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Doarpskrante
Jistrum - Skûlenboarch
Ponghâldster
Geppie Bergsma
Joost Wiersmaweg 23
Banknûmer (IBAN)
NL90RABO034.98.53.088
Op naam van
Dorpskrant Eestrum Jistrum
E-mail:
oksenijs@gmail.com
(Teksten toevoegen als Word-bestand)
Net op it Ynternet?
Namen, foto’s e.d. die in de dorpskrant
staan, verschijnen ook op internet.
Bezwaar? Bel:
Hans de Vries
tel. 472 966

Uiterste kopijdatum:

21 februari
Inleveren bij:
Hans de Vries,Joost Wiersmaweg 20
of mail naar:
oksenijs@gmail.com
De tekst als ‘Word-bestand’.
Grafische bestanden los als BIJLAGE toevoegen aan
de mail, dus niet in Word document plaatsen!!
Voor vragen over bijlagen kunt u contact opnemen
met de opmaker. (472966)

Redaksje
Geppie Bergsma		
Hielke Peursum
Djoke van der Veen		
Jannie Rottiné		

tel 471 536
tel. 472 138
tel. 356 619
tel. 840 059

Opmakke troch
Hans de Vries
tel. 472 966
Ôfdrukt troch
Van der Let, Burgum
Besoarging
Wiebe de Vries		
tel. 844 432
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Fan de Redaksje

Troch: Hielke Peursum

Ondanks vele coronabesmettingen, ook in Jistrum, gaat Nederland langzaam maar zeker naar
een situatie dat een lockdown niet meer nodig is.
In deze krant leest u alweer aankondigingen van evenementen, al moeten we er nog wel even op
wachten.
In de vorige editie van het Oksenijs heeft u een mooi opgemaakte advertentie voor een opmaker kunnen lezen. Helaas heeft deze oproep nog geen reacties opgeleverd. Daarom vragen wij
u nogmaals dringend: zou u de opmaak van de dorpskrant willen verzorgen of kent u iemand die
het leuk zou vinden om dat te doen, laat het ons weten. Zonder opmaker kunnen we de kant niet
uitbrengen!

Wij wensen u veel leesplezier!

Giften voor ’t Oksenijs 2022
1x € 10,Totaal per 22-01-2022: 1 gift, saldo € 10,00

Alle gulle gevers Hartelijk Dank!
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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:

Jeugdsentiment
Terugdenken aan de mooie herinneringen van vroeger. Voor de één een tv
programma… voor de ander herinneringen aan een tijd dat er nog geen tv
w as…
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 nieuwe leden in de commissie hebben? Welkom Mariska en
Mathijs!

•

U dit jaar weer een aantal vaste onderdelen kunt verwachten?
Touwtrekken, playbackshow, meerkamp en broodmaaltijd.

•

We dit jaar weer een jeugd talentenjacht gaan organiseren? De jeugd
van ons dorp vast kan starten met oefenen!

Dorpsfeest 2022:
Donderdag 16 juni | Vrijdag 17 juni | Zaterdag 18 juni
Contact:
Facebook: Dorpsfeest Jistrum
Instagram: Dorpsfeest.jistrum

 dorpsfeestjistrum@gmail.com
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
Jolanda Storm
Mariska Dijkstra
Mathijs Boltjes
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Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik heb gekregen toen ik vijf
en een halve week in het ziekenhuis lag. Veel dank voor de bloemen, bloemstukjes en
cadeaus bij thuiskomst. Het was hartverwarmend. Ook dank voor de vele telefoontjes
die ik kreeg.
Sietse Stoel

Helaas gaat de ATB Coulissentocht Jistrum dit
jaar vanwege de Corona niet door!
We hopen deze mooie tocht in 2023 weer te
organiseren!

Nagekomen sponsoren Sinterklaaspak

Service en techniek Douma

Namens de Sinterklaascommissie hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Oksecolumn
Troch: Sjoertje Bergsma

Skyt!
Wie kent hem niet? Het boek met de titel ‘Fan de lytse mol, dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten
hat’. En wie heeft de mol uiteindelijk op de kop ge***?
Voor Jistrum zou eenzelfde boek kunnen worden geschreven. ‘Fan it lytse doarp dat witte wol wa’t
op syn wandel- en fietspaden skiten hat.’
Lang zullen we niet hoeven zoeken. Ik hoef alleen maar van de Geasten naar de Meren over het
fietspad te lopen om het antwoord te vinden in veelvoud. Het is rond, bruin en lijkt een beetje op
een worst. Het is een uitwerpsel van … de hond… die is de boosdoener. Nou ja, niet de hond in dit
geval eigenlijk de baasjes die niet de moeite nemen om de behoefte van de hond op te rapen of in
ieder geval even verder in de berm/sloot te scheppen.
Het voorgaande is een hardnekkig probleem in en om Jistrum. En ondanks vriendelijke oproepen en
het plaatsen van bordjes op sommige plekken blijft het een probleem. Een zeer vervelend probleem.
Het is namelijk geen gezicht dat er zoveel bruine worsten in de berm zijn te vinden. En het is
bovendien zo’n vieze bende als je er in trapt, doorheen rijdt of het op andere wijze tegenkomt.
De mol in het boek neemt uiteindelijk de hond in de maling door hetzelfde terug te doen: ‘En ploep,
dêr foel in lyts swart woarstje midden op ‘e hûnekop’. Wat een grap, een mooi einde en de mol is
weer gelukkig.
Tsja, Jistrum kan niet de hondenbaasjes ‘op de kop skite’. Of toch wel? Misschien moet u deze
column dan maar als de reactie van de mol zien met een vriendelijk maar dringend verzoek richting al
de hondenbezitters die Jistrum rijk is; die bruine worstjes zien we liever niet in de berm van de
wandel- en fietspaden. Met schone bermen zal Jistrum net zo tevreden en gelukkig zijn als de mol in
het boek. Dan kunnen we allemaal gebruik maken van de mooie paden die Jistrum rijk is zonder
halverwege ergens in te trappen met de reactie; ‘Skyt!’

Wie van u dacht: hé dit heb ik toch eens eerder gelezen? Als dat zo is, bent u vast geen
hondenbezitter… Het klopt namelijk. In 2019 schreef ik deze column. Kennelijk hebben de
hondenbaasjes in Jistrum een korte termijn geheugen of de vriendelijke maar dringende boodschap
niet begrepen. Toen ik in december na een wandelingetje over de Miedwei weer de hele
kinderwagen kon afspuiten, wist ik dat wel zeker. Dus ik dacht…laat ik dan die column nog een keer
plaatsen. Misschien snappen ze het nu? Want zeg nu zelf, zo moeilijk is het toch niet om de kak van
je eigen hond even op te ruimen?
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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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Nieuws van Dorpsbelangen
Jistrum / Skûlenboarch
Troch: Fokje de Roos

Jaarwisseling, complimenten
Zoals bekend konden de geplande activiteiten rondom de jaarwisseling ook dit jaar niet doorgaan. Er werd
door de jeugd in en rondom het dorp wel carbid geschoten. Ze hebben ook dit jaar weer laten zien dat op
een rustige en gedisciplineerde manier te doen. Geweldig! Daarom ook dit jaar weer de complimenten aan
de jongeren van Jistrum!

WBTR- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Vanaf 1 juli 2021 is de wet in
werking getreden die je als vrijwilliger aansprakelijk kan stellen als er iets misgaat.
De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels
opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

De WBTR is van toepassing op:
•

Alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen.

•

Vrijwilligers en betaalde bestuurders.

•

Grote en kleine verenigingen/stichtingen.

•

Nationaal, regionaal en lokaal.

•

Van belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen.

•

Sport, welzijn, cultuur, goede doelen, enzovoorts...

Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, kunnen bestuursleden aansprakelijk zijn. In een aantal gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk.
Meer informatie is te vinden op de site van Doarpswurk: www.doarpswurk.frl
Link naar artikel:
https://www.doarpswurk.frl/werkgebieden/dorpsbelangen/klaar-voor-de-nieuwe-wet-bestuur-toezicht-rechtspersonen/
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Dorpstuin en voedselbos
In de dorpsvisie 2021-2030 is het realiseren van een gezamenlijke dorpstuin opgenomen.
Ons bestuurslid Wessel Alma heeft dit samen met de Vogelwacht opgepakt. Er hebben zich ondertussen
een aantal vrijwilligers aangemeld om samen met hen de handen uit de mouwen te steken.
Er is door het Postcodeloterij Buurtfonds een subsidie van 5000 euro aan dit project toegekend!

Dorpsbelang bestaat 100 jaar
Er wordt momenteel gewerkt aan een programma om dit met elkaar te vieren. We plannen verschillende
momenten in het jaar waarbij rekening wordt gehouden met jong en oud.
Houd onze facebookpagina in de gaten!
Er is in al die jaren heel wat veranderd in Jistrum. We hebben het geluk dat de verslagen van de vergaderingen van 100 jaar geleden bewaard zijn gebleven. We kunnen dus af een toe een duik in het verleden
nemen. Waar werd toen over gesproken?

We nemen u komend jaar graag mee terug naar het verleden.
In deze Oksenijs gaan we terug naar 17 juli 1922:

De oprichting van dorpsbelang.
Op den 17e juli 1922 waren belangstellenden in Eestrum opgeroepen door de heren Bouma en
Kooistra om samen te komen In “Het gebouw” om zo mogelijk te komen tot oprichting van een
vereniging die ten doel zou hebben de belangen van Eestrum te behartigen.
Genoemden avond waren een dertigtal inwoners van Eestrum bijeen de heer Bouma riep de aanwezigen een welkom toe en wees daarna op het belang voor ons dorp als we eens konden komen
tot een vereniging die de ontbrekende zaken in Eestrum zouden trachten aan te vullen en verkeerde dingen op te ruimen.
Op voorstel van de heer Haitsma werd Schuilenburg in dit geval bij Eestrum gerekend zodat er
aanvankelijk besloten werd tot oprichting van een vereniging onder de naam “Dorpsbelang van
Eestrum en Schuilenburg”.
Nadat was bekend gemaakt dat aan het lidmaatschap van deze vereniging bezwaren zijn verbonden bestaande uit opbrengen van een kleine contributie à 25 ct per lid per jaar, ging de heer
Bouma de aanwezigen één voor één de vraag stellen of ze zouden kunnen besluiten lid te worden
van de opgerichte vereniging.
Nadat de heer Bouma Reglement en statuten van de Vereniging plaatselijk belang van Oostermeer had gelezen om enigszins een kijk te geven op doel en inrichting van een dergelijke vereniging ging men over tot het kiezen van een vijftal bestuursleden.
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Alle 5 heren lieten zich de benoeming welgevallen. Besloten werd dat het bestuur te machtigen
zelf de functies onderling te verdelen. Het bestuur, van mening, dat thans in volledige vergadering
niets meer gedaan kon worden, stelden de heer Bouma voor de vergadering te sluiten. Waarop
de heer Bouma de aanwezigen nogmaals dankte voor de opkomst en hiermee de aanwezigen
liet gaan.
Het bestuur thans nog aanwezig kwam na enig praten tot de verdeling der functies. Besloten
werd de 24e juli als bestuur weer samen te komen In “Het gebouw”. Waarna ook het bestuur
deze eerste vergadering, die we als geslaagd mogen beschouwen, verliet.
Getekend:
Kooi, Voorzitter
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Yn de Pen
Een rubriek waarin nieuwe Jistrumers zich voor stellen

Hoi hoi,
It doarre efkes, mar wy hawwe ús stukjes skriuwen foar yn e pen.
Groetsjes Daniëlle & Nynke
Gek op it kweken fan ús eigen griente, stedentripkes, puzelje, boek lêze, fotografy, âlde gebouen,
kreativiteit én elkoar natuerlik! Dat binne wy!
Wy binne Daniëlle (23 jier) en Nynke (ien jier jonger as Daniëlle, mar dat kinne jo wol sjen) en wy
wenje sûnt begjin 2021 oan ‘e Buorrefinnewei yn Jistrum.
Nei Jistrum ferhúzje wie foar Daniëlle in wrâldreis (Katwyk), wylst Nynke krûpend ferhúzje koe
(Feanwâlden). Wy hawwe beide noch gjin momint spyt hân fan ús keus.
Daniëlle wurket as persoanlik begelieder yn ‘e soarch, mar dêr komt feroaring yn: se begjint yn
febrewaris oan ‘e stúdzje bedriuwskunde.
Nynke is op it momint drok besich mei it ôfrûnen fan har stúdzje boukunde oan ‘e NHL. Hjirnei
wol se har eigen bedriuw opsette wêryn sy har passy foar ynterieur, âlde meuk en it meitsjen fan
meubels mei de wrâld diele wol. Komt die stúdzje fan Daniëlle efkes goed fan pas!
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Elke maand wordt er iemand
uit Jistrum of
Skûlenboarch in de
leeftijdsgroep 15 t/m 25
jaar aan de lezers van
‘t Oksenijs voorgesteld.
Deze maand is dat:

Syds Hamstra
Naam + eventuele bijnaam :

Syds Hamstra

Adres:

Tillewei 11

Geboortedatum :

3-2-2009

Ouders :

Jacob en Petra

Broer/Zus :

Harm & Sjoerd

Relatie? Zoja met wie en hoe lang? :
Werksector :
Hoogst genoten opleiding :
Waar kunnen we je aan herkennen? :
Wat doe je het liefst in je vrije tijd aan
hobby’s en/of sport? :
Wat zijn je slechtste eigenschappen? :

Wie was je jeugdliefde? :

Geen
Werken bij Boer Jacobus in Sondel
VMBO
Aan mijn klompen ….
Voetballen en Carbid schieten

Alles op het laatste moment doen!!

Heb ik niet
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Wat staat er op je verlanglijstje? :

Trekker

Wat stond er in het laatste Appje wat je Kin wo
gekregen hebt? :
Wat zou je doen met een miljoen? :

Wat is de leukste hotspot in de buurt? :

Een Boerderij kopen

Tillewei 11

Hoe ziet jouw doordeweekse dag er uit ? :

Opstaan , ontbijten dan op de fiets naar
school. Huiswerk thuis helpen en voetbal
trainen .

Hoe breng jij je weekend door en met wie?:

Werken op de boerderij. En gezellig met
vrienden wat afspreken.

Wat is er zo leuk aan Jistrum? :

Klein en gezellig!

Wat zou je in Jistrum graag georganiseerd wil- Autocross
len zien? :

Waarmee kun je niet zonder? :

Familie en vrienden

Wie zou je nog wel eens in het zonnetje willen Heit en Mem ….omdat ze altijd lief en
zetten en waarom? : gezellig zijn.
Wat weten we nog niet van jou? :
Wie bombardeer jij tot het
volgende bokje en waarom? :

Dat ik maat 41 heb in mijn schoenen
Femme storm Beste Jongen

Femme Storm
13
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De Boekenplank
Troch: Jan Beenakker

De Lytse Prins, Antoine de Saint-Exupéry.
Een modern sprookje.
In zijn voorwoord draagt de schrijver het verhaal op aan de volwassenen. Hij geeft drie redenen:
zij zijn mijn vrienden, ze hebben troost nodig, en - als dat niet genoeg is - draagt hij het ook op aan
alle kinderen die de volwassenen eens waren.
De Lytse Prins woont op de planeet B016, vele malen kleiner dan de maan. Elke dag werkt hij in
zijn tuin, geeft zijn enige roos water, maakt de drie vulkanen schoon zodat ze kunnen blijven werken. En snoeit de baobabs, zodat de bomen zijn planeet niet overwoekeren.
Op een dag besluit de kleine prins op reis te gaan. Als eerste wil hij de planeten bezoeken die
bij hem in de buurt staan: 325, 326, 327, 328, 329 en 330. Op de eerste woont een koning die in
bevelen spreekt. Op de tweede ontmoet hij de ijdeltuit. Op de derde woont een drinkebroer. Hij
is daar heel kort en als hij weg gaat, zegt hij bij zichzelf “De grutte minsken binne wol tige, tige
fremd”. Op de vierde woont de zakenman, die alle sterren denkt te bezitten. En ze elke dag telt.
Op de vijfde woont de lantaarnsteker. De planeet is heel, heel klein en draait snel zodat de dag
maar een minuut duurt. Iedere minuut ontsteekt en dooft hij de lantaarn. Op de zesde planeet
woont de geograaf. En de zevende planeet is onze aarde.
Hier ontdekt de Lytse Prins dat er wel 111 koningen wonen, 7.000 geografen, 900.000 zakenmannen, 7,5 miljoen drinkebroers, 362 miljoen ijdeltuiten.
Op zijn verdere tocht over onze planeet komt hij een vos tegen, ontmoet een wisselwachter, een
koopman en een vliegenier. Die maakte met zijn vliegtuig, door pech met de motor, een noodlanding in de Sahara. Terwijl de piloot bezig is met de reparatie van de motor vertelt de Lytse Prins al
zijn avonturen. En vraagt de vliegenier tekeningen voor hem te maken van een schaap, een hok
voor het schaap en een baobab. De schrijver raakt ontroerd door de verhalen van de Kleine Prins.
Als na ongeveer tien dagen de vliegtuigmotor weer klaar is, zegt de Lytse Prins dat de schrijver nu
naar huis kan. En voegt daaraan toe: “Ik, ek, hjoed gjin ik ek nei hûs ta…”.
Als de schrijver weer terug is bij zijn vrienden besluit hij het verhaal van De Lytse Prins op papier
te zetten. Zodat het steeds weer verteld en herlezen kan worden.
Dit ‘sprookje van troost’ is voor iedereen. Voor de allerkleinsten om te kijken naar de mooie tekeningen, voor jonge kinderen om het verhaal zelf te lezen. Voor twintigers om de herinneringen aan
de mooie dingen uit hun kindertijd niet te vergeten. Voor iedereen die het verhaal aan kinderen
kan vertellen en voor ouderen om weer te weten dat niets is wat het lijkt.
En voor ons allemaal om de beslommeringen door een wereldplaag even van ons af te schudden.
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Nawoord.
Antoine de Saint-Exupéry was schrijver en vliegenier in de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef ‘De
Kleine Prins” in 1943. In 1944 verongelukte hij toen zijn vliegtuig tijdens een verkenningsvlucht
werd neergehaald. Het verhaal is vertaald in meer dan 400 talen. Ik las de mooie Friese oersetting
van Jacobus Q. Smink.
De Lytse Prins, Antoine de Saint-Exupéry. Uitgegeven bij Koperative Utjowerij, Boalsert. Vertaald
door Jacobus Q. Smink, vanuit Le Petit Prince / Gallimard, Paris,. ISBN 90-6570-310-1
De Kleine Prins, onder meer bij Uitgever Donker B.V., Uitgeversmaatschappij Ad. ISBN
9789061007494
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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

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

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

Uw uitvaartverzorger voor ‘Gedenk te Sterven’ in Jistrum

Nijboer Uitvaartzorg

Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer
Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl
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Beste lezers van het Oksenijs
Het team van de Greide houdt u graag op de hoogte van alles wat wij doen op school. Naast de gebruikelijke
vakken werken we op de middag met de Noordwijks methode. De komende weken gaan we diep graven in
de tijd, met het thema: Oude culturen.
De Geschiedenis van de wereld wordt binnen het onderwijs, sinds jaren ingevuld door de 10 verschillende
tijdvakken. Van Jagers en Boeren tot de tijd van Wereldoorlogen. Maar je zou deze evengoed in de
verschillende “overheersende” culturen kunnen verdelen. Vooral de culturen in Europa genieten veel
aandacht in ons onderwijs, maar er zijn ook onbekende. Van enkele van deze oude culturen weten we
eigenlijk bar weinig, dat terwijl in ons dagelijks leven enkele overblijfselen regelmatig worden gebruikt. Deze
ontdekking is erg leuk en zeker het onderzoeken waard. In dit thema gaan we veel verschillende oude
culturen onder de loep nemen. We duiken heerlijk de geschiedenis in.
Unit 1, 2, 3 Wat willen we in ieder geval gaan leren?
In onze unit gaan we eerst samen bedenken wat cultuur eigenlijk betekent. En weten we misschien ook wat
er bij onze eigen cultuur past? We gaan op zoek naar voorwerpen die erbij passen en komen dan op onze
zoektocht ook voorwerpen tegen die bij een hele andere cultuur horen.
Egyptenaren: tot aan de voorjaarsvakantie komen we heel veel te weten over de Egyptenaren. We gaan
woorden maken met het hiërogliefenalfabet, zelf een piramide bouwen, leren over verschillende farao's en
ontdekken hoe de katoenplant er eigenlijk uitziet.
Vikingen: na de voorjaarsvakantie stappen we over naar een heel andere cultuur. De Vikingen. We komen te
weten hoe de Vikingen eruit zagen en welke kleding ze droegen. Op de wereldbol zien we de landen en
zeeën en komen we erachter welke routes de Vikingen hebben gevaren met de prachtige Vikingboten. Net
als de Egyptenaren hadden de Vikingen ook een eigen schrift, het runenschrift. Kunnen we onze naam ook
schrijven in het runenschrift?
Groepen 4 tot en met 8
In de midden- en bovenbouw werken wij tijdens het thema in verschillende vakateliers die 9 weken lang op
de maandag en woensdagmiddag zijn Om jullie alvast een voorproefje te geven, hebben we een paar
onderwerpen die we gaan behandelen voor jullie opgesomd.
De Vikingen: Tijdens het atelier over de Vikingen gaan we kijken naar het dagelijks leven in deze tijd. Hoe zag
hun schrift eruit en kunnen we de verbinding zien met het hedendaagse schrift. Maar we komen er ook
achter wat Vikingleider Harold Blaauwtand te maken heeft met de totstandkoming van ons hedendaagse
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‘’bluetooth’’.
De Romeinen: Ook bij de Romeinen kijken we naar het dagelijks leven. We gaan met meester Johan de
muzikale kant van de romeinen belichten en in de 2de les wanen we ons helemaal in de Romeinse tijd.
Egyptenaren: Eén van de oudste culturen is die van de Egyptenaren. Verdeeld in verschillende opdrachten
met verschillende onderwerpen; als farao's, hiërogliefen en Cleopatra. Willen we een heuse escaperoom
gaan doen. Maar dan moeten we ons en weg uit een Pyramide banen.
Arabieren: Eén van de culturen waar we niet veel over weten , is die van de Arabieren. Welke invloed
hebben zij gehad en wat zien we daar nu nog van terug. Daarnaast gaan we dieper in op de verschillen en
overeenkomsten tussen het Christendom en de Islam.

Grieken: De Olympische Winterspelen beginnen bijna, maar waar en hoe zijn die Olympische Spelen eigenlijk
begonnen? In het atelier van de Grieken kijken we naar de geschiedenis van deze bijzondere Spelen. Ook
gaan we onderzoeken wat grote denkers als Plato en Socrates ons hebben geleerd. Samen zullen we
filosoferen over verschillende thema’s. Er zijn genoeg mooie bouwwerken die ons nog herinneren aan de
machtige tijd van de Grieken, die zeker de moeite waard zijn om te bestuderen tijdens dit atelier. En wellicht
krijgen we ook nog wel bezoek…
Maya’s, Azteken en Inca’s: Over de Oude culturen in Europa weten we over het algemeen wel wat, maar de
Indianenstammen die in midden- en zuid- Amerika weten veel mensen minder. De komende weken worden
de Maya’s, Azteken en Inca’s onderzocht. In de lessen zullen we kijken naar deze oude culturen, naar hun
uiterlijk, bouwwerken, manier van oorlog voeren en nog veel meer. Ook gaan we opzoek naar de
overeenkomsten en verschillen tussen deze culturen. Maar verwonderen ons ook over de bijzondere
bouwkunsten, rituelen en gebruiken van deze veroverde volken.
Als u zelf speciale kennis of materialen thuis heeft, aansluitend bij ons thema, dan horen wij dat altijd graag!
We weet kunnen we dit gebruiken in onze lessen of een tentoonstelling mee inrichten.
met hartelijke groeten,
Het Team van De Greide
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Voor al het schilder en
onderhoud van uw
woning.
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*APK- Keuring
*Airco-Service
*Storing diagnose
*Schade Herstel
* In-Verkoop gebruikte auto’s
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* Wij hebben altijd een wisselende voorraad van ca. 50 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

21

Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch

Febrewaris 2022

Tegearre binne wy better
MFA JISTRUM
V.V. Jistrum; met ons allen voorop in de strijd, vol met passie en de gezelligheid!
Waarom een voetbalvereniging zich wil ‘vestigen’ in een nieuw multifunctionele accommodatie.

Een multifunctionele accommodatie is een samenwerkingsverband waarbij verschillende
maatschappelijke organisaties (onderdak bieden aan Bernemienskip de Greide, de peuter- en
kinderopvang, V.V. Jistrum, de binnensportvereniging Tonevido, muziekvereniging Joost Wiersma,
toneelvereniging Snieskeppers, de PKN gemeente en de jeugdsoos) vanuit een centrale locatie (dorp:
Jistrum; met de locatie het huidige sportterrein) hun voorzieningen, producten en diensten
aanbieden. In veel gevallen zijn de organisaties gehuisvest in één gebouw (zoals ook in Jistrum zal
gebeuren).
Het MFA Jistrum komt tot stand door een initiatief vanuit het dorp in samenwerking met de
gemeente Tytsjerksterdiel.
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In 2019 is in Jistrum een Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) project gestart.
Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en
toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit
het dorp zijn bij het project betrokken. Belangrijke onderdelen van de multifunctionele
accommodatie (MFA) zijn de bestaande sportvoorzieningen en de nieuw te bouwen school in het
dorp. De scholenkoepel PCBO heeft plannen voor het bouwen van een nieuwe school. In Jistrum zijn
de voorzieningen zoals school, kinderdagopvang, gymzaal en sportvoorzieningen verspreid door het
dorp. Diverse partijen kunnen op verschillende tijden gebruik maken van de MFA.
De bouw van de MFA is een mooie kans voor Jistrum om alle voorzieningen te behouden binnen
het dorp.
Een MFA heeft als doel om het maatschappelijk dienstenaanbod voor een dorp, wijk of buurt op een
centrale plek te bundelen. Daarmee kan op een efficiëntere manier gebruik worden gemaakt van
ruimte. Ook kunnen organisaties in een gezamenlijk programma hun diensten aanbieden.
Ontwerp MFA Jistrum; het ontwerp van Alynia Architecten heeft een passende multifunctionele
indeling waarbij iedere gebruiker zijn eigen plek heeft. Het gebouw sluit goed aan bij het
dorpsgezicht van Jistrum.

Tegearre binne wy better (slogan vanuit V.V. Jistrum)
Er kan veel breder worden gedacht dan alleen een kantine bouwen voor de voetbalclub. Binnen een
dergelijke accommodatie kun je elkaar sterker maken.
Wat zijn de voordelen gezien vanuit het perspectief van het dorp als de MFA er komt; mede op of
nabij ‘onze’ locatie;
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer samenwerkingsmogelijkheden verenigingen;
Betere exploitatiemogelijkheden/benuttingsgraad MFA (meer de binnenruimte
delen: denk aan kantine, kleedkamers, leslokalen en gymzaal);
Sportvelden voor de school/buitenschoolse opvang beschikbaar;
Energieneutraal gebouw (verduurzaam);
Minder exploitatiekosten;
Geen renovatiekosten op huidige kantine en/of kleedkamers en kostenbesparend in
de toekomst op dit onderdeel;
Natuurlijke doorstroming naar de voetbal van schooljeugd en kinderopvang na de
schooltijd/opvangtijd (ledenaantal);
Minder barvrijwilligers; samen gebruiken = samen delen = samen de taken verdelen
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Ons dorp behoeft een stevige impuls: (1) nieuwbouw en (2) een moderne MFA waarin de
verenigingen kunnen samenwerken. Het is juist een voordeel dat we tot elkaar zijn veroordeeld! De
voetbalvereniging groeit gestaag maar gezien de ontwikkeling en de groei van de
voetbalverenigingen in omliggende dorpen moeten we er alles aan doen om onze voetbalvereniging
te behouden voor het dorp; op welk sportief niveau dan ook. Daarnaast zijn extra woningen hard
nodig voor het dorp voor de groei en het behouden van de verenigingen in ons dorp.
Wensen:
Meer parkeergelegenheid bezoekers en omwonenden MFA;
•
•
•
•

Betere beheersing geluidsoverlast omwonenden MFA;
Noodgebouw/huisvesting ten tijde van de bouw;
Veldverlichting hoofveld;
Upgrade trainingsvelden;

Naar onze leden toe:
Momenteel ligt er een voorlopig ontwerp voor het MFA. Aan de hand van de wensen vanuit alle
verenigingen wordt er gewerkt richting een definitief plan.
“We proberen er nu achter te komen waar de behoefte zit. Wat willen de mensen weten? Waar
lopen mensen op vast? Waar zitten de problemen? Wat willen onze leden’’
Het tot stand komen van een MFA , (mét) de voetbalvereniging in een dergelijke situatie, vergt een
omslag in de denkwijze van veel mensen. Er is maar één kans! Mis niet voor open goal ….

UITNODIGING!
Op donderdagavond 10 februari 2022 (om 19:30 uur) is er een (ingelaste) Algemene
Ledenvergadering waar o.a. dit punt (het realiseren) van een MFA (met V.V. Jistrum) wordt
besproken. Leden kunnen hun stem geven voor het plan.
Wij nodigen hierbij alle leden uit , binnen de (beperkte) mogelijkheden van de huidige
maatregelen rondom het virus, om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering.
Op de vergadering wordt uitgebreid ingegaan op voorgenoemd plan middels een presentatie van
(o.a.) de architect.
Voor eventuele wijzigingen e.d. inzake bovenstaande (locatie, datum, tijdstip o.i.d.) verwijzen wij u
naar onze website (www.vvjistrum.nl) ) en onze Facebookpagina.
Bestuur V.V. Jistrum & werkgroep MFA – delegatie vanuit V.V. Jistrum, jan. 2022.
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Peuteropvang De Greide
Nieuw thema: Missie Ruimte
Een nieuw jaar. Klaar voor nieuwe ontdekkingen! We gaan op ontdekking naar de ruimte met het
thema ‘Missie Ruimte’. Een thema waarbij de kinderen ontdekken dat er meer is dan de aarde
waarop we wonen. We leren over het heelal, het zonnestelsel met de planeten, satellieten, raketten, ruimteschepen en astronauten. Voor de allerkleinsten is de ruimte vrij abstract en leggen we
de focus op de vormen en begrippen als donker en licht, hoog en laag, zweven, maan, zon, sterren en planeten.

Personele wijzigingen
Juf Fleur heeft donderdag 23 december haar laatste werkdag gehad. Zij gaat aan de slag in Buitenpost als pedagogisch medewerker. Juf Kelly is na de kerstvakantie ook niet meer werkzaam
op de peutergroep. Woensdag 22 december heeft zij haar laatste werkdag gehad. Ze blijft wel
betrokken als pedagogisch coach van Kinderwoud, bij de locatie in Jistrum. We wensen beide
veel succes!
We zijn blij dat we kunnen laten weten dat Helga Zwittink, vanaf maandag 10 januari naast Juf
Irma de vaste medewerkster van de peutergroep wordt. Helga heeft het afgelopen jaar geholpen
kinderdagverblijf De Bistebus op te starten in Burgum. Helga is momenteel bezig om haar VVE
certificaat te behalen. We wensen Juf Helga veel plezier en succes!
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en
vertrouwde omgeving. De peuteropvang werkt nauw samen met de basisschool. Er wordt samen
aan thema’s gewerkt en er vindt overleg plaats om de overgang van de peuter naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud en heeft u interesse in of vragen over de peuteropvang?
Kom dan gerust eens langs of neem contact op via: 06 51 680 125.
Peuteropvang De Greide is geopend op maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en zit gevestigd aan de Buurtlaan 2. Kom je gezellig bij ons spelen?!
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Troch: Hielke Peursum
Het spreekwoord zegt: Een dak boven je hoofd hebben. Wat zoveel betekent als een
woonruimte hebben of onderdak hebben. Nou, een ruimte in om te wonen hadden we
wel, maar het dak was aan onderhoud toe. Nadat we advies hadden ingewonnen bij
verschillende rietdekkers hebben we de (financiële) knoop doorgehakt: het dak moet
worden vervangen.
Afgelopen zomer, na een nacht met stevige plensbuien, stond onze keuken blank. Er moest dus
echt wel iets gebeuren. Onderhoud aan het dak was nodig, maar waarschijnlijk was onderhoud
niet voldoen. We hebben advies ingewonnen bij Bate Batema. Hij adviseerde om het dat te
vernieuwen. Na lang wikken en wegen hebben uiteindelijk het besluit genomen om het dat aan de
zijkanten opnieuw te laten bedekken met riet.
Van der Heide
Ik was op een zomer in de tuin bezig toen Willem van der Heide mij voorbij fietste. Hij stopte en
fietste even terug. Hij vertelde mij dat hij voor de houthandel een rietdekkersbedrijf had (volgens
mij samen met Hedde Roosma). In 1969 is hij met de houthandel gestart. De houthandel was al
in bedrijf, maar nog niet alle rietdekkersklussen waren klaar. Hij had De Vries, de vorige eigenaar
van de woning waarin wij nu wonen, beloofd de Jistrummer kant nog te dekken. En daarom heeft
Willem in de bouwvakvakantie van 1969, toen de houthandel gesloten was, doorgewerkt om het
rietdekken achter zich te laten en de klus bij familie De Vries te klaren.
De woning is in 1930 gebouwd, dus het riet is na bijna 40 jaar vervangen. Dat is toen goed
gebeurd, want het is nu al meer dan 50 jaar geleden.
We hebben de woning in 1998 gekocht. Enkele jaren daarna heeft Bate de zijkanten ‘bijgestopt’ en
is de achterkant vernieuwd.
We wonen nu ruim 20 jaar aan de Joostwiersmaweg en we zijn van plan nog een tijdje te blijven.
En dan weet je, we zijn een keer aan de beurt. In al die jaren moet het dak een keer worden
vervangen. Als het goed gaat blijft het bij één keer.
Riet
Riet of pannen is geen discussie geweest. We vinden riet prachtig en het past ook goed bij het
huis. En het verschil in de kosten is niet zo groot (op termijn wel natuurlijk).
Dan heb je de belangrijkste keuze gemaakt, maar daar blijft het niet bij. De vraag wie de klus moet
uitvoeren was snel beantwoord. We hebben een rietdekkersbedrijf in het dorp dus we hebben
Bate Batema gevraagd. Wij kennen zijn werk en weten dat hij een betrouwbare aannemer is.
De volgende keuze is het soort riet. Tegenwoordig wordt naast inheems riet, riet gebruikt uit
Oostenrijk of Oost-Europese landen, zoals Hongarije. En dan is er nog riet uit China. Over het
algemeen zijn producten uit China van minder goede kwaliteit, maar voor riet geldt dat volgens de
kenners niet. Bate heeft goede ervaringen met Chinees riet, dus hebben we daar voor gekozen.
We hebben internet afgestruind om een goed beeld te krijgen, maar helaas wordt je daar niet veel
wijzer van. De levensduur van het dak is van vele factoren afhankelijk. Zo is de helling een sterk
bepalende factor. Bij een steil dak loopt het regenwater snel naar beneden en krijgt het riet het

26

‘t Oksenijs

Febrewaris 2022

minder te verduren. Het riet aan de zonkant krijgt het juist meer te verduren en gaat minder lang
mee.
En natuurlijk is de rietdekker erg belangrijk. Vakmanschap is in dit werk erg bepalende voor de
levensduur van het dak. Bij Bate heb ik daar alle vertrouwen in.
De laatste keuze is een traditioneel of een schroef dak. Bij een schroef dak worden er eerst
watervaste platen op het dak gelegd. En daar wordt het riet op ‘geschroefd’. Wij hebben voor
een schroef dak gekozen omdat dit type dak brandvertragend werkt. We hopen dat daardoor de
verzekeringspremie iets naar beneden kan. Dat is namelijk nogal een kostenpost bij een rieten
dak.
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Fûgelwacht Jistrum

Noflik nijjier
De fûgelwacht winsket alle lêzers in noflik nijjier. Wy hoopje fansels dat we dit jier wer in protte
wille oan de fûgels belibje en dat we in protte foar de fûgels yn ús omkriten bestjutte kinne. Wa
wit, sjogge we wer bysûndere soarten lykas de draaihals of de hûpe.
Wy binne drok dwaande mei it opknappen fan de swellewand, mar dêroer mear yn it folgjende
Oksenijs.
Yn ‘e greiden om Jistrum binne alwer ljippen sjoen. It seizoen begjint fansels pas ein febrewaris/
begjin maart en dan hinget alles ek noch ôf fan it waar yn dy perioade. Mei oare wurden, der is no
noch net folle fan te sizzen.
Algemien binne der yn 2021 yn Fryslân mear skrieze- en ljippenêsten teld as yn foargende jierren, mar spitigernôch is dat net sa yn de Noardlike Fryske Wâlden.
Fûgel fan it jier 2022: de klyster
Dizze kear yn it Oksenijs omtinken foar de klyster. De fûgel dy’t we fan alle fûgels rûnom in protte
sjogge en dan foaral yn ‘e tún, wylst it fan oarsprong in boskfûgel is. Om 1900 hinne kaam er
hieltyd tichter by de minsken en dat is benammen om’t er dêr frij maklik oan fretten komme koe.
No kent elkenien dizze fûgel dy’t faak boppe op it dak of heech yn in beam syn fleurige ferskes
sjongt. It mantsje is zwart en hat in giele snavel, it wyfke is brún. De jongen lykje as se krekt út
it nêst komme it meast op de mem. Se lykje troch harren plúzige fearrekleed dan grutter as de
mem.
De klyster is frij gau yn panyk. As der gefaar driget dan fleant er lûd sketterjend nei in feilich
plakje ta. Hy mei graach toch it gers hippe op syk nei wjirms en ynsekten. Ut en troch stiet er dan
even stil, draait syn kop nei it gers ta, sjocht even goed en foars’t it witst lûkt er in moaie lange
wjirm út ‘e grûn. In hearlik hapke! Mar hy mei bygeliks ek graach yn ‘e kersebeammen omspane
en dêr binne de fruittelers fansels wat minder bliid mei.
Klysters nestelje it meast yn strûken en klimop, mar se meitsje ek wol nesten yn ‘e dakgoate. Se
lizze heechút fiif, blaugriene, aaien.
Yn oantallen is de klyster nei de mosk, de blokmies en de blaumies de fjirde fûgel fan ús lân. Yn
2021 binne der by de nasjonale fûgeltelling sa’n 230.00 klysters telt. Dat is lykwols wol 30% minder as in in pear jier ferlyn. De Fûgelsbeskerming wol graach witte wêr’t dat oan leit en hat him
dêrom yn 2022 de fûgel fan it jier makke. Men tinkt dat it te meitsjen ha kin mei it usutu-firus, mar
wis is dat net. It docht bliken dat er noch in hiele soad fragen binne oer it libben fan de klyster en
dêr wurdt dus dit jier mear ûndersyk nei dien.
Biodiversiteit yn Jistrum
Yn it Oksenijs fan desimber is troch Doarpsbelangen al oanjoen dat de earste stappen set binne
foar in doarpstún mei as útgongspunt permakultuur. It doel van permakultuur is om op in duorsume wize iten te ferbouwen, dus mei omtinken foar minske en natuur. Dit projekt sil tegearre mei
in “Voedselbos” fierder troch de Fûgelwacht oppakt wurde. Oare kear sille we jim hjir mear oer
fertelle.
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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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Kookt u,
of koken wij
vandaag?

It Koaihûs
Vakantiewoning / Appartement
Volledig privé en geschikt voor 3 personen

√ 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
WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN

Bel 06 52 67 11 75 of 06 34 05 52 10
Peter en Yneke Hesselink
E-mail info@itkoaihus.nl
Heideweg 2
Website www.itkoaihus.nl
9258 CS Jistrum
Inchecken na 17:00U Uitchecken voor 10:00U

info@vansmaak.nl
| www.vansmaak.nl
| t 088
info@vansmaak.nl
| www.vansmaak.nl | t 088
511 511
5400 5400
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BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

Dijkstra Jistrum
timmer- en metselwerken

Wij werken onder het Bouwgarant Keurmerk!
De Zekerheden Voor uw Verbouwing of Nieuw te bouwen woning
VerBouwgarantie [ Voor de N.H.G. Hypotheek ]
Eis van de overheid januari 2010

* De juiste diploma’s
* Aantoonbare ervaring
* Correcte bouwverzekeringen
* Duidelijke afspraken

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

En vanzelfsprekend voor een scherpe prijs!!!
Ieswei 3 9258 CT Jistrum
Tel./fax 0512-471672 // Mob. 06-22492849
Email: djimmer.dijkstra@hetnet.nl
Website: www.dijkstrajistrum.nl
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28 december, 2021
Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Rinse en woon aan de Hessel Loonstrastrjitte.
Het huis wat soms wel eens wat met lichtjes is versierd en ik rijd op een oranje scooter met
meestal een klein hondje in de mand, Evie.
Ik noem Evie en mij wel eens Bassie en Adriaan, maar we weten nog niet wie, wie is. Jullie
vragen zich misschien wel eens af waarom al die lichtjes? en dat denk ik zelf ook wel eens.
Had gisteren bijna alles er weer uitgehaald, kwam ik een klein ventje tegen uit de Geasten
die mij vroeg of ik de lichtjes ook weer aan ging doen. Ik zei nee, de kerstdagen zijn over, dan
gaan de lichtjes ook weer uit. Maar hij zei, vandaag is het 3e kerstdag en morgen 4e. Echt
met een gezicht van: snap je dat dan niet?😅😅😅😅heb gegoogeld en ze blijken ook nog te bestaan,
volgens een website. Maar daar stond ook op dat oudejaarsavond tot laat in januari
duurde😅😅😅😅
Heb gezegd dat er vrijdag weer wat lichtjes bij zouden komen. Vond ie wel leuk zei ie. Dus
vandaag 2 uurtjes bezig geweest om "paar " snoeren uit "de ties" te halen (ben rasechte
Fries, maar schrijven is niet m'n sterkste punt 😰😰😰😰)
Ook reactie van andere kinderen waarom ze in Jistrum nooit een wedstrijd houden van het
mooist versierde huis zoals in Drogeham met als antwoord, logisch dat wint Rinse toch, ik
wil niet zeggen dat het mooi is, maar wel veel lichtjes, voor mooi moe(s)ten jullie zijn op de
Buorrefinnewei.
Punt is, ik vind het leuk dat de meesten het leuk vinden. En wie het niet leuk vind doet z'n
ogen maar even dicht, pleur ik er nog meer lichtjes bij �
Maar de reden van dit stukje in “it Oksenijs” is ook dat ik sinds kort vrijwilliger ben bij
Recycle Winkel Estafette Burgum. De kringloopwinkel biedt mij drie dagdelen per week een
gezellige werkplek.
Na 3 eerdere zeeeer teleurstellende pogingen als vrijwilliger elders (de details ga ik jullie
besparen, maar zijn bij de gemeente bekend en staan ook voor de volle 100% achter me)om
een leuke plek voor me te zoeken waar ik een zinvolle dagbesteding kon vinden, heb ik nu
hopelijk m'n (echt laatste in mijn ogen) plekje gevonden.
De winkel stond eerst aan de Lagewei 17, het vroegere postkantoor.
Door Corona perikelen is besloten om zich ergens anders te vestigen en we verhuisd naar
het voormalige pand van rijwielhandel de Boer aan de MW mr Oppedijk van veen weg 3.
In september is begonnen met het opnieuw inrichten van de winkel en ik heb daar ook aan
meegeholpen. Zoals sommigen weten breken m'n handen soms af wat m'n ogen zien, maar
ben wel trots op het eindresultaat, en we hebben een heel leuk team. Heb ook altijd
gezegd: kan me thuis wel ergeren, wil dat hier niet!
We werken met een groep van 30 vrijwilligers, stagelopers en betaalde leidinggevende om
de winkel goed draaiende te houden, ik hou van de variatie en de vrijheid die gegeven wordt
om prettig te kunnen werken. De winkel is open van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur en mensen kunnen spullen inbrengen van 9.00 tot 12.00 uur.
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En ik zit ook op de eerste rang met binnenkomende kerstspullen en heb ook een 3 keer
grotere versie van Evie, een mooie pluchen hond, deze staat nu voor het raam.
De (po)olympische winterspelen beginnen binnenkort ook, en misschien doe ik dan weer
een poging om de buurt wat op te vrolijken. In ieder geval komen er weer paashazen in de
tuin, en met het WK voetbal wordt het waarschijnlijk weer een oranje vlaggenzee. Ik heb nog
wel wat in de opslag en waarschijnlijk vind ik bij de kringloopwinkel ook nog wel iets leuks.
Degenen die nog leuke items hebben voor 1 van deze gebeurtenissen, schroom niet om het
bij mij in de tuin te zetten, misschien komt het nog eens op tv
Misschien nog eens tot ziens in Burgum, en het ga u goed!
Rinse
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Activiteitenagenda

2022
5 februari

Rinnocht deze is uitgesteld, nieuwe datum volgt.

10 februari

Ledenvergadering VV Jistrum

12 februari

Oud papier

12 maart

Oud papier

9 april		

Oud papier

14 mei

Oud papier

11 juni		

Oud papier

16/17/18 juni Dorpsfeest

Foto van Facebook. Oud Jistrum
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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
Mei 			
18 april		
25 maart
Juni			23 mei			3 juni
juli			20j uni			1 juli
Zomervakanti
Wijzigingen voorbehouden!

‘t Oksenijs op internet: www.oksenijs.nl
Ook op Facebook.
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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
Huisartsenpraktijk Garyp
Huisartsenpraktijk Kootstertille
Huisartsenpraktijk Drogeham
Huisartsenpraktij Twijzel
Huisartsenpraktijk Opeinde
Huisartsenpraktijk Keijzer

E.M. Beimastrjitte
Eendrachtsweg
Goudsjeblomstrjitte
Tillewei
Mounewei
Iendrachtsingel
Buorren

69
9
34A
20
53
2
34E

Eastermar
Garyp
Kootstertille
Drogeham
Twijzel
Opeinde
Oudega

0512-471221
0511-521264
0512-331677
0512-331236
0511-541307
0512-371261
0512-371262

Fysiotherapie ´Yn ´t Doarp´

KEaRN Vrijwilligerscentrale

De Markant, Marwei 2
9258 CP Jistrum
Tel. 0512 472 681
e-mail: info@fysiotherapieyntdoarp.nl

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

Uitvaartvereniging
‘GEDENK TE STERVEN’

Helptsjinst Jistrum:
telefoonnummer 06-30044277.

Nijboer Uitvaartzorg
Tel: 0512-331420

KEaRN

Buurtagent: brigadier van politie

0511 465 200
E-mail: info@kearn.nl
www.kearn.nl

Bereikbaar op 0900-8844
Bij spoed: politie, brandweer, ziekenauto: 112
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