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Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch  
Jiergong 42 nûmer 3  Oantal 450

Uiterste kopijdatum:

14 maart
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)

KOLOFON

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

Redaksje
Geppie Bergsma       tel  471 536 
Hielke Peursum               tel. 472 138
Djoke van der Veen       tel. 356 619
Jannie Rottiné       tel. 840 059

Opmakke troch
Hans de Vries                          tel. 472 966      

Ôfdrukt troch
Van der Let, Burgum
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Het nieuws werd de afgelopen jaren beheerst door het coronavirus. Gelukkig lijkt het virus op z’n 
retour, zijn de maatregelen bijna helemaal verdwenen en pakken we voorzichtig het ‘normale’ 
leven weer een beetje op. Het mag weer! Het voelt nog onwennig, maar we kunnen we ons weer 
verheugen op het dorpsfeest en op alle andere activiteiten die op stapel staan. 

Dit voorwoord benutten we ook om een paar fouten in de rubriek ‘Groen’ van het vorige Oksenijs 
recht te zetten. Het artikel ging over het nieuwe rieten dak van de familie Peursum. Een oplettende 
lezer wist te vertellen dat de compagnon van Willen van der Heide Klaas Dijkstra was. En dat de 
vorige bewoners van de woning aan de Joostwiersmaweg de familie Vries was in plaats van De 
Vries. Zo, hebben we dat ook weer rechtgezet.
Wij wensen u veel leesplezier!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Giften voor ’t Oksenijs 2022 

 
1x € 15,-  1x € 20,00   

Totaal per 22-02-2022:  3 giften, saldo € 45,00 
 

Alle gulle gevers Hartelijk Dank! 
 

Fan de redaksje

Troch: Hielke Peursum
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Ik wil graag iedereen bedanken voor alle belangstelling, kaartjes en attenties die ik heb ge-
kregen tijdens en na mijn ziekenhuisopname. 

Jeltje Buruma-Hoekstra

Dankbetuiging
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AED
In heel Nederland kan binnen 6 minuten worden gestart met reanimatie bij een hartstilstand. Een 
enorme mijlpaal waar duizenden levens per jaar mee worden gered.De eerste zes minuten zijn 
cruciaal voor de grootste overlevingskans. 
Binnen een zogenoemde 6-minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een 
hartstilstand: ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in. In Jistrum hangen mo-
menteel 2 AED’s.  1 op de Kooiweg (bij de kapper) en 1 bij de sporthal. 
Ondanks dat Skûlenboarch binnen de 6 minuten zone valt, gaan we ook nog een AED plaatsen op 
Skûlenboarch.

We zijn van plan om een cursus ‘levensreddend handelen’ te organiseren. Zou je willen leren re-
animeren en willen leren hoe je een AED kunt bedienen, meld je dan aan. Dit kan via het bekende 
mailadres: dorpsbelang@jistrum.nl

Weggeefkast
Een boekenruilkast is al een tijdje een bekend fenomeen. Je ziet nu naast deze kasten ook de 
weggeefkasten in dorpen en steden.Het idee is simpel. Als je spullen uit bijvoorbeeld je voorraad-
kast over hebt, dan kun je dat in het kastje leggen. Die spullen kunnen anderen dan weer gratis 
meenemen. Het uitgangspunt van deze kasten is geven en nemen zonder dat er geld aan te pas 
komt.
Iedereen mag spullen inbrengen en halen. Alles gebeurt met gesloten portemonnee, Je mag alles 
brengen, zo lang het heel en schoon is en het moet in de kast passen. Je mag ook zoveel meene-
men als je wilt. Je hoeft niet eerst zelf in te brengen, je mag altijd meenemen waar je behoefte aan 
hebt.

Spreekt dit duurzame idee je aan, en lijkt het je leuk om een weggeefkast te beheren? Laat het 
ons dan weten! 
dorpsbelang@jistrum.nl

Fjildwei/ Buurtlaan 
In verband met wateroverlast op de Buurtlaan is het grasveld tussen Buurtlaan 1 en de Fjildwei 
deels verlaagd. In het geval van een hoge waterstand in de sloot kan het water bovengronds af-
vloeien. 
De werkzaamheden liggen momenteel stil en worden in de lente weer opgepakt. 

Doarpsbelang 100 jaar
U heeft het vast gezien, het filmpje op facebook waarin Bauke op bezoek ging bij Michiel. Hierin 
stuitte hij op informatie over de activiteiten tijdens het 100-jarig bestaan van Doarpsbelang. 

Het eerste tipje van de sluier werd al opgelicht: we gaan proberen om het lied: ‘Bring my thús 
Griene wei’ in de Fryske top 100 te krijgen.
Met alleen zingen komen we er niet. We gaan het heel serieus aanpakken! En daarna ligt de bal 

Nieuws van Dorpsbelangen 
Jistrum/ Skûlenboarch

Troch: Fokje de Roos
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bij u: allemaal stemmen om het nummer zo hoog mogelijk in de top 100 te krijgen!

Bauke vond in de stal van Michiel ook een briefje over een circus.
En… Hooggeëerd Publiek, als alles lukt gaat dat circus er komen!
Een heel bijzonder circus met artiesten uit eigen dorp. Op 15 april krijgen de kinderen van de 
basisschool de kans om op te treden voor hun ouders.  

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de Jistorische route. De feestelijke opening van 
deze route gaat plaatsvinden op zaterdag 14 mei in samenwerking met Toneelvereniging De 
Snieskeppers en Fanfare Joost Wiersma. 

In het filmpje viel ook het woord: Fryske Troubadour.
Niemand minder dan Piter Wilkens gaat op 5 november een optreden verzorgen in Jistrum. Piter 
kennende belooft dat een mooie avond te worden.

Met al deze feestelijkheden zijn we er nog niet. Er staat ook nog iets moois in september op de 
planning. Daarover een volgende keer meer. 

Wanneer:  Zondag 6 maart 
Hoe laat: 10:30 uur koffie/inloop 
De dienst start 11:00 uur 
Waar: de Markant (Marwei 1 Jistrum) 
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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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Op weg naar Armenië 
Troch: Hielke Peursum

Een uitdagende tocht staat op het punt te beginnen. Dorpsgenoot Freek Lautenbach gaat met een 
goede kennis voor het goede doel naar Armenië. Binnenkort gaan de heren per volgeladen vracht-
wagen naar de rand van Europa. En dat allemaal om onze medemens behulpzaam te zijn. 

Stichting Mensenkinderen 
Stichting Mensenkinderen zet zich in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en 
voeten te geven. De stichting heeft oog voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen 
nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor 
de toekomst.  
De stichting verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder armoede of ver-
volging. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen zij hulp ongeacht religie 
of etnische achtergrond. En belangrijk: de projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe 
hulp.

Het project waar Freerk zich voor inzet is gericht op ondersteuning op het gebied van landbouw. 
De steun is bedoeld voor inwoners van een klein dorpje in Armenië en bestaat uit het verstrekken 
van landbouwmachines: een trekker, zaaimachine, ploeg, pootmachine en kopeg. De inwoners 
van het dorp kunnen met de machines zelfvoorzienend worden.

Met een prachtige door de jeugd georganiseerde lege flessenactie is door het dorp al veel geld 
verzameld. Bovendien kan het project rekenen op steun van verschillende bedrijven (waaron-
der de Combex). Mocht u ook een bijdrage willen geven, dat kan. U kunt uw gift overmaken op 
IBAN: NL87 INGB 0000 0055 35 van Stichting Mensenkinderen o.v.v. project Hartagyugh.

Oorlog in Europa
Bij het opmaken van de krant is Freerk misschien al onderweg. Een week geleden had ik een 
gesprek met hem en waren de plannen nog erg onzeker. Het is volgens Freerk zeker dat de goe-
deren op korte termijn naar Armenië worden gebracht, maar het is nog niet zeker hoe de reis zal 
verlopen. Het was de bedoeling om samen met een goede kennis de reis naar Armenië te onder-
nemen, maar door de oorlog in de Oekraïne is dat onzeker geworden.  

Armenië is volgens Wikipedia een bergachtig land in de Zuidelijke Kaukasus, gelegen in het 
noordoostelijke deel van het Armeense Hoogland. Geografisch gezien behoort het land tot Azië, 
maar in culturele en historische zin beschouwt het zich als behorend tot Europa en noemt zich een 
Europees land. Het land grenst aan Georgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije. De grenzen met Azer-
beidzjan en Turkije zijn gesloten vanwege een conflict over het gebied Nagorno-Karabach.

Dat betekent dat de reis via de Zwart Zee was gepland (vier dagen en drie nachten op zee!). Daar-
mee worden problemen bij de grens tussen Turkije en Armenië voorkomen. Echter, door de oorlog 
is dat op dit moment een onbegaanbare route. De Zwarte Zee is nu vooral een plek waar oorlogs-
schepen bivakkeren. En al zou je de reis aandurven, verzekeringstechnisch is het niet mogelijk. 
Daarom wordt nu bekeken of de reis toch via Turkije kan worden ondernomen, waarbij het laatste 
deel niet door Freerk, maar door een Turkse chauffeur wordt afgelegd.  
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Benieuwd hoe het afloopt?
U bent vast benieuwd hoe het afloopt. We hebben afgesproken dat Freerk een reisverslag maakt 
en dat we u na de reis deelgenoot maken van de ervaringen van Freerk. 
Houdt het volgende Oksenijs in de gaten.  

HELPEN MET EEN GIFT?

IBAN: NL87 INGB 0000 0055 35 van 
Stichting Mensenkinderen o.v.v. project 

Hartagyugh



10

Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Maart 2022

Nieuws van Fanfare Joost Wiersma   

 

Helaas ging het kerstconcert in de Bethel kerk niet door evenals het nieuwjaarsconcert.  Dit alles 
weer vanwege corona. Maar we gaan moedig verder. En zodra het weer mocht, zijn we weer gaan 
repeteren, Joost A in de kerk in Kootstertille en Joost B in de school in Jistrum. 

Joost A zou in juli naar het WMC in Kerkrade maar moet hier ivm corona een streep doorhalen. Er 
missen elke repetitie zoveel mensen (door corona) dat er geen progressie te behalen valt en het 
niveau niet omhoog gaat. Joost A zou voor het eerst meedoen in de concert afdeling, het hoogste 
wat er is in de hafabra, maar dan moet de basis wel goed zijn. Joost A gaat daarom 9 april naar het 
ONFK, doet niet mee aan het wedstrijd element want daarvoor waren we te laat met inschrijven, 
maar doet mee als festival deelnemer.  We gaan daar “I shall love but thee” weer spelen samen met 
sopraan zangeres Melissa van Voorst, aangevuld met harp en piano.  

Joost B is druk aan het oefenen voor het Gouden Spiker festival. Dit is elk jaar in Ureterp in MFC “de 
Wier”. Ze gaan daar Condacum spelen, Take my life and let it be en Pater Noster. 

Joost C heeft  nu 9 leden, fanatieke muzikantjes.  Van gitaar en keyboard tot cornet en dwarsfluit. Er 
komt straks zelfs een trombone speler bij ����. Dat is mooi want trombone spelers zijn echt dun 
gezaaid tegenwoordig. Ze spelen elke woensdag samen van 16.30-17.30. Binnenkort wordt er een 
concert gepland. Datum volgt nog.  Ze zijn op dit moment bezig met Memories van Maroon 5, Ode 
an die freude van Beethoven en Sweet Caroline van Neil Diamond.  

 

Wist u datjes; 

- Kijk ook op onze vernieuwde website; https://joostwiersma.nl  
- Lid worden van Joost, of vragen over een keer meespelen, of een andere vraag? Mail ons;  

info@joostwiersma.nl        
 

- We hebben altijd vacatures in het orkest……bij Joost A met name op trombone en slagwerk 
en bugel. Bij Joost B en C alle instrumenten. Bij Joost B spelen ook oudgedienden die de 
jeugd op weg wil helpen. Dus heb je vroeger een instrument gespeeld en je wil wel weer 
spelen maar op een lekker ontspannen niveau en de jeugd helpen, kom dan bij Joost B.    
 

- Bij Joost A speelt er niemand meer uit Jistrum zelf ��� 
 

- Bedenk dat je deze hobby kan uit oefenen tot soms wel je 80e. Voor sociale contacten een 
ideale hobby, maar ook om iemand te ontmoeten. Op dit moment is de 2e joostibaby 
geboren. En het volgende stelletje gaat samenwonen, en verkering in het orkest is ons ook 
niet vreemd ����.  
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Planning  Joost A                                                                                  Planning Joost B 
13 maart studiedag      30 maart bloemenactie 
30 maart bloemen actie     14 mei Gouden spiker festival 
9 april ONFK Drachten      18 juni Dorpsfeest Jistrum 
14 mei Jubileum PB Jistrum     26 nov Jubileumconcert Joost ABC 
18 juni Dorpsfeest Jistrum 
16 juli Concert in Wierden met de harmonie Wierden  Planning Joost C 
27 Augustus Easterbarren      concert voor ouders en pakes en  
Eind september CD opname Tallahatchie   beppes, datum NNTB. 
26 november Jubileumconcert Joost ABC   26 nov Jubileumconcert Joost ABC 
 
 

 

OOOOKK  ZZOO’’NN  ZZIINN  IINN  DDEE  LLEENNTTEE????????  

WWIIJJ  KKOOMMEENN  ‘‘MM  BBIIJJ  UU  BBRREENNGGEENN  

WWAANNNNEEEERR??    

3300  MMAAAARRTT  TTUUSSSSEENN  1188..0000--2200..0000  

VViioolleenn  iinn  ddiivveerrssee  kklleeuurreenn!!  
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Martha van der Velde

martha.
voeding adviesbureau

06 4660 6187info@martha.frl www.martha.frl
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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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De Boekenplank

Troch: Berdien van der Meulen

 

 

Amalia / Claudia de Breij, 2021, 112 pagina's 
 

Als je een boekhandel binnenloopt, word je overstelpt met biografieën. Martien Meiland 
wilde zijn levensverhaal op schrift, een ware bestseller (heb ik zelf trouwens ook gelezen en 
hij komt er goed vanaf, een echte werker), Erica gaf daarna ook een uit, haar verhaal zou 
toch wezenlijk anders zijn. Bepaalde uitspraken hierin hebben eind vorig jaar tot nogal wat 
commotie geleid. Ook Peter Gillis, die van die parken, een beetje persoonlijkheid heeft er 
een. Sterallures? Peter Gillis wil zelfs een levensgroot standbeeld in zijn kasteeltuin 
hebben... over zelfverheerlijking gesproken. Het lijkt wel dat je tegenwoordig als BN’er 
alleen meetelt als er een biografie over je is uitgebracht. 

In het geval van Amalia ligt dit toch anders. Zij vond haar leven niet zo belangrijk dat er een 
boek over geschreven diende te worden. Maar volgens traditie was zij nu ook aan de beurt. 

Het leven van onze kroonprinses. Claudia neemt de lezer mee in haar opeenvolgende 
afspraken met de Prinses van Oranje: de eerste ontmoeting met ‘het meisje en haar ouders', 
dit was een lunch op het paleis om te kijken of er vertrouwen is, een klik is. Vervolgens 
kwam er een planning in een officiële gezamenlijke appgroep, waar Amalia vaak omheen 
appt. 

Op haar veertiende heeft ze zich ermee verzoend dat ze haar leven aan Nederland wil 
opofferen. Een stuk eerder dan W.A. 

De beveiliging is er altijd en ze kent ze allemaal ook al heel lang. Ze probeerde ze wel af te 
schudden, maar tevergeefs. De afspraak is niks doorbrieven aan paps en mams en dat 
moeten ze ook niet proberen want (paps is zelf ook jong geweest natuurlijk) ‘mijn vader zou 
ze zijn kamer uitzetten’. 

Ze had ook zo'n tutje kunnen worden van wie de pappie teveel geld heeft, maar dat zouden 
haar ouders nooit hebben toegestaan. 

Ze heeft een enorm groot paard volgens haar trainer. Ze verzorgt Mojito zelf. Dat moet, 
want anders heb je geen recht erop te rijden. Bloedfanatiek en het meest zichzelf wanneer 
ze rijdt. 

Amalia heeft bijbelles gehad van dominee Pieter Lootsma en geleerd de Bijbel niet zo 
letterlijk te nemen. Toen ik en mijn ouders en broers meer dan dertig jaar geleden in 
Oudkerk gingen wonen en nog wel in Oenkerk bleven kerken, kwam dominee Pieter 
Lootsma toch een kennismakingsbezoek aan ons brengen. Het maakte niet uit of je wel of 
niet kerks was, je kwam in het dorp wonen en dan kwam hij langs. Een grote, statige man en 
niet veel later werd hij dominee van de Kloosterkerk in Den Haag, waar Beatrix vaak kwam. 
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Social media, waar Amalia niet zonder kan, de moeder-vriendinrelatie met Máxima, haar 
twee kledingkasten (casual voor school en eentje voor als prinses), er komt veel aan bod. Ze 
is open en eerlijk. 

Het is een vlot geschreven en makkelijk leesbaar boekje. Er staan mooie foto's in. Die 
glimlach heeft ze van oma. Amalia komt goed uit de verf. Empathisch, humoristisch, 
vredelievend, competitief en intelligent. Ook een eigentijds meisje, zo werkt ze in een 
strandtent en is een echte cocktail Queen. Haar toelage gaat ze terugstorten. ‘Ik kan altijd 
een baantje nemen’. Een inkijkje in een koninklijk leven dat vervolgens heel gewoon 
overkomt. Heel veel zaken zijn volgens protocol tot in de puntjes geregeld, maar er is ook 
weleens een kindermeisje aangesteld die er wat een rommelpotje van maakte. Of dat ook 
weloverwogen was vraag je je dan af. Volgens critici was Claudia niet al te kritisch en 
verwonderde zij zich dat ze het paleis betreden mocht. Haar beide zonen worden ook even 
genoemd. Deze opdracht heeft haar geen windeieren gelegd, het is een bestseller 
geworden. 
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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

 

 

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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Rûzich waar 
 
It is rûzich waar, it waait in orkaan en de rein slacht hjir tsjin de ruten. En dochs binne der noch 
fûgels warber. Harren wichtigste doel is dan fansels dat se iten ha moatte. Fûgels ha in soarte fan 
sechsde sintúch; se fiele in stoarm oankommen en dêrom ite se harren it liif fan tefoaren noch 
even goed fol. Dan sykje se ferskûl yn strewellen, nestkastjes, holle beammen of se geane yn ‘e 
lijte fan in beam sitten. Se binne faak mar lyts, dus folle romte ha se ek net nedich. Ek al binne se 
hiel licht, in fûgel bliuwt mei hurde wyn dochs noch gewoan op in tûke of op in stek sitten? De 
hawwe hiele sterke klauwen dy’t se mei soarch om in opperflak hinne klemme. Utsein as de tûke 
sels fan de beam ôfbrekt hoechst dus net bang te wêzen dat in  fûgel fuortwaait! 
 
Troch it tsjokke fearrekleed liket in fûgel faak mear as it is. De bûtenste fearren binne fet en 
beskermje dêrtroch tsjin kjeld en rein. Dêrûnder sitte dan ek noch lytse donsfearkes dy’t it lichem  
noflik waarm hâlde. Se krije ek nea kâlde poaten omdat dêr kâld bloed yn sit.  
 
 
Nasjonale fûgeltelling 2022 
 
Acht ynwenners yn en om Jistrum hawwe meidien oan de jierlikse telling. By ús binne in protte 
protters teld. Dat fernuveret net, sjochst se faak yn grutte oantallen by elkoar. Sân fan de tsien 
fûgelsoarten yn Jistrum sjochst ek yn de top 10 fan Fryslân en Nederlân wer werom. Yn Jistrum, 
Fryslân en Nederlân hat ûng. 1 % fan de ynwenners meidien oan de telling. 
 
 

      
 
 
 
 
 
Bestjoerssaken 
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 krijst in ynskriuwformulier tastjoerd. 
 
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 
 
 
 

Fûgelwacht Jistrum
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Gedicht van de maand.
Kent u een mooi gedicht en wilt u dat in het Oksenijs geplaatst zien 
dan kunt u het insturen naar de redactie van ’t Oksenijs. U dient 
wel de bron van het gedicht te vermelden. Hebt u zelf een gedicht 
gemaakt? Nog leuker. Stuur het in. 
Er moet in Jistrum toch talent genoeg zijn. 
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Leave minsken,  
 
Toaniel- en boppe al Snieskeppers-leafhebbers, sa as jim witte binne de regels versoepele en 
geane wy stadichoan werom nei it foar ùs gewoane libbentsje sûnder al dy ferfelende beheiningen. 
Ek wy binne dêrom wer begûn mei (wer op’e nei) repetearjen fan ùs nijste stik. Sa as jim 
wierskynlik wol begripe kinne, wurdt de ùtfiering dizze kear net yn maart hâlden, mar binne wy fan 
doel dizze oer de simmerfekansje hinne te tillen en jim dan meidertiid sa gau mooglik fan de nije 
spieldata op’e hichte te bringen. Dus tink net nij de simmerfakansje fan harrekrammele wy moate 
wer nei it wurk, skoalle of ùs gewoane deistiche dinkjes, "neeeeeeeeee " want der stean ùs 
ommers noch in pear geweldiche foarstellings fan "De Snieskeppers " yn it foarùtsicht. Wy hoopje 
jim dan ek allegear dan wer te sjen. Dus oan’t sjen en it sil sa as altyd fan ùs kant wer in 
suuuuuuper hilarysk stik foar jong en âld wurde. Oer de eksakte data folgje wurde letter 
oankundige. 
 
 
De Snieskeppers 
 

Wat ik freegje wol…… 
 

Wa wit wa’t op dit stuit de âldste ynwenner fan Jistrum-Skûlenboarch is? 

As Doarpsbelang soene wy dat graach witte wolle.  

Wa’t it wit graach in mail stjoere nei dorpsbelang@jistrum.nl of nei it mailadres fan it 
Oksenijs oksenijs@gmail.com 

 

 



‘t Oksenijs

21

Maart 2022

Dorpsfeest Jistrum – Skûlenboarch 
 
Zoals u al weet is gekozen als thema voor 2022: 
 

        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 
We hopen weer op veel deelname bij de versierde wagens. De eerste opgaven zijn 
al binnen! 
 
Geef je op bij: Freerk Lautenbag 06-25041853 
 
Jeugd talentenjacht 
Na het grote succes van de eerste jeugd talentenjacht gaan we dit onderdeel 
komend feest weer organiseren op de zaterdagmiddag. We hopen weer op veel 
deelname! Ouders, stimuleer de kinderen alvast om een leuk optreden te bedenken!  
 
 
Playbackshow 
Op de vrijdagavond gaan we er weer een geweldig feest van maken met de 
playbackshow. Sportploegen, buurten, vriendengroepen en familieleden, ga alvast 
aan de slag met het bedenken van een spetterend optreden!  
 
Geef je op bij: Colinda van der Wal: 06-51964415 
 
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 
Jolanda Storm 
Mariska Dijkstra 
Mathijs Boltjes 
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Voor al het schilder en 
onderhoud van uw 

woning.
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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
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Een lekker lenterecept! Aspergesoep 
Ingrediënten 

6 personen 

• 2 sjalotjes 

• 700 gr witte asperges (geschild) 

• 2 blokjes kippenbouillon 

• liter water 

• 200 ml kookroom of slagroom 

• 80 gr bloem 

• 70 gr boter 

Optioneel 

• 2 eieren 

• 150 gr reepjes beenham 

• Verse peterselie om te garneren 

Bereiding 

 
Snijd de asperges in stukken. Kook ze 5 minuten in het water en laat daarna nog 10 
minuten nagaren in het water. 

 
Hak de sjalotjes fijn. Smelt de boter in een soeppan en fruit de sjalotjes hierin aan. 
Voeg dan de bloem toe en roer met een garde tot een roux en laat deze 5 minuten 
zachtjes bakken en garen. Giet de asperges af en vang al het kookvocht op. Los de 
bouillonblokjes op in het het kookvocht van de asperges. Giet dit beetje bij beetje bij 
de roux en blijf met een garde roeren zodat er geen klontjes ontstaan. 

 
Als alle bouillon is toegevoegd roer je de kookroom er door en voeg je de gekookte 
asperges in stukken toe. Proef of de soep goed op smaak is en voeg eventueel een 
snufje peper en/of zout toe. Voeg de hamreepjes (gedeeltelijk) toe aan de soep. 
Schep de soep in borden en garneer eventueel met stukjes ei, hamreepjes en wat 
fijngehakte peterselie. 

 
Tip: voor een glutenvrije soep vervang je de bloem door maizena. 
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Oksecolumn

It waait dy oan

De ôfrûne dagen wie it de wyn dy’t foar master opsloech. Wie it 
earst Corrie dy’t de saak yn ûnstjoer hie, dit wykein wiene Eu-
nice en Franklin de ‘blaaskaken’. Wol nuver nammers dat in echte 
Hollânske namme as Corrie opfolge wurdt troch nammen dy’t 
Ingelsk oandogge mar hawar. It soe Pyt Paulusma net misstean 
en fyn sels Fryske nammen foar stoarmen út; Easger en Feitze 
soene skoan kinne. Mar al giet it no net om de ‘ruwe stormen 
die mochten woeden’, it wie skynber de hurde wyn dy’t my de 
holle leech blaast hie; ik krige gjin letter foar dizze kollum op 
papier. Dochs moast ik wer wat oanleverje en dat brocht my by 
in besite oan it jiskefjild yn  Burgum. Dêr haw ik in wikemannich 
lyn ek wat oanlevere. By uzes is de flierbedekking ferruile foar 
laminaat. Dat jout gâns argewaasje want alles moat fan it plak en 
jo hâlde in bult guod oer dat net bewarre wurde hoecht.  Mei in 
liende karre en yn de spielende rein, ik tref it ek noait, brocht 
ik âlde stikken flierbedekking en oar guod dat oarstallich wur-
den wie nei Burgum. Dêr trof ik Sytze. Sytze is wakker kreatyf 
en muzikaal en wy hawwe elkoar gauris troffen op muzykjûnen. 
Dat wie yn it ‘pre-koraona tiidrek’. Ik frege him oft hy noch wat 
ynspiraasje hie. Dat hâlde net oer, sei er. ‘Jo treffe gjin mins-
ken en meitsje neat mei, wêr sil je dan ynspiraasje weihelje’. Ik 
koe him dêr allinne mar gelyk oan jaan. Minsken moatte minsken 
treffe en dan ûntsteane der moaie dingen. Dêrom bin ik miskien 
ek wol wat huverich foar al dy technology fan de moderne tiid. 
Ik fyn der neat oan dat je saken regelje moatte fia in webside 
mei koades en wachtwurden. Je wolle efkes kontakt ha. Wis is 
it handich dat jo de boadskippen thús brocht wurde mar dan 
treffe jo net in Sytze, om samar te sizzen. Of in famke by de 
Poi. Moai dat we der wer mear op út kinne. Om ynspiraasje op te 
dwaan. Dan komt jo faaks wol wat oanwaaien..

Melle Hendriksz
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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 
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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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Flessenactie Reis naar Armenié

HELPEN MET EEN GIFT?

IBAN: NL87 INGB 0000 0055 35 van Stichting Mensenkinderen o.v.v. project Hartagyugh
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BINNENKORT GEEN OKSENIJS 
MEER OP DE MAT???

 

 

 

 

 

 

 

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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Activiteitenagenda 

2022

6 maart   Ferbining 10.30 – 11.00 Markant

12 maart   Oud papier

23 maart   Ledenvergadering Tonevido

30 maart   Violenactie Joost Wiersma  18.00 – 20.00 uu
r 
9 april   Oud papier
15 april   Kindercircus activiteit 100 jaar dorpsbelang

14 mei   Opening Jistorische route

14 mei  Oud papier

11 juni   Oud papier

16/17/18 juni  Dorpsfeest

 8 Juli   Stratenvolleybal 

5 november  Gezellige avond m.m.v. Piter Wilkens (100 jaar dorpsbelang) 
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Kopijdata 2022
Maand  krant:  Kopijdatum:  Bezorgdatum vanaf:
April   14 maart  25 maart
Mei    18 april  29 april
Juni   23 mei   3 juni
juli   20j uni   1 juli 
Zomervakantie

Wijzigingen voorbehouden!

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


