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Van de redactie
Dit keer kan iedereen meedoen aan
‘Heel Oosterbierum Playbackt’!
Tot slot zijn we als redactie blij dat
we in deze editie weer een interview
kunnen publiceren.
Naast veel leesplezier met deze Sint
Joris, wenst de redactie iedereen in
Oosterbierum en omgeving mooie
feestdagen toe en de beste wensen
voor 2020!

We gaan op naar de kortste dag.
Het leven speelt zich vooral binnen
af. In deze tijd met gezelligheid van
kaarsen en feestlichtjes en natuurlijk
de kachel aan.
Voor u ligt de wintereditie van de
Sint Joris met daarin een terugbliken vooruitblik naar de diverse
activiteiten die geweest zijn of nog
gaan komen. Zo gingen de kinderen
van de Flambou schaatsen en is
Sinterklaas op bezoek geweest.
Tussen kerst en oud & nieuw vindt
het traditionele biljarttoernooi weer
plaats in It Mienskar. Ook wordt
iedereen uitgenodigd voor de
playbackshow begin volgend jaar.

Loop binnen
zonder
afspraak.

Hypotheekvragen?

Kom naar ons
Hypotheek
Inloopspreekuur

Je bent van harte welkom
Onze experts geven vrijblijvend en kosteloos antwoord op je hypotheekvragen.
Elke maandagavond in Franeker, alle werkdagen, dinsdagavond en zaterdagochtend in Leeuwarden. En elke vrijdagmiddag in Sint Annaparochie.

Kijk voor locaties en tijden op www.rabobank.nl/lnwf
Growing a better world together

PS. De volgende Sint Joris zal rond
21 maart 2020 verschijnen. We
ontvangen rond 1 maart dan ook
graag weer de bijdrages vanuit
het dorp, per mail op sintjoris@
oosterbierum.info

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

mede

Hester Andringa

www.terp10.nl

door Isa Visser

Tessa Koster
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Dorpsbelang, werk aan de winkel
Verkeersveiligheid in en om het dorp
1. Snelheidscontrole
Het duurt soms een tijdje voor de inzet van Dorpsbelang beloond wordt.
Al lange tijd vroegen we bij de gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland aandacht voor de verkeersveiligheid in het dorp. We drongen
aan op snelheidscontroles. Deze werden uiteindelijk in november gehouden. Toen bleek wat we al verwacht
hadden. In het dorp werd veel te snel
gereden. Meer dan 50% van het aantal voertuigen dat door de kern van
het dorp reed te haastig (137 van de
263 passanten). In menige brievenbus
werd kort daarna dan ook een verkeersboete bezorgd.
Ik vrees dat ook in ons dorp menigeen
een boete kreeg opgelegd. Gelukkig
weet een ieder wat haar of hem te
doen staat om dit in de toekomst te
voorkomen.

de jeugd uit ons dorp die in Franeker
naar school gaat) is het dan helemaal geen pretje en vaak ook onveilig.
Deze herfst was het nog erger dan
andere jaren omdat de provinciale
weg bij Tzummarum werd afgesloten.
Nu verschenen opeens ook vrachtauto’s en lijnbussen op het smalle weggetje.
Al jaren vroegen we de gemeente
passeerstroken langs de Mûntsewei
aan te leggen. Daarin had de gemeente geen zin. Liever geeft ze een
of twee keer per jaar geld uit aan een
kraanbedrijf om de berm te laten herstellen.
Inmiddels hebben diverse raadsfracties ons laten weten zich met ons
zorgen te maken over de verkeersveiligheid. Zij zullen tijdens de raadsvergadering het college over de situatie bevragen.

2. Glibberen over de Mûntsewei
Eind november schreven we een
brief aan de gemeenteraad over
de gevaarlijke verkeerssituatie op de
Mûntsewei. Iedere herfst, winter en
voorjaar wordt daar de berm aan
gort gereden en is de weg, wanneer
het overvloedig regent, vaak vies en
glibberig.
Is dat voor gemotoriseerd verkeer al
vervelend, voor fietsers (waaronder

Handhaving en taalcursus
2019 stond voor Dorpsbelang voor
een belangrijk deel in het teken van
de strijd voor leefbaarheid en er voor
zorgen dat een stop komt aan de
wildgroei van kamerverhuur aan arbeidsmigranten.
Tegelijkertijd willen we mensen die
zich hier voor langere tijd willen vestigen een warm welkom heten. Voor
arbeidsmigranten die hier hun toe4

geveer de helft van de prijs die we
voor gas en stroom betalen.
Ons initiatief krijgt nu ook in Sexbierum Pietersbierum navolging. De verwachting is dat daar begin 2020 het
tweede zonnedak van Fryske Flinter
wordt vol gelegd met 150 tot 200 panelen. Ook inwoners van Oosterbierum en Klooster-Lidlum kunnen hier
zonnepanelen kopen voor € 200 per
stuk en profiteren van belastingvoordeel via de Postcoderoos. Meer weten of aanmelden? Stuur een mailtje
naar Fryske Flinter via info@fryskeflinter.nl

komst zien organiseerden we daarom
een taalcursus Nederlands. Deze is 3
december in it Mienskar afgesloten.
Met de taalcursus dingt ons dorp
mee naar erkenning als Friese ‘Kern
met pit’ 2019.
In 2020 verwachten we de eerste resultaten van de handhaving van het
aantal vergunningen voor kamerbewoning. In ons dorp kunnen hooguit
drie vergunningen worden afgegeven voor kamerverhuur. De overige
huiseigenaren zijn aangeschreven
(oude kleuterschool) of krijgen begin
2020 door de gemeente een brief om
zo een eind te maken aan een illegale situatie.

Dorpsbelang werkt onder andere ook
nog aan een plan voor nieuwbouw in
het dorp en meer groen en natuur in
en om het dorp. Vragen aan of tips
voor Dorpsbelang? Spreek ons aan
of mail naar dorpsbelang@oosterbierum.info.

Fryske Flinter, een tweede zonnedak
Enkele jaren geleden nam Dorpsbelang het initiatief om in ons dorp een
eigen energiecoöperatie op te richten, Fryske Flinter. De coöperatie had
als doel schone zonnestroom op te
wekken voor inwoners van ons dorp,
én tevens geld voor Oosterbierum en
Klooster-Lidlum te verdienen.
Daarvoor legden we op het dak van
De Flambou 150 zonnepanelen. Die
werden al snel verkocht aan dorpsgenoten. Ook zij varen financieel wel
bij de panelen omdat ze over hun
stroom geen belasting hoeven te betalen en die belasting bedraagt on-

Greenteam Oosterbierum
presenteert
WOENSDAG 15 JANUARI 2020
16.00 - 17.30 UUR
haar werk en plannen voor
een groen Oosterbierum in
it Mienskar.
U bent van harte welkom!
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Gespot in Oosterbierum
kleine visjes. Het is belangrijk dat we
in de winter sloten en meertjes ijsvrij
houden.

De ijsvogel is een water minnende
vogel, een mooie verschijning met
zijn knalblauwe en oranje kleuren.
De vogel is zeer schuw en leeft van

Oud papier
8 februari – 4 april – 6 juni - 19 september en 14 november
De opbrengst is ten behoeve van
extra zaken voor de kinderen zoals
leesboeken, spellen, etc.

Ook in 2020 wordt het oud papier
weer opgehaald door vrijwilligers van
CBS de Flambou.
Op de volgende data wordt het oud
papier vanaf 09.00u opgehaald:
7
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Kwal orop!
vo

nieuwbouw, verbouw & renovatie.
Dorpsfeest 2017

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

Geef mantelzorgers een zorgeloos moment!
en de behoefte van de aanvrager.
De vrijwilliger houdt de verzorgde gezelschap en kan een activiteit doen
die aansluit bij diens interesses en mogelijkheden, zoals een spelletje, voorlezen of een wandeling. Er worden
geen verzorgende of verplegende
taken gedaan door de vrijwilligers.
Ben jij enthousiast en vind je het waardevol om tijdelijk de zorg over te nemen van een mantelzorger? Voor
meer informatie kunt je contact opnemen met:
Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke
De Skûle Welzijn
contactpersoon Annelien Ellerma
0517- 393750, a.ellerman@deskule.nl

Veel mensen zorgen voor hun zieke of
gehandicapte partner, ouder, kind,
vriend of buur. Die vaste verzorger
wordt ook wel de mantelzorger genoemd. De zorg van de mantelzorger
kan steeds meer tijd en energie gaan
vragen waardoor de eigen activiteiten er vaak bij in schieten. Wie voor
een ander zorgt moet echter de zorg
voor zichzelf niet vergeten!
Het Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke start vanaf januari 2020 met het
project: Geef mantelzorgers een zorgeloos moment!
Een vrijwilliger vervangt de mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en
dan of regelmatig. Dit hangt af van
de mogelijkheden van de vrijwilliger

Aan de schoenen zal het niet liggen…
plicht richting ons ‘personeel’ (lees:
dragers, afleggers en bode). Dat is
dan ook de reden dat we het onderwerp ‘arbo’ van tijd tot tijd bespreken
op de personeelsavond.
De afgelopen zomer hebben alle
dragers een paar mooie nieuwe
schoenen gekregen, mét antislipzool
en een veiligheidsneus.

Je moet er toch niet aan denken:
een drager die tijdens het dragen
van de kist bij een uitvaart uitglijdt. Dit
is de ergste nachtmerrie van een vereniging als de onze.
Ook in de uitvaart hebben we te maken met arboregels en met een zorg-

Zo hopen we het risico op ongelukken te verkleinen en heeft bovendien
iedere drager hetzelfde paar schoenen. Alle neuzen dezelfde kant op!
9
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Biljarttalent?
Biljarten, de oersport in het café. Wie
is er vroeger niet groot mee geworden. Maar helaas, weinig horeca gelegenheden hebben het biljart niet
meer staan. Biljarten is daarom op
zijn retour. De jeugd raakt de binding
mee kwijt en dus ook de daarbij behorende ouderwetse gezelligheid.

natuurlijk onder genot van een frisje.
Als zij doorstromen naar de dinsdag
is nog de vraag, maar met het kersttoernooi doen ze zeker mee. Daar
kunnen ze laten zien dat we degelijk
met ze rekening moeten houden. Dus
wie wil ze aanschouwen komt gerust
vrijdag, zaterdag en maandag na
kerst langs.

MAAR NIET IN OOSTERBIERUM
Elke dinsdagmiddag en avond hebben we al onze prominenten aan de
tafel om hun kunsten te tonen aan de
tegenstander. Dit met vele praatjes
en evaluaties. Natuurlijk onder genot
van koffie of frisje. Nieuwe leden zijn
altijd van harte welkom.

Heb je zelf zin om mee te doen aan
het kersttoernooi. Geef je dan op
voor zondag 22 dec.
Durf je niet, omdat je het spel niet
machtig bent. Dan ben je van harte
uitgenodigd om ook volgend jaar op
donderdagavonden mee te oefenen. De datums kun je vinden in onze
agenda van de website van Oosterbierum, It Mienskar of in de Um-krant.
Ook staan ze nu in de Sint Joris.

Donderdagavond hebben we de
komende prominenten aan tafel. Samen met o.a. Joop en Izaäk , als leraar,
proberen ze het spelletje onder de
knie te krijgen. Dit natuurlijk ook weer
met vele praatjes en evaluaties. En

Ype Bonnema, beheerder

Eindejaarswens:
Hallo allemaal
Wij wensen alle Oosterbierumers mooie
FEESTDAGEN en een Gezond 2020
Lieve groetjes uit Zierikzee
Gert en Gerda
10

11

advertentie

Sint Joris nr. 1, maart 2018 – jaargang 32

Sterke man
Ter voorbereiding op dit interview
deed ik wat onderzoek. Met Pasja
mijn hond klauter en zwoeg ik mij
door de weilanden met veel water en
modder. Sta ik daar met mijn laarzen
in de modder in een weiland; kan ik
alleen maar bedenken hoe kom ik
hier weer uit en waarom vindt iemand
dit leuk? Dit is nu precies de vraag
die ik ga stellen aan Gerrit Jan Visser.
Want zijn hobby/passie is het lopen
van mud-runs!

drek. Tot alles verzuurt en je nog niet
bij de finish bent. Ze zijn er van 5km / 8
km /12 km maar ook van 21 km
En dat was mijn doel: De STRONG
MEN van 21 km in Hellendoorn. Dit is
het zwaarste en hoogst haalbare in
Nederland op gebied van mud-runs
Wat heb je er allemaal voor gedaan.
Ik ben begonnen met fietsen, mountainbiken en draven. En om ervaringen op te doen heb ik eerst de mudrun van Groningen gelopen van 8
km. Ik kwam doodmoe en verrot over
de finish maar vond het ontzettend
leuk. Je hebt geen speciale kleding
er voor nodig maar je moet niet bang
zijn om vies te worden. Ik doe het op
recreatief niveau dus er zit geen tijdslimiet aan. Al wil je jezelf natuurlijk altijd wel verbeteren. Onderweg zijn er
mensen van de organisatie die langs
de kant staan met eten en drinken.

Hoe het begon?
Ik wilde wat fitter worden, meer conditie krijgen.
En gewoon draven of fietsen zit voor
mij niet veel uitdaging in.
Ik heb het nodig om een doel te stellen en uitgedaagd te worden. Mijn
eigen grenzen opzoeken. Zo kwam ik
op het lopen van mud-runs.
Dat is om kort te zijn een parcours af
te leggen met veel hindernissen en
veel water en modder. Heuvels op
en neer draven en door de modder/
12

En toen…
Wanneer ik eenmaal de smaak te
pakken had wilde ik ook echt mijn
doel gaan halen.
Dus ben hard weer gaan trainen totdat de dag kwam van de wedstrijd.
Was een fantastisch parcours en er
deden rond de 7000 a 8000 man en
vrouw aan mee.
Het was een uitputtingsslag met veel
hindernissen maar heb hem uiteindelijk met een behoorlijke goede tijd ge13
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Vervolg: Sterke man
Dat was behoorlijk zwaar maar ook
deze hebben we gehaald. Het was
een heel eind maar van opgeven is
geen sprake. Als ik er eenmaal aan
begin wil ik het ook afmaken.
Ook deed ik mee aan de “tot de
drek in de nek”(titel zegt het al) race
in Vriezenveen, 15 km is dat. En verder heb ik nog een keer mee gedaan
aan de Strong men race.

haald. Het is een prachtige ambiance met een hele goede sfeer tussen
de sporters. Iedereen helpt elkaar en
is gemoedelijk.

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.

In totaal heeft Gerrit Jan heel wat
mud runs afgelopen, veel zijn eigen
grenzen opgezocht en zichzelf uitgedaagd. Het is een sport met veel
krachtexplosie en veel uithoudingsvermogen. Je wordt tot in alle details
erg vies wat het alleen maar zwaarder maakt. Je daagt jezelf uit en put
jezelf ook enorm uit. Ik heb er respect
voor gekregen! En voor wie het leuk
vindt; op You Tube staan prachtige
filmpjes over deze sport!

Volgende uitdaging?
Daarna was de geest uit de fles en
waren er nog meer uitdagingen. Samen met mijn zwager ben ik naar
Oostenrijk geweest om de Red Bull
400 te gaan doen. Dat is een skischans van 400 meter hoog met een
stijging van 75 procent. Deze moet je
in een keer beklimmen.
(Ik krijg al verzuring in mijn benen
wanneer ik dit aanhoor… noot van
de schrijver)

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!

De redactie van de Sint Joris wenst iedereen
fijne feestdagen en een gelukkig 2020

Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07
15
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AL 30 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING”

Nieuws vanuit de Flambou:
Koffieochtend

Sinterklaas

Op dinsdag 26 november hadden we
een koffieochtend, maar dit keer een
hele bijzonder. Alle pake’s, beppe’s,
opa’s, oma’s, grandmothers and
grandfathers waren door onze
leerlingen uitgenodigd op onze
school.
En wat een fantastisch mooie
opkomst, heel veel visite! Daar
hebben wij als team en leerlingen
samen van genoten. Leerlingen
hebben zelf een rondleiding verzorgd
door de school. Onze leerlingen
hebben verteld over het onderwijs
van vandaag de dag en hebben ze
van alles laten zien in de school.
Bedankt voor uw komst, wij hebben
genoten van deze ochtend!

Op donderdag 5 december kregen
wij visite van Sinterklaas en zijn pieten.
Wat een fijne dag hebben we samen
gehad. Echter stonden we op deze
ochtend allemaal klaar op het plein
om Sint en zijn pieten toe te zingen,
maar hij kwam maar niet. Sinterklaas
hebben we uiteindelijk gevonden
in de Sint Joris Kerk, daar zat hij op
ons te wachten. De pieten stonden
zelfs bovenin de toren! Dominee
Ulbe heeft ons gelukkig geholpen,
want de deur van de kerk zat op slot.
Bedankt dominee Ulbe voor uw hulp!
Eenmaal binnen in de kerk hebben
we een aantal liedjes gezongen
in de kerk onder begeleiding van
dominee Ulbe het orgel. Daarna
hebben wij Sinterklaas en zijn pieten
meegenomen naar onze school
en samen een fijn Sinterklaas feest
mogen vieren.

Geschikt voor vergaderingen t/m
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.
VAN 10 T/M 200 PERSONEN
OOSTERBIERUM/KLOOSTER-LIDLUM

VELE SOORTEN BUFFETTEN

DE SOOS en KEUKENTSJE: vrijdags 20.00 t/m 1.00 u | zaterdags 16.00 t/m 24.00 u

Nieuwsgierig? Bel 0518 - 481956 / 481800 en kijk op WWW.ITMIENSKAR.NL

>> Thuisopticiens Friesland komt bij u thuis
>> U betaalt geen voorrijkosten
>> Oogmetingen en nazorg zijn altijd gratis
>> Moderne apparatuur
>> Uitgebreide collectie monturen
Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Bel opticien Willem Tulner in Oosterbierum!
Telefoon 0518 – 850 125
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Wie Wat Waar
Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten kunt u
terecht op: www.oosterbierum.info
Dorpsbelang

Protestantse Gemeente
Oosterbierum-Wijnaldum

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

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

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

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

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

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

Huisarts

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

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

Chr.basisschool De Flambou
De Flambou
Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum
deflambou@cbo-nwf.nl
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Jeugdclub:
Nynke Koopmans
Terp 1
8854 AD Oosterbierum
0518-850 244
Diaconie:
Jessy en Johannes Wolbers
Buorren 2
0518-481005
fam.wolbers@gmail.com

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

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

MCL Leeuwarden

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

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

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

Toneelver. “Ferdivedaasje”

Stichting Kinderopvang

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

Vijverstraat, Franeker
0517-380 680
www.kinderopvangfriesland.nl

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

Dierenartsenpraktijk NW Friesland

Energie Coöperatie Oosterbierum

Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100

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

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

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

Kaatsvereniging De Keatsbal
Ortwin Dijkstra
Muntswei 9
8853 XN Klooster-Lidlum
06-50 66 6971

Ouderensoos Oosterbierum

Kloostertuin Oosterbierum

A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum

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

Samen uit eten in eigen dorp
p/a Frouke v.d. Zee
Konkelswei 1
8854 AS Oosterbierum

20
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Terp 10 Communicatie

Zorgcentrum De Batting

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

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

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

Gemeente Waadhoeke
Harlingerweg, Franeker
0517-380 380
www.franekeradeel.nl
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Nieuws van It Mienskar

het Wijkbeheer Waadhoeke
Twee weken geleden kon u lezen
over de nieuwe vorm van wijkbeheer
in de gemeente Waadhoeke. Het
alledaags beheer van het groen, de
wegen of de riolering. Vertrouwd en
dichtbij in uw eigen buurt.

In welke plaatsen is Team 2 actief?
Oosterbierum, Firdgum, Ried, Wier,
Tzummarum, Minnertsga, Klooster
Lidlum, Sexbierum, Dongjum, Boer,
Pietersbierum, Slappeterp, Skingen
Peins. Beheerder: Michiel Vlaskamp.

Deze week stellen we Team 2 aan
u voor. De beheerder van deze
enthousiaste groep medewerkers
is de heer Michiel Vlaskamp. Op de
foto van links naar rechts zijn dit de
namen van de personen die wellicht
in uw wijk het groen beheren.

Hoe bereikt u het wijkteam?
Heeft u een vraag voor dit
wijkteam? Neem dan gerust contact
op. Uiteraard kunt u altijd de
medewerkers zelf benaderen, maar u
kunt ook contact opnemen met het
gemeentehuis. Zij geven de vragen
en/of opmerkingen door zodat ze
precies weten wat er aan de hand is
en wat opgelost moet worden.
Gemeente Waadhoeke
Telefoon: (0517) 380 380
E-mail: info@waadhoeke.nl

Achterste rij: Nico Postma, Auke
Rekker, Teake Douma, Ernst Bruinsma
en Fokke Mosselman.
Voor: Michiel Vlaskamp (wijkbeheerder) en Paul Spoelstra.

In November stond de Noardelijke
Smederij met het stuk ‘Myn Skip’ op de
agenda, wegens zeer tegenvallende
verkoop van kaarten hebben we
deze voorstelling moeten annuleren.
Erg jammer.

We hebben een nieuwe penningmeester gevonden! Tjitske Zuidema
heeft ‘Ja’ gezegd op onze vraag.
Ze is per oktober aangesloten bij ons
bestuur. Dieuwke heeft haar nog
even ingewerkt. Ook via deze weg
willen we Dieuwke hartelijk bedanken,
ze heeft ons echt even uit de brand
geholpen de afgelopen zomer.

Voor dit jaar staat natuurlijk nog
het kersttoernooi biljarten op de
agenda tussen kerst en oud en
nieuw. Dit toernooi draait vooral
om de gezelligheid. Iedereen mag
meedoen, dus geef je op bij Ype.
Verder willen wij iedereen hele
fijne kerstdagen en een goede
jaarwisseling toewensen.

In oktober is Tryater in It Mienskar
geweest, met hun stuk ‘raze om
protters’. Dit was een groot succes.

School Schaatsen met de Flambou
We gaan elke vrijdag schaatsen met
school dat doen we 5 keer. Dat doen
we met de kinderen van groep 6/7/8.
We krijgen daar les van mensen die
daar les geven.

meterbaan nog een keer alleen
schaatsen. Als het afgelopen is gaan
we weer naar school en dan gaan
we volgende week weer schaatsen.
De laatste keer gaan we een soort
van elf steden tocht schaatsen en
krijgen we een stempelkaart met
een stempel bij elke stad door de
Elfsteden hal in Leeuwarden. Dan
is het school schaatsen voor de
Flambou afgelopen.

15 november 2019 begonnen we
met schoolschaatsen. Elke vrijdag
gaan we schaatsen in Leeuwarden.
Er zijn ouders die ons daar brengen
en ons weer ophalen. We schaatsen
in de Elfstedenhal in Leeuwarden.
We krijgen daar les in groepjes en
leren beter schaatsen. In de laatste
5 minuten mogen we zelf de 400
22

Geschreven door:
Fenna & Ilse Bergsma
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Wist u Dat
rustig of roep om zuster Helga.

De muts van CD de Vries waarschijnlijk
betrokken is geraakt bij criminele
activiteiten.
Hij vakantie hield in zijn chalet in
Sumar.
Op die camping vuurwapens zijn
gevonden.
De muts als laatste gesignaleerd is
op iemands hoofd op Omrop Fryslan
televisie.

Er aardig wat Max Verstappens in
Oosterbierum wonen.
Bij vele Oosterbierummers een
envelop van het CJIB op de mat lag.
Diegene die 40km te hard reed zich
nog niet bekend heeft gemaakt.

De nudistencamping in ons dorp
opgeheven is wegens ongewenste
gluurders
Op deze plaats nu een loods wordt
gebouwd.
Ze benaderd zijn door COA? Schijnt
een tekort aan asielzoekerscentra te
zijn!

En daar de politie ook al aan kwam.
Het
bleek
dat
de
nieuwe
buurtbewoonster haar sleutel was
verloren…
Maar zij die na alle herrie weer
terugvond in de BH!
Na veel bloed zweet en tranen er
eindelijk een nieuw hek staat bij de
kerk.
Deze weer voor eeuwig meekan.
Nu blijkt dat eeuwig niet geldt voor
de verf.
Men te vaak het hek open en dicht
heeft gedaan zodat de verf er al is
afgesleten.

Er in het weekend ‘s nachts met
regelmaat mensen van hun fiets
vallen.
Zijn kleine letsels oplopen, en de
gemeente dus is benaderd om wat
te doen aan de losse tegels.
Helaas heeft de gemeente de losse
tegels nog niet kunnen vinden.

Er een hardleerse stalker bij ons in
dorp woont.
Ondanks vele waarschuwingen en
signalen dat ze niet welkom is, zij
maar op visite blijft komen.
Dus weet waar u ja tegen zegt als
iemand bij u koffie wil komen drinken
Er van september tot en met maart
vreemde figuren in het dorp wonen.
Zoals een alcoholiste met Korsakov
die overal spontaan begint te zingen.
Een drugsverslaafde die graag
peace op de wereld wil.
En een man zwaar in het verband in
een rolstoel.
Mocht u ze tegen komen benader ze

Sommige mensen ergens net komen
wonen en dan de buurt al in rep en
roer hebben.
De buurvrouw ‘s nachts ruw gewekt
werd door glasgerinkel
Zij zag dat het raam eruit getikt werd
en twee vreemde mannen op het
dak stonden
24
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Er sinds kort op woensdags een sterke
zeelucht heerst boven de Buorren
Het misschien de moeite waard is om
op woensdag even langs de Buorren
te lopen!
Er een mooie kleine winkel bij Gerrit
en Petra aan de weg staat.
Met heerlijke verse producten zo van
het land, in uw mand.
Lekker winkelen in eigen dorp en
genieten van deze streekproducten

advertentie
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Nieuws van de diaconie
Lege flessen
Met een kleine 20 vrijwilligers
verdeeld over 6 groepen werd op
donderdag 24 oktober rond de
klok van 18.30 uur gestart met de
flessenactie. Een kleine 2 uur later
was de oogst binnengehaald. Ruim
640 flessen, 12 lege kratten en ruim
250 lege bierflesjes, zegelboekjes
en contant geld bracht het totaal
bedrag op € 493.10. Stichting Maher
India, voedselhulp voor Moldavië
en stichting Doe Een Wens krijgen
allemaal een bijdrage.

De basisopleiding van de honden
kost 5.000 euro. Zo krijgt het hondje in
zijn eerste levensjaar een goede basis
die onmisbaar is om geleidehond te
worden
Alle kosten zijn hierin inbegrepen; te
denken aan voer, medische onkosten
en professionele begeleiding van
het pleeggezin en KNGF-instructeurs.
Voor deze basisopvoeding zijn met
de nieuwe kiloprijs ongeveer 11
miljoen doppen nodig.
Denk dan aan de doppen en deksels
van deze producten. Alle harde
plastic doppen en deksels mogen
ingezameld worden.

Wat een geweldige flessenactie.
Gevers, inzamelaars, inzamelplaats
en andere helpers heel hartelijk dank.
Ook dank aan Poiesz – Franeker waar
we alle flessen in mochten leveren!
Voorheen moest dit bij elke winkel
apart, een klus van eerst uitzoeken en
dan per winkel inleveren.

•
•
•
•
•

Doppen en meer
“Kijk uit je doppen” is een Rotterdams
gezegde.
Goed
uitkijken
dus.
Wanneer dat ook gedaan wordt bij
lege flessen en andere verpakkingen
met een dop kun je iemand die niet
uit zijn doppen kan kijken helpen.
Iemand die een (blinde) geleide
hond nodig heeft.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoeveel doppen zijn er nodig om een
hond op te leiden?
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Ingez Fruitsappakken
Mineraal- of spuitwater
Sportdrank (verwijder alstublieft
het kleine doorzichtige plastic
dopje)
Wasmiddelen (zowel de dop van
de flacon als de wasbolletjes)
Zeep en shampooflessen
Deo- en spuitbussen
Slagroombussen
Pindakaas- en chocoladepastapotten
Frisdrank flessen- Spuitdoppen
van sauzen
Stiften
Pennen
Lipbalsem
Tandpasta
Schoonmaakmiddelen

advertentie
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Vervolg:
•
•
•
•
•
•

Nieuws van de diaconie
dus ook in de Sint Joris Tsjerke en op
Sint Jorisstrjitte 7 / Buorren 2.

Insuline dopjes (graag zonder
naalden i.v.m. veiligheid).
Draaidopjes van lenzen
Deksels
van
babyvoeding
(nutrilon, hero, nutrasense etc.)
Deksel van Noveenkaarsen
Deksels van emmers
Deksels van ijs en salade bakken

Kerstfeest voor 60+
Op
woensdag
18
december
hebben we het kerstfeest voor de
60+ inwoners van Oosterbierum en
Wijnaldum gevierd. Na het welkom
was er koffie, thee en een traktatie.
Om 18.00 uur luidde de klok van de
Sint Joris Tsjerke de broodmaaltijd in.
Een feestmaal waar rustig en gezellig
van genoten is.
De vrouwengroep “Samar” uit
Balk heeft ons verrast met een
kerstvoorstelling waarbij kon worden
mee gezongen. Rond de klok van
20.30 uur keerde iedereen weer
huiswaarts.

Verzamelde doppen zijn welkom op
Sint Jorristrjite 7 – familie Hibma of op
Buorren 2 – familie Wolbers. Ook in de
bakken voor de voedselbank in de
Sint Joris Tsjerke is ruimte.

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

Lekker bakkie koffie
Men zegt wel eens dat koffiedrinkers
gezellige mensen zijn. “Koffie?” “Ja
gezellig”. Komt dat u bekend voor?
Maar wees gerust, ook theeliefhebbers
doen qua gezelligheid daar niet voor
onder. De andere overeenkomst
is dat op de verpakking van zowel
koffie als thee van D.E. spaarpunten
zitten. Voorheen gingen veel D.E
punten naar de bazaar, nu kunt u
ze doneren voor de voedselbank.
Koffie en thee zijn lang houdbaar en
worden niet vaak cadeau gedaan
aan de voedselbank. Al een aantal
jaren houden de Nederlandse
voedselbanken in december een
inzamelactie van D.E punten die
vervolgens in januari omgezet
worden in pakken koffie van Douwe
Egberts. Inleveren kan bij de meeste
kerken in Waadhoeke en Harlingen,

Aankondiging 2020
Volgend jaar gaan we naar Omrop
Fryslân. De datum is 23 april 2020. Een
activiteit van “Samen uit eten” en de
diaconie van de Sint Joris Tsjerke. Info
volgt.
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ALD & NIJ

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

We hebben nu ook mooie kerst decoratie te koop kijk voor meer informatie
op facebook bij
ALD & NIJ en op Marktplaats, Friese
marktplaats en de marktplaats van
Facebook.
Kom gerust en geheel vrijblijvend een
keertje langs!

U heeft het vast wel zien staan
wanneer u op de “Bjirmen” fietst of
rijdt.
Het bord met ALD&NIJ erop, en dan
in prachtig Nederlands “Open of
Dicht”
Nieuwsgierig als wij zijn en altijd
paraat voor een mooi verhaal in
de Sint Joris, hebben we het voor u
uitgezocht. Zij stellen zich hieronder
aan u voor:
ALD & NIJ...
is de naam van ons winkeltje aan de
Muntsewei 3 te Kloosterlidlum.
Wij , dat zijn Klasina, Iekelina en
Ytje verkopen oude opgeknapte
meubeltjes en nieuwe eigengemaakte woonaccessoires zoals grutters
bakken, dienbladen en nog veel
meer.
31
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De energie van de toekomst is groen én lokaal
Het is opnieuw gelukt. Net als vorig
jaar prijkt Energie VanOns met een
maximale score van een vette 10
bovenaan in de jaarlijkse stroomranking! De Consumentenbond, Natuur
& Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van
stroomleveranciers en beloont ons dit
jaar opnieuw met een gedeelde eerste plaats. En dit jaar voeren we niet
alleen de ranking voor de consumentenmarkt aan, maar staan we ook in
de ranking voor de zakelijke markt
bovenaan!
We zijn bijzonder trots op deze erkenning als voorloper in groene energie.
Samen met de zo goed als 100 bij ons
aangesloten energiecoöperaties zullen we ons blijven inzetten om steeds
meer Nederlanders te voorzien van
écht duurzame energie. Energie die
100% groen is en bovendien lokaal en
in eigen beheer wordt opgewekt.
Bij Energie VanOns werken we elke
dag hard aan de versnelling van de
energietransitie. Hoe meer mensen
en organisaties zelf of samen lokaal
energie opwekken en/of groene
energie uit eigen streek gebruiken,
hoe beter. Onze winst stroomt terug
naar onze beweging. Een deel gebruiken we om te groeien. De rest is
voor de energiecoöperaties. Die kunnen hiervan duurzame initiatieven
betalen, zoals zonnedaken en windmolens, een elektrische deelauto of

Energiecoöperatie Fryske Flinter –
Oosterbierum is één van de bijna 100
energie coöperaties die verenigd zijn
in Energie Van Ons. Op het dak van
schoolgebouw de Flambou in Oosterbierum liggen 150 zonnepanelen die
naar schatting per jaar zo’n 39.000
kWh opleveren. De volgende Fryske
Flinter komt vermoedelijk in Sexbierum.
Energie Van Ons is meer dan ‘gewone’ groene energie. Onze stroom
wordt lokaal opgewekt door al bijna
honderd energiecoöperaties. Hoe ze
dat precies doen, besluiten ze zelf.
De winst die we maken, geven we terug aan de regio. Van dorpshuis via
speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen: Energie Van
Ons geeft de regio extra energie.
• 100% groene lokale energie
• Beslis mee wat er in jouw omgeving gebeurt
• Samen zorgen we goed voor elkaar
Kies voor duurzame energie van eigen bodem en steun daarmee je
dorp, stad of wijk. Meld je aan bij
Energie VanOns en wij regelen gratis
je overstap.
32

Oosterbierum / Klooster-Lidlum in voor
een leefbare- en (sociaal) duurzame
toekomt van onze dorpen en haar
inwoners. Daarvoor hebben zij een
fonds in het leven geroepen het Fryske Flinter Fonds. Dit fonds zal tweemaal per jaar projecten in Oosterbierum en Klooster-Lidlum ondersteunen.

isolatieadvies voor de hele buurt. Of
hun dorpshuis opknappen, als ze dat
liever doen. Dat is wat onze beweging zo uniek maakt: Energie Van Ons
is eigendom van de coöperaties, niet
andersom. Hun stroom, hun geld.
Met deze prachtige score op zak kijken we uit naar een jaar vol nieuwe
initiatieven om groene energie in eigen beheer op te wekken. En zo tegelijkertijd samen de leefbaarheid
van stad en platteland te vergroten.
Dorpsverenigingen, mensen met een
groen hart en burgers die hun eigen
streek liefhebben slaan de handen ineen om de energie van de toekomst
vorm te geven. Dat kunnen we heel
goed zelf: zonder vervuiling, zonder
beursgenoteerde multinationals. Samen maken we energie weer van
ons!

Het Fryske Flinter Fonds heeft zich tot
doel gesteld het geven van financiële steun aan:
• projecten die de leefbaarheid
en/of het welzijn van het dorp
Oosterbierum en/of Klooster-Lidlum bevorderen;
• voor- en/of medefinanciering
van projecten welke door dorpsbelang worden geïnitieerd.
Donaties
• Aanvragen voor het fonds kunt
u per mail (aanvraag@fryskeflinterfonds.nl) indienen. De eerst
volgende ronde sluit op 31 maart
2020.

Winst vloeit terug in de regio
Kies voor een energiecoöperatie bij
jou in de buurt en investeer daarmee
in je eigen omgeving. Voor elke klant
geven we jaarlijks een bedrag terug
aan de energiecoöperatie. Daarmee
kunnen zij nieuwe dingen opzetten:
van dorpshuis via speeltuin tot weer
nieuwe windmolens of zonnepanelen.

Meer info op www.fryskeflinter.nl en
www.fryskeflinterfonds.nl
Postadres:
Terp 10 8854 AD Oosterbierum en
Buorren 2 8854 AH Oosterbierum.

Fryske Flinter Fonds
De energie coöperatie Fryske Flinter zet zich samen met dorpsbelang
33
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Mooie herinneringen voor jong en oud
mooie herinneringen en ons kloppend
kaatshart.

Fanatiek, lachen, scherp zijn, de ‘hage’
pakken of verlies nemen, het maakte
alles compleet.
We hebben genoten. Het bracht ons
dorp bij elkaar op diverse feestdagen
en tijdens menig dorpsfeest.

We willen iedereen bedanken voor het
actief meedoen tijdens de kaatspartijen, de (financiële) steun en de vrijwillige
inzet in de afgelopen jaren.

De afgelopen 80 jaar was onze kaatsvereniging een spil voor sportiviteit, plezier en samenkomen.

Bedankt!
Het bestuur van KV de Keatsbal
Baukje, Sys, Ortwin, Pascal en Jolanda

Op 1 januari 2020 stopt de vereniging helaas met bestaan. Gelukkig
maakt het geen einde aan de talloze

Heel Oosterbierum playbackt

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

Wanneer? Vrijdag 14 februari om 19.30
uur in ‘t Mienskar

Zoals jullie misschien wel hebben gezien,
pakken we dit jaar de jeugdactiviteiten
anders aan. We hebben een mooie
poster gemaakt en de samenwerking is
gezocht met diverse andere verenigingen. We houden elk jaar een playbackshow voor de jeugd, maar dit willen we
nu eens anders en groter aanpakken.
We organiseren namelijk ‘Heel Oosterbierum playbackt’. De leeftijd is van
0-100 jaar. Graag zouden we jullie willen
uitnodigen om jullie talent te laten zien
en mee te doen aan deze playbackshow. Dit kan in de vorm van muziek of
bijvoorbeeld een sketch.

Jullie kunnen je als groep opgeven of
alleen. Dit kan t/m 7 februari.
Opgaves mogen naar club@oosterbierum.info. Graag de originele youtube
link van het nummer mee sturen.
Later dit jaar volgt er meer, info via
oosterbierum.info’
We zien uit naar jullie deelname, uiteraard zullen wij als jeugdraad ook mee
doen!
35
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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

De Kloostertuin in rust
hebber), schuilen en voeding vinden.
Ook egels vinden in een berg bladeren een fijne plek om te overwinteren.
Daarnaast dienen bladeren als compost voor veel planten en bescherming tegen kou.

Het seizoen is voorbij. De Kloostertuin
(en alle andere tuinen) zijn in rust.
Op 7 december zorgden een aantal
vrijwilligers ervoor dat de winter geen
vat krijgt op de Kloostertuin. Het water
is afgesloten en de banken die door
Steenstra zijn gemaakt, zijn in de kas
gezet, waar ze goed beschermd zijn
tegen weer en wind.

Op sommige plekken zijn bladeren
lastig, zoals een pad naar de deur.
Dat blad kan ook bij de planten in
de tuin worden gelegd of op een
composthoop waar ook weer nuttige
beestjes zitten.

Het winterklaar maken van de tuin is
eenvoudig gegaan. We hebben zoveel mogelijk laten liggen en de compostbakken zijn niet geleegd. Alles
sterft vanzelf af. Het dode materiaal
vormt voeding voor de grond en insecten kunnen er nu schuilen voor de
winter. De insecten zijn op hun beurt
weer voedsel voor vogels. Zo zorgen
we voor een tuin die vriendelijk is voor
insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Voorgaande jaren ging er rond deze
tijd ook de brief aan donateurs de
deur uit. U kunt deze ook dit jaar weer
verwachten. Een aantal mensen hebben hun donateursgeld al gegeven.
Hiervoor onze hartelijke dank. Het
helpt ons om de ook voor het volgende seizoen weer het nodige aan te
schaffen.

Ook gevallen bladeren spelen hierin
een belangrijke rol. Eind november
was in het nieuws hoeveel CO2 een
benzine-bladblazer uitstoot. Met de
auto kun je hiervoor heel wat kilometers rijden. Bovendien maakt een
bladblazer veel meer geluid dan is
toegestaan. Waarom al die moeite
doen als je weet dat dit niet goed
is? Nog belangrijker is te weten waarvoor gevallen blad wel goed is. Het is
een plek waar insecten, waaronder
het lieveheersbeestje (een luizenlief-

Voor vragen kunt u ons benaderen:
Bestuur Kloostertuin
Johannes Wolbers, Suzanna Hoeksma, Fokke Visser, Sybren van der Werf,
Gert Honkoop, Rindert Wolbers en
Hermien Moning
info@kloostertuinoosterbierum.nl
www:kloostertuinoosterbierum.nl
facebook: kloostertuin Oosterbierum
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Om ‘e toer
Sint Marten hat ek al wer west, dy leave berntsjes by de doaren lâns en allegearre wolle se graach snoep ha, ik
hie dat dizze kear ek kocht foarich jier
hi ik manderyntjes, en doe rôpen se :
alwer manderijnen? Broer hat my doe
opdracht jun om snoep te keapje, wie
der sels net sa fora, wy krigen eartiids
mei de krysttiid in sinesappel en wat
wiene we der bliid mei ,mar no binne
se nea te freden mei wat hja hja krije.
mar ja dat sil de tiid wol wêze.

Sa de wosk op it rak ,de krante út ,de
kofje op ,dat it moat mar wer wêze in
stikje yn ‘e Sint Joris.
No ik begjin mei de ferkearskontrôle
hjir yn ús doarp hja dy’t hurder riden
as 30 km krigen in beste boete on’kont en der wiene noch al wat mear
as 100. Der wie sels ien dy fleach hjir
troch it doarp mei 70 der foar ,no nim
ik oan dat dat net in Easterbierrumer
wie,mar ja je witte it nooit fansels. No
ik bin bliid dat se no dy hurd riders ris
in kear oan pakke en op ‘e bon slingerje ,man je bin je libben soms op’e
fyts net iens feilich ,as it holpen wit net
ha der net sa’n goed gefoel by. Broer
ha hja lokkich net oan hâlden ,hy kin
der ek wat fan en sa’n grouwe boete
liicht der ek net om.

Doe’t ik snein te moarn yn tsjerke
kaam spiele it oargel net,oargelist siik
no ik sil jim fertelle dat sjongt swier,ik
bin net sa’n beste sjonger dat ik brom
mar wat.Mar healwei de preek gie
Sietske Douma stean ,gie net boppen gie achter it oarlig sitten en sy
hat spyle,d doe songen wy as klysters.
Moai fan Sytske no.

Witte jimme wa ek in boete krige?
Gert Jan de Groot fan de Jelle Zijlstra
leane mar dat lei wat oars: hy hie jild
pint by de bank mar fergeat it mei te
nimmen. Doe’t der thús wie krige hy
dat yn’e gaten ,mar lokkich de bank
hie it foar him bewarre. Op’e werom
reis nei hûs waard der oan hâlden
troch de plysje, de oanhangwein siet
net goed fest ,en der krige hy in beste boete foar. Wie hy dat jild like hurd
wer kwyt! Ik sei in oar hei dat jild wol
mei nimme kin, Broer syn sizzen is dat
kin net want as hy dat net út de pinautomaat hellet nimt de bank it wer yn.

Mar dat kistje wat mei iT jubileum fan
de oranjeferiening in ‘e grûn stoppe is
op iT sportfild, is wol op dy burendag
ferhúse nei iT tsjerkhôf hat der in moai
plakje krige. Soene hja dat no dyn ha
om’t hja bang binne dat iT sportfjild
ferdwynt om’t de keatsferiening der
mei op hâld myn tinken is dat hja dat
straks omploegje, panielen op sette,soe wol spichtich wêze want wêr
moatte we dan feest fiere ? Broer syn
sizze is dat myn fantasy is wer mei my
op é loop is

sei; Jo moatte is lústerje Jaike no ha
hja foar de safolste kear myn krante
fan’e moarn út myn brievebus stellen,
wa docht soks no?! En wit je in pear
oeren letter sit der wer yné brievebus
,ik belje de plysje; ,myn sizzen wie ;sliep
der earst noch mar in nacht oer en
sjoch moarn mar ris wer,;Mar iT is wol
slim dat soks yn ús doarp bart.:Hja sei
ek noch :Se kinne dy krante middeis
wol fergees krije;Hat der ek mei Broer
oer hân dy fynt it in frjemd ferhaal ,bin
benyd hoe as dit ôfrint .

No noch efkes dit ik ha krekt praat mei
frou van der Zee , we stiene by de fiskkarre ja want dat kin no op woansdei
, mar dat minske wie lilk! Echt lilk, hja

No sa kin it hjoed wol wer ta ,oant de
oare kear!
Groetnis Jaike

Burendag wie wer sa gesellich fan
alles wie der organiseert ,mar och
stakker iT wetter kaam mei bakken út
de loft dat alles moast nei it Mienskar
,mar we ha der hearlyk iten in hiele
protte minsken ha wer goed harren
bêst dyn.Broer woe ha ik soe ek ris wat
meitsje ,mar ik sei: Broer se sitte net op
myn iten te wachtsjen dat is fiersten te
gewoan earappels mei spruitsjes en in
gehak bol: No doe wie der stil.
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advertentie

Stoofperen kruimel toetje
Koken
Maak het kruimeldeeg door de boter
in kleine stukjes te snijden en te mengen met de basterdsuiker, bloem,
zout en kaneel naar smaak.
Tip: kneed het eerst losjes samen en
friemel het daarna los met je vingers.
Verdeel het kruimeldeeg over de
stoofpeertjes en zet de schaaltjes
voor ongeveer 15-20 minuten in de
oven, tot het kruimeldeeg mooi goudbruin is.

Ingrediënten (voor 2 personen):
•
300 gram stoofperen
•
100 gram bloem
•
75 gram witte basterdsuiker
•
50 gram roomboter
•
zout
•
kaneel
Voorbereiding
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Verwijder het teveel aan vocht van
de stoofpeertjes en snijd ze in kleine
stukjes.
Verdeel dit vervolgens over 2 of 4 hittebestendige schaaltjes.

Serveren
Serveer de stoofperen crumble warm.

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

Seizoenfoto

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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