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Van de redactie
Maartse buien met hagel vliegen ons
om de oren terwijl we deze lente editie van de st. Joris opmaken. Dat hoort
bij de tijd van het jaar, maar dit jaar is
het wel iets anders omdat het overal
al modderig is door de activiteiten in
het kader van de herinrichting.
Maar ja, voor wat hoort wat. We
krijgen er straks ook een prachtig
dorp voor terug. Alle informatie omtrent de herinrichting en de voortgang daarvan kunt u vinden op
www.oosterbierum.info
compleet
met foto’s gemaakt door Jolanda
van der Veen.

Mocht u zelf ook eens iets willen schrijven, hebt u een mooi gedicht of een
recept of iets anders dat u de moeite waard vindt om te delen met de
inwoners van Oosterbierum, schroom
niet om een mailtje te sturen en wie
weet staat het de volgende keer in
de st. Joris.
Het mailadres:
sintjoris@oosterbierum.info

Met deze lente editie hopen wij u
weer van diverse zaken op de hoogte te brengen.

Wij wensen u voor nu alvast veel
leesplezier!

Colofon
Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?
Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 – 481 076. 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:

Nynke Koopmans

Terp 10 Communicatie

Betty de Vries

www.terp10.nl

Hester Andringa
Sara Mulder

Cover foto:
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Wijsheid gevraagd
weken in ons eigen dorp gebeurt.
Daarom vraag ik u allen alert te zijn
en niet te aarzelen aangifte te doen
als u zeker weet om wie het gaat. Aan
speculaties hebben we daarbij niets.
Integendeel.

Wijsheid komt met de jaren. Ik word
(gelukkig) nog elk jaar wat ouder en
ik blijf er op hopen dat ook ik een keer
met wijsheid gezegend word. Mocht
u er bij mij al sporen van ontdekken,
aarzel niet om me er op te wijzen. Het
geeft de burger moed.
Ook nu kan ik wel wat wijsheid gebruiken. Ik zit achter de laptop te bedenken waarover ik u moet bijpraten.
Over de herinrichting van het dorp
valt op dit moment weinig te vertellen.
De westzijde van ons dorp krijgt al aardig vorm en de ergste overlast voor
de bewoners van de Haerdawei ligt
achter hen.
Binnenkort komen het centrum en de
oostzijde van Oosterbierum aan de
beurt. Ook daar zullen aanwonenden
ongetwijfeld met overlast te maken
krijgen. Overlast die – zo weten we
– van tijdelijke aard is. Daarna is het
eindresultaat ongetwijfeld een zichtbare verbetering.

Die gewenste wijsheid waarover ik het
zo-even had, heb ik ook nodig om het
juiste antwoord te vinden op de vraag
wat te doen met een interview dat
vorige maand met mij is gehouden. In
een verhaal over de Gebiedsontwikkeling mocht ik wel de loftrompet steken over de dorpsvernieuwing, maar
werden meer kritische passages (die
eerst wel in het verhaal waren opgenomen) door de opdrachtgevers geschrapt, want ongewenst.
Vreemd, die huiver voor kritiek op de
Gebiedsontwikkeling. Toch was de
informatie die ik naar voren bracht
niet nieuw. Al eerder pleitte ik namens
Dorpsbelang Oosterbierum én Tzummarum er voor om de Ottemaleane
en de Kapellewei niet in zijn geheel
te verbreden, maar om hun oude
bijzondere karakter te behouden. De
oplossing is volgens ons eenvoudig en
wordt al in de praktijk gebracht op
de Armendijk/Oudebildtdijk. Op deze
hoge smalle dijk bij Westhoek bieden
passeerstroken de gelegenheid aan
tegenliggers om elkaar op een veilige
manier te passeren. Ze lossen een probleem effectief en goedkoop op.

Onzichtbaar (nog) zijn degenen die
niet met hun fikken van andermans
spullen kunnen afblijven. De mobiele
toiletten van WMR omgooien, het slot
van een auto op de Keatsebuorren
proberen open te boren, met stenen
tegen palen gooien, met spullen van
anderen sjouwen, met een zaklampje langs huizen scharrelen om te zien
waar wat te halen is.
Ik heb het hierbij over wat de laatste
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Alhoewel beide voorstellen nog
steeds zinnig zijn, kijk ik met deze opgedane ervaring ook graag vooruit.
De overheid richt de maatschappij
steeds meer in als een ‘participatiesamenleving’. Ze verwacht inbreng
van onderop en gebruikt dat ook als
rechtvaardiging bij haar politieke besluitvorming. Daarbij realiseren politici
zich misschien niet altijd wat dit van de
burger of in ons geval van een dorpsbelang vergt.
Waar politici kunnen terugvallen op
professionals, ambtenaren die beleid
en maatregelen uitwerken, moeten
vrijwilligers van dorpsbelang het doen
zonder een professioneel apparaat. De
aandacht die zij aan bijvoorbeeld een
bestemmingsplan buitengebied kunnen geven komt naast hun gezin, baan,
hobby’s én hun bestuurswerk waarin
ook tal van praktische zaken aandacht
vragen: de kerstboom, het oud papier
en de jaarlijkse schoonmaakactie.
Over enkele jaren gaat de gemeente Franekeradeel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Dorpsbelang
pleit er bij de huidige bestuurders daarom nu al voor om de positie van de
dorpsbelangen in de nieuwe gemeente te versterken. Het is aan de raad om
hierop de komende periode toe te zien.

Een tweede kritische noot die ik kraakte betreft de verbreding van tal van
sloten zodat deze de effecten van
bodemdaling kunnen opvangen bij
overvloedige neerslag. Dorpsbelang
vroeg vroegtijdig aandacht om de
oude Fiskersfaert in de plannen te
betrekken, zodat waterberging kon
samengaan met het herstellen van regionale historische waarden.
Werd dit laatste verzoek nergens opgepikt, het alternatief voor de passeerstroken werd makkelijk terzijde
geschoven als ‘jammer, maar te laat’.
Daarin had de wethouder een punt.
Dorpsbelang had ondanks een formele vertegenwoordiging in de stuurgroep van de Gebiedsontwikkeling
niet tijdig onderkend wat de streek in
de praktijk te wachten stond.
Of het dan nog niet beter is ten halve te keren dan ten hele te dwalen, is
een vraag die door de wethouder niet
beantwoord werd.
In het interview vergeleek ik de besluitvorming van de Gebiedsontwikkeling
met een olietanker. Eenmaal op gang
is deze nauwelijks meer bij te sturen
of af te remmen. Toch was dat wel
een van de uitgangspunten toen het
gebiedsplan werd vastgesteld. Daarin staat: ‘Als het nodig is voor goede
resultaten, dan kunnen wij tijdens de
uitvoeringsfase besluiten om enige
verschuiving in toepassing van maatregelen door te voeren’.

Paul de Cock
Dorpsbelang Oosterbierum
& Klooster-Lidlum
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Weidevogels als de grutto,
kievit en tureluur hebben het
moeilijk en gaan in aantallen
fors achteruit. Voor Natuur &
Milieu Zuid-Holland ontwierp Terp
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Oosterbierumse Kloostertuin
winnaar KERN MET PIT Fryslân
is welkom. Je krijgt er voldoening, gezelligheid en oogstproducten voor
terug. Op de site van de Kloostertuin
vind je een overzicht van activiteiten.
In het seizoen zal er iedere zaterdagochtend een groepje zijn voor het onderhoud van de tuin. Kom gerust kijken en meehelpen op dat tijdstip.Op
11 maart tijdens Nl.doet waren ook
op de Kloostertuin zo’n 20 mensen
aan het werk. De nieuwe kindertuin
is klaar. Binnenkort kunnen kinderen
er aan het werk. De laatste preien en
pastinaak zijn geoogst en verdeeld.

In december was het nog de vraag
hoe de Kloostertuin het er op 23 januari 2016 van af zou brengen in de jaarlijkse competitie van Friese projecten
Kern met pit. Het was een prachtige
dag met heel mooie projecten. Met
de geweldige uitkomst dat de Kloostertuin heeft gewonnen en door mag
naar de landelijk finale op 19 maart in
Utrecht. De jury vond het heel goed
dat we als klein dorp zoveel hadden
bereikt en dat jong en oud bij het
project betrokken is en wordt. Dit is
beloond met een extra 1500 euro, die
we weer kunnen investeren in nieuwe
projecten. Waarschijnlijk is de uitslag
bekend als u de St. Joris in de brievenbus krijgt.

Bestuur: Johannes Wolbers, Rindert
Wolbers, Fokke Visser, Sybren van der
Werf, Gert Honkoop, Ypke Dijkstra,
Suzanna Hoeksma en Hermien
Moning. Spreek ze aan als je meer wilt
weten.

De plannen voor komend seizoen
worden nu gesmeed. Om een idee
te geven waar we mee bezig zijn en
willen gaan: een nieuw teeltschema
voor verbouw van groenten, bloemen etc., verplaatsen van de kindertuinen, aanleg van een theatertuin,
een activiteitenagenda voor de zomer met onder andere muziekoptredens.
Dit kan het kleine groepje van het actieve bestuur niet alleen. Afgelopen
jaar hebben we al veel hulp gehad
van mensen die het een mooi project
vinden. Het is een project van en voor
het dorp. Iedere hulp in welke vorm
5
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Ondernemers in Oosterbierum

Oosterbierum is misschien een klein
dorp maar er zijn opvallend veel ondernemingen en kleine zelfstandigen.
De redactie van Sint Joris is van mening dat deze harde werkers ook wel
eens in het zonnetje mogen worden
gezet. Daarom deze nieuwe rubriek
“Ondernemers in Oosterbierum”. Om
een kijkje in de keuken te krijgen van
deze zelfstandigen. Het spits bijten we
af met de “Firma C.D de Vries “

in bouwmaterialen. Het is zo’n 25 jaar
geleden begonnen toen Kees een
boerderij sloopte. Hij kon de steen
weer door verkopen en zo ontdekte
hij dat er goede handel te doen was
in oude bouwmaterialen. Hij begon
meer boerderijen te slopen en verkocht de bouwmaterialen weer door.
Daarnaast werkte hij fulltime in de
week als chauffeur. Na een twee jaar
ontmoette hij Helena en zij groeide
mee in het bedrijf.
Helena vertelt: ik deed in alles met
Kees mee. Ik ging mee naar de sloop.
Maar hielp ook mee met steen bikken en stapelen, sorteren en laden
van de vrachtwagen. Helena had
daarnaast nog een fulltime baan bij
Drijfhout. Kees is een markant figuur in
Oosterbierum. Hij is een zoon van een
van de gebroeders de Vries, die ooit

Tijd voor een praatje met Kees en
Helena de Vries.
Kees vertelt: meestal is het rustig rond
deze tijd van het jaar, nu er geen winter is gaat alles een beetje door. Tenzij er weer een storm over ons landje
raast dan kunnen we het ineens druk
hebben met de dakpannen. Het is
duidelijk. C.D de Vries is een handel
6
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dorp. Ik heb ook wel eens een mooie
partij dakpannen. Ja zegt Helena: ik
kom weleens thuis dat er stenen of
dakpannen in ons bad liggen omdat
Kees de kwaliteit en de kleur beter wil
bepalen. Nadat Dirk was geboren is
Helena blijven werken bij Drijfhout en
hun eigen bedrijf. Maar toen Arwin
kwam werd het bedrijf steeds groter
en ook thuis veel drukker. De taken
zijn daarna wat verdeeld. Kees doet
de handel en Helena is thuis, doet de
boekhouding, klantencontacten en
het stapelen, sorteren van de steen.

in de aardappelhandel zaten waaruit de Vriezo, nu bekend als Lamb
Weston, is ontstaan. Maar ook binnen
de handel is hij een markant figuur.
Eerlijk en recht door zee. En altijd van
verre te horen!
Kees vertelt: de handel zit mij in het
bloed. Het werd mij al snel duidelijk
dat ik niet mijn leven lang wilde werken in de fabriek. Ik wilde handel bedrijven, met mensen omgaan. Een
eigen bedrijf opzetten.
Op mijn vraag vertel iets waaraan je
steen hebt geleverd, wat bekend is in
de omgeving vertelt Kees: De urnen
muur rondom de Brandaris op Terschelling, daar heb ik steen aangeleverd. Deze steen was afkomstig van
de gemeentewerken in Menaldum.
En de kerk in Delft, waar Friso en Mabel zijn getrouwd en zeehelden zoals
Maarten Tromp en Piet Hein liggen
begraven, is de steen ook afkomstig
van C.D de Vries. Wij leveren bouwmaterialen aan in heel Nederland en
België.

Kees vertelt: samen zijn we een gouden
duo. En nu onze jongens ouder worden
helpen zij ook mee in het bedrijf. Maar
genieten moet ook gebeuren. Een
biertje en een stukje droge worst op
zijn tijd houdt de motor draaiende voor
de volgende handel. En reizen vertelt
Helena. Met de camper toeren en op
zoek naar mooie plekjes in Europa. En
daar genieten van het goede leven na
een periode van hard werken.
Laatste vraag, heeft de handel veel
last van de verbouwingen aan de
Haerdawei?
Nee, zegt Kees. Er valt met deze werkmannen goed te onderhandelen en
dan kan er in overleg en met wederzijds respect heel veel.
Kijk dat noem ik nou de juiste handelsgeest!

Wat voor bouwmaterialen hebben
jullie dan?
We hebben allerlei bouwmaterialen
waar handel in zit…dus ook estriken,
betonplaten, oude bestrating, dakpannen tenen. De estriken van het
kerkje in Wierum zijn door C.D de Vries
geleverd aan de grote kerk in ons
7
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Playbacksshow
19 Februari was het weer zover. De
jaarlijkse playbackshow van de
Jeugdclub Oosterbierum in it Mienskar. 16 Enthousiaste kandidaten hadden zich opgegeven met zeer uiteenlopende acts. Het beloofde dus een
spannende avond te worden. De drie
koppige jury, Magiet, Baukje en René
zaten er klaar voor.

uiteen van Andre van Duin tot Beyoncé en ook de Hûnekop kwam voorbij.
Als hele groep werd de kabouter Plop
dans ten uitvoer gebracht. De groep
had prachtige mutsen geknutseld en
hadden echte kabouter kleding aan.
Maar de uiteindelijke winnares van
deze groep, Fenna Bergsma, deed
het prachtige nummer van Femke
Meines: “Op grote schouders”. Fenna deed het harstikke mooi, ze playbackte het hele nummer keurig mee.
Toen was het tijd voor de pauze, er
was een draaiend rad. De plaatselijke ondernemers, maar ook winkels
uit de omgeving, hadden leuke prijzen ter beschikking gesteld, de lootjes
waren daarom ook snel uitverkocht.

De avond werd geopend door de
Jeugdraad met hulp van alle kinderen van de clubs. Het nummer “Sexy
als ik dans” was uitgekozen en iedereen had zich hier dan ook naar
gekleed. De toon was gezet en we
konden verder gaan met de kinderclub. Zij deden ook een gezamenlijk
nummer Tjoe Tjoe wa. Iedereen was
erg mooi verkleed en er werd harstikke leuk gedanst.

Na de pauze waren de ander kinderen van de jeugdclubs aan de beurt,
hier ook weer veel verschillende acts.
De act van Filip, Welmoed, Madelief,
Yoran en Yse was erg leuk zij deden
het nummer van Dylan Haagens: “Su-

Helaas was Hendrik Steenstra ziek
en moesten wij zijn act van Bruce
Springsteen overslaan. De acts liepen

Ruben v.d. Linden

Fenna Bergsma
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Oudste club met leiding

Trotse prijswinnaars

naars van de oudste club mogen 19
maart naar YMCA stars, gaan jullie
mee aanmoedigen??

pervet” er werd met grote precisie
gedanst. Erg leuk om te zien.
Ook alle kinderen van de oudste
clubgroep deden samen met de
leiding een nummer van PSY “Gangnam style”. K3 kwam twee keer voorbij. Eén keertje in de mooie jurkjes
zoals wij gewend zijn van K3 maar
Berber, Hedwig, Anne, Marije, Maaike
en Alise deden een compleet andere
versie, in overalls en niet met de zoete
liedjes die we gewend zijn.

Nadat alle acts klaar waren was het
wachten op de jury. De uiteindelijke
eerste prijs winnaars van alle categorieën waren:
Fenna Bergsma: Fenna Meines - “Op
grote schouders”
Gabrielle: Sia - “Chandelier”
LIL Kleine ft. J. Cortes: “Verliefd op je
moeder” door Alice, Anna, Maaike
en Afke.

Gabrielle viel voornamelijk op door
de lenige bewegingen die zij liet
zien in haar act, ook de emotie van
het nummer werd erg mooi overgebracht.

Nadat alle eerste prijswinnaars nog
een keertje hadden opgetreden was
tijd om naar huis te gaan. Het was
een gezellige avond met hele leuke
en mooie acts. Alle kinderen die hadden meegedaan kregen een mooi
vaantje mee als herinnering.

Gabrielle mag 11 maart naar Winsum
daar is een regionale playbackshow
voor de jongste kinderen. En de win9
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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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Niels Visser wint
goud met losse
schaats
Het Oosterbierumer schaatstalent bij
de junioren B Niels Visser was (te) sterk
bezig. Vlak voor de start brak Visser
één van zijn beide veters, waardoor
hij niets anders kon dan met een kapotte veter aan zijn race beginnen.
“Ik had wel even een stressmomentje”: vertelde hij nadat hij op het NK Afstanden in Alkmaar zijn felbegeerde
plak om had gekregen.

Niels Visser met bloemen en gouden plak.

oogjes lukte het toch om te winnen in
een bijna foutloze race. Zondag volgde nog een 1000 meter met eveneens goud en een 2de plaats in het
allroundklassement.

“Ik wilde mijn veters hard aantrekken
en toen brak er een”. Op een losse
schaats met de lange veter door de

Mei elkoar ite yn eigen doarp.
Lekker ite by Ype yn it Mienskar en
wol op woansdei 13 april.

nedich want de boeiende skiednis fan
it kleaster is beskreaun troch Sibrandus
Leo ien fa de leste kleasterlingen fan
Lidlum.Sûnt dy kronyk fan út it Latyn
oerset is yn it Nederlânsk kin der in
soad oer de skiednis ferteld wurde .

Dan komt Siem van der Woude ús fertelle oer de skiednis fan kleaster Lidlum.

Siem van der Woude sil besykje yn
koart bestek ús oer de skiednis fan
Lidlum te fertellen.

Hjir by in stikje dat hy skreau oer de
skiednis fan kleaster lidlum. Fan ûngefear 1180 oant 1580 stie der tusken Easterbierrum en Tsjummearum
in kleaster Lidlum.Nei de sloop is der
san’n dikke laach refomatoarysk stof
oerhinne dwarrele dat wy der eins
neat mear fan witte .En dat is net

It duorret noch efkes mar hâld de Um
krante yn ‘e gaten. Jim meie jim no ek
al fêst opjaan by Ype, tel.nr.
0518 -481956.
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Pier21 mei Freark Smink en Joop Wittermans - Feteranen
altyd net foar de oar ûnderdwaan.
Mei unifoarmen fol medaljes binne sy
betinking nei betinking presint. Hoe
lang noch?
De twa Fryske aktearkanonnen Freark
Smink en Joop Wittermans spylje de
beide feteranen yn dizze foarstelling
dêr’t hilariteit en brekberheid, en herkenberheid en oerdriuwing elkoar ôfwikselje. Bouke Oldenhof skreau de
tekst, Jos Thie naam de regy op him.
Feteranen is krekt as De Emigrant in
produksje fan Stichting Pier 21,
www.pier21.nl.

It Mienskar
Oosterbierum
6 mei 2016
Aanvang 20,00 uur
Entree € 19,50

Twa âlde feteranen ha altyd fochten
foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of
wa’t dy ek mar bedrige. En as it moat
dogge sy dat sa wer! De ien wol noch

Stichting Fonds Nij Bethanië te Tzummarum

Verslag van de activiteiten over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

De Stichting Fonds Nij Bethanië is opgericht in het jaar 1997 en wordt bestuurd
door een bestuur bestaande uit 5 leden, die zitting hebben genomen op persoonlijke titel. De bestuursleden komen bij voorkeur uit het werkgebied.Het werkgebied omvat de grenzen van de voormalige gemeente Barradeel op 31 december 1983. Deze gemeente is per 1 januari 1984, vanwege een herindeling
opgedeeld en in de naburige gemeenten opgegaan.
Lees verder op pagina 23>
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IT FAMKE EN DE TWIVELER 21 APRIL IN It Mienskar 20.00 uur

Regisseur Tatiana Pratley (Heimwee
nei Hurdegaryp) ziet het stuk als een
intense studie naar wat liefde is. De
twee personages doorlopen alle stadia van allesoverheersende liefde:
van de eerste ontmoeting en het aftasten of de ander je wel wil, tot de
verleiding, de overgave, de eerste
barsten die komen en de moeite die
het kost om jezelf en de ander te accepteren zoals hij of zij is.

It famke en de twiveler is gebaseerd
op Two voor the seesaw, een Broadwayklassiekerover de liefde. Lourens
van den Akker en Ali Zijlstra stappen
in de sporen van Robert Mitchum
en Shirley Maclain, die de rollen van
twee mensen zoekend naar de liefde
en houvast speelden. De mannelijke
hoofdpersoon heeft gebroken met
de liefde. Hij besluit naar de stad te
gaan om afstand te nemen van zijn
thuissituatie. Daar ontmoet hij een
meisje dat, net als hij, opnieuw vorm
wil geven aan het leven. Ze voelen
zich sterk tot elkaar aangetrokken. Is
hun liefde een middel om de eenzaamheid te verdrijven of is het echt?

It famke en de twiveler – in 2014 te
zien als Sneak Preview – is een fascinerende, eigenwijze remake door
jonge theatermakers, die de sfeer
van de jaren ’50 subtiel raakt.
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Flambou kreeg bezoek.
Woensdag 16 februari kregen de
kinderen van de Flambou bezoek
van de cliënten van de zorgkwekerij
‘Onder de wadden’. De kinderen van
groep 1 en 2 hadden van te voren
cakejes gebakken in de vorm van
een hartje. Want het thema waar de
kinderen mee werken is Kikker is Verliefd. De cliënten versierden samen
met de kleuters de cakejes versierd
en onderwerp van gesprek was verliefd zijn. Sommigen waren verliefd,
anderen durfden het niet hardop te
zeggen en een cliënt was al twaalf
jaar getrouwd. Veel kinderen zijn verliefd op hun ‘mem’.

Nadat de rondleiding was het tijd
voor limonade, thee of koffie en de
heerlijk versierde cakejes.
Als afsluiting zongen we liedjes met elkaar. Juf Berber met de gitaar en kinderen met hun eigen instrument. Niels
was jarig en dat moest natuurlijk ook
gevierd worden. Dus hebben de kleuters de verjaardagliedjes voor hem
gezongen terwijl hij op de stoel stond.
Maar ook liedjes in het Engels, Fries
en Nederlands en op verzoek van de
cliënten ook een paar ‘ouderwetse’
liedjes zoals Schuitje varen, theetje
drinken’ en ‘In de maneschijn’. Een
prachtige ochtend die zeker voor
herhaling vatbaar is. Iedereen heeft
genoten. Afgesproken is om binnenkort bij de zorgkwekerij ‘Onder de
wadden’ op bezoek te gaan want
we willen wel heel graag zien hoe
de mooie primula’s die we hebben
gekregen bij de zorgkwekerij worden
gekweekt.

De kleuters hebben de cliënten de
school laten zien. Ze stelden vragen
aan de kinderen en ze probeerden
of ze de sommetjes met groep 3 en 4
mee konden doen. Namen een kijkje
in de prachtige bibliotheek, sommige
cliënten waren er niet weg te slaan.
15
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Wat moet je allemaal regelen als een naaste overleden is?
Na het afscheid van een dierbare volgt meteen het regelen van diverse zaken. Maar
hoe weet je nu precies wat je allemaal moet regelen en bij wie? Er is sinds kort een
speciale site beschikbaar van de belastingdienst genaamd ‘Na een overlijden’. Nabestaanden krijgen er praktische informatie over wat er na een sterfgeval (fiscaal)
geregeld moet worden. Door het invullen van een paar vragen verschijnt er een handige checklist met punten die meteen duidelijk maken wat je moet doen. De site is
te vinden op internet via www.belastingdienst.nl/nabestaanden.
Ben jij, als inwoner van Oosterbierum of Klooster-Lidlum, al lid van onze vereniging?
Nee? Lees dan snel verder. Wat maakt het lidmaatschap van een plaatselijke uitvaartvereniging anders dan die van een commerciële uitvaartinstelling? Wij hebben
de kenmerken voor je op een rij gezet:
• Dichtbij
• Respect
• Geen winstoogmerk
• Lage contributie
•
De contributie van onze vereniging is laag en bedraagt op dit moment € 18,00 per
jaar. De ledenkorting kan oplopen tot € 1.000,00 per uitvaart. Alle informatie kun je
vinden op www.oosterbierum.info onder het kopje ‘Verenigingen’. Je vindt hier bijvoorbeeld een algemene informatiegids over het lidmaatschap van onze vereniging.
De ledenadministratie wordt verzorgd door Piet Tichelaar, telefoonnummer:
0518-481767.
Onze bode is Jappie Visser, telefoonnummer: 0518-481601. Het emailadres van
onze vereniging is: de.leste.eare@gmail.com.
Heb je vragen neem dan contact op met één van onze bestuursleden of de bode. Je
kunt natuurlijk ook een mailtje sturen met je vraag óf om je aan te melden als lid.
Je bent van harte welkom!
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AGENDA: It Mienskar

Vrijdag 25 maart: Filmhuis “Heaven is
for real”. Aanvang 20.30 uur, It Mienskar, entree € 3.50

Donderdag 21 april: Streekloket
gebiedsontwikkeling
Aanvang 09.00 uur, It Mienskar

Zaterdag 26 maart: Dansen met
Cisca en Rense. Aanvang 21.00 uur,
It Mienskar

Donderdag 21 april: Tryater, It famke
en de twiveler. Voor informatie zie
affiche elders in dit blad, aanvang
20.00 uur, It Mienskar

Woensdag 30 maart: Ledenvergadering Begrafenisvereniging de Laatste
Eer, aanvang: 20.00 uur, It Mienskar

Vrijdag 22 april: Filmhuis “About
time”. Aanvang 20.00 uur, It
Mienskar, entree € 3.50

Woensdag 30 maart: Gesprekskring
Aanvang: 20.00 uur, It Meinskar

Zaterdag 23 april: Dansen met Cisca
en Rense Aanvang 21.00 uur, It
Mienskar

Vrijdag 1 april: Ledenvergadering
Kaatsvereniging de Keatsbal, aanvang: 20.00 uur, It Mienskar

Maandag 25 april: Ledenvergadering
Dorpsbelang Aanvang 20.00 uur,
It Mienskar

Zaterdag 2 april: Stichting Ouderen
Welzijn Franeker “dansen voor 55+”,
aanvang 20.00 uur, It Mienskar

Dinsdag 26 april: Koningsnacht met
kaatsen een BBQ Informatie volgt te
zijner tijd, It Mienskar

Woensdag 6 april: Stemlokaal
Referendum Oekraïne, aanvang
08.00 uur, It Mienskar (hele dag)

Woensdag 27 april: Koningsdag met
matinee Informatie volgt te zijner tijd,
It Mienskar

Woensdag 13 april: Gemeenteavond
Aanvang: 20.0 uur, It Mienskar

Vrijdag 6 mei: Feteranen
Voor informatie zie affiche elders in dit
blad, aanvang 20.00 uur, It Mienskar

Donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 april:
Open Oosterbierumer biljartkampioenschap. Voor informatie zie affiche elders in dit blad, It Mienskar.

Zaterdag 4 juni: Slachte
De start van de Slachte wandeltocht
is in Oosterbierum. Informatie volgt
oa. op de website van Oosterbierum,
www.oosterbierum.info
17
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Wie Wat Waar
Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten kunt u
terecht op: www.oosterbierum.info
Dorpsbelang

Dorpskrant Sint Joris

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

Nynke Koopmans
Terp 1
8854 AD Oosterbierum
sintjoris@oosterbierum.info

Huisarts

Huisarts

Huisartsenpraktijk Bjirmenstate
Mw. J.M. Hoexem
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517-591255

Huisartsenpraktijk Hardijzer en Rolf
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-481232

College van kerkrentmeesters

Diaconie van de Protestantse
Gemeente Oosterbierum i.w.

Elly Broos-Visser
Konkelswei 4
8854 AS Oosterbierum
rentmeesters.secretaris@
pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

Mevr. A Jukema Runia
Eilanswei 15
0518-481180

Protestantse Gemeente

Kindernevendienst

Oosterbierum i.w.
Scriba: mevr. B. de Vries-van Halsema
Bauke Poelstrastrjitte 34
scriba@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

Petra Jukema
Haerdawei 44
8854 AC Oosterbierum
Tel: 0518-481234

Chr.basisschool De Flambou

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

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

Jetske Nouta
Muntsewei 16
8853 XN Klooster-Lidlum
0518-482183
de.leste.eare@gmail.com
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Homeworks

Samen uit eten in eigen dorp

Coördinator: Aukje v.d. Schaaf
Buorren 27
06-41804861
aukje@homeworks.nl

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

Gemeenschapscentrum It Mienskar

Toneelver. “Ferdivedaasje”

Beheerder: Ype Bonnema
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum
0518-481956 / 481800
info@itmienskar.nl

Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482828
tji293@planet.nl

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Ouderensoos

Sybe Wop Houtsma
Skoalstrjitte 23
8854 AN Oosterbierum
0518-481858
swnhoutsma@ziggo.nl

Secr. P. Douma
’t Nebke 8
8854 AZ Oosterbierum
0518-481884

Jeugdsoos It Kelderke

Kaart- en biljartvereniging
De Famkes

Mevr. D. de Jong
Eilanswei 13
8854 AW Oosterbierum
0518-481562

Ida Hartman–v.d. Molen
Frjentsjerterdyk 14A
8855 XC Sexbierum
0517-591660

Werkgroep Roemenië

Jeugdclub

Dhr. S.W. Houtsma
Skoalstrjitte 23
8854 AN Oosterbierum
0518-481858
info@werkgroeproemenie.nl

Tine Bergsma–Dijkstra
Hoarnestreek 7A
8854 RP Oosterbierum
0518-481795
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Kaatsvereniging De Keatsbal

Kloostertuin Oosterbierum

Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482828
dekeatsbal@hotmail.com

contactpersoon: H. Moning
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-482032
locatie:
Sint Jorisstrjitte
www.kloostertuinoosterbierum.nl

Stichting Kinderopvang
Vijverstraat, Franeker
0517-380680
www.kinderopvangfriesland.nl

MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
058-2866666
www.mcl.nl

Dierenartsenpraktijk NW Friesland
Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392100

Chr. Oranjevereniging
Secr. A. Visser-Faassen
Konkelswei 9
8855 AS Oosterbierum
06-11178278

Zorgcentrum De Batting
Achlumerdijk 2
Harlingen
0517-499999
www.mcl.nl

Terp 10 Communicatie
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481494
www.terp10.nl

Nij Bethanië
Nij Bethanië 1
8851 EJ Tzummarum
0518-481241
www.nijbethanie.nl

Gemeente Franekeradeel
Harlingerweg, Franeker
14 0517
www.franekeradeel.nl
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*DAT ZAL ONS TOCH NIET OVERKOMEN*
HERHALING – NIEUWE OPROEP.

Elke week krijgen 300 Nederlanders
een hartstilstand. Wanneer er binnen
6 minuten hulp is, is er 70% kans op
overleven.

Anderen hebben wel een certificaat,
maar zich NIET aangemeld voor Oosterbierum. Bij een oproep krijg je dan
GEEN bericht. Het zal ons toch niet
overkomen dat er een AED hangt en
er iemand met een hartstilstand komt
te overlijden wat achteraf mogelijk
voorkomen had kunnen worden.
Daarom een dringend verzoek: geef
je / u op voor de cursus bij:

In Oosterbierum hangt een AED bij It
Mienskar. Om deze te bedienen moet
je een reanimatiecursus volgen en elk
jaar een herhaling doen. In Oosterbierum – Klooster-Lidlum zijn ±5 personen
met een AED /reanimatiecertificaat
en dat is VEEL te weinig. Best mogelijk
dat je nog ingeschreven staat, maar
geen geldig certificaat hebt. Sommige inwoners hebben wel een cursus
gedaan, maar geen herhaling.

Renske Mons:
renskemons@live.nl
Johannes Wolbers:
fam.wolbers@gmail.com
0518-481005

Foto van het seizoen

‘Blik op Oosterbierum vanaf de Slachte’
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AL 30 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN HET DORP”
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
22
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Vervolg van pagina 12

Stichting Fonds Nij Bethanië te Tzummarum

Verslag van de activiteiten over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

De Stichting stelt zich ten doel het geven van financiële steun aan:
A. activiteiten die het welzijn van ouderen in de voormalige gemeente
Barradeel bevorderen, zoals verzorging, aangepaste huisvesting,
eventuele verpleging thuis, enz.;
B. activiteiten die het welzijn van gehandicapten ( niet zijnde ouderen)
in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen en / of gericht zijn
op het verlenen van hulp aan hulpbehoevende jongeren binnen de
voormalige gemeente Barradeel;
C. 
De in de voormalige gemeente
Barradeel gevestigde verenigingen en stichtingen die zich ten
doel stellen werkzaam te zijn op
het gebied van sport en cultuur;

bestuur van de Stichting is getoetst
aan de doelstellingscriteria. Naast de
doelstelling genoemd in de statuten
is er op 13 maart 2013 ook een nieuw
huishoudelijk reglement vastgesteld,
waarin ook criteria zijn benoemd ten
behoeve van de beoordeling van
een ingediende aanvraag.

De middelen waarmee deze financiële steun zal worden verleend, bestaan – uitsluitend uit de revenuen
van het vermogen van de Stichting;
het eigen vermogen van de Stichting wordt met toevoeging van de
jaarlijkse inflatiecorrectie in stand gehouden. Ieder jaar worden er één of
meer bijdragen toegekend. De bijdrage wordt verstrekt op grond van
een aanvraag die door de gedoneerde is ingediend en die door het

Het postadres waar u alle stukken
m.b.t. een aanvraag naar toe kunt
sturen luidt:
Stichting Fonds Nij Bethanië
Buorren 16
8851 EN Tzummarum

Het bestuur is op de volgende data
in vergadering bijeen geweest: 14 januari, 11 maart, 13 mei en 14 oktober.
De heer A.C. Hartman en mw. S. Douma-Bouma waren per 1 januari periodiek aftredend. Beiden zijn herkozen
voor een volgende zittingsperiode.
In 2014 zijn er 13 financiële toekenningen gedaan. Zie hiervoor onderstaande overzicht.

De aanvragen dienen compleet te
zijn volgens de vastgestelde criteria in
het huishoudelijke reglement. Zie hiervoor website
www.fondsnijbethanie.nl
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Dealer van Batavus, Gazelle en Kreidler

Tevens uw adres voor reparaties, onderdelen en accessoires!
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

13.00 – 18.00 uur
13.00 – 18.00 uur
gesloten
13.00 – 18.00 uur
13.00 – 18.00 uur
09.00 – 12.00 en
13.00 – 15.00 uur

Rijwielhandel v.d. Schaaf
www.rijwielhandelvanderschaaf.nl
De Opfeart 3 | 9047 KW Minnertsga | (0518) 471 625 / 06 – 295 479 53

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
24

Sint Joris nr. 1, maart 2016 – jaargang 30

advertentie

25

advertentie

26

Sint Joris nr. 1, maart 2016 – jaargang 30

Heerlijke
voorjaars
spinazie
Ingredienten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

750 gram verse spinazie
250 deciliter zure room
25 gram margarine
3 theelepels peper
1 mespunt zeezout
6 eieren
4 theelepels knoflook
2 rode pepertjes
3 rode uien
1 liter pot rode bonen
6 puntbroodjes
500 gram vastkokende aardappelen.
30 gram zoutarme roomboter
5 theelepels suiker

Bereidingswijze

Voeg in gedeeltes de spinazie toe,
de rode bonen en ten slotte wat zure
room. Breek een voor een de eieren
op het spinazie gerecht en laat het
stollen. voeg zeezout en knoflook toe.
Schil de aardappelen en kook ze. Bewaar het water. Laat goed drogen.

Snijdt de aardappelen in mooie plakken. Pak een flinke koekenpan en
bak de aardappels met boter bruin
blijf aldoor schudden. Daarna de
deksel scheef op de pan. 5 minuten
even rusten, daarna 5 minuten nagaren. Neem intussen een wok en doe
er wat boter in. Snipper de uitjes. Hak
de pepertjes in stukjes (laat voor degenen die niet tegen heet kunnen
de pitjes weg). Doe dit in de pan en
smoor ze.

Opdienen met de broodjes met de
boter. Op borden de spinazie met het
ei en de gebakken aardappelen.
Nynke Koopmans
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SLACHTEMARATHON 2016, IT GIET OAN!
OP SNEON 4 JUNI
15.000 X 2 FUOTTEN - 42.195 METER HURDRINNERS EN KUIERDERS.
De start giet ús yn Easterbierrum oan.
De Slachtewurkgroep Easterbierrum
heeft uw hulp nodig. Gastheer, gastvrouw, verkeersregelaars, opbouw
en afbreekteam start, kaartcontrole,
aankleden – versieren – Slachtedijkvak, en meer.
Opgave en info via: slachte@oosterbierum.info Welkom, leuk en sportief.
www.oosterbierum.info voor het laatste nieuws.
De Slachtemarathon is zo langzamerhand een spektakel en een Fryske
cultuur beleving die goed ingeburgerd is bij ons dorpje aan de Wadden. Velen zien we voor de schermen
al bezig met trainen van de benen.
Maar achter de schermen wordt ook
al volop gewerkt aan dit evenement.
Even wat wetens waardigheden:

“Omrop Fryslan is weer aanwezig
maar ook Greendyk Produktions”
● “Catering

wordt ook deze keer weer
voortreffelijk geregeld door Ype en
zijn team”
Met een enthousiast team gaan we
dit jaar weer goed voor de dag te komen. Bij dit alles is uw/jullie hulp nodig!
●

En misschien heb jezelf ideeën….dit
alles en je opgeven kun je doen via
slachte@oosterbierum.info maar je
mag ook een werkgroep lid vragen
om informatie. Kijk voor de namen op
de site van Oosterbierum.
Het is een uitgebreide groep en dan
zijn de taken lichter. Voor de meesten
is het de eerste keer dat men daadwerkelijk in aanraking komt met de
organisatie.

“Start van de hardlopers is om 6.30
bij Jelle Seerp Jukema (hoek Slachte-Hoarnestreek)
● “Tussen

start en finish voor de hardlopers zit 42 km en 195 meter.”
● “De

stoere wandelaars starten in
groepen van 500 bij de Seedyk tussen 6.45 en 11.00 uur”
● “Auke

Wolbers is onze Dykmaster
deze Slachtemarathon.”
● “Er

is een heus Crea-Team die de
Slachte weer mooi versierd”
●

Gelukkig hebben we van de vorige
edities een uitgebreid draaiboek en
voldoende kennis in dorp van oud
werkgroep leden. Elke editie is anders, deze keer is de spanning; hoe
komt het met de bussen die zorgen
voor het vervoer van de deelnemers.
Hoe ver is de herindeling van Oosterbierum en hoe komt het op Hegesyl?
Wat wordt het weer- vorig jaar was
het een prima dag met een tempera30
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Mei groetnis fan afdeling communicatiezaken Slachtewurkgroep Easterbierrum.

tuur van maximaal 24.5 graden. Maar
resultaten uit het verleden zijn geen
garantie voor de toekomst.
Bij het doorlezen van oude verslagen
viel mijn oog op een krantenknipsel:
Lintje voor Oosterbierum. Zoiets krijg je
niet, dat verdien je. Aan de inzet zal
het niet liggen, zullen we laten zien
waar wij– ook nu weer - toe in staat
zijn? Wij rekenen op uw hulp en houden u op de hoogte.

Zorg in ons dorp
den op het gebied van ouderenzorg/
begeleiding/vervoer/jeugdzorg.

Thuiszorg Nederland is volop in de
media. Is er nog werk voor de thuiszorg medewerkers? Is er straks nog
thuiszorg voor de ouderen? Hoe komt
het nu met de jeugdzorg of mijn taxipas? Heel veel vragen hebben wij als
burgers aan de gemeente.

Maar ook willen zij graag in contact
komen met de dorpsbewoners. Weten wat er leeft in ons dorp en wat
ons dorp te bieden heeft op sociaal
gebied. En dat is veel: zorgkas, zorgboerderij, It Mienskar, een wandelclub, kerk. Samen hebben we er een
mooie zinvolle avond van gemaakt.
Maar let op het is een start, er komt
zeker een vervolg want we weten
nog lang niet alles. Voor vragen en
info kunt u terecht bij Gebiedsteam
Franekeradeel: telefoon: 0517-380357
E-mail: info@gebiedsteamfranekeradeel.nl

Dorpsbelang is van mening dat zij
een bijdrage kunnen leveren aan
informatie verstrekken over de WMO
en zo proberen bruggen te slaan
naar de dorpsgenoten. Vandaar een
voorlichtingscampagne in ons dorp
met de start op maandag 22 februari
jl. Twee mensen uit het gebiedsteam
Franeker kwamen vertellen wat de
gemeente hun burgers kunnen bie31
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OPEN OOSTERBIERUMER
BILJART TOERNOOI 2016
In ``It Mienskar``
Voorrondes

donderdag14, vrijdag15 of zaterdag16 APRIL

Finales

zaterdag 16 april 15,00 uur
- VERSCHILLENDE KLASSEN
- POULE WEDSTRIJDEN
- FINALES IN DIVERSE KLASSEN
- INLEG 5,00

OPGAVE VIA INGEVULD FORMULIER
Inleveren bij
dhr. I.Syswerda
St. Jorisstrjitte 3
8854 AK Oosterbierum
Tel; 0518-482146
Of bij
It Mienskar, Oosterbierum
biljart.kampioensschap@gmail.com

Opgave voor 7 april voor 19,00 uur
32
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Om’e toer
om gratis kofje kom, nee ik hiet gjin Jaike of Aagje ik bleau thús ik gean letter
wolris. Witte jimme wer as ik lêsten deis
sa ôfgryslik fan skrokken bin? Nee fansels hoe soenen jimme dat ek witte kinne, mar ik sil it jimme fertelle. It wie moai
waar dat ik tocht ik kin wol in eintsje rinne efkes nei seedyk en jimme moatte
witte doe ik der wie fleach der in fleanmasine, nee dat wie it net nee it like
mear op in helikopter flak oer my hinne
dat ik stie te triljen op myn fuotten dat
ik bin sa hurd as ik koe nei hûs ta run. Ik
moast earst bekomme foar as ik Broer it
ferhaal dwaan koe ik, ik sei Broer der is
in oanslach op my pleecht ik lei him ut
hoe en wat en doe moast hy sa laitsje,
hy sei: Jaike dat is de drone west fan
Albert fan Jan en Adeline Jukema. Dy
makket foto’s mei dat ding ik sil dy sjen
litte dy foto’s steane op’e saait fan Easterbierrum. Ja broer wit mear fan sokke
dingen as ik no en der wie ek in foto
by fan it doarp ja moai hear, mar it is
wol sa as ik straks wer bûten sit en hy
makket wer sa’n foto mei dat ding kin
hy sjen wer as ik sit. Broer sei : mins wat
kin dy dat skele ast der no heal neaken
by leist mar dat is net sa hast it blûske
altyd oan it boppeste knoopke ta ticht.
No Broer komt krekt thús dat ik hâld
mar gau op want dan wol der lêze wat
ik skreaun ha en krij ik wer allegearre
kommentaar.

No ha ik efkes op é fyts nei Seibierrum
west te boadskipjen, bin earst troch it
doarp gien mar minsken, minsken wat
in troep myn fyts ûnder de modder,
myn skoan segen der net út dat werom bin ik mar oer âldyk fyts mar dat
is ek net alles want as je der in auto
foarby giet stap dan mar of, levens
gefaarlik. Broer giet der trouwens wol
gauris efkes te sjen, syn sizzen is dat it
der straks moai komt út te sjen. Easterbierrum wurdt dan grif it moaiste
doarp fan de Waadhoeke. No ik moat
it earst mar ris sjen.
En dy namme Waadhoeke ik hie werom nei de namme Barradeel wollen
ha ik altyd moai fûn. Broer sei: Moast
net sa seure hast neat yn te bringen
want do hast net stimt , dy jonge wol
no ivich en altyd gelyk ha.No wer as
ik net oer seur mar grutsk op bin is dat
Niels Visser fan Klaas en Ida jeugd kampioen reedriden op é 500 en 1000 meter wurden is, minsken dat is wat, sjoch
der set je no in doarp mei op’e kaart.
No ek mei de expositie fan de skilderijen fan Sjoerd Visser fyn ik ek prachtich
hear. Ja ik bin der west fansels lekker
bakje kofje mei oranje koek, no der
gie it fansels net om , mar der wiene in
protte minsken ja hiel gesellich en de
skilderijen ha ik goed besjoen. We hiene allegearre yn it doarp in útnûging
krige, mar Broer woe net mei want sei
der: oars sizze se fan my ek dat ik der

Groetnis fan Jaike
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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

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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DATUMS OUD PAPIER 2016
03
08
05
03

02 April
30 April
28 Mei
(in juni en juli is er geen inzameling)
06 Augustus

September
Oktober
November
December

Vanaf 9.00 uur wordt oud papier weer voor u opgehaald. Dit komt ten goede
aan de activiteiten op de school! Namens de kinderen en het team van de
“FLAMBOU” een hartelijk dank u wel!

Deze keer in de sloot, maar volgens de buurtbewoners vaak aan de wandel in de Schoolstraat.
Dus opgepast automobilisten!
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Familiedrukwerk?
doe uw voordeel op www.hdu.nl
voor korting!

KLEURRIJK DRUKWERK sinds 1859
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Van Harenstraat 23 - 27, 9076 BS St. Annaparochie, tel. 0518 401228

