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Fan de redaksje
Oosterbierumer volkslied.
De sportveldcommissie heeft een heel
programma opgesteld en we hopen
dat hier wat deelname en publiek
op af komt. Wanneer deze Sint Joris
bij jullie op de mat ligt, hebben we
daar de Boerendag gehad en heeft
er een concert plaats gevonden op
het ‘strandje’ bij Koehoal, waar we
weer mensen hopen te treffen. En
misschien dat daar wel wat over te
lezen valt in de volgende Sint Joris?!
Hiervoor ontvangen we graag weer
copy (denk aan leuke verhalen, een
interview, foto’s of iets anders leuks)
rond 1 September op ons mailadres
Sintjoris@oosterbierum.info.
Rest ons u allen een heel fijne zomer
toe te wensen, met veel uitjes,
activiteiten en eventueel een fijne
vakantie.

De zomer is al in volle gang en er zijn
inmiddels weer allemaal activiteiten
die gelukkig weer los kunnen. Zo
hebben we met zijn allen weer
Koningsdag kunnen vieren, is er een
groot biljarttoernooi geweest en de
meeste verenigingen zijn weer bij
elkaar gekomen. Helaas hebben we
dat voor deze Sint Joris nog niet echt
terug kunnen zien aan de input, maar
door nieuw samengestelde besturen
kan het zijn dat hier nog een goede
weg in gevonden moet worden.
Gelukkig geven sommige mensen
ook aan dat ze voor deze Sint Joris
even geen input hebben, zodat wij
ook weten dat ze er wel mee bezig
zijn.
Wel heeft Jolanda een vervolg
gegeven op de tweeluik van vorig jaar
‘We zijn hier niet alleen voor onszelf’.
Fijn dat dit zo word op gepakt! Verder
hoopt TT Osinga dat er mensen met
hem mee willen meedenken over het

Met vriendelijke groet,
De redactie van de Sint Joris

Colofon
Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?
Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 - 48 18 70. Mocht u de
Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken
op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.
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We zijn hier niet alleen voor onszelf - deel 3
Elk jaar krijgen zo’n 100.000 mensen
in Nederland een bloedproduct of
plasma-medicijn. Bloed bestaat uit
bloedcellen, bloedplaatjes en bloedplasma. Bloedplasma wordt gebruikt
bij transfusie maar ook voor medicijnen voor meer dan 100 aandoeningen. Het bloed van donors heeft al
vele levens gered. En dus niet alleen
met bloedtransfusies, maar ook in de
vorm van medicijnen. Toch is het best
een gek idee: bloed krijgen. Want
waar komt dit bloed vandaan? En
hoe weet je of het veilig is?
In Nederland is het bloed altijd afkomstig van Sanquin. Sanquin heeft
een database met bloeddonors die
vrijwillig bloed afstaan. Er zijn in Nederland ongeveer 330.000 bloeddo-

Vorig jaar heeft er 2x een artikel in de
Sint Joris gestaan over orgaandonatie. Twee hele verschillende kanten
werden belicht: geven en ontvangen. Uit beide artikelen bleek de
noodzaak van orgaandonatie voor
de ontvanger.
Ook als je nog leeft kun je door doneren anderen helpen te overleven, namelijk door bloed- of plasmadonatie.
Ik ben Jolanda en ik werk bij Sanquin
in Leeuwarden. Ik vertel je er graag
iets over.
Bloed is van levensbelang: het transporteert zuurstof, hormonen en voedingsstoffen naar alle delen van je
lichaam.

nors, en zo’n 70.000 plasmadonors.
Samen doneren ze meer dan 724.000
keer per jaar. Wie zijn die gulle gevers
toch?
Bloeddonors zijn mensen uit het hele
land, allemaal tussen de 18 en 80
jaar. Er komen allerlei mensen langs.
Van studenten tot ouderen en van
muzikanten tot ondernemers. Een
ding hebben ze gemeen: hun bloed.
Dat is medisch gecheckt en kan veilig
gebruikt worden voor donaties. Soms
wordt het bloed gebruikt voor onderzoek, om zo de gezondheidszorg te
kunnen verbeteren.

bloedplasma-medicijnen worden wel
100 verschillende aandoeningen behandeld. Van brandwonden tot immuunziekten en stollingsstoornissen.
Met jouw bloed redt en verbetert
Sanquin levens, dus ze zijn dankbaar
als je donor wilt worden.

Je kunt niet van elk willekeurig persoon bloed krijgen. De bloedgroepen van donor en patiënt moeten
wel matchen! Als de bloedgroepen
niet bij elkaar passen, wordt het donorbloed afgebroken. Dit kan levensgevaarlijke reacties geven. Daarom
maakt Sanquin hele nauwkeurige
matches tussen patiënten- en donorbloed.

Sanquin is altijd op zoek naar nieuwe
donors van elke bloedgroep, zodat
er voldoende bloed op voorraad kan
zijn. Doneren kost een paar keer per
jaar een uurtje van je tijd en elke keer
wordt ook je bloeddruk en hb even
gemeten. (Hb = hemoglobine en is
een eiwit in je bloed dat zuurstof van
je longen naar de rest van je lichaam
vervoert. Tegelijkertijd voert het de afvalstof koolstofdioxide (CO2) af van
je bloedbanen naar je longen waarna je het uitademt.) Achteraf kom je
even bij met wat lekker en een drankje.

Als bloeddonor help je levens redden. Een groot deel van het bloed
gaat naar mensen die een kankerbehandeling ondergaan. Door
bloedtransfusies kunnen ze er weer
event tegen. Maar ook mensen die
een ernstig ongeluk, of een dramatische bevalling meemaken komen er
weer bovenop door donorbloed. Met
4

Bloed goed? Geef het dan! Meld je
aan via www.sanquin.nl
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Alle ballen verzamelen, iets anders mag ook!

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

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

Noem het een tic of verzamelwoede: inzamelen voor het goede doel. Eenmalig
of altijd. Verschillende mensen in Oosterbierum en Klooster-Lidlum (ver)zamelen
goederen, dingen of spullen in. De lege flessenactie voor Nikki’s Place in Chiang
Mai heeft ruim € 550.- opgeleverd!
De nieuwste uitdaging daar was een bijdrage voor de opleiding van 2 jongedames tot verpleegster. Met de flessenactie is het tekort van € 2.000.- teruggebracht naar € 500,-. Met een dik uur lege flessen inzamelen krijgen deze studentes kans op een goede toekomst!
De genoemde halfjaarlijkse flessenactie is bekend, maar wist u dat plastic doppen ook geld opleveren? En hoe zit dat dan met bierdoppen of - heel iets anders
- D.E. zegels en cartridges of postzegels? Al deze producten kun je inleveren en
zijn geld waard:

PRODUCT

WAAR INLEVEREN?

GOEDE DOEL

IJzer (alle soorten,
ook bierdoppen)

Klaske Kooistra (Haerdawei 5) Neurofibromatose

Lege batterijen
Oud papier

De Flambou
(Skoalstrjitte 2)

Plastic doppen
(alle soorten)

Fam. Jukema Eilanswei 15 en KNGF Hulphonden
Fam Wolbers (Buorren 2) en (geleidehonden)
Fam Hibma (Sint Jorisstrjitte 7)

Douwe Egberts
zegels
Lege cartridges
Postzegels
Oude mobiele
telefoons

Fam Wolbers (Buorren 2) en
Fam Hibma (Sint Jorisstrjitte 7)

Voedselbank
KIKA
KIKA
KIKA

enz.

enz.

enz.

Recycling
Schoolfonds

De lijst kan en mag nog veel langer….
Er zijn vast nog meer mensen in Oosterbierum en Klooster-Lidlum die iets verzamelen of inzamelen. Graag horen / lezen wij dat. Mail of app dan even naar fam.
wolbers@gmail.com of 06-20647416
In een volgende Sint Joris kunnen we dan de lijst aanvullen. Ook kan het aandacht krijgen op onze website www.oosterbierum.info
7
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Gierzwaluwen, een uitbreiding van nestgelegenheid

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

lijke situaties zijn de laatste decennia
nauwelijks meer beschikbaar.

In Nederland komen vier soorten
zwaluwen als broedvogel voor, met
totaal verschillende voorkeur aan
broedplaatsen. De talrijkste soorten
zijn de Boerenzwaluw die uitsluitend
binnen de gebouwen nestelen vooral
in schuren en veestallen met als
voordeel een groot aantal insecten
die beschikbaar zijn. De Huiszwaluwen nestelen bijna uitsluitend rond de
gebouwen, veelal onder dakgoten
met een constructie van een gemetseld nestje van klei-substantie. Minder
bekend zijn de Oeverzwaluwen die
echte kolonie broeders zijn en afhankelijk zijn van steile zand depot en
oeverwanden met daarin een zelf gegraven gangen-stelsel die een lengte
van een meter kunnen bereiken met
op het eind het nestje. Deze natuur-

Een alternatief is het plaatsen van een
kunstmatige betonwand met gaten,
die veelvuldig een succes is. Ook het
project van de Kloostertuin onderschrijft het succes van de kunstwand
waar vele broedparen Oeverzwaluwen nu als huisvesting en broedgelegenheid gebruik van maken.
De laatste soort is de Gierzwaluw die
afhankelijk is van broedplaatsen met
name in oude historische gebouwen
waarbij door veroudering natuurlijke
nestholten ontstaan. Maar ook oude
stadscentra en oude huizen met
slechte dakconstructies bieden vaak
ruimte door verzakte dakpannen voor
nest-gelegenheid. Deze ontstane
9
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Vervolg: Gierzwaluwen, een uitbreiding van nestgelegenheid
geschat op 8-10.

nest-ruimten zijn langzamerhand
verdwenen door sloop, renovatie,
zonnepanelen en ook het isoleren
van de woningen.
Hierdoor zijn situaties ontstaan met
een groot tekort aan nest(woon)gelegenheid en daardoor is eveneens
ook woningnood van de Gierzwaluwen.
Ook onze eigen Sint Joris kerk is gerestaureerd en de aanwezige nesten
tussen de muurplaat en de dakrand
verstoort. Na de restauratie hebben
een aantal paartjes opnieuw een
nest gelegenheid gevonden tussen
muurplaat en onder de dakrand
maar als compensatie zijn 5 kustnesten als aanvulling opgehangen aan
de buitenmuur op de noordkant. Het
aantal gevestigde broedparen word

Voorheen de Gereformeerde kerk
nu functioneel als Vakantieappartement door de familie Paul de Cock,
heeft een vergelijkbare situatie met
de Sint Joris kerk wat betreft nestplaats keuze en geschatte aantal
broedparen ook 8-10. Door een
enorm tekort aan burgerlijke woningen worden op veel plaatsen nieuwbouwwijken gerealiseerd. Lokale
vogelwerkgroepen nemen contact
op met toekomstige huiseigenaren
en woningbouw corporaties en
geven advies nestkasten en of kleine
ruimten aan de nieuwbouw te voorzien voor broedgelegenheid, wat
vaak tot succes leid. Ook gebouwen
met dakpannen als dakbedekking
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de drempelvrees (of was het hoogtevrees) door Albert overwonnen. Met
de aankomst van de Gierzwaluwen
in mei, ze overwinteren namelijk in
zuid Afrika, word spannend uitgekeken als de nieuwe geplaatste nesten
bewoond zullen worden. Zal er een
groot aantal jonge kuikens uitvliegen
en het volgende jaar weer terugkomen voor huisvesting op het oude
adres aan de Paul de Cock Leane?
Het dak van de Sint Joris kerk is met
leien bedekt en is daardoor ongeschikt voor het plaatsen van nest
gelegenheid.

kunnen geschikt gemaakt worden
voor nestgelegenheid voor gierzwaluwen. Een bestaande dakpan kan
worden verwisseld door een dakpan
met eenzelfde constructie en vorm
waarbij een gat is aangebracht als
invlieg opening en afgeschermd
met een kort tunneltje als toegang
tot een nestplaats en ter voorkomen
van inregenen.
Deze werkwijze is uitgevoerd op de
Gereformeerde kerk met 13 kunstnesten, 9 aan de noordkant en 4
op de zuidkant. Met de hoogte en
steilheid van het dak was het nodig
met een dubbele uitschuifbare
ladder de hoogte te bereiken. Ook
dit bleek niet voldoende te zijn maar
werd de oplossing gevonden in het
gebruik van een heftruck en zo kon
de nodige afstand wel overbrugt
worden. In een uiterst zorgvuldige
voorbereiding en het in acht nemen
van strikte arbeidvoorwaarden werd
binnen onze werkgroep voorgesteld dat Albert het plaatsen van de
dakpan als toegang naar de nest locatie tot uitvoer zou brengen. Er was
nogal wat overreding nodig Albert te
overtuigen van de noodzaak in het
belang van de Gierzwaluwen. Mentale ondersteuning door aanhoudende bemoedigende opmerkingen,
instructies en complimenten door
zijn Pake tijdens de uitvoering op
grote hoogte werd langzamerhand

Mei tank oan Paul foar it entûsjastme
en it beskikber stellen foar it pleatsen
fan nest yngongen.
Swellen wûrkgroep; Jan, Albert, Ortwin, Renske, Joop
11
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Even binnenkijken bij IKC de Flambou – juni 2022
Duurzaam omgaan met onze
omgeving
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met het project Himmelwike,
georganiseerd door Omrin. De kinderen hebben op school allemaal
kunnen genieten van de voorstelling
Boer Blikway, ons aangeboden door
Omrin & De Friese Milieu Organisatie,
uitgevoerd door theater Smoar welke
educatieve theaters verzorgd. Op
16 mei hebben de kinderen het dorp
schoongemaakt. Gewapend met gele
hesjes, prikstokken en afvalzakken zijn
ze aan de slag gegaan. 5 volle zakken
zwerfafval is er opgehaald. Als dank
voor deze himmelactie hebben de
kinderen een broodbakje van gerecycled plastic ontvangen.
Oud papier
Het opgehaalde papier van 8 januari
heeft 332,03 euro opgebracht en het
papier van 26 februari 403,57 euro!!
Hele hoge opbrengsten!
Hartelijk dank aan alle dorpsbewoners
die het papier voor ons bewaren en
hartelijk dank aan alle ouders die het
papier ophalen!
Van de opbrengsten van het opgehaalde papier is er op een kleuterplein
een nieuw speeltoestel gekomen, een
geweldige piratenboot!
De volgende data voor het ophalen
van het papier zijn; 18 juni, 13 augustus,
8 oktober en 3 december.
13

Bijna een schooljaar voorbij
Er is alweer bijna een schooljaar voorbij. In dit schooljaar hebben de kinderen weer van alles geleerd en ook het
team heeft verschillende scholingen
gevolgd. Jaarlijks volgen we een
scholing BLP, ons onderwijsconcept.
We hebben de scholing motiverenden technisch lezen gevolgd en gaan
hier in nieuwe schooljaar verder mee
en volgen dan de module begrijpend
lezen.
Onze rekenmethode is aan vervanging toe. In het huidige schooljaar
hebben we ons georiënteerd op een
nieuwe methode, dit gaat de methode Wereld in getallen5 worden. We
hebben er veel zin in om in het nieuwe
schooljaar met deze methode te gaan
starten.
In de bovenbouw zijn we dit schooljaar
gestart met Robotica, een lespakket
om leerlingen spelenderwijs kennis en
vaardigheden van de toekomst, wetenschap & technologie en 21e eeuwse vaardigheden te laten ontdekken.
Afspraken van de week
In het kader van de sociale- en emotionele ontwikkeling staat er iedere
week een afspraak centraal op
school. De afspraak/regel wordt in de
groepen besproken. In de midden- en
bovenbouw staat deze regel ook op
de weektaak van de kinderen. Deze
afspraken delen we sinds februari ook
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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

Vervolg: Even binnenkijken bij IKC de Flambou – juni 2022
Deelnemen aan een leerlingenraad
is leerzaam. Leerlingen leren er dat
je invloed kunt uitoefenen op zaken
die je dagelijks aangaan. In de raad
mogen ze meedenken over de aanschaf van nieuwe materialen voor
het schoolplein of het kiezen van een
goed doel voor een sponsorloop.
Maar er zijn nog meer voordelen:
Een leerlingenraad vergroot leerling
betrokkenheid. Ze hebben meer
invloed op dingen die op school
gebeuren en voelen zich er verantwoordelijker voor.

met de ouders zodat thuis aandacht
geschonken kan worden aan de
afspraak van de week.
Leerlingenraad
Aan de verkiezingen van de gemeenteraad, waarover Sybe Andringa een gastles heeft gegeven
in de bovenbouw, hebben we de
verkiezingen voor de leerlingenraad
verbonden.
De leerlingenraad bestaat uit 4 leerlingen, Benthe Kuiken, Nour, Sterre
en Angel, die alle kinderen van de
school vertegenwoordigen. Zij zijn
afkomstig uit de groepen 5, 6, 7 en 8
en zijn democratisch gekozen door
hun medeleerlingen uit deze groepen. Tijdens de vergaderingen is juf
Anja aanwezig die een coachende
rol heeft.

Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad
daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze te
om te denken vanuit de belangen
van álle leerlingen: het algemeen
belang.

Iedere maand komt de leerlingenraad bijeen om te vergaderen. De
eerste vergadering is geweest op 24
maart, de 2e vergadering is op 21
april en de volgende zal zijn op 14
juni. Ze bespreken samen wat er beter zou kunnen op school. Dat doen
ze aan de hand van door andere
leerlingen ingebrachte ideeën, die
zij in de ideeënbus kunnen doen. De
actiepunten die voortkomen uit de
vergadering van de leerlingenraad
worden ook meegenomen in de
teamvergadering van de school.

Communicatieve vaardigheden zijn
binnen een leerlingenraad enorm
belangrijk. Binnen een leerlingenraad leren leerlingen om effectief te
overleggen. Door onderwerpen te
agenderen, de vergaderstructuur te
oefenen en door een voorzitter en
notulist aan te stellen.
Zo werken we ook aan actief burgerschap, door de leerlingen inspraak
te geven. Door het meedenken en
meebeslissen leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen.
15
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Vervolg: Even binnenkijken bij IKC de Flambou – juni 2022

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

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

Andere lessen dan rekenen en taal
op De Flambou
Eind maart is de wijkagent op school
geweest om te vertellen over haar
beroep. Als slot van deze les stond
de politieauto op het schoolplein en
hebben alle kinderen de auto helemaal kunnen bekijken en mochten zij
even achter het stuur zitten.
In april hebben de kinderen van
groep 8 meegedaan aan de pelgrimage tocht vanuit Sint Jacobiparochie.
Voor Palmpasen hebben de kinderen allemaal een Palmpaastak op
school gemaakt, ook ds. Teije Osinga
was aanwezig om de kinderen hierbij
te helpen.
In mei waren er opnieuw de ateliers.
Wederom een groot succes. Vanuit
het dorp waren ds. Ulbe aanwezig
om met kinderen te gaan schaken
en Klaske was aanwezig voor een
kookworkshop. Het muziekkorps van
Tzummarum was ook betrokken.
De kinderen waren opnieuw zeer
betrokken en enthousiast! De ateliers
krijgen in het nieuwe schooljaar ook
zeker een vervolg. Wanneer iemand
uit het dorp interesse heeft om in
het nieuwe jaar een atelieronderdeel te verzorgen dan mag u altijd
contact opnemen via de telefoon
0518-481263 of de mail deflambou@
cbo-nwf.nl

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

Fryske Flinter (Energie Coöperatie)

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

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

Nij Bethanië

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

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

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Ouderensoos Oosterbierum

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

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

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

Protestantse Gemeente
Oosterbierum-Wijnaldum

Kloostertuin Oosterbierum

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

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

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

MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
058-28 66 666
www.mcl.nl
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Jeugdclub:
Nynke Koopmans
Terp 1
8854 AD Oosterbierum
0518-850 244
club@oosterbierum.info

Toneelver. “Ferdivedaasje”

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

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

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

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

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

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

Zorgcentrum De Batting

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

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

Stichting Kinderopvang
Vijverstraat, Franeker
0517-380 680

Terp 10 Communicatie
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl
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Wist u dat...
• Er bij de zwaluwwand een info-bord is gekomen
• De Flambou een nieuw speeltoestel heeft
• Oosterbierum ook een nieuwe
toeristische attractie heeft
• Het koolzaadveld net zoveel publiek trekt als het tulpenveld
• Oosterbierum één van de
favoriete dumpplaatsen is voor
drugsafval
• Wij hier liever niet om bekend
staan
• Wij liever wel om de tulpenvelden bekend staan!
• De wandelclub van dinsdag
naar de woensdag is verplaatst
• Dit nog niet een gelukkige ruil is
geweest
• Woensdag toch de natste dag
van de week is
• De sportclub blijft doorzetten
met wandelen op woensdag
• Helaas op donderdag de
training als een nachtkaars is
uitgegaan
• Er nu hard gezocht wordt om
een nieuwe trainer
• Die de schone taak heeft om de
dames strak en fit te houden
• De woningnood onder jongeren
erg hoog is
• De jongeren nu al een stacaravan bij mem in de tuin zetten
• Zij zo toch een eigen woning in
Oosterbierum hebben
• Er alleen maar meer Oosterbieru-

• Wij weer kaboutertjes hebben in
Oosterbierum
• Deze kaboutertjes dol zijn op
hondenpoep zakjes
• Zij deze vol met water vullen
• Zij hiermee heel Oosterbierum
gaan vervuilen
• Hierdoor alle poepzakjes op
raken
• Wij de kaboutertjes maar even in
hun nekvel moeten grijpen
• Anders heel Oosterbierum weer
onder de hondenpoep komt
• Katten nog ergerlijker kunnen zijn
dan honden
• Zij gewoon overal maar hun behoeftes mogen doen
• Kattenpoep je ziek kan maken
• Kattenpoep je kan verrassen
als je leuk plantjes in de tuin wil
zetten
• Niemand verantwoordelijk is voor
kattenpoep
• Er iemand is die honden het liefst
ziet vertrekken uit ons dorp
• Die hier maar even over na moet
denken
• Wij natuurlijk geen namen noemen
• Wanneer u naar de dorpsbelang
vergadering bent geweest
• U dan wel weet wie wij daar
mee bedoelen
• Ons dorp weer een beetje is
opgeknapt
• De Sint Joris weer terug op de
kerk is geplaatst
23
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Vervolg: Wist u dat...
gezet
• Deze pauw het vooral gemunt
heeft op auto’s
• U beter dus uw auto maar even
kan laten staan
• Dit u ook weer scheelt in de portemonnee
• U dus kan gaan winkelen op de
fiets, bij Juliet of bij Petra
• U daar heerlijk eten van eigen
gezonde bodem kunt krijgen
voor een goede prijs
• U nog een gratis tip van ons krijgt
• Grote jongens die met mosterd
spelen, vlekken kunnen veroorzaken
• U lakens of kleren met mosterdvlekken weer schoon kan krijgen
met warm water en azijn!

mers bij komen
• Er na een reeks van meisjes, ook
weer jongens in ons dorp zijn
geboren
• De nieuwbouw dus heel welkom
is
• Er tussen de kippetjes ook weer
een haan is
• Over een haan gesproken
• U niet meer ver hoeft te lopen
om naar Zwarte Haan te gaan
• Bij Jukema op de pleats een
prachtige zwarte haan rondwandelt
• Hij zo trots als een pauw tussen
de dames rond kukelt
• Er ook een pauw Oosterbierum
onveilig maakt
• Hij daarom op Marktplaats is

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
25
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WAADHOEKE FIETSTOCHT
22 40 70 110
KM

KM

KM

KM

3 SEPTEMBER 2022

KEUZE UIT 4 AFSTANDEN
Een unieke fietstocht door het
weidse landschap van Waadhoeke.
Met vier verschillende routes langs dijken,
weilanden, pittoreske dorpen en de stad
Franeker is er voor elke fietser een uitdaging.
Of je nu een toerfietser, een (amateur)
wielrenner of sportieve fietser bent.
Ontdek Waadhoeke!

Investeer in
schone energie
en doe mee met ons
zonnedak Sexbierum

Voor de tweede editie van Waadhoeke
Fietstocht zijn 4 prachtige routes ontwikkeld.
Alle routes starten opnieuw aan de
Breedeplaats in Franeker, ditmaal vanuit
de Hofstraat. De routes tonen de weidsheid
van de regio in Friesland.

inschrijving

€ 9,00

Schrijf je nu in!

kinderen

waadhoekefietstocht.nl

€ 4,50

Seizoenfoto

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
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It Easterbierrumer folksliet
Sa no en dan wurdt it songen. Bygelyks by de iepening fan it doarpsfeest. Dan
geane de minsken stean en sjonge se mei elkoar it Easterbierrumer folksliet:
Easterbierrum, Easterbierrum jawis,
gjin doarpke dat neijer ús is.
It leit dêr sa moai tusken greiden en bou.
(Dus) bliuwe wy dat doarpke ús libben lang trou. (2x)
Mar fan in liet kinne jo eins net prate. Folle mear as in refrein is it net. En dêrom ha ik my faker as ien kear ôffrege of der by dizze pear rigels net in pear
koupletten te skriuwen binne. No wurdt der wol sein: de fraach stelle, is him ek
beantwurdzje. Dat al rinnende wei bin ik mei dat antwurd oan de slach gien. Sa
kaam ik ta it folgjende foarstel de besteande rigels út te wreidzjen ta in folweardich folksliet.

Refrein: …
Doe’t ik dit sa opskreaun hie, betocht ik my dat wy anno 2022 libje yn in tiid fan
ynspraak. Sadwaande kaam ik op de gedachte om myn betinksel yn de Sint
Joris ôfdrukke te litten. Mooglik dat der guon ynwenners fan it doarp binne, dy’t
meitinke wolle en sadwaande foar poëtyske ferbetteringen soargje kinne. Sa
soene we mei elkoar komme kinne ta in mear foldroegen Easterbierrumer folksliet. Mooglik ek, dat der in musikus is, dy’t foar de koupletten noch in aardige
meldij skriuwe wol. Dy moat fansels wol passe by dy fan it refrein.
Ik bin benijd. Jimme reaksje graach nei t.t.osinga@ziggo.nl.
Mei freonlike groetenis,
Teije T. Osinga, Frjentsjer

Yn de Bjirmen dêr leit in moai doarpke,
tusken greiden, mar foaral tusken bou.
Minsken wenje dêr mei nocht en mei wille,
dielend harren libben, sa man en sa frou.
Mei elkoar komme se gear yn It Mienskar,
foar it learen kin’ de bern nei de Flambou.
As tsjerke stiet dêr trots de Sint Joris.
Elk part fan ’t libben syn eigen gebouw.
Refrein:
Easterbierrum, Easterbierrum jawis,
gjin doarpke dat neijer ús is.
It leit dêr sa moai tusken greiden en bou.
(Dus) bliuwe wy dat doarpke ús libben lang trou. (2x)
Ûndernimmend, buorkjend, op in kantoar,
Wurkje wy elk hurd foar in eigen lean,
mar as Easterbierrumers libje wy
ienriedich oan in mienskiplik bestean.
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Hûndert kear de alvestêdetocht
Erik Bakker fan Easterbierrum hat al
hûndert kear de alvestêdetocht riden.
Dat hat er besifere neidat er snein oer
de finish kaam fan de alvestêdetocht
op de autopet.
“Ik bin in bytsje alvestêdegek”, seit
Bakker. Allinne op de autopet al hat er
de alvestêdetocht al tsientallen kearen
riden, seit er. Net allinne as it evenemint der wie, mar ek as training.
“Der wie ien dy’t sei dat it ek op de
step koe. Ik tocht dat it net bestie, mar
it wie wol sa. De heit fan in maat fan

31

my koe goed laskje, dus we ha sa’n
ding yn mekoar bakt.”
Der binne in hiele protte manieren om
de alvestêdetocht te dwaan. Bakker
wol ‘m noch suppe. Hy hat de tocht al
rûn, en stept, en fytst, en op redens is it
ek al in kear slagge.
Pinksterwykein hat er trije kear mei
dien. Foardat er op de step stapte, siet
er op de wetterfyts fan team Wybe.
Dêr hat er mar in lyts stikje meifearn.
Op pinkstermoandei stiet Bakker wer
oan de start fan de Fytsalvestêdetocht.
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10 interessante bloedweetjes!
Weetje 9
Jouw bloed kan mensenlevens redden
Elk jaar hebben zo’n 100.000 Nederlanders een bloedproduct of plasma-geneesmiddel nodig. Daarvoor
zijn we volledig afhankelijk van het
bloed van donoren. Als jij je aanmeldt
als donor, kunnen we nog meer mensen helpen.

Bloed zorgt ervoor dat het in je hele
lichaam zo’n 37 graden is. Krijg je het
te warm? Dan zetten je bloedvaten
uit. De bloedvaten die vlak bij je huid
liggen kunnen zo warmte laten ontsnappen. Krijg je het koud? Dan gaat
er minder bloed naar je huid, zodat je
lichaam warmer blijft.

Weetje 1
Je bloed kan 2,5 keer de aarde rond
In totaal zijn je bloedvaten zo’n
100.000 kilometer lang. Als je alle
bloedvaten achter elkaar zou leggen, kun je meer dan twee rondjes
om de wereld maken.

je dat bloed ook andere kleuren kan
hebben? Deze variaties zie je vooral
in de dierenwereld. Zo hebben bepaalde krabben, garnalen, inktvissen
en kreeften blauw bloed. Er is een
hagedis met groen bloed, een worm
met roze bloed en een vis met wit
bloed.

Weetje 2
Je lichaam bestaat voor 7% uit bloed
Een mensenlichaam bestaat voor 7%
uit bloed, Als je net geboren bent,
heb je weinig bloed. Ongeveer een
blikje cola. Een volwassen vrouw
heeft gemiddeld 4,5 liter bloed in
haar lichaam. Een volwassen man
heeft iets meer bloed, zo’n 5,6 liter.

Weetje 4
Je hart pompt duizenden liters bloed
door je lichaam
Elke dag pompt je hart ongeveer
7.000 liter bloed door je lichaam. Dat
staat gelijk aan 4 á 5 liter per minuut.
Zo krijgen je spieren en organen de
zuurstof en de voedingsstoffen die ze
nodig hebben.

Weet je 3
Bloed is niet altijd rood
Mensen hebben rood bloed, vanwege de rode bloedcellen. Maar wist

Weetje 5
Bloed fungeert als een centrale verwarming
32

Weetje 6
Sanquin doet elke dag onderzoek
naar bloed
Bij Sanquin werken 15 hoogleraren, 80
promovendi en 80 gepromoveerde
onderzoekers. Samen publiceren zij
ongeveer tweehonderd wetenschappelijke artikelen per jaar. Hoe meer
we over bloed weten, hoe beter we
mensen kunnen helpen.

Weetje 10
Sanquin ontwikkelt kweekbloed
Bij Sanquin ontwikkelen we kweekbloed uit stamcellen. Hiermee willen
we in de toekomst patiënten helpen
met zeldzame bloedgroepen, voor
wie passend donorbloed moeilijk te
vinden is. Voorlopig is dit echter nog
niet beschikbaar en zijn we afhankelijk
van bloeddonaties.
Bloeddonor worden: Meld je aan via
Sanquin.nl.

Weetje 7
De meest voorkomende bloedgroep is
0-positief
O-positief is de bloedgroep die het
meeste voorkomt. Van de 100 Nederlanders hebben 39 deze bloedgroep.
Weetje 8
Sanquin ontvangt 736.593 bloeddonaties per jaar
Bloeddonors geven gemiddeld 1,4
keer per jaar bloed. Bloedplasmadonors doen dat gemiddeld 4,06 keer
per jaar. Samen is dat goed voor
736.593 bloeddonaties, waarmee
honderdduizenden mensen worden
geholpen.
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Rûntsje mei it Hûntsje
geheimsinnigs ferbouwe se dêr dan?
Sju myn fantasie gjit der gewoan mei
oan’e haal, ik gean dêr nou fan alles
bij betinken. En ik tink dat jimme dat
no ek dogge. Se kinne ek mar better
iepen kaart spielje. Dus ûs oprop is
derom ek: Doch de folgende kear
mei oan “Kom in de kas”. (noot van
de redactie: Of stel jim foar yn de
Sint Joris )

Wat ha we toch in reinwetter hân,
tsjonge jonge! Ik bin bliid dat wy
meer fan it rinnen hâlde as fan
fytsen. Die stakkers wiene oant de
sek ta troch wiet mei de ‘fietselfstedentocht’. Der wiene in pear Easterbierrummers, wêr ûnder Albert, dy
mei dwaan soene oan de fietselfstedentocht. Mar die lieten it dit jier mar
foarbij gean toen se it waarberjocht
seagen. Mar no ha we heard dat
Niels en Arjen al yn training binne
foar folgend jier. Se sille tegearre op
in tandem. No at dat mar goed gjit!
Mar de rein kaam goed út foar de
boeren. At wy sa rinne mei de hûn
dan sjochst de blommen, de sipels
en it grien omheech sjitten! De boeren binne der mar wat bliid mei.

Rûnen we der yn’e Buorren sjogge
we der twa pealen stean. Naah! sei
ik tsjin myn nicht: Se binne hjir ek mar
modern. Se ha hjir twa laadpealen
stean foar de elektryske fyts. Moai
foar de toeristen dy by Ype efkes in
bakje dogge. Mar wol wat in ûnhandig plak sa flak foar it hûs fan Johannes en Jessie. Begong myn nicht
dêr toch te laitsjen. Se hong mei har
bealch oar de pealstjes. Dat binne
gjin laadpealen, seit se, dat binne in
soart fan Amsterdammertjes. Nou ja,
wat wit ik dêr ek fan. Mar goed we
ha se nou mar omdoopt tot Easterbierrumkes. Folgens ús wurdt it in
trent yn Fryslân dus ik soe se mar gau
bestelle by de gemeente.
Toch sjoch ik leaver laadpealen foar
de fiets, want ik ferjit noch wolris myn
fiets op te laden sju!

Nou rinne we dêr faak op nei de
kassen ta, wêr froeger de orchideeën-kas wie. Wy mei der graach efkes
rinne, der hat net ien lêst fan ús (tinke
wy). Mar we sjogge der samar in grut
boerd stean mei: “Verboden toegang – Eigen terrein”. Nou dêr snapten we neat fan, dat paad is toch
gewoan in tagong nei de kassen en
nei it lân. Hoe moatte de boeren dêr
dan komme? Mei it fleantúch?
Ik tocht kin jo samar in dyk ôfslute en
fan wa is dy dyk?
Nou we binne noch drok dwaande
mei ús úndersyk, it skient dat de kassen in nije eigener ha en dat dy gjin
‘pottekiekers’ ha wol. Mar wat fan

No rûnen we lâns it sportfjild, en dêr
kamen toch fanatieke gelûden wei.
De hûn fourt der hinne. Seagen we
dêr allegear minsken goaien mei in
35
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Vervolg: Rûntsje mei it Hûntsje
izeren bal like it wol. Wy der wat lâns
strune, blykt it in demonstraasje te
wêzen foar jeu de boule.
Ype hie de koffie brún, du we ha
gelyk mar efkes mei dyn. En myn
nicht begong der toch goed te
goaien, myn bek foel iepen. Sju sa
untdek je ek wer wat nijs oer mekoar.
En ek Joop en Joukje kamen op it
fjild, om mei te dwaan (soene se dat
yn Frankryk ek dwaan, at se bij hun
dochter op besite binne?). Der diene
aardich wat minsken mei, allegear
hiene se it swit op’e hôlle.
De sussen Tine en Neeltsje kamen ek
nog efkes te sjen. En iederyn koe sa
meidwaan. Selfs ik as ûnsportief en
wat traag, ha nog in potsje mei dien.
Neat wûn mar der gong it ek net om.
En at jimme nou tinke dat is iets
foar de âldere minsken... Nou moai
net! Der wiene genoch jongelju. En
omdat iederyn it sa fantastisch fûn
gean se nou 4 jeu-de-boulesbanen
bouwen. Nou ik bin om…ik doch mei.
En we binne ek in soad bûtenút mei
it hûntsje, mei Peaske hiene we de
hûn efkes los op’e Bjirmen. Nou fuort
allegear lilke minsken, de Kloosterhoeve hie krekt Peaskefeest en se
hiene aaien ferstoppe. Ja dat fûn de
hûn prachtig, die hie se samar fûn…
Allegear memmen yn’e stress. Mar
der bleaf noch genoch oer foar de
bern.
Wy dêr ek mar efkes hinne, se
hawwe it der goed foar mekoar.

Je komme der net sa faak want je
tinke altyd dat it fierder fuort moaier
is. Mar at je wat tichterbij sjogge is
Easterbierrum ek in doarp mei moaie
attracties. En je moat net skrikke
op de Kloosterhoeve, se he der
ek Hammie en Spekkie. At je witte
wolle wa dat binne moat je 25 juni
lâns gean foar de iepen dei. En at je
efkes fierder rinne sjoch je dêr ALD en
NIJ bij Dykstra op’e pleats, ek moai
om ris te strûnen. En at je nog efkes
fierder rinne kom je bij Ortwin syn
húske. Nee der kinne jim net strûne
mar hij is dêr drok besich om der wat
moais fan te meitsjen. Skynt dat hy
net meer allinich is mar dat gean we
ek undersykjen.
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Nou nei san grut rûntsje gean wy mar
wer op hûs oan. Efkes de fuorten
omheech en in lekker bakje kofje. Sa
at jim lêze ha we nog wat undersykswurk te dwaan. Dus no mar efkes by
komme foar it folgende rûntsje.
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Nieuws van de Kloostertuin
een verhaal van een verteller te
beluisteren. Ook in andere tuinen in
Friesland kan in de maanden juni en
juli worden geluisterd naar een verhaal. Zie ook arcadia.frl/projecten/
uitgesteld-geluk/

Het seizoen is in volle gang en zoals
iedere tuinier heeft ook de Kloostertuin te maken met het weer. Lange
tijd was het droog en moesten we
de groenten die al in de koude
grond stonden, water geven. Nu
hebben we net weer een koude natte periode afgesloten. Het water was
hard nodig, maar hadden we graag
wat meer warmte gewild. Gelukkig
hebben we de kas. Dit jaar hebben
we veel groentes kunnen voorkweken en daarna in de tuin kunnen
uitplanten.

Vrijwilligers
We hebben een mooi groepje vaste
vrijwilligers, maar het zou leuk zijn als
er nog meer vrijwilligers bij kwamen
zodat we de tuin nog beter kunnen
onderhouden. Heb je ook zin om (af
en toe) op zaterdagochtend mee te
werken, je bent van harte welkom!
Tenzij het heel slecht weer is, zijn we
er van 9.30 tot 12.00 uur.

De kinderen van de Flambou worden steeds meer betrokken bij het
“echte” tuinieren. Ze hebben geholpen tomaten en paprikaplantjes te
planten en de gekweekte andijvie
plantjes in de grond gezet. Het is
mooi te zien hoe sommige kinderen
het fantastisch vinden en anderen
bang zijn hun handen in de grond
te steken. Johannes en Jaap begeleiden de kinderen samen met een
leerkracht bij het tuinieren.

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

Daarnaast kunnen we nog vrijwilligers
gebruiken die één zondagmiddag
gasten willen verwelkomen in de
theetuin.
Interesse? Stuur een mailtje naar
hermien.moning@gmail.com
Bij vragen kunt u ook altijd iemand
van het bestuur benaderen.
Bestuur Kloostertuin:
Johannes Wolbers
Sybren van der Werf
Suzanna Hoeksma
Jaap de Geus
Rindert Wolbers en
Hermien Moning

In juli begint het theetuinseizoen
weer. Iedere zondagmiddag in juli
en augustus is de theetuin open van
13.30 tot 17.00u. Voor een kop koffie
of thee met zelfgebakken taart of
om gewoon even af te spreken en
rond te lopen. Sommige zondagen
is er muziek en op 31 juli is vanuit het
project ‘uitgesteld geluk’ (Arcadia)

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

smakelijke aanbod
of een interessante
Kijk voor ons smakelijke aanbod of een interessante vacature
op www.Lambweston.eu
vacature
op
www.Lambweston.eu.

Dorpsblad van Oosterbierum en Klooster-Lidlum

Familiedrukwerk?
doe uw voordeel op www.hdu.nl
voor korting!
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Van Harenstraat 23 - 27, 9076 BS St. Annaparochie, tel. 0518 401228

