaatst kan worden.
De ringen in de ketting markeren de
afzonderlijke graven in de rij.

goed te verdelen. Heel begrijpelijk als
je weet dat de werkzaamheden op
het kerkhof na het gewone werk verricht werden. Dat er nu ook meer tijd
overblijft voor het gezinsleven, vinden
Jappie en zijn vrouw Cobie heel fijn.
In al die jaren dolf Jappie 279 graven,
vaak samen met Sybren Klaas Visser.
Een graf delven met twee personen
neemt drie uren in beslag. En als de
eerste 10 centimeter aarde diep bevroren is, het dubbele aantal uren. Er
zijn niet veel begrafenissen geweest
tijdens een hevige vorstperiode. De
laatste keer dat dit voorkwam, konden de flex van de steenhouwer die

Na 30 jaar werkzaam geweest te
zijn als grafdelver en als onderhoudsman van het kerkhof, heeft Jappie
de Groot per 1 januari 2020 afscheid
genomen van deze functies. Met een
dienstverband van 30 jaar, staat Jappie hoog op de lijst wat jaren betreft
als werknemer van onze kerk. Voor
zo ver wij konden naspeuren, prijkt
alleen dominee Loor boven Jappie
aan de top.
Het is de darmziekte geweest, die
Jappie tot de keuze van stoppen
leidde. Het lichaam kan minder aan
en hij is genoodzaakt om zijn energie
36

Of die keer toen er bij het zakken van
de kist het geluid van een enorme
scheet klonk, afkomstig uit een van
de dragers. Achteraf bleek de herkomst van het geluid de bilnaad van
een broek van een van de dragers te
zijn, die compleet uitgescheurd was.

Jappie herinnert zich 1995 als een zeer
aangrijpend jaar. In dat jaar moest hij
graven delven voor twee baby’s en
voor drie jongeren die in de bloei van
hun leven omkwamen bij ongelukken.
Er gebeurt ook wel eens iets onverwachts op de begraafplaats. Jappie
ontdekte, net voordat de kist de kerk
zou verlaten, dat hij de balken en de
touwen boven de kuil vergeten was te
plaatsen. De toenmalige uitvaartleider, Hein Dijkstra, sommeerde Jappie
om zo snel mogelijk touwen en balken
te halen. Het schuurtje staat dichtbij,
dus geen probleem zou je denken,
maar het schuurtje zat op slot en de

Bij het passeren van de kerk zagen we
vele malen Jappie maaien, schoffelen, zout strooien, grafdelven en alle
andere werkzaamheden verrichten
die horen bij het onderhoud van de
begraafplaats. Die tijd is nu voorbij.
Jappie, dank voor al het werk op
onze gedenkplek van overleden dierbaren.
Bibi de Vries
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Om’e toer
voor jouw grijze haren”. Ik op in stoel sitte, Broer der achter en dan playbacke.
Mar moatte jimme miene dat hy dat
woe?! Hy spuide sok raar goad, hoe krige ik it ien it hier, hy mei my op it toniel
nee yn gjin hunderd jier! Jimme kinne
wol yn tinke hoe lilk as it wie, poer. Ik ha
noch tocht sil ik Andries de Haan freegje
mar dy man is sa drok oan it fertimmerjen doch ik dochs mar net. Letter seach
ik yn’e krante dat hy mei dien hie mei
toanielploech. Sy diene de nonnen en
ha ek noch in priis won, nee net de earste, die wie foar die moaie lytse famkes
en ek Sybren Klaas hie mei syn Janneke
in priis.

Minsken, minsken wat in waar! Hurde
wyn, hagelstienen, reinwetter, it hâld
net op! Ik ha skjin myn nocht hjir fan, je
soenen mar krekt as de beren in wintersliep hâlde. Broer liket dat net goed ta
hy sei: “Wa moat dan myn iten klear
meitsje en myn bêd ferskinje?!” Jimme
sjogge no wol hoe ik him bedoarn ha.
Ha jimme ek nei it Mienskar west, der’t
bern en grutte minsken mei dienen oan
de playback sjow?! Ik ha heard dat it
wakker moai wie! Ik ha net hinne west.
It sit sa: ik woe mei dwaan mei Broer, ik
seach it hielendal foar my, ik woe ha
dat wy dat ferske fan Gert en Hermien
diene, jimme witte wol “Ik heb eerbied

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
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vervolg:

Om’e toer
wol op é boefen passe.
No dat sil wol sa wêze mar slim is it al!
Juster hearde ik dat der brân wie by
Sjoerd en Annie Houtsma yn ‘e pellets
en dat mei de hurde wyn, de hiele boel
hie wol yn ‘e brân stean kint! Krekt as
lesten op in snein hiene hja in kears brâne litte. Ik sei tsjin Broer dat hie mâl gean
kint, ús doarp hielendal oerstjoer, allegearre minsken te sjen.. Broer wie doe sa lilk
op my hy sei ”de fantasije is wer ris mei
dy op’e loop, dat fan dy kears fûl wol
wat mei, hja ha him gewoan út blaast.
Moast net alles leauwe wat de minsken
dy fertelle”.

Mar kinne jim no wol begripe dat ik der
net hinne woe want dan seach ik de
hiele jûn dat Broer en ik der ek stean
koene.
Dat wie ek wat mei Max de Groot! Hast
alle fingers der ôf, hy hat de fingers yn
de blender hân! Hy hie spinazie yn dat
ding dyn en dat woe net rjocht, Paul sei
noch ”Max, der moat earst wetter by”
mar Max lustere net en triuwe mei de
hân de spinasie der troch wylst dat ding
oan stie, mei it gefal alle fingers der ôf
allegearre bloed, de fingers in in doek
en sa hurd nei it siekenhûs en der ha hja
prebearre om dy fingers der wer oan te
naaien. Ik sei tjin Broer dat ha je mei dy
moderne dingen.

No ik hâld op, ik doar neat mear op papier te setten. Broer altyd mei syn kretiek,
mar wat wol wier is dat we mei de diakonie en eten in eigen dorp nei radio Fryslân geane en dan letter mei elkoar ite. Ik
gean mei, jimme ek?

Broer syn sizzen is doch no mar mear as
de helft fan it ferhaal ôf, want sa slim
asto it seist is it hielendal net. It giet mar
om ien finger der as it topke ôf is, dat it
falt wat ta. Hy kin sûnder dat topke ek

Groetnis Jaike

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.
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Zwanger worden?
Laat eerst samen je DNA onderzoeken!
Thema-avond over nieuwe genetische test in het Twaskar te Minnertsga
op 23 april 2020.

kom in de samenleving? De onbezorgde zwangerschap bestaat al niet
meer, moet nu ook de kinderwens
worden gemedicaliseerd? Of vinden
we die test juist een goed idee omdat
daarmee veel ernstig leed bij kinderen en hun ouders kan worden voorkomen? Zou die test voor alle paren
met kinderwens moeten worden vergoed?

Er was de afgelopen jaren veel discussie over de NIPT test waarmee paren
die zwanger zijn kunnen kijken of hun
kind misschien een afwijking heeft, zoals Down syndroom. Dat leidt tot lastige keuzes over uitdragen of afbreken
van de zwangerschap. Er is nu in Groningen een nieuwe test beschikbaar
waarmee paren al vóór de zwangerschap te weten kunnen komen of ze
een hoog risico hebben op een kind
met een erfelijke ziekte. Het gaat om
ziektes die zich alleen openbaren als
beide ouders ‘drager’ zijn van hetzelfde foutje in hun DNA. De test kijkt naar
dragerschap van vele tientallen ernstige ziektes tegelijk. Als je dat al vóór
de zwangerschap weet, kun je daar
rekening mee houden. De test zelf is
niet belastend; er is alleen wat bloed
voor nodig van beide partners. De
Groningse test kost 950 euro, alleen
paren met een medische indicatie
krijgen dat vergoed.

Spreker op deze avond is prof dr. Irene van Langen, hoogleraar klinische
genetica in het Universitair Medisch
Centrum Groningen (UMCG). Zij kan
ons niet alleen helpen deze nieuwe
ontwikkeling beter te begrijpen, maar
ook om met elkaar na te denken over
de vele vragen die dit oproept.
Aanvang op 23 april is 19.30u (einde
ca. 21.45u). Na de pauze is er ruimschoots gelegenheid voor vragen en
discussie. De toegang is vrij; bij de uitgang staat een collectebus voor de
onkosten van de avond. Iedereen
hartelijk welkom!
Organisatie:
Werkgroep Bijzondere Thema Avonden Barradeel.
Contact: Wybo Dondorp (Tzummarum) via 06-11184355
wybodondorp@gmail.com

Deze nieuwe test leidt ook tot discussie. Hoe ver gaan we in het voorkomen van de geboorte van kinderen
met ziektes en handicaps? Zijn straks
alleen ‘perfecte kinderen’ nog wel42

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
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www.Lambweston.eu.
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