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Fan de redaksje
anekdotes of wat dan ook, die we
kunnen gebruiken, laat het dan aan
ons of It Mienskar weten. Dan kunnen
we er een mooie editie van maken
en natuurlijk blikken we dan ook terug
op het jubileumfeest dat eind oktober
zal plaatsvinden.

Voor u ligt weer een nieuwe Sint
Joris, zo aan het begin van het herfst
en winterseizoen. Diverse clubs en
verenigingen zijn we weer opgestart,
maar er zijn ook verenigingen die
juist nu in lichte winterslaap gaan.
In deze editie hebben we weer wat
updates van de sportveldcomissie,
de Flambou, het Tsjerkepaad en de
kloostertuin. Waarvoor dank!

Tot slot houden we ons altijd
aanbevolen voor leuke verhalen,
mooie foto’s van Oosterbierum en
omgeving, wist-u-datjes of andere
zaken. Voor de december editie
komen we begin december weer bij
elkaar dus het is fijn als we input rond
Sinterklaasavond binnen hebben.
Voor nu veel leesplezier gewenst!

In de Sint Joris die in december
zal verschijnen willen we graag
aandacht besteden aan het 40 jarig
jubileum van it Mienskar. Dit natuurlijk
in samenwerking met It Mienskar,
maar ook met jullie als dorpsgenoten.
Dus heeft u nog oude foto’s, verhalen,

Colofon
Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?
Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 - 48 18 70. Mocht u de
Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken
op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.

Redactie:

Vormgeving:

Coverfoto:

Sara Mulder

Terp 10 Communicatie

Adeline Jukema

Hester Andringa

www.terp10.nl

Tessa Koster
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Voorwoord
Terwijl ik dit stuk schrijf kijk ik met een
schuin oog naar de uitvaart van Elisabeth II. Een droevig gebeuren, maar
toch is het bijzonder om te zien dat de
hele wereld voor de buis zit. Hadden
we misschien houvast aan de vele
tradities die zij vertegenwoordigde.
En hebben we mogelijk nog steeds
behoefte aan die houvast, in de huidige wereld waar de crisissen zich opstapelen? Misschien moeten we op
zoek naar nieuwe tradities of oude
tradities nieuw leven inblazen. Waarom roepen we de naamdag van Sint
Joris, 23 april, niet uit tot feestdag in
ons dorp? Of laten we elk jaar een
oogstfeest houden! Tradities zorgen
voor saamhorigheid en een hechte
gemeenschap die met elkaar in gesprek blijft om oplossingen te vinden
voor de uitdagingen van vandaag
en morgen.

de studenten vormen één van de
bronnen die we daarvoor gebruiken.
Eén van de studenten loopt inmiddels
bij ons stage. Hij coördineert en realiseert de totstandkoming van het ontwerp. De komende weken gaan we
onder andere met de toekomstige
bewoners persoonlijk in gesprek, over
ieders eisen, wensen en mogelijkheden. We denken vervolgens eind oktober met een vlekkenplan te kunnen
komen waarin de eerste vormen van
verschillende functies en structuren in
het landschap zichtbaar worden. In
november krijgen we dan het schetsontwerp waarin de eerste contouren
worden vastgelegd en uitspraken
worden gedaan over de plaatsing
van wonen, groen, wegen en andere
functies in een stedenbouwkundige
plattegrond en doorsnede. Dit ontwerp wordt dan aan het dorp voorgelegd. Om iedereen op te kunnen
blijven informeren werken we aan
een communicatieplan. Binnenkort
komt dit op www.oosterbierum.info

Nieuwbouw
Al is het niet altijd zichtbaar, er wordt
(vooral achter de schermen) keihard
gewerkt aan de plannen voor nieuwbouw aan de Stasjonsreed. Voor de
zomervakantie hebben studenten
bouwkunde van NHL Stenden hun
eindpresentaties gegeven tijdens een
succesvolle bijeenkomst in het Mienskar. Het is nu aan de Regiegroep
Nieuwbouw om in samenwerking
met alle partijen, voor het einde van
het jaar, met een stedenbouwkundig
ontwerp te komen. De plannen van

Mûntsewei
We zijn blij dat het ons na lange tijd
gelukt is om de aanpak van de Mûntsewei hoger op de agenda van de
gemeente Waadhoeke te krijgen.
We hebben daarna diverse overleggen met de bewoners van de Mûntsewei en de gemeente gevoerd om
te kijken wat de beste oplossing is
voor de verkeerssituatie. Passeerstro4

over maaien, of juist niet maaien. Het
gaat over biodiversiteit versus strak
gemaaid gras. Het gaat ook over het
bijhouden van de schelpenpaden.
Het Dorpsbelang gaat hiermee aan
de slag en laat u dan via de website
weten welke afspraken er gemaakt
zijn.

ken werden door de bewoners afgewezen, evenals verkeer belemmerende maatregelen. In overleg met
de gemeente is besloten om in een
eerste fase de Mûntsewei af te sluiten
voor motorvoertuigen, uitgezonderd
bestemmingsverkeer. Wanneer dit
in werking gaat laten wij zo spoedig
mogelijk weten. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat de Mûntsewei onderdeel gaat uitmaken van een groene
route van Franeker-Noord tot aan het
oude paviljoen op de zeedijk. Binnenkort voeren wij overleg met agrarische bedrijven aan de Mûntsewei,
om ook hun eisen en wensen mee te
nemen in de verdere ontwikkeling.
En verder…

Lidmaatschap
Nog niet iedereen is lid van Dorpsbelang. Met het lidmaatschap help je
ons financieel om de belangen van
het dorp te behartigen en de leefbaarheid te handhaven en te bevorderen. Ben je nog geen lid en wens je
ons dorp wel een warm hart toe dan
nodigt Dorpsbelang je uit om lid te
worden. Saamhorigheid en nabeor
skip zijn toch twee van de vele voordelen van het wonen in ons dorp. Als
lid heb je ook toegang tot de ledenvergaderingen en heb je stemrecht
t.a.v. belangrijke besluiten die we als
gemeenschap nemen. Het lidmaatschap kost slechts €12,50 per huishouding per jaar. Dus meld je aan!

Bushokjes
Het kan niemand zijn ontgaan: de
steeds opnieuw vernielde bushokjes
in Oosterbierum en omgeving. Feit is
dat het weer veel geld gaat kosten
om de schade te herstellen waardoor
het buskaartje voor onze inwoners
mogelijk alleen maar weer duurder
wordt. Wij zijn deze vormen van vernieling echt helemaal zat. De schade
aan deze bushokjes is gigantisch. Hoe
is het mogelijk dat zoiets steeds weer
kan gebeuren?

Tot slot
Elk einde is ook een begin. Dit is mijn
eerste voorwoord voor de Sint Joris.
Ik neem graag het stokje over van
Rintje Visser en zet zijn bestuurlijke activiteit met veel plezier voort.

Onderhoud groenvoorziening
Regelmatig komen er vragen binnen
over de staat van het groen in ons
dorp en omgeving. Het gaat dan

Paul Bronsgeest, Dorpsbelang
Oosterbierum / Klooster Lidlum.
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Donders Moai!

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

De jongens en famkes fan de keet “
Easterbjirrum” en “It Kratsje” die seagen dat wol sitten.
Nou freegie der fest een pear minsken sich ôf: Wa binne De Suskes?
Nou dat binne trije monnen die
mooie fryske musiek meitsje. En nou sit
ûs jeugd yn de videoclip. Nou is dat
net Donders Moai! Dat is trouwens
een feske fan hun: Donders Moai.
Jim matte mar efkes op facebook
pagina fan De Suskes sjen, freegje
oars de jeugd mar en der sjuch je
straks ollejer bekende koppen. Ik tink
dat wanneer de videoclip uut komt
dat der fast een lyts feestje komt yn
de keten.

Samar op een moandei om een oer
os hjelfe tsienen jûns wie der toch een
grut stik lawaai.
Iederyn de tillevisie uut en hjerre wer
dat gelûd wei kaam.
Prachtige moaie musiek klonk der uut
de fjirte. En dan stopte it wer eefkes
en sa hjerden je de musiek wer.
Jerder op de jûn ryde der ol een grutte swarte auto en een lytse frachtauto troch it doarp. Soe dat der wot mei
te meitsjen he?
Nou ik sil jim uut de brân helpe. De
Suskes kwamen hjir in Easterbierrum
hun videoclip meitsjen.
Se he yn Easterbierrum west en he de
jeugd freege ot se mei woenen spylje
yn hun nije videoclip.
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Nieuwbouw voor nachtbrakers in de Kloostertuin.
kelijk te maken. De nabijheid van
boomsingels en de op de Kloostertuin
aanwezige ruigere stroken maken dat
veldmuizen er zich thuis voelen en op
hun beurt kerkuilen kunnen lokken.
Durk Hiemstra maakt nu voor de uilen
een prachtige nestkast die begin oktober een plaats krijgt in de Kloostertuin. Met het initiatief willen we dat de
biodiversiteit om het dorp toeneemt
en er een prachtig en vooral waardevolle aanvulling komt voor de tuin en
het ecosysteem.

een ‘normaal’ aanbod brengen ouders één broedsel groot. In jaren met
weinig muizen leggen ze geen eieren
en komen er dus ook geen kuikens.
Wanneer er bijzonder veel muizen
als voedsel voorhanden zijn, kunnen
wel twee tot drie legsels met kuikens
grootgebracht worden.
De kerkuil heeft een toepasselijke
naam, want in het verleden broedde
hij voornamelijk in kerken, stinzen en
kastelen. Later kregen boerderijen de
voorkeur. Zeker toen boerderijen uilenborden kregen, met een invlieggat.
Vroeger had een nestkast in boerderijen voor de uilen het voordeel dat

In de Kloostertuin wordt een nachttuin
gemaakt, voor planten en dieren die
in de nacht tot leven komen. Onderdeel van de nachttuin wordt een
prachtige nestkast voor kerkuilen.

Een bijdrage van Paul, Joop en
Wopke.
er volop muizen waren die zich tussen
stro, hooi en graan thuis voelden. Door
de komst van moderne ligbox-stallen
verminderde de nestgelegenheid
sterk.
In Oosterbierum is een tekort aan
woningen en worden nu plannen
gemaakt voor nieuwbouw voor de
dorpsbewoners. Kerkuilen hebben
hetzelfde probleem en daarom wordt
ook voor deze vogels aan nieuwbouw
gewerkt.

Kerkuilen zijn nachtdieren die overdag slapen. Daardoor kennen de
meeste mensen de prachtige vogels
niet. ’s Nachts gaan de stille jagers
op zoek naar voedsel, dat hoofdzakelijk bestaat uit veldmuizen. Met hun
scherpe gehoor zijn uilen steeds attent
op geritsel dat hun prooien verraadt.
In de paartijd (maart - juni) laten ze
een krijsend geluid horen dat ‘s nachts
menigeen de rillingen bezorgt.

Binnen de Vogelwacht Franeker is
de werkgroep Kerkuilen erg actief in
de omgeving van Franeker. Wopke
Vellinga van de werkgroep heeft veel
kennis en ervaring en voorzag ons van
informatie. Zo is vooral de omgeving
belangrijk om een nestkast aantrek-

De hoeveelheid muizen heeft invloed
op het aantal nesten en kuikens dat
geproduceerd wordt. In jaren met
8
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Nieuwe kleding onder de baar in Oosterbierum
Vanaf 21 juni 2022 zijn de dragers van
uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum’ gehuld
in een nieuw tenue. De oude pakken,
die vele jaren dienst hebben gedaan,
zijn vervangen door moderne uitvaartkleding geleverd door Zijlstra Beroepskleding in Franeker.
Onze vereniging, die is opgericht in
1900 houdt de traditie in stand om
de overledene op een baar naar de
laatste rustplaats te brengen. De baar
wordt gedragen door acht dragers uit
het dorp. Dit jaar mocht de vereniging
zes nieuwe enthousiaste dragers toevoegen aan ‘haar team’, fantastisch.
We zijn trots op ons mooie team!
Het doel van de vereniging is om op
vrijwillige basis, onderlinge solidariteit
en nabuurschap de uitvaart van haar
leden te verzorgen op de meest waardige wijze en naar de wensen van de
overledene en nabestaanden. Met
de nieuwe kleding kan de vereniging

weer vele jaren vooruit. Met dank aan
Fonds Nij Bethanië en Fryske Flinter
Fonds voor het mede mogelijk maken
van de aanschaf van de kleding.
Woon je al een tijdje in Oosterbierum of Klooster-Lidlum en ben je nog
geen lid van onze uitvaartvereniging?
Schroom dan niet om één van onze
bestuursleden te benaderen voor vragen over het lidmaatschap. Wil je jouw
vraag liever via mail stellen; dat kan
naar: de.leste.eare@gmail.com. Meer
informatie over onze vereniging kun je
vinden op: www.uitvaartfederatie.nl/
vereniging/oosterbierum-kloosterlidlum.nl.
Het bestuur: Klaas Visser (voorzitter) Piet
Tichelaar (penningmeester/ledenadministratie), Sybe Andringa (vice-voorzitter) Neeltsje Houtsma, Anja Noordenbos en Jetske Nouta (secretaris)
De foto is gemaakt door Jolanda van
der Veen

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

Er ontbreken enkele dragers (niet alle dragers waren aanwezig bij het fotomoment)
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Noaberskap
Betekenis naboarskap: Nabuurschap,is
een sociale verhouding binnen een
kleine, vaak boeren-gemeenschap: de
noabers ofwel buren (in ruime zin des
woords)bij te staan in raad en daad
indien dat nodig is.
Door de nieuwe WMO wet is er veel
veranderd in zorgland. Oudere mensen,mensen met een beperking,mensen in nood(in alle betekenissen van
het woord)moeten langer in eigen
woningen blijven. Dit vraagt veel van
deze mensen maar ook van hun sociale omgeving.
Dat doet me denken aan noaberskap. Ik wilde twee dingen uitzoeken.
In hoeverre leeft dit in Oosterbierum/
Kloosterlidlum en wat is het Friese
woord er voor. Het Fries woord wat wij
konden bedenken is “neiste soarch”.
Ik denk dat dat alles omvat.
En bij neiste soarch dacht ik maar
aan een vrouw: Nynke Douma. Voor
mij is zij de belichaming hiervan. Veel
gedaan voor haar naasten en voor het
dorp. Een vrouw die voor iedereen een
hartelijk woord heeft en altijd voor haar
naasten klaar stond/staat.
Daarom op de koffie bij Nynke. Ik mag
Nynke zeggen maar daar blijft het dan
ook bij. Het blijft bij ”jo”. Want je en jij
dat is in mijn ogen niet passend.
Het eerste wat ze mij verteld dat ze
niks heeft te vertellen, ik ben niet
13

interessant.
Maar iedereen die Nynke kent weet
dat Nynke altijd wat te vertellen heeft.
Wanneer ik aangeef dat ik het over
neiste soarch wil hebben,zegt ze ooh
maar se helpe my hjir een soad hjer!
Voor de corona ging Elly elke vrijdagmorgen met haar boodschappen
halen. Sa leaf.
Maar door de corona is dit helaas niet
meer mogelijk. Zelf heeft Nynke ook
corona gehad.
We raken aan de praat over haar gezondheid. Dit laat soms wat te wensen
over. Trap op en af is bergbeklimmen
geworden. Laatst had ze een wond bij
haar voet. Deze moest twee keer per
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Vervolg: Noaberskap
dag verbonden worden. Thuiszorg
werd aangevraagd maar door wat
voor reden dan ook kwam deze niet.
Gelukkig was daar Lies die dit voor
haar kwam doen. En ook bracht zij
Nynke naar de huisarts voor de nodige controles.
Een kopke kofje.
Regelmatig komen er mensen uit en
van buiten het dorp bij Nynke koffie
drinken. Jetty komt er minimaal een
keer in de week. En wanneer het
nodig is komt ze vaker of gaat met
haar kleding kopen. Frans en Baukje
komme ek elke wyke foar een kopke
kofje zegt Nynke. Sa gesellich!
Lies is er elke maandag en soms
komt Gerrit ook mee of de beppesizzer. Daarnaast wordt er regelmatig
gebeld met de vraag of ze thuis is
voor een kopke kofje. En niet alleen
de froulje komen langs maar ook
manlju. Kees komt ook regelmatig
langs. Op it fietske seit Nynke.
Daarnaast zijn er nog vele kofje
drinkers die in het weekend langs
komen. Of ze nemen haar mee uit
te rijden zoals met Lieuwe en Ypie.
Ook zij die niet meer in Oosterbierum
wonen zoals Brecht en Sietske komen
langs. Maar ik gean ek wol nei se ta
foar kofje zegt Nynke. Maar s avonds
is ze het liefst thuis. Aan gezelschap
geen gebrek!
(Noot van de redactie): Er zijn nog

heel veel namen gepasseerd maar
teveel om op te noemen.
Doarpsgefoel
Froeger koe ik iederyn,maar nou net
mear zegt Nynke. Wanneer ze nou
haar rondje met de rollator loopt
vraagt ze aan mensen of ze hier
in het dorp wonen. Dan leer ik ze
kennen en blijf ik er toch een beetje bij horen. Vroeger deed Nynke
mee met toneel spelen,werkte bij
Runia,maakte schoon in It Mienskar.
Wanneer er wot te rêden wie,wien
wy der by. Maar dat is al lang niet
meer zo en dan raak je wat uit het
dorp. Nieuwe mensen komen er wonen en kennen haar niet. Ook kleine
kinderen weet ze niet meer van wie
ze zijn. En voel je je dan nog wel thuis
in eigen dorp? Ja dat wel. Door de
vele kofje drinkers en de praatjes die
ze maakt met de dorpelingen tijdens
haar wandeling blijft ze betrokken in
het dorp. En velen groeten haar ook
wanneer ze buiten zit! Of de mannen
op de vrachtauto’s, de zonen van
dorpsgenoten, toeteren naar haar!
Sju dat fyn ik prachtig!
Zonnebloem
Juster sa’n moaie dei hoan! Bin mei
de zonnebloem op stap west. Ja
Helena en Carla waren er niet bij.
Dat fûn ik wol jammer. Nynke geniet
van de uitjes met de Zonnebloem.

Aardappels licht aangebrand. We
waren zo aan het praten dat we de
aardappels op het vuur vergeten
waren. Sorry Teake.

Wat wij als niet Zonnebloemganger
ons niet kunnen voorstellen, is de
impact die zulke uitjes hebben op
“ouderen”.
Ze ontmoet er vele mensen en vooral
de fleurigheid van Carla en Helena
fyn ik prachtig.
Ze ziet er soms wel erg tegen op. In
en uit de bus stappen gaat moeilijk.
En dan de rollator mee.
Maar wanneer ze er eenmaal is dan
geniet ze volop en kan hier nog dagen op teren.
Maar de maatschappij veranderd
wel zegt Nynke. Ik maak me wel
zorgen. De wereld is erg ingewikkeld
geworden en ik begrijp het lang niet
allemaal. Maar Teake die helpt my
ek een soad. Die dot hjir de tûn en
de garage. Nou en noch folle mear.
Dan breken we snel het gesprek af.

De vraag of neiste soarch ook in
Oosterbierum/Kloosterlidlum leeft kan
ik nu met ja beantwoorden. Je hoeft
de deur niet plat te lopen maar
er gewoon te zijn mocht dit nodig
wezen.
En ik denk dit moeten we koesteren
maar ook doorgeven aan de volgende generatie. Het is net zoals dat
Nynke zegt; de wereld veranderd om
ons heen. Maar, voeg ik er aan toe
neiste soarch veranderd niet en(moet) blijven bestaan. (Want ja ook
ik wordt oud en reken dan op mijn
dorpsgenoten haha)

Oosterbierummer jongens Timo de Vries en Geert Andringa winnen
de Barradeelpartij
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PCOB-afdeling ‘De Bjirmen-Tzummarum’
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is een landelijke organisatie
met ruim 55.000 leden, die zich inzet voor het welzijn van 50-plussers. De PCOB
werkt in federatief verband samen met de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).
Samen hebben ze ruim 200.000 leden en zijn daarmee de grootste seniorenorganisatie van ons land.
De leden krijgen tien keer per jaar het (gezamenlijke) ledenmagazine van KBOPCOB en kunnen profiteren van aantrekkelijke kortingen, waaronder een korting
op een zorgverzekering bij De Friesland. Je kunt ook deelnemen aan een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis, een collectieve schadeverzekering bij
Centraal Beheer en een energiecollectief. Meer informatie is te vinden op de
websites: pcob.nl en kbo-pcob.nl
De PCOB telt ruim 250 afdelingen, verspreid over het land, waaronder de
PCOB-afdeling ‘De Bjirmen-Tzummarum’. Onze afdeling telt bijna 80 leden,
woonachtig in Sexbierum, Pietersbierum, Oosterbierum en Tzummarum. We hebben 6 ledenbijeenkomsten in de periode oktober tot en met april. In mei sluiten
we het seizoen af met een leuk uitstapje. De contributie bedraagt € 30,00 per
persoon per jaar en dus € 60,00 voor een echtpaar.

frans bleeker

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

Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op dinsdag 4 oktober in gebouw ‘De Terskflier’ te Sexbierum en begint om 14.30 uur. Mevrouw Anneke
Leyendekker uit Joure is dan onze gast. Zij zorgt deze middag voor een humoristische invulling van onze bijeenkomst door op een leuke manier herkenbare
herinneringen aan vroeger op te halen. Haar programma heeft als titel: ‘Sketsjes
fan Sijke út de skipsleat’.

www.fransbleeker.nl

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan
vrijblijvend eens langs op 4 oktober of op
één van onze volgende bijeenkomsten.
Deze zijn op 8 november, 3 januari, 7 februari, 7 maart en 4 april, zelfde plaats en
tijd. Wij verwelkomen je graag. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met:
- Toos Wiersma (Sexbierum), voorzitter, tel. 0517-591489 of
- Jan van der Meulen (Sexbierum), secretaris, tel. 0517-591748.

De Alde Mar 7 | 9035 VP Dronrijp
Tel. (0517) 233 400 | Mob. 06 – 538 912 09
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nieuwbouw, verbouw & renovatie.

NIEUWBOUW

VERBOUW

RESTAURATIE

. uitstekende dienstverlening
. persoonlijke aandacht
. betrouwbare werkwijze
. gedegen vakmanschap
. vraag informatie of bekijk de
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Truckfestival
Wat ze in Assen kunnen, dat kunnen
wij ook in Oosterbierum, moeten de
truckers hebben gedacht.

Dicky, Sido en Klaas rijden voorop en
door het hele dorp hoor je ze brullen.
Machtig.

Er zijn in Oosterbierum veel vrachtwagenchauffeurs. Bij de Jelgerhuis
mannen is Willem degene die op de
vrachtwagen rijdt. Bij de Vries zijn Kees
en Dirk degene die op de trucks rijden.
Ook Niels rijdt op een vrachtwagen. En
zo is het idee ontstaan om een eigen
truckfestival te houden.

Gebroeders Jelgerhuis hebben een
mooie nieuwe loods.
Hiernaast konden de trucks mooi worden opgesteld en werden ze op de
foto gezet.
Rinze als toekomstig chauffeur hoort er
ook bij met zijn mooie tractor.
Daarna kon het truckfestival plaats vinden. Met vuur in de barbecue en de
biertap open werd het nog een hele
gezellige avond.

Met een optocht door het dorp rijden
ze zo naar de Gebroeders Jelgerhuis
toe.

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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Wie Wat Waar
Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten:
www.oosterbierum.info en info@
oosterbierum.info

Fryske Flinter Fonds

Chr. Oranjevereniging

Gemeenschapscentrum It Mienskar

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

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

Dierenartsenpraktijk NW Friesland

Gemeente Waadhoeke

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

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

Dorpsbelang

Huisartsenpraktijk WAADSICHT
Praktijkhouder huisarts Mw. JM
Hoexum
Locatie Sexbierum
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517-59 12 55
www.waadsicht.nl
info@huisartssexbierum.nl

Buorren 2
8854 AH Oosterbierum
www.fryskeflinterfonds.nl

Huisarts

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

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

Locatie Tzummarum
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-48 12 32
www.waadsicht.nl
huisartsenpraktijk-tzummarum@
ezorg.nl

Fryske Flinter (Energie Coöperatie)
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: vacant
Contactpersoon: Harm Zwart
scriba@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl
www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

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

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

Toneelver. “Ferdivedaasje”

Kerkrentmeesters, Secretaris:
Bibi de Vries – van Halsema
Bauke Poelstrastjitte 34
8854 AX Oosterbierum
0518-481 492
rentmeesters.secretaris@pgoosterbierum-wijnaldum.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Stichting Kinderopvang

Contactpersoon H. de Vries Mulder
0518- 481 115

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

Zonnebloem afdeling Harlingen

Vijverstraat, Franeker
0517-380 680

Zorgcentrum De Batting

Terp 10 Communicatie

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

Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.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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Wist u dat...

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

• Oosterbierummers erg sportief zijn
• Er een volleybaltoernooi op het
sportveld is geweest
• Er massaal is meegedaan
• Er toen 1 volleybal is weggeraakt
• Wij overal hebben gezocht
• Sloten hebben leeg gebaggerd,
maar geen bal te vinden.
• Er hoog bezoek was deze zomer
• Zij in Tiroler klederdracht het sportveld keurden
• Het sportveld zich in een droge
staat bevond
• Zij hier met gemeentepils de droogte hebben bestreden
• Toen ineens de verdwenen volleybal er weer lag.
• Wij dit erg sportief vinden
• Sommigen vinden dat er te weinig
aan spel wordt gedaan
• Zij een eigen spel op de picknick
tafel beginnen
• De handtekening er nog op staat
• Er een brocante en kleedjes verkoop was
• Niemand wist waar dit was
• Vele kopers hebben gezocht naar
de verkoop
• Oosterbierummers zo sportief waren
om ze de weg te wijzen
• Er ontzettend veel gefietst wordt in
en rond ons dorp
• Steeds meer mensen dan een helm
op hebben
• Wij voorstellen om de naam op de
helm te zetten

• Wij zo weten wie er naar ons zwaait
• Men soms ’s nachts hun fiets achterlaten langs het fietspad
• Sommige dorpsbewoners hier ongerust van worden
• Zij midden in de nacht op zoek
gaan naar de eigenaar
• Deze misschien wel in de sloot ligt
• Maar de eigenaar gewoon ruzie
had met zijn/haar fiets
• De fiets gewonnen heeft
• Er een playbackshow is geweest
• Dat er ontzettend veel talenten
rondlopen
• Dat Bruce Springsteen en De Suskes
dus stevige concurrentie hebben
• De jeugdclub toch echt hoopt dat
volgend jaar ook de verenigingen
weer meedoen.
• Er verder weinig nieuws is
• Wij daarvoor afhankelijk zijn van uw
stommiteiten
• Wij hiervan graag op de hoogte
worden gebracht
• Dit ook anoniem kan
• Wij dus hopen dat er bij de volgende editie meer roddels en nieuwtjes
zijn!
25
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Tsjerkepaad 2022
Van zaterdag 9 juli tot zaterdag 10
september is onze Sint Joris Tsjerke
open geweest voor bezoekers. De afgelopen jaren stonden toch erg in het
teken van de pandemie. In 2020 helemaal niet open geweest, 2021 gelukkig
wel weer en voor deze zomer waren er
helemaal geen beperkingen meer.

Investeer in
schone energie
en doe mee met ons
zonnedak Sexbierum

Onze vaste groep vrijwilligers met 1
nieuwe gastvrouw erbij zaten klaar met
koffie, thee en verhalen. We kozen ervoor om de kerk voor zichzelf te laten
spreken, zonder extra tentoonstelling.
De kerk heeft door de eeuwen heen
zoveel meegemaakt, er is veel over te
vertellen. En ook de verhalen van de

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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gasten zijn altijd weer verrassend. Soms
hebben mensen herinneringen aan
de kerkgang in Oosterbierum, soms
gaat het over familie of over de eigen
geschiedenis ergens anders.
Helaas waren er geen orgelspelers
deze zomer. Het orgel wordt gerenoveerd en is van binnen kaal en
leeg. Grappig was dat dit ook weer
een attractie blijkt te zijn voor orgelliefhebbers. Wanneer kun je zo goed
alles van binnen bekijken? Er zijn foto’s
gemaakt en afspraken om te komen
spelen als het orgel weer in alle glorie
is hersteld.
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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: Tsjerkepaad 2022
Er zijn per zaterdag minder bezoekers
gekomen dan andere jaren. Is dit
doordat men nog voorzichtig is na de
Coronatijd of omdat we niet meer zo
gewend zijn om er iedere week op uit
te trekken? Er was 1 hele stille zaterdag bij, toen in Harlingen de Tallships
waren. Tegen draak kon Sint Joris niet
op. Maar ook op zaterdagen met
maar 4 of 5 bezoekers, waren er soms
prachtige ontmoetingen.
Hierover konden we in het vorige
Underweis nog lezen, het verhaal van
Piet Jukema die een oude dienstmaat
en slapie trof, na 56 jaar een prachtige ontmoeting. Een van de bezoekers
die mij bij is gebleven was Simone, de
kleindochter van ds. Vermeer, die nog
veel verhalen wist van haar vader. Hij
zat bij mijn omke Siep Visser in de klas
en kende ook omke Sipke en tante
Appie. Ds. Vermeer was dominee in
Oosterbierum tijdens de tweede wereldoorlog.

weinig bezoekers komen, denk je wel
eens: is het de moeite waard om de
kerk hiervoor open te stellen? Maar
terugbladerend ben ik ervan overtuigd dat het goed is het gebouw te
laten zien. We zijn trots op de Sint Joris
Tsjerke die al meer dan 750 jaar in ons
dorp staat.
Ik bedank de vrijwilligers Klaas (en
Betty), Albert, Harm, Harmen, Hermien,
Piet, Jelly, Paddy, Tine, Max, Frouke,
Sybe Wop en mijn Piet voor hun inzet
en enthousiasme. Volgend jaar hopen
we er weer te zijn, gastvrij en open
voor iedereen. Misschien dan met
een tentoonstelling waarmee we nog
meer gasten kunnen trekken? Daar
gaan we over nadenken en ideeën
zijn welkom. Tot 2023.

Gelukkig hebben veel gasten iets in
het gastenboek geschreven. Zo weten
we dat er mensen waren uit Hipppolytushoef, Snits, Schagen, Deutschland,
Harlingen, Canberra Australië, Rijssen,
Schalsum, Roodeschool, Edam, Wisconsin USA en nog vele plaatsen. En
het leuke was, de eerste bezoekers en
de laatste in het gastenboek waren
nieuwe dorpsgenoten.
Op middagen dat er geen of heel

Tsjerkepaad, Gerrie Tichelaar
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Even binnenkijken bij IKC de Flambou – september 2022
Een nieuw schooljaar
Met een frisse start zijn we het nieuwe
schooljaar gestart!! Door letterlijk met
je voeten door een zwembadje met
fris water te lopen en daarna over een
loper van gekleurde badlakens naar
de schooldeur lopen waar juf Jantje
aan het eind van de loper stond met
een lekkere frisse pepermunt.
Een nieuw team
We mogen heel wat nieuwe teamleden verwelkomen dit schooljaar. Petra
Bouwer, zij werkt op de woensdag in
de onderbouw en op de donder- en
vrijdag in de middenbouw. Ad Verheij
werkt van maan- tot en met donderdag in de bovenbouw, op de vrijdag
geeft Syde van der Ploeg hier les.
Rigtje de Boer is op maan- en dinsdag
als onderwijsassistent aanwezig en op
de donder- en vrijdagmorgen Mohammad Daher. Roos Götzak is op de
dinsdagmorgen op school voor administratieve taken. Helen Braak is op de

maan-, dins- en donderdag aanwezig
in de onderbouw ter ondersteuning
van een leerling uit Oekraïne. Markus
Paulusma gaat na een lange tijd van
ziekte weer re-integreren, hem kunt u
op de dinsdagmorgen tegenkomen bij
zijn kluswerkzaamheden. Samen maken we er een kleurrijk schooljaar van
met de kinderen en de ouders.
De Flambou op facebook
Misschien hebt u het al ontdekt, de
Flambou is ook te vinden op facebook.
Ook hier willen we verschillende activiteiten die we op school doen met
u delen. Wordt u ook onze facebook
vriend?!
Atelier
In november start er een nieuwe
ronde ateliers op school. Tijdens de
ateliers zijn de kinderen van groep
4 – 8 verdeeld in kleine groepjes, 5 a
6 kinderen, die aan de slag gaan met
31
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Vervolg: Even binnenkijken bij IKC de Flambou
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.
Wilt u voor of na schooltijd gebruik
maken van de kinderopvang in Sexbierum? Dat kan! Wanneer u gebruik
maakt van de voorschoolse opvang
dan worden de kinderen met de taxi
vanuit Sexbierum naar school gebracht. Vanuit Oosterbierum worden
de kinderen ’s middags per taxi naar
de kinderopvang gebracht. Wilt u hier
meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

een eigen gekozen onderwerp, om
zo hun talent bij dat onderwerp te
ontdekken. Wanneer u als dorpsgenoot/ouder/pake/beppe/oom/tante
belangstelling voor heeft om een
groep kinderen te begeleiden met
klei, haken, vilt, verf, hout, …………
dan kunt hiervoor contact opnemen
via de telefoon 0518-481263 of de mail
deflambou@cbo-nwf.nl
Oud papier
De volgende data voor het ophalen
van het papier zijn; 8 oktober en 3
december.
Nieuwe aanmeldingen van leerlingen
Is uw kind bijna 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-

Mei freonlike groet,
Hartelijke groet,
Het team van De Flambou
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Verhalen van het sportveld
Boerendag
We startten deze zomer met een Boerendag. We hadden kleedjes en brocante verkoop en boeren volleybal.
De animo was voor een eerste keer
echt goed. Veel publiek en goede zaken werden er gedaan. Ook leuk dat
Klaske er was met haar kookworkshop.
De jeugd kon cupcakes versieren.
Het volleybal was daarna ook een
groot succes. Dankzij Tessa hadden
we genoeg ballen en kennen we de
spelregels. Elk samengesteld team kon
een eigen naam kiezen. Was wel even
wennen voor Sara om de teams om
te roepen: willen de piemels en de alcoholisten zich klaarmaken!! De jeugd
was niet te stoppen. Na de prijsuitreiking werd er nog flink door gebald. En
ook de muziek onder leiding van Sybrand zorgde voor een gezellige sfeer.
Ondanks een paar schoonheidsfoutjes
zetten we dit volgend jaar weer op de
agenda.

Deze zomer was de vuurdoop voor
de sport en spelcommissie. Met een
mooi affiche en via social media
presenteerden wij ons programma.
Elke maand een activiteit met daarnaast een aantal vaste week activiteiten. Met daarbij een oproep aan
de ouders om mee te helpen om op
vrijdagmiddag voor de kinderen het
sportveld open te stellen.
Helaas ging de vrijdagmiddag niet
door, vanwege te weinig aanmeldingen van ouders om te helpen. Gelukkig was er wel enige respons gekomen, dus we willen hier volgend jaar
wel weer mee aan de slag. Alleen
kunnen we dit niet zonder ouders/
pakes en beppes/enz. Het wandelen
op dinsdag of woensdagavond is ook
niet doorgezet. Ondanks dat dit toch
een vraag was vanuit het dorp. Maar
ook dit kunnen we zo weer starten
wanneer zich belangstellenden bij ons
melden. De sporters die les kregen van
Hylke, sporten nu op maandagavond
onder fanatieke leiding van Nynke.
En volgens de laatste berichten vindt
dit nu plaats in de speeltuin. Spijkerdorp was ook een groot succes. Hier
hadden wij als commissie geen deel
aan maar is wel een mooi voorbeeld
hoe wij als commissie het sportveld
zien. Voor iedereen open en voor elke
activiteit te gebruiken.

Uitslag:
• 1e prijs team Wohlinger
• 2e prijs Zootje ongeregeld
• 3e prijs Single lady’s
Prijzen waren droge worsten die heerlijk smaakten bij de nodige biertjes.
Verkleed kaatsen
Het volgende grote sportevenement
was verkleed kaatsen met dit jaar het
thema Tirol.
Dit is wederom een groot succes
34

gebleken. Er waren maar liefst 24
deelnemers (8 parturen).
Iedereen was weer verkleed en ook
dit jaar was er hiervoor een prijs. Deze
ging naar Aldrik, Sybrand en Annemarijn. Zij vertegenwoordigden het beste
als team: Tirol. De parturen waren
weer heerlijk luidruchtig aanwezig. De
leeftijd kon wat ons betreft wel wat
omhoog. Zou de wat oudere kaatser
geïntimideerd zijn door de jeugd?
Gelukkig kwam de oudere jeugd wel
als publiek. En daar kunnen we nooit
genoeg van hebben. De allerkleinsten
waren druk aan het helpen. Zij maakten er een sport van om het sportveld
zo schoon mogelijk te maken. Bedankt
meiden en jongens!! De kaatsers kregen als dank voor hun deelname een
Tiroolse sleutel als flesopener. Na de
inspanning kon men zich ontspannen
met hapje en een drankje. Ype had
de bakplaat aan staan en er werd
genoten van de broodjes vlees en
hamburger.
Uitslag:
• 1e prijs winnaars ronde Femke, Arjen
B, Jurjen Paul.
• 2e prijs winnaars ronde Corelina,
Jelte en Gerbe
• 1e prijs verliezersronde Froukje ,
Arjen en Ben
• 2e prijs verliezersronde Maaike,
Hedwig en Berber

de datum en evenement erin gegraveerd. Het was daarna nog een
warme gezellige avond.
Voor nu zijn we ons alweer aan het
beraden voor volgend jaar. Er komen nieuwe mensen onze commissie
versterken, maar daarover later meer.
We gaan gestaag verder met de
plannen om het hokje te vernieuwen/
verbeteren. Er is contact hierover met
Hiemstra en de eerste tekeningen zijn
al bekeken. Met de gemeente zijn
we nog bezig voor de jeu de boule
banen. We hebben om ons een heen
een mooie club van vrijwilligers die ons
steunen en helpen. Maar en kan altijd
meer bij.
Wanneer u/jij of jullie ideeën aanvullingen of kritiek hebben: stap, mail
of bel naar ons en we denken graag
met jullie mee. Dit geldt ook voor verenigingen, kerk en school.
Groet van Tjitske, Helena, Dieuwke,
Sara, Johannes en Ype

Prijzen en kransen waren helemaal
in stijl van Tirol. Grote bierpullen met
35
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Kloostertuin Oosterbierum - september 2022
en het voorkweken van groente gaat
ook steeds beter. Vooral de andijvie
leverde zo een grote oogst op! Al
doende leert men geldt ook voor de
kinderen van de Flambou. Johannes
en Jaap hebben samen met de leerkrachten iedere vrijdagmiddag de kinderen begeleid op de tuin. Zo moesten
ze schoffelen, planten, helpen bij de
aanleg van de nachttuin en appels
rapen. Hierdoor kwamen er soms ook
kinderen op zaterdagochtend naar de
tuin en een enkeling is een goede en
enthousiaste vrijwilliger geworden!

In september kunnen we al terugblikken op een heel mooi seizoen. Het
weer was prachtig voor de theetuin,
behalve net die ene keer dat de
verhalenverteller van het project
“Uitgesteld geluk” kwam. Gelukkig
had Rintsje Visser een vooruitziende
blik en stelde een dag van te voren de
aardappelschuur tot onze beschikking.
Het was een heel geslaagde middag
en de sfeer in die enorme schuur was
intiem.

Nieuw is de nachttuin. Mensen die ons
op FaceBook volgen weten dat op
deze bloementuin veel insecten afkomen. De planten (o.a. majoraan, teunisbloem en dovenetel) zijn erg goed
aangeslagen en er staat een mooie
vleermuizen kast. Begin oktober komt
er ook nog een prachtige uilenkast.
Voor de groentetuin was de maand
augustus te droog. Zaden kwamen
vaak niet op, zonder ze regelmatig
te begieten. Maar toch hebben veel
mensen heel wat groente van de tuin
kunnen halen. In september begon de
oogst van appelen en peren. Hiermee
zullen heel wat appeltaarten en appelmoes zijn gemaakt.

Dit seizoen zijn er nog een enkele
evenementen op de tuin en dan gaat
de tuin weer in rust tot volgend jaar
maart. We hopen jullie dan ook weer
te mogen begroeten.
Info: www.kloostertuinoosterbierum.nl
of de Facebook-pagina.
Groet namens het bestuur,
Hermien Moning

Al doende leert men. De kas heeft dit
jaar prachtige tomaten opgebracht
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Sint Joris Tsjerke: klokluiden en luisteren
En inmiddels
heeft u een
‘save the
date’ flyer in
de bus gehad
voor 28 en 29
oktober 2022.

Het seizoen is weer begonnen! Dansen, biljarten, kaarten alles is weer
los! Er komt de komende maanden
een kapper in It Mienskar, kijk op de
website voor de data wanneer ze
aanwezig is en hoe u een afspraak
kunt maken. Pier 21 komt op 17
november naar It Mienskar, met het
stuk ‘Bijke’. Ook hiervoor staat meer
informatie op de website. Onze website werd een tijdje niet goed gevuld
maar zal vanaf nu weer actueel zijn,
met een goed gevulde agenda,
neem eens een kijkje voor alle andere activiteiten! www.itmienskar.nl

---------------------------------------------------It Mienskar bestaat namelijk alweer
40 jaar! Eigenlijk al een beetje langer, maar door Corona had u het
feest nog tegoed. Er is een speciale
commissie opgesteld, en ze hebben
een geweldig programma voor u
samengesteld! Het belooft echt een
heel goed gevuld en erg gezellig
weekend te worden, we hopen u
allen te zien op ons feest!

Misschien heeft u de busjes wel zien
staan in de Buorren, sinds een aantal
weken liggen er zonnepanelen op
het dak van It Mienskar, we zijn er erg
blij mee!

!! OPROEP !!

In de volgende Sint Joris willen we graag uitgebreid aandacht besteden
aan het 40 jarig jubileum van it Mienskar, dat gevierd wordt in het weekend van 26 en 27 oktober.
Dat doen wij als redactie natuurlijk in samenwerking met It Mienskar, maar
ook met jullie als dorpsgenoten. Daarom hierbij een oproep om oude
foto’s, verhalen, leuke anekdotes, enzovoorts met ons (of met It Mienskar)
te delen via sintjoris@oosterbierum.info
Dan kunnen we er een mooie en feestelijke editie van maken, die de
moeite waard is om te bewaren!
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aan het begin of het einde van de
werkdag en etenstijd.

Een bekend spreekwoord luidt: ,,Hij
hoort de klok wel luiden maar weet
niet waar de klepel hangt”. Maar
weten de mensen die de klepel wel
weten te hangen ook waarom de klok
slaat? De gewoonte en het tijdstip
van het klokluiden blijkt van plaats tot
plaats te verschillen. Algemeen is het
luiden voor de kerkdienst, met als doel
het oproepen tot het gaan naar dé
kerk. Vroeger luidde men de klok vaak
bij nood. Daaronder moeten we verstaan: oorlog, watersnood, brand e.d.
Dit voorjaar, op 2 maart luidden om
kwart over vijf de klokken voor vrede
en recht in Oekraïne.

De Sint Joris Tsjerke is al sinds 1200
beeldbepalend middelpunt van ons
dorp. In Oosterbierum luidt de klok van
de Sint Joris Tsjerke doordeweeks om 8
uur, 12 uur en 6 uur namiddag. Bij rouw
en trouw op verzoek en zondagmorgen (meestal) om kwart over negen.
Maar niet alleen klokluiden hoort bij
ons programma, ook het bieden van
een luisterend oor. Naast de acties
voor b.v. de Voedselbank, vluchtelingen wereldwijd en vluchtelingen in
Nederland, luisteren wij graag naar
wat er in ons dorp speelt. Alles oplossen lukt niet, maar luisteren naar elkaar
kan wel.

In Oosterbierum wordt de klok o.a. geluid bij begrafenissen. Het doel daarvan is de mensen op hun vergankelijkheid te wijzen. Volgens overlevering
had het luiden van de klok bij begrafenissen een heidense-oorsprong. Men
meende door het luiden van de klok
de geesten te verdrijven en in de war
te brengen. Om dezelfde reden had
men de gewoonte om schilderijen en
spiegels om te keren als iemand was
overleden.

Naast bovengenoemde acties maken
wij ons sterk voor het inzamelen van
o.a. plastic doppen, D.E. zegels, lege
cartridges, oude mobieltjes en producten voor de Voedselbank. Deze kunt u
altijd inleveren in de Sint Joris Tsjerke en
op Buorren 2.
Meer info over de Kerk van
Oosterbierum vindt u in deze Sint Joris
bij de Wie, Wat, Waar en op
www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

De kerkklok was vroeger eigenlijk het
enige communicatiemiddel. Daarom
wordt het luiden van klokken ’s morgens, ’s middags en ’s avonds (de tijd
verschilt plaatselijk) toegeschreven

39

Dorpsblad van Oosterbierum en Klooster-Lidlum

Sint Joris nr. 3, oktober 2022 – jaargang 36

Rûntsje mei it hûntsje
(miskien kâlde) winter te wachtsjen.
Mar we wolle net yn’e mineur sitte, ik
leau dêr noch yn dat dêr in oplossing
komt.
Myn nicht is minder positief, die hat
d’r gjin fertrouwen meer yn.
Ik sei dan komme we wat faker by
elkoar op’e kofje dan hoeche we
mar yn 1 hûs waarm te stoken,
Nou der wol myn nicht niks fan witte,
ik sjoch dy al genôch seit se!
Bij Bart en Elly skynt it ek moai te wurden, ik tink dat de ferbouwing nou
al klear is. We ha wol heard dat se in
iepen dei hâlde wolle foar hun nije
oanbou. Der binne safolle minsken
nijsgjirrich dus ik tink dat it in drokte
fan belang wurd!
Dan rinne we lâns de skoalle en der
binne de bern wer oan it boatsjen en
se swaaie fanatyk nei ús.
We ha se fan’t simmer ek sjoen op it

Nou de inkt wie nog net droech fan
it foarige rûntsje mei it hûntsje, of it
eerste mystearje wie alwer oplost.
Rintsje kaam nei my ta: It paad foar
de de kassen nei syn lân ta is fan
Durk en him. Sy hawwe it paad nou
yn hannen en wolle net dat der
allegear fremde lju op it paad rinne.
Sjoch d’r wurd wolris wat fernield,
nou dat snap ik ek wol. Moai dat we
dit mystearje oplost ha!
Ja myn nicht en ik fiele ús nou wol
in bytsje as Baantjer, mar dan mei in
speurhûn.
Dus ha jo ek in mystearje, jou it dan
troch oan de redaksje en wy prebearje it foar jim op te lossen.
Nou wat ha we in moaie simmer han,
de sinne skynde folop. Die waarmte
hienen we bewarje moaten foar de
winter. Want der stjit ús in dreeche
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sportfjild, wiene se drok oan it timmerjen. Ha se allegear in houten hûske
makke. Spikerdoarp wie dêr. Wat in
bûlch fol wurk ha die frijwilligers hân.
Se wienen trije dagen yn it spier yn’e
hjitte, neffens my wie it hast de waarmste wike fan it jier, nou dat fyne we wol
geweldich!
En dy bern ha sulke moaie hûzen
bouwt. Ik tink dat it doarpsbelang mei
syn nije hûzenplan der wol efkes jaloers
op wie. Dit stie der hiel wat flotter dan
de nijbou.
Dêr is in presentaasje west dizze simmer
oer de nijbou, 33 studenten binne in
heal jier besich west om plannen te
meitsjen foar de nijbou. Op it gebied
fan boumaterialen, milieu en kavelverdeling en dat kamen se dan fan’t
simmer presentearjen. Je koene der
inspiraasje op dwaan.
Ik hoopje mar dat se genôch inspiraasje joen ha. Want de jeugd kin net mear
sa lang wachtsje en ferhûzet /emigreart al nei Seisbierrum. Straks wurd it
hjir ek sa’n spookdoarp.
Nou seit myn nicht dan sist do dy der
wol thús fiele (tsja fan je famylje moat
je it mar ha)
En dan kuierje we mar wer troch. En hjir
en dêr sjogge we de bûsdoeken oan’e
auto fêstknope, moai san stil protest.
En dan binne we bij Klaas en Betty de
karavan is klear foar nije avontoeren.
Mar se binne earst efkes oan it oefenjen, thús op’t hiem sit Klaas moai yn syn
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karavan. Bytsje dobbelje en in bierke
drinke mei Betty. Ik moat der ek wol in
bytsje om laitsje, mar ha der ek wol bewûndering foar. It sit ‘m der net yn wêr
ast stjist mar mei wa ast bist. Prachtig
toch!
Dan rinne we lâns Andries en Jellie.
Andries op de meanmachine en Jellie
foar hûs…docht niks. Meastal is it
oarsom. Mar Jellie is fâllen. En nou sit se
wat yn’e kreukels. Mar gelokkich is der
Andries, hy soarget goed foar har. We
kinne him wol ynhure seit er, hij wol ús
ek wol helpe.
We binne nou drok oan it sparjen.
Want hy is net goedkeap.
Dan komme we lâns de tsjerke. Dêr
stean allegear mannen yn strakke swarte pakken. Mar wat ha die
mannen in wille, der klopt iets net dus
wy der op ôf. It docht bliken dat se
nije pakken krigen ha, se binne der sa
bliid mei. We ha mar efkes mei se mei
juicht. Komt net faak foar dat je mei
dragers de polonaise dogge.
Tocht nog wol it binne allegear manlju.
Soe der ek in frou as drager wêze? Dit
sykje we foar jim út.
Wanneer we bij myn nicht har hûs
komme mei ik der wol yn foar in bakje
kofje. At ik mar net te lang bliuw, want
se hat it drok. Moat nog in pak meitsje
foar it ferklaaid keatsen…thema Tirol.
Folgende editie heare jim der mear
oer.
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Jeugdclub Oosterbierum en Sexbierum
de christelijke Club Oosterbierum
dan geef je je voor 15 oktober op bij
club@oosterbierum.info. Iedereen uit
Oosterbierum is van harte welkom!!
Graag willen wij het volgende weten: naam, leeftijd (geboortedatum)
adres (straat, huisnummer en postcode), mailadres,mobiel nummer van
jouw ouder(s)
Ouder dan 12 jaar
De kans is groot dat jij bij ons in Oosterbierum op club hebt gezeten, we
hopen dat je terugkijkt op een mooie
tijd. Na het 1e jaar van het voorgezet
onderwijs stopt het dan voor jou.

Het is herfst en we beginnen aan een
nieuw seizoen van Club Oosterbierum.
Voor wie is Club Oosterbierum?
Club Oosterbierum is er voor alle
kinderen van 8 jaar tot en met het
1e jaar van het voortgezet onderwijs.
Wordt je dit schooljaar 8, dan is Club
Oosterbierum er ook al voor jou. Jij
mag gewoon meedoen.

Maar... nu heeft de jeugdclub van
Sexbierum gevraagd of de jeugd
van Oosterbierum bij hun clubavonden wil aansluiten! Zij hebben een
groep van 12 t/m 15 jaar en een 16+
groep. Club is gesplitst voor jongens
en meiden. Belangstelling?
Neem contact op met Nynke
06 - 119 159 54.

Wat kost Club Oosterbierum?
Deelname aan Club Oosterbierum
kost voor het hele seizoen 40 euro.
Wanneer we voor Club op pad moeten vragen we daarnaast ook nog
een kleine bijdrage (benzinegeld)
als vergoeding voor de mensen die
rijden. In de nieuwsbrief, die je krijgt
na aanmelding, lees je hierover.

Vriendelijke groet van de jeugdraad,
Nynke Koopmans
Esther Bergsma
Hein Dijkstra
Ruben Bergsma
Vacant

Wil jij ook meedoen?
Wanneer je ook mee wilt doen met
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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

