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Met onze
online
diensten

kunt u meer
dan u denkt.

De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online.
U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort voor
vertrek een reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook
online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar
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Van de redactie
verslag en foto’s terug vinden. Waar
een klein dorp dan groot in is, geweldig zoveel vrijwilligers. Nu mogen we
weer toeleven naar de vakanties,
voor velen een tijd van ontspanning
en even weg uit de dagelijkse sleur.
Een groep kinderen zal de Flambou
weer verlaten en na de vakantie beginnen zij aan een nieuwe avontuur
op de (grote) school.
Heeft u een leuk idee, of wilt u eens
een stukje schrijven voor de Sint Joris,
of gewoon leuke nieuwtjes en tips het
is van harte welkom.
Wij als redactie wensen jullie allemaal
veel leesplezier en wensen jullie alvast
een hele fijne vakantie toe.

De herinrichting van het dorp begint
steeds meer vorm te krijgen, het is hier
en daar nog wel eens wat lastig met
omrijden of parkeren, maar nog even
geduld en dat mag het resultaat er
zeker zijn. De Slachte is weer achter
de rug, deze editie zult u een mooi

Namens de redactie Sint Joris,
Nynke Koopmans

Colofon
Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?
Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 – 481 076. Mocht u de
Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken
op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.

Redactie:

Vormgeving:

Nynke Koopmans

Terp 10 Communicatie

Betty de Vries

www.terp10.nl

Hester Andringa
Sara Mulder

Cover foto:
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Oosterbierum krijgt energie van de zon
In Noord-Nederland wekt een toenemend aantal dorpen lokaal energie op.
Ze doen dit vooral met zonnepanelen.
Wie op www.noordelijklokaalduurzaam.
nl kijkt vindt daar een kaartje met tientallen initiatieven. Binnenkort wordt ook
Oosterbierum aan dat kaartje toegevoegd. Dorpsbelang richt een eigen
energiecoöperatie voor Oosterbierum
Klooster-Lidlum op. Deze krijgt de naam
Fryske Flinter.

hele energieverbruik met zonne-energie
wil opwekken, koopt meerdere certificaten. De energiecoöperatie regelt verder
alles; de aanleg van het zonnedak, het
onderhoud en de verzekering van de
panelen. Is er belangstelling voor meer
dan 150 panelen, dan start Fryske Flinter
een tweede project met een ander dak
met zonnepanelen.
Wat krijgen deelnemers aan Fryske Flinter?
De energierekening die een ieder van
ons betaalt, bestaat voor een groot deel
uit energiebelasting. Wie via de energiecoöperatie zonne-energie opwekt betaalt minder energiebelasting. Per certificaat van 199 euro levert dit 15 jaar lang,
jaarlijks een besparing op van 30 euro.
Kopers van certificaten betalen energiecoöperatie Fryske Flinter jaarlijks 11 euro
per certificaat. Hun netto-opbrengst per
certificaat is dus jaarlijks 19 euro. Bovendien weten zij dat zij dan schone energie
verbruiken en minder CO2 uitstoten.

Waarom een eigen energiecoöperatie
voor Oosterbierum?
Het bestuur van Dorpsbelang wil in het
dorp nieuwe projecten kunnen ontwikkelen. Door de opbrengst van de
Slachtemarathon 2012 te investeren in
zonnepanelen op de Flambou kan de
opbrengst van de Slachtemarathon verdubbelen en meer projecten ontwikkeld
worden.
Hoe werkt Fryske Flinter?
De energiecoöperatie Fryske Flinter legt
dit najaar ruim 150 zonnepanelen op
het dak van de Flambou. Iedereen in
het postcodegebied van Oosterbierum, Klooster-Lidlum, Tzummarum en
Sexbierum kan hiervan de opgewekte
stroom afnemen. Wie hiervoor belangstelling heeft koopt een certificaat voor
199 euro. Een certificaat staat gelijk aan
een zonnepaneel met een energieopbrengst van 250 kWh per jaar. Panelen
gaan minimaal 15 jaar mee. Wie zijn ge-

Wat krijgt Oosterbierum Klooster-Lidlum?
Voor ieder jaar dat u via onze coöperatie elektra en gas afneemt ontvangt
Fryske Flinter 75 euro van energiebedrijf
Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Die
levert u de energie en handelt administratief alles voor onze coöperatie af.
Fryske Flinter investeert de binnenkomende gelden in projecten in Oosterbierum.
Als lid van de coöperatie bepaalt u mee
welke projecten dat zijn.
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Wil je meer weten over Fryske Flinter, bel met Kees de Boer (482435) of met mij (481494).
We leggen je graag nog meer uit.
Paul de Cock
Dorpsbelang Oosterbierum
& Klooster-Lidlum
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Naast Fryske Flinter werken
nog tientallen andere dorpen
in Noord-Nederland aan een
eigen, duurzame energiecoöperatie. Terp 10 schrijft en maakt
voor Energiewerkplaats Fryslân
een handige brochure waarmee
initiatiefnemers hun dorp kunnen
informeren.
Ondertussen werken we aan
een spannende folder voor
Centrum de Spiegel, organiseren we mee aan Open
Monumentendag in Harlingen
en leggen we de laatste hand
aan het intranet van Alde
Fryske Tsjerken.

Terp 10
8854 AD
Oosterbierum
0518 - 481494
info@terp10.nl
terp10.nl
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De Slachtemarathon:

Een slachtpartij of een hemelvaart?

De
Slachtemarathon,
sommigen
kunnen het woord niet meer horen
anderen kunnen niet wachten tot ze
weer mogen. Maar hoe is het nu om
dit mee te wandelen of om het te organiseren? We vragen twee dorpsgenoten die alles van dichtbij hebben meegemaakt hoe zij deze tocht
maar ook de weg er naar toe hebben
ervaren. Fransisca Syswerda is een
echte wandelaar. Men ziet haar bijna
dagelijks wel wandelen. Zij liep hem
voor de 2e keer, samen met Betty
Hibma. Betty liep de tocht voor de
eerste keer. Auke Wolbers onze nieuwe “Dykmaster” dit jaar. Heeft geen
ervaring in het lopen van de “Slachte” . Maar is al menigmaal vrijwilliger
geweest bij de Slachtemarathon.

Auke Wolbers

kunnen wandelen en rijden! Een heel
karwei. We hebben vaak over de
plattegrond van Oosterbierum gebogen om de veiligste route voor de
bussen te vinden en ook welke wegen er afgesloten moeten worden.
Daarnaast zorg ik dat de verkeersregelaars de juiste informatie krijgen.
Fransisca, hoe heb je op de tocht
voorbereid?
Ik heb heel veel gewandeld, bijna
dagelijks! Ik heb ook met een aantal
wandeltochten mee gedaan, één
van 25 km en één van 40 km. En ik
ben lid van ”Vrienden van de Slachte”. Zo heb je al contact met andere
wandelaars. Kom je al wat in de stemming. En natuurlijk goede schoenen
en voor de dag zelf genoeg eten en
drinken mee voor onderweg.
Zoals bifi worstjes voor het nodige zout
gehalte en dextro voor de energie.

Auke, waarom Dykmaster bij de
Slachtemarathon?
Ik werd gevraagd voor in de in de
Slachte werkgroep. En heb me toen
zelf spontaan aangeboden voor de
taak dykmaster. Ik was al eens verkeersregelaar geweest bij een Slachtemarathon en assisteerde onze vorige dykmaster. Daarbij ben ik in het
dagelijks leven politieagent en heb
dus ook te maken met veiligheid in
de samenleving.
En dat is ook de voornaamste taak
van dykmaster: zorgen dat het verkeer/bussen en de deelnemers veilig

Auke, was je tevreden over de veiligheid van de bussen en de wandelaars/hardlopers?
Prima, dankzij het werk van vele vrij5
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willigers verliep alles heel goed.
We hebben van tevoren veel overleg
gehad met onze Slachte werkgroep.
De voorbereiding duurde wel een
jaar. Vooral de laatste twee maanden waren hectisch!
De dagen ervoor waren ook druk. We
moesten de avond voor de tocht er
nog voor zorgen dat alle schapen op
de route van de bussen niet los op de
zeedijk liepen.
Dit was eigenlijk niet onze taak maar
ja, je moet praktisch zijn dus met man
en macht geprobeerd om de schapen een veilig onderkomen te geven
binnen de hekken.
Daar zijn we gedeeltelijk in geslaagd,
halverwege de dag zelf braken
steeds de lammetjes uit.
Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd.
De dag zelf was wel heel hectisch
en warm. Ik had contact met alle
verkeersregelaars, met onze eigen
Slachtewerk groep maar ook met
Slachtebestuur. Dus veel lawaai op
de portofoon.
In Raerd was er dit keer meer aan de
hand, wat ook weer gevolgen had bij
ons aan de start.
Mensen zaten langer in de bus, werden steeds warmer in de bus maar
ook tijdens het wachten.
Natuurlijk zijn er wel incidenten en
zaken die een andere keer anders
kunnen, maar het is mensenwerk en

Betty Hibma, Francisca

vooral vrijwilligerswerk.
Wij hebben de mensen een veilige
start kunnen bieden en dat was onze
voornaamste taak.
Fransisca, hoe vond jij het gaan met
de bussen en het verkeer?
Hartstikke goed. Wel grappig,moesten we op de fiets naar Pietersbierum
en met de bus weer naar Oosterbierum. We hadden gelukkig een vroege start….08.00.
Er waren genoeg wc’s aanwezig en
ook heerlijke koffie van Ype!
Wel jammer dat er geen muziek was
bij de start, dat was wel gezelliger geweest.
Maar we werden enthousiast uitgezwaaid door alle familie en bekenden bij de start.
En natuurlijk Seerp en Brecht, prachtig
hoe zij verkleed waren!
Auke, waar ben je het meest trots op?
Op onze Slachtewerkgroep!! We hebben een prachtig team. De groep
bestaat uit vrouwen en mannen van
verschillende leeftijden en is erg ge6
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den bedacht en voorbereid. Er zijn zeker verbeterpunten en die bespreken
we ook en daar leren we weer van.
En een volgende keer, ja graag maar
dan ook met dezelfde werkgroep als
nu!
Maar nu eerst nog een bedankfeest
voor alle vrijwilligers en genieten van
even geen “Slachte”

zellig en enthousiast. Iedereen had
een eigen taak en was hier serieus
mee bezig. Daarnaast wordt er ook
veel gelachen met elkaar.
Zonder een leuke enthousiaste groep
mensen houd je het niet vol en kun je
niet al dit werk verzetten wat wij hebben gedaan.
Fransisca, wat vond je van de Slachtemarathon en heb je het gehaald?
Schitterend, al die mensen langs de
kant. En prachtig versierd.
In Achlum was een Gay Parade, allemaal mensen in het roze verkleed in
een bootje.
Ook de sfeer onderweg was ontspannen en vrolijk. Vooral de muziek is erg
leuk onderweg.
Het was ontzettend heet maar gelukkig stonden overal genoeg mensen
met water en drinken.
Aan het einde was ik goed kapot
door de warmte toch nog veel blaren gekregen!
En dan zijn de laatste kilometers wel
heel erg zwaar, en dan kan het gejuich ook heel irritant zijn.
Maar Betty en ik hebben het gehaald!

Zouden jullie ook kunnen ruilen van
rol?
Auke: Nee bist gek! Ik ga de tocht
nooit lopen. Alle respect voor de
wandelaars en hardlopers!
Fransisca: Nee alstublieft niet, daar
heb ik geen verstand van.

‘SPECIALE SLACHTE
MEDEDELING”
Speciaal, aan deze Slachtemarathon: de twee jongste
deelnemers uit Oosterbierum
ooit! Samen hebben de meiden
de Slachtetocht ongetraind
voor het eerst gelopen en
behaald. Alise Steenstra 13 jaar
en Maaike Jukema 12 jaar.
Meiden gefeliciteerd en heel
knap gedaan….Petje Af!

Auke, hoe vond je de eerste keer als
dykmaster en volgende keer weer?
Ik vond dat alles heel goed is verlopen. Het is altijd spannend of het er
ook zo uit komt te zien als wij het had7
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“KUNST AAN DE SLACHTE”
Het “Hekje#Stekje” is een project binnen de Slachtemarathon 2016, voor
het dorp en door het dorp.
Doel was: plaatselijke kunstenaars
konden een kunstwerk creëren over
een bekend verhaal van het dorp
zelf.
Het geeft ook aan de saamhorigheid
die er speelt in het dorp in die tijdgeest.

Daarbij moet het verhaal te horen zijn
en het kunstwerk te zien zijn aan de
Slachtedyk! Wij als Oosterbierummer
creatieve werkgroep hebben Tjisse
Ypma en Dirk de Vries als kunstenaars
gebombardeerd en zij hebben een
fraai kunstwerk gemaakt over het
verhaal: “Der blinkt wot oars as St
Joris op e toer”. Het is een prachtig
mooi waar gebeurd verhaal dat zich
afspeelt voor de oorlog in Oosterbierum.

Dit kun je lezen op
www.slachtemarathon.frl/stekjes.
Het kunstwerk is te bewonderen bij
het hek van Seerp en Brecht Jukema!
Zeker de moeite waard om er eens
heen te wandelen of te fietsen.

Foto van het seizoen
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Wist u dat……..

● Er

78 vrijwilligers in het spier zijn geweest om deze tocht goed te laten verlopen
kopjes koffie zijn verkocht
● Wij zelfs bezoek hadden van een heuse Duitse toerist
● Hij geïnterviewd werd door Omrop Fryslan
● Hij ons allemaal verdacht bekend voor kwam
● Gerrit Jan Visser minstens 30 keer het hek open en dicht heeft gedaan
● Dus ook 30 keer op Omrop Fryslan is geweest
●M
 aar niet een keer heeft gezwaaid naar zijn nichtje die voor de tv zat en riep: Omke!
● We zelfs de nacht voor de tocht bewaking hadden bij de start
●D
 at Harry en Renske Mons samen dus een spannende nacht hadden op de Seedyk
●D
 at er een vrijwilliger was die de Seedyk op de dag van de tocht goed bewaakte
●Z
 ij de wandelaars voorstelde om morgen weer terug te komen dan was hij weer open!
● Rintje de Slachte tocht ook een keer gaat lopen
● Dat Auke dan mee gaat lopen
● Dat de witte jasjes van de werkgroep wel erg doorzichtig waren
● Dat de Slachte werkgroep een heuse groepsapp heeft
● Dat de ietwat ouderen in de groep hier heel goed mee overweg kunnen
● Dat Hendrik Steenstra de duim heeft gevonden op de app
● Dat schapen vangen toch wel een roeping is
● Dat schapen niet komen als je ze roept
●D
 at de Keet “t Kratsje “ een prachtig “letter“ kunstwerk heeft afgeleverd op de “Seedyk”
● Dat we het nooit meer hebben over de beruchte start van toen
● Dat we met z’n allen Oosterbierum positief op de kaart hebben gezet!
● 3000

DATUMS OUD PAPIER 2016

02 Juli
06 Augustus
03 September

08 Oktober
05 November
03 December

Vanaf 10.00 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!
9
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De Slachtemarathon op nei de 6de editie.
– boerderij Jukema (Gerrit en Petra),
It Mienskar en houthandel Steenstra.
KTF- Harlingen Zuidema kranen was op
tv en in de krant en ontbrak niet op de
Slachte.

Een prachtige dag met een mooie
groep vrijwilligers. Een foto in de LC
met het mooi geverfde metalen schild
– plattegrond op de zeedijk bij de
Slachte. Met dank aan Izaak Syswerda. Een bordje met daarop “Slachte
Easterbierrum” bij de kruising met de
Heardawei lag in de sloot, maar werd
herplaatst. Keet “it Kratsje” heeft hoveniers en schapendrijvers in haar
geledingen. Beide zijn zeer handig.
Bij Houthandel Steenstra hou(d)t het
nooit op – sinds kort ook Klokkendokter. In de week voorafgaand aan de
Slachtemarathon werden we verrast door (nog) meer vrijwilligers. Veel
vrijwilligers waren nieuw, zo ook de
meeste leden van de Slachtewurkgroep Easterbierrum. Voor één dag
werd de Fiskersleane vanaf de Hoarnestreek naar de zeedijk opengesteld.
Er waren 4 noodlokaties: loods Westra

De lijst kan nog veel langer, is nooit
compleet. Heel veel dank voor welke
inzet waar dan ook. s’ Morgens vroeg
of s’ avonds laat. In beeld of achter de
schermen. De start van de 6de editie
is in Raerd. De finish in of rond Oosterbierrum. Ook dan word er weer op u
gerekend.
De editie 2018 blijft nog een verrassing…………..
Mei groetnis fan Johannes Wolbers ut
name fan SlachtewurkgroepEasterbierrum

Zomerse openingstijden it Mienskar
( 1 MEI T/M 30 AUGUSTUS)

VRIJDAGS

ZATERDAGS

IT KEUKENTSJE
open van 17,00 t/m 20,00 uur

IT KEUKENTSJE
open van 16,00 t/m 23,00 uur

SOOS``De Golle``
Gesloten

tel. 0518-481956
SOOS ``De Golle``
open van 16,00 t/m 24,00 uur

11

Dorpsblad van Oosterbierum en Klooster-Lidlum

Groep 8 de Flambou
Hoi ik ben Berber Syswerda ik ben 13
jaar oud en zit in groep 8. Mijn hobby’s zijn: kaatsen, vissen en gym.

Mijn favoriet eten is: friet en pizza.
Niveau: VMBO TL op de R.S.G in
Franeker.
Ik woon in Oosterbierum.
Mijn droom is: dat er een mooi toekomt op me wacht.
Mijn school waar ik nu nog op zit is de
Flambou.
Gr berber

Ik heb een broer van 14 en natuurlijk
heb ik een vader en een moeder.
Ik heb ook huisdieren we hebben:
een hond, hamster, cavia, vogels en
een konijn.

Hoi ik ben Roel Visser. Ik ben 11 jaar.
En ik zit in groep 8 . In mijn vrije tijd doe
ik graag voetbal of gras maaien.

neum doen op de Simon Vestdijk. En
misschien in een tabletklas.
Favoriete eten is pizza.
Ik woon in Oosterbierum
De school waar ik nu op zit:
de Flambou

Familie: ik heb een zus van 12 . En ik
heb een vader en een moeder.
Na de zomervakantie ga ik athe-

en Mirthe 2 lieve haflingers, m’n andere hobby is kaatsen. Ik heb 1 konijn,1 cavia, een lieve poes, 10 vissen
en 2 paarden. Mijn lievelings eten: ik
vind eigenlijk alles heerlijk maar geen
curry, of ketchup. Mijn vader en
moeder heten Fred en Anja en, m’n
broertje heet Roel, in november krijgen we een nieuw broertje of zusje…
mijn droom is om dierenarts te worden en veel dieren in leven te houden

Hooi,
Mijn naam is Marije Visser,
Ik zit hier op de flambouw op school
in groep 8 mijn juffen zijn juf Petra en
juf Jana en soms juf andere Petra
Na de vakantie ga ik naar de A.M.S in
Franeker, ik ga dan havo doen, en ik
heb er veeel zin in. Later wil ik graag
dierenarts worden… want ik hou van
dieren en wil ze graag beter maken,
mijn tante is ook dierenarts en ik mag
vaak met haar meelopen ik vind dat
altijd super leuk!!!! mijn hobby’s zijn
paardrijden, op m’n paarden Sindy

®Groetjes, Marije®
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Hoi ik ben Anne Steenstra

Hallo ik ben Schelte Veenstra
Ik ben 12 jaar oud.
Mijn moeder heet: Jitske
Mijn vader heet: Romke
Mijn zusje heet: Celia
Mijn broertje heet: Johan
Onze dieren zijn: Hond Tita Andere
hond: Sayenne
Konijn: Puck. Celia en ik hebben Puck
zo genoemd, we hadden een hond,
dat was mijn vriend en die is overleden dus daarom heet hij nu Puck.
Mijn hobby`s zijn: Voetballen en Karate en Grasmaaien …
Ik zit in groep 8
Ik ga naar de A.M.S
Ik ga naar niveau: VMBO Basis LWOO
(LEERWEGONDERSTEUNINGONDERWIJS)
Later ga ik doen: Later wil ik bij mijn
vader werken bij DeVries Makkum, en
later wil ik ook Stockcar rijden.
Mijn favoriete voetbalclub is: Sc Cambuur Leeuwarden
Ik speel bij: V.V.V A.V.C
Mijn vrienden zijn: Hans,Johan,Tjeerd,Danny,Renè,Sem,Roel,Djurre,Joran,Aaron,Thijmen,Jelte,Rick.
Mijn beste vrienden zijn: Danny,Renè,Johan,Hans.
Later Ga ik ook nog met Hans een
snelle auto maken en dan gaan we
racen.
Mijn droom is: Om Stockcar te rijden.

Leeftijd : 12 jaar.
ik heb een broertje en die heet hendrik, mijn zus heet Alise, mijn moeder
heet Martha , en mijn vader die heet
Dicky Steenstra
ik zit nu in groep : 8 en ik ga naar de
eerste klas.
Ik ga naar de A.M.S in Franeker .
Mijn Niveau op de A.M.S is : HAVO.
Met wie ik graag speel zijn : Afke, Marije, Adri Marloes en Berber.
Wat voor sport ik doe : kaatsen en
paardrijden.
Mijn hobby is : paardrijden en shoppen.
Huisdieren: wij hebben een hond en
die heet Silke.
Lievelingseten: patat, pannenkoeken, poffertjes, en macaroni van Beppe Sjoeke.
Mijn droom is : om een bakkerij te starten.
Ik hoop dat jullie het leuk vinden
Groetjes Anne Steenstra
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Kloostertuin Oosterbierum
Dus nu maar hopen op een grote
oogst. Mochten we je niet thuis hebben getroffen tijdens de collecte en
je wil het briefje nog inleveren. Het
kan nog altijd bij één van de bestuursleden.
In de zomermaanden willen we op
de zondagmiddagen koffie en thee
schenken op de kloostertuin. Op verschillende zondagen in juli komen er
ook muzikanten. Voor augustus zijn
we nog op zoek naar muzikanten die
het leuk vinden om op de kloostertuin
te komen spelen. Wil je op je ommetje rond het dorp een pauze met muziek en wat drinken, je bent van harte
welkom.

Vanaf april is er al weer heel wat gebeurd op de kloostertuin. De grond is
klaar gemaakt om te bewerken met
hulp van Oosterbierumers en hun
handige machines. Bijna alles is gezaaid en gepoot. De komende tijd
zijn de vrijwilligers druk met het onderhoud. Iedere zaterdagochtend is er
een vaste kerngroep aanwezig op de
tuin. Maar de groep mensen die zo
nu en dan komt helpen is groeiende.
Misschien is het je ook opgevallen
dat eraan de zijkant van de schuur
een mooi schild hangt. Het is een zogenaamde Barn Quilt gemaakt door
Boaz (woont aan de St. Jorisstrjitte).
Op facebook van de kloostertuin tref
je informatie aan over wat een Barn
Quilt is.
Ook de kinderen van de Flambou zijn
met hun tuintjes begonnen. De eerste
sla komt al mooi boven. Wel moeten
sommigen de tuiniersregels nog wat
meer leren. Kijken en leren van andere tuinen zeker, maar kom niet aan
andermans tuin.
De Oranjefonds-collecte heeft een
mooi bedrag opgebracht, het exacte bedrag is nog niet bekend. Ook
hebben een aantal extra vrijwilligers
en donateurs zich opgegeven via het
formulier dat voor de collecte was
rondgebracht. Daarnaast hebben
verschillende mensen aangegeven
graag groente te willen afnemen.

Bestuur: Johannes Wolbers, Rindert
Wolbers, Fokke Visser, Sybren van der
Werf, Gert Honkoop, Ypke Dijkstra,
Suzanna Hoeksma en Hermien
Moning
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College van kerkrentmeesters
Vanuit het college van kerkrentmeesters een korte up-date over de vorderingen van de plannen rondom
de kerk en het kerkhof. Afgelopen
maanden zijn er diverse subsidieaanvragen deur uit gegaan, helaas zijn
de toegezegde bedragen tegenvallend. Daardoor zijn we opnieuw naar
het herinrichtingsplan van de kerk en
het kerkhof gaan kijken. We hebben
geprobeerd goed te luisteren naar
de feedback die we eerder van diverse dorpsbewoners hebben gekregen toen het plan ter inzage lag:
“houd vast aan dit plan en versober
het niet”. Met dit in onze gedachten
zijn we opnieuw aan de slag gegaan.

hoog waren hebben we besloten dit
eerst niet uit te voeren.

We hebben het plan niet versobert,
wel hebben we keuzes moeten maken.

Uiteraard kunnen al deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden zonder een groep vrijwilligers. Ter zijner
tijd hoort u van ons waar we graag
hulp willen en kunnen gebruiken.
Nu de plannen concreet zijn, zijn we
dan ook erg blij om te horen dat de
Bazaar opnieuw haar opbrengst
schenkt aan de herinrichting van het
kerkhof.

De subsidieaanvragen zijn de deur uit
en de bouwers, van der Kamp voor
het hekwerk, Bouwbedrijf Bruinsma
voor het nieuw te maken muurtje en
de hovenier L. T. Madhuizen zijn bezig
om de werkzaamheden voor te bereiden. Dit jaar gaan we beginnen en
nu de doorgaande weg en het gebied voor de kerk zo fantastisch eruit
zijn gaan zien wordt het alleen nog
maar mooier wanneer ook het nieuwe hekwerk straks komt te staan op
een mooie nieuwe muur en nieuwe
paden rondom het kerkhof.

Zo blijft het hekwerk, het muurtje en
de paden zoals we die een paar jaar
geleden hebben uitgezocht bestaan.
Inmiddels is de offerte bevestigd en
ligt er een opdracht klaar voor de
hoofdaannemer. We gaan dus los!!!
Het plan om de sloten te baggeren
is wel van tafel, omdat de grond,
na nader onderzoek, zwaar vervuild
bleek en dus de afvoer en opruimkosten van de vervuilde grond dusdanig

Hierin komt het oude “Oosterbierumse gezegde” weer van pas: “waar
een klein dorp groot in kan zijn”.
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Ferkearde ynskatting fan it waar.
Yn it ferline hie alles in fêst patroan,
alles ynskikt nei de tiid fan de dei. It
moarnbrochje om sân oere, alve
oere it waarme miel en klokslach seis
oere wer ite. It wie mei it suteljen fan
de bakker en molkboer dy’t op fêste
tiden by de doarren lâns kamen. Mar
ek hie bygelyks Froukje (Teake Froukje
tsjin de toer oer) moarns gjin wekker
stean, mar “lytse Rommert (fan Rommert en Ymkje Stellingwerf) moarns op
de selde tiid, seis oere, dy’t gong te
melken, mei bus en amers bei Froukje foar de sliepkeamer lâns rattele en
dêrmei de nije dei oankundige.
Seerp en Brechtsje hawwe ek noch
sa’n fêste struktuer. Moarns sân oere
de wekker, wernei’t Brecht gau twa
stikjes bôle tamakket foar Seerp, dan
hat er alfêst wat yn it liif, en kin dy gau
nei achteren nei syn hynders en hinnen. Njoggen oere in bakje en dêrnei
nei de pleats fan Gerrit, dêr’t “hand
en spandiensten” mei broer Joop útfierd wurde. Yntiids begjint Brechtsje
mei it waarme iten yn har keukentsje,
achter in gerdynstje klear te meitsjen, sûnder dat immen sjen kin wat it
“hoofdgerecht” wurde sil.
Nei it iten is in fêste regel in eintsje rinne, goed foar geast en lea. Foarôf
wurdt earst om healwei ienen harke nei Pyt Paulusma ,wurdt it wiet of
droech, kâld of waarm, mar foaral de
wynrjochting, want dy bepaald de

rûte en ôfstân. It is in hiele strategy dêr’t niks by oan it tafal oerlitten wurdt.
Sa wie it ek op Peaskemoandei doe’t
Pyt wat de wyn oanbelanget koade
read oanjoech. Seerp tocht dat wy
hjoed de waargoaden net treiterje mochten, mar ynskikke moasten,
thúsbliuwe. Dêr komt neat fan yn seit
Brecht, it waar is niks mei te rêden, en
wat tinkst wêrom ik dan myn djoere
reade rinskuon kocht ha? Mei súd
-weste wyn ha wy fuortdaliks op de
slachtedyk en âlddyk foar de wyn,
en geane wy werom it skilpaadsje del
yn é lijte fan de beamkes. Foarearst
Seerp wol yn’e kont hingje fansels,
mar hy moast úteinlik belies jaan.
Joukje en ik stiene foar it rút te sjen
en bearden wat giet it ferrekte mâl.
De wyn helle stadich noch mear oan
en wy hiene noed oer ús dakpannen.
Mar ynienen sei Joukje, ferrek hjir rinne Seerp en Brecht foar de rúten lâns,
mar wy koene net sjen dat se foarút
gongen. Mei in sterke útsjitter fan de

Lees verder op pagina 21
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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

Kaart- en biljartvereniging De Klos

Ouderensoos

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

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

Jeugdsoos It Kelderke

Kaart- en biljartvereniging
De Famkes

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

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

Werkgroep Roemenië

Jeugdclub

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

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

Kloostertuin Oosterbierum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeente Franekeradeel
Harlingerweg, Franeker
14 0517
www.franekeradeel.nl
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Vervolg van pagina 17
heger leit en yn it romme fjild, kriget
de wyn in soarte fan turbulinsje en begjint alderheislikst te skuorren. Mei sydwyn hongen se tegearre skean tsjin
de wyn yn , Brecht yn de slipstream
fan Seerp, syn jas fêst, sa no en dan
yn de berm dêr’t de reidkraach harren noch kearde foar wiete fuotten
yn de tochtsleat.
Wy hawwe se neisjoen oan’t de doar
ta, en ús ôffrege: hoe waait de wyn
dêr, in sêft kalm bryske of donder en
bliksem? Wierskynlik, Brecht fanke dit
wie op it rânstje, ja Seerp ,”O sa”!!

wyn kaam Brechtstje los fan’e grûn
en sweefde efkes. Wy hawwe se achternei sjoen, en at de wyn wer úthelle
dan wie it trije stappen foarút en twa
achterút en Brechtsje eltse kear efkes
omheech tipt, it wie tige begrutlik om
it oan te sjen.
Se hawwe ek noch it ûngemak dat
de lengte fan har skonken net gelykkes binne, en dêrtroch mei it rinnen
net ynsteat te koppeljen. Brechtsje
moast de jas fan Seerp fêsthâlde.
Doe’t se op ‘e Slachte oankamen
tochten hja no hawwe wy it dreechste
wol hân. Mar dat wie in ferkearde ynskatting. Trochdat de slachtedyk wat

Tsjûgen, Joop en Joukje.

Tsjerkepaad 2016

Lviv in Oekraïne, de stad waar we als
kerk een aantal jaren mee verbonden
zijn geweest. Verder zijn er een aantal
zaterdagen waarop organisten op het
Van Dam orgel zullen spelen. Ook u als
dorpsgenoot bent van harte welkom
op deze zaterdagen van 13.30 uur tot
17.00 uur. De koffie/thee staat klaar en
wellicht heeft u ook nog mooie verhalen te vertellen. Wilt u als vrijwilliger
aanwezig zijn, dan kunt u zich opgeven bij mij 0518-481767 of tichelaar29@
zonnet.nl. We hopen op een prachtig
gastvrij zomerseizoen.

Van 2 juli t/m 10 september is de Sint
Joris Tsjerke iedere zaterdagmiddag
geopend voor bezoekers. We leiden
de gasten rond in onze mooie oude
kerk en vertellen over de geschiedenis. Voor het eerst doen we in Oosterbierum mee met Keunstroute, een
fietsroute door oud-Barradeel waarbij
in verschillende kerken kunst te zien is
van professionele Friese kunstenaars.
Aan onze kerk is de fotograaf Dolph
Kessler verbonden. Hij zal een aantal
foto’s laten zien met het thema ‘zee’.
U kunt alvast zijn werk bekijken op de
website www.dolphkessler.nl. Ik ken
zijn werk al van de foto’s van de stad

Namens Tsjerkepaad Gerrie Tichelaar
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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

Sint Joris nr. 2, juli 2016 – jaargang 30

Een mooi begin
live.nl of Johannes Wolbers: fam.wolbers@gmail.com - 0518-481005

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@

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.

IDO: Interkerkelijk Diagnaal Overleg
Niet uitkomen met inkomen!
Uitkomen met geld is voor veel mensen een probleem. Rekeningen blijven liggen met de gedachte: “we
betalen het de volgende maand
wel”. Het komt dan wel voor dat de
rekening vergeten wordt of bij het
oud papier belandt. Hierdoor worden
de problemen groter. Het gevolg is
dat er niet betaald wordt. Mensen
krijgen dan herinneringspost, een
brief met een vergeten rekening plus
aanmaningskosten. Dit brengt extra
kosten met zich mee. Zo ontstaat een
achterstand in de betaling.

“Pijn in de portemonnee” blijkt dan
ook pijn in het hoofd te geven.
Maatjesproject
De kerken trekken zich het lot van
deze mensen aan. Zij hebben een
“maatjesproject” opgezet voor mensen die kampen met schulden. Een
maatje kan het verschil maken voor
de mensen. Op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen biedt
het maatje een luisterend oor, een
helpende hand bij het op orde brengen van de soms chaotische administratie en toe te leiden naar schuldhulpverlening.

Inzicht en overzicht
Orde in geldzaken is belangrijk. Het
geeft rust, voorkomt extra onnodige
kosten en houdt de deurwaarder buiten de deur. Toch missen sommige
mensen dit inzicht en overzicht. Daardoor komen ze in de problemen.

Meer weten?
Mogelijk bent u geïnteresseerd geraakt bij het lezen van bovenstaande.
Vraag dan een oriënterend gesprek
aan bij Harmen Westra, 06-53168897
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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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Worteltaart
Ingredienten:
• 1 el bloem
• 200 g winterpeen
• 50 g gepelde walnoten
• 50 ml halfvolle melk
• 100 g margarine
• 3 eieren
• 150 g donkere basterdsuiker
• 1 zakje vanillesuiker
• 250 g zelfrijzend bakmeel
• 8 g bakpoeder
• 2 tl kaneelpoeder
• 0.5 tl gemalen nootmuskaat
• 250 g roomkaas
• 120 g poedersuiker
• 1 el citroensap
• 0.5 el citroenrasp
•	Extra nodig: springvorm ø 20 cm
met ingevette rand, bakpapier,
mixer met gardes

suiker in een kom romig. Spatel het
bakmeel, de bakpoeder, het kaneelpoeder en de nootmuskaat erdoor.
Voeg het margarinemengsel toe en
roer er de wortel en de walnoten er
goed door. Doe het mengsel over
in de vorm en bak in ca. 45 minuten
lichtbruin en gaar. De taart is gaar als
een ingestoken satéstokje er droog
uit komt. Neem de taart uit de oven
en laat hem afkoelen.
Roer intussen voor de topping de
roomkaas met de poedersuiker, het
citroensap en de helft van de rasp
door elkaar. Verdeel het mengsel
over de taart en garneer met de rest
van de rasp. Snijd de taart in punten.

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor tot 180 °C. Bestuif de rand van de vorm met bloem
en schud het overtollige bloem eruit.
Bekleed de bodem van de vorm met
bakpapier. Schil de winterpeen en
rasp hem fijn. Hak de walnoten grof.
Schenk de melk in een pannetje en
laat de Blue Band Cake & Koekjes
langzaam smelten. Laat het mengsel
wat afkoelen.
Klop intussen met de mixer de eieren
met de basterdsuiker en de vanille-

Eet smakelijk!
Nynke
27
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BAZAAR
getuige kunnen zijn!
De commissie is heel blij met twee
nieuwe leden; Gerda Honkoop en
Jolanda van der Veen. Jolanda zal
de financiën gaan beheren.
In de weken voor de Bazaar, kunt u
goederen voor de rommelmarkt afgeven in het oude café Bleeker aan
de Keatsebuorren. Wie nu al spullen
kwijt wil, kan contact opnemen met
Bibi de Vries (481492). We vragen u
wel kritisch te kijken of uw spullen verkoopbaar zijn.
Wie wil wollen sokken breien in de
maten 42, 44, 46, en 48? Breigaren is
kosteloos op te halen bij Appie Visser
(481667).
De bazaarcommissie is blij met alle
spaarpunten en spaarzegels. Wij ontvangen ze graag van u.

Het duurt nog vijf maanden voordat de Bazaar losbarst op 4 november, maar de bazaarcommissie is al
bezig met de voorbereidingen. Zo
hebben we de bestemming van de
opbrengst van de Bazaar bepaald.
Opnieuw steunen we het kerkelijk
deel van de dorpsvernieuwing. Begin
september start de verkoop van loten. Er zijn weer prachtige prijzen beschikbaar gesteld. In de bedankbrief
voor de gelden van de vorige Bazaar
schreven de kerkrentmeesters: ‘De
plannen voor de herinrichting van
het kerkhof, de paden en de omheining vorderen. Het is een proces van
lange adem. De opbrengsten van de
Bazaar komen steeds dichter bij een
concreet doel. De schop gaat in 2016
de grond in wanneer de dorpsvernieuwing aan de doorgaande weg
en de Buorren wordt aangepakt’.
Binnenkort zullen we hiervan allemaal

De bazaarcommissie
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Kaatsen na de Slachtemarathon.
De zomer is voor de
buitensporten en één
daar van is kaatsen.
Prima wandelweer is
ook prima kaatsweer.
Een
ledenwedstrijd
in 3 categorieën. Bij
de welpen een leuke
poul van drie parturen, waarbij de afwisseling van spelen
en kaatsen belangrijk
is. De kransen waren
voor Naomi de Jong
en Hendrik Steenstra, Joran Dijkstra,
Yvan de Jong en Fokke Visser werden
2e en Fenne Jetske Dijkstra en Sipke
Visser 3e.
De pupillen en schooljeugd lijst
4 tweetallen. Serieus kaatswerk
en spannende wedstrijden. Anne
Steenstra en Theo Krijgsheld streden
voor wat ze waard waren en haalden
een volle telegraaf en een 4e prijs.
Berber Sijswerda en Justin de Jong
werden 3e. In de finale partij moesten
Johan Klaver en Yse Johannes Dijkstra hun meerdere erkennen in Alise
Steenstra en Winne Durk Dijkstra. Iedereen prijs dankzij Seerden Sportprijzen en Steenstra tuinhout.
Bij de senioren een viertal tweetallen
in een halve competitie. Deze categorie kaatsten met de zachte bal en
dat brengt de verschillende niveau
‘s dichter bij elkaar. Plezier tijdens en

rust tussen de drie wedstrijden, een
relaxte middag met tijd voor een
biertje na afloop en een snackje tussendoor. Uiteindelijke winnaars met
miniem verschil werden Hester Andringa en Erik Bakker. De 2e prijs werd
uitgereikt aan Izaak Sijswerda en Johannes Wolbers. De prijzen werden
met dank aan Thuisopticiens Friesland
en C.D de Vries Handelsonderneming
uitgereikt.
Iedere woensdag en donderdag is er
competitie kaatsen. De eerstvolgende wedstrijden zaterdag 9 juli ouder
kind partij en op woensdag 13 juli Takomstpartij. Deze laatste begint om
11.00 uur, jongens en meisjes op uitnodiging met als uitdaging verkoop
van koeken voor het goede doel. Dit
jaar voor stichting Onbeperkt. Voor
meer info en foto´s
www.oosterbierum.info
31

Dorpsblad van Oosterbierum en Klooster-Lidlum

Het einde is in zicht

32

Sint Joris nr. 2, juli 2016 – jaargang 30

Om é toer Juni 2016
je op dat ding hoe krigest it yn it hier, dat
ding ha ik fan Aagje en dy op’e jierdei
krige doe’t ik seis jier waard dat ding is sa
rustich as wat. No ja, it wie mar in idee no.
Mar ja hoe moat je der komme it doarp
sit nije wike hielendal op it slot kin gjin
auto mear yn en út ik sei tsjin Broer: stel
je foar as wy brân krije of dat ik nei it sikehûs moat dan kinne ja net iens mei de
sike-auto by us komme, ik meitsje my suver ûngerêst. Broer waard lilk hy sei brân
sil wol wat ta folle en do nei it sikehûs kom
no, by need bring ik dy wol by seedyk
lâns.
Wat wie it moai waar mei de Slachte net,
ja suver te waarm mar it wie wer goed
foarinoar ik wie der moarns al betiid op
seedyk om te sjen oft se fuort gongen. Ja
de TV wie der ek ik ha alle war dien om
op de TV te kommen mar nee hear my
fregen se neat, oaren fan it doarp wol sil
wol te âld west ha tink. Spitich ik hie fansels ek wol wat te fertellen hân.
En dan juster en hjoed dy fleanmasinen
oer it doarp minsken ik skrik my elke kear
it apesoer ik tink moat dat no sa mal kin
dat wat wat oars?
Broer komt der krekt wer yn hy sil nei Ljouwert nei de fleanbasis. Aagje soe earst
mei hie der wol earen nei ,mar doe ik
sei hoe krigest it yn it hier bliuwt se dochs
mar thús. Broer sil jun wol thús komme
mei sterke ferhalen, no ik sit der klear foer.
Ik hâld op it is wer lang genôch wurden,
oant de oare kear.
groetnis Jaike

Broer en ik ha de kofje op ,ik sil in stikje skriuwe en Broer sil it doarp yn te sjen hoe as
it der no hinne leit, no ik kin oars net sizze
wat klear is leit der moai by mar fierder in
grutte bende.
Vorige wike tocht ik dat it paadsje oan
de konkelswei offisjeel iepene waard, by
frou van der Zee hong de flagge út. Ik sei
tsjin Broer: moast der no om sa’n ûnnoazel paadsje dat eins fiersten te smel is om
der fatsoenlik oer te kinnen mei in bernewein as in rollator en as ik oait in kear
yn in skootmobiel moat kin ik der net oer
hinne, dat je dan sa’n drokte meitsje om
dat paadsje, werom dat net wat breder
makke sa dat it it in paad wie,want no
rinne de minsken noch op’e dyk, wei
goait jild tinkt my.
No doe krige ik de wyn fan foaren fan
Broer hy sei,”dat paadsje is net iepene.
Frou fan der Zee har beppesizzer troude
en dat hiele spul hat middeis by har iten
en derom hie hja de flagge ut. En wa seit
datst oait yn in skootmobiel sitte silst, do
rekkest grif mei sa’n ding yn’e sleat. En
dat it paadsje sa smel is sil sa as altyd wol
in kwestje fan jild wêze, dat seur no altyd net sa”. No ja, dat is no ien kear myn
aard kin ik neat oan dwaan no?
No doe ha we it mar oer de Kleastertun
hân dat we der straks op snein te middei tee of kofje drinke kinne, gean ik grif
hinne gesellich. Ik sei tsjin Broer kinst der
miskien wol optrede mei dyn mondharmonika. No doe hie ik it net rêd fansels hy
sei: “mins hoe krigest it yn’e plasse, ik spyl33
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frans bleeker

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

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

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

T: 06 - 222 464 16 | Lidlumerwei 9, Oosterbierum
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nieuwbouw, verbouw & renovatie.

NIEUWBOUW

VERBOUW

RESTAURATIE

. uitstekende dienstverlening
. persoonlijke aandacht
. betrouwbare werkwijze
. gedegen vakmanschap
. vraag informatie of bekijk de

mogelijkheden op:
www.bouwbedrijfhiemstra.nl

bouwbedrijf

Bouw op zeker met
goede garanties!

Hiemstra

Swaerderwei 31A• 8851 EG Tzummarum Tel: 0518-481578 • Fax: 0518-481135
info@bouwbedrijfhiemstra.nl • www.bouwbedrijfhiemstra.nl

Dorpsblad van Oosterbierum en Klooster-Lidlum

Beste dorpsbewoner,

Franeker, 2016

Deze brief (oproep) gaat over mantelzorg.
Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor iemand met
een ziekte of beperking. Dit kan je partner, ouder of kind zijn, je buur, een vriend
of andere familie. Mantelzorg is geen keus, het overkomt je. Veel mensen vinden
mantelzorg heel gewoon, want voor een naaste zorgen, dat doe je toch gewoon? Zo gewoon en vanzelfsprekend vinden wij dat niet.
Wij, zijn Pytsje Zoodsma (Gebiedsteam Franekeradeel)en Ignatia Veltman
(Steunpunt Mantelzorg). Sinds januari 2016 zijn wij met het Project Voorlichting
Mantelzorg gestart. Het project is bedoeld om mantelzorg onder de aandacht
te brengen, met mantelzorgers in gesprek te komen en mantelzorgers zo nodig
te kunnen ondersteunen.
We merken dat veel mensen zichzelf niet als mantelzorger herkennen, terwijl dit
wel belangrijk is. Vaak wordt er veel van mantelzorgers gevraagd en ligt overbelasting op de loer. Er zijn verschillende mogelijkheden dit te voorkomen, het
steunpunt mantelzorg kan u hier bij helpen.
We willen graag weten of u als mantelzorger ondersteuning nodig heeft en zo
ja, waar heeft u dan behoefte aan? Of maakt u zich zorgen om iemand in uw
omgeving die veel zorgt voor een ander? Ook dan kunt u bij ons terecht.
We komen graag bij u in het dorp langs om hierover met u in gesprek te gaan.
Dit kan door middel van een persoonlijk gesprek of een voorlichtingsbijeenkomst.
Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.
We nodigen u dan ook van harte uit contact met ons op te nemen.
Dit kan op persoonlijke titel of als vereniging en/of belangenorganisatie.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Pytsje Zoodsma
Gebiedsteam Franekeradeel
p.zoodsma@gebiedsteamfranekeradeel.nl
06 23479080
36

Ignatia Veltman
Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel
i.veltman@deskule.nl
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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!
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