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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:

18 april
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

De oorlog in Oekraïne lijkt ver weg, maar in deze Oksenijs leest u dat de betrokkenheid van het
dorp groot is.
In het vorige Oksenijs hebben we aangekondigd dat we de reis naar Armenië op de voet zouden
volgen. Helaas heeft Freerk moeten besluiten om niet zelf naar dat land af te reizen, maar om het
vervoer uit te besteden aan een Armeense transporteur. Dat betekent dat we de reis niet kunnen volgen. Gelukkig komen de spullen wel op de plek waar ze hard nodig zijn. En daar gaat het
natuurlijk om.
Mocht u denken dat het daarmee klaar is, dan heeft u het mis. Er wordt alweer gewerkt aan een
nieuw project: een transport met hulpgoederen voor Moldavië. Misschien kunnen we daarover in
het volgende editie van het Oksenijs meer over vertellen. We houden u op de hoogte.
De aanhouder wint. Dat geldt zeker voor de redactie van de dorpskrant. We hebben meerdere
malen een oproep gedaan voor een nieuwe opmaker. Zoals u weet stopt Hans dit voorjaar met
zijn werkzaamheden en zonder opmaker kunnen we geen krant maken. De redactie was daarom
lichtelijk in paniek. Dit gevoel heeft ondertussen plaats gemaakt voor enorm opluchting en blijdschap. We hebben namelijk een nieuwe opmaker gevonden. Jenny Visser gaat ons helpen. Zij
gaat de komende maanden langzaam, maar zeker het stokje overnemen. We wensen haar alvast
veel succes!

Giften voor ’t Oksenijs 2022
1x € 10Totaal per 18-03-2022: 4 giften, saldo € 55,00

Alle gulle gevers Hartelijk Dank!
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Nieuws van Dorpsbelangen Jistrum/ Skûlenboarch

April 2022

Jistrum, Kootstertille, Drogeham, Eastermar: geen proeftuin, wel samen aan
de slag!
Op 10 maart is door minister Hugo de Jonge de selectie bekendgemaakt van de
14 nieuwe proeftuinen aardgasvrije wijken. De dorpen Jistrum, Kootstertille,
Drogeham en Eastermar hebben samen met de gemeente ook een aanvraag
ingediend, maar zijn helaas niet geselecteerd. Dit betekent niet dat er niks gaat
gebeuren! Met de aanvraag ligt er een aanpak om samen te gaan werken aan
het isoleren van de huizen in onze dorpen, om het gebruik van aardgas omlaag
te krijgen. Nu harder nodig dan ooit!
Opvang Oekraïense vluchtelingen
De gemeente heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken of er Oekraïense
vluchtelingen opgevangen kunnen worden in de Tytsjerksteradiel. De kerk en
doarpsbelang zijn in deze onderzoeksfase gevraagd mee te denken over
eventuele opvang van vluchtelingen in Jistrum.
Himmeldei
Vrijdag 8 april is de jaarlijkse Himmeldei. De kinderen van de Greide gaan weer
op pad om afval op te ruimen. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Heeft u
tijd om samen met de kinderen tussen 12.00 en 14.00 op pad te gaan, dan kunt
u zich aanmelden via dorpsbelang@jistrum.nl
100 jaar Doarpsbelang presenteert: Circus Salto!
Op vrijdag 15 april (Goede vrijdag) krijgen de kinderen van de basisschool de
kans om op te treden als echte circusartiesten.
Na een snuffelworkshop waarin de kinderen alles mogen uitproberen worden
er circusacts ingestudeerd.
De kinderen vertonen deze acts vervolgens tijdens een voorstelling als echte
circusartiesten aan hun ouders/ verzorgers.
Start workshops en instuderen acts: 13.15 uur
Tent open voor ouders/ verzorgers: 15.45 uur
Start voorstelling: 16.00 uur
Einde voorstelling: 17.00 uur
Locatie: kantineplein
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De kinderen van de Greide melden zich aan bij hun eigen leerkracht.
Basisschoolleerlingen die in Jistrum wonen, maar niet in Jistrum op school
zitten kunnen zich voor 31 maart aanmelden bij:
Djoke van der Veen tel: 0621375335/ Fokje de Roos tel: 0630044277
100 jaar Doarpsbelang: Opening Jistorische route
Zaterdag 14 mei wordt om 10.00 uur de Jistorische route feestelijk geopend op
het kantineplein bij de Tinte.
U kunt daarna met de App van Mear-Fryslân op stap om virtueel kennis te
maken met de historie van Jistrum-Skûlenboarch.
Zichtbaarheid huisnummers
In deze Oksenijs kunt u een ingezonden stuk van Wikje Bijma over de
zichtbaarheid van huisnummers lezen.
Wij vinden dat Wikje een heel goed punt heeft en hebben daarom
geïnformeerd bij de gemeente of er een mogelijkheid bestaat om via de
gemeente reflecterende huisnummers te bestellen. Dit is helaas niet mogelijk.
Dit betekent natuurlijk niet dat u zelf niet kunt zorgen voor betere
zichtbaarheid. Kijk eens kritisch…. Is uw huisnummer zichtbaar in geval van
nood?

De mail van Wikje Bijma:
Wanneer je naar geselecteerde adressen eens wat bij langs ‘moet’ brengen, dan zie
je tevens dat helaas niet aan, of bij, élk huis het huisnummer (goed) zichtbaar is: dat
is dan een ‘zoekplaatje’…
.
Gelúkkig is dat bij de meeste adressen wél goed!!!!
Het zal héél mooi én handig zijn dat aan élk adres het huisnummer góed vanaf de
weg erlangs te zien is, óók in het donker; zéker voor de hulpdiensten….
Al hóóp je uiteraard die laatsten niet nodig te hebben….
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Terug in de tijd….
Dorpsbelang werd 100 jaar geleden op 17 juli 1922 opgericht.
In het bewaard gebleven notulenboek komen we er achter wat er de afgelopen
100 jaar heeft gespeeld.
We nemen u deze keer mee naar het jaar 1934:

Algemene Vergadering van plaatselijk belang op woensdag 10 oktober 1934 in het lokaal.
Aanwezig alle bestuursleden behalve de heer Elbrecht. En een tiental leden.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Aan de orde de klok opgehangen in ‘t gebouw. De klok staat de aanwezigen wel aan.
Er gaat een stem op dat de klok tevens door één der dorpssmeden had geleverd kunnen
worden.
Het bestuur heeft hier niet bij stilgestaan. Dacht dat een klok geleverd moest worden door
een klokmaker.
Ook wordt nog gevraagd of men, daar er veel aanwezig zijn, de pot van de vereniging mag
leeg maken.
Het antwoord is: die niet aanwezig is, telt niet mee.
Ook wenst men nog verlichting in de klok.
Tussen de besprekingen in wordt gemeld dat T. Westerhof zich als lid van plaatselijkbelang
heeft opgegeven.
Het bestuur zal zoo goedkoop mogelijk de klok verlicht trachten te krijgen. Of bij de
gemeente, of indien een meter moet ingeschakeld worden en betaald, dan zal één der leden
worden gevraagd om aansluiting op die huisleiding.
Gevraagd wordt over de vuilnisbelt door de Vries. De voorzitter licht de vrager in hoe ’t
gaat met het ledigen van de belt. De vragers worden tevredengesteld.
De voorzitter bedankt voor de opkomst en daarna gaat de vergadering uiteen.
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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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Elke maand wordt er iemand
uit Jistrum of Skûlenboarch
in de leeftijdsgroep 15 t/m
25 jaar aan de lezers van ‘t
Oksenijs voor-gesteld.
Deze maand is dat:

Femme Storm
Naam + eventuele bijnaam :

Adres:
Geboortedatum :

Femme storm

Opperkoatsterwei 19
29 – 07 – 2007

Ouders :

Sytze en kim

Broer/Zus :

Jesse en elke

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? :

Nee
Boshuis recycling
/ Jafo
Vmbo-Kader
Door mijn aanwezigheid

Vissen
Smorgens van bed of komen is niet mijn beste
eigenschap
Heb ik niet
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Wat staat er op je verlanglijstje? :

Tomos

Wat stond er in het laatste Appje wat je :-)
gekregen hebt? :
Wat zou je doen met een miljoen? :
Wat is de leukste hotspot in de buurt? :

Hoe ziet jouw doordeweekse dag er uit ? :

Hoe breng jij je weekend door en met wie?:

Wat is er zo leuk aan Jistrum? :

Vila kopen
Keet dafke

Maandag tot vrijdag school en zaterdag
voetbal

Dorp met syds,elroy,jarno
Hendrik,jarno b,ide,hylke,jelmar

Alles

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

Waarmee kun je niet zonder? :

Crossen

Wie zou je nog wel eens in het zonnetje willen Mijn vader en moeder want ze zorgen
zetten en waarom? : goed voor mij
Wat weten we nog niet van jou? :
Wie bombardeer jij tot het
volgende bokje en waarom? :

Weet ik niet
Omdat hij heeft er nog niet in heeft
gezeten.

Tjerk Baarda
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Peuteropvang De Greide
Het oude thema “missie ruimte” hebben we inmiddels afgerond! We hebben met elkaar
gezongen over astronauten en geoefend met donker en licht. Op de maan loop je heel
anders, we maakten daarom hele gekke stappen. Ook sprongen we over en op stenen,
prachtig was dat! Tevens hebben we de kleuren, vormen en tellen van de sterren herhaald.
De mooie creatieve knutselwerken hebben de peuters mee naar huis genomen.
De komende weken gaan we weer verder met ons nieuwe thema over knuffels.
Elke ochtend heeft (knuffel) Puk zich verstopt en gaan we
hem samen zoeken. Waar zou hij zijn. In de mand, onder de
bank, op de kast, naast de stoel. De peuters zijn erg
enthousiast en maken zo spelenderwijs kennis met de
begrippen in, onder, naast etc. Ook doen we verschillende
activiteiten met voelen. We hebben een voelbak gemaakt
met verschillende voorwerpen en we gaan spelen met
scheerschuim. Hoe voelt het aan je handen, is het zacht?
En ruikt het ook?
In de kring hebben we allemaal een knuffel bij ons op
schoot, waar alle peuters iets over vertellen. We hebben
een versje opgezegd, die gaat over een knuffel aaien, kusjes geven en knuffelen. De
kinderen doen dit na bij hun knuffel, zo lief!
We maken in de bouwhoek huisjes voor de knuffels. En in de huishoek hebben we allemaal
bedjes voor de knuffels, waar ze lekker kunnen slapen. De peuters bedachten van alles en
hebben hier leuk meegespeeld. Buiten maken we ons eigen handen en voeten pad. Super
leuk! Wie kan al heel goed springen of op één been staan?
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.
Inmiddels hebben we weer volop ruimte voor nieuwe peuters! 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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martha.
voeding adviesbureau
Martha van der Velde


info@martha.frl





06 4660 6187

www.martha.frl

12

‘t Oksenijs

April 2022





Autobedriuw Noardburgum
Reparatie - Onderhoud - APK - Verkoop

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

• APK-keuring
• Airco service
• Storing diagnose
• Schade herstel
• Uitlijning
• Onderhoud leaseauto’s
Swarte Mar 15,
9257 MA Noardburgum

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

www.autobedriuw-nb.nl
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Jistrum helpt Oekraïne
Interview met Bennie en Natallie
Troch: Hielke Peursum
Op 24 februari jl. viel Rusland Oekraïne binnen. De hele wereld ziet vol afschuw wat er nu
gebeurt. Het land staat in vuur en vlam en veel mensen zijn op de vlucht naar een veilig
heenkomen. Bennie en Natallia volgen het nieuws op de voet en leven mee met de mensen in Oekraïne. Dat geldt voor meer inwoners van Jistrum, want er zijn al divers acties
gestart om het land en haar inwoners te helpen.
Elke dag zijn de verschrikkelijke beelden van gewonde burgers en kapotgeschoten gebouwen
op tv te zien. Het geweld vindt dichtbij ons land plaats. De afstand naar de grens van Polen en
Oekraïne is ongeveer 1400 kilometer. Even doorrijden en je bent er in een dag. Bennie weet
daar alles van, want hij heeft het ritje al regelmatig gemaakt. Zijn vrouw Natallie is namelijk
geboren en getogen in het westen van Oekraïne in de buurt van de grens met Roemenië. Voor
haar is de oorlog een ware nachtmerrie. Haar familie is nog in Oekraïne en ondervindt elke dag
de dramatische gevolgen ervan. Het gebied waar de familie woont lijkt nu nog redelijk veilig.
Toch gaat dagelijks het luchtalarm af. Bovendien is de stroom vluchtelingen uit gebieden waar
hevig wordt gevochten enorm.
Bennie en Natallia vertellen hoe de jonge democratie van Oekraïne tot stand is gekomen en hoe
geliefd de huidige president is. Zijn populariteit is sinds de oorlog alleen maar toegenomen. Ik
sta verstelt van de kennis die Bennie heeft van de rijke geschiedenis van Oekraïne en de rol die
het Westen in het conflict heeft gespeeld. Er is door de eeuwen heen veel om het land Oekraïne
gevochten. Het is in handen geweest van tal van machten, waaronder de Pools-Litouwse Gemenebest, het Ottomaanse Rijk, Oostenrijk-Hongarije en het Russische Rijk.
Het is onbegrijpelijk dat in deze tijd een vredelievend land in een oorlog verzeild raakt. Veel onschuldige mensen laten het leven en prachtige steden worden met de grond gelijk gemaakt. Mijn
onbegrip wordt nog groter als ik van Natallie hoor dat de Oekraïners en Russen in de grensstreek erg vriendschappelijk met elkaar omgingen. Het waren prima buren van elkaar, maar met
elk hun eigen land en eigen staatsinrichting.
Het geweld in de Oekraïne raakt heel Nederland. Ook de inwoners van Jistrum tonen hun steun
aan Oekraïne via verschillende inzamelacties. ‘De Greide’ heeft afgelopen week meegedaan
aan de ‘Daily Mile’. Dat is een week lang elke dag ruim anderhalve kilometer lopen om sponsorgeld op te halen. Jan en Aukje en Bennie en Natallie verzamelen goederen om naar Oekraïne te
brengen.
Via een huis aan huis folder in de kleuren van de Oekraïense vlag werd opgeroepen de mensen
in Oekraïne te helpen.
Natallie heeft via facebook contact met Oekraïense vrouwen die in Nederland wonen. Via deze
contacten ontstond het idee om met hulp van de Stichting “Ukrainians in the Netherlands” geld
en goederen in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog. Op de website van deze stichting
staat het volgende:
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Sinds de ongeprovoceerde, ongerechtvaardigde invasie van Oekraïne door Rusland op 24 februari 2022 zijn we volledig gefocust op het faciliteren van hulp aan de gebieden die het meest getroffen zijn door Russische agressie. Dit omvat steun aan het Oekraïense leger, gewonde soldaten en
hun families. Hulpacties omvatten de aanschaf, inzameling en transport van dringend benodigde
medicijnen en medische hulpmiddelen, beschermende uitrusting en humanitaire goederen.
Onze stichting heeft op dit moment meer dan 30 inzamelpunten waar door heel Nederland voorraden kunnen worden afgegeven. Onze vrachtwagens vervoeren deze artikelen regelmatig naar de
Pools-Oekraïense grens, waar onze Oekraïense partnerstichtingen ze ontvangen en distribueren
binnen Oekraïne, daar waar de lokale bevolking en het leger ze het meest nodig hebben. In directe samenwerking met de IND lopen we in Nederland ook voorop bij het opvangen en begeleiden
van Oekraïense vluchtelingen die deze onrechtvaardige oorlog ontvluchten.
Uw steun is van harte welkom. Laten we hopen dat de oorlog snel zal stoppen en dat de vrede
terugkeert. Namens Bennie en Natallia:
‘Ontzettend bedankt voor alle steun aan Oekraïne’!
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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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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” en het eerste deel uit
“Lost Labyrinth” 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. Afgelopen 23 maart hadden
ze een optreden in de Phoenix voor pakes beppes, ouders broertjes en zusjes. Ze zijn op dit moment
bezig met Memories van Maroon 5, Ode an die freude van Beethoven en Sweet Caroline van Neil
Diamond.

Planning Joost A
9 april ONFK Drachten
14 mei Jubileum PB Jistrum
18 juni Dorpsfeest Jistrum
16 juli Concert in Wierden met de harmonie Wierden
27 Augustus Easterbarren
Eind september CD opname Tallahatchie
26 november Jubileumconcert Joost ABC

Planning Joost B
14 mei Gouden spiker festival
18 juni Dorpsfeest Jistrum
26 nov Jubileumconcert Joost ABC
Planning Joost C
concert voor ouders en pakes en
beppes 23 maart.
26 nov Jubileumconcert Joost ABC

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 nivo en de jeugd helpen, kom dan bij Joost B.
Bij Joost A spelen inmiddels weer 2 personen uit Jistrum ! Jiehaaa!
Bedenk dat je deze hobby kan uit oefenen tot soms wel je 80e. Voor sociale contacten cq om
iemand te ontmoeten: de ideale hobby. Op dit moment is de 2e Joostibaby geboren. En het
volgende stelletje gaat samenwonen, verkering in het orkest is ons niet vreemd �.
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A mile a day…..
Fannewike wie ik de wask oan it ophingjen bûten doe’t ik allegearre bernestimmen
hearde. Ik seach om en dêr kaam in hiel lang lint mei bern oan rinnen. Lûd
kwetterjend, pratend en laitsjend mei prachtich moai waar. Tuskentroch in master dy’t
nei de foarste bern rôp dat se wachtsje moatte om it stel wat by elkoar te hâlden.
Miskien ha jo se ek wol rinnen sjoen of heard. De bern fan alle skoallen fan De
Oarsprong ha yn de wike fan 15 tot 22 maart ‘The Daily Mile’ rûn. Ek de bern fan De
Greide kamen hjir mei yn aksje foar Oekraïne. De bern koene stipe wurde en sa jild
sammelje foar Oekraïne.
Wilens it wask ophingjen en it lústerjen nei de bern betocht ik dat it in rykdom is dat
de bern hjir yn alle frijheid en blidens dy dikke kilometer rinne kinne, hoe oars is dat
in pear tûzend kilometer fierder. Dêr kinne de bern net sûnder angst en soarch lekker
nei bûten ta……
Ik hoopje dat de bern in protte jild sammele ha en miskien dat dit kuierke d’r wol yn
bliuwe kin, it is immers ek hiel sûn om eltse dei in blokje om! 
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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

April 2022

* 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
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Uitvaartvereniging “ Gedenk te Sterven ” te Jistrum.
Uitnodiging.
Hierbij worden de leden en belangstellenden uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering
van uitvaartvereniging “ Gedenk te Sterven “ te Jistrum op woensdag 30-03-2022 om 20.00 uur in de
voetbalkantine (Fjildwei 8 ) te Jistrum.
Agenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening.
Vaststellen agenda / ingekomen stukken.
Notulen ledenvergadering 5 maart 2020
Jaarverslag 2020/2021
Financieel verslag 2020 /2021 en kascommissie.
Aanstellen nieuw kascommissielid
Vergoedingen
Pauze
Huishoudelijk reglement/ WBTR/ statuten
Voorstellen twee nieuwe bestuursleden.
Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Sluiting.

Secr: I. Allema-vd Kooi,
Fjildwei 29,
9258 cl Jistrum.
0512471401
gedenktestervenjistrum@gmail.com.
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Oksecolumn
Mar in spultsje?
Fêste prik op sneontemoarn steane wy, (soms hiel betiid) op it
fuotbalfjild. Wy komme der net ûnder út, mei twa fuotbaljende
jongens stiet it by ús op sneon yn it ramt fan fuotbal. De wekker
giet dan ek wol gau ris om sân oere, en dat is yn it wykein wol
betiid. Mas as we er dan ienrys binne, is it goed. Sels ha ik neat mei
fuotbal, as Nederlân mei it EK of WK mei docht dan sit ik wol yn it
oranje foar de tilefyzje. Dat dan wer wol.. Nee, dat se fuotbal sa
moai fine ha se fan harren heit, en fan beide pakes. Sels spylje, mar
derneist ek de wedstriden en analyses op telefyzje sjen. Moai om te
sjen hoe’t se der yn op geane, de emoasjes fleane dan alle kanten
op. Eartiids as dochter en no as mem, stean ik der dan soms
fersteld fan. Alderaarst, dat je der sa yn op gean kinne. It
kommentaar fan my is dan: ‘ach, it is mar in spultsje’, dit falt dan
faaks net sa best by de mannen. Begrype je dat no?
Mar goed sa as ik al sei, mien wykein bestiet no dochs wier út in
soad fuotbal. Mat je no ek meilijen mei my ha? Nee hjer. Ik kin je
sizze, ik genietsje der sels fan. Ok, as it striemin waar is, bin ik
wat minder entúsjast. Mar om te sjen nei fanatieke bern dy’t
tegearre probearje de winst te beheljen, mar foaral in soad wille
ha, is gjin straf. As je dan ek noch winne, is dat fansels moai
meinaam. Elts doelpunt wurdt grut fiert, se fleane mekoar om de
nekke, dûnsje, gean op de grûn lizzen, en dan binne der noch mear
fariaasjes. Giet it ris mis, want ja, je kinne net altiid pieke, dan
wurd der net dreech oer dien. Ah nee, der laitsje we om, kin
gebeure, en wer troch! Neist de wille dy’t de bern der oan belibje,
is it ek noch sa goed foar hun ûntwikkeling. Der komt fan alles oan
bod: omgean mei winst en ferlies, leare troch te setten, leare oer te
spyljen, mekoar oanmoedigje en gean sa mar troch.
Fuotbal is dochs net allinne ‘mar’ in spulsje, fuotbal ferbynt. Wy
sette der dizze sneon mei leafde de wekker wer foar!

Groetnis,

Sandra de Jong-Alma.
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It Koaihûs
Vakantiewoning / Appartement
Volledig privé en geschikt voor 3 personen

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
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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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Dorpsfeest Jistrum – Skûlenboarch
Donderdag 16 juni | Vrijdag 17 juni | Zaterdag 18 juni
Zoals u al weet is gekozen als thema voor 2022:

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
Ondertussen zijn er al meerdere wagens opgegeven. Maar er kunnen altijd meer bij!
Geef je zo snel mogelijk op wanneer jullie een thema hebben bedacht om te
voorkomen dat er meerdere wagens met hetzelfde thema zijn.
Geef je op bij: Freerk Lautenbag 06-25041853
Let op:
Voor het deelnemen met gemotoriseerde voertuigen is het juiste rijbewijs
noodzakelijk ivm vergunning. Voor brommers/scooters > brommerrijbewijs
Voor trekkers > T-rijbewijs (tractor)
Meerkamp
De meerkamp is dit jaar weer een spetterend begin van de zaterdag ochtend!
Tijdens de collecte zullen we ook inventariseren wie mee wil doen met de meerkamp.
Deelname is vanaf de middelbare school, maximum leeftijd is er niet, dus geef u op!
Doe je niet mee aan de meerkamp? Geef je op als vrijwilliger voor bij de meerkamp
bij de feestcommissie!
Playbackshow
Ook dit jaar gaan we er een leuk feestje van maken op de vrijdag avond met de
bekende playbackshow. Schroom niet en toon je kunsten op het podium! Minimale
leeftijd voor deelname is: 16 jaar.
Geef je op bij: Colinda van der Wal: 06-51964415

26

‘t Oksenijs

April 2022

Jeugd talentenjacht
Op zaterdagmiddag willen we graag een talentenjacht organiseren voor de jeugd. Er
worden 2 groepen gemaakt op basis van leeftijd:
- 6 tot 12 jaar
- 12 tot 16 jaar
Lijkt het je leuk om op te treden, te dansen, playbacken, mop te vertellen enz: geef je
op! Alleen of met een groepje, met je sportteam…
Geef je op bij: Gjalt Bouius: 06-20680293

Collecte
Ook dit jaar kunnen we het feest niet organiseren zonder uw financiële bijdrage.
Daarom komen wij in week 20 (16 tot 21 mei) bij u langs om uw bijdrage op te halen
voor het feest. We hanteren de volgende adviesprijzen: 0-12 jaar: €5.00 en vanaf 12
jaar €10.00 per persoon.
Mochten we u niet thuis treffen dan kunt u maandagavond 30 mei in de
voetbalkantine langs komen voor het aanschaffen van toegangsbandjes voor de
feestavonden in de feesttent.

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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Groep 4-5 van BMS de Greide over het thema Oude Culturen
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Groep 4-5 van BMS de Greide over het thema Oude Culturen

De oude culturen.
Groep 4 heeft geleerd om brood te bakken net als de Romeinen
en de Vikingen.
De Egyptenaren bouwden piramides.
De maya’s woonden op machu pichu.
En we hebben geleerd hoe je een tijdlijn maakt.
Zo konden we zien wanneer de verschillende volken leefden.
De Grieken hebben de olympische spelen bedacht. Het begon in
de stad Olympia, ze deden hardlopen worstelen en speerwerpen.
Einde verhaal
Rutmer en Jens
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Fûgelwacht Jistrum
Troch: Bauke de Roos

Klear foar de maitiid
Jan van der Sluis hat de einekuorren wer yn de Ald Feart setten.
By de swellewand binnen we drok dwaande mei it ûnderhâld. Der is snoeid, strewelleguod is
fuorthelle en de grûn is mei de graafmasine losmakke.
De nêstskastjes binne wer klearmakke foar de maitiid. Se binne opknapt of ferfongen en skjinmakke dus de túnfûgels kinne wer los. Mei dit moai waar binne se al wer tige aktyf. Op de foto is
Sander Rietveld dwaande op de Miedwei.
It greidefûgelseizoen is ek wer los. It earste ljipaai fan Nederlân is op 9 maart troch Tonny Rupert
fan greidefûgelgroep Twente fûn yn Hengevelde. As jimme dit lêze sil mei dit moaie waar it earste
ljipaai fan Fryslân en miskien wol fan Tytsjerksteradiel nei alle gedachten ek al fûn wêze. Ek yn
úze greiden sjogge we al aktiviteit fan ljippen.
Aktiveiten
8 april Himmeldei
22 april Jiergearkomste Fûgelwacht
21 maaie Maitiidskuier

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
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Ik kreeg de vraag iets te schrijven voor de rubriek “GROEN”. Nou vind ik groen al een hele mooie
kleur, maar ook als het gaat over natuur. De rubriek is veel breder maar ik maak gebruik van de G.
Ik wil iets delen over een alledaags bloemetje. De Belle Perennis, het madeliefje of zoals wij hem
noemen” it koweblomke”.
Deze mooie bloemetjes staan vaak op zonnige plekken in het grasveld. Het zijn echte
weermannetjes. Bij regen sluiten de bloemetjes zich en buigen een beetje voorover. Als de zon
schijnt dan staan ze recht naar boven gericht, het open bloemetje draait met de zon mee. Ze
glimlachen de zon tegemoet. Deze kleine zonnestraaltjes zijn al vroeg in het jaar te zien en bloeien
het hele jaar. Zelfs in de winter bij 15 graden vorst kun je soms nog bloemetjes zien.
Het is een plantje dat mens en dier weerbaar maakt. Je kunt het plantje nog zo vaak wegmaaien of
plattrappen (koeien bijv.) ze komen steeds terug Madeliefjes hebben een sterke wortelbasis. Niet
heel diep maar wel breed fijn vertakt. Onder de grond hebben madeliefjes via de wortelstokken
verbinding met elkaar. Als een Madelief-familie die hand in hand ervoor staat om liefde en
schoonheid te brengen.
Het plantje geeft de boodschap; Je bent niet alleen, er is altijd een liefdevolle energie aanwezig die
de schoonheid naar boven kan halen, hoe zwaar het ook is.
Het madeliefje is een bloemetje wat je voor veel dingen kan gebruiken. Huidproblemen,
ademhalingsproblemen, bloed- en vaatproblemen en spijsverteringsproblemen. Ik ga niet alle dingen
uitgebreid delen. Het plantje helpt de mens met de reiniging van de lever, nieren en darmen.
Mensen die bloedverdunners of plastabletten gebruiken kunnen beter geen madeliefjes eten.
Iik wil 1 hele leuke kuur delen. Een 14-dagen kuur die je kunt doen met madeliefjes (zeker in het
voorjaar)is deze;
Dag 1 eet je één bloemetje (met aandacht kauwen), dag 2 eet je twee bloemetjes, dag 3 drie
bloemetjes enz. tot dag 7 dan zeven bloemetjes opeten. Vanaf dag 8 beginnen te minderen. Dus dag
8 zes bloemen, dag 9 vijf bloemen doorgaan tot op dag 13 nog één bloemetje wordt opgegeten. En
dan op dag 14 een middagslaapje doen tussen de madeliefjes ;-)
Ervaar maar eens wat dat met je doet! Ik hoop dat ik je enthousiast heb kunnen maken voor dit
kleine mooie bloempje; het madeliefje. Ga zelf maar eens op onderzoek uit wat er nog meer mee
kan. Ketting maken, zalf maken enz. Veel plezier.
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De Boekenplank
Troch: Clara van Dijk

Unni Lindell (Oslo, 1957) hoort bij de beste auteurs van Noorwegen. Voor haar misdaadromans
wordt ze ook wel geroemd als de Noorse Queen of Crime. Voorheen werkte ze als freelance journalist, waarvoor ze een opleiding volgde aan de universiteit van Oslo. Al op jonge leeftijd wist ze
dat ze boeken wilde schrijven. Haar eerste voorzichtige publicatie verscheen toen ze veertien jaar
oud was. In 1986 debuteerde ze met een jeugdboek. Sindsdien publiceerde ze een groot aantal
boeken in diverse genres (jaarlijks ongeveer drie boeken): jeugdboeken, romans, verhalen, gedichten, kookboeken en thrillers.
In 1996 verscheen haar eerste misdaadroman, Slangenbaereren, naar het Nederlands vertaald
als Het dertiende sterrenbeeld. Lindell introduceerde met dit succesvolle debuut de Oslose inspecteur Cato Isaksen en zijn collega Marian Dahle die in bijna al haar misdaadromans terugkeren.
Internationaal heeft ze zich inmiddels een miljoenenpubliek verworven. Haar werk werd in vele
talen vertaald en is voortdurend in de bestsellerlijsten te vinden. Het grootste deel van haar thrillers werd tot film bewerkt.
Het boek heeft een wat traag begin, maar zo leer je de personages gestaag goed kennen. Lindell
beschrijft de karakters en omstandigheden helder. De misdaad waar het verhaal om draait wordt
al wel snel beschreven. Je wordt meegenomen in het overdenken van de situatie en het vinden
van de mogelijke oplossing. Ongeveer halverwege het boek vindt er een wending plaats waardoor
alles weer in een daglicht komt te staan.
Ondertussen beleef je mee hoe de hoofdrolspelers zich ten opzicht van elkaar ontwikkelen. De eigenzinnige Marian kiest weer haar eigen route en aan het eind van het verhaal zal blijken of haar
aanpak vruchten afwerpt. Zij gaat zeker niet altijd op een logische en overzichtelijke wijze te werk.
Dat is meer de aanpak van Cato Isaksen.
Het is weer een boek om even in te verdwijnen.
Duivelskus.
Vivian Glenne, eind dertig en moeder van drie kinderen, wordt half begraven gevonden vlak bij
haar huis. Terwijl Marian Dahle en Cato Isaksen op de zaak worden gezet, gaat Vivians oudste
zoon, de 15-jarige Dan, met zijn vriend Jonas zelf op onderzoek uit.
Vivian had veel vijanden en er zijn direct veel verdachten. Op de dag van haar moord werd ze
achtervolgd door een man in een BMW, ze had ruzie met de overbuurman Frank en had een
conflict met de vader van haar oudste zoon. Vlak voordat ze vermoord werd, gooide ze woedend
Jonas haar huis uit, het 15-jarige vriendje van haar zoon Dan.
Kortom, aanknopingspunten genoeg voor Dahle en Isaksen. Maar zij zijn niet de enige mensen
die deze zaak onderzoeken, Dan en Jonas besluiten ook het een en ander te onderzoeken en vinden zowaar de eigenaar van de BMW. Vivian had een relatie met deze man, maar ze wilde hem
niet meer zien.
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Op gegeven moment lijkt haast iedereen verdacht en als je dan
eindelijk weet wie de moord heeft gepleegd en je het boek hebt
dicht geslagen, kun je niets anders doen dan bewondering hebben voor Lindell. Dit is hoe een thriller hoort te zijn. Geen overbodige verhaallijnen, geen vergezochte en ongeloofwaardige
theorieën, en alle karakters zijn goed uitgewerkt.
Als je van thrillers houdt, dan geeft Duivelskus je weer spannende leeservaring.
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Activiteitenagenda

3 april			
5 april			
8 april 		
9 april			
15 april 		
16 april		
14 mei 		
14 mei		
11 juni			
16/17/18 juni		
8 Juli			
5 november		

KSG d ienst sporthal inloop 9.30 – 10.00 uur
Ledenvergadering Gedenk te Sterven 20.00 uur voetbalkantine
Himmeldei 12.00 – 14.00 uur
Oud papier
Kindercircus activiteit 100 jaar dorpsbelang
Paaseieren zoeken jeugdsoos
Opening Jistorische route
Oud papier
Oud papier
Dorpsfeest
Stratenvolleybal
Gezellige avond m.m.v. Piter Wilkens (100 jaar dorpsbelang)

Zondag 3 april 2022
Inloop: 9.30—10.00 uur
Dienst: 10.00—11.00 uur
Locatie: sportzaal Jistrum
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Kopijdata 2022

Maand krant:		
Kopijdatum:		
Bezorgdatum vanaf:
Mei 			
18 april		
29 april
Juni			23 mei			3 juni
juli			20 juni			1 juli
Zomervakantie
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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