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Van de redactie
Wilt u / jij ook je reis avonturen delen,
graag! Stuur het naar:
sintjoris@oosterbierum.info.
Niet zo’n schrijver? Geef het dan door
aan één van de redactieleden en
we zorgen ervoor dat het op papier
komt.

Wat hebben we weer een bijzondere
zomer gehad. Diverse weerrecords
werden gebroken, zowel in warmte,
kou en droogte. Maar we zijn
september en hopen natuurlijk
nog wel op een lekkere nazomer.
Deze Sint Joris is vooral gevuld met
terugblikken op de diverse activiteiten
die deze zomer in Oosterbierum
hebben plaatsgevonden. Zo heeft
bijvoorbeeld de Oranjevereniging
een mooi verslag over het dorpsfeest
gemaakt, hebben diverse mensen
genoten van de rustplaats bij Freerk
en Sietske en van de activiteiten in de
Kloostertuin.

Loop binnen
zonder
afspraak.

Ook alvast een vooruitblik van de
diverse activiteiten die er op de
planning staan. Bovendien hebben
we op 28 september Nachtkaatsen
en 29 september Burendag op de
planning staan. Komen jullie ook?
Wilt u ook een vooraankondiging
doen van een activiteit, laat het de
redactie het dan voor 2 december
weten en we zorgen ervoor dat het in
de volgende editie komt.

In deze editie valt ook een bijzonder
reisverslag te lezen!

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

Colofon
Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?
Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 - 48 18 70. Mocht u de
Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken
op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.
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Terp 10 Communicatie

Betty de Vries

Hester Andringa

www.terp10.nl

Tessa Koster
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Familie is een dorp én meer
zelf in slaap gehuild, want dat is de
aard van de liefde. Liefde doet pijn.
Liefde heelt.’)
De vele bladzijden met foto’s van
Penguin (een eksterkuiken) met de
andere familieleden Bloom, sla je niet
achteloos om. Ze maken je aan het
lachen, maken nieuwsgierig, ontroeren, eisen aandacht.

Voor ons onverwacht bracht de pakketdienst een kleine doos uit Duitsland. Verbaasd las ik als afzender de
naam van een Duitse familie die deze
zomer een midweek in De Kraak had
doorgebracht. Daarvoor was het vijf
jaar geleden dat ze Oosterbierum
voor het laatst hadden bezocht.
In het pakketje vond ik een handgeschreven brief en een boek. Hoewel
de familie Duitstalig is en het Engels
machtig, schreven ze ons in het Nederlands. Met hulp van Google-translate, verontschuldigden ze zich nog.

Het boek opent met een prikkelende
quote van Eduardo Galeano, schrijver uit Uruguay. En ik bedacht me, is
dit dorp ook Oosterbierum…
Familie
In zwart Afrika en inheems
Amerika weten ze dat je dorp,
met alle levenden en doden, je
familie is.
Dat je familieleden niet alleen
de mensen zijn.
Dat je familie je ook toespreekt in
het knappen van het houtvuur,
in het murmelen van stromend water,
in het ademen van het woud,
in de stemmen van de wind,
in de furie van de donderslag,
in de regen die je kust
en in de vogelzang die je
voetstap verwelkomt.

‘Beste Winneke, beste Paul. We willen
je bedanken met dit boek. Het is een
prachtig boek over een gezin dat
veel samen heeft meegemaakt en
heel gelukkig is geworden.’
De brief gaat verder, maar mij gaat
het nu om het boek met de titel ‘Penguin Bloom, de kleine ekster die ons
gezin redde’. Een aangrijpend verhaal in woord en beeld.
De schrijver is geen schrijver, maar
fotograaf. De tekst van het boek is
soms dan ook wat onbeholpen en
lijkt haastig geschreven. Tegelijkertijd
raken zijn woorden en het verhaal je
vaak diep in het hart (‘We hebben
gelachen tot de tranen over onze
wangen rolden en we hebben ons-

Paul de Cock
Dorpsbelang
Oosterbierum Klooster-Lidlum
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Greenteam van het Noorden actief in Oosterbierum
Wij willen u hierbij betrekken. Het
In september zijn wij, een groep van
uiteindelijke doel is om samen een
jongeren tussen de 18 en 29 jaar, van
zichtbaar verschil te maken voor Oosstart gegaan in Oosterbierum. Wij
terbierum. Dit mooie dorp moet een
gaan de biodiversiteit in Oosterbievoorbeeld worden voor de biodiversirum bevorderen.
teit in Friese en Nederlandse dorpen.
Met biodiversiteit bedoelen wij de
Daarnaast hopen wij Oosterbierum
soorten verscheidenheid van de nanog iets mooier en kleurrijker te matuur. Denk aan bloemen, planten en
ken, zodat u nog meer kan genieten.
dieren.
Wij houden u op de hoogte!
Het team gaat met dit onderwerp beWij hebben er in ieder geval heel veel
zig door aan te haken bij bestaande
zin in en wij hopen samen met u in
plannen zoals de Kloostertuin. DaarOosterbierum (nog) meer met groen
naast zetten wij leuke, concrete acte doen!
ties op. Hierbij kunt u denken aan het
planten van fruitbomen en bloemen
Dit project is een samenwerking tusop de groenstroken of nestkasten
sen Landschapsbeheer Friesland en
maken.Wij gaan tot januari bezig met
Dorpsbelang Oosterbierum.
verschillende projecten in het dorp.
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Verslag dorpsfeest 2019

(20 t/m 23 juni)

Woensdag
Voor de derde keer op een rij zetten
we op woensdag weer een blauw
witte van Kammen tent op. De mannen raken er al bedreven in, de tent
stond zomaar op zijn plaats!
Daarna gelijk door met het versieren
en verder aankleden, we doen ons
best om in de decoratie het après-ski
thema naar voren te laten komen.
Ook de donderdagochtend gebruiken we daar nog voor.

Rond vier uur komen de eerste gasten
al op het veld en vanaf vijf uur begint
ook Daniel Metz met zijn accordeon
te spelen. Het is al gauw gezellig.
Het draaiend rad bleek een groot
succes, er zijn prachtige prijzen en
ze gaan als warme broodjes over de
toonbank.
Ype en zijn vrijwilligers hebben een
heerlijk brood buffet in Duitse sferen
klaar gezet en er wordt dan ook gulzig van gegeten!
Na het buffet doet Daniel Metz nog
een korte afsluiter maar al snel neemt
DJ Nicky Lorenzo het feest over.
Steeds meer mensen komen volledig
in stijl het veld op. Ook een aantal

Donderdag
Dan is het alweer tijd om ons om te
kleden, jaja, ook het bestuur Geht
après-ski!
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Verslag dorpsfeest 2019
ter opent officieel het feest en het
Frieske Folkslied wordt uit volle borst
gezongen.
Daarna natuurlijk soep en broodjes.
Om 14.00 uur beginnen de kinderspelen, deze keer geen survival voor
de bovenbouw, dat vinden ze wel
jammer, maar toch nog leuke spelletjes gedaan! Bij de onderbouw won
groepje 4, dat zijn Benjamin Bergsma,
Sterre Kuiken, Benthe Smits, Kayleigh
van de Witte, Anne Marije Reitsma en
Ruben van der Meer. Bij de bovenbouw won ook groep 4, Brent Dijkstra,
Lysanne Groeneveld en Ziva Thulin.
Deze kinderen kregen een cadeaubon van de Action, en voor alle kinderen was er een leuk presentje.
Na de kinderspelen deed de zweef
een gratis uurtje en konden ook de
jongsten lekker rondjes draaien!
Het Vaute uurtje ging niet door omdat iedereen buiten op het veld heerlijk aan het relaxen was. Dit kon nog
net even voordat Wout Zijlstra los ging
met zijn sterkste man en vrouw verkiezingen.. En waren velen die in actie kwamen! Maar uiteindelijk kan er
maar een de sterkste zijn en dat was
Gerbrich Visser bij de vrouwen en Jasper Nammersma bij de mannen.
Na Wout begon de band, LEAD, meteen te spelen! Dat was al snel een
groot feest!

50+ers die eerder naar huis waren gegaan komen toch weer terug, bijna
onherkenbaar…Erg leuk!
Na lang beraad van de jury ging de
prijs voor best verkleedde persoon
naar Oane en Wietske van de Brits
Het werd niet al te laat vanavond
want morgen moet iedereen weer
vroeg op voor de optocht.
Vrijdag
Om acht uur maken de kerklokken
iedereen wakker, tijd om de wagens
op te gaan stellen.
Vanaf 9 uur rijdt er een mooie maar
bescheiden optocht door de straten van Oosterbierum, wat heeft iedereen weer goed zijn best gedaan
voor prachtige wagens! De wagens
zijn beoordeeld door een jury en door
het publiek, de uitslagen hiervan zijn
elders in deze Sint Joris uitgave te vinden.
De straten zijn ook mooi versierd, dat
geeft toch wel een ultiem dorpsfeest
gevoel!
En hoewel we dit feest prachtig weer
hadden, is het toch niet te geloven
dat de regen juist tijdens de optocht
met bakken uit de hemel komt zetten?!
Om 10 uur kon iedereen in de tent
weer opdrogen en uitdampen met
een bakkie koffie en koeke. Elkaar
ontmoeten en bijpraten. De voorzit-
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Zaterdag
WAKKER WORDEN!! Er was niemand
in Oosterbierum die niet wakker is geworden van de wekservice dit jaar, hij
schoot zijn doel niet voorbij, zullen we
maar zeggen.
Het dauwkaatsen kon dan ook stipt
om 8 uur van start.
Het spel werd om 10 uur even onderbroken voor een biertje en om mee
te feesten met de Menamer Feintjes.
Maar daarna snel weer verder met
het kaatsen, de partij werd door Adnan Jarjour, Arjen Houtsma en Edwin
Melkbus gewonnen.
Tijdens het kaatsen en de Menamer
Feintjes was ook nog de kinderkermis
in volle gang, luchtkussen, schminken
en natuurlijk lekkere suikerspinnen!
Om 14.00 uur begon ook weer een
parallel programma, de jeugd kon in
het Mienskar naar professor Niks met
zijn geinige griezelschool. Alle kinderen maakten hun eigen potje shampoo. Ondertussen op in de tent was
Ik Hou Van Friesland in volle gang,
verschillende team streden tegen elkaar, en het publiek genoot mee. Iets
totaal anders als de survival of het
zeskamp, maar erg leuk dat iedereen
mee kon doen! De laatste rondes van
Ik Hou Van Friesland moesten in versneld tempo gespeeld worden, want
om 19.00 uur begint de optocht weer.
Na de optocht, die weer veel publiek

De uitslag van de versierde wagens
en straten werd om half 10 bekend
gemaakt, waarna de band weer verder feestte.
En toen was de tweede feestavond
alweer een feit…
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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

en toen was het feest dan ook echt
afgelopen!
Wij als bestuur hebben het meeste uit
de tent nog opgeruimd, en dan begint in de middag altijd onze ´nazit´
wij eamelen dan ook heel wat af en
eten met elkaar chinees.

trok, gaven de drumbands nog een
show weg op het veld.
Ook de prijsuitreiking van het kaatsen
en Project `O` werden op het veld
gedaan.
Project `O` is een spel via de
whatsapp. Deelnemers krijgen tijdens
het feest steeds opdrachten waarmee ze punten kunnen verdienen.
Hoewel het bijna onzichtbaar is als je
niet meedoet, is het erg leuk om gewoon wel eens mee te doen en het
te ervaren!
Vervolgens speelde Alice Springs een
gat in de nacht. De avond verliep
zonder problemen en met veel mensen op de dansvloer.

Maandag en Dinsdag
De tent werd op maandag verder
opgeruimd en op dinsdag weer opgehaald. Met dank aan de vrijwilligers
die soms speciaal vrij nemen van hun
werk om ons te helpen met tent bouwen en afbreken! Alle spullen liggen
weer op zolder, bij Westra loonbedrijf
deze keer, en zullen er nu twee jaar
blijven liggen. Het volgende feest,
kunt u alvast noteren, zal van 24 juni
2021 tot en met 27 juni zijn.
Ook kunt u de datum van de ledenvergadering noteren, 17 oktober om
20.00 uur, we hopen op veel belangstelling om zo het feest te kunnen
evalueren. Kun je er niet bij zijn, maar
het je wel tips dan kun je ons mailen
via ovoosterbierum@hotmail.nl

Zondag
De traditionele tentdienst was een
groot succes, The Young Cristian Singers klonken prachtig!
Het thema van de dienst, Spreek
ik met God, werd door Ds. Tjallingii
goed uitgelegd.
Na de tentdienst nog even napraten
onder het genot van een bakje koffie
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Nieuws van jeugdclub Oosterbierum
kunnen vullen! En dit voorjaar gaan
we weer op clubkamp.

Het clubseizoen gaat er vanaf nu
geheel anders uitzien.
Doordat 3 clubleiders zijn gestopt en
we geen nieuwe ‘vaste’ clubleiding
kunnen vinden, moeten we e.e.a.
aanpassen. In onze zoektocht naar
nieuwe clubleiding horen we vaak
dat mensen zo nu en dan wel willen
helpen, maar niet “vast”. We doen
komend seizoen een oproep aan al
die mensen!

Wij als jeugdraadbestuur en leiding
vinden het leuk om activiteiten te
bedenken en te organiseren. Toch
kunnen we dit in de uitvoering niet
alleen en zullen de ouders en andere
vrijwilligers absoluut noodzakelijk zijn.
Enkele activiteiten hebben we al ver
vooruit gepland, de exacte datums
weten we soms nog niet of kunnen
wijzigen.
Met 1x per maand een nieuwsbrief
houden we de kinderen op de
hoogte van de exacte datums, tijden
en overige info.

Voorheen hadden de kinderen eens
in de 14 dagen een vaste clubavond
in het Mienskar. Deze reguliere
clubavonden op doordeweekse
avonden komen te vervallen. We
hebben
een
jeugdprogramma
opgesteld en de samenwerking,
naast de kerk, ook opgezocht met
o.a. het dorpsbelang, kloostertuin en
de kaatsvereniging. Er zijn al diverse
gesprekken geweest en er ligt een
plan. Het komt ongeveer uit op 2x per
maand een activiteit.

In de bijlage vind u een flyer met
de activiteiten, de koekefretters
jeugdagenda 2018-2019. Hang deze
op en mis niks!
We hopen op een fijn seizoen en veel
medewerking!
Groeten van de jeugdraad;
Jenny Visser, Nynke Koopmans,
Baukje Houtsma, Ruben Bergsma,
Hein Dijkstra en Esther Bergsma.

Vele vaste activiteiten zullen weer
plaatsvinden, maar er zullen ook
nieuwe bij komen. We hebben al
zoveel ideeën dat we wel 2 seizoenen

Data oud papier
De vrijwilligers van CBS de Flambou halen op de volgende zaterdagen in 2019 het oud
papier weer op: zaterdag 2 november en zaterdag 14 december.
Zorgt u weer dat het om 09.00 uur buiten klaarstaat?
12
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AL 30 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING”

Slachtemarathon 2020

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

visitekaartje was en wat vraagt om
een herhaling.
Nog ruim 8 maanden te gaan...
De agenda’s van 2020 zijn nog niet uit
en helemaal nog niet ingevuld.
De 1e datum die u in kan vullen is
zaterdag 13 juni.

Wanneer? Zaterdag 13 juni 2020
Thema: stream – (stroom).
Voor de 3e keer is Oosterbierum
finishplaats van de Slachtemarathon.
Met een gedeeltelijk nieuwe groep
vrijwilligers is de Slachtewurkgroep
Easterbierrum
gestart
met
de
voorbereiding.
Een
toch
wel
behoorlijke klus. Gelukkig zijn wij in
Oosterbierum niet bang voor een
uitdaging en houden we wel van een
feestje.
De editie 2018 met de 2-daagse loop
ging niet door, in 2016 kregen we op
de vooravond te maken met veel
water, wat vooral bij Raerd problemen
gaf. De start verliep daardoor iets
trager, de laatste lopers verlieten de
Seedyk iets voor 12.00 uur.
De finish in 2012 verliep nagenoeg
vlekkeloos. Ons dorp werd overspoeld
met meer dan 10.000 bezoekers
en 12.000 wandelaars. Een klus die,
dankzij de inzet van velen, een

Alleen samen kunnen we er weer
zo’n succes van maken.
De Slachtewurkgroep Easterbierrum
rekent weer op jullie.
Meer info leest u t.z.t. via
www.oosterbierum.info
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Verslag thema-avond nieuwe buren 14 mei 2019
al hun gastvrijheid tevergeefs op je
zitten te wachten.....

Op 14 mei werd in It Mienskar in
Oosterbierum een geslaagde en
goedbezochte avond gehouden
over
de
aanwezigheid
van
vluchtelingen en arbeidsmigranten in
onze dorpen. Wat de avond bijzonder
maakte was dat een aantal van die
‘nieuwe buren’ zelf ook aanwezig
was. Daar had de diakonie van
Oosterbierum voor gezorgd, die al
jaren contact met hen onderhoudt. Er
waren mensen uit Syrië, Eritrea, Polen
en Hongarije. We hoorden over heel
verschillende redenen voor hun komst
naar Nederland, over heimwee en
gemis, en over de uitdaging van het
opbouwen van een nieuw bestaan in
een nieuwe omgeving.

Het verhaal van Karel Jungheim,
werkzaam
bij
de
Landelijke
organisatie van de Protestantse Kerk
in Nederland, sloot daar goed bij aan.
Hij noemde drie belangrijke sleutels
voor een geslaagde ontmoeting
tussen mensen met verschillende
culturele achtergronden: 1) wees
je bewust van je eigen (eveneens
cultuurgebonden)
waarden en
normen; 2) hou meningen en feiten
uit elkaar als je probeert het voor jou
misschien vreemde gedrag van de
ander te begrijpen; 3) bedenk wat
voor jou belangrijk is: in het contact
met de ander hoef je jezelf niet te
verliezen. Hij kwam ook met concrete
voorbeelden van hoe elders in het
land initiatieven zijn ontplooid voor
de ontmoeting met ‘nieuwe buren’,
waaronder ‘tafels van hoop’ (www.
tafelsvanhoop.nl), maatjesprojecten
etc.

De eerste spreker van de avond,
Paul de Cock van Dorpsbelang
Oosterbierum, vertelde hoe hij had
geleerd dat het in de onderlinge
communicatie
vaak
misgaat
omdat we ons laten leiden door
verwachtingen
over
wat
de
ander wel zal vinden of denken,
verwachtingen die niet hoeven
te kloppen. Dat is altijd een valkuil
om alert op te zijn, maar helemaal
als het gaat om nieuwe buren die
elkaars cultuur en gewoonten niet
kennen. Konkreet voorbeeld: niet op
een vriendelijke uitnodiging van een
vluchtelingengezin ingaan omdat
je ze niet tot last wilt zijn, terwijl zij in

het friese protestantisme van onze
dorpen. Geopperd werd dat een
gezamenlijke viering een mooie
manier zou kunnen zijn om de
ontmoeting te verdiepen.

merkte op dat niet iedereen altijd
behoefte heeft aan ontmoeting
en gesprek en dat we elkaar dat
ook niet moeten opleggen. Paul de
Cock was het daar mee eens, maar
onderstreepte ook dat als mensen
hier helemaal vreemd zijn en de weg
niet kennen, dat het dan aan ons is
als degenen die hier al veel langer
wonen, om na te gaan wat in dat
opzicht hun mogelijke behoeften
zijn. Vanuit dat perspectief zijn in
Oosterbierum in de afgelopen jaren
belangrijke
contacten
gelegd.
Verder kwam aan de orde dat
vluchtelingen en migranten ook
in
levensbeschouwelijk
opzicht
ontheemd kunnen zijn. Sommigen
zijn moslim, anderen hebben een
christelijke achtergrond, maar dan
zijn ze Rooms-katholiek of orthodox
en dat is toch heel wat anders dan

De
“Bijzondere
Thema-Avonden
Barradeel” zijn een initiatief van
de Protestantse Gemeenten van
Sexbierum/Pietersbierum, Oosterbier
um/Wijnaldum, Tzummarum/Firdgum
en Minnertsga.
De werkgroep bestaat uit:
Jantsje van der Veen-Ennema,
Sexbierum
jantsjeennema@gmail.
com /
Bibi
de
Vries,
Oosterbierum
db.devries@ziggo.nl / Wybo Dondorp
Tzummarum wybodondorp@gmail.
com / De werkgroep zoekt nog
aanvulling met een lid uit Minnertsga.

Foto: Sybe Wop Houtsma

In de discussie na de pauze kwamen
allerlei ervaringen en gezichtspunten
aan de orde. Iemand die in Bitgum
de ploegenindeling in de kassen
coordineert vertelde hoe goed de
communicatie tussen arbeiders van
verschillende natinaliteiten verloopt.
Dat gaat vanzelf; je zou eens moeten
komen kijken.....
Iemand anders
16
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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:
mevr. B. de Vries-van Halsema
Haerdawei 1
8854 AA Oosterbierum
0518-481 492
scriba@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

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

Kerkrentmeesters:
Elly Broos-Visser
Konkelswei 4
8854 AS Oosterbierum
0518-482 121
rentmeesters.secretaris@
pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

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

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

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

Samen uit eten in eigen dorp

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

MCL Leeuwarden

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

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

Diaconie:
Mevr. A Jukema Runia
Eilanswei 15
0518-481 180
www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

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

Stichting Kinderopvang

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

Chr. Oranjevereniging

Kaart- en biljartvereniging
De Famkes

Toneelver. “Ferdivedaasje”

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

Ida Hartman–v.d. Molen
Frjentsjerterdyk 14A
8855 XC Sexbierum
0517-591 660

Gemeenschapscentrum It Mienskar

Kaatsvereniging De Keatsbal

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

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

Ouderensoos Oosterbierum

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

Kloostertuin Oosterbierum

A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum

Kaart- en biljartvereniging De Klos
Sybe Wop Houtsma
Skoalstrjitte 23
8854 AN Oosterbierum
0518-481 858
swnhoutsma@ziggo.nl
20

Terp 10 Communicatie

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

Dierenartsenpraktijk NW Friesland
Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100

Zorgcentrum De Batting
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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Afsluiting seizoen 2019 Kloostertuin
Zo droog het zomerseizoen van 2018
was, zo nat was het seizoen van 2019.
De regen belemmerde de vrijwilligers
zeker drie keer op de zaterdagochtend iets te doen op de Kloostertuin,
ook stonden we geregeld met onze
schoenen in modder te werken.
De groepsapp van de vrijwilligers van
Kloostertuin maakte het makkelijk om
’s avonds af te spreken en zo in ieder geval het hoognodige te doen.
Dit seizoen hebben zich enkele extra
vrijwilligers aangemeld. Hierdoor was
het ook mogelijk om in korte tijd heel
wat te doen.

Ook nu was het weer ons niet altijd
gunstig gezind. Maar altijd kwamen
er wel mensen om te luisteren naar
de muziek of gewoon om met dorpsgenoten bij te praten. De Kloostertuin
was ook de plek voor leuke nieuwe
kennismakingen. Vaak namen mensen groente, bloemen of de eerste
honing van de tuin mee.
We gaan op naar een nieuw seizoen
met nieuwe ideeën en we willen alle
mensen die ook dit seizoen de Kloostertuin op wat voor manier dan ook
hebben gesteund, hartelijk bedanken. Zo wordt de Kloostertuin iets dat
door het dorp wordt gedaan, maar
ook ten goede komt aan het dorp.
Voor vragen kunt u ons benaderen:

Dit jaar hebben we voor het eerst
de groente kunnen voorkweken in
de kas. We hebben nu voor de hele
winter prei op de tuin staan en ook
de sla konden we zo beter verdelen
over het seizoen. Natuurlijk ging niet
alles perfect. De bonen lukten in eerste instantie niet. Gelukkig zijn er in het
dorp nog een aantal zeer ervaren
volkstuinders die gevraagd of ongevraagd advies geven. Zo vertelde Lieuwe ons dat je bonen na het zaaien
geen water moest geven, omdat de
kans op verrotten anders groot is. Wij
hadden ze uitbundig water gegeven.
Dat doen we dus volgend jaar niet
weer.
Van 7 juli tot 8 september was er zondagmiddag iets te doen op de tuin.

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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Reisverslag TransMongolië Express
Na anderhalve dag Moskou verlaten
we ons comfortabele hotel en
stappen we dan echt op de trein
voor onze volgende bestemming:
Jekaterinenburg. In deze plaats is
de beroemde Romanov familie (de
laatste tsarenfamilie van Rusland)
omgebracht en in dit gebied ligt de
grens tussen Europa en Azië. Heel
apart om met één been in Europa, en
het andere in Azië te staan!
Na een dag en een nacht verblijf
in Jekaterinenburg vervolgen we
onze treinreis. Het traject tussen
Jekaterinenburg en Irkutsk is het
langste stuk van de reis per trein. We
hebben drie nachten in de trein voor
de boeg.

Het is zondagochtend 21 juli 04:00u
als onze wekker gaat. Vandaag
gaat
ons
avontuur
beginnen!
Omstreeks 08:30u stijgen we op vanaf
Nederlandse bodem in de richting
van Rusland, bestemming Moskou.
We zijn direct onder de indruk van
Moskou. Wat een wereldstad en wat
is het er schoon!

Kamperen in de trein
Het treinreizen valt ons behoorlijk
mee, maar enig pragmatisme is
wel handig. Het blijkt namelijk net
kamperen te zijn, maar dan in een
trein. We hebben een kleine coupé
tot onze beschikking met twee
bankjes/bedden en een tafeltje. De
bovenste bedden kunnen overdag
omhoog geklapt worden voor iets
meer licht en ruimte. We krijgen
beddengoed uitgereikt en kunnen
voor de nacht een dun matrasje
op de harde bankjes leggen voor
iets meer comfort. Een douche is er

Met de metro verplaatsen we ons
gemakkelijk naar de belangrijkste
bezienswaardigheden. Veel metro
stations zijn overigens bijna musea
op zichzelf zo mooi! Een bezoek aan
het Rode Plein mocht natuurlijk ook
niet ontbreken. De kennismaking
met onze groep verloopt soepel, het
klikt direct en we gaan gezellig met
elkaar uit eten.
24

ontmoetingen met Russische en
Chinese medereizigers! Regelmatig
kwam aan het einde van de avond
in de restauratie een fles wodka
op tafel en kregen we een glaasje
aangeboden.
Tijdens het treinreizen drong het pas
echt tot ons door hoe immens groot
Rusland is. Dagenlang schiet het
groene landschap (met alleen maar
berken- en dennenbomen) aan ons
voorbij. Pas na onze tweede stop in
Irkutsk begon het landschap duidelijk
te veranderen. Om een idee te
geven: Irkutsk ligt op ruim 5200 km
van Moskou en zo’n 7600 km vanaf
Oosterbierum!

niet, wel twee wc’s met fonteintje
per wagon (welke overigens niet
altijd even fris zijn…). De trein stopt
bij een aantal stations lang genoeg
om de benen even buiten te kunnen
strekken.
Het treinmenu bestaat veelal uit wat
meegebracht en houdbaar voedsel
uit de supermarkt, oploskoffie of thee
en instant noodles met behulp van
heet water uit de ‘samovar’ (boiler).
Ook was er een eenvoudig maaltje
en drinken (biertjes dus) te verkrijgen
in de restauratiewagon.
Het leukste van op deze manier reizen
met de trein is dat de tijd stil staat en
je niks hoeft.

Grensovergang naar Mongolië
Na een regenachtig verblijf in Irkutsk,
waarbij we helaas weinig van het
beroemde
Baikalmeer
hebben
kunnen zien, vervolgden we onze

We vermaken ons met lezen, dutjes
doen, spelletjes spelen, kletsen met
onze groepsgenoten en naar buiten
kijken. Maar ook de interessante
25
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Reisverslag TransMongolië Express
Khan monument niet ontbreken in
het programma!

weg per trein naar de volgende
bestemming.
In de vroege avond passeerden we
de grensovergang tussen Rusland
en Mongolië. Hierbij wordt gehele
trein uitgekamd door de douane
en
onze
paspoorten
werden
ingenomen. Alle controles nemen
behoorlijk veel tijd in beslag en
helaas kunnen we gedurende deze
vier uren geen gebruik maken van
het toilet… Niet teveel drinken dus!
Na een korte nacht arriveerden
we vroeg in de morgen in de
Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar.
Een bijzondere en drukke stad met
hypermoderne wolkenkrabbers maar
ook ‘geknutselde’ huisjes in de
buitenwijken. Tijdens de excursie
woonden we een bijzondere show
met traditionele Mongoolse (keel)
zang, dans en acrobatiek bij.
De volgende dag vertrokken we
onder begeleiding van onze gids
naar het platteland van Mongolië
voor verblijf in twee verschillende
tentenkampen. De rust en schoonheid
van de natuur was erg welkom na de
drukte en het lawaai van de trein en
de drukke stad. Tijdens de excursie
hebben we Prezwalski paarden
mogen zien, maar ook aasgieren
en grote kuddes met geiten en
schapen. Dit alles bij prachtig en
warm zomerweer. Natuurlijk kon een
bezoek aan het enorm grote Genghis

Indrukwekkend China
Na vier dagen Mongolië vertrokken
we met de trein naar China. Wat ons
betreft was dit het mooiste deel van
de treinreis, gelet op het landschap.
Ook op dit traject passeerden we
een grensovergang. Dit keer moesten
we de trein verlaten en werden we
letterlijk ingescand in China, terwijl
de trein op een ander onderstel
werd gezet. Het spoor in China heeft
namelijk een andere breedte dan
het spoor in Rusland en Mongolië.
Opvallend was wel dat de Chinese
trein veel stiller en soepeler reed dan
we tot nu toe hadden meegemaakt.
We sliepen dan ook als roosjes tijdens
deze laatste nacht in de trein!

Terugkijken
We kunnen nog pagina’s lang
vullen met verhalen maar we hopen
hiermee een indruk te hebben
gegeven van deze indrukwekkende
reis. Het verschil met onze westerse
samenleving was groot, maar die
ervaring maakt ook dat je anders
naar je eigen leven en omgeving
kunt kijken.

Voor ons bezoek aan het Terracotta
Leger in Xian (ook zeker een
aanrader!) legden we een traject af
met de hoge snelheidstrein. Met 300
km per uur zoefden we over de rails
en legden we in ongeveer vier uur tijd
een afstand van 1100 km af! Vanuit
deze trein was ook te zien hoeveel en
hoe snel er in China gebouwd wordt.
Elke stad die we passeren lijkt wel
een wereldstad. Maar de Chinezen
pakken alles groots aan: er wordt in
hoog tempo spoorlijn aangelegd
en
flatgebouwen
schieten
als
paddenstoelen de grond uit. Onze
gids vertelde dat er Beijing alleen
al zo’n 24 miljoen mensen wonen,
tegenover een kleine 12 miljoen in
Xian … Toch hebben we ons nergens
onveilig gevoeld, misschien wel
mede dankzij de camera’s op elke
hoek van de straat.

Een mooie en belangrijke les van
deze reis was voor mij persoonlijk ook
dat niets is, wat je er van tevoren
van verwacht… Al met al voelen
wij ons rijk met deze ervaring en
herinneringen, die niemand ons nog
afneemt. De TransMongolië Express is
met recht een reis voor de bucketlist!

De laatste week van de vakantie
was aangebroken, waarbij we een
aantal dagen in Beijing (Peking) en
Xian te besteden hadden. Uiteraard
hebben
we
de
belangrijkste
bezienswaardigheden van Beijing
bezocht, zoals Tianmen Square, de
Verboden Stad, Tempel van de Hemel
en de Chinese Muur. Maar het leukste
was misschien nog wel ons bezoek
aan de ‘Hutong’. Een ‘hutong’ is een
traditionele, ommuurde woonwijk
met smalle straatjes en steegjes.
Verder is de stad verrassend groen.
26
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It Mienskar
Protters’. Het stuk gaat over je
buitengesloten voelen, alsof het
lijkt dat de wereld niet voor jou is
gemaakt. En op 21 november komt
St. de Noorder Smederij met hun
muzikale voorstelling ‘Myn Skip’.
Voor beide stukken kunt u kaarten
reserveren bij It Mienskar.
Verder
staan
er
weer
vele
dansavonden op het programma
en zal de agenda weer steeds
verder worden gevuld met allerlei
activiteiten. Wij hebben weer zin in
het nieuwe seizoen en hopen u weer
te mogen verwelkomen in It Mienskar!

Op 9 juni 2019 is ons bestuurslid Klaas
Dankert zeer plotseling overleden.
Hij was al jaren penningmeester
van It Mienskar. Hij was daarin zeer
bevlogen en we zullen hem missen.
Als nood hebben we Dieuwke de
Jong bereid gevonden om ons tijdelijk
te ondersteunen bij de financiën van
It Mienskar, zo hebben we even tijd
om op zoek te gaan naar een nieuwe
penningmeester.
Na de zomervakantie beginnen onze
activiteiten weer.
Op 18 oktober komt Tryater naar
It Mienskar met het stuk ‘Raze om

Berichtje uit Zeeland
gaan we verhuizen (we moeten 1
oktober van de camping zijn). Ook
hebben we een huisje gekocht in
het centrum, daar kunnen we per 31
maart 2020 in.

Hallo Oosterbierumers
Hier dan eindelijk een berichtje uit
Zeeland. Het gaat HÉÉL goed met
ons, wij hopen dat het met jullie ook
allemaal goed gaat. We zitten nog
steeds op de camping ‘t Uulof in
Zierikzee. We hebben gisteren de
sleutel gekregen van ons tijdelijke
appartement.
Volgende
week
heb
ben we een afspraak met het
gemeentehuis voor een inschrijving
als nieuwe bewoners van Zierikzee
We krijgen dan
vergunning (hihi
niet)
We gaan als het
poetsen, als het

Dus we vervelen ons echt niet, maar
we missen Oosterbierum ook wel hoor
luitjes.
Als we een beetje klaar zijn met
verhuizen komen we een paar dagen
langs hoor. We wensen iedereen alle
goeds toe en tot ziens!

ook een parkeer
dat hoeft bij jullie

Gert en Gerda Honkoop
Manhuisstraat 22a
4301BK
Zierikzee

wat minder warm is
minder weer wordt
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Opbrengst collecte kankerbestrijding
met vorig jaar. Mocht u de collectant
aan uw deur gemist hebben en wilt
u toch nog doneren aan dit goede
doel, ook om de opbrengst van vorig
jaar te evenaren, dan kunt u uw gift
overmaken op NL23RABO0333777999
ten name van KWF Kankerbestrijding.

In de week van 2 september is er landelijk gecollecteerd voor KWF Kankerbestrijding.
De opbrengst van de collecte komt
ten goede aan wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiënten-ondersteuning en fondsenwerving.

Alle gulle gevers en collectebuslopers
hartelijk dank.

In ons dorp werd € 377,55 opgehaald.
Dat is tien euro minder in vergelijking

Seizoensfoto: Renske Mons

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

In de oeverwand aan de Konkelswei zijn jonge oeverzwaluwen gesignaleerd.
Renske Mons heeft een mooie foto gemaakt van dit jonge geluk.
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Uitslagen versierde wagens
Publieksprijs:
Er zijn in totaal 75 stemmen
uitgebracht:
1. 44 stemmen: Pirates of the
Carribjirmen
2. 8 stemmen: Blokkeer Friezen
3. 7 stemmen: Bisteboel
4. 6 stemmen: Kameleon
5. 3 stemmen: Wiis mei us lytsguod
6. 2 stemmen: Apresski, Spicegirls en
Barbie in verpakking
7. 1 stem
Politie in burger

sentatie: een bruisend geheel waar je
blij van wordt!
Totaal aantal punten: 36
3e prijs:
De bisteboel fan omke Roel. Idee:
Leuk om alle kleine kinderen van het
dorp erbij te betrekken! Bouwtechnisch: Alle kinderen hadden een veilige plek. Omke Roel heeft hier goed
voor gezorgd. Afwerking: Iedereen
was leuk verkleed en iedereen zong
mee of had een instrument. Presentatie: een wagen die aansluit bij de
belevingswereld van het kind. Hopelijk enthousiasmeert het de volgende
generaties.
Totaal aantal punten: 32

Jurybeoordeling:
1e prijs:
Pirates of the Carribjirmen
Idee: Super! Bouwtechnisch: solide
geheel, constructie zeer stabiel, goed
manoeuvreerbaar in de kleine straatjes. Afwerking: materiaal paste uitstekend bij de uitvoering. Je zag meteen
wat het was. Presentatie: iedereen
was enthousiast, leuk gekleed, leuke muziek, sfeer makend! Het plezier
spatte er vanaf!
Totaal aantal punten: 40

4e prijs:
Wiis mei us lytsguod. Idee: Zeer actueel. Meer bewust zijn van de natuur is
in deze tijd een pré. Bouwtechnisch:
veiligheid, opbouw dik in orde. Afwerking: biologisch eigenlijk heel logisch.
Klein maar heel fijn. Presentatie: beetje sober wel, maar passend bij kleine
co2 uitstoot welke de natuur weer ten
goede komt.
Totaal aantal punten: 28

2e prijs:
Der Kratsje geht Apresski. Idee: Winterse sfeer in regenachtig Oosterbierum. Bouwtechnisch: super orginele
elementen, vooral de zwarte piste
erg leuk bedacht. Afwerking: jullie
hebben er echt iets moois van gemaakt, de voorpret was te zien! Pre-

5e prijs:
Blokkeer Friezen. Idee: De bierwagen
in een andere vorm maar dan zeer
actueel! Bouwtechnisch: leuke auto,

32

Lopers in de optocht
De schippers van de Kameleon.
Wind-up dolls. Barbie in verpakking.
Max verstappen

leuk bedacht en wat een lol! Dat
straalde er vanaf! Afwerking: prachtig gemaakt. Je zag het plezier van
het bouwen er in terug. Presentatie:
zijn er nieuwe dorpsliefdes ontstaan
tijdens het bouwen? Dat is voor ons
een vraag, maar voor jullie een weet!
Totaal aantal punten: 24

1e prijs van de lopers:
De schippers van de Kameleon. Idee:
zeer leuk. Bouwtechnisch: heel zorgvuldig uitgevoerd. Tot in de details
kloppend. Afwerking: we kunnen niet
anders stellen dat alles tip top was!
Onze complimenten. Presentatie:
zelfs aan de nozems was gedacht.
Jullie kameleon schitterde in al zijn
kleuren!

6e prijs:
Politie in burger. Idee: Leuk, grappig
bedacht. ’N echte leuke woordgrap
Bouwtechnisch: mooi opgebouwd,
mooie kleuren. Veiligheid wordt gewaarborgd. Afwerking: schitterend
door eenvoud. Presentatie: volgende
keer iets meer swing er in gooien en
“wat minder saus”
Totaal aantal punten: 20

Versierde straten
Fiskerspaed “Cowboys en indianen”
Konkelswei “Welkom in Duckstad”
Buorren, Keatsebuorren en de Terp “It
wie wer in heksentoer”

7e prijs: Aanmoedigingsprijs!!
Spicegirls return. Idee: Leuk idee!
Maar..... de act mag wel wat enthousiaster. Bouwtechnisch: zeer knap dat
jullie dit zelf hebben gemaakt. Iets
meer glitter, glamour en Spices was
gewenst. Afwerking: was denken wij
passend binnen de grenzen van jullie
budget. Het mag bij dit thema wel iets
uitbundiger. Presentatie: Pronk maar
met zulke mooie lijven, dat doen de
spicegirls ook ongegeneerd!
Totaal aantal punten: 20

Straatprijs:
Cowboys en indianen. Idee: in 1
woord prachtig! Bouwtechnisch: de
versiering maakte de straat tot 1 geheel. In deze tijd van individualisme
brood nodig. Afwerking: alles was
zorgvuldig uit gekozen. Alles kloppend bij het thema. Wat een werk!
Chapeau! Presentatie: Wij hopen zo
dat jullie dit als straat in ere houden.
Het kleurt het dorp en houdt de geschiedenis en de saamhorigheid levend! En dat is iets om trots op te zijn.
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Oosterbierum Internationaal

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

met daarin planten die uit deze streek
komen. Je kunt de schaduw opzoeken
maar zonaanbidders komen ook aan
hun trekken. Ja Freerk en Sietske hebben echt wat moois gecreëerd en dit
wordt nationaal en internationaal gewaardeerd!

Rotterdam heeft haar Songfestival gekregen maar wij hebben onze Picknickplek. Deze picknickplek wordt ook druk
bezocht door internationale gasten. Uit
alle windstreken komen ze langs om
te genieten van de lekkere koffie van
Freerk en Sietske. Want ja, daar is dit
mooie idyllische plekje!
Het begon met een picknickbankje en
wat bloembakken, maar inmiddels is
dit uitgegroeid tot een paradijsje. Compleet met kast waar koffie en thee in
staat. Zelfbediening is er nog wel maar
wie weet wat de toekomst zal brengen.
Dan hebben we het prachtig onderhouden gazon. Mooie bloembakken
35
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In de kast ligt namelijk een schrift waar
bezoekers iets in mogen schrijven. Zo
kwamen we er achter dat ze van heinde en ver komen. Bezoekers uit Canada, Frankrijk , Engeland…. noem maar
op.
Bent u er nog niet geweest? Ik zou het
eens doen als ik u was. Het schrift ligt er
nog en mag u zo even inlezen. Sinds kort
is er ook een wc, waar de druk even van
de ketel even gehaald kan worden.
Want de koffie smaakt wel maar gevolgen zijn er ook.
Veel plezier bij dit mooie plekje en Freerk
en Sietske bedankt voor de gastvrijheid!

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 Minnertsga36| (0518) 471 625 / 06 – 295 479 53
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Wist u dat:
• Er al in It Mienskar druk ge-twerkt
wordt
• U dit best eens op zaterdagavond
mag bekijken in It Mienskar
• Wij wel hebben vernomen dit vaak
in besloten kring gebeurd
• Het zomerprogram helaas ten einde is
• We een mooie zomer hebben gehad
• Er veel actie was zoals spijkerdorp,
kaatsen, kloostertuin en dorpsfeest
• De keet het deze zomer wat heeft
laten afweten
• Er geen spontane glij of wateractie
is geweest
• Zij een herkansing krijgen volgend
jaar zomer
• Johannes al 40 jaar diepvries man
is
• Hij in het zonnetje is gezet door
“bern en pakesizzers”
• Hij er gewoon van begon te stralen
• Zijn diepvrieshandel daardoor verloren ging
• De kerkklokken verdwenen waren
• Er op hele uren doodse stilte viel
• Hierdoor aardig wat inwoners van
de leg waren
• Zij na grondig onderhoud weer veilig op hun plek hangen
• De kerkklokken bedoel ik dan!!

• Dorpsfeest prachtig dit jaar was!
• De optocht druk bezocht en bezet
was
• Er toch nog kinderen naast de optocht stonden
• Zij de toekomstige “karre” bouwers
zijn
• U dus niet vroeg genoeg uw kind
moet stimuleren mee te doen
• Meedoen belangrijker is dan klasgenootjes toejuichen vanaf de
kant
• Fries spellen nog erg moeilijk kan
zijn
• Vele Oosterbierummers flink door
de mand vielen
• Sommigen er zelfs van gingen valsspelen
• De oorzaak/ excuus ”drank “ het
ook kon zijn natuurlijk
• Er een essentieel onderdeel ontbrak op het dorpsfeest
• Dit het wel bekende karaoke was
• Iedereen het toch wel een dieptepunt vond nu dit niet doorging
• Het kwam doordat de ster van de
karaoke ook afwezig was.
• Het winterprogram weer van start is
• Alle verenigingen en It Mienskar
weer volop draaien.
• Ook het dansen in It Mienskar van
start is
• Er nu nieuwe danslessen bij zijn
• U een work shop Twerken kan volgen
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In memoriam
bij lichte maan, daar het anders, met
het oog op de slechte wegen ondoenlijk is voor de buitenlui om ter
vergadering te komen’.

Nee…, we herdenken niet een overleden persoon, maar herinneren
graag nogmaals de zomertentoonstelling van vorig jaar met het thema:
‘Verborgen Verleden van It Hôf, de
Tsjerke en de Mienskip’.
Ogen te kort
Bij een bezoek aan een museum of
tentoonstelling lukt het vaak niet tijdens één bezoek alles te zien en te
lezen. Dit was niet anders bij bovenstaande tentoonstelling. Bodemvondsten, ‘de hel van Oosterbierum’
en diverse tableaus met mooie foto’s
en verhalen waren te bewonderen
in de Sint Joris Tsjerke. Wij lichten er
graag nog een paar teksten voor u
uit.

Ledenvergadering 16 februari 1940
‘40 jarig bestaan begrafenisvereniging. 1e was Jelle Zijlstra. In 40 jaar
567 ter aarde besteld. De voorzitter
noemt: de wereld is in rep en roer!’
Ledenvergadering 11 februari 1941
‘De Voorzitter gaf noch een inleidend
woord. Hij sprak dat de Secr. had
aangevraagd om te vergaderen en
dat het was toegestaan mits er geen
polothiek werd besproken. Weer is er
een jaar achter ons een jaar met veel
gebeurtenissen onze jonge mannen
moesten optrekken in de strijd en het
is een groot wonder dat er geen gesneuveld is.’

Spaanse griep, vergaderen bij lichte
maan en tweede wereldoorlog
Veel informatie konden we halen uit
oude notulenboeken. Hieronder een
paar bijzondere citaten in volgorde
van tijd:

gebeuren Moge het wezen uit piëteit
en gevoel voor hun wien wij de laatste eer bewijzen aldus het verslag van
de secr.’

Wat is dit toch een prachtig uitgangspunt; het citaat uit de notulen van
jubileumjaar 1975 (zie hieronder). En
nog mooier… dit uitgangspunt geldt
nog steeds voor de dienstverlening
van onze vereniging.

Traditie blijft
En hoewel de spelling door de jaren
heen is gewijzigd is de traditie van
een afscheid van een dierbare in ons
dorp grotendeels hetzelfde gebleven. 119 Jaar na de oprichting houden we deze waardige traditie nog
steeds in ere. Wij hopen dit dankbare
werk nog vele jaren te kunnen doen
en dat zowel de oudere als jonge leden zich hiermee verbonden voelen,
nu en in de toekomst.

Jubileumvergadering 1975
‘Art 2 van het reglement luid. Het doel
der vereniging is door onderlinge samenwerking te bevorderen dat het
stoffelijk overschot van de mens geen
voorwerp van winstbejag wordt’
‘Ten slotte horen wij nog de diensten
gedaan door de vereniging in al de
75 jaren. 996 Keer heeft de vereniging
dienst moeten doen. Het werk moet

Burendag zondag 29 september
kokerellen. Maar thuisblijven is eigenlijk geen optie.

Verhalen deel je met je buren.
Burendag is niet nieuw meer in Oosterbierum. Elke keer wel bijzonder.
Deze keer met een begrafenis en een
inwijding. Spelletjes horen er bij, voor
jong en oud. De insteek blijft gezellig
samen praten, drinken en eten.

Jaarvergadering 22 februari 1919
‘Hoe de spaansche griep als een verwoestend vijand door onze gelederen is doorgegaan, maar hoe, Gode
zij dank niet één onzer leden haar
slachtoffer is geworden’.
‘De Heer Jan Heeringa doet de opmerking dat in ’t vervolgde jaarvergadering ook kan gehouden worden

bron foto: Tresoar
Stoffelijk overschot geen voorwerp
van winstbejag
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Iedereen heeft wel een verhaal,
grappig, verdrietig, vervelend, wel
of niet waar. Maar elk verhaal kun je
delen. En dat kan allemaal op Burendag. Waarin een klein dorpje groot,
gezellig en samen kan zijn.

Diverse dorpsgenoten, jong en oud,
hebben iets bereid. En dat willen ze
laten proeven, bij de koffie of bij het
dorpsdiner rond de klok van 18.00 uur.
Vrijblijvend, zowel het komen als het

Burendag wordt georganiseerd door
It Mienskar, Dorpsbelang, de Keatsbal, Flambou, Kloostertuin en Sint Joris
Tsjerke.
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Rondom de Sint Joris Tsjerke

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

De volgende activiteiten willen we
alvast noemen om in uw agenda te
noteren:
• 31 oktober: Thema-avond ‘Samen plek geven aan rouw’. Hoe
kunnen we elkaar op een zinvolle
manier helpen als verlies en verdriet het leven overhoop gooien?
Er zijn deze avond twee sprekers:
Jos de Keijser, klinisch psycholoog
en bijzonder hoogleraar complexe rouw en onze eigen predikant Ulbe Tjallingii. De avond is
in de Sint-Martinuskerk van Tzummarum en begint om 19.30 uur.

Eerst over de Sint Joris Tsjerke en
specifieker: over de klok. Zoals veel
dorpsgenoten bemerkten kreeg de
kerkklok voor de zomervakantie rare
kuren. Eerst hield hij op met de uren
te slaan en niet lang daarna weigerde hij te luiden. Door vakantie en
ziekte liet de klokkenspecialist op zich
wachten, zodat sterke dorpsgenoten
voor kerkdiensten en begrafenissen
trekkend aan het touw de klok moesten luiden.
Inmiddels slaat de klok weer de uren
en de halve uren. Voor de reparatie
van het luiden van de klok bleek een
onderdeel te missen. Het ziet ernaar
uit dat binnenkort alles weer goed
komt met onze kerkklok.
Er wordt nog hard gewerkt aan het
gidsje Winterwerk, waarin alle activiteiten van onze kerk voor het nieuwe
seizoen beschreven worden. Als het
gidsje klaar is zal het huis-aan-huis bezorgd worden. Iedereen is van harte
uitgenodigd om deel te nemen naar
eigen interesse.

•

1 november: De jeugdclubs organiseren een vrolijke Bingo-avond
waar iedereen aan kan deelnemen.

•

24 november: Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar
herdenken we onze overleden
dorpsgenoten. Tijdens de herdenking krijgt iedereen gelegenheid om een kaars aan te steken
voor een overleden naaste. De
dienst is in de Sint Joris Tsjerke en
begint om 9.30 uur.

•

Elke eerste dinsdag van de
maand: Meditatie in de Andreaskerk van Wijnaldum om 19.30 uur.

Bibi de Vries
41

advertentie

Sint Joris nr. 3, september 2019 – jaargang 33

Buurtvereniging Haerdawei bestaat 20 jaar!

soorten vlees en heerlijke zelfgemaakte salades. Ook aan een toetje
was gedacht: heerlijke spiesen met
vers fruit en voor de kleintjes een lekkere ijslolly.
Voor de kinderen was ook een springkussen gehuurd, uiteraard een groot
succes!
Kortom, het was een feest tot in de
late uurtjes. Een zeer geslaagde
avond en op naar de 25 jaar!

Vanaf 16.00u waren we uitgenodigd
bij Gerrit en Petra Jukema.
De voorzitter heette ons van harte
welkom en de koffie stond klaar, met
een lekker stuk gebak. Daarna was er
een buurtquiz met vragen en foto’s,
over de straat en de bewoners. Voor
het winnende team was er zelfs een
medaille en een kleine attentie.
Na de quiz werd de barbecue aangestoken. Er was keuze uit diverse

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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Om’e toer
sa lûd ik koe net iens prate mei myn
kammeraatskes! En der gie it dochs
ek om, gesellich prate mei inoar?! Dy
man hâlde nea op gie mar troch te
spyljen, ik tocht op it lêst de bek raffelet him noch út. Der wiene dy’t it
gehoar apparaat der út diene, mar it
iten wie wer poer best fersoarge troch
Ype en syn kornuten.
Broer sin sizzen is “Sa kin it wol wer ta
doe altyd mei dyn krityk.” Jûns hiene
sommigen har ferklaaid yn Tirolerklean. Ik ha Broer sa gek net krigen
om mei te dwaan, Riemer en Rommy
diene wol mei en hja hiene om my de
priis ha moaten want hja wiene de
âldsten dy mei diene.

Ja it moat mar wer wêze in stikje skriuwe foar de Sint Joris. It is hjoed net sok
moai waar, it reint dat ik kin der net
mei de fyts op út.
Ha jimme ek sa’n lêst fan de waarmte
hân? Ik kin jimme sizze ik wol ,kaam it
hûs net út, want by my in ‘e hûs fol
it wol wat ta, wy sitte aardich ûnder
de beammen, mar as jo dy net ha
like my dat net sa best. We moatte it
fansels wol efkes oer it feest ha! Moai
feest, moaie optocht en it waar foel
ek hûndert parten mei. Mar ik soe
Jaike net wêze as ik gjin krityk ha. No
sjoch dat giet eins oer de tongersdei
te middei spesjaal foar de wat âldere
minsken. Mar dan oer dy muzyk oer
dy dutseslagers ,net dat ik wat ha tsjin
de Dútser, o nee ,mar dy muzyk wie

Fan’e wike seach ik sa mar ûnferwachts dat der by Bart en Elly Broos

wiene dochs allinne mar broeders,
de Wit heren van Kloosterlidlum? As
soene hja der eartiids stikem in Non
hân ha, ik seach it hielendal foar my !
Wa wit ha de Witte Heren der wol ris
om fochten. Broer fynt it mar neat as
ik soks betink,mar ja hy hat ek gjin humor..

in namme op’e homeie stie , der stie,
Conchis – State. Ik tocht no moat it
mâldier dat is dochs de Jansenspleats. Broer hat it foar my opsocht op
‘e kompjûter en it betsjut “State zonder naam”. No ja broer tinkt dat mei it
wurk fan Bart te meitsjen hat, syn klanten ha fansels nea fan de Jansenspleats heard en no it in namme hat kin
elk him fine, is it net sa?

Ha jimme ek mei it tsjerkepaad nei
ús tsjerke west? Der wiene hiel moaie
skilderijen fan Jaap Dijk te sjen, soe
sa ien keapje wolle! Foaral dy mei de
mosken, mar ja 750.00 euro is in soart
jild, dat ik ha der mar in kear of wat
hinne west te sjen.

Broer hat sneon nei it ringstekken yn
Doanjum west, hiel gesellich wie syn
sizzen. Nee ik ha net mei west, hie wat
oars, der dy ek in Non mei en elk mar
riede wa as dat wie.. No sil jimme sizze
dat wie Paul fan Max út de Bjusse ”De
vliegende Non fan Kleaster-Lidlum”.
Ja en hy wûn ek noch de treast priis!
Witte jimme dan begjin ik te fantasearre: in Non fan Kleaster-Lidlum, der
44

No hâld ik op, it is fjouwer oere en ik
ferwachtsje in kofje drinker.
Oant de oare kear.
Groetnis Jaike
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Uitnodiging publiekssessie 1 oktober
Energie, wonen, vervoer
en afval: Hoe zien we
duurzaamheid in de
toekomst?

het onderwerp. Dit doen we in een
informele bijeenkomst, die om 19.30
uur van start gaat (inloop vanaf 19.00
uur).

De gemeente Waadhoeke heeft nog
geen duurzaamheidsbeleid. Maar
op tal van onderwerpen zijn we al
wel bezig met duurzaamheid. We
doen bijvoorbeeld mee aan een pilot
aardgasvrij wonen, we stimuleren
circulariteit, we deden mee aan
de duurzame Elfwegentocht en
scheiden ons afval. Maar we willen
nog meer doen. Hierover willen we
als gemeente met onze inwoners in
gesprek. Op dinsdag 1 oktober in
Ried.

Met het oog op een goede
voorbereiding van de bijeenkomst is
het handig dat wij weten op hoeveel
deelnemers wij kunnen rekenen. U
kunt u tot 23 september aanmelden
bij Froukje Brander. Haar e-mailadres
is f.brander@waadhoeke.nl.

Duurzaamheidsagenda
Gemeente Waadhoeke wil een
duurzaamheidsagenda
opstellen
met thema’s als duurzaamheid,
biodiversiteit en elektrisch rijden. Met
het woord ‘agenda’ wil de gemeente
laten zien hoe we dat de komende
jaren gaan doen: waar willen we
heen, wanneer gaan we dat doen
en hoe.

“Ut namme fan de gemeente
Waadhoeke nûgje ik jo graach út
om 1 oktober mei te tinken, mei te
praten, te diskusjearen en advisearjen
oer it nije Duorsumensbelied fan
Waadhoeke. Wat fine jim fan de
oanpak oant no ta? En hoe sjogge
jim nei de takomst?

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

Ik sjoch jimme graach op tiisdei 1
oktober.
Mei freonlike groetnis, Jan Dijkstra,
wethâlder Duorsumens.“

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.

Met u in gesprek
We beginnen met een publiekssessie
op dinsdag 1 oktober in Dorpshuis De
Rede in Ried. Bent u geïnteresseerd
in het onderwerp duurzaamheid?
We gaan graag met u in gesprek
over uw ideeën en oplossingen over

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

