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Van de redactie
Sint Joris, schroom dan niet om de
redactie aan te spreken.

Lieve dorpsgenoten, voor u ligt de
laatste Sint Joris van dit jaar. Elke editie
proberen we met input van jullie een
leuk gevulde Sint Joris te krijgen, maar
allermeest hopen we in deze tijd dat
dingen die worden georganiseerd
ook doorgang hadden kunnen
krijgen! En dat we dan in het
dorpskrantje hiervan een verslag
kunnen lezen. Gelukkig hebben een
aantal dingen wel doorgang kunnen
hebben, waar u over kunt lezen.

Langs deze weg willen wij ons mederedactielid Tessa en Willem ook nog
van harte feliciteren met de geboorte
van hun dochter Jildau.
De volgende Sint Joris staat weer in het
voorjaar gepland, dus uw bijdrage,
copy, foto’s of andere nieuwtjes
ontvangen we graag voor begin
maart 2022 op het onderstaande
mailadres!

Maar we hadden graag de
gezelligheid van de donkere dagen
van Kerst en Oud & Nieuw met onze
dorpsgenoten willen vieren. Langs
deze weg willen we jullie allemaal
heel fijne feestdagen toe wensen en
mochten jullie iets willen plaatsen in,
of goede ideeën hebben voor de

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.

Redactie:

Vormgeving:

Coverfoto:

Sara Mulder

Terp 10 Communicatie

Helena de Vries

Hester Andringa

www.terp10.nl

Tessa Koster
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De tiid hald gjin skoft
Het raamwerk voor de nieuwe dorpsvisie is zo goed als klaar. In een aparte DB vergadering in januari gaan we
deze bespreken. In de loop van 2022
wordt het dorp hiervan op de hoogte
gebracht.
We hebben het al meerdere keren
vermeldt in de Sint Joris maar het aantal vernielingen in ons dorp baart ons
zorgen. De kweekkas op de Kloostertuin is geruïneerd, bushokjes moeten
het ontgelden, nieuwe plantenbakken worden in de sloot teruggevonden, ramen in de kassen worden vernield. We kunnen aangifte doen bij
de politie maar als u dat te bezwaarlijk vindt mag u ook dorpsbelang in
kennis stellen. Dat kan anoniem en
ook onder strikte geheimhouding.
We moeten dit met elkaar proberen
op te lossen. Als u iets heeft gezien of
gehoord of als u beelden op camera
heeft vastgelegd meld het ons en/of
de politie.

Ik weet dat mijn vader dit vaak zei
als er weer een jaar voorbij was. Hoe
ouder je wordt hoe sneller een jaar
voorbij is. Zo voelt dat voor mij nu ook.
Het is nog maar net oud en nieuw
geweest en nu staan we alweer voor
een volgende jaarwisseling. Een memorabel jaar was het voor de hele
wereldbevolking en dus ook voor ons.
Corona heeft ons veel beperkingen
opgelegd; iets wat we in ons werelddeel totaal niet gewend zijn de laatste decennia. Maar dat leert ons wel
dat alles wat we al hadden of hebben niet automatisme is. We mogen
hopen dat deze situatie het komende jaar verbeterd.
Ook voor ons dorp is het een speciaal
jaar geworden. 2021 lijkt het begin te
zijn van een nieuwbouwplan wat een
flinke uitbreiding van ons dorp betekend. Na eerst alle politieke partijen
achter ons te hebben, kregen we in
de gemeenteraadsvergadering van
28 oktober het deksel op de neus,
toen 2 partijen onverwacht een ander standpunt in namen. Gelukkig is
er na een vruchtbaar gesprek met 2
wethouders toch nog toestemming
gegeven door te gaan met onze
plannen. Er zullen nog wat hobbels
moeten worden genomen maar het
lijkt erop dat in het voorjaar van 2023
de eerste schep de grond in kan. Het
plan is plusminus 25 huizen te bouwen
omgeven door veel groen en water.
Voor 2022 werk aan de winkel dus.

Vergaderen blijkt moeilijk in deze coronatijd. Al 1,5 jaar is er niet de gelegenheid geweest elkaar fysiek te
treffen en we weten ook niet of dat
in 2022 lukt. De bestuursvergaderingen van dorpsbelang moeten wel
doorgaan. In het voorjaar van 2022
treden er een 3 tal bestuursleden
af. We moeten wel voor vervanging
zorgen. We hebben 3 dorpsgenoten
gevonden die bereid zijn zitting te nemen in het bestuur. Gerrit Jan Visser,
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te gaan met beperkingen. En blijf ons
inspireren met nieuwe ideeën en suggesties.

Alise Steenstra en Peggy Beerta gaan
deze winter al meedraaien zodat we
ze kunnen inwerken. Dank dat jullie je
in willen zetten voor het welzijn van
het dorp.

Het bestuur wenst u een goede jaarwisseling en een in alle opzichten
een goed en vooral gezond 2022 toe.

Ik hoop dat we in 2022 weer wat meer
vrijheid krijgen om elkaar op verschillende plekken te kunnen ontmoeten
en het “normale” leven weer op te
pakken. Het is nu toch proberen om

Voorzitter Dorpsbelang Oosterbierum
– Klooster Lidlum
Rintsje Visser

College Waadhoeke en Dorpsbelang vinden
elkaar in woningbouw Oosterbierum
Wethouder Haarsma: ‘Dit initiatief
vanuit Oosterbierum vinden we hartstikke mooi en belangrijk. Dus stappen we samen in de trein en zien we
hoe de route gaat. En al is de weg er
naar toe nog onzeker, het doel van
de reis is de stip op de horizon die het
dorp gezet heeft.’
Voorzitter Paul Bronsgeest van de
werkgroep Woonvisie Oosterbierum is
in zijn nopjes over de uitkomsten van
het gesprek. ‘Wethouders Haarsma
en De Pee tonen moed om de ambities van ons dorp te omarmen en
ons te steunen. Natuurlijk komen we
op weg naar 2023 nog tal van vragen
en problemen tegen, maar onze ambitie is nu een gezamenlijke ambitie
geworden.’

Het college van gemeente Waadhoeke steunt Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum in haar ambities
voor de woningbouw in Oosterbierum.
Daarbij is het doel dat in 2023 de eerste schep in de grond kan. Met het
plan ‘Grutsk op ús eigen romte’ wil
het dorp 25 woningen bouwen, nieuwe natuur en een recreatiegebied
voor het dorp ontwikkelen.
Beide partijen weten dat er nog de
nodige hindernissen overwonnen
moeten worden om het einddoel te
kunnen realiseren, maar zijn het eens
dat er woningen gebouwd moeten
worden die zowel duurzaam als blijvend betaalbaar zijn voor inwoners
van Oosterbierum.
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Nieuws van Sport en Spel commissie

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.

Het is voor iedereen, voor jong en
oud! En zeg nou zelf we hebben wel
weer zin in een gezellig samenzijn.
Daarom meedoen en we maken uw
wensen waar.

Het blijft ons allemaal wel bezig houden het sportveld, ook in de winter.
Het hokje wordt winterklaar gemaakt
zodat we er in het voorjaar van kunnen genieten.
Ook zijn we druk bezig met een agenda voor volgend jaar op te stellen.
Maar we beginnen met de vraag:
Wat willen Oosterbierummers als
sport/activiteit op het sportveld?
Terp 10
8854 AD
Oosterbierum
0518 - 481494
info@terp10.nl
terp10.nl

Ook willen we graag ons dorp in
het licht zetten dit jaar!
Wat zou het mooi zijn dat elke straat
mooi versiert wordt met lichtjes.
Een leuke veilige coronaproof activiteit die je samen met je buren kan
doen.
Zet je straat in het licht en je kan er
een leuke prijs mee verdienen.
Begin januari maken we dan bekend
welke straat het mooist/leukst/verassend/creatiefst verlicht is.
Zo kan het hele dorp met de kerstdagen een mooie dorpswandeling
maken.

Daarom komen wij met een hele
leuke en korte enquête voor Oosterbierum.
Iedereen kan het op een digitaal
maar ook schriftelijk heel makkelijk invullen en verzenden.
Dit gaat via een link die u/jullie van
ons krijgen begin januari. Voor de
mensen die het liever schriftelijk in willen vullen liggen er dan exemplaren
in it Mienskar klaar.
Graag allemaal invullen en meedoen.

Wij wensen iedereen een mooi en
sportief 2022
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Rabobank Coöperatiefonds keert € 56.250 uit
De bank steunt daarmee activiteiten
en projecten die gericht zijn op het
verbeteren van de maatschappelijke
en economische omgeving. Het gaat
dan om projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg
van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp
of buurt.

De Commissie Coöperatiefonds van
de Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland steunt 17 projecten in de
regio met een totale bijdrage van
56.250 euro. In juni dit jaar keerde zij
al 44.750 euro uit aan 13 projecten.
Daarmee geeft Rabobank dit jaar
maar liefst 100.000 euro aan verenigingen en stichtingen in de regio Leeuwarden-Noordwest Friesland.

De Rabobank vult het Coöperatiefonds jaarlijks met een deel van de
winst om de regio mooier te maken.
Met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de
Rabobank nét dat stukje extra. Jelmer
Algra, Directeur coöperatieve Rabobank vindt het belangrijk dat de bank
op deze manier betrokken is bij de
omgeving. ‘Wij weten wat er speelt
en waar de behoeftes liggen: samen
met al die vrijwilligers maken wij het
verschil’.
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Een voortdurende liefde
In de schaduw van de toren van de
Sint Joris Tsjerke staat zijn huis. Hoe
vaak zou hij de klokken al hebben
horen luiden? Hoeveel voetstappen
zou hij al in zijn dorp hebben gezet.
Als jonge vent om ‘bôle te suteljen’ of
in de 47 jaar nadat de bakkerij haar
deuren sloot. Hoe vaak zou hij de
voordeur van Haerdawei 8 al achter
zich hebben dichtgetrokken om er
telkens weer terug te keren.

Op 23 oktober werd Reinder
Nouta 81 jaar. Een oorlogskind
uit 1940. Reinder is een van
onze oudste dorpsgenoten en
zonder twijfel de enige inwoner
van ons dorp die de woning
waarin hij is geboren nooit heeft
verlaten.

dat Reinder bij de pakken neer gaat
zitten. Dat past niet bij zijn karakter,
maar wanneer het over Maaike gaat
worden zijn ogen vaak vochtig.
Het was in september 1961 op een
dorpsfeest in Minnertsga dat Reinder
haar op een lange bank zag zitten
tussen haar vriendinnen uit Berlikum.
Een pepermuntje en een praatje bra-

‘Hoe is het’, begroet ik Reinder wanneer ik bij hem de hal in stap. Het
antwoord is veelbetekenend, ‘Goed,
mar net bêst’. Sinds zijn vrouw Maaike
in juli 2020 is overleden heeft Reinder
het lastig om zijn draai weer terug te
vinden. ‘De beste tiden hâw ik hân en
it bêste komt net wer’, legt hij uit. Niet

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds, in plaats van twee keer per
jaar, vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen
is 1 maart.
Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/lnwf
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De zondagse kamer is er nu echter
niet meer. Toen Maaike en Reinder
in 1974 een punt achter de bakkerszaak hadden gezet, maakten ze al
snel plannen voor een ingrijpende
verbouwing. Het kleine winkeltje,
de voorraadkamer en zondagse
kamer gaan op in de huidige ruime
woonkamer. In de gevel maken de
etalage en winkeldeur plaats voor
een raam. Zelfs de stenen in de
gevel van het huis verraden niet dat
het ooit anders was. Dat Reinder
hier woonde met zijn vader Jacob
Reinders Nouta, moeder Fokje Durks
de Vries, 4 broers en 3 zussen én een
feint en een faam die meewerkten in
het bedrijf en gezin.

ken het ijs van een wederzijdse liefde
op het eerste gezicht. Diezelfde
avond begeleidt hij haar op de fiets
naar huis en de week erna is hij weer
in Berlikum te vinden. ‘Ik wist wel wat
ik woe en do moatst it izer slaan as it
waarm is’.
Na vijfeneenhalf jaar verkering trouwen ze op 23 februari 1967. Die dag
was er geen winters zonnetje aan
een strakblauwe lucht, maar geselde
een vreselijke storm het Friese land.
Meteolink vermeldt er over: ‘Op 23
februari 1967 woedde er een zware
storm met soms orkaankracht op
de Wadden en de Duitse Bocht. Er
waren 22 doden te betreuren.’
Reinder herinnert zich dat bij de
boerderij van Douma de dakkapel
de lucht in ging, evenals talloze
dakpannen bij zijn eigen en andere
huizen. Wanneer Maaike en hij van
het feest in Berlikum terugkomen, is
de nieuwe kolenkachel door de trek
in de schoorsteen op hol geslagen.
In het kleine bakkerswinkeltje zijn de
chocolaatjes al gesmolten. In de
zondagse kamer is de kachel vuurrood en door de enorme hitte is het
behang van de muren gescheurd.
‘Wy wiene skrokken, it soe tichtby
west hawwe of it hûs koe yn ‘e brân
stien hawwe.’

Binnen zijn de sporen van het verleden gelukkig niet allemaal uitgewist.
Achter is de prachtige bakkersoven
er nog, opgetrokken uit geglazuurde
gele en rode stenen. In de hal klinkt
dezelfde winkelbel van weleer én
hangt de bakelieten telefoon nog
altijd aan de trap. Daar kwamen op
telefoonnummer 434 de bestellingen
binnen.
Het huis van Maaike, Reinder en hun
kinderen Jaap en Jetske, bestaat
uit drie kavels. De garage op Haerdawei 6 werd gekocht toen Reinder
nog een ventje was. Met Maaike
kocht hij later zelf Haerdawei 10
van buurman Niek van der Woude.
Het pandje uit 1800 was rijp voor de

Zo ver komt het gelukkig niet. Zijn
ouderlijk huis dat in 1939 gebouwd is,
blijft behouden.
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Ook de Haerdawei is in de tachtig
jaar die Nouta er woont, veranderd.
De vaart voor zijn huis is gedempt en
de bruggetjes zijn verdwenen. Niemand bindt hier de schaatsen nog
onder om via de dwarsstreek naar
de Put of via Tzummarum naar Franeker te schaatsen. Op zondagmiddag
ziet de ‘Sexbierumer dyk’ niet meer
zwart van jongens en meisjes die
heen en terug wandelen tot de brug
bij de Waslicht. Altijd richting Sexbierum en nooit naar Tzummarum.
Nouta: ‘Ik vind het normaal dat ik
hier ben geboren, opgegroeid en
nooit ben weggegaan. Dat het huis
één is met mij. Ik denk er niet over
na. Nog altijd ben ik hier thuis en ik
hoop dat ik hier nooit weg hoef.’

sloop. Waar iedereen in het dorp al
was overgestapt op een watercloset en diepriolering deed Van der
Woude dat niet. ‘Waar laat buurman toch altijd de tonnetjes met zijn
ontlasting’, vroeg Maaike zich vaak
hardop af.
Het antwoord kwam toen de Nouta’s
het huisje lieten afbreken. De inpandig gelegen gemetselde opvangbak
van regenwater werd door Van der
Woude als beerpunt gebruikt en
bleek tot de rand toe gevuld.
De put – hoewel onzichtbaar - is er
nog altijd, verstopt onder de prachtige tuin naast het huis. De muur die
de achterzijde van de tuin begrenst
is oud en zeldzame getuige van een
vervlogen tijd.
11
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it Mienskar
Door de coronamaatregelen die zijn
getroffen is It Mienskar gesloten van
17:00 tot 5:00 uur.
Hierdoor komen helaas veel vaste
activiteiten te vervallen. De verenigingen clubactiviteiten, het filmhuis en
de biljartkampioenschappen kunnen
allemaal niet doorgaan.
Wat er nog wel mogelijk is, is de
mannensoos op dinsdagmiddag, vrije
inloop van 13:30 uur tot 17:00 uur.
Inleg €3,00
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Ook It Keukentsje is op vrijdag en zaterdag van 17:00 uur tot 20:00 uur geopend voor afhaal. U kunt vanaf 16:30
uur telefonisch uw bestelling doorgeven, 0518-481956.
De huidige maatregelen gelden tot 19
december.
Ondanks dat het coronavirus er nog
steeds is, en de feestdagen misschien
wel weer niet zo grootst gevierd
kunnen worden als wat we hadden
gehoopt, wensen we iedereen hele
fijne feestdagen toe. Zorg voor elkaar
en blijf gezond. Namens bestuur en
beheerder van it Mienskar.
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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

>> 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

Algemene ledenvergadering De Laatste Eer
3 november 2021: in het teken van afscheid
dienst van de vereniging, maar van
de kerk. Zijn werk raakte echter onze
uitvaartvereniging. 30 jaar was Jappie werkzaam als grafdelver/grafwacht en onderhoudsman van het
kerkhof. Per 1 januari 2020 is hij hiermee gestopt.

AFSCHEID is passend bij een uitvaartvereniging. Traditiegetrouw worden
tijdens een algemene ledenvergadering de namen genoemd van mensen
die in het jaar ervoor zijn overleden en
waar onze vereniging diensten aan
heeft verleend voor en tijdens het afscheid. In de ledenvergadering van 3
november stonden wij stil bij de overledenen in de jaren 2019 en 2020.

Lieuwe Visser was vanaf 2006 drager
en heeft dit werk 15 jaar gedaan.
Waar veel dragers niet altijd beschikbaar waren, kon de bode altijd rekenen op Lieuwe.

Door de coronapandemie is de ledenvergadering van vorig jaar niet
doorgegaan. Gelukkig konden we
dit jaar onze leden weer uitnodigen
in ‘It Mienskar’. De vorige ledenvergadering vond plaats in april 2019
en in de 2,5 jaar daar tussenin kan er
veel gebeuren. Zo moeten wij dit jaar
afscheid nemen van meerdere personeelsleden. De ledenvergadering
van dit jaar stond daarom vooral in
het teken van dat afscheid. Het gaat
om dorpsgenoten die zich vele jaren
hebben ingezet voor het belangrijke
en waardige werk van onze vereniging.

Riemer Posthumus ging in 2005 in de
VUT en was vanaf 2006 beschikbaar
als drager. Zelf heeft hij bijgehouden
dat hij in die hoedanigheid 55 mensen naar hun laatste rustplaats heeft
gedragen.
Paddy Bergsma, die in verband met
vakantie niet aanwezig is, liet het bestuur weten: ‘aan alles komt een eind,
anders is er geen beginnen aan’. Hij
stopt na 41 jaar als drager van de vereniging. Hij is nog wel beschikbaar als
‘aflegger’ en blijft daarmee nog personeelslid.

Afscheid personeel
Tijdens de ledenvergadering namen
we afscheid van de volgende personen:

Hilly van der Schaar heeft ruim 43 jaar
dienst gedaan als ‘aflegster’ of, zoals
zij dit noemt, ‘verzorger’ van de overledenen. Hilly vroeg het bestuur voor

Jappie de Groot was officieel niet in
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mee met een ‘bak’ ervaring. Voorzitter Sybe reikt aan allen een bon uit en
de betrokkenen nemen een bloemetje mee naar huis.

de vergadering of ze bij dit punt zelf
een woordje mocht doen. En wat
een prachtige woorden waren dit.
Zij vertelde wat voor haar het werk
als verzorger heeft betekend. Ze is
dankbaar voor de samenwerking en
spreekt haar dank uit aan de nabestaanden van de overledenen die zij
mocht verzorgen.

Nieuw personeel
Zonder het personeel heeft onze vereniging geen bestaansrecht, we zijn
dan ook erg blij dat het ons gelukt is
opvolgers te vinden. Vanaf 1 november is Sybren Klaas Visser de nieuwe
bode van onze vereniging. Hij was
al reservebode en schuift hiermee
door als eerste aanspreekpunt bij
een overlijden. Zijn contactgegevens
staan op de website. Helaas kon hij
niet aanwezig zijn bij de vergadering in verband met corona van zoon
Fokke. Ditzelfde geldt voor zijn vrouw
Gerbrig Visser die is toegevoegd aan
de afleggers van de vereniging. De
nieuwe dragers zijn Ruben Bergsma,
Jan Rommert de Jong en Daan de
Vries.

Jappie Visser is de laatste in rij waar we
afscheid van nemen. Als bode was hij
het ‘uithangbord’ van de vereniging.
Een bode is het eerste aanspreekpunt
bij een overlijden. In samenspraak
met de familie regelt hij het afscheid
van de overledene. Jappie is 8 jaar
bode geweest en was daarvoor 7
jaar reservebode. Daarnaast was hij
drager vanaf 1977, we hebben het
hier over 44 jaar! En dan zijn we er
nog niet, want Jappie is ook 10 jaar
bestuurslid geweest, waarvan 4 jaar
voorzitter. In die tijd is hij ook voorzitter
geweest van het cluster van uitvaartverenigingen in regio Barradeel. In
die hoedanigheid heeft hij er voor gezorgd dat de clustervergaderingen in
‘It Mienskar’ werden gehouden. Mooi
voor ons dorpshuis, maar ook handig
voor het bestuur: een win-win situatie
dus. Met het afscheid van Jappie als
personeelslid nemen we afscheid van
een bode en drager.

Ook de nieuwe personeelsleden krijgen een warm applaus omdat ze zich
beschikbaar gesteld hebben.
Na de ledenvergadering hebben we
nog iemand bereid gevonden als
nieuwe drager, namelijk Jan Jukema
Wij hopen op een mooie samenwerking met alle nieuwe personeelsleden!
Afscheid oude kleding
Om met het begrip ‘afscheid’ af te
sluiten noemen we de kleding; we nemen namelijk afscheid van de oude

Met grote dank en een heel dik applaus voor al deze jaren werk voor de
vereniging nemen we afscheid van
bovenstaande personen en daar16

Als bestuur kijken we terug op een geslaagde en gemoedelijke avond met
een mooie opkomst!

pakken van de dragers. Ook deze
hebben vele jaren dienst gedaan,
maar zijn toe aan vervanging. Neeltsje heeft zich samen met Anja bezig
gehouden met het uitzoeken van
nieuwe kleding.

Tot slot: wat zou het mooi zijn als we
ook afscheid kunnen nemen van
het coronavirus. Helaas lijkt dat er
nog niet op. Laten we hopen dat de
slachtoffers beperkt blijven. Want wij
zijn dankbaar dat we dit werk mogen
doen, maar eerlijk is eerlijk: we zitten
er niet op wachten; het betekent
immers iedere keer opnieuw een ‘afscheid’.

Na de pauze en nadat Ype iedereen
heeft voorzien van een hapje en een
drankje, verschijnen Klaas Visser en
Roelof Houtsma op de ‘catwalk’ met
twee potentiële pakken. We vragen
de leden naar welk pak hun voorkeur
uitgaat en we zijn blij dat er een grote
meerderheid is voor één van de pakken. Dit maakt de keus voor het bestuur wat makkelijker. Hier kunnen we
mee verder. Wordt vervolgd.

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Oosterbierum & Klooster-Lidlum

17

advertentie

Sint Joris nr. 4, december 2021 – jaargang 35

WIST U DAT…..
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•

•

Er in ’t Mienskar eens in de zoveel
weken een kapper langs komt,
Je hier dus gewoon een afspraak
mee kan maken
Je niet meer met de bokkepruik
op hoeft te lopen
Er
aan
de
kerktoren
een
regenboogvlag wapperde
De Buorren daarvan zo in de war
raakte
Zij de straat toen vol hingen met
Oosterbierumer vlaggen
Men toen dacht dat er een nieuwe
politieke partij was opgericht
Dat toen iedereen het spoor wat
“bjuster” was
Zij toen maar zijn begonnen met
de kerstverlichting
Sinterklaas daar weer van in de
war raakte
Hij de Flambou niet meer kon
vinden door het felle licht
Juffen daar weer van in de
war raakten en gillend door de
skoalstrjitte renden
Er eieren zijn gegooid tegen de
ramen
Misschien daarom de eieren bij
Jukema een beste inflatie hebben
gekregen
De bloembollen weer netjes in de
mooie perkjes zijn gepland
Er mooie bloembakken kris kras
door het dorp staan
Bloembakken ook kunnen dienen
tegen fout geparkeerde auto’s

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Misschien
daarom
dat
de
bloembakken
steeds
worden
verplaatst
Er paaltjes staan in de Buorren
Dit ook goed werkt tegen fout
geparkeerde auto’s
Honden dit ook een fijn ‘pis’plekje
vinden
Er
een
bestemmingsplan
is
aangevraagd voor de leeg
staande kassen
Men er een legale hennepkwekerij
van wil maken
U bezwaar kan aantekenen bij de
gemeente
De Flambou een rookvrije school is
De kinderen massaal zijn gestopt
met roken in “stoptober”
Daarom elk bezwaar tegen de
legale hennepkwekerij welkom is
Er veel nieuwe inwoners in ons dorp
zijn gekomen
Er veel nieuwe inwoners in ons dorp
zijn geboren (vooral famkes)
Dat het laatste huis in Oosterbierum
verkocht is
Dat er niks meer te huur of te koop
staat
Daarom nieuwe huizen zeer
welkom zijn
Dit de laatste wist u dat was van
dit jaar
Er helaas weinig nieuwtjes waren
de laatste tijd
Dit toch echt door de coronatijd
komt!
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nieuwbouw, verbouw & renovatie.
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Wie Wat Waar
Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten kunt u
terecht op: www.oosterbierum.info
Chr. Oranjevereniging

Fryske Flinter Fonds

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

Buorren 2
8854 AH Oosterbierum
www.fryskeflinterfonds.nl

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

Dierenartsenpraktijk NW Friesland

VERBOUW

RESTAURATIE

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

mogelijkheden op:
www.bouwbedrijfhiemstra.nl

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

Gemeente Waadhoeke

Dorpsbelang

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

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

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

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

bouwbedrijf

Bouw op zeker met
goede garanties!

Hiemstra

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

Fryske Flinter (Energie Coöperatie)

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

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

Nij Bethanië

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

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

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Ouderensoos Oosterbierum

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

A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum

Protestantse Gemeente
Oosterbierum-Wijnaldum

Kaart- en biljartvereniging
De Famkes

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

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

Kloostertuin Oosterbierum

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

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

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

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

22

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

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

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

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

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

Zorgcentrum De Batting

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

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

Stichting Kinderopvang
Vijverstraat, Franeker
0517-380 680

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

Toneelver. “Ferdivedaasje”
Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
t.zuidema@ziggo.nl
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Even binnenkijken bij IKC de Flambou
December…..
De maand van Sinterklaas en kerst.
Vol verwachting klopten onze harten, want het is best even spannend
geweest of de Sint met zijn roetveegpieten een bezoek kon brengen aan
de school. Gelukkig, heeft hij op 1
december in alle groepen een bezoek kunnen brengen. Het was een
geslaagde ochtend welke is afgesloten met het eten van heerlijke pannenkoeken.
Helaas kan onze kerstviering dit jaar
niet plaatsvinden in de Sint Joriskerk.
Samen blijven we denken in mogelijkheden. We gaan kerst vieren, ieder in
de eigen groep.
Heel fijn is het dat we net als vorig jaar
in samenwerking met de club mooie
kerststukjes gaan maken voor de ouderen.

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

school uitbetaald. Zo kunnen we sparen voor bijvoorbeeld springtouwen
of andere schoolspullen. Hoe meer
ingeleverde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag!
In het kader van de dag van de
duurzaamheid heeft in oktober burgemeester Waanders een bezoek
gebracht aan groep 6, 7, 8. Zij is met
de kinderen in gesprek gegaan over
duurzaamheid, wat kunnen we zelf
doen aan duurzaamheid? Natuurlijk
kwamen ook de zonnepanelen op
het dak van de school ter sprake. Het
bezoek heeft ze afgesloten met het
voorlezen van een verhaal waarin
de duurzaamheid centraal stond. U
heeft hierover ook kunnen lezen in de
Franeker Courant en in Van Wad tot
Stad.

Duurzaamheid
Hebt u lege batterijen?? Lever ze in
op school!
In de hal van de school staat sinds
een paar weken een inzamelmeubel
voor lege batterijen. Hierdoor zorgen
we voor een beter milieu én sparen
we met de ingeleverde batterijen
een mooi geldbedrag bij elkaar.
Speciaal voor basisscholen heeft Stibat het inzamelproject ontwikkeld.
Voor elke kilo ingeleverde batterijen
ontvangen we € 0,25. Aan het einde
van het kalenderjaar wordt het totaal gespaarde geldbedrag aan de
25
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Ateliers
In november zijn we gestart met de
eerste ronde Ateliers. Hierbij leren de
kinderen drie weken lang een uur per
week op een thematische manier.
Tijdens deze activiteiten lag de klemtoon op het doen, het handelen, het
actief bezig zijn. Door de kinderen
kon er gekozen worden uit koken/
bakken, handletteren, schilderen op
doek, programmeren, haken/loomen
en hout. De kinderen waren erg enthousiast!!

Kinderen kunnen hun talent ontdekken en toepassen bij de ateliers. Ze
werken samen met kinderen uit andere leerjaren. Een atelierperiode
wordt afgesloten met een presentatie waarbij ouders van harte welkom
zijn om te kijken, ervaren, beleven en
bewonderen..
Helaas heeft dit laatste door de aangescherpte maatregelen niet kunnen
plaatsvinden. In mei hebben we opnieuw een ronde ateliers. We hopen
dat we dan wel de ateliers kunnen
afsluiten met een presentatie.

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
27
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Diaconie Sint Joris Tsjerke: helpen waar het kan
ven binnenkijken bij IKC de Flambou
Eigenlijk is iedereen wel klaar met
corona, zowel met het woord als
de ziekte zelf. Ook in Oosterbierum
en Klooster-Lidlum waarde het virus
rond met alle gevolgen van dien. De
maand december staat bekend om
zijn kadootjes, maar “deze” mocht
ons huisje wel voorbij gaan. De
berichten die wij te horen krijgen uit
andere landen zijn ingrijpender. Ziekenhuizen vol of te ver weg en wie
niet werkt krijgt ook geen eten.
We helpen – financieel – zo veel we
kunnen en u / jullie hielpen mee.
Een flessenactie kunnen we niet
alleen organiseren, maar met dank
aan vrijwilligers en net zo veel dank
aan alle gevers kregen wij: 790 flessen, 16 kratten, 182 kleine flesjes,
104 losse bierflesjes, veel zegelboekjes en 273 euro contant geld.
De totale waarde van € 640 is voor
de kinderen in de vluchtelingen
kampen op Griekenland – Lesbos.

In december nodigden wij de 60
plussers van Oosterbierum, Klooster-Lidlum en Wijnaldum altijd
uit voor een gezellige en warme
kerstmiddag in It Mienskar. Helaas
kunnen wij deze voor het 2e jaar
achtereen niet door laten gaan. De
enige warmte die wij aan kunnen
bieden is de kaars die aangestoken
kan worden als lichtpuntje en warmte en de chocolade lepels om zelf
chocolade melk te maken.
Wat wel gewoon doorgaat is het
inzamelen van producten voor de
Voedselbank, D.E punten en plastic
doppen – alle maten.
Na elke ramp of oorlog blijft de
bevolking achter met de gevolgen.
Het lijkt ieder jaar erger te worden.
Ook hier helpen we waar het kan
en mag. Dat kan alleen met steun
van u. Elke bijdrage op NL02RABO0325513007 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbierum
Wijnaldum is welkom. Alvast hartelijk
dank.
Achter een organisatie zitten mensen. De diaconie bestaat uit: Klaas
Hibma – Sint Jorisstrjitte 7 en Jessy
en Johannes Wolbers Buorren 2.
Bereikbaar op 06-20647416 of fam.
wolbers@gmail.com

28

29

Dorpsblad van Oosterbierum en Klooster-Lidlum

Beppe’s tips tegen de ouderwetse griep:
4. Hoestdrank Meng gesmolten
boter met bruine suiker en cognac of suikerwater. Of meng een
half theelepeltje honing met een
half theelepeltje citroensap. Een
ander prima hoestmiddel dat de
keel verzacht maak je van honing met zonnebloemolie. Roer
twee eetlepels honing en twee
eetlepels zonnebloemolie door
elkaar en neem af en toe een
theelepeltje.

1. Gemberthee Doe drie theelepeltjes geraspte gemberwortel
in een halve liter water. Laat het
tien minuten sudderen in een afgedekte pan. Zeef het en voeg
twee eetlepels citroensap en
een eetlepel honing toe. Honing
werkt namelijk antibacterieel en
gaat ook ontstekingen tegen
2. Ui en knoflook Bij een verstopte
neus is het aan te raden om een
in grote stukken gesneden ui op
een schoteltje naast je bed te
leggen. Daarnaast kun je bij de
eerste verschijnselen van griep
of verkoudheid het beste twee
tenen rauwe knoflook eten. Knoflook en ui hebben namelijk een
sterke antibacteriële werking en
een positief effect op verstopte
luchtwegen.

5. Stomen Door ouderwets te stomen kun je een voorhoofdsholteontsteking voorkomen. Giet kokend water in een grote schaal.
Doe er kamille, eucalyptus en
tijm in om het slijm los te maken
en de keelpijn te verzachten. Sla
een handdoek over je hoofd en
blijf er vijf tot tien minuten vlak
boven hangen. Snuif de stoom
op door je neus en adem uit
door je mond. Herhaal dit twee
keer per dag.

3. Kippensoep Studies hebben aangetoond dat een dampende
kop kippensoep helpt bij griep
en verkoudheid, want dit is een
natuurlijke antibiotica. De stoom
verlicht de verstopping van
neus en borst. Bovendien werkt
bouillon ontstekingsremmend.
Trek kippenbouillon in een grote
pan. Voeg zes gepelde uien,
een paar teentjes knoflook, een
lepeltje honing, cayennepeper
en een stukje verse gember toe.

6. Nog een laatste tip voor het
slapen gaan: Sla bij beginnende keelpijn een natte koude
theedoek met daaromheen een
dikke wollen sjaal om je nek. De
volgende ochtend voelt je keel
een stuk beter.
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De Kloostertuin
Op 4 december is de Kloostertuin
winterklaar gemaakt. De Tagong,
onze Kloostertuinschuur is opgeruimd. De picknickbanken zijn in de
winterberging, watertanks zijn leeg
en de waterleiding afgesloten. Nu
tot maart is de tuin in rust en de
vrijwilligers hebben tot die tijd een
rustige zaterdagochtend.

sneeuwklokjes bij de Flambou zelf.
Prachtig te zien hoe deze kinderen
genieten van het werken op de
tuin. Een schep, een kruiwagen of
een ander stuk tuingereedschap,
maar ook een appeltje schillen en
gelijk opeten. De mooiste appel
was rood van binnen en die was
heel speciaal.

Na september heeft Johannes
Wolbers steeds groepen kinderen
van de Flambou meegenomen
naar de Kloostertuin. Jaap de Geus
en Berdien Hiemstra hebben zich
bij hem aangesloten en zo hebben
ze de kinderen leuke vrijdagmiddagen bezorgd. Ze hebben daar
appels geplukt en op school appelmoes gemaakt en appeltaarten
gebakken. Zo hebben heel veel
families in het dorp mee kunnen
genieten van de appeloogst van
de Kloostertuin. Ook hebben ze
allerlei andere klussen gedaan.
Egelhuizen geplaatst, gewied en
een appelboompje geplaatst. De
appelboom is voorzien van een
bijgevoegd bord en voor de inwijding is een verse ananas “gepeld”
en genuttigd. Ook zijn er nieuwe
boompjes geplant onder begeleiding van Sybren van der Werf. De
kinderen kregen eerst uitleg over
hoe men deze moest planten en
gingen vervolgens aan de slag. De
laatste actie was het planten van

Ook de Kloostertuin is in het lijstje van plekken te plaatsen waar
vandalisme geregeld plaatsvindt:
de geldkistjes zijn kapot gemaakt
en het geld meegenomen en in de
kas is alles om ver gehaald. Helaas weten we niet wie het heeft/
hebben gedaan. Maar we willen
wel aan iedereen vragen als ze iets
hebben gezien of gehoord dat te
melden.
In december komt er weer een
donateursbrief. Iedereen die zich
heeft gemeld als donateur krijgt
deze. Wilt u ook donateur worden
dan kunt u zich melden bij het
bestuur.
Steun de Kloostertuin met een
financiële bijdrage. Ons banknummer is: NL64 RABO 0301 8469 95 ten
name van Stichting Kloostertuin
Oosterbierum.
kloostertuinoosterbierum.nl
info@kloostertuinoosterbierum.nl
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Foto ’s fan doe (Klasse 1929) troch Jan Hiemstra
doe opskreaun ha. Doe’t ik de lêste
jierren in pear kear as foarsitter fan it
stimburo yn Easterbjirrum siet, kaam
ik yn de kunde mei Freerk Idzenga
en ha by him op besite west om it tal
nammen oan te foljen. It resultaat
by dizze foto is wurden dat der hiel
wat nammen efterhelle binne. Dizze
nammen sil ik sa goed as mooglik
opsomje, mar dan ha ik noch net by
elke persoan in namme, want guon
ha ik net efterhelle.

Om de krystdagen hinne as de
dagen koart wiene en je dochs mar
yn‘e hûs sieten sûnder dat der noch
TV wie kamen de foto’s by ús thús
út it laadsje. Der waard ferteld; wa
binne de minsken, wat diene se, hoe
seach it doarp der út, hoe wennen
se en sa mear. Yn ús gefal wiene dat
fan mems kant (Jantje Tigchelaar,
dochter fan Douwe Tigchelaar en
Jetske Visser) foto’s út Easterbierrum der’t dan foaral Tigchelaars en
Vissers opstiene. Dy foto’s binne by
my bedarre en dêr meitsje ik no wer
gebrûk fan om in stikje foar Sint Joris
te skriuwen.

Foar de Easterbierrumers fan no dy’t
net de hiele tiid nei de TV sjen of op
kompjûterskerm of telefoan loere
wolle is dit in moaie gelegenheid om
oan de hân fan de ôfbylde foto it
spultsje ‘wa is wa’ te spyljen. Komme
der dan nammen boppe wetter dan
kin myn opsomming oanfolle wurde.
Miskien soe it ek in idee wêze om de
originele foto ’s tidelik yn ‘it Mienskar’
te hingjen.

Tusken dy foto’s sitte tal fan klassefoto’s mei as âldste ien út ûngefear
1908. Op dy klassefoto’s steane dan
de bern per klasse, mar der waard
wolris in bytsje mei smokkele, want
klassefoto’s wiene djoer. Boere-arbeiders of fiskers mei in keppel bern
op skoalle, koene net fan elke klasse
in foto keapje. Dêrom waarden der
faaks ek bern by sa’n klasse setten
dy’t der noch net ynsieten om dochs
mar op de foto te kommen.

Noch ien opmerking: Sjoch sels ek ris
yn it laadsje as der foto’s tusken sitte
dy’t de muoite wurdich binne om
bewarre bleaun te wurden troch se
bygelyks yn te scannen.

Yn dizze doarpskrante stiet in foto
fan de sechsde klasse (no groep 8)
út ik tink 1929. It probleem fan sa ‘n
âlde klassefoto is faaks dat je net
witte wa’t der opsteane. Gelokkich
hat ús mem, se is yn 1999 ferstoarn,
my tal fan nammen neamd, dy’t ik

No in opsomming fan de nammen
by de foto. Ik gean hyltyd fan links
nei rjochts sa as je tsjin de foto oansjogge.
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Ûnderste rigel en sittende bern:
20 ? (rjochts net yn byld), 21 ? (sittend foaroan), 22 ? (famke op knibbels), 23 ? (linker jonkje mei matroazekraach) in jonger broerke fan 27,
24 boppe dit jonkje ?, 25 boppe dit
famke mei strik yn it hier ?, 26 famke
foar rjochter knibbel meester ?, 27
Bauke van der Woude (foar rjochter foet fan meester, 28 (neist linker
linker foet fan meester) ?, 29 (neist
linker earm fan meester) famke mei
strik yn it hier?, 30 (hjirûnder) jonkje
mei matroazekraachje) ?, 31 (mei
wyt kraachje) Sije van der Akker, 32
(rjochts boppe 31) Piet Stellingwef, 33
(rjochts foaroan) suske fan 31, (dêr
rjochts boppe) ?, 34 famke rjocht
boppe 31 ?.

Klassefoto nommen lâns de skoalle,
der ‘t it gebou noch fan bestyt, út
wierskynlik 1929.
Boppeste rige:
1 meester Twerda, 2 meester Gemser, 3 ?, 4 Rinse? Dijkstra, 5 Pieter S.
van der Veen, 6 Sjoerd Pieters Visser,
7 Piet Tigchelaar, 8 Johannes Ruim, 9
? Stellingwerf, 10 meester Nijk
Twadde rige fan boppen:
11 Jacob (Jaap) Tigchelaar (jonkje
mei matroazekraach), 12 Akke Tigchelaar, 13 Jantje Tigchelaar, 14 Gerrit Folkertsma, 15 meester Wijnberg,
it skoalhaad, 16 Bote Ouwersma, 17
?, 18 Akke Stellingwerf, 19 Brand van
der Kuur (Yn Indië sneuvele),
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Een ander Kerstverhaal
Het bekende Kerstverhaal stuurde
mensen op weg naar hun geboortedorp. Volgens overlevering ging men
op een ezel of te voet. Tegenwoordig
komt men gewoon met de auto. Met
enige regelmaat komen oud-Oosterbiermers terug naar hun geboortedorp. Zo ook yde van der veen,
zoon van lieuwe en janke van der
veen. Geboren (1946). In een huisje
wat stond waar nu It Mienskar staat.
Later verhuisde de familie naar de
sint jorisstrjitte. Yde van der Veen is
een neef van de Oosterbierumers
Leo van der Veen (Omke Daan), Zus
Hiemstra en Johannes Wolbers. De in
het verhaal genoemde Beppe Liefke
woonde op Lidlummerwei 10. Voorafgaande aan zijn bezoek stuurde hij
ons het volgende verhaal.

agent en draaibord om het verkeer
te regelen. In het brugwachtershuisje
op dat kruispunt woonde een niet
helemaal sporende brugwachter
met zijn geit. Bij ons in het dorp hadden we zoiets niet. Tot mijn stomme
verbazing spraken de inwoners van
Sneek krom Nederlands. Dat bleek
Snekers te zijn, de Sneekse variant
van het Stadsfries.
De Christelijke Juliana School ging mij
klaarstomen voor het leven. Op voorhand werd ik alvast een klas terug
gezet, ik kwam uit een boerendorp
nietwaar. Dat ik in Oosterbierum ooit
een tien voor lezen kreeg maakte
geen enkele indruk. Eerst bijspijkeren was het motto, bakken huiswerk
maar nul ondersteuning. Heit, met
vier jaar lagere school, kon me ook
niet helpen. Nou dat hebben ze
geweten op die Christelijke Juliana
School. Binnen een jaar was ik alle
wiskunde en taalboeken door, klaar
voor de brugklas. Dat was ook weer
niet goed, was ik weer een jaartje te
jong voor. De rest van mijn schooltijd
verveelde ik me te pletter.

Bedevaart naar Oosterbierum
Oosterbierum, mijn geboortedorp.
Ook het dorp van het eerste windmolenpark in Nederland omdat het
daar altijd zo verdomd hard waait.
Met een beetje geluk was ik in Sexbierum geboren, dat was later leuker
geweest. Oosterbierum was te klein
voor mij, bij mijn geboorte wist ik dat
natuurlijk nog niet, maar het duurde
niet lang voor ik daar achter kwam.

De eerste Kerst na onze verhuizing
gingen we naar Oosterbierum om
het te vieren. Heit kon de vrachtauto van aardappelhandel Lodewijk,
waar hij werkte, gebruiken. Drie
man voorin, de rest achter op de
bak, voor alle zekerheid een touw-

Rond mijn negende verhuisden we
naar Sneek, een wereldstad.
Sneek had een kruispunt met een
34

misschien? Of ik het laatste stuk niet
liever mee wilde rijden? Zonder een
seconde te aarzelen wees ik zijn
aanbod af. Dit was mijn Bedevaart.
Na zes, zeven of acht uur lopen
kwam ik eindelijk aan in Oosterbierum. Doodmoe, zeiknat en tot op het
bot verkleumd. De vrachtauto was al
uren binnen en Heit had mijn komst
rond gebazuind. De hele familie, het
halve dorp zo ongeveer, was er om
mij welkom te heten. Beppe Liefke,
altijd gecharmeerd van mijn eigenwijze doen en laten, had als blijk van
waardering mijn favoriete kippensoep op het menu gezet.

tje eromheen. In een plotselinge
opwelling besloot ik niet met de auto
mee te gaan. Ik ging lopen, alleen,
dertig of veertig kilometer door de
winternacht. Consternatie in huis,
was ik wel goed bij mijn hoofd, ik
hield mijn poot stijf, ik ging lopen.
Heit, stiekem trots op mij, ried me
aan ergens tussen Sneek en Bolsward
rechtsaf slaan, dan kwam het verder
wel goed.
Vol goede moed ging ik na het middageten aan mijn Bedevaart beginnen. Midwinter, donker, regen, geen
verlichting, onzeker welke weg precies te gaan. IJsbrechtum was het
laatste dorp voor ik in niemandsland
terecht kwam. Ergens rechtsaf, een
ruim begrip, en dan niet te vroeg
maar zeker ook niet te laat. Geen
hond te bekennen om naar de weg
te vragen. Op mijn gevoel koos ik de
goede weg naar rechts. Na een eindeloze tocht door regen en duisternis
stond ik in het voor mij vertrouwde
Franeker. Vanaf Franeker kende ik
de weg wel zo’n beetje, uurtje lopen
nog. Ik koos voor de binnendoor
route, een smal kronkelend weggetje
met weinig verkeer. De regen ging
intussen over in heftige slagregens,
dat maakte geen indruk meer op mij.
De allereerste auto die voorbij kwam
stopte en Omke Daan stapte uit.
Hoe wist die in godsnaam dat ik
daar liep, de achtervang van Heit

Waarom ik die Bedevaart naar Oosterbierum zo nodig moest maken?
Eerlijk gezegd weet ik het niet, misschien kom ik daar ooit nog achter.
Maar het voelt wel verdomde goed
dat ik het heb gedaan.
Yde

Foto Kloostertuin
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Sinnedak Sexbierum, it giet oan

Investeer in
schone energie
en doe mee met ons
zonnedak Sexbierum
In december installeren we het Zonnedak Sexbierum met maar
liefst 204 zonnepanelen. Door een zonnecertificaat te kopen kun jij
aan het zonnedak meedoen. Daarmee investeer je in duurzame
energie én krijg je een aantrekkelijk rendement van bijna 7%.
Eén zonnecertificaat van 200 kWh kost € 200. Daarvoor krijg je 15
jaar lang een vergoeding van ongeveer € 20 per jaar.
Meer informatie en voorwaarden deelname op: fryskeflinter.nl
info@fryskeflinter.nl of bel 0518-481494

Na heel wat hobbels te hebben genomen, installeren we met onze lokale
energiecoöperatie Fryske Flinter dan
toch het zonnedak in Sexbierum. We
leggen in november meer dan 200 zonnepanelen op de loods van Jelle Seerp
Jukema aan de Hoarnestreek. Hiermee
wekken we jaarlijks bijna 70.000 kWh
schone elektriciteit op.

Wie kunnen meedoen?
• Inwoners van Oosterbierum (8854),
Sexbierum (8855), Pietersbierum
(8856), Wijnaldum (8857), Herbaijum
(8807), Dongjum (8808) en Franeker
noord (8802);
• Particulieren, bedrijven of instellingen met een kleinverbruik elektra
aansluiting;

Meedoen?
Eerder informeerden we jullie al dat je
inwoner van Oosterbierum aan het zonnedak Sexbierum kunt deelnemen.
Tot het voorjaar 2021 hadden we daarvoor te maken met een ingewikkelde
postcoderoosregeling. Gelukkig is de
nieuwe regeling sterk vereenvoudigd.
De nieuwe postcoderoosregeling is een
exploitatiesubsidie geworden. Dit wil
zeggen dat de coöperatie 15 jaar lang
bovenop de opbrengst van de verkoop
van de elektriciteit, een subsidie krijgt.

Ook goed voor het dorp…
Een gedeelte van de opbrengst van het
zonnedak doneren wij aan het Fryske
Flinter Fonds. Bij dit fonds kunnen lokale
initiatieven een aanvraag doen voor financiële steun.
Meer informatie fryskeflinterfonds.nl
Belangstelling?
Op fryskeflinter.nl vindt u alle informatie
van het project en voorwaarden voor
deelname.
Heb je belangstelling om zonnecertificaten aan te schaffen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via
info@fryskeflinter.nl

Deelnemers die een zonnecertificaat
kopen, krijgen van de coöperatie per
certificaat elk jaar een uitkering van ongeveer 20 euro. Er is dus geen koppeling meer met het eigen stroomverbruik.
Daarmee kunnen mensen meedoen
die zelf al zonnepanelen hebben!
Een zonnecertificaat kost eenmalig 200
euro en levert 15 jaar lang gemiddeld 20
euro per jaar op. Dit is een rendement
van bijna 7%!

Namens Fryske Flinter,
Kees de Boer en Paul de Cock
Fryske Flinter is onze lokale duurzame
energiecoöperatie

37

advertentie

Sint Joris nr. 4, december 2021 – jaargang 35

Hier een berichtje uit Zierikzee
We wensen jullie alle goeds en liefs uit
Zierikzee. En vooral HÉÉL veel gezondheid en mooie FEESTDAGEN

We hopen dat jullie nog gezond zijn
ondanks de vervelende corona problemen. We zijn écht van plan geweest
om naar Oosterbierum te komen.
We hadden de familie Steenstra beloofd dat we rond september een
poosje naar jullie te komen maar door
onverwachtse problemen is dit niet
doorgegaan. We hebben het prima
naar ons zin hier maaaaaaaar we missen Oosterbierum ook wel hoor Martha
en Dicky zijn deze zomer met de jongelui
langs geweest dat was echt superleuk
hoor (De helft heeft al verkering).
We willen zodra die stomme corona
voorbij is écht langs komen (hopelijk
kunnen we weer bij Wopke en Tineke
een kamer huren).

LIEVE GROETJES UIT ZIERIKZEE
(Gert & Gerda)

39

advertentie

Sint Joris nr. 4, december 2021 – jaargang 35

Rûntsje mei it hûntsje
it hier. En dan lêze we yn’e krante dat it
toch wol wer troch gjit.
Sju sei myn nicht, de gemeente is krekt
as de regering, se binne erg wisselfallig
en halde de rech net rjocht. Sa wit in
minsk noait wer se oan ta binne. It wie
miskien wat te ingewikkeld tochten wij.
Sju it skient ek dat at je dêr in hûs keapje
dat je dat net mei winst ferkeapje meie.
Nou miskien moatte de froulju fan de redactie Paul en Paul maar ris interviewe
oer dit project.
Ja of je kinne ek fan je spaarsintsjes krekt
as Hieke en Marinus dogge, in hûs keapje yn Griekenlân. Altyd sinne en heerlijk
iten. Nou oer lekker iten sprutsen.
Myn nicht fertelde dat Adeline en Juliet
ophâlden binne mei de ferkeap fan lekker iten.
It skient dat hun kraamke meerdere keren oerfallen is. Al it jild fuort. Ik tink dan
gelukkig der binne gjin deaden fallen.
Mar myn nicht wie sa lilk. Ja dy kin sich
dêr erg oer opwine.
Wa hellet it nou yn’e plasse om foar in
pear euro in kraamke te oerfallen?
Nou koenen se om troch te gean, camera’s ophingje, dit skrikt de oerfallers
ôf. Mar ja it jild wie op!
Ik sei oars moatte we mar in crowdfunding op sette.
Nou sei myn nicht we kinne better mar in
demonstraatsje hâlde!
Troch it doarp mei grutte spandoeken
en de dieven litte witte dat we dit net
pikke.
Nou ik ha de demonstraatsjes sjoen op

Elke wike doch ik mei myn nicht in rûntsje mei it hûntsje en prate we alles even
troch.
At der nog nijtsjes binne en hoe it gjit mei
iederyn.
En sa rûnen we troch it doarp, der seagen we Sijbe Wob op in trep stean foar
hûs.
Hy wie de ruten oan it himmelen. En
sette doe in prachtige krytstbeam mei
ljochtjes bûten.
En ek allegear ljochtjes foar it rut.
No wy seine tsjin mekoar die Nelly hat it
mar troffen mei san fint. Dat sjoch ik die
fan ûs nog net dwaan. Mar miskien moat
se eerst yn’e fut wêze sei myn nicht, dan
ontdekke se miskien ek it moaie oan rut
himmeljen.
Nou rûnen we langs de kassen: Stean de
kassen hielendal leech!!.
Soene dêr de heeche gaspryzen wat
mei te meitsjen ha? Nou myn nicht hie
heard dat der in crossbaan soe komme
foar de jeugd! Dat soe moai wêze, ha se
wat te dwaan mei de coronatiid.
No en dan rinne we lans it paad wer miskien de nije huzen komme.
Dêr skynt toch wol wat belangstelling
foar te wêzen. En die ‘nije’ Paul sei toen
op de foarlochtings jûn dat de plannen
sa goed as seker wol troch de gemeenterie kaam.
Mar nog gjin twa wiken letter wurde it
plan fourt smieten troch de gemeente.
Nou it hiele doarp wer in rep en roer.
Sommigen wynen sa bliid as in protter
en wer oaren sieten mei de hannen yn
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Rûntsje mei it hûntsje
Mar nou ha wy wol een tip foar alle ferienigingen! De kassen stean nou toch
leech.
En grut genôch foar 1 ½ meter út elkoar. Wat waarme chocolademolke en
miskien een borreltsje der troch foar de
waarmte. Wy tochten at elke ferieniging
syn kreativiteit der op los lit, wa wit komme die nog op leuke ideeën foar de Easterbierrumers om de feestdagen wat op
te fleuren.
Nou wy gean wer op hûs oan. We hoopje dat jimme allegear wat een moaie
feestdagen en in goed úteinde hawwe.
Tink der in bytsje om mei it fjoerwurk., It
hûntsje is in bytsje bang. Nou wy nimme
fast in borrel op ús sûnens. Oant folgend
jier!

tillefiesje en straks komme hjir ek hooligans
fan Cambuur.
Ik tink we kinne better skytpapier lâns de
doaren ferkeape.
Rinne we lâns it doapshûs sjogge we Ype
mei it swit op de tosken drok besich mei
de planning.
De rigeltsjes fan corona binne sa ingewikkeld makke dat gjin ien mear wit wer der
oan ta is.
Andries stjit ek foar hûs, it grienen stjit him
tichterbij dan it leitsjen.
Toniel mei ek net mear repetere seit hij.
Nou dan mar sjen at de útfoering wol
troch giet yn maart. We moatte nog wol
efkes leitsje kinne, want oars wurd it allegear wol een trieste bedoening.
It biljerttoernooi tusken kryst en âld & ny
giet ek al net troch.

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

Seizoensfoto

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!
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