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Van de redactie
dorpsfeest(en).
Verder leest u in deze Sint Joris
het vervolg van het tweeluik over
orgaandonatie. En we nemen ook
afscheid van ‘Jaike’ die elke editie
jarenlang trouw vulde met ‘Om e
toer’. En natuurlijk zoeken wij naar
opvolging, maar daarover later meer.
De volgende Sint Joris zal eind
september verschijnen, wanneer
de herfst weer haar intrede doet.
Foto’s, stukjes en andere bijdragen
ontvangen we graag voor 5
september op het welbekende
mailadres. Maar we wensen iedereen
natuurlijk eerst een prachtige zomer
toe!

Het mooie weer en warmere
temperaturen hebben lang op zich
laten wachten, maar de laatste
dagen kunnen we toch echt genieten
van prachtig lente (of zomer?) weer.
En ‘normaal gesproken’ was ons dorp
nu druk in de weer geweest met het
bouwen van feestwagens en het
voorbereiden van de straatversiering.
Want het dorpsfeest staat weer
voor de deur!
Helaas zorgt de
Coronacrisis ervoor dat we dit niet
kunnen vieren zoals anders, maar de
Oranjevereniging heeft wel gezorgd
voor een aangepast en feestelijk
programma. Laten we hopen dat we
ook tijdens het feestweekend mogen
genieten van dit mooie weer! En om
bij te dragen aan het feestgevoel,
staat deze editie van de Sint Joris
ook deels in het teken van (vroegere)

Met vriendelijke groet,
De redactie

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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Sara Mulder

Terp 10 Communicatie

Jolanda van der Veen

Hester Andringa

www.terp10.nl

Tessa Koster
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Het heeft even geduurd, maar...
Het raamwerk voor de nieuwe toekomstvisie is grotendeels klaar. Paul
Bronsgeest is daar intensief en op een
gedegen manier mee bezig. Hij houdt
u zo goed mogelijk op de hoogte.
Het is al enige tijd geleden dat we u
gevraagd hebben een enquête in
te vullen om de behoefte te peilen
voor nieuwbouw in ons dorp. Daar
is massaal op gereageerd. We hebben alles geïnventariseerd en zijn tot
de conclusie gekomen dat er een
duidelijke behoefte is zowel van de
jongeren als ook van de ouderen. Inmiddels is er een commissie “nieuwbouw” actief. Te weten, Rixt de
Jong, Jasper Nammensma, Hendrik
Steenstra, Paul Bronsgeest, Paul de
Cock, Jaap Dries Hiemstra en ondergetekende. De eerste contacten zijn
gelegd met ter zake kundige mensen
en instanties om ons te laten informeren over de beste weg in deze. Zodra
er informatie is die u als dorpsgenoot
moet weten, wordt u daarvan in kennis gesteld. De eerste aanzet hiertoe
is de bijdrage in deze Sint Joris (blz. 24)
waarbij wij u informeren over de uitkomsten van de enquête over nieuwbouw in ons dorp.

Eindelijk lijkt er een serieuze verruiming
en een verbetering van activiteiten in
de pandemie te komen. Iets waar we
al zolang naar hebben uitgekeken.
Je voelt je toch wat opgesloten na
alle beperkingen. Bij mijn weten zijn
wij als dorpsgemeenschap niet extreem erg geraakt. Wel was het lastig
om een groot gedeelte van je vrijheid
kwijt te raken. Maar blijven hopen op
betere tijden.
We moesten in de vorige Sint Joris
vermelden dat er verschillende vernielingen waren gepleegd op verschillende plekken in ins dorp. Helaas
zijn er na die tijd opnieuw vervelende
dingen gebeurd. Dat spijt ons erg en
het is vooral voor de gedupeerden
niet te vatten. We proberen met zijn
allen ons dorp netjes en leefbaar te
houden. Ik roep de jeugd dan ook
vooral op daaraan mee te werken.
Iets moedwillig van een ander vernielen kan toch de bedoeling niet zijn?!
U heeft vast al meegekregen dat er
in ons dorp veel te hard wordt gereden. Meer dan de helft te snel. We zijn
daar met de politie ook over in gesprek, maar een pasklare oplossing is
niet zo gemakkelijk te vinden. Goede
ideeën daarvoor van u als gemeenschap zijn ons zeer welkom. Denk met
ons mee.

verandert. Ik wens het Oranje bestuur
alle goeds toe en wens hen en ons als
dorpsgenoten een goed en fijn feest
toe. Het is net als de pandemie: Samen moeten we er iets van maken.
Ik wens iedereen een goed zomer
toe.

een voorstel aan het bestuur komen.
Groot was mijn verbazing toen afgelopen week een keurige en kleurige
uitnodiging in de bus rolde om deel te
nemen aan het dorpsfeest op 24-2526 en 27 juni. Het getuigt van moed
om in zo’n onzekere tijd zoiets te organiseren; wel aangepast aan de
huidige omstandigheden en klaar om
te switchen als de situatie die voor
wat betreft de pandemie toch nog

Dorpsbelang Oosterbierum
– Klooster -Lidlum
Rintje Visser

Ook de ledenwerving van nieuwe
inwoners en hoe om te gaan met
leden en niet leden heeft onze aandacht. Onze penningmeester zal met
4
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Gespot in Oosterbierum - de beflijster

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

vogels zoals koperwieken en kramsvogels.

De beflijster is een schaarse doortrekker, die erg op een merel lijkt, maar
met een witte borst. Ze broeden in
Scandinavië, Schotland, Wales en in
de berggebieden van Zuid en centraal Europa.
Soms heb je het geluk om beflijsters
te zien tijdens de voorjaarstrek dan
zijn ze met honderden vogels op de
Waddeneilanden. En op andere plekken in het land met kleinere groepjes
samen. Beflijsters houden zich ook op
samen met andere doortrekkende

De uiterlijke kenmerken zijn een zwart
verenkleed met witte halvemaanvormige band. De vleugelveren hebben
lichte randen, zodat de beflijsters in
de vlucht een lichtere vleugel hebben dan merels. Het verschil tussen
het mannetje en het vrouwtje is dat
de man wat zwarter is en de bef wat
witter is. Het vrouwtje is bruin met een
minder zichtbare bef.

info@terp10.nl
terp10.nl
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In rûntsje mei it hûntsje
folle fierder. Mar dan moat je wol op
tiid lade sil ik mar sizze want de lêste
kear kamen we net fierder as Wynaam.
Myn nicht hie ferjitten har fyts oan’e
stroom te setten. Ja dat moat noch
wol efkes yn it systeem komme. Mar
we ha nog wol in tip foar de gemeente: laadpeallen foar fytsen. En dan
graach ien by Freerk en Sietske en ien
by de stamtafel en miskien nog 1 bij
de Kloostertún?
Kinne de minsken efkes in kopke kofje
drinke en dan laad de fiets moai op.
As moderne froulju dogge wy ek mei
oan de digitale wereld. We sitte ek op
facebook of op syn Frysk harsesboek.
En dan sjogge jo allegear gekke filmkes foarby kommen. Wat se hjoed de
dei ek allegear wol net filmje. Bern
wat binne wij bliid dat se ‘yn ús tiid’
gjin facebook of tillefoans mei kamera’s hiene. Ik tink dat myn mem dan
in beroerte krigen hie. Want jim witte:
“alles weten maakt niet gelukkig”.
Sa is der ek snapchat. Nou myn nicht
sit der nou ek op, mar dan moat je
wol rap weze hjer.
Want dan is der in leuk filmke wat se
my sjen litte wol, mar foardat ik myn
bril fûn ha en opsette kin is dat filmke
alwer fuort.
Mar ús mannen wolle net echt mei
dwaan oan dy moderne rotsoai sizze
se dan.
Sju sei binne ek wat âlder, se ha ek

Elke wike doch ik mei myn nicht in
rûntsje mei myn hûntsje en dan nimme we de wike efkes troch. Dan ha
we elkenien efkes by de ‘harses’ en
ha we it der efkes oer.
Sjoch wy fine fan ús self dat wy wol
wat op’e hichte bliuwe moate, dat
hâld je wat belutsen bij it doarp nou.
En dan sjoch je ek wer wa syn hûs te
keap hat stean en wa der nou wer yn
it doarp is komme te wenjen. It docht
bliken dat de jongelju hjir ek graach
wenje bliuwe wolle. Der binne al in
oantal die in hûs kocht ha. Mar der
binne ek noch genoch die in betelbar hûs siekje (starterswoning). Wy fiene dat de gemeente mar gua begjinne moat mei betelbere wenningen
te bouwen want dan ha wij us freihyd
ek wer werom. At jim begripe wat ik
bedoel ;-).
Wy binne moderne froulju dy’t mei
hun tiid mei gean. Sjoch ús mannen
gean wer werom yn’e tiid, hun twadde jeugd sil ik mar sizze. Se ha nou in
brommerke kocht, san selfde at út
hun jeugd. Nou der binne se dan drok
mei oan it sleuteljen en ûndertusken
grutte ferhalen oer wat se froeger beleefd ha mei dy brommer.
Nou de ferhalen wurde steeds moaier, at je begripe wat ik bedoel.
Nee myn nicht en ik binne mear fan
dizze tiid, wy fietse nou elektrysk. En
dat fine wy prachtig, do komst nou
8

Wy op syk nei ús mannen om gesellich efkes te picknicken, dus kofje en
koeke mei.
Nou we hoeche net fier, se stean
yn Harns bij de ouwe seunen op’e
haven. Tusken de rollators en scootmobiels seachen wy de âlde brommerkes wol stean. En de mannen te
seuren en te swetsen, sigaarke yn de
mûle en de gehoarapparaten op
skerp.
Ja dan merk je toch yn ien kear it leeftydsferskil mei ús.
We binne mar gau wer foartgongen,
we fielden ús net echt op ús gemak
by dy âlde kearels.
We ha mar gau de elektryske fiets
pakt en moaie foto’s makke underweis en op facebook setten. Want
ja wy binne tenslotte wol moderne
froulju.

al âlde lulle dagen. Hawwe se ien dei
yn’e wike frij sa dat se fast wat wenne kinne oan hun pensioen. Nou jim
snappe wol dat ik op die dei hurd
oan it wurk bin.
We tochten ús mannen te ferassen
mei kofje at se wer ris op hun brommerke oan it toeren binne. Dus wy
op de skooter der achteroan. Ja myn
nicht had in skooter, ek modern hjer.
We binne moai út swaait troch Yeb
en Minke. Dy sil ek wol tocht ha ”komt
dit wol goed?”
Ik koe de syd-steunstjes net fine dus lei
myn fuotten mar bij har foarop.
Kamen we ek noch lans It Mienskar,
stjit Ype der te swaaien. It terras siet
fol. Al dy jonge minsken sieten der
wer gesellich oan in gleske bier. En
mar roppe: Kom ek efkes in bierke
dwaan?! Nou dizze kear hienen wy
dus oare plannen.

Bericht van Huisartsenpraktijk Tzummarum
De praktijk is in verband

Tijdens vakanties of nascholing wordt
de praktijk waargenomen door:

met zomervakantie

Huisartsenpraktijk Bjirmenstate
Bjirmenstate 52, 8855 GB Sexbierum
Telefoon: (0517) 59 12 55
Website: www.huisartssexbierum.nl

gesloten van 12 juli t/m
6 augustus 2021
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Wij zijn hier niet alleen voor onszelf - deel 2
In het maartnummer van de Sint
Joris heeft u kunnen lezen hoe
Rintsje Visser en zijn kinderen tot
het besluit kwamen dat er organen
van hun geliefde Pietsje voor orgaandonatie beschikbaar gesteld
werden. Pietsje had een schedelbasisfractuur en de doktoren konden haar niet meer redden. Met de
organen van Pietsje hebben zeven
mensen een nieuw leven gekregen.

ganen na je dood in andere lichamen terecht komen. Dat is bewust,
of onbewust, voor velen een enge
gedachte. Toch vinden wij dat je
de moed moet hebben daar overheen te stappen.
Toen Durk met dialyse begon, ben
ik in het UMCG onderzocht of ik
een geschikte nierdonor zou kunnen zijn. Omdat onze kinderen in
die tijd nog erg jong waren werd,
in overleg met het transplantatieteam, besloten dat Durk eerst zou
wachten op een donornier.
Wachten hebben we nooit gedaan. Hoe zou je kunnen wachten
op het moment waarop iemand
zoveel schade oploopt dat leven
voor hem niet meer mogelijk is?
Wij probeerden elke dag zo mooi
mogelijk te leven, ondanks alle ellende en beperkingen, totdat het
bericht zou komen dat er een nier
beschikbaar was.

Een van die mensen had Durk de
Vries kunnen zijn. In 2004 hielden
zijn nieren er allebei mee op. Om
te kunnen leven moest hij dialyseren. Vanaf de dag waarop je voor
de eerste keer gedialyseerd wordt
sta je op de wachtlijst voor een donornier.
Net als Rintsje Visser en zijn familie,
willen Durk en ik heel graag dat u
allen nadenkt over orgaandonatie. Wij verwonderen ons erover
dat veel mensen, zonder daarvoor
een echte motivatie te geven, zich
niet als donor beschikbaar stellen,
terwijl ze wel graag gebruik maken van orgaantransplantatie voor
zichzelf of hun dierbaren als hun
leven daarmee verlengd of sterk
verbeterd kan worden. Voor ons
mensen is het erg moeilijk om je eigen sterfelijkheid te accepteren en
om toe te kunnen staan dat je or-

Na vier jaar buikvliesdialyse en bijna drie jaar hemodialyse kwam
het telefoontje uit Groningen dat
er voor Durk een donornier beschikbaar was.
Wij realiseerden ons vol ontroering
dat er op dat moment een familie was die afscheid moest nemen
van een dierbare die ze nooit zouden willen missen.
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AL 30 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING”
Geschikt voor vergaderingen t/m
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.
VAN 10 T/M 200 PERSONEN
OOSTERBIERUM/KLOOSTER-LIDLUM

VELE SOORTEN BUFFETTEN

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

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

>> Thuisopticiens Friesland komt bij u thuis
>> U betaalt geen voorrijkosten
>> Oogmetingen en nazorg zijn altijd gratis
>> Moderne apparatuur
>> Uitgebreide collectie monturen
Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Bel opticien Willem Tulner in Oosterbierum!
Telefoon 0518 – 850 125

Vervolg - Wij zijn hier niet alleen voor onszelf deel 2
hoeveelheid anti-afstotingsmedicijnen die hij moet innemen zijn
zeer gering. Dit komt zijn welbevinden ten goede.

De operatie ging heel vlot en heel
goed. Durk ontving een donornier
van iemand die alleen hersendood was. De nieuwe nier ‘leefde’
dus nog toen hij hem ontving. Al tijdens de operatie begon die al zijn
werk te doen, vertelde de chirurg
nadien.

Durk en ik zijn er elke dag van doordrongen hoe enorm groot de gift
is van het donororgaan. Wij kregen
een leven terug!

Durk heeft door de gedoneerde
nier een nieuw leven gekregen en
ook ons gezin kreeg door de gedoneerde nier een nieuw leven.
Durk kon weer zoveel vocht innemen als hij wilde. Als je onderhevig
bent aan hemodialyse heb je een
vochtbeperking en mag je bijna
niets drinken. Ook had hij geen
dieetvoorschriften meer. Verder
verdwenen heel veel klachten zoals jeuk, kramp, hoofdpijn, uitgeputheid en ontstekingen. Tenslotte
was hij eindelijk af van de langdurige, vervelende, deprimerende
ziekenhuisbezoeken, die vier keer
per week driekwart dag in beslag
namen. Na elke dialyse in het ziekenhuis kwam hij volkomen uitgeput en tot niets meer in staat thuis,
te meer omdat er tijdens de dialyse zich een gigantische hoofdpijn
ontwikkelde, die pas na de nacht
verdween. Durk heeft een nier gekregen die heel goed matcht met
zijn lichaamseigenschappen. De

Samen met Rintsje en zijn familie
hopen we dat lezers van de Sint
Joris met hun naasten bespreken
hoe iedereen denkt over orgaandonatie. Niemand weet of er een
moment komt waarop een dokter
vraagt of de organen gebruikt mogen worden om anderen het leven
te redden.
Mocht u na het lezen van dit verhaal nog vragen hebben, neem
dan gerust contact op met Rintsje
of met ons.
Durk en Bibi de Vries
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Nieuws van de Oranjevereniging
Koningsnachtbingo:
We hebben een prachtig geldbedrag opgehaald met de koningsnachtbingo.
Dit had niet gekund zonder gulle sponsoren én helemaal niet zonder alle enthousiaste bingo-spelers! Zonder jullie had het niet zo’n succes geworden. BEDANKT!
Winnares hoofdprijs bij de kinderbingo: Ziva Thulin (een JBL speaker t.w.v. €150,-).
Winnares hoofdprijs bij de superbingo: Inge Groendijk (een koffiebonenmachine
t.w.v. €300,-).
Koningsdag
Door het prachtige weer werden we als Oranjevereniging blij verrast door de
opkomst van 50 fietsers, die een mooie fietstocht over allemaal nieuwe paadjes
hebben gemaakt! Vooraf kon de moed ingedronken worden met oranjebitter,
en energie opgewekt worden met een oranjekoekje. Onderweg werd er ook
aan de innerlijke mens gedacht met een appeltje voor de dorst en een stukje
worst, kaas en komkommer. Ieder bedankt voor de deelname! En Riemer, bedankt voor het uitstippelen van de fietstocht.
Dorpsfeest 24-27 juni 2021
Jullie zullen wel gedacht hebben, wat is het stil… Komt er nou wel of geen dorpsfeest, en hoe ziet dit er dan uit?! Maak je geen zorgen, we hebben toch een
mooi Coronaproof dorpsfeest op kunnen zetten! Het programmaboekje is inmiddels bij jullie op de deurmat gevallen. Een feestavond in de feesttent zit er helaas
dit jaar niet in. Om jullie toch een beetje in de stemming te laten komen willen
we het dorp vragen om de straatversiering weer tot leven te brengen, wel zo gezellig! Voor de wagenbouwers; helaas geen grote optocht. Maar niet getreurd,
jullie kunnen je creativiteit toch nog kwijt in een miniatuurformaat feestwagen.
Sporten mag, dus kinderspelen, kaatsen en de zeskamp staan dit jaar zeker op
de planning. Het programma voor de vrijdag- en zaterdagavond wordt in ieder
geval bijzonder en hilarisch! Wij hebben er zin in en hopen jullie allemaal gezond
op het veld te treffen.
Wij willen alle sponsoren van de bingo nogmaals bedanken
Hema, Planetarium, Kleintjes, Sake store en Fier (allen Franeker), Zorgboerderij
Kloosterhoeve, EP Mensonides Harlingen, Coop Sexbierum, Zorgkwekerij onder
de Wadden, Pand 28/Ning Thai Wellness Massagesalon, Bakkerij Offenga, Swift
Fibre, Boerderijwinkel Haerdastate Jukema, Slagerij Hiemstra, Bloemenhuis Krijgsheld, Lodewijk mode mannen, Idzenga meubelen, Ypma’s bloemenhandel, See14

dykster streekproducten, Rienks fietsen, Jelgerhuis, v/d Akker mode & created by
Petra, It Ritshuus, Frans Bleeker motoren, Henderika Nammensma Fotografie, Willie’s taarten en cupcakes, Beppe’s Stalletje, Versteeg schoenmakerij, Thuisopticien, Houtsma Pallets, Jorrit de Vries kraanverhuur, Ald en Nij, Steenstra’s tuinhout,
Terp 10 communicatie, Pedicure Ida Visser & Lamb Weston Meijer.

It Mienskar
Op 7 juli mogen wij onze deuren openen voor de musical voor de kinderen
van basisschool De Flambou.

We mogen weer! Beetje bij beetje,
stapje voor stapje gaat alles weer
langzaam open. Dit geldt ook voor It
Mienskar.
Per 5 juni gelden de volgende openingstijden:
Keukentje (voor afhaal): vrijdags en
zaterdags van 17:00 uur tot 20:00 uur.
Soos en terras: zaterdags van 15:00
tot 21:00 uur.
Ook binnen bent u van harte welkom
voor een hapje of drankje of om weer
eens een potje biljarten. Uiteraard
gelden ook bij ons de coronamaatregelen: u moet zitten, op 1,5 meter
afstand van elkaar en regelmatig
handen wassen.
Verder mogen we onze deuren openen voor vergaderingen. De ouderensoos op dinsdagmiddag mag
weer van 13:30 uur tot 17:30 uur. Feesten en partijen zijn nog niet toegestaan.
Ype staat inmiddels op de wachtlijst
om geopereerd te worden aan zijn
tweede knie.

En uiteraard kunt u zich vast nog de
zeer geslaagde online Koningsnachtbingo herinneren, georganiseerd
door de Oranjevereniging. De opbrengst van deze bingo was voor
It Mienskar. Voorzitter Petrus mocht
een cheque in ontvangst nemen met
het prachtige bedrag €1022,30. Hier
zijn we natuurlijk ontzettend blij mee!
Bedankt Oranjevereniging! Maar
natuurlijk ook dank aan alle sponsoren en u voor het kopen van de bingokaarten. Tot snel in ’t Mienskar!
15
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Foto’s fan doe

Feest - troch Jan Hiemstra
No‘t de redaksje foar it kommende
feest in doarpskrante ferskine litte wol
ha ik mar ris yn de âlde fotodoaze
socht nei ‘feestfoto‘s’ fan doe en ik
kaam der twa wol hiel nijsgjirrige foto‘s tsjin.

Feest fiere wie en is yn in doarp in
moaie manier om de doarpsgenoaten mei-inoar yn’e kunde komme
te litten. No wie dat foarhinne fan
minder grut belang as hjoed-de-dei.
Doe’t Easterbierrum foar it grutste
part út Vissers, Ti(g)chelaars, al of net
mei (g)ch, Dijkstra‘s, Jukema‘s, Zwarten en Swarten, Houtsma‘s, Stellingwerf(ven), Jukema‘s (en no tink ik dat
ik al hiel wat famyljes hân ha) bestie,
dy’t ek noch by inoar op skoalle sieten en sitten hiene koene de minsken
inoar út de pin. Soks is hjoed de dei
hiel wat oars. Der binne minder Easterbierrumers, tal fan harren komme
wit wer hinne wei en it wurk is faaks
bûten it doarp. De winkels der’t de
boadskippen dien waarden binne
der net mear. Dêrom hat in doarpsfeest miskien nochwol in gruttere
funksje as ‘doe’.

Op dizze foto steane in oantal jongfammen der fleurich by. It moat feest
wêze, mar hokker feest wit ik net. Op
myn beppe nei, kin ik gjin ien op dizze
foto. Myn beppe Jetske Visser, berne
yn 1895 as dochter fan Sybren Visser
en Jantje Kamstra oan de seedyk.
Se stiet yn de lange wite jurk oan de
rjochterkant nêst har fyts. De jongfaam is yn 1917 troud mei Douwe
Tigchelaar en ik skat it yn dat se op
dizze foto noch frijfaam is. Der binne
ek al wat jonge froulju der’t wol in
manspersoan (de feint, de ferkearing?) efter stiet. In fyts (mei in hanrem
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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
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Vervolg - Foto’s fan doe

Feest - troch Jan Hiemstra
En dan de ûndersteande foto. Dizze is
út in lettere tiid en it kin hast net oars
as it is no wol oranje- of keninginnefeest. Ek foar dizze foto jild: wa’t sizze kin wa’t it binne dy stekt de finger
mar op. Yn myn oantekeningen ha
ik in pear nammen stean. De manlju
fan links nei rjochts binne Douwe Tigchelaar, mei dêrneist Rommert Stellingwerf en dan is ien fan de twa dy’t
dan komt Jetse de Jongnen ien fan
de twa is ûnbekend. Fan de froulju
dy’t sitte soe de middelste Ymkje (de
frou fan Rommert Stellingwerf) wêze
moatte. Se sjogge der feestlik út yn
harren wite klean en de manlju mei
in bysûndere mûtse op‘e holle en de
froulju mei blommen yn it hier. Dan
mei de oranjesjerp by de manlju om
it skouder en ien fan de froulju om de
mul net ûntbrekke. Oan de gesichten
is te sjen dat sa’n feestdei net samar
wat is. It soe wolris yn de 20-ger jierren
fan de 19e iuw wêze kinne.

op de foarbân, gjin fersnelling en wat
wy no it type ‘widdo’ neame wie yn
dy tiid in kostber besit. De fytsen binne fersierd, der moat dus wat oan
de hân wêze. It soe keninginnedei of
oranjefeest wêze kinne, mar om’t ik
skat dat it in foto út 1916 is, is der in
oare mooglikheid. Nei ’t Napoleon yn
1814 te Waterloo definityf ferslein wie
waard der fan 18 juny 1816 ôf jierliks
feest fierd. En om’t ik net in hiel soad
oranjesjerpen om sjoch soe de ein fan
de Frânske tiid wolris de oanlieding ta
it feest wêze kinne. It is dan yn 1916
presys 100-jier lyn! Wa ’t al dy oaren
binne dy’t op‘e foto steane wit ik net.
Miskien binne der noch Easterbierrumers dy’t dit witte. En miskien ha ik it
mei myn útlis by dizze foto wol by it
ferkearde ein. Wat ek noch nijsgjirrich
is: wêr is dizze foto nommen? Op de
terp?

Ik hoopje dat dizze foto’s út de âlde
doaze de Easterbierrumers fan hjoed
der ta ynspirearje der wer in moai
feest fan te meitsjen.

bouwbedrijf

Bouw op zeker met
goede garanties!

Hiemstra

Swaerderwei 31A• 8851 EG Tzummarum Tel: 0518-481578 • Fax: 0518-481135
info@bouwbedrijfhiemstra.nl • www.bouwbedrijfhiemstra.nl
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Oeverzwaluwenwand, oanbean foar Ierdswellen.
ek tige wichtich is it sociale aspekt.
Dêr waard ek noch frege mear omtinken te hawwen foar fûgels, foar in
noch een bredere opset fan it realiseren fan it biologische en edukatiefe
programma. Neist de Kleastertún leit
in basin fan wetter bedoeld foar de
túnboukassen en geskikt foar it oanlizzen fan in Oeverzwaluwenwand.
Yn it foarjier 2019 is de wand pleatst
mei nêst yngongen en wie it ferrekte spannend dat de swellen it foar
nest gelegenheid akseptearje soenen. Wat in ferrassing dat de earste
ierdswellen de oanbeande wenten
yn beslach namen mei in oantal fan
ûngefear 10 briedpearen.

In oantal jierren lyn waard fan út de
doarps mienskip besluten in oantal
folkstúntsjes, dêr’t gjin interresse foar
wie, gear te foechjen en dêr foar yn’t
plak in gemienskippelike doarpstún
oan te lizzen. Dêr waard foaral griente
siedde, blomperkies oanlein en fruitbeammen plante mei in biologische
opzet. Foar de bestowing waarden
bije-kasten en ynsektenhotels pleatst.
It ûnderhâld en skjinhâlden fan ûnkrûd
fynt plak op frijwilliche grûnslag. Foar
it meinimmen fan griente en fruit wurd
in lytse fergoeding frege.
Dizze opset krieche ûnder de namme
Kloostertún yn de media, sawol krante as televyzje grutte oandacht, mar

Yn 2020 wie it oantal briedpearen
tanommen oant 40-50 en is it in grut
spektakel fan kommende en geande
swellen foar nêsteljen en it fuorjen fan
nêstjongen.
Mei de oanwêchigens fan de gatten
yn’e wand, de tagong wer’t tunnels
groefen wurde fan ûngefear 40 cm
en op it ein in nêst bout wurd. De
ierdswellen ha sterk de foarkar alle
briedseizoenen in nije tunnel te grave
en is it needsaaklik de âlde tunnels
fan it foargeande jier wer mei sân
oan te fullen. It ûnderhâld moat foar
it briedseisoen plak fine om fersteuring foar te kommen. It neist lizzende
kraanbydriuw Jelgerhuis stelt in kraan
beskikber en de wurksumens kinne
makkelik útfierd wurde mei de kraanbak oer de râne.

Wy sjogge dêr nei út dat de ierdswellen fan út Súd-Afrika werom komme
en yn grutte oantallen wer nêstelie
gean. En op koarte ôfstân in prachtich byld krije fan ien grutte griemel
fan de swellen op syk nei eigen wente sunder hûs nummers mei ferskate
aktiviteten.
It is in geweldiche oanwinst dat de
nêstwand leid tusken de biologische
kleastertún en de neist lizzende túnbouwkas, mei teelt fan biologische
produkten, mar ek ticht by it biologisch buorkjen fan Gerrit en Petra,
ynsekten frij binne fan bespuite ynsekteside.

De ierdswellen ha in sterke foarkar, de
flecht nei de nesten moatte frij wêze
fan bygelyks heech opgroeiend reid
of opslach fan beam strûkjes. Mei in
waadpak oan besyket Jan it reid midden yn it basin fuort te heljen, mar rekke gehiel oerstjoer troch dat der wei
sakke yn’e weake boaiem en in lûde
gjâlp die: Oh, heit help my!!! Kraanmasjinist soan Albert hat de kraanbak
oanrikt en Ortwin en Joop ha Jan gehiel oerstjoer wer yn de bak lutsen. Op
de wâl, wie der efkes net oansprekbar mar nei in lichte reanimatie seach
er it ljocht wer.

20

Ierdswelle wurkgroep: Albert, Ortwin,
Jan, Joop en Renske foar de dokumintaasje.
Joop.
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Website Oosterbierum.info
toegevoegd kan worden. Enkele
maanden geleden heeft Sijbe Wop
Houtsma het stokje van Betty overgenomen en is al enthousiast op pad
geweest. Samen met Jolanda van
der Veen-Geveke gaat hij de website
zo goed mogelijk bijhouden. Maar ze
kunnen het niet alleen! Heb je nieuws,
een mooie foto of een agendapunt?
Geef het door via info@oosterbierum.
info zodat we dat op de website kunnen zetten.

Sinds 2008 heeft Dorpsbelang Oosterbierum/Kloosterlidlum de website
www.oosterbierum.info in de lucht.
De belangstelling hiervoor is groot, zo
blijkt uit de bezoekersaantallen: het
laatste kwartaal van 2020 waren er
tussen de 500 en 600 unieke bezoekers per maand. In januari 2021 was
dit aantal 636, in februari 493 en in
maart 781 (ons dorp heeft circa 500
inwoners).
Reden voor Dorpsbelang om de
website een upgrade te geven. Bezoek de vernieuwde website om te
zien wat er is veranderd. Hebben
jullie als bezoeker nog een leuk idee
om toe te voegen aan de site, geef
het door! Dan wordt gekeken of het

En last but not least: Langs deze weg
willen we Betty bedanken voor haar
jarenlange inzet voor de website.
Ga voor het laatste nieuws naar
www.oosterbierum.info.

Gratis poepen
de rioolheffing vanaf 1 januari 2021.
Dus heden niet meer gratis poepen in
de Sint Joris Tsjerke!

Heel graag hadden we alle dorpsbewoners in de afgelopen drie jaar uitgenodigd om gratis gebruik te maken
van het toilet in de Sint Joris Tsjerke.
Maar nu is het te laat! Wat is er aan
de hand?
Bij het samenvoegen van gemeenten
tot de nieuwe gemeente Waadhoeke drie jaar geleden, werd er vergeten een belastingaanslag voor afvalwater naar de godshuizen te sturen.
Een foutje. De gemeente gaat niet
naheffen, maar start het innen van
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Conclusies enquête nieuwbouw
men verpaupering wil voorkomen en
wil dat dit wordt aangepakt waar het
al aanwezig is. Ook is er behoefte om
het dorp en de omgeving nog aantrekkelijker te maken met meer groen.

Op verzoek van inwoners agendeerde het dorpsbelang de ‘nieuwbouw
in Oosterbierum’ voor de jaarvergadering van 2019 . De vraag was of er
behoefte aan nieuwbouw is én (toen
die behoefte er bleek te zijn) welke
mogelijke locaties er zijn voor nieuwe
woningen. Met een projectie van het
dorp van Google-maps werden de
verschillende mogelijkheden besproken. Op verzoek van de vergadering
pakte het bestuur de uitdaging op
met een voorstel voor nieuwbouw te
komen.

Met de enquête wilde het bestuur
ook bevestigd krijgen dat er daadwerkelijk een behoefte is aan nieuwe woningen. Het antwoord daarop
blijkt een volmondig ja te zijn. Meer
dan twintig mensen gaven aan interesse te hebben in een andere woning in Oosterbierum. Daarbij gaf het
merendeel van de geïnteresseerden
aan op zoek te zijn naar een nieuwbouw koopwoning in verschillende
prijsklassen en afmetingen. Een deel
gaf aan eventueel ook een andere
goede huurwoning te zoeken of over
te willen stappen van koop naar huur.
Wanneer inwoners uit ons dorp overstappen naar nieuwbouw komen
er andere woningen in het dorp vrij.
Hierdoor ontstaat ruimte voor doorstroming en kunnen we straks ook
nieuwe inwoners in Oosterbierum verwelkomen.

Een belangrijke eerste actie voor dit
plan, was de enquête die eind september 2020 huis-aan-huis is rondgebracht. Met de enquête wilde Dorpsbelang meer informatie verzamelen
over gedachten en wensen die onder de inwoners leven. Ruim een
kwart van de inwoners reageerde op
deze enquête, en de uitkomsten delen we graag met u.
Uit de resultaten komt naar voren
dat inwoners tevreden zijn over hun
woonsituatie in Oosterbierum en
Klooster-Lidlum. Men wil er ook graag
blijven wonen, maar door gebrek aan
(betaalbare) woningen en de lage
doorstroming is dit vaak niet mogelijk.
Woningen voor starters, voor ouderen en levensloopwoningen zijn niet
in voldoende mate aanwezig. Uit de
op- en aanmerkingen blijkt ook dat

Om aan de vraag naar nieuwbouw
te kunnen voldoen is er een geschikte
locatie nodig. Tijdens de jaarvergadering kwam de akker aan de Stasjonsreed als meest gewenste locatie
naar voren. In de enquête werden
ook andere locaties aangedragen,
zoals het kaatsveld, het speeltuintje
24

Het bestuur en de werkgroep stelt uw
inbreng zeer op prijs. De exacte datum en tijdstip maken wij bekend op
www.oosterbierum.info.

aan de Alef van Idsingawei, de Terp
in de dorpskern en locaties buiten
de dorpsgrenzen aan de noordzijde
van het dorp. Deze getipte locaties
blijken echter minder geschikt of zelfs
onmogelijk, omdat ze te kleinschalig
zijn, op rijksmonumenten liggen, grenzen aan bedrijventerreinen of landschappelijk niet zijn toegestaan.

In contact met geïnteresseerden!
De enquête was anoniem, maar nu
komen we graag in contact met
dorpsgenoten die concrete interesse
hebben in een woning in het nieuwbouwplan. Van verschillende inwoners weten we hun belangstelling,
maar toch vragen we om interesse
nog eens per mail te bevestigen.
Met de geïnteresseerden willen wij
graag op korte termijn gesprekken inplannen om verder te praten over eisen en wensen. Wij verzoeken u vóór
15 juli aanstaande contact met ons
op te nemen door een bericht te sturen aan nieuwbouw@oosterbierum.
info.

Hoe nu verder?
De werkgroep Woonvisie Oosterbierum komt bij elkaar om vervolgstappen te bespreken en uit te werken.
Daarbij ligt de focus op de locatie
aan de Stasjonsreed. Voor de ontwikkeling van dit gebied als woonlocatie
is een aantal uitgangspunten vastgesteld. Zo willen we bouwplannen
ontwikkelen voor onze eigen inwoners, duurzaam en toekomstgericht
bouwen en moet er volop ruimte zijn
voor groen en water. Deze uitgangspunten zijn zowel in lijn met de nieuwe
(nog in ontwikkeling zijnde) dorpsvisie,
als met een aantal andere landelijke,
regionale, provinciale en gemeentelijke visies en agenda’s waarmee wij
te maken hebben. We zijn immers
geen eiland in de wereld om ons
heen.

Ook voor verdere vragen en opmerkingen kunt u via dit e-mailadres contact met ons opnemen.
Wilt u dit liever schriftelijk doen, gebruik dan het in deze editie van de
Sint Joris bijgevoegde inlegvel en
doe dit in de bus op Buorren 16.

Na de zomer zullen we – wanneer
Corona het weer toelaat – een voorlichtingsavond in it Mienskar organiseren om informatie te delen en weer
informatie uit het dorp op te halen.
25
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Wie Wat Waar
Voor meer informatie over Oosterbierum en de diverse activiteiten kunt u
terecht op: www.oosterbierum.info
Dorpsbelang
Secr. Renske Mons-Spithoff
Eilânswei 7
8854 AW Oosterbierum
dorpsbelang@oosterbierum.info

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

Huisarts

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

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

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

Gemeenschapscentrum It Mienskar

Huisarts

Kindernevendienst
Petra Jukema - Smink
Haerdawei 44
8854 AC Oosterbierum
Tel: 0518-481 234
Jeugdclub:
Nynke Koopmans
Terp 1
8854 AD Oosterbierum
0518-850 244

De Flambou
Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum
deflambou@cbo-nwf.nl
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Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
t.zuidema@ziggo.nl

Chr. Oranjevereniging

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

Chr.basisschool De Flambou

Toneelver. “Ferdivedaasje”

Diaconie:
Jessy en Johannes Wolbers
Buorren 2
0518-481005
fam.wolbers@gmail.com

Protestantse Gemeente
Oosterbierum-Wijnaldum

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

Huisartsenpraktijk Eisinger- Jalink
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-481 232
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Kaart- en biljartvereniging
De Famkes

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

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

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

Ouderensoos Oosterbierum
A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

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

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Stichting Kinderopvang

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

Vijverstraat, Franeker
0517-380 680

Samen uit eten in eigen dorp
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Van de jeugdclub
Wie Wat Waar
Dierenartsenpraktijk NW Friesland

Energie Coöperatie Oosterbierum

Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100

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

Zorgcentrum De Batting

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

Jetting 1a
8862 AK 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

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

Terp 10 Communicatie

Na een vreemd tweede seizoen
hebben de clubkinderen toch alweer
een paar leuke activiteiten gedaan.
De standaard programmering die
we in september zo mooi in elkaar
hadden gezet, hebben we helemaal
losgelaten. Er zijn andere activiteiten
voor in plaats gekomen. Zo hadden
we op een vrijdagavond een onlinebingoavond, enkele weken later
hadden we een online-bakworkshop
en hebben we elkaar in het “echt”
getroffen op het land, bij het
fierljeppen.

Omdat dit zo’n vreemd seizoen is
hebben zij gelukkig besloten nog heel
even aan te blijven, maar dan stopt
het toch echt. Zit uw kind op club,
of komt uw kind op club (welkom
vanaf groep 4/8 jaar) dan hierbij een
oproep om vrijwilliger te worden. Het
kost echt niet heel veel tijd, aan het
begin van het seizoen maken we een
programma, dat splitsen we op en zo
regelt iedereen 2 of 3 activiteiten voor
dat seizoen. Heb je belangstelling?
Meld je gerust bij de voorzitter: Nynke
Koopmans (06 119 159 54)

Normaal gesproken stopt club in mei,
na het clubkamp. Kamp kon helaas
ook niet doorgaan, dit hebben
we voor de huidige clubkinderen
verplaatst naar september. We zijn
van plan om nog bij u langs te komen
voor het donateursgeld, vorig jaar
hebben we dit niet gedaan. Met
het donateursgeld betalen we o.a.
activiteiten, materiaal, clubkamp
etc. De ouders van de clubkinderen
betalen ook nog clubgeld. Ook
de verloting in de pauze van de
playbackshow is een inkomstenbron,
helaas viel deze ook weg.

De kinderen genieten van club. Tot
voor kort waren wij de grootste en
actiefste club van heel Noordwest
Friesland in deze leeftijd. Zet de
traditie voort en kom helpen om leuke
activiteiten op te zetten. We staan
altijd open voor leuke ideeën, niks ligt
vast en geef er je eigen draai aan.
Niet alleen ouders, maar iedereen
mag zich natuurlijk aanmelden.
Vriendelijke groet van de Clubleiding
De Koekefretters

Met 5 personen draaien we club.
Nynke, Baukje en Esther zitten in
het bestuur en samen met Hein en
Ruben draaien zij de clubs. Na dit
seizoen zouden tenminste 3 leden
stoppen.........

Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl
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WIST U DAT…..
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Het soms moeilijk is om links en
rechts uit elkaar te houden
Dat Klaas H en zijn compagnon
de opdracht kregen boompjes te
planten aan het schelpenpaadje
Zij rechts de ene en links de
andere moesten planten
Zij toch een creatieve versie
hadden van links en rechts
Zij misschien “hun” versie een
mooiere plek vonden
Een automobilist ook rechts en
links niet meer kon onderscheiden
Hij/zij toen maar rechtdoor ging
en op schelpenpaadje terecht
kwam
Hij/zij “per ongeluk” de net
geplante boompjes raakte en ze
in de sloot duwde
Hij/zij dit misschien een mooiere
plek vond voor de boompjes
It Mienskar nu ook weer binnen
open mag
Ype het opeens smoordruk krijgt
met alle vergaderingen
Hij van hot naar her vliegt om
iedereen maar te bedienen
Daan en Gerrit Jan hun eerste
stoten op het biljart weer konden
doen
Zij het trucje nog steeds niet
verleerd zijn
De ballen je nu weer links of
rechts om de oren vliegen
De helft van het dorp al een
vaccinatie heeft gehad
Zij nu iedereen die ze tegenkomen

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
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uitgebreid gaan knuffelen
Dat sommigen van schrik daarom
nog maar even binnen blijven
Het
oude
café/bakkerij
is
gesloopt
Alleen de voorgevel er nog staat
Iedereen vol nieuwsgierigheid
langs de voorgevel van het café
wandelt
Er
nu
een
Coronaproof
wandelroute is aangelegd om
besmettingen te voorkomen
U rechts via de Paul de Cock
leane heen gaat
En links via de Buorren weer terug
moet
We nu maar hopen dat u links en
rechts kunt onderscheiden
Iemand
waarschijnlijk
de
snelheidscontrole
op
de
Haerdawei wilde ontwijken
Hij/zij bij het horen van de
snelheidscontrole rechtsomkeert
maakte
Hij/zij hierdoor waarschijnlijk het
bord Oosterbierum op links heeft
geraakt
Er heel wat vrouwen in ons dorp
in blijde verwachting zijn
De lockdown er straks mooi
voor zorgt dat de Flambou blijft
voortbestaan
Links of rechtsom het toch een
ingewikkelde puzzel was om een
dorpsfeest te organiseren
Wij hoe dan ook er toch van
gaan genieten

•
•

•

De “mysterieuze” kaboutertjes
weer hard aan het werk zijn
Zij nu ook al het slot van het
kaatshokje aan het volproppen
zijn met hun toverstokjes
Maar onze eigen kabouter

•
•

door het raam naar binnen is
geklommen
En zo het slot en het kaatshokje
heeft gered van zijn ondergang
*Wij u een hele mooie zomer
toewensen

De Schakers

nen om de schaakstukken, die aldaar
bewaard worden, op te halen. Het zijn
trouwens zeer bijzondere schaakstukken. Ze werden indertijd gemaakt door
leerlingen van De Flambou.

Een bijzondere waarneming! Tijdens de
mooie zonnige dagen voor Pasen was
er plotsklaps activiteit aan de stamtafel
midden in ons dorp. Studenten Daan
en Jan de Vries bleken bij hun ouders in
Oosterbierum te bivakkeren en waren
op het lumineuze idee gekomen om
eens een potje te gaan schaken buiten
aan de grote stamtafel.

Daan en Jan zijn zeer tevreden met de
mogelijkheid om buiten te schaken.
Mocht er iemand op een mooie zomeravond zin hebben om buiten in de
avondzon een potje te schaken, wie
weet kan diegene dan een van de studenten strikken als tegenstander.

De bewoners van Keatsebuorren 17
schrokken zich een hoedje: nog nooit
was er iemand aan hun deur versche31
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Even binnenkijken bij IKC de Flambou
Verbinden
Dit schooljaar verbinden wij Building
Learning Power (BLP) aan onze missie
en visie.

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

vindingrijkheid, reflectief vermogen,
veerkracht en interactie van en
tussen de leerlingen. Dit oefenen wij
o.a. door samenwerken, plannen,
logisch redeneren en doorzetten.
De BLP bereidt kinderen voor op de
toekomst!

Als team zijn wij in 2016 in aanraking
gekomen met BLP. Het doel van
BLP, ontworpen door Guy Claxton
en gebaseerd op onderzoek in de
praktijk, is om het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, op
school én daarbuiten. Centraal staat
het creëren van een leercultuur in de
groepen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin leerlingen
systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op
te lossen. Uit onderzoek is gebleken
dat leerlingen die meer vertrouwen
hebben in hun eigen leervermogen
sneller en beter leren. BLP vergroot
het concentratievermogen en het
leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat de leerresultaten omhoog
gaan.
Een belangrijk aspect van BLP is dat
het leerlingen taal geeft om over
leren te praten, waarbij de moedertaal van het kind het uitgangspunt is.
Hierdoor beseffen ze wat hun eigen
rol en verantwoordelijkheid is in hun
leerproces. Dit lijkt iets kleins, maar
het is een belangrijke stap in het
bewustwordingsproces van kinderen.
In elke groep gebeurt dit op eigen
niveau.
BLP richt zich op het ontwikkeling van

We hopen dat er dit schooljaar nog
een koffieochtend kan plaatsvinden
zodat we u iets van deze verbinding
kunnen laten zien!
Coronatijd - verbindingstijd
In deze Corona tijd blijven we proberen, bij alles wat we doen, te denken
in de mogelijkheden die de coronatijd ons biedt. Gelukkig mogen er
weer mensen van buiten de school
binnen komen als het gaat om ondersteuning van het onderwijs voor
de kinderen.
Zo is op 20 april Lida Dijkstra, de berneboekenambassadeur, op school
geweest. Lida Dijkstra is kinderboekenschrijfster. Zij schrijft in het Nederlands en het Fries. Eén van haar
prentenboeken is maar liefst vertaald
in negen talen! Ze heeft in alle groepen voorgelezen en ook verteld hoe
ze komt op nieuwe ideeën voor het
schrijven van nieuwe boeken. Voor
de kinderen van alle groepen was
dit een hele leuke activiteit. Op 25
mei is Cees Glashouwer, vrijwilliger
bij voedselbank De Helpende Hand,
naar aanleiding van onze samen33
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Vervolg - Even binnenkijken bij IKC de Flambou
haald heeft het mooie bedrag van €
159,50 opgebracht!! Van de papieropbrengst worden extra zaken voor
de kinderen aangeschaft zoals leesboeken, spellen, etc. Van alle ouders
wordt verwacht dat zij mee helpen
om het oud papier op te halen. Door
het ontvangen oud papiergeld kan
de ouderbijdrage lager gehouden
worden.
De data voor 2021 waarop het papier opgehaald wordt zijn; 15 mei, 3
juli, 4 september en 6 november. De
start van de inzameling blijft 9:00 uur
bij het parkeerterrein van It Mienskar.

werking met de Sint Joris-tsjerke in de
Stille Week voor de voedselbank, in
de midden- en bovenbouw geweest
voor een gastles. Hij heeft de kinderen met een PowerPoint verteld over
de voedselbank, wat is het, voor
wie is het, wat gebeurd er allemaal.
Voor de kinderen heel interessant om
hierover te horen en te zien!
De dag van schoolleider
Op 21 april is er door dorpsbelang
een prachtige fleurige verrassing op
school gebracht, in het teken van de
dag van de schoolleider. Er zat een
kaartje bij met daarop geschreven;
Als dank voor alle goede zorgen
voor onze kinderen. Veel plezier. De
dag van de schooldirecteur. Namens het dorp.
Samen, alle teamleden, dragen we
de zorg voor alle kinderen van de
Flambou. Heel hartelijk bedankt voor
deze mooie attentie!!

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

Nieuwe aanmeldingen van
leerlingen
Is uw kind 3 jaar? Dan mag u uw
kind aanmelden op school en zodra
uw kind 4 jaar is geworden, verwelkomen wij uw kind graag!! Voorafgaand mogen de kinderen altijd
6x komen proefdraaien, waarvoor
de groepsleerkracht contact met u
opneemt.
In een eerste kennismakings- en
intakegesprek vertellen de directie
en de IB-er u graag van alles over de
Flambou en kunt u de vragen die u
hebt stellen.

Alternatief schoolreisje
Helaas gaat ons geplande schoolreisje opnieuw niet door. Maar er
is een mooi alternatief waarbij de
echte schoolreis-hap niet ontbrak.
We hebben samen een prachtige
dag gehad!

In hertlike groet,
Het team van de Flambou
Mei 2021

Oud papier
Het papier wat in maart is opge-
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Kerk & Dorp
de Protestantse Kerk komen mensen
samen rond het evangelie van Jezus
Christus. Samenleven in geloof, hoop en
liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid.

De Sint Joris Tsjerke, het middelpunt van
Oosterbierum, is rond 1200 gebouwd.
Het schip van de kerk werd in de 14e
eeuw in oostelijke richting uitgebreid en
in de 16e eeuw verhoogd en voorzien
van gotische spitsboogvensters. De kerk
was oorspronkelijk gewijd aan Sint Joris.

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

De Protestantse Gemeente in Oosterbierum en Wijnaldum is een mienskip
van leden en belangstellenden, waarin
het geloof op veel verschillende manieren wordt beleefd. Wij zijn een open,
brede en laagdrempelige gemeente,
waarin plaats is voor iedereen en waarin iedereen om zijn of haar eigenheid
wordt gewaardeerd.

De legende van Sint Joris en de draak:
Het verhaal begint in Noord-Afrika waar
een draak het dorpje Silene onveilig
maakt. De draak eist iedere dag een
schaap en een jong meisje om zijn honger te stillen. Dagelijks loten de dorpelingen welk meisje aan de draak wordt
opgeofferd. Toen het lot de prinses aanwees en zij buiten de stadsmuren angstig stond te wachten arriveerde een
moedige Romeinse soldaat, Joris.
De soldaat had van de draak gehoord
en kwam om te helpen. Joris slaagde
erin de draak te doden en won zo de
harten van de dorpelingen. De mensen
beloofden hem goud en zilver, maar
het enige dat hij van de mensen vroeg
was dat zij zich zouden laten dopen. De
koning en de inwoners van Silene bekeerden zich tot het christendom. Op
de plaats waar de draak gedood was
bouwden ze een kerk gewijd aan Maria
en Sint Joris.

Elke zondagmorgen om 9:30 uur is er
in onze dorpskerk een kerkdienst, waar
iedereen van harte welkom is. Tijdens
Coronatijd waren diensten bijna niet
mogelijk, gelukkig hebben we thuis via
de computer wel verbinding kunnen
leggen met kerken en vieringen. Vanaf
begin mei zijn er wel weer diensten in de
Sint Joris Tsjerke en we hopen binnenkort
ook diensten via livestream uit te kunnen zenden. Komende zomer hopen
we van 3 juli – 11 september in het kader van Fryslân-Tsjerkepaad onze mooie
dorpskerk weer open te stellen voor bezoekers, op de zaterdagmiddag van
13:30 tot 17:00 uur. Van harte welkom!

De Protestantse Kerk in Nederland is deel
van de wereldwijde gemeenschap
waarin mensen het goede nieuws van
Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. In

Dit oude huis van hout en steen, dat
lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
37
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Vervolg - Kerk & Dorp
Hartelijke groet namens de kerkenraad
van de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum van Harm Zwart
(voorzitter) en Ulbe Tjallingii (predikant)

van wie zijn voorgegaan.
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
(Lied 280, Sytze de Vries)

Fryske Flinter onze energiecoöperatie

Tsjerkepaad 2021

Fryske Flinter is de energiecoöperatie van Oosterbierum Klooster-Lidlum. Enkele
jaren geleden legden we zonnepanelen op de Flambou. Dat levert het dorp
veel voordelen. Met de opbrengst van de zonne-energie kunnen we via ons
eigen Fonds initiatieven van verenigingen en anderen in het dorp financieel
ondersteunen. Particulieren die aan het zonnedak deelnemen kunnen op een
financieel aantrekkelijke manier schone stroom opwekken en betalen over hun
eigen stroom bovendien geen energiebelasting.

Goed nieuws, Tsjerkepaad 2021 gaat
door!
Vanaf 3 juli zal onze mooie Sint Joris Tsjerke een aantal zaterdagen open zijn van
13.30 tot 17.00 uur. We houden ons hierbij aan de regels van het RIVM m.b.t. het
coronavirus zoals die op dat moment
zullen gelden.

Ook wie geen zonnepanelen afneemt van Fryske Flinter, kan het dorp steunen
door klant te worden van Energie VanOns. De energiemaatschappij maakt
jaarlijks zo’n € 75 aan Fryske Flinter over voor iedere klant die zowel stroom als gas
afneemt. Die bijdrage vult het Fryske Flinter Fonds waarmee projecten in ons dorp
gesteund worden.

een Tweede dak

Komend voorjaar legt Fryske Flinter een tweede zonnedak aan. Daarvoor
plaatsen we panelen op de boerderij van Jelle Seerp Jukema. Ook u kunt hier
dan aan deelnemen. Daarover informeren we u in de lente-editie van de Sint
Joris.
Fryske Flinter gaat ook samenwerken met onze buren van Sexbierum Pietersbierum.
Zij worden komend jaar onderdeel van onze energiecoöperatie.
Heeft u vragen over ons tweede dak? Mail ons via info@fryskeflinter.nl

Zie ook:
www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl
www.tsjerkepaad.nl

dagen met vaak verrassende bezoekers en verhalen. Lijkt het u leuk om mee
te helpen, geef u dan op bij mij of kom
eens meelopen.
Intussen kunt u alvast genieten van het
lied Samen Sterk van Corinne Staal, via
de link https://www.corinnestaal.nl/samen-sterk-tekst-en-video/

Wat is het fijn om weer wat te kunnen,
om weer letterlijk de deuren open te
kunnen gooien. We hebben onze vaste
vrijwilligers bijna allemaal weer bereid
gevonden om 1 of meer zaterdagen de
gasten te ontvangen. De kerk en zijn verhalen staan centraal en verhalen heeft
onze kerk zeker genoeg.

We hopen op een prachtige zomer.
Gerrie Tichelaar
coördinator Tsjerkepaad Easterbierrum
Eilânswei 5
06-30268320
info@pgtichelaar.nl

Het is bij het verschijnen van deze Sint
Joris nog niet bekend of er voldoende
mensen zijn om alle 11 zaterdagen te
vullen, maar we hopen en verwachten
dat dit wel zal lukken. Het zijn mooie mid39
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Geld voor ons eigen dorp
lokale energie, kan de Kloostertuin bron
zijn van lokaal geproduceerd voedsel.
Daarbij moeten we ook meer gebruik
maken van wat lokale boeren produceren. Het is mijn inspiratiebron voor een
duurzame gemeenschap die om elkaar
geeft.’

nen. Daarom wil ik ook op de Kloostertuin vrijwilliger worden. Hoe gezellig was
het niet met NLdoet. Je bent er met elkaar in gesprek en ondertussen produceer je ook nog voedsel. Zo is de tuin als
het ware een plaatselijke kroeg.
Zoals Fryske Flinter de bron kan zijn voor

Fryske Flinter is de energiecoöperatie van Oosterbierum. Met een dak
vol zonnepanelen op de Flambou,
levert zij duurzame en goedkope
energie aan inwoners en bedrijven
in ons dorp. De winst die de coöperatie maakt keert het uit aan het
Fryske Flinter Fonds. Bovendien ontvangt het Fryske Flinter Fonds jaarlijks
ook zo’n 75 euro voor iedere dorpsgenoot die overstapt van de eigen
energiemaatschappij (bijvoorbeeld
Essent, Vattenfall, Oxxio) naar Fryske
Flinter en daar gas en stroom af gaat
nemen.

mijn zonnepanelen opleveren kon opslaan, dan zou ik los van het net kunnen
leven. Dat is een mooie gedachte.
In mijn ogen is het ook goed als dorp
zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn.
Dat is ook de reden dat ik overstap. Financieel word ik van die overstap niet
slechter, maar ook niet veel wijzer. Voor
het dorp is het toch wel een leuk bedrag
dat zo jaarlijks beschikbaar komt.
Toen ik ruim een jaar geleden in Oosterbierum kwam wonen kende ik Fryske
Flinter nog niet. De prijsverschillen tussen
de verschillende energiebedrijven zijn
gering, dus koos ik voor de maatschappij met het mooiste cadeau - een X-box.
Het cadeau van Fryske Flinter is zeker zo
mooi, ieder jaar 75 euro die in de gemeenschap wordt geïnvesteerd.
Het spreekt me aan dat je elkaar helpt.
Nabuurschap, omzien naar elkaar. Dat
zie ik ook in ons dorp nog terug, al is mijn
angst dat dit op den duur zal verdwij-

Bij het Fryske Flinter Fonds kunnen
mensen en verenigingen uit ons dorp
aankloppen voor een financieel
steuntje in de rug voor hun project.

Als dorp omzien naar elkaar
Dorpsgenoot Paul Bronsgeest besloot
deze maand energiemaatschappij Vattenfall vaarwel te zeggen en voortaan
zijn stroom en gas af te gaan nemen
van Fryske Flinter. ‘Op mijn huis aan de
Buorren liggen 6 zonnepanelen. Deze leveren 1.450 kilowattuur. Dat is twee keer
zoveel dan wat ik zelf gebruik met mijn
wasmachine, koelkast, televisie en zo.
Ik vind het echter mooi om zelfvoorzienend te zijn. Wanneer ik alle energie die
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Algemene ledenvergadering ‘De Laatste Eer’
Geef jij je mailadres ook aan ons door?
In het voorjaar deden we een oproep
aan onze leden het mailadres door te
geven.
Geweldig dat zoveel leden hier gehoor
aan gegeven hebben. Hartelijk dank
daarvoor!
Voor wie het mailadres nog niet doorgegeven heeft, hierbij het vriendelijke
verzoek dit alsnog te doen. Stuur je mailadres naar: de.leste.eare@gmail.com.

Vanwege de grote onzekerheid over
het verloop van het coronavirus heeft
het bestuur besloten de algemene ledenvergadering te plannen op: woensdag 3 november 2021.
Hopelijk is het coronavirus dan grotendeels onder controle en kunnen en mogen we weer iets meer. Noteer de datum alvast in je agenda.
De jaarverslagen van 2019 en 2020
staan inclusief de voorlopige cijfers op
de website: www.uitvaartfederatie.nl/
vereniging/oosterbierum-kloosterlidlum.
De website is ook te benaderen via de
website van Oosterbierum, bij Organisaties, Uitvaartvereniging.
Over beide jaren heeft de kascommissie de cijfers bekeken en goedgekeurd.
Tijdens de ledenvergadering worden de
cijfers nog ter goedkeuring voorgelegd
aan de leden.

Alvast hartelijk dank!
Wij wensen iedereen een mooie en gezonde zomer.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Uitvaartvereniging
De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum
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C. De in de voormalige gemeente Barradeel gevestigde verenigingen en stichtingen
die zich ten doel stellen werkzaam te zijn op het gebied van sport en cultuur;
De middelen waarmee deze financiële steun zal worden verleend, bestaan – uitsluitend uit de revenuen van het vermogen van de Stichting. Het eigen vermogen van
de Stichting wordt met toevoeging van de jaarlijkse inflatiecorrectie in stand gehouden.
Ieder jaar worden er één of meer bijdragen toegekend. De bijdrage wordt verstrekt
op grond van een aanvraag die door de gedoneerde is ingediend en die door het
bestuur van de Stichting is getoetst aan de doelstellingscriteria. Naast de doelstelling
genoemd in de statuten is er beleidsplan en een huishoudelijk reglement vastgesteld.
Het bestuur heeft op de volgende data op afstand vergaderd:14 januari, 14 maart, 12
mei en 13 oktober. De heer N.H. Zonderland was per 1 januari 2020 als bestuurslid periodiek aftredend. De heer Zonderland is herkozen voor een volgende zittingsperiode.
In het bijzondere jaar 2020 zijn er 5 financiële toekenningen gedaan. Zie hiervoor onderstaande overzicht.

Fonds Nij Bethanië te Tzummarum
Verslag van de activiteiten over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december
2020.
De Stichting Fonds Nij Bethanië is opgericht in het jaar 1997 en wordt bestuurd door
een bestuur bestaande uit 5 leden, die zitting hebben genomen op persoonlijke titel.
De bestuursleden komen bij voorkeur uit het werkgebied. Het werkgebied omvat de
grenzen van de voormalige gemeente Barradeel op 31 december 1983. Deze gemeente is per 1 januari 1984, vanwege een herindeling opgedeeld en in de naburige
gemeenten opgegaan.
De Stichting stelt zich ten doel het geven van financiële steun aan:
A. activiteiten die het welzijn van ouderen in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen, zoals verzorging, aangepaste huisvesting, eventuele verpleging thuis, enz.;
B. activiteiten die het welzijn van gehandicapten ( niet zijnde ouderen) in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen en / of gericht zijn op het verlenen van hulp aan
hulpbehoevende jongeren binnen de voormalige gemeente Barradeel;
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Het postadres waar u alle stukken m.b.t. een aanvraag naar toe kunt sturen luidt:
Stichting Fonds Nij Bethanië, Buorren 16, 8851 EN Tzummarum.
De aanvragen dienen compleet te zijn volgens de vastgestelde criteria in de statuten,
beleidsplan en het huishoudelijke reglement. Zie hiervoor onze website www.fondsnijbethanie.nl
Toekenningen in het jaar 2020

		

Aanvragende instantie:
		
1.
Oranjever. Sexbierum-Pietersbierum
2.
Prot.gem. Oosterbierum-Kl.Lidlum
3.
Prot.gem. Oosterbierum-Wijnaldum
4.
De Laatste Eer Oosterbierum
5.
Stichting Oosterbaan Synaeda

Totaal bedrag: € 11.850,00
Plaats:
Sexbierum
Oosterbierum
Wijnaldum
Oosterbierum
Tzummarum

Doel:
Cultuur
Cultuur
Cultuur
Cultuur
Cultuur

Het bestuur van Stichting Fonds Nij Bethanië.
N.H. Zonderland, voorzitter

A.C. Hartman, secretaris
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Consultatiebureau yn Easterbierrum

yn te rjochtsjen. Âlde tradities mei it ferneamen fan de pakes en beppes mei
de foarnamme reitsje yn ferfal, wêrmei
foarhinne de op ien folgjende generaties fan ôfstammeligen fan de famylje
herkenbar makke. Nô is de foarkar it ferneamen fan in top fuotballer of in top fotomodel mar ek nammen dy’t net meer
yn it wurdboek foarkomme.

Wy wisten net oars as de bern kamen út
de koal of brocht troch de earrebarre.
Foar dat it bern berne waard wie der
neat te sjen oan de oansteande mem,
alles wie fuort moffele achter oerbiediche grutte en wiide jurken en achter de
rom sittende skelk.
Yn de stjinwurdiche tiid wurd fuort daliks
at it aaike krekt oanslein is, de familie,
kunde en de buorlju op’e hichte brocht
fan it bliide nijs. Al ridlik gau waard de
klean ferwiksele foar positie-klean dy’t
strak om it opsette bûkje sit, mei noch
mar in lyts bultsje as in sinasappel. Hjirmei in signaal nei de bûtenwrâld kenber
meitsje, ik bin in oansteande mem.
Mei de nije technysk ûntwikkeling is het
tige wichtich fuortdaliks in scan te meitsjen wat se ferwachtsje kinne in jonkje
of famke. Dit hat it foardiel fuortdaliks
alfêst in passende widze, kleantsjes en
de kleur behang yn it sliepkeamerke

Yn it ferline by de berte wiene it froulje
yn it doarp dy’t hulp ferlienden by befallings en wiene bekend as “wylde baaksters”. Yn de top fjouwer wiene it Pieters
Jikke, Sjoerds Engeltsje, Eelkes Tryntsje, en
stjinwurdich noch de kreamheinster Johannes Jessy.
De kream oplieding wie yn dy tiid net
oan’e oarder, allinnich wat basale praktische kennis fan oerlevering mar mei
opstroepte mouwen wiene ûnmisbaar
foar dei en nacht as asistent by de hûs45
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Vervolg - Consultatiebureau yn Easterbierrum

Zonnestroom van Fryske Flinter
geeft energie aan u én aan ons dorp
Zeg uw oude energieleverancier gedag en word lid
van onze eigen energiecoöperatie, Fryske Flinter.
Voor ieder lid dat via ons groene energie (stroom en
gas) afneemt ontvangt ons dorp jaarlijks € 75*.
Overstappen? info@fryskeflinter.nl of bel 0518-481494

Fryske Flinter Fonds steunt initatieven tot € 250
Met de opbrengsten van
Fryske Flinter steunen we
lokale initatieven die de leefbaarheid in Oosterbierum en
Klooster-Lidlum bevorderen.
Vraag ook voor uw vereniging
of inititatief een bijdrage aan

bij het Fryske Flinter Fonds.
Stuur uw aanvraag voor
30 september 2021 naar
aanvraag@fryskeflinterfonds.nl
fryskeflinterfonds.nl
fryskeflinter.nl

* Energie VanOns bestaat uit meer dan 100 lokale energiecoöperaties,
waaronder Fryske Flinter. Winst die gemaakt wordt gaat terug naar de regio.

hiele middei yn beslach naam. Mar foaral it gefoel dat Easterbierrum wat oan
de kant set wie sûnder oerliz en noch
mei âld sear en ôfgeunst sitten bleaf.
Dit joech oanlieding in gearkomst te
hâlden foar it hifkjen yn it doarp sels in
konsultaasjeburo op te setten. It waard
wiidweidig besprutsen mei grutte belangstelling. Twa opties kamen oan de
oarder.
1: it foarstel it konsultaasjeburo wikseljend
te hâlden tusken de beide doarpen.
2 in konsultaasjeburo allinnich foar ús eigen doarp.

dokter (Jikke sels in húshâlding 12 bern).
Jessy wol gediplomeerd, opspjelde mei
it “Ooiefaarke” dy’t te pas en te ûnpas
en by rouw en trouw droegen waard.
Johannes wie foar Jessy fan grutte bestjutting dy’t op it mêd fan de kream
in soad praktische kennis opdie by de
froulje fan de streek, wer’t hij lâns gie mei
syn sútelweintsje.
Yntiids wie de medische soarch tanommen en waarden de lytskes nei de befalling as neisoarch regelmjittich kontroleerd yn de opgroei fase. De hûsdokter
mei ferpleechkundige hiene dan sprekoere yn it konsultaasjeburo yn Seisbierrum. De produktyfiteit fan lytse bern lei
yn die tiid yn Eastebierrum tige heech en
wie dúdlik sichtber op in fêst stelde datum, at in grut oantal froulju achter de
bernewein de dyk lâns rûnnen nei Seisbierrum en dêrnei wer werom kamen.

De lêste optie joech sterk de foarkar. It
plan waard wiidweidich besprutsen mei
ferskate mooglikheden fan oanpak. It
einbeslút in riedend konsultaasjeburo
mei in fêste rûte troch it doarp mar ek
foar bûten út. Hjirmei kamen se de memmen tige yn’e mjitte, mar derneist krige it
ek in grutte oandacht yn de media.

It joech ûnder de froulju noch al wat
frustaties dat se twongen waarden gehiel nei Seisbierrum,te moaten en it de

Skriuwer fan it konsultaasjeburo, j.j.
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Kloostertuin, juni 2021
Zomerse theetuin
In juli en augustus is de tuin op zondag
weer open als theetuin van 13.00 tot
17.00. In totaal 9 keer. Ben je nog niet
benaderd als vrijwilliger om 1 middag
mee te helpen, maar lijkt het je wel leuk,
stuur even een mailtje aan Hermien Moning, hermien.moning@gmail.com.
Ook wanneer je het leuk vindt om over
de invulling van het programma na te
denken ben je van harte welkom. Wilt
u meer weten over de Kloostertuin, zich
opgeven als vrijwilliger of heeft u vragen
voor ons, ons mailadres is info@kloostertuinoosterbierum.nl

NLdoet; vele handen maken licht werk
Afgelopen zaterdag 29 mei was NLdoet
op de Kloostertuin. Doordat het van 13
maart naar nu was uitgesteld, was er
gelukkig meer mogelijk. Bovendien was
het na een lange koele periode geweldig weer om hard aan de slag te gaan
in de tuin.
In totaal kwamen er bijna 20 mensen
langs om te helpen. Naast de vaste
vrijwilligers ook mensen die voor een
ochtend even kwamen mee helpen.
Tijdens de koffie waren er drie picknicktafels nodig om iedereen een plek op
afstand te bieden. En aan het einde
van de ochtend werd er geluncht met
soep en broodjes van Ype. Dit keer in de
buitenlucht op de tuin en nog niet in het
Mienskar, zoals anders.
Met zoveel mensen is er heel wat werk
verzet. Zowel in de kas als in de volle
grond staat al heel wat groente.

U kunt ons natuurlijk ook gewoon in het
dorp aanspreken.
Bestuur Kloostertuin
Johannes Wolbers, Suzanna Hoeksma,
Fokke Visser, Sybren van der Werf, Rindert Wolbers en Hermien Moning

Welkom op de Kloostertuin
De Kloostertuin Oosterbierum is weer volop open.
• op zaterdagochtend voor een kop koffie of thee
van 9.30 tot 12.30 uur,
• op zondagmiddag (in juli en augustus) voor muziek,
koffie, thee en gezelligheid van 13.30 tot 17.00 uur,
• op zaterdagochtend om zelf mee te tuinieren
(vanaf 09.30 uur),
• en alle dagen om er een kijkje te nemen.

WORKSHOPS op de Kloostertuin
Lydia Pieksma geeft op de Kloostertuin de workshop
‘Planten drukken in klei’. Tijdens de workshop maak je
een kunstwerk voor aan de muur of een groot bord of
dienblad. De workshop duurt van 13.00 tot 15.00 uur en
kost € 40 (inclusief klei, afbakken koffie en/of thee).
Opgeven kan via www.lydiaelisabethpottery.nl.
De workshop wordt 6 keer op zaterdag gegeven,
namelijk op 12 en 19 juni, op 3 en 31 juli en op 7 en 14
augustus.
Kloostertuin Oosterbierum vindt u tegenover
Sint Jorisstrjitte 22 in Oosterbierum
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Duizendpoot met Fantasie
Frouke heeft naast het vele vrijwilligerswerk en de opvoeding van hun kinderen, ook altijd gewerkt. Ze heeft in
vele kledingwinkels gestaan, wat haar
modebewustzijn weer verklaart. Is jaren
als Tupperware demonstratrice bij vele
vrouwen over de vloer gekomen. Ook is
ze ambtenaar van de Burgerlijke stand
geweest. Zo heeft ze haar eigen zoon
en schoondochter getrouwd, maar ook
een beppesizzer in het echt verbonden.
Heel bijzonder! Frouke vertelt dat het
voltrekken van het huwelijk haar op het
lijf geschreven was. Het is net als toneelspelen, je maakt en vertelt een mooi
verhaal over het bruidspaar en maakt
voor hun die dag bijzonder. En waren er
kinderen bij dan maakte ze van het huwelijk een sprookjeshuwelijk.

Soms mag je een interview doen waarvan je op voorhand al weet dat dit bijzonder wordt. Frouke van der Zee heeft
onlangs haar huis verkocht en is in Franeker gaan wonen. Frouke is één van
de oprichtsters van de Sint Joris, daarom
mag haar verhaal niet in de Sint Joris
ontbreken. Het is het afscheid van Aagje
en Jaike van “om e Toer”.

Hoe het begon…
Frouke zat in de jeugdraad en is samen
met de andere raadsleden gestart
met een jaarlijkse toneelavond met
de jeugd voor het dorp. Van daaruit is
het “koekefretters petear“ ontstaan. Dit
deed ze onder ander samen met meester Osinga en juffrouw Riekje. Maar ook
Fokke Visser en Tiet Dijkstra hebben hier
aan meegedaan. Zelf teksten en muziek
schrijven en jaarlijks een uitvoering. Alle
stukjes en sketches hadden betrekking
op het dorp en de inwoners. Zoals Frouke zelf zegt: de kracht zit hem erin dat
je van iets kleins met veel fantasie iets
groots kan maken.

Frouke, haar man Henk en hun 5 kinderen zijn 50 jaar geleden verhuisd van
Franeker naar Oosterbierum. De reden
van verhuizing was: varkens! Haar man
Henk wilde heel graag varkens houden
en dit kon niet bij hun huidige woning in
Franeker. Na lang zoeken vonden ze de
juiste ruimte in Oosterbierum Er kwamen
varkens (wat overigens niet Frouke haar
hobby was) en daarnaast waren ze beiden snel actief in het dorp.
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sers blijven slapen, een soort B&B. Prachtige verhalen kan ze erover vertellen,
wat voor interessante en mooie mensen
dan bij je aan de tuintafel zitten.
Daarnaast heeft ze ook met de Kerstdagen haar huis jarenlang open gesteld
voor een kerstmaaltijd met 8 gasten van
de Zonnebloem. Frouke geeft aan dat
er weken voor kerst veel wordt georganiseerd voor de ouderen maar op kerst
zelf blijven ze alleen. Hier bracht zij verandering in om elk jaar haar maaltijd te
delen met andere ouderen. Dit deed ze
in samenwerking met Griet de Vries. En
mooie verhalen komen dan weer naar
boven. Ze heeft er zelfs een mooi verhaal over geschreven in de Sint Joris.

Deze gave heb ik van mijn vader; die
kon ook heel goed schrijven, toneelspelen en had veel fantasie.
Toneelspelen heeft ze zelf niet veel gedaan maar ze had over veel toneelstukken de regie. Ze heeft een cursus
regisseren gevolgd en zo is de toneelvereniging van Oosterbierum ontstaan.
Frouke vertelt dat de toneelvereniging
toen wel 25 spelende leden had. Ieder
wilde graag meespelen. ‘De eerste keer
dat we gingen repeteren hebben we
gewoon wat mensen uit de soos gehaald en ze op het toneel gezet. Bleek
een gouden greep te zijn!’
1860
Het huis waar Frouke 50 jaar met veel
plezier heeft gewoond is gebouwd
in 1860. De tuin was toen nog niet de
mooie bloementuin die het nu is. Henk
haar man heeft er jaren varkens gehouden en zij had een klein tuintje. Pas wanneer de varkens de deur uit gingen heeft
Frouke er haar tuin van gemaakt. Door
haar liefde voor bloeiende bloemen en
kleur is de tuin zo mooi geworden. Veel
zelf ontdekken, potten en zaaien en
veel lezen is haar advies aan mij!
Twee van haar kleinkinderen hebben
de liefde voor het tuinieren ook. Frouke
stelde haar huis ook jaren open voor
reizende fietsers, ze was aangesloten bij
“Vrienden op de fiets”
Voor een kleine vergoeding konden fiet-

Toekomst
Wat Frouke nog graag zou willen, worden en mee willen maken? Ze vertelt
dat ze nu ook alweer is gevraagd om
zaken te organiseren of mee te willen
doen in Froonacker. En ik begrijp dat.
Organiseren en de verbinding zoeken
dat zit er in gebakken bij Frouke. Ze is erg
betrokken bij haar mienskip en voelt zich
een vis in het water als ze activiteiten
mag organiseren. Leeftijd speelt geen
rol, gezondheid wel. En wanneer de
gezondheid het weer toelaat hoopt ze
weer te kunnen fietsen. Wel elektrisch,
om minder afhankelijk te zijn van anderen en weer van alles te kunnen ondernemen.
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Uit de oude doos: Fan under de toer...

Meester Osinga heeft ooit eens een
mooi stukje geschreven in de Sint Joris
over het plotselinge vertrek van Aagje,
hij had geen afscheid kunnen nemen.
En dit is precies wat wij nu moeten doen.
Afscheid nemen van Jaike, Broer en Om
e Toer.

Haar balkon ziet er schitterend uit met
mooie bloeiende bloemen, net als haar
tuin destijds in Oosterbierum. Ze heeft er
ook een goed gevoel over dat Ypke,
een jonge jongen met hart voor het
dorp en haar oude huis, nu gaat wonen
waar zij 50 jaar geleden is begonnen.
Ypke gaat er geen varkens houden
maar zal vast ook mooie plannen hebben. Ook blijft ze zich inzetten voor Eten
in eigen dorp. Dus we zullen haar vast
nog wel tegen komen in Oosterbierum

Maar loslaten doen we het niet! We
hebben er lang over nagedacht
maar we gaan een opvolgster/opvolger zoeken voor Aagje. Alle inwoners van Oosterbierum mogen hun
column mailen naar de Sint Joris. Samen met Frouke als ere-jurylid beoordeelt de redactie dan wie de volgende Om e Toer schrijver/schrijfster gaat
worden. Wij beoordelen op de twee
ingrediënten die Frouke ook als basis
had. Maak van iets kleins met veel
fantasie iets groots. En de verhalen
moeten gaan over Oosterbierum en
hun inwoners. Daarnaast geven wij
de voorkeur aan de Friese taal.

Sint Joris
De Sint Joris heeft Frouke samen met 3
anderen opgezet. Zo is ook Om e Toer
ontstaan.
De naam was toen nog: Fan under de
toer. Maar al snel wees juffrouw Riekje
haar erop dat verhalen niet fan under
de toer komen maar vaak worden gehoord om e toer. Jaren schreef ze als
Aagje en haar man Knilles. Veel Oosterbierumers dachten dat zij echt Aagje
was en Henk haar man Knilles. Maar zegt
ze; ik schreef in fantasie en beleefde het
als Aagje maar ik was niet Aagje. Wanneer haar man Henk was overleden kon
ze niet meer verder als Aagje, dit lukte
niet meer. En zo is Jaike ontstaan. Met
Broer erbij natuurlijk. En hier zijn twee regels die gelden als basis.
1) Maak van iets kleins met veel fantasie
iets groots.
2) Verhalen moeten gaan over Oosterbierum en hun inwoners.

Bedankt Frouke dat ik op visite mocht
komen en een kijkje heb mogen nemen
in uw bijzondere en kleurrijke leven. Bedankt voor het vele vrijwilligerswerk wat
u heeft gedaan voor het dorp en hoop
dat dit een inspiratie is voor de jeugd.
We gaan een waardige opvolger zoeken samen met u voor Om e Toer!
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dy tiid is foarbiy en myn beppesizzers
wolle der net heal mei rinne, spitich hear.
Mar ik ha Knilles wol opjûn foar de “zeskamp”. Hy hie der gjin sin oan, mar ik sei:
do bist noch lang gjin tachtich dat do
dochst mar mei. Riemer Posthumus freege noch, wolle jo net mei dwaan Aagje? Ik sei: Nee Riemer wy ha mei dien
oan de autopuzzeltocht op fiif maaie
en dat like op neat, dat ik doch net mei.
Wêr wy net west ha! Yn Dronrijp en Menaam, we wiene benei yn Ljouwert, mar
we wienen it net allinich hear! Master en
juffer Osinga kamen we ek yn Dronryp
tsjin, dy hiene der hast spul om, want hy
woe de iene kant út en sy de oare. En yn
Menaam stiene Geert en Pytsje, Paddie
en Tine, Rintsje en Pytsje ek alle kanten
út te sjen. Dat ik sei tsjin Knilles: kom mei
wy geane nei hûs, dit wurdt neat. Dit is
ien kear en noait wer. Letter hearden wy
dat Rommert de Jong hielendal in Surch
west hat, dy hie wol hunderfiiftich kilometer riden!

Sa minsken, de sneinen binnen foarbij
en no binne jimme fansels allegeare mei
de weinen foar it feest dwaande. No
ik hoech der net iens oer te begjinnen,
want it liket Knilles wol op neat. Wij ha
dy tiid hân, seit er. Lit dat no mar oan’e
jeugd oer. No en strjit fersiere wol der ek
neat fan witte, hjir komt dochs net in kop
lâns, allegeare drokte foar neat. En no
hie ik sa graach fan dy papieren raoskes meitsje wollen, dy fûn ik froeger ol sa
moai. Wy hiene dy dan yn in bôge dy
mei grien fersierd wie en myn kammeraatske en ik hiene dy bôge elk oan in
ein fêst. Dêr hong dan ek nog in boardsje oan mei ”lang leve de Koningin”. Mar

No, dan kinne jo maar better mei dwaan
oan de puzzel dy’t yn de “Sint Joris”stiet.
Dan ha jo noch kâns op in priis, want nei
ik heard ha, binne der mar in pear dy’t
him ynleverje. Mar juf Gerlofsma is yn elts
gefal wis fan in priis,. Want doe’t hja in
nije auto kocht, koe hja ek mei dwaan
oan in priisfraach en dat wûn hja ek
noch, is’t net wat! In reis foar twa persoanen nei Ingelân. Knilles sei ik woe wol
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Vervolg: Fan ûnder de toer……
Mar wer as ik wol wis fan bin is dat in hiele protte minsken harren auto heal op‘e
stoepe sette en dat is wol sa ferfelend!
Je kinne dêr dan hast net lâns. Werom
sette se dy auto’ net op‘e dyk? As soe
it wêze dat je it ûnkrud dan net sjogge,
dat dêr yn dy stoepen stiet, no dat is betiden wol slim…
Knilles woe dêr al hinne om te wjudden,
mar ik sei bist hielendal mâl! Elk docht
syn eigen mar, it is mar in lytse moaite en
it stiet folle kreazer.

mei, no ik sei: set dat mar út dyn holle, se
nimt har suster mei út Achlum.
Wat is it opkreaze by de Grifformearde
tsjerke net?! No it âlde hûs dêr wei is...
Mar no kaam Knilles der mei thús, dat
it skud dat der no stiet troch Riekje de
Jong sels makke is. No dat fyn ik knap
hear, ik doch it har net nei. Ik kin net iens
in hammer fêst hâlde.
Ha jimme fan‘t winter ek nei de donateursjûn west fan’e jeugdrie? No wy wol
hear, we betelje dêr op it lêst ek foar. No
in moaie jûn dat moat ‘k sizze. De jeugd
hat tige har best dien en de dia’s wie
leuk fûn hear mei de ferskes der by.. Mar
wêrom sette se Knilles en my no noait ris
op in dia, it binne altyd deselfden! Mar
Knilles seit dat, dat net wier is.

En lizze jimme túntsjes der al wer kreas
by foar it feest? Wy ha de túnkaantsjes
der al wer yn, dat it wurdt wer “Oranje
boven”. Minsken ik hâld no wer op hear,
mear nijtsjes wit ik net.
De groetenis fan Aagje en fan Knilles
fansels en een moai feest tawinske

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

Aagje

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

smakelijke aanbod
of een interessante
Kijk voor ons smakelijke aanbod of een interessante vacature
op www.Lambweston.eu
vacature
op
www.Lambweston.eu.
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Familiedrukwerk?
doe uw voordeel op www.hdu.nl
voor korting!

KLEURRIJK DRUKWERK sinds 1859
CONCEPT • ONTWERP • DIGITAAL • DIRECT MAIL • XL POSTERS
DRUKWERK • FOLIE & BLIND PREEG • STANSEN • AFWERKING • FULFILLMENT
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Van Harenstraat 23 - 27, 9076 BS St. Annaparochie, tel. 0518 401228

