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De tekst als ‘Word-bestand’. 
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Fan de Redaksje

Troch: Hielke Peursum

De krant is een week te laat. Voor zover wij ons kunnen herinneren is dat nog niet eerder 
gebeurd. Wij laten de krant al sinds jaar en dag naar volle tevredenheid drukken bij Van der Let 
uit Burgum. Door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van het bedrijf liggen, is het dit keer 
niet gelukt de krant op tijd klaar te hebben. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 

Een jaar is zo voorbij. Het is een roerig jaar geweest. We hadden met z’n allen gehoopt, en 
misschien ook wel verwacht, dat we dit jaar de coronacrisis achter ons zouden kunnen laten. 
Helaas is dat niet zo en zijn we nog steeds beperkt in ons doen en laten. En, nog steeds gaan 
evenementen en activiteiten niet door. Wat wel doorgaat is het Oksenijs. En we merken dat de 
dorpskrant wordt gewaardeerd. 

Elk jaar halen we een bedrag op waarmee we de krant weer een jaarlang bij u kunnen bezorgen. 
Het totaal van dit jaar is het mooie bedrag van 
€ 2.571,15. Hartelijk dank aan alle gulle gevers en aan alle vrijwilligers die de enveloppenactie 
mogelijk maakten!! Een speciaal woord van dank aan onze coördinator Alie van der Meulen. Zij 
zorgt er elk jaar voor dat de enveloppen door vrijwilligers worden opgehaald. Een enorme klus 
waar zij een dikke pluim voor verdient. En natuurlijk alle dorpsgenoten die elk jaar weer deur aan 
deur door het hele dorp de enveloppen op komen halen. Sommige vrijwilligers doen dit werk al 
jaren. Dank daarvoor!
Voor de mensen die niet thuis waren of die via de bank betalen, vermelden wij hier nog even het 
bankrekeningnummer NL90RABO034.98.53.088. 

De redactie
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Sinterklaas 
Wat een plaatje!  Sinterklaas en zijn Pieten zagen er prachtig uit tijdens de intocht. De intocht 
zelf kan ook deze keer weer als zeer geslaagd in de boeken. Kijkend naar het live verslag op  tv 
of aanwezig bij een verzamelplaats, het was weer genieten. Complimenten aan iedereen die op 
welke manier dan ook zijn bijdrage heeft geleverd!

100 jaar Dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch 
Volgend jaar bestaat Dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch 100 jaar. Reden voor een feestje dus.  
Bij de voorbereiding en organisatie van dit feest worden wij geholpen door de Snieskeppers, de 
Feestcommissie en Joost Wiersma.  Wordt vervolgd. 

Gaswinning 
Na onderzoek is gebleken dat er plannen zijn om gas te winnen uit velden die al jaren niet meer in gebruik zijn.Om te proberen dit 
een halt toe te roepen, neemt Dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch samen met de andere dorpsbelangen deel aan de kerngroep 
‘Tegengas’.  Er is door de kerngroep een zienswijze op het winningsplan Tietjerk ingediend bij het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat.

Carbidschieten
Op 15 december heeft de commissie een overleg met de gemeente en de politie. Daarna wordt 
bekend gemaakt of het carbidschieten door kan gaan.
Houd de facebookpagina en www.Jistrum.nl dus in de gaten.  

Prettige feestdagen
Het bestuur van Dorpsbelangen wenst jullie allemaal fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. 
Blijf gezond en laten we hopen dat we in 2022 weer meer met elkaar kunnen ondernemen.
 

Nieuws van Dorpsbelangen 
Jistrum Skûlenboarch
Troch: Fokje de Roos
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Allerlekkerste (kerst) dessert ooit: cheesecake 

Wat heb je nodig?  

– 8 tarwebiscuits 
– 250 g mascarpone 
– 125 ml slagroom 
– 3 el suiker 
– 4 el lemon cheesecake likorette of likeur naar keuze 
– 125 g frambozen 
– 1 reep witte chocolade 
 

 
 
Stap 1. Verkruimel de biscuits boven de schaal. 
Stap 2. Klop met een mixer de mascarpone, slagroom, suiker en de likorette tot een dikke crème. 
Stap 3. Vul de schaal met de crème en leg daarop de frambozen. 
Stap 4. Rasp de witte chocolade en strooi dit tot slot over het dessert. 
 

 
 
 
Stap 5: Eet smakelijk! 
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Wat ik freegje wol
Troch Hielke Peursum

In de rubriek “Wat ik freegje wol” worden dorpsgenoten in de gelegenheid gesteld vragen te 
stellen aan de dorpskrant. De redactie gaat met de vraag aan de slag en probeert een antwoord 
te vinden. Dus hebt u een vraag, schroom niet en mail uw vraag naar oksenijs@gmail.com

De Syl
We hebben in het vorige Oksenijs gevraagd of er in Jistrum iemand woont die meer over de 
(ontstaans)geschiedenis van de Syl kan vertellen. We hebben een aantal reacties van lezers 
mogen ontvangen. Een voormalig inwoner van Jistrum weet veel te vertellen over de Syl en 
andere watergangen in en rondom het dorp. Wie het is houden we nog even geheim. In het 
volgende Oksenijs staat een interview met deze oud inwoner van Jistrum. Dan leest u dus ook 
meer over de geschiedenis van de Syl.   

Wy wolle graach eltsenien tige tank sizze foar de kado’s, blommen en de 
kaarten.

Bartele en Griet

De Meren 8
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In opmakker 
  

Sa as jimme witte hâld ús feste opmakker, Hans yn 
April op. Wy sykje derom in ferfanger foar it 
opmeitsjen fan 't Oksenijs. Dit wurd dien mei it 
programma Adobe Design.  

Hast wat ferstân fan kompjûters, fynst it leuk om 
kreatyf dwaande te wêzen en wolst it opmeitsjen 
fan de krante graach leare? Reagearje dan.  

Jong of âld, it makket ús neat út. Underfining is 
net nedich, Hans leart dy de fine kneepkes fan it 
opmeitsjen yn’e praktyk. 

 

Bist nijsgjirrich of hast fragen nim dan kontakt op 
mei de redaksje! oksenijs@gmail.com 
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Verhuur van geluid, licht, 
projectie en camera. 

Voor meer informatie kijk 
op onze website.  
www.wdverhuur.nl  
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Kerstactie V.V. Jistrum groot succes!
Het zal u niet ontgaan zijn. Donderdagavond was de grote kerst verkoopactie van V.V. Jistrum. 
Onze jeugdleden zijn van deur tot deur gegaan met een prachtig kerstcadeau. Met wat muzikale 
ondersteuning vanuit de ‘kerst bus’ ging de jeugd er vol voor. En wat hebben ze het fantastisch 
gedaan, want we waren binnen no-time uitverkocht. In de kantine draaide de printer overuren om 
bestelformulieren te printen. Met het ingezamelde geld wordt nieuw trainingsmateriaal voor de 
jeugd gekocht.

Wij willen alle jeugdleden, vrijwilligers en inwoners van Jistrum ontzettend bedanken voor hun inzet 
en steun! 

Namens heel V.V. Jistrum wensen wij u prettige feestdagen.

Wijziging datum Algemene Ledenvergadering V.V. Jistrum

In verband met de corona–maatregelen is de Algemene ledenvergadering van 2  December 
2021. Verplaats naar donderdag 10 Februari 2022, tijd zal later bekend worden gemaakt.  
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1
2

3
4
5
6

7

8
9
10

11
12

13
14

15

1. Wat is het derde woord van de strijdkreet van 
V.V. Jistrum?

2. In welke kleuren speelt V.V. Jistrum?

3. In welke klasse speelt het eerste ellal van V.V. 
Jistrum?

4. Wat is het thema van het dorpsfeest Jistrum 2022?

5. 5. Welk sporref evenement wordt normaal 
gesproken aan het begin van elk jaar georganiseerd?

6. Hoe heet de gymnasrek- en volleybalvereniging in 
Jistrum?

7. Wie is de topscorer van V.V. Jistrum van de 
afgelopen 30 jaar?

8. Wat komt er hopelijk zo snel mogelijk in Jistrum? 

9. Welke vereniging zet zich in voor al het 
vogelbeheer in en om Jistrum (en hebben een leuke 
vetbollen acre)?

10. Wat is de naam van de zwemmersplek van 
Jistrum?

11. Hoe heet de toneelvereniging van Jistrum?

12. Hoe heet de muziekkoepel op het kanrneplein?

13. Hoe he13. Hoe heet de dorpskrant?

14. Wie staat er al jaren achter de bar bij V.V. 
Jistrum?

15. In welke maand is V.V. Jistrum opgericht? 

De vragen

Antwoord: Speluitleg
Knip deze puzzel met het juiste 
antwoord uit. Doe deze vervolgens in de 
brievenbus van de kannne van 
V.V. Jistrum. Met een juist antwoord 
maak je kans op een kerstcadadeau.

v.v. jistrum filippine puzzel

Win een prachtig kerstcadeau

U kunt uw antwoord inleveren tot 3-1-2022
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Martha van der Velde

martha.
voeding adviesbureau

06 4660 6187info@martha.frl www.martha.frl
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Dorpsfeest Jistrum – Skûlenboarch 
 
De feestcommissie is druk aan de slag met de voorbereidingen voor het 
feest van 2022. Zoals u al weet is gekozen voor het thema: 
 

        JJeeuuggddsseennttiimmeenntt    
  

TTeerruuggddeennkkeenn  aaaann  ddee  mmooooiiee  hheerriinnnneerriinnggeenn  vvaann  vvrrooeeggeerr..  VVoooorr  ddee  éééénn  
eeeenn  ttvv  pprrooggrraammmmaa……  vvoooorr  ddee  aannddeerr  hheerriinnnneerriinnggeenn  aaaann  eeeenn  ttiijjdd  ddaatt  eerr  
nnoogg  ggeeeenn  ttvv  wwaass…… 
 
Versierde wagens 
Geef je zo snel mogelijk op wanneer jullie een thema hebben bedacht om te 
voorkomen dat er meerdere wagens met hetzelfde thema zijn. De eerste opgaven 
zijn al binnen! 
 
Geef je op bij: Freerk Lautenbag 06-25041853 
 
 
Wist u dat: 
 

• We op de socials bekendmakingen gaan doen welke artiesten  er 
komen optreden dit jaar. En u dit later ook in het Oksenijs kunt lezen? 

• We binnenkort meer informatie geven over uitbreiding van het feest? 
• De feestcommissie al druk aan het brainstormen is over ons eigen 

thema. Ideeën genoeg!  
 
 
Data dorpsfeest  2022: 
 
Donderdag 16 juni | Vrijdag 17 juni | Zaterdag 18 juni   
 
Contact: 
Facebook: Dorpsfeest Jistrum    dorpsfeestjistrum@gmail.com 
Instagram: Dorpsfeest.jistrum 
 

De feestcommissie, 
 

Colinda v/d Wal 
Freerk Lautenbag 

Gjalt Bouius 
Grietje de Boer-Venema 

Sonja Boltjes  

Sytze Storm 
Daan v/d Werf 
Anne v/d Velde 

Meindert de Vries  
Jolanda Storm 
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Oliebollen actie 
We hopen dat we dit jaar langs mogen 
komen met overheerlijke oliebollen. Dit hangt 
een beetje af van de Corona maatregelen 
die op 31 december gelden.  

Wanneer de oliebollen actie niet doorgaat zal 
dit via Facebook Doarpsbelang en diverse 
app groepen bekend gemaakt worden. 

Als we langskomen komen we langs op: 
Wanneer: 31-12-2021 
Tijdstip: vanaf 9:30  
 
Ook kunt u dan de overheerlijke olliebollen 
afhalen bij het ijsbaan hokje 

 

Ysclub Jistrum-Skûlenboarch 
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woensdag donderdag van 17:00 tot 19:30 uur
vrijdag en zaterdag17:00 t/m 20:00 uur
zondag, maandag en dinsdag gesloten

Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Uw uitvaartverzorger voor ‘Gedenk te Sterven’ in Jistrum

Waar klantgerichtheid en resultaat voorop staat!

Harstewei 1, 9288 GN te Kootstertille, Tel. 06-22847205.

Kijk voor meer info op de website: www.delangemassage.nl
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We moeten even opwarmen, mijn kleindochter en ik.
Moe maar voldaan ploffen we neer bij de haard met een beker warme chocolademelk. We hebben 
zojuist een stevige wandeling gemaakt. Het was ijzig koud buiten, maar toch wilden we deze kans 
benutten. Zo vaak gebeurt het niet dat er zo’n pak sneeuw valt.
‘Oma,’ hoor ik het stemmetje van mijn kleindochter, ‘u houdt toch ook heel veel van sneeuw?’
Ik kijk uit het raam en zie dat uit de loodgrijze lucht nog steeds sneeuwvlokken dwarrelen. Ik zuig 
het beeld in me op: De straat is vol leven. De lantarenpalen zijn nog net niet aangesprongen en 
het lijkt wel of de sneeuw alle kinderen voor het donker nog de straat op jaagt. Mensen haasten 
zich naar de winkels voor de laatste boodschappen voor hun luxe kerstdiners. Zij lijken het veel te 
druk te hebben om de sneeuw op te merken.
‘Ja, meisje’, bevestig ik, ‘oma houdt heel veel van sneeuw en vooral met Kerst. Dan moet ik altijd 
denken aan mijn allereerste, witte Kerst…’
‘Maartje, Maartje!’ De stem van mijn jongere zusje maakt me wakker. Geërgerd trek ik de warme 
dekens over mijn oren, totdat het tot me doordringt hoe opgewekt ze klinkt. Ik weet het al weer, het 
is Kerst. Maar Geertje roept heel enthousiast: ‘Er is sneeuw gevallen!’ Dat laat ik me geen tweede 
keer zeggen; voor sneeuw spring ik meteen mijn bed uit. Geertje heeft gelijk, het is prachtig bui-
ten. Geertje is al aangekleed en ik hijs me ook snel in mijn warme kleren.
Onze wangen zijn roodgekleurd en onze handen tintelen als we klaar zijn met het bouwen van een 
reusachtige sneeuwpop.
Moeder heeft speciaal voor het kerstmenu wat winterpeen achter de hand gehouden. Nu komt ze 
ons er eentje brengen.
‘Zo’n mooie sneeuwpop verdient een mooie neus,’ lacht ze vrolijk.
Het is al vier jaar lang oorlog en er is niet veel eten meer. Zelfs op onze boerderij wordt het voed-
sel nu schaars. Er komen steeds vaker mensen van heinden en ver om bij ons eten te halen.
Vader en moeder proberen zoveel mogelijk de helpende hand te bieden, want zij vinden dat we 
moeten delen van onze rijkdom. Dat vind ik wel een beetje vreemd, we zijn immers helemaal niet 
rijk. Toch snap ik best dat we elkaar nu moeten helpen. Daarom twijfel ik nog wat over die peen. 
Maar mama knikt me toe, ze begrijpt wel waarom ik twijfel, maar het mag echt. Eén winterpeen 
voor de sneeuwpop. Omdat het feest is vandaag.
Met z’n vieren genieten we van ons kerstdiner: hutspot met een klein stukje spek. Ik kan me niet 
herinneren dat iets me ooit zo goed heeft gesmaakt. Na het eten loop ik naar het raam en schuif 
voorzichtig een klein stukje van het verduisteringsgordijn opzij. Ik wil nog even een glimp van onze 
sneeuwpop opvangen. Ik zie zijn vage silhouet in het maanlicht en ik voel me warm worden van 
trots.
Als Geertje en ik de volgende dag verwoede pogingen doen om het erf sneeuwvrij te krijgen, zien 
we twee mensen naderen. Moeder heeft hen ook al gezien en komt naar buiten. Ze nodigt hen uit 
in onze warme keuken. Het zijn een vader en zijn zoontje. Met open mond luisteren we naar hun 
verhaal. Ze komen uit het Westen en zijn al dagen onderweg op zoek naar eten voor hun gezin. Er 
is in de grote steden bijna niets meer te krijgen, vertellen ze.
Moeder maakt de logeerkamer in orde. De twee gasten blijven vannacht slapen; vooral zoon Kees 
is te uitgeput om de lange tocht naar huis meteen weer te hervatten.
Die tweede kerstavond eten we weer hutspot, nu met z’n zessen. De gasten vallen op het kerst-
maal aan en verzuchten: ‘Dit is echt het allerbeste kerstdiner wat we ooit hebben gegeten’.
Na een goede nachtrust en met een gevulde maag, vertrekken de twee. Thuis wachten een vrouw 
en nog drie kinderen op hen. Ze krijgen eten mee voor thuis. Het is niet genoeg, beseft vader, 
maar er is niet meer. Ik loop een klein stukje met hen op. Dan ziet Kees de sneeuwpop. Hij is er 
verrukt van.

Kerstverhaal
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‘Heb jij die gemaakt?’ vraagt hij, ‘hij is prachtig, ik heb nog nooit zo’n mooie gezien.’
Ik knik trots. Dan nemen we afscheid van elkaar.
Verdrietig kijk ik hen na, wat heb ik met hen te doen. Pas als ik hen bijna niet meer kan zien, draai 
ik me om. Ik kijk recht in het gezicht van de sneeuwpop. Wat staart hij mij opeens verwijtend aan. 
Gemeen bijna. Zijn zwarte kraaloogjes loensen en zijn steentjesmond trekt een scheve grijns. 
Maar dat hij zo boosaardig kijkt, komt vooral door zijn neus, weet ik ineens: de grote, knaloranje 
peen.
In een flits trek ik de peen uit de sneeuwpop en begin te rennen. Ik ren zo hard ik kan en roep 
hard: ‘Kees, wacht!’
Als ik hen eindelijk ingehaald heb, duw ik Kees de peen in zijn hand en ren zonder wat te zeggen 
terug naar huis, naar de sneeuwpop. Hij ziet er raar uit met dat gapende, zwarte gat in zijn ge-
zicht. Raar, maar hij kijkt niet meer gemeen of verwijtend.
Als Geertje hoort wat er aan de hand is, moeten we heel hard lachen om die rare sneeuwman, zo 
hard dat er tranen over onze wangen biggelen.

Mijn kleindochter slaakt een diepe zucht.
Ik glimlach om de herinnering. En vader en moeder? Ach, wat waren ze trots op ons. En wat ben 
ik trots op hen, nog steeds. Niet geld en bezit waren hun rijkdom, maar gastvrijheid en vriendelijk-
heid. Ze deelden er royaal van uit. Maar dat zal ik haar later wel vertellen, mijn kleindochter van 
vijf.
Ik sta op. ‘Ik ga naar de keuken. Vanavond komen immers jouw papa en mama eten. En ook tante 
Geertje.’
Voor de ingrediënten van mijn kerstrecept hoef ik gelukkig niet naar de drukke winkels om bood-
schappen te doen of uren in de keuken te staan, denk ik, terwijl ik de aardappelen schil. Daardoor 
heb ik mijn dag aan veel waardevoller zaken kunnen besteden. Toch staat mijn gasten vanavond 
een bijzonder kerstdiner te wachten. Een diner naar een zeventig jaar oud recept.
Ik heb er geen receptenboek voor nodig, ik ken het uit mijn hoofd. Het staat voor altijd in mijn ge-
heugen gegrift.
Ik pink een traantje weg. Dat heb je, met uien…
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Sinterklaas 
 
Sinterklaas: ‘We gaan bijna naar Nederland pieten dus er is werk aan de winkel!’ 
Pieten: ‘Oke Sinterklaas.’ 
Sinterklaas: ‘Bakpiet jij gaat pepernoten bakken.’ 
Bakpiet: ‘Komt voor de bakker!’ 
Sinterklaas: ‘Regelpiet jij regelt dat het paard genoeg wortels krijgt!’ 
Regelpiet: ‘Komt goed!’ 
Sinterklaas: ‘Piet de smeerpoets jij regelt dat er genoeg olie in de machine zit!’ 
Smeerpoets: ‘Komt goed!’ 
Sinterklaas: ‘En de rest ga cadeaus inpakken!’ 
De rest van de pieten: ‘Komt goed.’ 
*een paar dagen later* 
Sinterklaas: ‘Pieten jullie hebben alles perfect gedaan we gaan nu opweg naar Nederland.’ 
Treuzelpiet: ‘WACHT WACHT IK MOET NOG OP DE BOOT’ 
Sinterklaas: ‘Ja ja treuzelpiet we wachten wel op jou.’ 
*een paar weken later* 
Sinterklaas: ‘Het is pakjesavond dus pak snel je zakken en ga de daken op!’ 
Alle pieten: ‘Komt goed.’ 
*intussen bij de huizen* 
De kinderen: ‘Sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje gooi wat in mijn laarsje dank u sin-
terklaasje.’ 
De ouders: ‘Kijk de cadeaus zijn er!’ 
De kinderen: ‘YAYYY’ 
Sinterklaas: ‘Tot volgend jaar!’ 
Geschreven door Pia.

Wij in groep 8 
Zijn leuker dan gedacht. 
Toen we in groep 5 zaten gingen de Greide en het Iepen stee fuceren 
Toen moesten we een nieuwe naam voor de school creëren. 
 We zijn nu bezig met de suprises voor sinterklaas 
Je weet nooit wat je krijgt misschien wel speculaas. 
 
Dit was mijn gedicht  
Eline 
 

Sinterklaas vergeten?! 
“Hallo, ik ben Vlog Piet en naast me staat Pakjes Piet. Huh waar ben je Pakjes Piet? Laat maar sie 
komt zo wel terug. We gaan zometeen vertrekken naar nederland, ik ga even bij sinterklaas kijken. 
Oh nee! Sinterklaas is weg, weet jij waar sinterklaas?” “Nee hoezo?” “Ik ging kijken in zijn kamertje 
en hij was weg!” “Hallo wat is er?” “Oh gelukkig u bent er nog” “Nou jongens we gaan vertrekken” 
“Dit was hem dan weer tot de volgende vlog Doeiiiii” 
Jente

Ingezonden door groep 8 van De Greide
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Er was eens een man die worst heet en kreeg altijd worst in zijn schoen en laars zetten hielp 
ook niet hij was er klaar mee.  Toen kreeg hij een geweldig idee. Hij ging zijn naam veranderen 
naar jan en kreeg de dag daar na de chocolade letter J hij dacht krijg ik nou Nooit een goed ka-
dau verhuisde naar  België. Dat hoorde de luister piet die ging ook naar België.Daar kreeg hij een 
nieuwe voetbal en was iedereen  gelukkig 
 
Einde  
Jorrit

Kerstmis 
Mieke een meisje van vier jaar en zit bij de open haard, haar vader leest een krant en moeder 
leest Mieke voor.  
Het verhaal gaat over het kerst feest, dat Jezus is geboren. 
Dat is Miekes lievelingsverhaal. 
Gisteren mocht Mieke samen met Lilly, haar vriendin de kerstboom optuigen. 
Het is morgen de eerste kerstdag, opa en oma komen dan bij Mieke thuis te eten. 
De volgende dag zitten opa en oma bij Mieke aan tafel. 
Plots zegt opa:”Oh nee, de kalkoen is ontsnapt!” 
Oma begint stiekem te giechelen. 
Maar Mieke raakt in paniek, ze roept:”Nee ik wil kalkoen!” 
Papa begint te lachen:”Haha, Mieke het was maar een grapje!” 
“Waar is de kalkoen dan?” Vraagt Mieke opgewonden. 
“In de schuur, waar dacht je dan?” Opa lacht. 
Mieke trekt haar jas aan en doet een sjaal om. 
Dan zegt ze:”Doei doei, ik ga even bij onze kalkoen kijken!” 
Dan begint mama te schateren:”Haha nee joh, gekkie hij ligt hier bij je in de pan, eet smakelijk!” 
 
Vrolijk kerstfeest 
Gr. Femke Reitsma 

Sinterklaas komt in Nederland bij de manage 
 
Maria en Femke waren op stal, ze moesten de paarden mooi maken, omdat sinterklaas kwam. 
Femke zij:’ Ik heb echt zin in 5 december.’ Echt zo, zei ik. Oké we moeten eerst de vlechtjes bij de 
paarden maken dan moeten we ze opzadelen en dan in de grote bak zetten. Wat zou Sinterklaas 
blij zijn, toch Femke. Ja natuurlijk, zei Femke. Ik hoor ze al kom we moeten snel op de paarden, ja 
, zei ik. O daar is Sinterklaas, yay ,ik ben echt heel blij oké nu dan de dans voor Sinterklaas. 
Maria
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Voor al het schilder en 
onderhoud van uw 

woning.

 

 

VANDAAG 
BSO Jistrum 

Opvang die past bij het 
kind van VANDAAG! 

persoonlijke aandacht | kleinschalig 
 vaste leidster | elke werkdag open 

vakantieopvang| grenzend aan natuur   
gratis opvang op schoolvrije dagen 

jistrum@kindvandaag.nl 
Tel. 06 12559573 
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*APK- Keuring                            *  Wij hebben altijd een wisselende voorraad van ca. 50 auto’s *
*Airco-Service
*Storing diagnose
*Schade Herstel                                                                                            
* In-Verkoop gebruikte auto’s

Autobedrijf Van der Wal
Bezoekadres : Tillewei 24, 9258 GP Jistrum, NL
Telefoon  : 0031 (0) 512 472675
Mobiel  : 0031 (0) 6 51461122
E-mail  : info@autovanderwal.nl
Internet                : www.autovanderwal.nl

Ierappel ferkeap op de Joost Wiersmaweg 28
Wy ferkeapje no noch
Borgers
Irene's
Bildtstar
Readestar
2,5., 5 en 10 kilo
We kinne ek by jo thús komme. 
Tel. 0651017622 Hillie Bousma

Groet Hillie Bousma
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De sneeuwpret 
Geschreven door: Ricardo van Schijndel 
 
Hoofdstuk 1 
Het sneeuwt! 
 
Lizzy en Else zaten te spelen toen moeder zij dat het sneeuwt, Lizzy was zo blij en Else ook, ze 
deden hun winterkleding aan en gingen naar buiten, toen zij moeder:‘Wel voorzichtig doen Oké?’ 
‘Oké Moeder, tot straks!’ Zij Lizzy ‘zullen wij een sneeuwpop maken Else?’ ‘Ja dat is leuk idee 
Lizzy’ Zei Else, in de verte zag Lizzy iets… het was haar broer Ricardo! Die kwam net terug van 
school ‘wil je ook een sneeuwpop met ons maken?’ ‘Dat kan wel, dan pak ik de schep’ Zei Ricardo 
‘Oké Ricardo’ Zei Lizzy, Ricardo kwam aan lopen met een mooie rode schep en begon sneeuw te 
scheppen ‘Ricardo ik en Else gaan alvast de sneeuwpop maken’ Zei Lizzy ‘Dat is goed Lizzy’ Zei 
Ricardo, Lizzy en Else hadden de eerste enorme bal met sneeuw gemaakt toen moeder riep ze 
zei ‘ik heb warme chocolade koekjes gemaakt, als je er een wil kom dan maar binnen!’ Ricardo, 
Lizzy en Else renden naar binnen er stonden drie borden met koekjes en glaasjes melk. Ricardo 
zei:’Zullen we morgen maar verder met de sneeuwpop?’ ‘Dat kan Ricardo’ zie Lizzy en Else 
 
Einde… voor nu 
Ricardo 
 
Het vergeten pietje 
Er was eens een Pietje  ze waren alles aan het inpakken om met  de stoomboot om naar Neder-
land te varen. maar de regel piet was alles aan het noteren. maar alles was ge noteert het paard 
de pieten alles dachten ze. maar ze gingen weg varen en toen kwam het Pietje naar buiten. hij 
dacht huh de stoomboot is al weg! het pietje dacht zijn ze mij dan vergeten of ben ik niet geslaagd 
voor de pieten training! Het Pietje zucht ze zijn me gewoon vergeten dan moet ik dit jaar in Spanje 
blijven. en geen pakjes uitdelen ik had nog zo geoefend om van dak naar dak te springen. om de 
boot waren ze bijna in Nederland en sinterklaas zij waar is het neuiwe Pietje dan. oh nee zij de 
regel piet die is niet aan boord. 
Hemke

Sinterklaas 
Als de Sinterklaas intocht bijna is. dan gaan wij het Sinterklaasjournaal kijken. en als hij dan in ne-
derland aankomt dan gaan wij voor de televisie de Sinterklaas intocht kijken, en de schoen zetten. 
Als het dan 5 December, is gaan we gourmetten. Als we de bel horen, gaan we naar de deur en 
staan er cadeau’s voor de deur dan gaan we die openmaken en dan me spelen. En dat was ons 
Sinterklaasfeest. 
Fokke-Andries
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Dagboek kerstmans dochter 
 

Hallo ik ben samantha dochter van de kerstman. 
Wie ben ik 

 
Lievelings eten/drinken : patat, cola. 

Lievelings dier : rudolf de rendier. 
Lievelings vriendin : bestie chloe. 

 
Ik weet dat het nog niet kerst is wel bijna. 
Dus dacht ik wat als ik wat ga vertellen. 

Over wat er hier gebeurt voor kerst. 
Nou ik kan je vertellen het is hier heel druk. 

Ik ben meestal met mijn moeder want zij geeft les. 
Ja dat hoorde je goed ze geeft mij les. 

Het is geen prive les als je dat dacht ze geeft meer kinderen les. 
Waaronder mijn bestie cloe. 

 
Wie is chloe, ja mijn bestie maar wie is mijn bestie. 

Chloe 
Lievelings eten/drinken : olibollen, multifit idk why. 😩 

Lievelings dier : ijsbeer 
Lievelings bestie : samantha/ik 

 
Dit is de WAARHEID mensen heb het haar zelfs gevraagt. 🤭 

 
Waar was ik oh ja, mijn moeder geeft dus les. 

Nou haha geen hooftstuk over lessen natuurlijk. 
Uit school help ik vaak de elfen met cadeautjes inpakken. 

Soms helpt chloe ook als we afspreken en er zin in heeft natuurlijk. 🤣 
 

Dit is natuurlijk het voorstellen in mijn nieuwe dagboek 🤣 dus mijn dagen komen later hier in 
geschreven zie je dan bestays.  

Corrie 
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Volledig privé en geschikt voor 3 personen 

It Koaihûs 
Vakantiewoning  /  Appartement 

Peter en Yneke Hesselink 
Heideweg 2 
9258 CS Jistrum 

Inchecken na 17:00U    Uitchecken voor 10:00U 

E-mail      info@itkoaihus.nl 
Website   www.itkoaihus.nl 

Bel  06 52 67 11 75   of   06 34 05 52 10 

info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

 WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger
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* De juiste diploma’s
* Aantoonbare ervaring
* Correcte bouwverzekeringen
* Duidelijke afspraken

* Luisteren naar uw wensen
* Rekenen naar uw budget
* Vakbekwaam personeel
* Direct overleg

Ieswei 3 9258 CT  Jistrum
Tel./fax 0512-471672 // Mob. 06-22492849
Email: djimmer.dijkstra@hetnet.nl
Website: www.dijkstrajistrum.nl

timmer- en metselwerken
Dijkstra Jistrum

De Zekerheden Voor uw Verbouwing of Nieuw te bouwen woning 

VerBouwgarantie [ Voor de N.H.G. Hypotheek ] 

En vanzelfsprekend voor een scherpe prijs!!!

Eis van de overheid januari 2010 

Wij werken onder het Bouwgarant Keurmerk!

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF
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Sinterklaas houdt van kaas! 
 
Sinterklaas zat op  de dakken van huizen in een koude nacht. 
Het was pakjesavond en de pieten waren druk aan het bezig met alle cadeautjes. En in één keer 
rook Sinterklaas iets. Het rook heerlijk en Sinterklaas werd enthousiast hij maakte wat zakken 
open en bij de derde zak die hij open maakte zag hij het cadeautje. Hij zag om zich heen en zag 
geen een piet dus hij maakte het cadeautje open en het was heel lekkere verse kaas. Sinterklaas 
dacht een hapje kan geen kwaad, maar toen hij een hapje zou nemen kwam verstoppiet tevoor-
schijn. Sinterklaas schaamde zich een beetje en stopte het cadeautje terug. De piet zei: “stoute 
Sinterklaas dat kan je toch niet maken die kinderen zijn het hele jaar braaf geweest en dan ga jij 
hun kaas opeten. Sorry zijn Sinterklaas en zo was het een leuke rare pakjesavond. HOOP DAT 
SINTERKLAAS GELEERD VAN ZIJN FOUT! 
 
Arjen 
 
 
Sinterklaas en kerstman?? 
Sinterklaas die  kwam aan met de boot  in Nederland en zag opeens de kerstman en sinter-
klaas  zei: “Hee wat doe jij hier? Het is mijn tijd om de kinderen op te vrolijken met cadeautjes.” 
Maar ik wou wat eerder zijn zei de kerstman. Hoezo? Omdat anders iedereen al cadeautjes heeft. 
Oo zij sinterklaas dan doen we het toch samen. Kan dat echt zei de kerstman dat kan toch niet? 
Jawel als jij gaat rijden op een rendier dan doe ik het op mijn paard. Ja laten we gelijk gaan het is 
al donker. 
En toen het pakjesavond was was iedereen blij dan ze extra veel pakjes kreeg. 
Amén 

Tonevido Nieuws 

Ook dit jaar hebben de leden van Tonevido loten verkocht voor de Grote Club Actie. 
En met succes !  Er zijn meer dan 400 loten verkocht;  waarvoor Tonevido een cheque heeft 
ontvangen van € 959,76.  We willen alle leden bedanken voor hun inzet om zoveel mogelijk loten te 
verkopen. Dit jaar werden de meeste loten verkocht door Ilse-Marije Veenstra.  Als topverkoopster 
heeft zij namens Tonevido een kadobon ontvangen.  
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Zal de corona ons óóit weer gaan verlaten???….
wie zal dit met alle beperkingen van dien nou niet haten?
Het staat inmiddels al zo’n (kleine) 2 jaar de samenleving flínk in de weg,
waardoor we steeds wéér ervaren die vervélende belémmerende pech….
Helaas is het nog niet gelukt om die náre corona áf te weren….,
wanneer zal dit tij eíndelijk weer ten goede keren?….
En tévens de ontdekking van de nieuwe omikronvariant die al dichterbij gaat komen,
weet men deze óók met de vaccins góed in te tomen???….
Hoe zal de Kerst en jaarwisseling 2021-2022 verlopen?….
een elk zal natuurlijk het allerbeste hiermee hopen!….
Wél kunnen we zeker trachten er het beste van te maken,
daarmee komen we toch het aller verst,
hópelijk zullen de coronaregels de vieringen niet te veel raken…..
Iederéén toegewenst een hele góede Inhoudelijke Kerst,
én een goed verloop van 2022, het nieuwe jaar,
coronavrij, gráág zien we dat weer als wáár!!!!…

 Wikje Bijma

De meiden van de mini volleybal kregen 
deze week superleuk nieuws. Er werd hun 
over de post een envelop met gouden me-
dailles toegestuurd. De meiden zijn kampi-
oen geworden in hun poule. Dit onder leiding 
van trainsters Lenie. Goed gedaan meiden 
en ga zo door!
voor onder de foto; achter van links naar 
rechts; Myrthe, Fabiënne en Anouk. Voor 
van links naar rechts; Nynke en Lisanne 

Nieuws van Tonevido
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Sjoen yn Jistrum
Yn de Atsmapolder is troch Wessel een grutte wite reager 
spot. In aardich grutte mar ek hiel sierlike en slanke fûgel 
fan hast in meter heech en mei in spanwiidte fan wol 1 
meter 85. It liket hast wol as dûnset er troch de sompen en 
greiden, dêr’t er in protte te fretten fine kin. Hy mei bygelyks 
graach in fiskje, mar ek mollen, mûzen, kikkerts en wjirms 
steane op it menu. De grutte wite reager is in kosmopo-
lyt, dat wol sizze dat er oer de hiele wrâld te finen is. Syn 
oarsprong leit yn it eastlike mediterrane gebiet en sûnt de 
santiger jierren hat er yn Nederlân de Oostvaardersplassen 
ta syn wichtigste bried- en wengebiet makke. Yn Fryslân 
fynst him benammen by de Lauwersmar en oan de Isel-
markust. Briede docht er yn it reid of yn beammen. De wite 
reagers dy’st hjir no sjochst komme út Súd- en East Europa 
en binne hjir om te oerwinterjen. Fierder is er ek al sjoen by 
Eastermar en yn de Twizelermieden.

Moaie fûgels
De houtekster (gaai) is op it stuit ek werd drok warber. Sjochst se de hiele dei troch omfleanen 
mei ikels, boekenuten of oare nuten yn de snavel dy’t se oeral yn ‘e grûn of yn it gers bedobje. 
Der wurdt dan ek noch faak in bledsje of in tokje oerhinne lein. Dy ikels en nuten fine se fan-
sels nea allegearre wer werom. Se soargje der dêrmei dus ek foar dat oeral wer nije beammen 
groeie. De houtekster is hjir it hiele jier troch te sjen. Net elkenien hâldt fan dizze fûgel omdat 
er ek aaien en jongen fan sjongfûgels wol in lekker hapke fynt. It is yn dy sin wol in echte rover 
mar dochs ek wol wer in hiele moaie fûgel om te sjen. En sa wurket it fansels no ienris ek yn de 
natuer fansels. Mei syn hease lûd kin er aardich wat leven meitsje.

Fûgelwacht Jistrum
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Bestjoerssaken
Nei in moai foarsitterskip fan mear as tolve jier wol Hedzer de hammer graach oerdrage oan in oar. 
Hedzer bliuwt wol yn it bestjoer, mar wol him tenei mear talizze op it behear fan nestkasten en de 
greidefûgels. Dêrom sykje wy no dus in nije foarsitter. Liket it dy wol wat ta om mei dit entûsjaste 
bestjoer te soargjen foar de fûgels yn de omjouwing fan Jistrum en Skûlenboarch en wolst de foar-
sittershammer wol oernimme, stjoer ús dan even in mailtsje foar mear ynformaasje.   

Kuierje yn Jistrum
Op saterdei 22 jannewaris oranisearje we in kuiertocht mei ús gids Tiny. De rûte fan 5 km is yn ‘e 
omkriten van Jistrum en ûnderweis fertelt Tiny fan alles oer de fûgels en de histoarje fan Jistrum. 
Ast meidwaan wolst dan kinst dy opjaan fia de mail: vogelwachtjistrum@gmail.com. De kosten 
binne 5 Euro mei kofje en koeke.

Sutelaksje
Oankommende wiken dogge we in sutelaksjes mei fetballen foar túnfûgels. Dêrmei helpe jo de 
túnfûgels op in moaie wize goed de winter troch en boppedat krijst dan fansels ek mear fûgels yn 
‘e tún. De opbringst brûke we foar it ûnderhâld van de swellenwand en de nestkastjes dy’t rûnom 
yn Jistrum hingje.

Lid wurde?
Foar in lytse bydrage fan 6 Euro yn it jier kinst ús helpe om de wrâld foar de fûgels wat nofliker te 
meitsjen. Dat jild brûke wy bygelyks foar it ûnderhâld fan nestkastjes en de swellenwand. Stjoer 
even in mailtsje ast lid wurde wolst, dan krigest in ynskriuwformulier tastjoerd.

Kontakt
Hast in bysûndere fûgel sjoen of hast in fraach oer it fûgelbeheer yn en om Jistrum dan kinst altyd 
by ús teloane. 

email: vogelwachtjistrum@gmail.com
Facebook:  fûgelwacht Jistrum
Instagram: fûgelwacht_Jistrum
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De Boekenplank
Troch: Hielke Peursum

Auteur

Reinier Antonides

Boek

Kolenmijn 
Zeven verrassende verhalen over een duurzaam be-
staan

Over de auteur
Reinier Antonides (1976) woont in Glimmen en is geboren in Gro-
ningen. Hij is manager bij de overheid en heeft een adviesbureau 
op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling. Zijn passie ligt 
op het gebied van klimaat, toekomstbestendige ontwikkelingen en 
het vinden van economisch en maatschappelijk draagvlak daarvoor. 
Hij heeft een bedrijfseconomische achtergrond met studies Bedrijfs-
economie en Master of Business Administration. Kolenmijn is geschreven vanuit zijn liefde voor spannende 
verhalen én uit zorg en aandacht voor klimaat en natuur.

Wat is de reden geweest om dit boek te schrijven?
Reinier: Ik heb het boek geschreven omdat ik van verrassende en spannende verhalen én van schrij-

ven houd. Nooit vond ik de tijd om fictie te gaan schrijven in mijn vrije tijd. Corona brengt veel 
ellende met zich mee, maar gaf mij de gelegenheid om in het eerste half jaar van 2021 dit 
boek te schrijven. Een tweede reden is dat ik het thema duurzaamheid, dat subtiel de achter-
grond van het boek vormt, een belangrijk thema vind om aandacht aan te geven en de lezer 
misschien wat over aan het denken kan zetten. Zo niet: dan blijven tenminste de verrassen-
de verhalen. 

Hebben de verhalen in het boek een autobiografisch karakter?
Reinier: Nee, het is geen autobiografisch boek. 
Waarom moeten de lezers van de dorpskrant dit boek kopen?
Reinier: De verhalen vragen om uitgelezen te worden. Je wilt, zodra je aan een verhaal begint, weten 

hoe het verder gaat en zult telkens verrast worden over de afloop! 

Samenvatting
In Kolenmijn ontdekken we een doorgang naar het duistere verleden van mijnwerkers en Bokkenrijders. 
Ook bouwen we aan een Perpetuum Mobile en worden meegenomen in een zoektocht naar geluk in Bulga-
rije. We vinden elkaar daar in het donkere bomen bos en geven ons over aan de wind… 
 
Kolenmijn bevat zeven spannende verhalen. Ze kenmerken zich door onverwachte wendingen en heb-
ben vaak een verrassend slot. Het thema duurzaamheid is de verbindende factor. Het laatste verhaal geeft 
hoop op een toekomst waarin dit thema geen rol meer speelt. 
 
De helft van de auteursopbrengst gaat naar YuvalokChild. Deze Nederlandse stichting financiert projecten 
in India. Zoals het stimuleren van duurzame landbouwmethoden en het geven van onderwijs en voeding 
aan sloppenwijkkinderen in Bangalore:
 www.yuvalokchild.nl
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SUP
De wyn raast no bûten om it hûs en it is glûpende kâld. Wêr ik jimme no wat oer fertelle wol, ja 
dêr moatte je no eins net oan tinke. We helje no hast de redens út it fet en toch wol ik jimme noch 
efkes meinimme nei de maaitiid en de simmer. Al binne der fêst minsken dy mei dizze kjeld it wet-
ter ek opsykje.  
It giet oer op it wetter wêze. Dat kin op ferskeinene manieren. Mei de boat of gewoan swemme of 
ja nim mar op. Mar in hiele ûntspannende manier fan op it wetter wêze en toch in bytsje it idee ha 
dat je wat dogge, is op de SUP. Stand Up Paddeling. Wat betsjut op in opblaasbare planke stean 
op it wetter mei in peddel.  
It leafst gean ik of tegearre mei in freondin nei it Bûtenfjild. Wy smyte de SUP’s op’e auto en bin-
nen 20 minuten steane of sitte we op it wetter. Somstiden ist in hiele toer om stean te bliuwen. 
Mar hoe faker at je it dogge hoe better at it giet.  
De wrâld fanôf it wetter liket sa oars. Underweis genietsje ik fan de rêst, de fûgeltsjes diest hearst 
en it lekker bûten wêze. Measttiids ha we in bakje koffie mei foar ûnderweis, want dat is wol in 
neidiel fan yn’e simmer op it wetter wêze, koek en zopie stiet er dan net!  
Sa dobberje ik of wy in 2 oerkes om, at we net ferdwale. En ja dat kin! Dêr binne  no ferwiisboard-
sje plaatst by it wetter, mar dy stienen der doe’t noch net!  
Elke kear ferbaas ik my wer hoe moai ús Fryslân eigenlik is! En no kin ik der wol folle meer oer 
fertelle, mar suppe dat is yts wat je belibje moatte. Gewoan es in keer dwaan. Ik kin no wol seze, 
kreest it gjin genôg fan!

Ik hie it der súver waarm fan kriegen, mar no moatte de hûntsjes der noch út, dan kom ik der wer 
gau achter dat we noch lang gjin simmer binne. Om jimme der in bytsje in bield by te jaan, ha ik in 
pear foto’s der by dien, ik tink dat se slelfs yn it swart/wyt noch wol sjin litte hoe moai it dêr is.

Groeten Hennie
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Polonaise.
Noch mar eefkes en dan is it wer kryst! Al wiken lizze de winkels fol mei kryst iten, kadootsjes, 
kryst fersiering en op Sky Radio draaie se sȗnt de hjerstfakȃnsje (bietsje oerdreaun, mar fielt wol 
sa) al kryst ferskes. Al jierren lang is it by ús sa dat de krystbeam pas yn’e hȗs komt as Sinteklaas 
wer ȗnderweis is nei Spanje. Mar dit jier ha ik mei dizze tradysje brutsen….It wykein foar Sinte-
klaas hienen wy de beam al yn de wenkeamer stean, it is in neppe, dat kin wol wat lije dus. Ik wie 
lang net de earste fernaam ik wol om my hinne. We longerje allegearre miskien noch wol mear as 
oars nei ljocht, waarmte en wille.
Dit jier is de kryst foar ús wol ekstra spesjaal…wy binne op earste krystdei 12,5 jier troud! Dat we 
gjin grut feest jaan kinne wie al gau dúdlik, mar we meitsje der wol in moaie dei fan mei de neiste 
famylje. Mei wat kreativiteit slagget dat wol! Mei in lokkich gefoel tink ik werom oan ús troudei, op 
in waarme simmerdei yn Juny. Foar ús ien fan de moaiste dagen ut ús libben, en alle minsken dy 
wichtich foar ús wiene, koene wy útnȗgje. De nacht foar de grutte dei, slepte ik by mien ȃlders yn 
it ȃlderlik hȗs. Sa ek mien man, Lammert, by syn ȃlders. We wennen al lang mei-inoar, mar dizze 
tradysje fȗnen wy sa moai. Lammert helle my ‘s moarns betiid op, derfoar hie ik al in hiel pro-
gramma hȃn:  ik wie al by de kapper west, de make up wie al dien en mien mem hie my yn de jurk 
holpen (healik sa’n korset). We giene earst op wei nei de skoalle wer’t  ik doe wurke. Wat wie it in 
feest! Der waard foar ús songen, we krigen kadootsjes, ȃlders kamen ús útswaaien. In jonge út 
myn klasse kaam by my op skoat, en flústere: ‘juf, do likest wol in prinses’, en: ‘ik ha dit noch nea 
yn it echt sjoen’. 
Dȇrnei giene we nei Stania State wer wy foto’s ha makke,  fansels ek op de bekende brȇge der. 
We hienen it waar mei, de lokaasje die de rest. Doe nei Gytsjerk, nei it hús fan myn skoanȃlden. 
De gasten dy’t de hiele dei mei giene, stiene ús al op te wachtsjen. Skoanmem hie soarge foar in 
hapke en in drankje, eefkes in momint fan rȇst op dizze moaie, mar ek drokke dei. Op de middei 
giene we nei it gemeentehȗs, want ja oars wurd it net wier offisjeel. Yn it ȃlde tsjerkje fan Hurdega-
ryp ha we ús ja-wurd ek noch oan elkoar joen. Wat fȗn myn heit it spannend, mar ek moai, dat hy 
my nei it altar rȗn hat.
By Strandheem wiene de grutte tafels al dekt, en koene we in lekker hapke ite. Mar it aldermoaiste 
gedielte kaam nei it iten: it feest! Joehoe, hakken út (ik dan), platte skuon oan, en dȗnsje en feest 
fiere mar! Hoefolle minsken dat er tegearre wiene wit ik net mear, mar it wiene er yn elts gefal om 
de hȗndert. Familje, freonen, kollega’s en buorren, ien en al wille, leafde en feest. Mien heit hat op 
dizze dei in soad filme, en dȇr bin ik him sa tankber foar. Dizze bylden binne foar ús goud wurdich, 
hja foarmje in prachtig oantinken. Guon fan ús gasten matte we no helaas misse, oaren binne slim 
siik west, in soad freonen binne ek heit en mem wurden, der binne stellen út elkoar gien, ensf. 
Foar ús oantinken makket it neat ut, op it momint fan dizze beelden, hienen we mei syn allen in 
prachtige jȗn! 
Yn dizze tiid is it hast net mear foar te stellen, dat je mei hȗndert man yn de polonaise rinne. Wat 
doe sa gewoan wie, hat noch nea sa fier fuort like. Mear as ea matte we sels de ljochtpuntsjes 
opsykje, en de slingers ophingje. Earste krystdei dogge wy de mini-editie fan de polonaise mei ús 
fjouweren, miskien ek wol mei in pear mear minsken…..Oars earst mar in stokje yn de noas:  is dy 
negatief, dan pakt dat foar de polonaise posityf ut!

Fyne krystdagen tawinske, mei in soad slingers!

Sandra de Jong-Alma.

Oksecolumn
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Tip: Is de kryst fersiering op? Fersier de beam mei mȗle kapkes
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Persbericht 
Alynia Architecten maakt ontwerp MFA Jistrum 
 
Alynia Architecten uit Harlingen heeft de prijsvraag voor het ontwerpen van de 
Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Jistrum gewonnen. Uit vier 
inzendingen werd het ontwerp van Alynia Architecten als beste beoordeeld door 
een selectiecommissie die bestond uit een afvaardiging van de gemeente, 
onderwijs, ouders en de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM). 
 
Gemeente Tytsjerksteradiel had voor het ontwerpen van de Multifunctionele 
Accommodatie in Jistrum een prijsvraag uitgeschreven. “Het ontwerp heeft een passende 
multifunctionele indeling waarbij iedere gebruiker zijn eigen plek heeft,” aldus wethouder 
Gelbrig Hoekstra. “Ook sluit het gebouw goed aan bij het dorpsgezicht van Jistrum,” 
 
Het gebouw biedt onderdak aan Bernemienskip de Greide, de peuter- en kinderopvang, 
V.V. Jistrum, de binnensportverenigingen, muziekvereniging Joost Wiersma, 
toneelvereniging Snieskeppers, de PKN gemeente en de jeugdsoos. Kortom een gebouw 
voor en door het dorp. Het MFA Jistrum komt tot stand door een initiatief vanuit het dorp 
in samenwerking met de gemeente Tytsjerksterdiel.  
 
 

 
 

 
impressie van het gebouw 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Giften voor ’t Oksenijs 2021 

 
                                  2x€ 10,-  2x€ 25,-  2x€ 50,-   

Totaal per 10-12-2021:  32 giften, saldo € 694,50 
 

Alle gulle gevers Hartelijk Dank! 
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Kopijdata 2022
Maand  krant:  Kopijdatum:  Bezorgdatum vanaf:
Februari  17 januari  28 januari
Maart   21 februari  4 maart
April   14 maart  25 maart

Wijzigingen voorbehouden!

‘t Oksenijs op internet: www.oksenijs.nl
Ook op Facebook.

Autobedriuw Noardburgum
Reparatie - Onderhoud - APK - Verkoop

Swarte Mar 15,  
9257 MA  Noardburgum

Tel. /  :  0511 - 47 20 00  
E-mail :  info@autobedriuw-nb.nl

 
 
• APK-keuring  
• Airco service  
• Storing diagnose  
• Schade herstel
• Uitlijning
• Onderhoud leaseauto’s 

www.autobedriuw-nb.nl

Vertrouwd onderhoud
Voor al uw onderhoud aan auto, bedrijfsauto 
of camper kunt u bij ons terecht . . .
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SOS PAGINA

Fysiotherapie ´Yn ´t Doarp´

De Markant, Marwei 2
9258 CP Jistrum
Tel. 0512 472 681

e-mail: info@fysiotherapieyntdoarp.nl

KEaRN Vrijwilligerscentrale

Burgum tel. 0511 467 808
E-mail: vwc@kearn.nl
www.vwc-burgum.nl

KEaRN 
0511 465 200

E-mail: info@kearn.nl
www.kearn.nl

Buurtagent: brigadier van politie 
 Bereikbaar op 0900-8844

Bij spoed: politie, brandweer, ziekenauto: 112

Uitvaartvereniging
‘GEDENK TE STERVEN’

Nijboer Uitvaartzorg 
 Tel: 0512-331420

SOS PAGINA

Als elke seconde telt
BEL ALARMNUMMER 112

Dringend een huisarts nodig tijdens avond of nacht, weekend of feestdag?
BEL DOKTERSWACHT FRIESLAND 0900 112 7 112

Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.S. Wiersema E.M. Beimastrjitte 69 Eastermar 0512-471221
Huisartsenpraktijk Garyp Eendrachtsweg 9 Garyp 0511-521264
Huisartsenpraktijk Kootstertille Goudsjeblomstrjitte 34A Kootstertille 0512-331677
Huisartsenpraktijk Drogeham Tillewei 20 Drogeham 0512-331236
Huisartsenpraktij Twijzel Mounewei 53 Twijzel 0511-541307
Huisartsenpraktijk Opeinde Iendrachtsingel 2 Opeinde 0512-371261

 Huisartsenpraktijk Keijzer             Buorren                              34E    Oudega       0512-371262

Helptsjinst Jistrum: 
telefoonnummer 06-30044277.


