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Van de redactie
2016 het zit er haast op. Er is dit jaar
veel veranderd in Oosterbierum. De
herinrichting zit er op, de Kloostertuin
heeft het eerste seizoen er op zitten met
gezellige muziek op zondag er zijn weer
een aantal nieuwe oosterbieremers
geboren en we hebben een Syrisch
gezin mogen verwelkomen. Sinterklaas
zit er op en nu leven we toe naar de
kerstdagen en het einde van het jaar.
Ook voor de redactie de laatste
Sint Joris van dit jaar, het is soms wel
een heel karwei om alle input op tijd
binnen te krijgen en überhaupt binnen
te krijgen, zonder jullie input kunnen
wij geen boekje maken, we hopen
ook volgend jaar weer op jullie input
en heb je leuke ideeën laat het ons
weten!

Colofon
Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?
Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 – 481 076. Mocht u de
Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken
op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.
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Cover foto:
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Tafelgeheimen
Oosterbierum
krijgt
op
de
Keatsebuorren een stamboomtafel. Ik
denk de enige in Nederland. Architect
Nynke Rixt Jukema – die zelf een
band met ons dorp heeft – bedacht
het idee. Alle familienamen van de
mensen die nu in Oosterbierum en
Klooster-Lidlum wonen, worden in de
tafelrand gegraveerd en vereeuwigd.
Ik stel me voor hoe over 100 jaar,
als de meesten van ons er niet meer
zijn, mensen aan de tafel gaan zitten
en lezen welke families hier in 2016
woonden. Ik vind het een mooie
gedachte.

De C van De Cock kwam in het dorp
nog niet voor. De C kwam als eerste
letter van een familienaam sowieso
slechts drie keer voor, namelijk
voor Cramer, D., schipper; Cramer,
H., zonder beroep en Cramer, W.,
schipper.
De E en de L waren nog spaarzamer
bedeeld. Ze kwamen als eerste letter
van een familienaam slechts één keer
voor, namelijk gardenier E. Ennema
en beurtschipper B. Lodewijk.
In de lijst met familienamen komt de
beginletter het meest voor. Miste u
de juiste letter in deze zin? Dat deed
ik expres, want heeft u zelf enig idee?
Heeft u ook enig idee welke
familienaam rond 1928 in ons dorp
het meest voorkwam?
Wolbers was het niet, want in de lijst
komt de naam maar één keer voor,
namelijk van arbeider J. Wolbers. Er
is één Wijngaarden, landbouwer.
Er is ook slechts één Weinberg in
het dorp, het ‘hoofd eener school’.
Ook de naam Kramer is slechts één
keer op de adreslijst vermeld. Het is
de predikant. De tweede predikant
heette Wiersma. Wiersma, F., want er
waren nog twee Wiersma’s – beide
smid.
Meest voorkomende naam in het
dorp was niet Stellingwerf (8x), niet
Houtsma (9x), niet Dijkstra (10x), maar
– u dacht het wellicht al – Visser (11).

Stel je voor dat 100 jaar geleden een
voorouder van Nynke Rixt met het
idee van de stamboomtafel op de
proppen zou zijn gekomen, welke
namen hadden wij dan nu op de
tafelrand kunnen lezen?
Ik vind het antwoord op die vraag
in de digitale databank van Tresoar.
Het ‘Algemeen Adresboek van de
Provincie Friesland’ geeft de namen
van de inwoners rond 1928, bijna 90
jaar geleden.
De eerste naam die ik in de lijst onder
Oosterbierum (Gemeente Barradeel.)
vind is Andringa, G.S., landbouwer.
De laatste van de lijst is Zijlstra, A.,
koopman. Tussen Andringa en Zijlstra
staan nog 198 namen van andere
families.
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Het is de wereld in het klein en we
zullen het in ‘onze wereld’ ook samen
moeten redden. Volgens mij slagen
we daar in ons dorp vrij aardig in.

De meeste families Visser verdienden
als arbeider (6x) het brood. Drie waren
gardenier, een was gem. werkman
(?) en een Visser was ‘visscher’.
Landbouwers vond je in 1928 op de
lijst bij Visser nog niet terug.

Paul de Cock
Dorpsbelang Oosterbierum
& Klooster-Lidlum

De naam Jelgerhuis ontbreekt dan
nog in de lijst met familienamen,
en ook Jarjour, Moning, Visbeek,
Hoeksma zijn in 1928 in Oosterbierum
nog onbekend. En – als ik me als
import Oosterbierumer niet vergis –
zijn namen van toen (du Pon, Kuzema
en Brommer) nu op geen voordeur
van ons dorp meer te vinden.

De S is in 1928 de meest voorkomende
beginletter (24x) van familienamen in
Oosterbierum. Op de voet gevolgd
door de H (21x) en de V (20x).

Wie in maart 2017 met de lijst
uit 1928 langs de nieuw te
plaatsen stamboomtafel
loopt,
zal
meer
verschillen ontdekken.
Mensen zijn mobieler
geworden. Tal van
Friezen
zijn
‘om
utens’. Dorpsgenoten
zworven onder meer
uit
naar
Canada,
Frankrijk, Australië.
Maar ook mensen uit
Polen, Syrië, Duitsland,
Zeeland en Brabant zijn
op hun manier ‘om utens’ en
streken hier in Oosterbierum neer
om deel uit te gaan maken van onze
dorpsgemeenschap.
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Wist u Dat……
• de eerste boekingen al binnen
stromen!
• Daarom snel boeken, want Vol is Vol!
• U zich aan kunt melden via de
redactie.
• Men erover nadenkt om het
naambord, Oosterbierum, ook in
het Pools erop te schrijven,
• Ype overweegt in “ it Keukentstje “
de menukaart ook in het Pools op
te schrijven!
• Onze Poolse dorpsbewoners
meedoen/of kunnen mee doen
met activiteiten,
• zij misschien ook het kaatsen wel
willen leren,
• zodat het weer wat drukker wordt
op het kaatsveld!
• Het binnenkort weer oud en nieuw
is,
• de weg gewoon open blijft voor
verkeer,
• er dus geen legale brandstapel
meer komt!
• Eerst de kerst nog komt,
• dat dit betekent dat er weer een
biljarttoernooi komt in it Mienskar,
• dames hier ook weer aan mee
kunnen doen,
• mannen dit erg leuk vinden,
• dames zien buigen over een
moeilijke drie-bander!
• De Sint Joris redactie u een fijne
Kerst wenst en een heel gezond
Nieuwjaar!

• Er 11 woningen te koop staan in
Oosterbierum,
• er dus een massale uittocht plaats
vind in Oosterbierum,
• ieder zich afvraagt, wat er met het
wonen in Oosterbierum aan de
hand is?
• Er gelukkig veel “ Twintigers” zijn die
graag een huis willen kopen,
• zij dit graag in Oosterbierum willen
kopen,
• wij dit als dorp een hele fijne
ontwikkeling vinden.
• De “Jeugd” van Oosterbierum hun
eigen mode-lijn heeft,
• Dit een spijkerbroek en een
donkere jas is,
• Zij daardoor veel op elkaar lijken,
• En men ze makkelijk over “een kam
scheert”.
• Zij door sommige inwoners als
“slopers” worden gezien!
• Maar deze jeugdigen zeker twee
rechterhanden hebben,
• zij voortreffelijk zijn in werken met
deze handen
• en veelal, op verzoek, gaan slopen
en bouwen !
• Verenigingen of inwoners hun zeker
kunnen vragen voor “han en span”
diensten!!
• Er plannen zijn voor een
nudistencamping, even buiten
Oosterbierum,
• er hard aan gewerkt wordt om
voor de zomer klaar te zijn,
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Fryske Flinter wat is dat?
Fryske Flinter is ontstaan uit een idee
van Dorpsbelang om voor iedereen
in Oosterbierum en Klooster-Lidlum
schone zonne-energie toegankelijk
te maken en er bovendien als dorp
ook wat aan over te houden.
Als je nu stroom koopt bij grote
energiemaatschappijen zoals Nuon,
Essent of Oxxio, dan houden die een
behoorlijk deel van wat je betaalt zelf
als winst.
Waarom heeft het dan nog vier jaar
geduurd?
Toen de school, het dorpshuis en
de kerk positief waren zijn Johannes
Wolbers, Rindert Wolbers, Sybe Geert
Andringa en ik door Paul de Cock
benaderd om dit initiatief handen
en voeten te geven. We zijn onder
de naam Duurzaam Oosterbierum
begonnen. In eerste instantie hadden
we onze pijlen gericht op een SDE+
subsidie. Daarvoor was echter zo veel
belangstelling dat er moest worden
geloot wie de subsidie wel en wie
deze niet kreeg. Nadat we twee keer
waren uitgeloot besloten we dit niet
een derde keer te proberen, omdat
de kans van slagen nihil bleek te zijn.

Met een lokale energiemaatschappij
kun je een belangrijk deel van wat
je voor je energie betaalt in je eigen
portemonnee houden en daarbij ook
een deel behouden voor je eigen
streek of dorp.
Je ziet daarom op heel veel plaatsen
in Nederland en Friesland lokale
energiemaatschappijen
ontstaan.
Fryske Flinter is ook zo’n initiatief.
Door duurzame energie op te wekken
willen we een constante stroom
inkomsten voor het dorp genereren.
Met deze opbrengsten kunnen allerlei
initiatieven en projecten worden
gefinancierd. Daarnaast wordt ook
het milieu ontzien.
Vier jaar geleden legde het bestuur
van Dorpsbelang dit idee voor aan
de Flambou, it Mienskar en de Sint
Joris-Tsjerke. Zij waren alle positief en
wilden aan het plan meewerken.

Ondertussen was er nog een andere
stimuleringsregeling voor duurzame
energie gekomen, de Postcoderoos.
Deze regeling houdt in dat leden
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En natuurlijk komt er ook geld binnen
via de coöperatieleden die bij Fryske
Flinter een zonnepaneel kopen.

van een energiecoöperatie de
energiebelasting van de opgewekte
stroom mogen aftrekken van hun
energierekening. Dat scheelt veel
geld, want de energiebelasting
is ruim 12 cent per kWh. Op basis
hiervan hebben we een businesscase
gemaakt.

Kan ik meedoen als ik zonnepanelen
op mijn eigen dak wil of al heb?
Ja, dit is ook mogelijk. Je zou van
energiemaatschappij
kunnen
switchen en gas en stroom afnemen
bij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD)
www.noordelijklokaalduurzaam.
nl. Wanneer je dat doet krijgt onze
dorpscoöperatie Fryske Flinter van
elke aansluiting ieder jaar een
uitkering. Als je zowel gas als stroom bij
NLD afneemt kan de bijdrage voor het
dorp oplopen tot € 75. Als 10 mensen
in ons dorp dat doen hebben we al
€ 750. Dat op zich is al heel veel geld.

Wie zitten er in het bestuur?
In het bestuur zitten nu eerst de mensen
die het initiatief van de grond tilden.
Zij hebben in die vier jaar veel kennis
vergaard en bouwden een netwerk
op van mensen in de provincie die
ook met duurzame energie voor hun
dorp bezig zijn. Het is de bedoeling
dat er een roulatieschema komt
waarbij de huidige bestuurders
aftreden en worden vervangen door
verse krachten uit het dorp.

Ook kan het zijn dat er op je dak
niet voldoende plaats is voor
zonnepanelen om je gehele verbruik
te kunnen opwekken. Dan is het
mogelijk een aantal zonnepanelen te
kopen bij Fryske Flinter.
Stel je verbruikt op jaarbasis is 3.700
kWh en je eigen panelen wekken
3.000 kWh op. Dan zou je elk jaar
nog 700 kWh moeten afrekenen. In
dit geval zou je er ook voor kunnen
kiezen om nog twee panelen van
Fryske Flinter aan te schaffen, deze
leveren op jaarbasis gemiddeld 520
kWh (260 kWh per paneel).

Hoe komen jullie aan het geld om de
zonnepanelen te kopen?
Het geld voor de zonnepanelen
komt voor een belangrijk deel
van subsidies. Daarnaast krijgen
we een lening van Dorpsbelang,
it Mienskar en de Sint Joris-Tsjerke.
CBO-Noordwest Fryslân neemt ook
deel aan het project. Het CBO zal
via Fryske Flinter de energie laten
opwekken die ze voor de Flambou,
De Skeakel en de Schalmei nodig
heeft.
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Fryske Flinter wat is dat?
wordt uitgestoten. Per paneel is dat
per jaar 80 kilo minder vervuiling.
Bovendien steun je met jouw
deelname in Fryske Flinter jouw dorp,
omdat we zo geld overhouden voor
projecten.

Zo hoef je nog maar 180 kWh af te
rekenen.
Het is niet verstandig om in dit
voorbeeld drie panelen aan te
schaffen, want dan wek je meer
stroom op dan dat je verbruikt. Dat
extra paneel levert dan financieel
te weinig op. Bovendien leert
de ervaring dat er steeds meer
energiezuinige apparatuur komt.

Wat is de inleg?
De zonnepanelen kosten € 199 per
stuk, Als je zelf panelen op je eigen
dak legt is de investering groter. Als
je met de coöperatie meedoet kun
je al met één paneel beginnen en
als we panelen op een volgend dak
leggen er nog een aantal bijkopen.

Kan ik ook meedoen als ik geen
zonnepanelen op mijn eigen dak
heb?
Ja, dit is zeker mogelijk. Er zijn
mensen die zelf geen geschikt dak
hebben of het regelen van panelen
teveel gedoe vinden. Je kunt dan
één of meerdere zonnepanelen
van de coöperatie afnemen. Je
betaalt eenmalig € 199 per paneel
en dit levert per jaar ongeveer € 30
belasting voordeel op. Hiervan gaat
nog wel de contributie van Fryske
Flinter af. Dat is € 12 per paneel.
Van die contributie betalen we
de meerprijs van de panelen, de
installatiekosten, het onderhoud én
de verzekering.
Wie een paneel koopt bespaart
jaarlijks € 18 per paneel.
Ook spaar je het milieu. Ieder
zonnepaneel dat je koopt zorgt er
voor dat er minder vervuilende CO2

Als je zelf zonnepanelen op
je
eigen
dak
gaat
leggen
kun je je energieverbruik tot
5.000
kWh
salderen.
Deze
salderingsregeling is zeker tot 2020,
hierna is de verwachting dat de
salderingsregeling wordt versoberd.
De postcoderoos-regeling waar
Fryske Flinter gebruik van maakt is
gegarandeerd voor 15 jaar.
Waar gaat het geld heen, de winst
van het project?
Allereerst hebben leden van Fryske
Flinter zelf het financiële voordeel dat
ze geen energiebelasting hoeven te
betalen. Het exploitatieoverschot
van de coöperatie gaat elk jaar
naar het Frysk Flinter Fonds.
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Wie beslist over naar welk project/
activiteit het geld heen gaat?
In samenspraak met de leden van
de coöperatie beslist het bestuur van
het Frysk Flinter Fonds waar het geld
dat overblijft aan wordt besteed.
Het geld wordt vooral gebruikt voor
projecten die de duurzaamheid
en de leefbaarheid in het dorp
vergroten en bij voorkeur gericht zijn
op de jeugd en de ouderen.
In het bestuur van het Fonds komen
twee bestuurders van Dorpsbelang,
twee van Energiecoöperatie Fryske
Flinter en één of meer andere
dorpsgenoten die op persoonlijke titel
plaatsnemen in het bestuur.

aan de coöperaties, bij andere
energiebedrijven wordt dit aan
de buitenlandse aandeelhouders
uitgekeerd.
Waar liggen de zonnepanelen nu op
het dak?
Momenteel liggen er nog geen
panelen van Fryske Flinter op een dak.
We zijn druk bezig de laatste juridisch
eindjes aan elkaar te knopen en
richten begin januari de coöperatie
op.
Hierna kunnen de eerste 150 panelen
geleverd worden. We hebben de
leverancier al gevraagd ze in de
voorjaarvakantie (februari 2017) op
het dak van de Flambou te plaatsen.

Waarom zou ik als Oosterbierummer
mee moeten doen?
Er zijn een aantal redenen om mee
te doen. Allereerst natuurlijk voor je
eigen portemonnee. Wie € 199 in een
zonnepaneel investeert, bespaart
uiteindelijk ongeveer € 290. Dat
komt neer op een rendement van
ongeveer 6%.
Ter vergelijking, op je spaarrekening
krijg je nu minder dan 1% rente.
Daarnaast beperk je met zonneenergie
de
uitstoot
van
het
vervuilende CO2.
Tenslotte betaalt het energiebedrijf
Noordelijk
Lokaal
Duurzaam
(NLD) een bedrag per abonnee

Kun je ook bij me thuis komen voor
een gesprek ?
Natuurlijk wil ik wel bij je thuis komen
voor een gesprek, als je even met
me belt op telefoonnummer 482435
of mailt naar kees@bjusse.nl dan
maken we een afspraak voor het
gesprek. Het zou fijn zijn als je dan ook
de laatste elektriciteitsafrekening bij
de hand hebt dan kan ik direct een
berekening voor je maken.
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Translanguaging
Wat is translanguaging en wat doen
we daar mee op de Flambou?
Translanguaging betekent dat je de
talen die het kind kent gebruikt in je
onderwijs. Translanguaging bouwt
voort op wat de leerling al weet om het
aanleren van nieuwe concepten in de
schooltaal te bevorderen. Het geeft
meertalige leerlingen de mogelijkheid
zich optimaal te ontwikkelen en
vormt tegelijkertijd een krachtige
stimulans voor de taalontwikkeling
van ééntalige kinderen. Vanuit onze
drietaligheid waren we ons hier al van
bewust voor onze eigen kinderen die
thuis Fries spreken.
We krijgen steeds meer kinderen
op school die een andere taal dan
Fries of Nederlands als moedertaal
hebben, denk hierbij aan het Pools
en Arabisch. Door deze talen te
gebruiken in je onderwijs voelt het
kind zich gewaardeerd om wat hij
of zij reeds kan. Het zelfvertrouwen
en het zelfbeeld van het kind groeit.
Als gevolg hiervan verbeteren
de schoolprestaties en neemt de
taalvaardigheid van de hele klas toe.
De afgelopen maanden hebben
we mee gedaan met een project
Translanguaging
waarin
we
verschillende
manieren
hebben
uitgeprobeerd om de moedertaal
van het kind te gebruiken.
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Translanguaging
waren ook een aantal onderzoekers
(Dr. Emmanuelle LePichon (Universiteit
Utrecht) en Dr. Ellen-Rose Kambel
(Rutu Foundation/Universiteit van
Amsterdam) aanwezig.
Zij waren erg enthousiast over de
verhalen en de ideeën die wij op
school
hebben
uitgeprobeerd.
Misschien heeft u er iets over gelezen
in de Leeuwarder Courant van 18
november jl. We krijgen daarom
binnenkort een filmploeg over de
vloer. De film wordt gebruikt in een
online cursus van de MOOC. We
hopen binnenkort de link naar de film
door te kunnen geven, zodat u ook
kunt zien waar we op de Flambou
mee bezig zijn.

Zo is er een Poolse oma op school
geweest om voor te lezen. Hebben
de kinderen in hun eigen taal gelezen
(Arabisch/Pools) en hebben we
geprobeerd om te achterhalen wat
het zou betekenen. Hebben we een
Arabisch boekje gelezen en hetzelfde
boek ook in het Nederlands gelezen.
Hebben we gezocht naar woorden in
verschillende talen om te kijken of ze
op elkaar lijken of als elkaar klinken…
en dan is google Translate heel handig!
De ervaringen die we hebben
opgedaan in ons project hebben
we tijdens de 3TS netwerkdag
gepresenteerd. We kregen enorm
veel positieve reacties. Bij deze dag

12
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Uitnodiging Kerstviering
Het team en de kinderen van
de Flambou willen u van harte
uitnodigen voor de kerstviering.
Dit keer spelen we de musical
Kerst met opa Knoest. U bent
allemaal (het hele dorp!) van
harte welkom op donderdag
22 december om 19.00 uur in it
Mienskar.

Uitnodiging koffieochtend
Ook willen we u uitnodigen voor
de
koffieochtend
op
woensdag
18 januari om 10.00 uur. Tijdens deze
koffieochtend zal Irene Kraakman van de
Bibliotheek Noord Fryslân alles vertellen over
het belang van (voor)lezen. Want ouders,
grootouders en familieleden hebben
grote invloed op het leren van kinderen.
Verschillen in leesontwikkeling zijn deels
toe te wijzen aan de invloed van ouders.
It takes a village to raise a child. Natuurlijk
krijgt u deze ochtend ook de gelegenheid
om even in de klassen te kijken hoe we als
school bezig zijn met leesactiviteiten.
13
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Een mooi begin is het halve werk,
maar de andere helft is ook welkom.
halen een AED op. Dat grote aantal
is nodig, omdat in de praktijk niet alle
mensen reageren op een oproep.
Zij zijn dan niet in de buurt of kunnen
niet komen. Momenteel zijn er 15
burgerhulpverleners in Oosterbierum
– Kloosterlidlum. Voor een goede
dekking is 30 het minimum. Wij
wachten op uw aanmelding….

Na opmerkingen om de AED te
verkopen en “het zal ons toch niet
overkomen” kwam er een groep
Oosterbierumers naar It Mienskar
voor de AED cursus. Bedankt en in
het najaar hopen we een nieuwe
cursus te organiseren. Ondertussen
kun je je opgeven bij: Renske Mons:
renskemons@live.nl
of
Johannes
Wolbers: fam.wolbers@gmail.com –
0518-481005.

Praktijkgeval
We

Wanneer je de cursus doet via werk
of anders: geef dit door aan hartslag.
nu dan wordt je opgeroepen bij een
melding. Ook dat is Hart voor je dorp
en dorpsgenoten.
Onder het motto 'Klopjend hert
foar Fryslân' was er dit voorjaar
een actie om zo veel mogelijk
burgerhulpverleners erbij te krijgen
in Fryslân. Dat zijn er nu zo'n 6000 en
dat zouden er in 2018 10.000 moeten
zijn om een goede dekking over de
provincie te krijgen.

schrijven

een

zondagmiddag

in

mooie

december.

Wandelweer en dus “De paden op,
de lanen uit, vooruit met frisse tred”.
Voor

de

zekerheid

een

plastic

zak mee, want je weet nooit wat
je

onderweg

tegenkomt.

Het

tegenkomen viel wel mee. Het lag er
reeds.
Regelmatig gaan de dames op
stap.

Onderweg

rapen

ze

lege

plasticbakjes, lege blikjes en ander
zwerfvuil op. Soms is een keer per
week voldoende, de andere keer is
het vaker.

De
bedoeling
is
dat
de
burgerhulpverlener
binnen
zes
minuten bij een slachtoffer is om
de reanimatie te starten. Als er
een melding voor een reanimatie
komt, worden in totaal dertig
burgerhulpverleners
opgeroepen.
Tien daarvan gaan rechtstreeks naar
het slachtoffer, de andere twintig

Complimenten

voor

deze

actie,

hopelijk worden jullie ooit “werkloos”.
Kunnen jullie gewoon doorlopen
zonder

de

noodzakelijke

stops

vanwege andermans gemakzucht.
Tot die tijd houden jullie Oosterbierum
en omgeving schoon. Bedankt.
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Dealer van Batavus, Gazelle en Kreidler

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

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

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

STEENSTRA’S TUINHOUT HEEFT ALLE SOORTEN HOUT VOOR IN EN RONDOM UW TUIN.
Van tuinhekken tot blokhutten, van Pergola’s tot picknicktafels, tot zelfs zwembaden. Wij
helpen u graag de tuin van uw dromen te realiseren.
Aan de Haerdawei is ons uitgebreide assortiment tuinhoutartikelen te vinden. U vindt er
alles waarmee u uw wensen vorm kunt geven. En wilt u het net even anders, dan maken
wij het voor u.
Ook het plaatsen van al onze producten is mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk tarief.
Wij geven u met plezier advies bij het maken van uw keuzes. U bent altijd welkom om eens
rond te kijken, of gewoon om advies in te winnen. Tot ziens in Oosterbierum en... de koffie
staat altijd klaar!
Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07
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EVEN VOORSTELLEN:
Beste inwoners van Oosterbierum,
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen als nieuwe wijkagent.Mijn naam is
Annelies Miedema en vanaf september 2014 heb ik eerst als waarnemend
wijkagent in de gemeente Franekeradeel gewerkt. Met ingang van juli
2016 heb ik een vaste aanstelling als
wijkagent gekregen. Daarvoor heb ik
in de basispolitiezorg gewerkt en ben
waarnemend jeugd en huiselijk geweld coördinator geweest. Ook ben
ik naast het werk in de basispolitiezorg
werkzaam geweest als coördinator
operationele zaken.

veilige en leefbare woonomgeving.
Daarbij geldt dat het zelf oplossen van
overlast gevende situaties voor gaat.
Uw zelfredzaamheid als burger is iets
wat de politie stimuleert.
Ziet u een strafbaar feit op heterdaad
gebeuren dan mag u direct 112 bellen.
Betreft het een strafbaar feit dat iets
langer geleden gepleegd is, dan mag
u dit aan mij doorgeven. Eventueel
met de namen van de veroorzakers
erbij, waarna ik actie onderneem. Bent
u zelf het slachtoffer van een vernieling, diefstal enzovoort is mijn vraag om
aangifte te doen. Tegenwoordig kan
dit voor veel zaken via onderstaand internet adres als er geen dader bekend
is. Is er wel een dader bekend of betreft
het een uitgebreide aangifte, dan kunt
u telefonisch een afspraak maken voor
het doen van aangifte aan het politiebureau.
Indien het gaat om overlast gevende
situaties waar geen aangifte van komt
maar waar de politie wel van op de
hoogte moet zijn, kunt u mij mailen of
bellen.

Ik ben verantwoordelijk voor het volgende gebied: Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum en diverse wijken
in Franeker. Tevens ben ik contactpersoon voor de scholen en heb ik jeugd
in mijn portefeuille. Als wijkagent heb
ik de taak om met andere netwerkpartners, maar natuurlijk ook samen
met mijn collega’s, te werken aan de
veiligheid en leefbaarheid in de dorpen. Om dit te bereiken werk ik onder
andere samen met de gemeente, de
woningbouwvereniging, scholen en de
verschillende wijk- en dorpsbelangen,
maar uiteraard ook met u als inwoners van de dorpen. U weet immers als
geen ander wat er in uw dorp speelt!
Door tijdig overlast gevende en/of verdachte situaties te signaleren kunnen
jullie zelf actief meewerken aan een

Bij spoed 112.
Wel politie geen spoed 0900-8844
www.politie.nl
Voor o.a aangifte en contactformulieren

Mijn mailadres:
annelies.miedema@politie.nl
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Wie Wat Waar
Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten kunt u
terecht op: www.oosterbierum.info
Dorpsbelang

Dorpskrant Sint Joris

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

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

Huisarts

Huisarts

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

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

College van kerkrentmeesters

Diaconie van de Protestantse
Gemeente Oosterbierum i.w.

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

Mevr. A Jukema Runia
Eilanswei 15
0518-481180

Protestantse Gemeente

Kindernevendienst

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

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

Chr.basisschool De Flambou

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

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

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

Samen uit eten in eigen dorp

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

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

Gemeenschapscentrum It Mienskar

Toneelver. “Ferdivedaasje”

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

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

Ouderensoos Oosterbierum

Kaart- en biljartvereniging
De Famkes

A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum

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

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Jeugdclub

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

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

Kaatsvereniging De Keatsbal
Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482828
dekeatsbal@hotmail.com
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Stichting Kinderopvang

Kloostertuin Oosterbierum

Vijverstraat, Franeker
0517-380680
www.kinderopvangfriesland.nl

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

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

Zorgcentrum De Batting

MCL Leeuwarden

Achlumerdijk 2
Harlingen
0517-499999
www.mcl.nl

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

Nij Bethanië

Homeworks

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

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

Gemeente Franekeradeel

Terp 10 Communicatie

Harlingerweg, Franeker
14 0517
www.franekeradeel.nl

Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481494
www.terp10.nl
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Winter in de Kloostertuin,
tijd om nieuwe plannen te maken
Het is winter, ook in de Kloostertuin.
Alles ligt er stil, zo lijkt het. Echter schijn
bedriegt.

De bezoekers waren niet alleen
Oosterbierumers, maar ook fietsers die
toevallig langs kwamen of mensen die
heel gericht op de muziek af kwamen.
Voor de muzikale zondagmiddagen
kreeg de Kloostertuin steun van
Losse fearren van Wonen Noordwest
Friesland. Belangrijk voor de Kloostertuin
is ook de steun van donateurs.

In deze periode worden plannen
gemaakt voor het derde seizoen dat
de tuin open gaat.
Daarbij kijken de plannenmakers
ook terug op de ervaring die al is
opgedaan.
Het bleek dat een toenemend aantal
mensen de tuin wist te vinden voor hun
groente, een kop koffie, een praatje en
om mee te helpen.
De zondagmiddagconcerten op 8
zondagmiddagen werden voor een
eerste seizoen goed bezocht.

Wilt u de tuin als vaste donateur steunen.
Vult u dan alstublieft onderstaande
bon in. U kunt ook eenmalig bijdragen
via NL64 RABO 0301 8469 95.
Johannes Wolbers, Sybren van der
Werf, Fokke Visser, Gert Honkoop,
Suzanna Hoeksma, Ypke Dijkstra en
Hermien Moning

Stichting Kloostertuin Oosterbierum - NL64RABO 0301 8469 95
Ik word donateur van de Kloostertuin
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en Plaats:
Banknummer: NL _ _ _ _ _ _

____ ____ __

mail:
telefoon:
Ik doneer aan de Kloostertuin €

[donatie 2016 |2017 ]

Ik kom graag helpen op de tuin [ja/nee]
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AL 30 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN HET DORP”
Geschikt voor vergaderingen t/m
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.
VAN 10 T/M 200 PERSONEN
OOSTERBIERUM/KLOOSTER-LIDLUM

VELE SOORTEN BUFFETTEN

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

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

>> Thuisopticiens Friesland komt bij u thuis
>> U betaalt geen voorrijkosten
>> Oogmetingen en nazorg zijn altijd gratis
>> Moderne apparatuur
>> Uitgebreide collectie monturen
Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Bel opticien Willem Tulner in Oosterbierum!
Telefoon 0518 – 850 125
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Sint Joris Tsjerke
Vraag
aan
een
willekeurige
dorpsgenoot hoe onze dorpskerk heet
en hoe je dat schrijft. Best mogelijk dat
er meer dan 10 verschillende versies
de revue passeren.
De bovenstaande schrijfwijze staat op
een bordje bij de ingang. Doe er uw
voordeel mee.
Bericht van Ulbe Tjallingii
Als ik dit schrijf ben ik inmiddels tien
weken aan de slag als waarnemend
predikant
in
Oosterbierum
en
Wijnaldum. Ik beleef mooie pastorale
ontmoetingen, goede gesprekken
en leerzame activiteiten. Ik vind het
bijzonder dat we erin slagen om onze
levenservaringen met elkaar te delen,
bij blijde gebeurtenissen, maar ook in
tijden van zorg.Als je met elkaar spreekt
over het dagelijks leven dan besef je
hoe mooi het leven is, en tegelijk hoe
kwetsbaar we zijn. Met Advent en Kerst
vieren we dat wij altijd hoopvol zijn wat
de toekomst van de wereld betreft. Als
doorgewinterde optimisten zingen we
van een wereld in vrede en een goed
leven voor alle mensen.Welkom in de
kerk om deze hoop te vieren en elkaar
te ontmoeten. In de Sint Joris Tsjerke
vieren we in de decembermaand
de doop van kinderen, de bijzondere
Kerstnacht en een goede jaarwisseling.
Als u contact wilt leggen, dan zijn dit
mijn gegevens:

orgelspel@hotmail.com | 06-14859557.
Ik wens u gezegend Kerstfeest en een
goed 2017.
Ds. Ulbe Tjallingii
In 2017 willen we graag iets betekenen
voor de voedselbank. In de vorm
van een kast geplaatst in de kerk,
waar
dorpsbewoners
goederen
kunnen brengen.Onze vraag is dus:
Wie heeft een kastje staan en stelt
dit beschikbaar. Wanneer de kerk
geopend is – iedere zondagmorgen,
maar ook op vrijdagmorgen is de
koster aanwezig - kunnen goederen
gebracht worden. Brengen op Eilanswei
15 of Buorren 2 is ook een optie. Albert
Runia is vrijwilliger bij de voedselbank
Harlingen “De Helpende Hand” en
neemt de producten mee. Zet één
van de onderstaande boodschappen
eens op uw boodschappenlijstje. Met
dank namens de “klanten” van de
Voedselbank.
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In september zijn wij als bestuur van
de Kaatsvereniging bij de deuren
langs geweest om de vragenlijst
die wij eerder hadden verspreid, op
te halen. Hierbij was het doel om te
polsen of er nog draagvlak is voor de
kaatssport in Oosterbierum. Wij willen
de uitkomst hiervan en ons plan voor
het komende jaar graag met jullie
delen .

Hierdoor hebben wij besloten onze
activiteiten flink te reduceren door het
aantal wedstrijden terug te brengen
naar 3 per seizoen. Daarnaast willen we
er alles aan doen om de Takomstpartij
in Oosterbierum te houden. Dit omdat
deze partij een officiële KNKB partij
is waar de beste jeugdkaatsers van
Friesland zichzelf presenteren, en
waarbij geld wordt ingezameld voor
mensen met een beperking. Dit willen
we zolang mogelijk in Oosterbierum
houden.
Verder willen we de jeugdactiviteiten
zoals training en competitiekaatsen
wel door laten gaan. Hiervoor zullen
we naast de mensen die hebben
aangegeven hierbij te willen helpen,
ook de hulp van ouders inroepen.
Enkele mensen gaven op de vragenlijst
de tip om met andere dorpen samen
te werken.
Hier hadden wij zelf ook al aan gedacht
en de afgelopen 2 jaar hebben wij ook
een aantal wedstrijden georganiseerd
gezamenlijk met de dorpen Sexbierum
en Wijnaldum. De deelname vanuit
Oosterbierum was, met name bij de
wedstrijden in de buurdorpen, helaas
bedroevend laag.

Het overgrote deel van het dorp
zou het jammer vinden als de
kaatsvereniging
verdwijnt,
maar
heeft geen mogelijkheid om zich hier
persoonlijk voor in te zetten.
Toch zijn er ook zo’n 25 dorpsgenoten
die wel bereid zijn iets te betekenen
voor de kaatsvereniging.
Het gaat hierbij om te helpen bij
jeugdactiviteiten,
veld
leggen,
kantine
dienst
of
materialen
onderhoud. Uiteraard zijn wij erg blij
met de mensen die samen met ons
de kaatsactiviteiten door willen laten
gaan. Hier is echter het probleem van
de afnemende deelname aan de
wedstrijden en het competitiekaatsen
niet mee verholpen. We zien al jaren
het aantal kaatsers afnemen, zowel
bij de jeugd als bij de senioren.
Als bestuur komen wij tot de
conclusie dat de kaatssport zoals
die “vroeger” leefde in het dorp,
geen bestaansrecht meer heeft in
Oosterbierum.
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Dus ondanks onze gereduceerde
activiteiten is er genoeg te doen!

Wij concluderen hieruit dat de animo
vanuit Oosterbierum om elders te
kaatsen er niet is.
Wij hebben daarom besloten om hier
vooralsnog niets mee te doen.
Tenslotte is het hokje toe aan
onderhoud. De muren moeten
opnieuw gevoegd worden, er moet
geschilderd worden en de goten
en de houten gevelbekleding zijn
aan vervanging toe. Daarnaast zal
in het hokje ook het nodige moeten
gebeuren. Hiervoor zullen wij een
beroep doen op de handige mannen
in ons dorp.

U kunt van ons begin april het
kaatsprogramma voor het nieuwe
seizoen in de bus verwachten.
We moeten er met elkaar toch weer
iets moois van zien te maken!
Wij wensen hierbij alle dorpsgenoten
alvast een fijne kerst en gelukkig en
sportief nieuwjaar toe.

Het Bestuur

Huisarts

De praktijk en apotheek zijn van
27 december t/m 30 december
gesloten. Denkt u tijdig aan het
bestellen van herhaalmedicatie?

In de avond/nacht en het weekend
‘Dokterswacht Friesland’
telefoon: 0900-1127112
We wensen u alvast een heel goede
kerst en veel geluk in het nieuwe jaar!

Voor spoed kunt u in de praktijk te
Sexbierum terecht: ‘de Bjirmenstate’
telefoon: 0517-591255

Heb je even voor mij;

Wie gaat de uitdaging aan. Meerdere
personen is mooi dan is de druk iets
minder. Kost ongeveer 1 tot 1.5 uur
per keer.

Iedereen heeft boodschappen nodig.
Elke week weer. Maar wat als je zonder
auto zit en degene die je tot nu toe
hielp ziek is? Dan heb je een probleem.
Tegelijk is dit een uitdaging voor jou,
voor u als lezer. In Oosterbierum is een
persoon die elke 14 dagen graag met
iemand boodschappen wil halen.

Doe je mee? Even een berichtje
naar Adeline Jukema 0518-481180 of
Jessy Wolbers 0518-481005.
25
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Sinterklaas en Zwarte Piet in Oosterbierum
Zou hij dit jaar wel komen??
Alle kinderen van Oosterbierum zijn in
afwachting van….zou HIJ dit jaar wel
komen?
In Sexbierum kwam hij aan en ook
Tzummarum werd verblijd met de
komst van Sinterklaas en zijn zwarte
pieten. Maar in Oosterbierum was hij
nog niet gesignaleerd. Wel hingen
er pakjes in de Buorren, een teken
dat Sinterklaas de kinderen niet was
vergeten. Uit alle huizen klonken
mooie liedjes voor Sinterklaas. En ook
op school werd er volop geknutseld
en getekend voor de Sint.

Zo heeft Sinterklaas nog even de tijd
om de laatste kadootjes in te pakken
terwijl de kinderen zich vermaken
in It Mienskar. En ook onze nieuwe
dorpsgenoten genoten van de
Sinterklaasbingo.
Al heel snel hadden ze hoe het spel
gespeeld moest worden. In de pauze
limonade en wat chips en daarna
hup weer aan de slag. Gelukkig alle
kinderen hadden een prijs en gingen
tevreden naar huis..Bedankt Ype!!

En dan eindelijk, op 2 december
arriveerde de Sint en zijn zwarte
pieten in Oosterbierum.Met de bus
van Post NL. Gelukkig heeft Sint en
zijn zwarte pieten ons dorp kunnen
vinden! En dan zaterdag 3 december.
It Mienskar heeft weer de Sinterklaas
bingo georganiseerd. Gelukkig want
heel veel kinderen zijn dol op deze
Sinterklaasbingo. Er waren wel 36
kinderen en allemaal rode wangen
van de spanning: krijg ik BINGO!
Met
de
wangen
volgepropt
met
pepernoten
luisterden
ze
geconcentreerd naar de Bingovrouw.
Op elk juist plaatje moeten ze een
pepernoot leggen. En bij een volle
kaart kun je heeeele mooie prijzen
winnen.

Sinterklaas is met zijn zwarte pieten
weer vertrokken naar het zonnige
Spanje. Kerst staat nu weer trappelen
om de hoek. Een mooie boom is al
uitgezocht en staat weer in ons dorp
te schijnen. Maar volgend jaar zal
Sinterklaas zeker weer komen met zijn
pieterbazen.
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Kerst met:…………Betty de Vries
Deze keer heeft de redactie gekozen
om te kijken hoe Betty de Vries kerst
viert! De aanleiding daarvoor is dat
Betty na jaren trouwe dienst stopt met
het redactiewerk voor de Sint Joris.
Betty is hikke en tein in Oosterbierum.
Je kunt haar elke ochtend tegenkomen op de fiets naar Franeker
waar ze werkt. Voorheen een trapfiets
maar sinds kort elektrisch!
Betty wat was jouw taak als redactielid
van de Sint Joris?
Ik heb destijds het stokje overgenomen
van Hotske. Het leek men handig
dat er iemand was die inbreng had
in zowel de dorpskrant als ook de
website. Ik heb met veel plezier acht
jaar in de redactie gezeten van de
Sint Joris.
Mijn taak was een mail te sturen
naar alle verenigingen met de
deadline voor het aanleveren van
copy. Daarna alle input/verhalen die
kwamen te ordenen en te bundelen.
Daarnaast contoleren op spelfouten
en klaarmaken zodat Max het kon
wegbrengen naar the copy shop
in Franeker (vroeger) of doorsturen
naar Terp 10 voor de opmaak
(tegenwoordig).

oudsher een krant voor en door het
dorp. En dat is nog steeds de visie van
de redactie van de Sint Joris. Iedere
vereniging of dorpsbewoner mag en
kan iets schrijven en zo creëren wij de
krant. Het kan een stukje zijn over een
activiteit die heeft plaats gevonden,
maar het mag ook je mening zijn over
iets of een mooi avontuur, mooie reis
zijn die iemand gemaakt heeft.
Tegenwoordig moet je meer achter
mensen aan om te vragen of ze
een stukje willen schrijven. Voorheen
waren mensen enthousiaster om zelf
een verhaal aan te leveren.
En wat zeker veranderd is de
voorpagina. Voorheen hadden we
altijd de gele pagina met de Sint
Joris erop. Nu doen we een mooie
coverfoto. En hebben we een of
twee interviews en is er een vaste lay
out. Door de samenwerking met Terp
10 is de Sint Joris vernieuwd, meer van
deze tijd geworden.

Wat is het verschil met vroeger en nu?
Vroeger werd er, volgens mij, meer
aangedragen dan nu. Sint Joris is van
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En bij vernieuwing hoort ook een
vernieuwde redactie, ruimte maken
voor nieuw bloed!
{Dat vindt Betty, maar wij als redactie
vinden het erg jammer dat je weg
gaat!}
En nu?
Wij zijn net pake en beppe geworden
van een prachtige tweeling “Brent en
Toby”. De gelukkige ouders zijn onze
zoon Jurjen en zijn vrouw Roos.
Het vierde geslacht “de Vries”. Heel
bijzonder!
Dit was voor mij de reden om mijn
hobby weer op te pakken en weer
te gaan breien! Mooie dekentjes en
sokjes en mutsjes.
Daarnaast zijn wij actief als vrijwilliger
in It Mienskar. Zijn we veel aan het
wandelen zowel hier met de hond als
op vakantie in de bergen.
En ik beheer samen met Jolanda nog
de website van Oosterbierum.
Dit allemaal naast mijn werk, dus
drukte genoeg.

HET VIERGESLACHT

tevoren al de plannen voor aan het
maken zijn. Binnen de Visser familie
hebben we veel meegemaakt en
daarom hechten we veel waarde
aan deze traditie.
Op de vraag of de huiskamer ook
mooi versierd wordt met kerst schudt
Betty van nee!
Ik hou wel van een kaarsje of een
lichtje maar met een hond in huis
is een kerstboom niet altijd even
handig.
Maar zelf denk ik dat de warmte en
de humor die Betty heeft genoeg
kerstversiering is!

En hoe vier jij kerst?
We vieren tweede kerstdag met de
Familie Visser. Dit is een mooie traditie
sinds het overlijden van onze ouders.
Veel bijzonders doen we niet. Heerlijk
borrelen en eten met elkaar. Mijn
broer en ik nemen het kookgedeelte
voor onze rekening., waar we van
31

Dorpsblad van Oosterbierum en Klooster-Lidlum

Om ’e toer
Tsjonge tsjonge jonge jonge, sit ik hjir
mei it smoar yn no moat ik wer nei
Seisbierrum om boadskippen en it
waait dat it rikket ,oars hie ik no nei de
wein gien fan’e Coop by “it Mienskar
“,mar nei 3 kear is hy der sa mar mei
ophâlden te min klandyzje seit der,
hoe kinne jo nei 3 kear sizze dat it net
rint je moatte soks dochs wat langer
de tiid jaan net ,no moat ik wer yn
waar en wyn nei Seisbierrum wylst ik
der krekt as mear minsken yn it doarp
der bliid mei wiene ,sels Broer is it
mei my iens syn sizzen is “No moat ik
fansels wer mei te boadskipjen wylst
ik der sa’n hekel oan ha”.No ik wol
der ek net mear wurden oer smoarich
meitsje mar spitich is it.
de Jong ien fan Jan Rommert en
Dieuwke de Jong op de kalinder fan
de túnbou stiet ,Broer fûn it geweldich
hja hie it boppeste knoopke wat
iepen Broer fûn dat moai ,Broer sjocht
foar Rixt in gouden takomst krekt as
Doutsen Kroes,no ik moat it noch sjen
de tiid sil it leare.

Mar wat ha wy in moaie dei mei de
bazaar hân net? Lekker kofje drinke
dat neat koste ,moaie prizen net dat
ik wat wûn ka hear ,ik doch altyd mei
oan it draaiend rad ik ried oeral op
mar ek dizze kear wer hielendal neat
wylst der minsken binne dy’t de tafel
fol stean ha mei prizen ,mar ik ha
my wol fermakke hear foaral doe’t
Harmen Wester en dominy Ulbe beide
in schoonheidsbon wûnen,je soenen
sizze net dy beide binne moai fan har
sels,mar wat hat it wer in jild opbrocht
je soenen sizze wer komt it altyd wer
wei goed 5000.00 Euro mar der is ek
hiel wat wurk foar ferset ,geweldich.
O ja ha jimme dat ek lêzen dat Rixt

O ja ik wol it ek efkes oar it fernijde
speeltúntsje ha oan de grutte dyk
moai hear wol ik neat fan sizze mar
wat hja fergetten ha is om der in
bank del te setten no slepe de heiten
en de memmen en de beppen as de
bern der boartsje mei túnstuollen,raar
net ?Broer tinkt dat dy bank der wol
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wolle ,mar do wolst fansels dan foar
oan stean ,no ja it is mar in idee .
Ik hâld op moat no nei Seisbierrum
om boadskip oars ha wy straks gjin
iten en dat sinniget Broer grif nei.
Oant de oare kear.

komt tagelyk mei dy grutte tafel
op ‘e Keatsebuorren der ‘t al de
nammen op komme te stean fan
de Easterbierrumers , ja wat finne se
wat út .Mar witte jimme ik soe it moai
finne dat der dan ek in foto makke
wurd fan de ynwenners fan ús doarp,
Broer seit”Hoe komst der no wer by
der binne altyd minsken dy’t dat net

Groetnis fan my,
fan Jaike

DATUMS OUD PAPIER 2017
Zaterdag 14 januari
Zaterdag 11 februari
Zaterdag 11 maart
Zaterdag 8 april

Zaterdag 6 mei
Zaterdag 3 juni
Zaterdag 1 juli
Zaterdag 26 augustus

Zaterdag 23 september
Zaterdag 21 oktober
Zaterdag 18 november
Zaterdag 16 december

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

Koning van het grasland - Kening fan de greide.
Openlucht theater op Haerdastate op 29 en 30 juni 2017.
Hartverscheurende en hartverwarmende verhalen over het
boerenleven út Fryslân en de rest fan de wrald.
Meer info binnenkort op www.oosterbierum.info
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advertentie

frans bleeker

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

www.fransbleeker.nl
De Alde Mar 7 | 9035 VP Dronrijp
Tel. (0517) 233 400 | Mob. 06 – 538 912 09

kraanverhuur & grondwerk
De ene dag graven we kilometers sloot, de dag erop uw vijver. Met
evenveel toewijding. Van korte klus tot groot project: Jelgerhuis heeft
het geschikte materiaal en ervaren machinisten.

T: 06 - 222 464 16 | Lidlumerwei 9, Oosterbierum
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Ontdek de
verrassende
mogelijkheden met
de innovatieve
aardappeloplossingen
van Lamb Weston / Meijer.

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

smakelijke aanbod
of een interessante
Kijk voor ons smakelijke aanbod of een interessante vacature
op www.Lambweston.eu
vacature
op
www.Lambweston.eu.

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

Van Harenstraat 23 - 27, 9076 BS St. Annaparochie, tel. 0518 401228

