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Van de redactie
geleverd, waar we zeer blij mee zijn.

Inmiddels is het weer december, de
tijd van het jaar om terug te blikken.

Om
iedereen
wat
door
de
kerstvakantie
heen
te
helpen,
hebben we diverse dingen bedacht
om deze tijd wat leuker te maken, zie
kerst in coronatijd.

En natuurlijk zijn er in een jaar tijd
altijd mooie en bijzondere dingen
gebeuren, maar altijd was er dit
jaar het C-woord dat behoorlijk
wat invloed had op een ieders
leven. Maar daardoor zijn we ons
ook bewuster geworden van onze
omgeving. En wat is het dan fijn dat
je nog wat ruimte om je heen hebt,
naar buiten kunt en een eigen tuin
hebt.

We hopen dat iedereen de moed
er wat in houdt en gezond blijft.
We wensen alle lezers gezellige
kerstdagen en een fantastisch 2021
toe!
Fan de redaksje

Ook voor de Sint Joris zijn we
afhankelijk van de verenigingen,
die nu bijna allemaal op een laag
pitje staan. Gelukkig worden er zo
nu en dan ook andere verhalen aan

“PS. Kopij voor de volgende editie
ontvangen we graag rond 1 maart
2021 op het bekende e-mailadres”

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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Roeien met de riemen die je hebt
ten we met smart te wachten op het
moment dat dit is toegestaan. U hoort
zo spoedig mogelijk van ons. Oorzaak
Corona.
Een punt van zorg is de toestand van
de Bjusse (Muntsewei). Wij vinden dat
de weg niet veilig is zoals hij er nu bij
ligt. Vooral voor onze kinderen en
ouderen (maar ook andere weggebruikers) willen wij een verbetering.
De eerste, gelukkig niet zeer ernstige
valpartijen, zijn bij ons bekend. Het
is zeer moeilijk om het college van
B en W achter onze wens te krijgen.
Momenteel zijn we druk bezig politieke partijen achter ons voornemen
te krijgen. Inmiddels ben ik er achter
gekomen dat dat veel energie en tijd
vraagt. Maar we blijven er wel voor
gaan onze zin te krijgen. Hoewel de
gemeente formeel aansprakelijk is
voor de veiligheid voelen wij ons ook
verantwoordelijk voor uw en onze veiligheid. Wij willen niet op ons geweten
hebben dat er zeer ernstige ongelukken gebeuren!!
Voor alles is een tijd. Voor stoppen,
starten en doorgaan. Dat geldt ook
voor ons bestuur. Drie leden hebben
hun periode er op zitten, Sara Mulder
en Hendrik Steenstra hebben 5,5 jaar
ons geweldig gesteund en ons bestuur opgefleurd. Bedankt voor jullie
geweldige inzet!
Een paar woorden meer wil ik kwijt

Dat geldt voor ieder afzonderlijk maar
ook voor alle verenigingen en zeker
ook voor ons Dorpsbelang. Veel plannen borrelden op om ons dorp leefbaar te houden, maar deze plannen
moesten steeds worden bijgesteld.
Oorzaak Corona. En telkens was het
resultaat: vertraging en uitstel van
geplande activiteiten en vergaderingen.
Na de jaarvergadering voorjaar
2019 is er een begin gemaakt om
te inventariseren hoe de bewoners
van Oosterbierum – Klooster Lidlum
dachten over het woningaanbod in
ons dorp en of er in de toekomst ook
nieuwbouw plaats moet vinden. We
hebben daarvoor deze herfst een enquête bezorgt bij alle bewoners van
Oosterbierum. De uitslag is inmiddels
net bekend geworden maar is nog
niet besproken in de bouwcommissie en het bestuur van Dorpsbelang.
We zitten te popelen om daarmee
aan de slag te gaan maar moeten
wel de mogelijkheid hebben om met
z’n allen bij elkaar te komen. Oorzaak
Corona.
Ook de geplande jaarvergadering op
22 oktober kon geen doorgang vinden. Omdat we gezien de belangrijkheid van bovengenoemd onderwerp
iedere dorpsgenoot de gelegenheid
willen geven (we verwachten dan
veel mensen) hun zegje te doen, zit4
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over onze voorzitter Paul de Cock.
Negen-en-een-half jaar heeft hij de
kar moeten trekken (mogen zou hij
zelf zeggen). Wat een tijd en energie
heeft hij gestoken in het wel en wee
van ons dorp. Heel vaak was hij de
initiator van veel projecten. Ik denk
daarbij aan de Kloostertuin, Natuurlyk
Ferskaat, Fryske Flinter, taalcursussen,
huisvesting arbeidsmigranten en begeleiden van vluchtelingengezinnen
in ons dorp. En ik zal er vast nog wel
wat vergeten. Ook voor veel verenigingen heeft hij en zijn bedrijf vaak
kosteloos zijn diensten beschikbaar
gesteld. Paul kan alles prima verwoorden en op schrift stellen. Daar heeft
Oosterbierum dankbaar gebruik van
mogen maken.
Als dank voor zijn tomeloze inzet heeft
het bestuur gemeend een blijvend
aandenken aan hem te geven. Op 5
december (ja ja een Sinterklaas cadeau) heeft Paul zelf de borden onthuld aan het pad achter op de terp
en de toegang naar zijn eigen huis als
de “Paul de Cock Leane”. Ere wie ere
toekomt.
Het officiële afscheid van Sara, Hendrik en Paul van het bestuur vind
plaats wanneer we weer bij elkaar
mogen komen en Ype weer een borrel mag schenken. Zolang moeten
jullie nog even op de bloemen wachten. Oorzaak Corona.

Gelukkig hebben we twee nieuwe
bestuursleden gevonden, Jaap Dries
Hiemstra en Paul Bronsgeest (woont
in de Bourren naast Frans en Baukje)
gaan ons helpen de boel draaiende
te houden. Welkom!
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Jaap Dries Hiemstra, Paul Bronsgeest,
Rixt de Jong, Jasper Nammensma,
Romke Veenstra, Sybrand Wijngaarden, Tjitske Zuidema (penningmeester) Renske Mons (secretaris).
We wensen jullie fijne feestdagen en
een goed en vooral gezond 2021.
Tijdelijk voorzitter Rintsje Visser
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Gespot in Oosterbierum: De ransuil

Zijn naam dankt de ransuil aan het nu
onbekende Nederlandse woord voor
muts, ‘ranse’. De oranje ogen zijn indrukwekkend, groot en onbeschrijflijk
mooi. Zijn verenkleed is aan de bovenzijde roestgeel met zwartbruine
vlekken en strepen. Verder is de vogel
grijsbruin gevlekt en gestreept.

Wie op een mooie zomeravond buiten zit, heeft soms het geluk dat hij
een wat ongewoon blaffend geluid
hoort. En wanneer het gaat schemeren en andere vogels een veilige rustplaats zoeken, komen deze dieren in
actie. Wanneer je dan iets rustig en
geruisloos ziet overvliegen heb je zomaar kans dat je een uil hebt gezien.
Samen met de kerkuil, is de ransuil hier
het meest voorkomend.

Nu het winter wordt zoeken de uilen
vaak samen een rust- of roestplek.
Soms zitten ze wel met groepen van
25 stuks in een boom. Daarbij hebben
ze een voorkeur voor hoge coniferen
of andere groenblijvende bomen,
want ze zitten graag beschut. Wie op
zoek gaat naar een roestplek speurt
het best niet in bomen, maar op
de grond. Die ligt vaak bezaait met
poep en braakballen.

De ransuil - met zijn karakteristieke
oortjes - staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. De lange oorpluimen zijn overigens geen echte
oren, maar enkel mooi opstaande
veren. Ook een oehoe heeft oorpluimen. Toch is het nauwelijks mogelijk
de twee door elkaar te halen. De
oehoe is namelijk twee keer zo groot
als de ransuil die 35 tot 40 centimeter
meet.
7
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Kerstwensen

Alle vrijwilligers van de Kloostertuin wensen u
een voorspoedig en gezond 2021 toe.
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Minsken en de leanen dy’t wurken op de
pleats “Haerda State”yn Easterbierrum fan
1942-1952.
Yn 1932 kaam ús heit Jan Jukema op
de pleats “Haerda State” yn Easterbjirrum en war’t de nije hierder nei Roel
Bruinsma. It wie noch foar de opkomst
fan de mechanisatie en betsjutte
noch allegearre hânwurk en dat freeche ek in soad meiwurkers dy’t needich wiene op it gemingd bedriuw. It
wie noch yn de tiid dat de bewinners
fan it plattelân en doarpen ôfhinkelik
wiene fan de boerestân mar indirect
ek de middenstân.
De fêste minsken hiene faaks in eigen specialisme sa as melker, hynste
mannen, mar dêrneist ek jongens dyt
fan skoalle ôf kamen en it wurk noch
leare moasten, mar ek famkes dy’t
needich wiene yn it grutte foarein as
hulp foar húshâdlik wurksaamheden,
en as bêrnefaam. Alle sneonen war’t
de leanen útbetelje yn kontant jild yn
oerynstemming as fêst of los, leeftyd
en ûnderfining. Dizze útbetelle leanen oan de oanwêzige wurknimmers
war’t alle wiken opskreun yn heit syn
skriuw boekje en jout in oersicht fan
de minsken dy’t wurken op de pleats,
mar ek it útbetelle lean. (sjoch taheake 1 en 8 aug 1942.)
It jout in prachtich byld en herrinnering fan leanen, persoanen en famyl-

jes, mar oars wol ferhalen út oerlevering.
Fan alle 14 opskreunde nammen
binne fan de seis fêste minsken op
de pleats in koarte omskriuwing, dy’t
foar my nijsgjirrich binne en yn myn
oanthâld bliuwe. Dêrneist de losse
arbeiders en jonges en famkes fanôf
de legere skoalle fan 12-14 jier foar
tydlik en koarte perioden wurksumers
wiene foaral mei de rispinge fan de
gewaaksen.
Ruurd Andringa wie de fêste melker dy’t alle moarns om fjouwer ûre
op it sliepkeamers rút fan heit kloppe, en dermei kenber makke dat it
melkers-tyd wie. Yn 1966 feroare it
gemingde bedriuw nei allinnich akkerbouw en war’t ôfstân dyn fan de
melkerij. Ruurd wie ûngeveer 35 jier
fêst op de pleats, en mei 65 jier âld,
en mei AOW útkearing wie der gjin
wurk meer op de pleats. Dit wie foar
Ruurd in teloarsteling en net begrypelik dat op san grutte pleats gjin wurk
meer wie. Fjouwer kear de alfe stêden tocht ride, de fyfde kear útfâlen
mei de kop stjin de brêge.
Yn it ferline wie der ek in korps yn Easterbierrum, yn de omkriten rûnom be10
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evich allegeduerig prakkesasjes fan
de Easterbierummer seedyk. Mei in
jier fan hurd wurkjen koe er de weromreis betelje. Yn it ferliene stiene in
grut oantal húskes lans de seedyk,
die’t in lytse mienskip foarmen. Faaks
mei moai waar war’t yn de leite fan
de seedyk petearen hâlden. De heit
fan Lieuwe, Siebe fan der Veen war’t
freeche nei de emigrant syn soan yn
Kanada, dat soe tige goed wêze. Op
it selde moment kaam Lieuwe mei de
pleunje-sek op’e rech de leane del
fanút Kanada op nei hûs.
Mei stoarm wyn út it noard –west koe
er op it bêd net hurdzje en de hiele
nacht achter dyk bût-sykje op de
floedline. Fan alle balken en planken
hat er in hinnehok bout, en alle sneo-

kend troch syn kwaliteiten. Mei feestelike aktiviteiten marsjearde it korps
troch it doarp, Ruurd mei de grutte
tromp foarop. Sels lyts fan stik, de
tromp fan grutte ôfmjitting, it lûd fan
grut folume, en Ruurd gehiel út sicht.
Lieuwe van der Veen as seedykster
hat ek oan syn pensioen op de pleats wurke, rûgwei tritich jier. Yn de
fjirticher jierren nei de oorlog wie der
in grutte emigratiegolf foaral út Barradiel. Mei de grutte ferwachting nei
it beloofde lân. Lieuwe en syn maat
ek Lieuwe van der Veen (gjin familie)
lokke ek it aventoer nei Kanada. It
war’t foar Lieuwe in grutte deselusie.
De ûnwennigens war’t it grutte probleem troch dat syn tinzen altyd en
11
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Mei dat heit Dooitsen Zwart ek op de
pleast wurke hie, war’t freeche dat
dochter Eeke yn de hûshâlding mei
helpe koe, mar foaral de fersoarging
fan de lytse bêrn. It wie in swiere opjefte fan in famke fan 16 jier foar dei
en nacht it fersoargjen en begeliden
fan de bêrn. Mei dat om de pleats
in grutte feart lei, wie dat foar Eeke
it grutte noed, dêrby ek noch mem
Tryntsje faaks har deselde soarch witte liet. Har plak yn de húshâlding wie
útsûnderlik, lyk as in mem, yn oanwêzichens fan oandacht, leafde en treast.
As blyk fan grutte wurdjerring foar
Eeke wie dat op har trouwdei de flache boppe op de pleats stie.

nen de aaien útsútelje yn Hârns.
Gerrit Folkersma wie lyts fan stik, behindich en oergrislik taai een plichtgetrouwe meiwurker, naam altyd it
initatief en it swierste ein fan de peal.
Syn betrouwdberhyd kaam ta úting
troch fan de yndividuele wurknimmers, de oantal meters opmjitte fan
loflûke en ierdappel sykje en oan
e’hân dêrfan, betelle heit de meters
út. As grutte waardering foar fjirtich
jier trouwe stjinst in lintsje útrikt troch
Henk Rommert de Jong as wethâlder
fan gemeente Barradiel.
Rommert en Janke Boomsma ek mei
de familie op syk nei in nij bestean yn
Kanada.
In begjin fan it nije bestean yn in
nije wrâld mei in nije taal wie it tige
dreech. Ek Janke hat it tige swier hân
mei ûnwenniges. Soan Marten hat
twa keer yn Fryslân west as organisater fan de Kanadese feterane dy’t
Fryslân befrijd ha.

De nammen fan de wurknimmers dy’t
wykeliks opskreun binnen mei it útbetelle lean yn de periode fan 1941-1952
is in moment opname dy’t tusken de
jierren, seizoene en wyken in sterke
wikseling sjen litte, mei útsûndering de
fyf fêste minsken, boppesteand yn in
koarte beskriuwing. De losse wurknimmers, taheake list fan 1 aug en 8 aug,
steane de nammen Tjeerd Zwart,
Uilke Oord, Jan Poelstra, Arnold Kuiken,Wietske en Doete twa dochters
fan Harm Piets de Vries, Gooitzen v.d
Veen, Boukje Kuiken en Eeke Zwart. It
oantal wurknimmers is stadich ynkoarte fan aug 1942 14 en 1954 8. Tsjinoersteld de wyk leane in ferdûbeling.
Dize notities hiene foar heit Jan Jukema boekhâdige bestjuting mar jout

Harm Piets de Vries wie ek fêst op de
pleats, mar makke in misstap yn de
oorloch troch de dampeale achter
op it hiem te stellen foar eigen kachelhout, fan syn eigen boer. Hjirmei
it beslút op steande foet ûntslach.
Eeke Swart kaam op’e pleats mei dat
ús mem Lameina op 3 aug 1946 ferstoar. It wie in swiere slach foar ús heit
dy’t mei seis lytse bêrn achter bleaf.
12
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nô in prachtich byld fan minsken en
leanen yn it ferliene. Dizze documutatie is oanbean oan it Oudheidkundige Vereniging Barradiel foar it archief.
(www.oudtzummarum.nl)

Hein Dykstra, ek as jong feint in oantal jierren wurksaam op de pleats, wist
mei in sterk geheugen my informeere
oer de skiednis fan nammen en families, sawol foar koarte of lange tiid betrokken op de pleats “Haerda State”.

Wietse en Betty Leistra de argivares,
hat dizze documutatie yn skant en digitaal beskikber yn de map “Archief
Jukema, Haerda State Oosterbierum”.

Joop Jukema.

Seizoensfoto
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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
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Redder in nood?
Je zou er een hartaanval van krijgen!!
Wat bleek nou: Rintje zijn telefoon was
leeg en ging daardoor uit. Hij kwam
net onder de douche vandaan toen
Paul hem belde. Dus wanneer de telefoon wegviel dacht Rintje eerst de
telefoon maar even aan de oplader
kan ik ondertussen mij even scheren.
Wanneer de telefoon is opgeladen
bel ik Paul terug.

Wanneer je alleen woont is het altijd
een prettig gevoel dat er mensen zijn
die naar je omkijken. Maar of het in
dit geval ook zo is….??
Rintje en Paul de Cock hebben de
laatste tijd veel telefonisch contact.
Maar op deze bewuste avond verliep
het telefonisch contact wat stroever.
Er was veel ruis op de lijn. Beide even
twee stappen naar voren ,wat dichter bij het raam. Maar niks hielp… en
toen viel de lijn dood.

En ja Paul die sociaal is ingesteld zat
het niet lekker dat Rintje telefonisch
niet meer bereikbaar was.
Dus ondernam actie. En de rest is historie.

Paul belde een aantal keren terug
maar kreeg geen gehoor! Hij twijfelde geen seconde. Een man alleen en
al wat op leeftijd….wie weet is er wat
gebeurd.

Ik vermoed dat wanneer men eenmaal bekomen was van de schrik
men later aangekleed en met een
glad gezicht, gedrieën een biertje
hebben gedronken en er smakelijk
om hebben gelachen!

Hij rammelde bij Rintje aan de deur
maar alles was op slot. Er brandde wel
licht maar Rintje was niet in de woonkamer of elders in het huis aanwezig.
Paul ging toen op de fiets naar Bart
en samen weer op weg naar Rintje.
Bart gewapend met de sleutel opende de achterdeur en samen stormden ze naar binnen. En nee geen
Rintje. Niet in de keuken of woonkamer….pfft wat nu?
Samen op de trap naar boven richting de slaapkamer van Rintje. En
daar stond Rintje in zijn onderbroek
met scheerschuim op zijn verbaasde
gezicht maar met het hart in de keel!
15
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Kerk, Kerstfeest en Nieuwjaar
Vanaf zondag 29 november zijn er weer erediensten in de Sint Joris Tsjerke en de
Andreaskerk, met inachtneming van de coronarichtlijnen. Dat betekent dat we
maximaal 30 kerkgangers mogen toelaten bij de diensten, kerkgangers mogen
geen gezondheidsklachten hebben en vrijwilligers wijzen de kerkganger de weg
naar een zitplaats zodat we op veilige afstand samen kunnen zijn. We blijven
voorzichtig als het gaat over het zingen en werken met voorzangers, muziek en
gelezen liedteksten. We adviseren dringend om bij het verplaatsen in de kerk een
mondkapje te dragen, net als in publieke binnenruimtes.

KERSTFEEST 2020:
Vanwege het maximum aantal van 30 kerkgangers kunt u zich aanmelden
voor één van beide Kerstdiensten, 24 óf 25 december. Voor de Oudjaarsdienst graag ook even aanmelden. De aanmelding graag via email naar
onze voorzitter Harm Zwart: ha.zwart@planet.nl.
Sint Joris Tsjerke:
Kerstavond 24 december, aanvang 21.30 uur, mw. C. Akkerboom
Kerstmorgen 25 december, aanvang 10.00 uur, ds. U. Tjallingii
Oudjaarsavond 31 december, aanvang 19.30 uur, ds. U. Tjallingii
Nieuwjaarsmorgen 1 januari, aanvang 10 uur, ds. U. Tjallingii

We sluiten het jaar des Heren 2020 af, een jaar dat de geschiedenis in zal gaan
als het jaar van de corona-pandemie. We zien veel nood en ellende in de wereld, tegelijk zijn er miljoenen mensen die heel veel goeds doen en bereiken. We
hopen en bidden dat het uiteindelijk de goede kant op zal gaan, onder Gods
hoede en ontferming. Naar elkaar omzien blijft een belangrijke taak ook in onze
eigen leefomgeving. Namens de kerkenraad wensen we u allen een aandachtig Kerstfeest en een Gezegend 2021. Hartelijke groet!
Harm Zwart, voorzitter
ds. Ulbe Tjallingii
Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum
www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl
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Kerst in coronatijd!
De feestdagen mogen we helaas
maar met weinig mensen samen
vieren. De kerst lijkt een saaie
bedoening te worden. Natuurlijk
kunt u de gebruikelijke activiteiten
doen zoals koken/wandelen/eten/tv
kijken. Maar de Sint Joris heeft een
onderzoek gehouden om te kijken
wat er nog wel mogelijk is met kerst in
coronatijd. Laat u hierdoor inspireren
en maak er een bijzonder feest van.
Hier volgen enkele activiteiten die u
nog kan ondernemen in barre tijden!
* Een levende kerststal maken op
het schoolplein. Kinderen vormen
een kerkkoor en zingen mooie
kerstliederen. De ouders verkleden
zich als Jozef en Maria en de drie
koningen. In onze omgeving is het
niet moeilijk om een schaap/koe
of ander dier te vinden die ook een
mooie functie heeft in de kerststal (of
zoek een andere vrijwilliger die zich
wil verkleden als dier).
Voor de bezoekers/bewonderaars
zou er warme chocolademelk met
speculaas kunnen zijn die verzorgd
kan worden door It Mienskar.
* Kerstspellen voor de kinderen en
ouderen op het kaatsveld. Men moet
denken aan bijvoorbeeld snoepke
(met bijv. kerstbonbons) happen.
Maar denk ook aan “kerstboom
werpen”. Wie werpt het verst zijn

of haar kerstboom?? Of kaatsen
met oliebollen. Geen stoelendans
maar een slee-dans. Kerstkegelen:
Iemand is de kegel en ieder kan zijn
of haar kerstkrans om hem/haar heen
gooien.
* Koek & zopie bij de kerstspellen:
sipelsop van Lies bij It Mienskar en
oliebollen bij Sybren Klaas?
* Met het gezin dammen op het plein
bij de picknicktafel. Damstukken
nog steeds verkrijgbaar bij Romke.
Thermoskan chocolademelk mee
en u heeft een prachtig plekje.
Of organiseer hier een workshop,
kerstballen versieren!
* Lichtjesoptocht door het dorp. Versier
uw fiets/skelter/rolstoel/scootmobiel
met lichtjes en ballen en maak met
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nieuwbouw, verbouw & renovatie.

NIEUWBOUW

VERBOUW

RESTAURATIE

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

mogelijkheden op:
www.bouwbedrijfhiemstra.nl

bouwbedrijf

Bouw op zeker met
goede garanties!

Hiemstra

Swaerderwei 31A• 8851 EG Tzummarum Tel: 0518-481578 • Fax: 0518-481135
info@bouwbedrijfhiemstra.nl • www.bouwbedrijfhiemstra.nl
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vervolg: Kerst in coronatijd!
zijn allen een mooie optocht door het
dorp. Gegarandeerd dat er publiek
is!
* Kerstkaarten maken en rondbrengen
in plaats van elkaar gelukkige
feestdagen “appen”.
* Mee doen met het Guinness book
of records:
Bak met het hele dorp de langste
banketstaaf van de wereld en stel
deze tentoon in de Buorren.
Versier de grootste kerstboom
van de wereld en zet deze op in
de kloostertuin. Of verzamel alle
kerstverlichting en ga met zijn allen
de kerk + toren versieren
* Houd een kerst rock & roll feest in
de straat. Muziek op groot volume,
speakers voor het raam en swingen
maar!
*
Schat
zoeken
of
een
cadeautjesspeurtocht. Verstop in het
dorp een geheim dit kan zowel binnen
als buiten. Maak een schatkaart met
vele cryptische omschrijvingen en u
bent uren zoet met zoeken.
* Drive in Bioscoop: Een groot scherm
op het kaatsveld. Men kan met de
auto/tractor overdekt scootmobiel
samen naar een mooie kerstfilm
kijken.
* Nieuwjaarsduik in de Waddenzee:
en neem een fles beerenburg mee
om na de tijd op te warmen.
* Marathon foute kerstfilms: nestel je
met je gezin op de bank en kijk Home
Alone, The Grinch, Love Actually,

Holidate… Netflix staat er vol mee!
* Maak een sneeuwiglo van
piepschuim of maak je eigen
sneeuwconfetti met de perforator.
* Houd een winter BBQ buiten met de
buren of met je familie
* Maak je eigen vetbollen voor de
vogels, gebruik hiervoor bijvoorbeeld
het oude oliebollenvet of vraag het
Mienskar…
* Pak de Sinterklaascadeautjes
opnieuw in en houd een ruilmarkt met
je familie, vrienden of buren
* Organiseer een autospeurtocht of
puzzeltocht in de omgeving
* Doe de lichtjesoptocht bij de
Wielenpôlle voor een ware kerstdorp
ervaring!
* Maak de puzzel in deze Sint Joris!
Mochten
jullie
(samen
met
andere Oosterbierumers) één van
bovenstaande activiteiten uitvoeren
of hier inspiratie uit hebben geput,
laat het ons weten en deel de foto’s!
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Wie Wat Waar
Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten kunt u
terecht op: www.oosterbierum.info
Dorpsbelang

Protestantse Gemeente
Oosterbierum-Wijnaldum

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

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

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

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

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

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

Huisarts

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

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

Chr.basisschool De Flambou

Jeugdclub:
Nynke Koopmans
Terp 1
8854 AD Oosterbierum
0518-850 244

De Flambou
Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum
deflambou@cbo-nwf.nl
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Diaconie:
Jessy en Johannes Wolbers
Buorren 2
0518-481005
fam.wolbers@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Samen uit eten in eigen dorp

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

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

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Stichting Kinderopvang

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

Vijverstraat, Franeker
0517-380 680

24

Sint Joris nr. 4, dec 2020 – jaargang 34

Dierenartsenpraktijk NW Friesland

Energie Coöperatie Oosterbierum

Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100

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

Zorgcentrum De Batting

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

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

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

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

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

Terp 10 Communicatie
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl
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Foto ’s fan doe (Eilân) troch Jan Hiemstra
Der ferdwine en der komme huzen.
Dat witte se yn Easterbierrum ek. De
ferdwinende huzen binne net mear
‘om yn te wenjen’, dus ûngeskikt foar
moderne minsken. Sokke wenningen
stiene der ek op it Eilân. Hoe ’t wy dêr
destiids kamen sjogge wy op in foto
út 1938. Wy ha fan it suden ut it sicht
op toer en tsjerke en midden op de
foto de tagong fan it paad om de
tsjerke hinne nei it Eilân. It is fjouwer
oere middeis, melkerstiid.

Dan geane wy nei de twadde foto,
de ein fan it Eilân. Oer it paadsje
foar boppesteande huzen komme je
by in blokje fan seis. De efterkanten
wiene tsjininoar oanboud, mar oan it
dak is te sjen dat de souders boppe

De foto sil grif midden yn ‘e simmer
nommen wêze, want de beammen
steane folop yn it blêd.
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te itensieden, te libjen en te sliepen.
Foar dat sliepen wiene der twa
bedsteden: ien foar heit en mem en
ien foar twa bern. Winterdeis stie der
noch in kachel mar dy gong der yn
de maitiid fanwege de romte en de
priis fan de brânje sa gau mooglik út.
Doe ’t pake en beppe der wennen
wie de wensitewaasje al wat better.
It hûs efter dat fan harren wie net
mear bewenne. De muorre efter yn
de gong waard der útbrutsen en de
wente as opslachplak brûkt. Oan dy
efterkant wie ek net te wenjen; de
ruten sieten op it noarden en oan de
oare kant fan in smel steechje stiene
ek wer huzen. Der kaam gjin greintsje
sinne yn. Dan hiene de bewenners
it oan de súdkant in stik better, mei
ek noch in moai útsicht oer it lân
rjochting de pleats van Wijngaarden.
Foar moderne minsken dy ’t dit
ferhaal lêzen moat it ûnbegryplik
wêze hoe tefreden pake en beppe
yn dit húske wiene. Se hiene ‘alle’
gemakken fan de ‘moderne’ tiid sa
elektrysk ljocht en in ien kraan der ’t it
wetter ‘samar’ út kaam. Dat wie wat
oars as op de Ald Pleats (sjoch Sint
Joris #3 2020) der ‘t simmerdeis de
reinwettersbak faaks leech wie en it
wetter út de saad (=wel) kaam, mei
in keamer ferljochte waard troch in
peteroalje-lampe. Doe hiene se nea
dreame kinnen ea oer safolle lúkse
beskikke te kinnen!

de keamers fan de foarste en de
efterste wenten skieden wiene. De
trije wentsjes foar en de trije derefter
wiene bestimd foar minsken dy ’t it
net al te breed hiene. Ik mien dat se
fan de herfoarme diakony wiene.
Besjogge wy de foto út 1958 dan krije
wy direkt al in yndruk fan it gehiel.
Elk wentsje bestie út in gonkje mei in
ljedderke nei de souder. Dêr wiene
de sliepplakken foar de bern. Dy
sliepten ûnder de panlatten, mei de
dakpannen der oerhinne. De pannen
leine net altyd like rjocht en derom
wiene de stjerren troch de kieren te
sjen. Wie it te gek dan waarden de
kieren sa goed as mooglik mei semint
oanstrutsen. De dakken waarden
dan ek panstrutsen dakken neamd.
By hurde wyn kaam der faaks
reinwetter of snie trochhinne. By ’t
winter wie it op sa ‘n souderke net
botte waarm, want ûnder de pannen
siet gjin dakbeskot. De wyn fielden je
oer je hinne gean en by froast wie de
nachts útazeme damp moarns yn de
tekkens beferzen.
Fan healwei de fyftiger jierren ôf
wennen pake Douwe Tigchelaar
en beppe Jetske Visser op Eilân 9, it
middelste fan de foarste wentsjes.
Dêrom wit ik ek sa goed hoe ’t se der
útseagen! Troch it gonkje kamen je yn
it keammerke fan sa ‘n 4,5 by 4,5 m2.
Dat wie dan de romte om te wenjen,
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Fryske Flinter onze energiecoöperatie
Fryske Flinter is de energiecoöperatie van Oosterbierum Klooster-Lidlum. Enkele
jaren geleden legden we zonnepanelen op de Flambou. Dat levert het dorp
veel voordelen. Met de opbrengst van de zonne-energie kunnen we via ons
eigen Fonds initiatieven van verenigingen en anderen in het dorp financieel
ondersteunen. Particulieren die aan het zonnedak deelnemen kunnen op een
financieel aantrekkelijke manier schone stroom opwekken en betalen over hun
eigen stroom bovendien geen energiebelasting.
Ook wie geen zonnepanelen afneemt van Fryske Flinter, kan het dorp steunen
door klant te worden van Energie VanOns. De energiemaatschappij maakt
jaarlijks zo’n € 75 aan Fryske Flinter over voor iedere klant die zowel stroom als gas
afneemt. Die bijdrage vult het Fryske Flinter Fonds waarmee projecten in ons dorp
gesteund worden.

een Tweede dak

Komend voorjaar legt Fryske Flinter een tweede zonnedak aan. Daarvoor
plaatsen we panelen op de boerderij van Jelle Seerp Jukema. Ook u kunt hier
dan aan deelnemen. Daarover informeren we u in de lente-editie van de Sint
Joris.
Fryske Flinter gaat ook samenwerken met onze buren van Sexbierum Pietersbierum.
Zij worden komend jaar onderdeel van onze energiecoöperatie.
Heeft u vragen over ons tweede dak? Mail ons via info@fryskeflinter.nl
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Jeugdclub
Kerst stukjes maken;
We hebben alweer een samenwerking
met de Flambou. De kinderen die
in Oosterbierum op school zitten
gaan daar de kerststukje maken en
zoals gebruikelijk rondbrengen bij de
mensen uit de gemeente. Helaas is er
geen alternatief voor de kinderen die
hier niet op school zitten.
Wat de regels voor 2021 precies zullen
zijn weten we natuurlijk nog niet. We
hebben in januari schaatsen en
Y-games op het programma staan.
Hoe dit precies komt weten we simpel
weg nog niet.
En dat het spektakel van het jaar....
De talentenshow voor 0-100 jaar in
februari.
Of het dit jaar door kan gaan? Het is
afwachten.
Wij houden een ieder op de hoogte
en wensen jullie allemaal alvast hele
fijne kerstdagen en een gezond 2021.

Begin september hebben we een
mooi programma samengesteld, het
leek toen aardig rustig met het virus.
Inmiddels weten we wel anders.....
Helaas kunnen onze geplande
activiteiten niet allemaal doorgaan
zoals wij bedacht hadden.
Doordat de activiteiten niet door
konden gaan zoals wij in gedachten
hadden, hebben we gekeken hoe
we dit wel vorm konden gaan geven.
Voor de lampionnen tocht van Sint
Maarten hebben de kinderen dit
keer niet in it Mienskar, maar op
school mooie lampionnen gemaakt.
De kinderen die niet bij ons op de
basisschool zitten hebben een
lampion thuis gekregen zodat ook
zij Sint Maarten konden lopen. De
kinderen zijn ieder voor zich bij de
deuren langs gegaan om er zo toch
nog een geslaagd Sint Maarten van
te maken met heel veel snoep en
lekkers!

De Jeugdraad.

INLEVEREN KERSTBOMEN
De kerstbomen kunnen ingeleverd worden op 7 januari 2021 van 15.30 -16.00 uur
naast de speeltuin.
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frans bleeker

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

www.fransbleeker.nl
De Alde Mar 7 | 9035 VP Dronrijp
Tel. (0517) 233 400 | Mob. 06 – 538 912 09
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Afscheid na 42 jaar!
was. Ook de ramen van de school
moesten van binnen en buiten geregeld schoon worden gemaakt.
Yeb had nog gewoon zijn werk en
hielp me toen ook al wanneer dit nodig was.
Wat is er in de loop der jaren veranderd?
Voorheen waren de kinderen op
woensdagmiddag en de bovenbouw op vrijdagmiddag vrij. Dus kon
ik mooi vroeg in de middag beginnen. Nu door het continu rooster begon ik wat later. Yeb hielp me altijd al
mee maar nadat hij met pensioen is
gegaan had hij ook meer tijd om mij
te helpen. Ook was het zijn taak om
de dakgoten schoon te houden en
oud papier buiten te zetten.

Met kerst bent u gewend dat we
een mooi interview maken over een
dorpsgenoot en hoe zij of hij kerst
viert. Daarnaast maken we vaak ook
een interview over een hardwerkende dorpsgenoot.
Deze keer hebben we een combinatie ervan gemaakt omdat beide verhalen nu mooi in één vallen.
Ik ben op de koffie geweest bij Yeb
en Minke! Zij nemen na 42 jaar afscheid van de Flambou

Hoeveel directeuren hebben jullie
mee gemaakt?
Wij hebben in totaal 7 directeuren
mee gemaakt. De een bleef wat langer dan de ander . Maar we hebben
in de loop der jaren heel wat directeuren maar ook juffen en meesters zien
gaan en komen. Met hun allemaal
hadden we een goede verstandhouding. Door de jaren heen bouw
je wel een band op met de mensen
die daar werken. Ook hebben we
veel kinderen waaronder onze eigen
kinderen van school zien komen en
gaan. Alleen had je daar minder een
band mee omdat we vaak aan het

Minke, hoe is het allemaal begonnen?
Het is begonnen op de oude kleuterschool. Deze staat tegenover de
Flambou. Mijn moeder maakte deze
al heel wat jaren schoon en ik heb het
van haar overgenomen. Wanneer de
kleuters naar het gebouw verhuisden
waar ze nu les krijgen werd het mijn
taak om Flambou schoon te maken.
Ik maakte schoon op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Daarnaast
kwam ik elke dag even langs om de
wc schoon te maken en ik deed de
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STEENSTRA’S TUINHOUT HEEFT ALLE SOORTEN HOUT VOOR IN EN RONDOM UW TUIN.
Van tuinhekken tot blokhutten, van Pergola’s tot picknicktafels, tot zelfs zwembaden. Wij
helpen u graag de tuin van uw dromen te realiseren.
Aan de Haerdawei is ons uitgebreide assortiment tuinhoutartikelen te vinden. U vindt er
alles waarmee u uw wensen vorm kunt geven. En wilt u het net even anders, dan maken
wij het voor u.
Ook het plaatsen van al onze producten is mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk tarief.
Wij geven u met plezier advies bij het maken van uw keuzes. U bent altijd welkom om eens
rond te kijken, of gewoon om advies in te winnen. Tot ziens in Oosterbierum en... de koffie
staat altijd klaar!
Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07
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Vervolg: Afscheid na 42 jaar!
en wandelen. Of samen een weekendje weg. En Yeb mag graag motor
rijden. Helaas in deze tijd kunnen we
niet even op een terras gaan zitten
of even lekker uit eten. Maar dit mag
hopelijk volgend jaar weer.

werk waren wanneer de kinderen er
niet meer waren.
Nog leuke of bijzondere anekdotes?
Nou ja we hebben genoeg mee
gemaakt maar dat blijft op school
haha. Maar we hebben een tijdlang
een alarm op school gehad. Er was
een lijst met medewerkers die de
beveiliging en politie konden bellen
wanneer het alarm afging. En wij
stonden boven aan de lijst want we
wonen tegenover de school. Elke
keer wanneer het alarm afging belden ze ons op. Dus wij midden in de
nacht er naar toe. Gelukkig ging Yeb
altijd mee!! Vaak was het vals alarm
maar ze hebben een keer een aantal
beeldschermen en computers gestolen.
Ook was het altijd feest met het opruimen na een sinterklaas bezoek of
met kerstvieringen. Overal vonden
we dan pepernoten of glitters of dennennaalden. Gelukkig hielpen de juffen en meesters ook met opruimen!
En verder was mijn afscheid ook erg
leuk ondanks de beperkingen door
de corona. De kinderen maakten
een mooie erehaag en alle juffen en
meesters waren aanwezig.

En tot slot, hoe vieren jullie kerst in coronatijd?
Het is allemaal even wat anders dan
anders. Maar we gaan dit jaar naar
onze dochter in Ermelo. Heerlijk eten
en drinken en natuurlijk een wande-

ling in de mooie natuur daar.
Een bijzonder echtpaar neemt afscheid van de Flambou. Ik denk zeker
dat de Flambou hun gaat missen. Zij
deden zoveel meer als schoonmaken. Yeb die de brievenbus met oud
en nieuw even weg haalt voordat er
een verdwaald rotje in komt. In de
schoolvakanties nog even extra de
ramen buitenom doen. Daarbij wonen ze tegenover de school dus konden ze een oogje in het zeil houden.
Het lijkt klein maar wanneer het wegvalt weet je pas hoeveel ze voor de
Flambou betekenden.

En nu: is er een zwart gat?
Het is wel even wennen. Het was buiten de schoolvakanties om een vast
ritme en structuur waarin je zat. Maar
we houden beiden veel van fietsen
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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
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STICHTING VOEDSELBANK ’DE HELPENDE HAND’
Als u/jij financieel niet kunt rondkomen, kunt u/jij een beroep doen op de voedselbank
‘De helpende hand’ in Noordwest Friesland: Niet alleen voeding, ze helpen je om alles
weer op de rit te krijgen. Vooral nu in deze onzekere tijd. Neem gerust contact op,
·telefoonnummers:
·e-mailadres: 		
·website: 		

06-20190121 of 06-10389396
helpendehandharlingen@hotmail.com
voedselbankdehelpendehand.nl

Kunt u anderzijds wat missen….
Gezien de corona tijd willen we nu niet langs de deuren gaan.
Maar vragen we u om een gift over te maken voor de voedselbank
zodat zij in korte lijnen kunnen werken om passende pakketten te maken.
Een gift via de bank NL13 RABO 0123148111 t.n.v. ’De helpende hand” te Harlingen,
is daarom zeer welkom.
Anderzijds is er ook de mogelijkheid om goederen te brengen.
Oosterbierum: Sint Jorisstrjitte 7 of Buorren 2 is de garage of schuur open voor boodschappen.
Graag uw aandacht voor: de Boodschappenlijst voor de Voedselbank:
*Zilvervliesrijst			
*Macaroni / Spaghetti		
*Droge mix voor Macaroni /
Spaghetti / Nasi			
*Aardappelpuree
*Groenten in blik (geen glas)
*Soep in blik (geen glas)		
*Pannenkoekmix compleet
*Maggi / Mayonaise		
*Koeken b.v. Jodekoeken /
Ontbijtkoek / Stroopwafels

*Broodbeleg Jam / Pindakaas
Appelstroop/ Chocopasta
*Suiker / Stroop
*Thee / Koffiefilters
*Toiletartikelen; Tandpasta /
Handzeep /Haarshampoo
*Afwasmiddel (klein)
*Toiletpapier
*DE spaarpunten ook zeer welkom
(hiermee wordt koffie verkregen)

Hartelijk dank namens Voedselbank de Helpende Hand
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Even voorstellen: Paul Bronsgeest
al vanaf de middelbare school, er ook
gewerkt in mijn tijd bij IBM, de bewuste keuze gemaakt om mijn kinderen in
Leeuwarden te laten opgroeien- maakte een terugkeer naar it beste lân fan
d’ierde bijna een vanzelfsprekendheid.
En afgelopen februari deed bij toeval
Oosterbierum zich voor, niet geaarzeld,
en al helemaal geen spijt van. Dicht bij
het wad, de mooiste zonsondergangen,
de eilanden aan de einder, een huis dat
past bij wie ik ben (duurzaam) en een
hartelijk welkom van de buurt en haar
buren.

Zitting in het bestuur van Dorpsbelang.
Okay, maar wie ben ik dan?
Als je ergens gaat wonen, moet je er
ook leven. En voor mij betekent dat ook:
meedoen. Niet omdat het moet, maar
omdat ik dat leuk vind. Toen er dan ook
werd gevraagd of ik er wat voor zou
voelen om in het bestuur van Dorpsbelang zitting te nemen, was mijn enige
aarzeling dat ik zelf vond dat ik nog een
te nieuwe nieuweling ben. Men vond
dat juist een pluspunt, ik heb dus ja gezegd.

Hobby’s? Zeker! Fervent hockeyer en
hockeyscheidsrechter (en dat als voetballer en Ajax aanhanger in hart en nieren, maar overgeschakeld naar hockey,
één van de mooiste teamsporten die er
is, vind ik dan), hiking (maar wandelen
in it béste lân fan d’ierde is ook prachtig), whisk(e)y (maar een Guinness sla
ik ook niet af), lezen (vooral non-fictie),
geschiedenis (ik vind weten waar we
vandaan komen mega belangrijk, vooral om te weten waar we naartoe moeten, jeetje wat diepzinnig) en verder mijn
grote passie: alles wat te maken heeft
met duurzame ontwikkeling (ik ben in
mijn dagelijkse bemoeienissen dan ook
voorzitter van een Stichting die zich
daarmee bezig houdt. Van mijn hobby
mijn werk gemaakt, zeg maar)

Maar wat doet een geboren en getogen Amsterdammer, vader van een
zoon en drie dochters (en ja kleine kleinkinderen zijn er ook al, de tijd vliegt) in
Oosterbierum?!
Wel, na buitenlandse verblijven het afgelopen decennium in Spanje (Barcelona), Duitsland (Keulen) en Noord Ierland
(Belfast) werd het wel even tijd voor wat
vaderlandse honkvastheid. Mijn relatie
met Friesland -zeilen op de Friese meren
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bij een potje biljarten, op het sportveld
of tijdens een evenement. Of loop gewoon even achterom, de spreekwoordelijke deur staat altijd open.

Hopelijk even genoeg onderwerpen
voor een goed gesprek als we elkaar
tegenkomen.
En dat kan zo maar op straat, tijdens
een vergadering, achter een drankje,

Mienskar
daardoor niet in de problemen gekomen.

Het jaar 2020 is alweer bijna voorbij. Wat
een gek jaar. Op dit moment is alle horeca gesloten en is het nog niet bekend
wanneer we weer open mogen.

Omdat alles nog zo onzeker is, is ons
jaarlijkse Oosterbierummer Biljarttoernooi al geannuleerd.
Wel weten we dat we in Maart weer
stembureau mogen zijn voor de tweede
kamer verkiezingen.
Het gebouw wordt uiteraard gewoon
goed onderhouden en heeft zijn periodieke schilderbeurt gehad.

Alleen afhalen is op dit moment mogelijk. U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven, en uiteraard het liefst contactloos betalen. De keuken is op vrijdag en
zaterdag geopend van 17:00 t/m 20:00
uur geopend.
Ook zal 2021 weer een moeilijk jaar zijn
voor It Mienskar. Onze verwachting is
dat we pas in februari/maart weer open
mogen. En als we dan eindelijk weer
open mogen is dat uiteraard weer met
alle nodige maatregelen, en zal alles
langzaam weer worden opgebouwd.
We hebben van diverse financiële regelingen gebruik kunnen maken, en zijn

Daarnaast heeft Ype in Oktober een
nieuwe knie gekregen en is daarom tot
eind December uit de running. Volgend
jaar zal hij ook aan zijn andere knie worden geopereerd, en een nieuwe knie
krijgen. De huidige planning is medio
Juni, Ype zal dan wederom drie maanden uit de running zijn.
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Zonnestroom van Fryske Flinter
geeft energie aan u én aan ons dorp
Zeg uw oude energieleverancier gedag en word lid
van onze eigen energiecoöperatie, Fryske Flinter.
Voor ieder lid dat via ons groene energie (stroom en
gas) afneemt ontvangt ons dorp jaarlijks € 75*.
Overstappen? info@fryskeflinter.nl of bel 0518-481494

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

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

* Energie VanOns bestaat uit meer dan 100 lokale energiecoöperaties,
waaronder Fryske Flinter. Winst die gemaakt wordt gaat terug naar de regio.
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Kloostertuin Oosterbierum, de tuin van
ons allemaal
Van eind maart tot begin oktober zijn
we iedere zaterdagochtend tussen 9.00
en 12.30 uur op de tuin aan het werk.

In januari 2015 legden we als dorp samen de Kloostertuin Oosterbierum aan.
In zes jaar tijd is de tuin niet alleen in ons
dorp, maar ook in onze regio een begrip
geworden.
Dankzij de inzet van een groep twintigers uit het dorp konden we dit voorjaar
de Kloostertuin flink uitbreiden met een
boomgaard van zo’n 1.000 m2. Ook
kreeg onze tuin een flinke bloemenweide waar vlinders en bijen nectar snoepen, oeverzwaluwen insecten uit de
lucht pikken en mensen hun wildboeket
plukken.

Maar behalve dat we samen tuinieren,
zijn er meer leuke klussen die aandacht
en inzet vragen. Hieronder een bloemlezing van werkzaamheden.
Als vrijwilliger kunt u helpen bij:
• grasmaaien
• organiseren van NLdoet op zaterdag 13 maart 2021
• meewerken aan NLdoet op zaterdagochtend 13 maart 2021 (met
als afsluiting, indien mogelijk, een
maaltijd in it Mienskar)
• bedenken en samenstellen van
een zomerprogramma voor de
theetuin op zondagmiddag

Ieder jaar, beetje bij beetje, maken we
de tuin nog mooier dan hij al is. Wilt u ons
daar (af en toe) bij helpen? Dat kan.
Gaag zelfs.

Arjen Houtsma en Sybrand Wijngaarden geven met de tank de nieuwe fruitbomen
water.
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Vervolg: Kloostertuin Oosterbierum, de tuin van ons allemaal
•
•

•

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

bedenken en samenstellen van andere activiteiten op de kloostertuin
serveren van koffie en thee aan
bezoekers van de theetuin in juli en
augustus op zondagmiddag tussen
13.00 en 17.00 uur (minimaal 1 zondagmiddag).
schoolactiviteiten op de Kloostertuin

Bestuur Kloostertuin
Johannes Wolbers, Suzanna Hoeksma, Fokke Visser, Sybren van der Werf,
Rindert Wolbers en Hermien Moning

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

www.kloostertuinoosterbierum.nl
info@kloostertuinoosterbierum.nl

advertentie
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Wist u dat...
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

Er een strijd was tussen mens en robot?
Er bij Bart en Ellie was de robotgrasmaaier in de sloot gevallen.
Een aardige buurman het gras toen
wel even wilde maaien op zijn zitgrasmaaier het gras maaien, want
dat is toch beter dan zo’n robot!?
Hij na iets te precies langs te kant
maaien, zelf ook met zitmaaier en
al in de sloot belandde?!
Wij dus niet weten wie nou deze
strijd heeft gewonnen….???
Twee dorpsgenoten klaar zijn met
de slechte winters en een overdekte schaatsbaan gaan bouwen in
hun achtertuin?
De ene zal als ijsmeester aan de
slag gaat en de andere als leraar
“reedrieden”.
De loods ook heel geschikt kan
zijn voor een “disco a la jaren 90”
feest?!
Wij vele nieuwe jonge inwoners in
ons dorp mochten verwelkomen?
Dit ook vooral te maken heeft met
de nieuwe herinrichting en vergroening van ons dorp? Volgens een
onderzoek kiest 90% van de nieuwe
inwoners Oosterbierum namelijk uit
vanwege het groen en het mooie

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
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nieuwe centrum. De rest kiest Oosterbierum uit vanwege de gastvrijheid, vriendelijke dorpssfeer en de
rust.
Volgens de laatste peilingen de
Friezen vinden dat zij de mooiste
woonomgeving hebben?
Dat wij als Oosterbierum daar de
laatste tijd wat minder over te spreken waren?
Wij ons blauw hebben geërgerd
aan het vernielen van de “Bjusse”.
Dat de gemeente maar niet wilde
luisteren naar onze redenen waarom wij daar rijplaten wilden hebben?
Het een vieze en gevaarlijke boel
werd voor de fietsers die naar werk
of school moesten.
Dat we bijna, net als de boeren, het
gemeentehuis wilden bestormen?
Dat net op tijd Tzummarum weer
open is gegaan en nu de woede
wat is gezakt.
De graffiti spuiter nog niet is gevonden?
Dat er nu camera’s in de vogelhuisjes hangen langs de schelpenpaadjes, om zo de graffiti spuiter te
ontmaskeren?
Dat u dus gewaarschuwd bent!?
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Buitenspelen 2.0: Op zoek naar QR codes

Het beweegteam van Waadhoeke
komt met een nieuw initiatief om basisschoolkinderen te motiveren om buiten
te spelen. In elk dorp en in Franeker zijn
stickers geplakt met QR codes. Door
deze op te sporen en te scannen kunnen kinderen een code oplossen. Wethouder Caroline de Pee trapte maandag het initiatief af en ging met de
kinderen van basisschool De Toermalijn
in Franeker op zoek naar de QR codes.

sturen maken de kinderen kans op een
‘golden ticket’ voor het Waadje sportfeest, of een leuke gadget voor de hele
klas.
Beweegplekken
De stickers met QR code zijn op makkelijk bereikbare plaatsen geplakt.
Op bijna alle plekken is sporten en bewegen goed mogelijk. Zo kunnen de
beweegopdrachten via de codes ter
plaatse uitgevoerd worden.

Op school krijgen kinderen hun eigen
kleurencodekaart waar ze acht cijfers
op moeten verzamelen. Het eerste cijfer
krijgen ze cadeau. Dan kan de zoektocht naar de stickers met QR codes
beginnen. Wanneer een code wordt
gescand met de telefoon komt er een
filmpje tevoorschijn met een cijfer voor
op de kaart. Dan volgt er uitleg over de
volgende QR code én een beweegopdracht.
Elk cijfer is gekoppeld aan een kleur. Met
de kleurencombinatie op de kaart is de
code te kraken. Door de code op te

Inwoners in beweging
Het beweegteam wil sporten en bewegen mogelijk maken voor alle inwoners
van gemeente Waadhoeke. De buurtsportcoaches van het beweegteam
verzorgen het bewegingsonderwijs op
basisscholen, ondersteunen sportverenigingen en creëren nieuw laagdrempelig beweegaanbod in de dorpen en
wijken. Mocht het project met QR codes
een succes zijn, dan wordt deze waarschijnlijk ook ingezet voor andere doelgroepen zoals volwassenen en senioren.
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Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Deze keer geen nieuws vanuit de vereniging. Via de Um-Krant en de website
hebben we al aangekondigd dat wij
de ledenvergadering van dit jaar combineren met die van volgend jaar. Door
het coronavirus vinden we het niet verantwoord een dergelijke bijeenkomst te
organiseren.
Wij zijn nog steeds van plan om nieuwe
kleding aan te schaffen voor onze dragers , maar ook dit is uitgesteld naar volgend jaar.
Persoonlijk verhaal
Wat we deze keer graag willen delen is
het verhaal van Jetske, bestuurslid van
de uitvaartvereniging. Zij heeft dit jaar
persoonlijk ervaren wat de kracht is van
een plaatselijke uitvaartvereniging en
van de mienskip.
Jetske Nouta is secretaris van de uitvaartvereniging in Oosterbierum. Voor
haar stond altijd al als een paal boven
water dat een uitvaartvereniging in de
plaatselijke ‘mienskip’ van grote waarde is. Ze verloor haar mem in coronatijd.
Ze ervoer de meerwaarde van de vereniging en de mienskip in haar dorp aan
den lijve, ondanks de afstand. Koester,
waardeer en blijf de plaatselijke verenigingen steunen is de boodschap die
Jetske in dit persoonlijke verhaal legt.
Als uitvaartvereniging hou je er rekening
mee dat i.v.m. corona een uitvaart er
heel anders uit gaat zien. Geen knuffel
of kus meer om iemand te condoleren

en te troosten. Sterker nog: zelfs een
handdruk was en is niet toegestaan.
En samen woorden van troost zingen in
een kerk; ook dat zat er niet in.
Mijn mem hield niet van rouwstukken bij
een uitvaart. Een wit kruis op de kist vond
ze wel mooi. Dit werd gemaakt door
haar kleindochter. Een paar dagen
na haar overlijden vroeg Max, die de
bloemen in de kerk moest verzorgen of
hij bloemen uit de tuin van mijn ouders
mocht halen. Dit had ze wél heel mooi
gevonden. Dus … stond er een prachtig boeket bloemen in de kerk uit haar
eigen tuin.
Het hele verhaal is te lezen op:
www.uitvaartfederatie.nl/blog.
43

Dorpsblad van Oosterbierum en Klooster-Lidlum

Om ‘e toer
It moat mar wer wêze in stikje skriuwe,
it is noch mar krekt lyn dat ik ek skreaun
ha, de tiid giet ondanks de Korona hurd,
mar in soad nijs ha ik no krekt net, moat it
fan hearren en sizze ha.

Ha jimme ek oan it appeltaart bakken
west? Ik soe ek mar ik hie dy middei gjin
bûter en aaien yn ‘e hús, it moat noch
mar ris sjen wannear ik der in set fan ha
sil, ha it fansels wol oan tiid.

No ik begjin mar mei dat de skoalstrjitte
sa prachtich mei krytsterljochting fersierd
is. Ek de St. Joris strjitte docht mei, hja kinne der wol in wedstriid fan meitsje krekt
as mei it feest, wa hat de strjitte it moaist
fersierd. Broer syn sizzen; net mei begjinne kost in fermogen oan stroom. No wol
ik ris wat is hy der optsjin

Teake Douma is 50 jier wurden, in grutte pop foar hús, prachtich net? Ha syn
omke sizzers dyn, gjin feestje fansels mar
in bakje kofje moarns betiid by mem.
Broer sei: hiene se my net flikke moaten
wat in gedoch; no mar goed dat Teake
gjin Broer hjit.
Wat sik no noch mear fertelle, o ja Sint
Maarten der kamen no mear bern
as oare jierren, sa moai allegearre in
ljochtsje en in rêch sekje om de snoep
yn te dwaan. Ik ha my al ôffrege koene
dy bern jûns wol sliepe met al dat swiet
in harren búkjes?

No der wie lesten sneons brân by Petrus
en Tineke yn e Buorren, de kachelspiip
stie in ‘e fik. De brânwacht út Harns en
Frjentsjer wienen der gau by en ek in
heechwurker en fansels in soad minsken. Hie mal gean kint! De hiele Buorren hie wol plat brâne kint, de minsken
gjin ûnderdak wat in gedoch lokkich fûl
it achternei wat ta, ja ik seach sa altyd
wer apen en bearen.
O ja ik moast ek in grypspuit ha, ik sels
twa links en rjochts it wie yn it Mienskar.
In ha in hekel oan in spuitsje mar ja je
moatte wol. Der stiene twa froulju dy
‘t dy spuitsjes der yn dienen it wie: ien,
twa, trye, klets boem en klear wie it. We
krigen as treast noch in appel mei, no ik
fielde my krekt in lyts bern dy’t in snoepke krige foar treast.

Ik hâld op hear ,allegearre noflike krystdagen en in goed en rêstich begjin fan
2021 sûnder fjoerwurk fansels, sil my ris
benije.
Groetnis Jaike.
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Kerstpuzzel
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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
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Ontdek de
verrassende
mogelijkheden met
de innovatieve
aardappeloplossingen
van Lamb Weston / Meijer.

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

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

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

