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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:

23 Mei
Inleveren bij:
Jenny Visser, Tillewei 15
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. (0628675735)

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
Jenny Visser
Ôfdrukt troch
Van der Let, Burgum
Besoarging
Wiebe de Vries		
tel. 844 432
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Nieuws van Dorpsbelangen
Jistrum / Skûlenboarch
Troch: Fokje de Roos

In het kader van 100 jaar Doarpsbelang zijn we druk aan de slag gegaan om er voor de inwoners
van Jistrum- Skûlenboarch een bijzonder jaar van te maken. Het eerst wat we konden realiseren
waren:
Nieuwe bankjes
De wens was er al lang en kon dit jaar met behulp van subsidies eindelijk gerealiseerd worden:
het plaatsen van bankjes en picknickbanken rondom Jistrum.
Op prachtige plekjes waar je even lekker kunt zitten en van de omgeving kunt genieten.
We zijn er trots op dat we dit als Doarpsbelang aan het dorp cadeau hebben kunnen geven!
Het volgende dat er georganiseerd werd in het kader van 100 jaar DB was het Circus voor de
basisschoolkinderen.
En wat hebben de kinderen genoten. Ze werden eerst getrakteerd op een voorstelling door Circus
Salto. Sander de circusdirecteur werd bijgestaan door buikspreekvogel Charlie. Dat zorgde voor
hilarische momenten. Daarna gingen de kinderen onder begeleiding van vrijwilligers aan de slag
om zelf een circusact in te studeren. Tot slot mochten ze zelf een voorstelling opvoeren. De trotse
gezichten na afloop zei genoeg! Ze hadden een geweldige middag gehad om nooit weer te vergeten.
Omdat er naast het circus ook nog kermis in het dorp was mochten alle artiesten ook een rondje
in de draaimolen of de zweef maken. Een extra feestelijke afsluiting dus.
Gaan we nu door naar 14 mei de:
Opening van de Jistorische route
Al ruim een jaar zijn we bezig met opzetten van de Jistorische route. Op 14 mei openen we met
hulp van Fanfare Joost Wiersma en Toneelvereniging de Snieskeppers de route officieel.
De Jistorische route brengt u langs historische punten van Jistrum-Skûlenboarch. Wist u bijvoorbeeld dat er vroeger een badpaviljoen bij Skûlenboarch was? En de molen bij de Marwei, weet
u waar die stond en hoe die er uit zag? U kunt de route downloaden via de Mear Fryslân App. In
deze App zijn de bezienswaardigheden weer zichtbaar gemaakt met behulp van o.a. Augmented
reality.
Fanfare Joost Wiersma speelt vanaf 09.45 bij de Tinte. Om 10.00 uur wordt de route officieel geopend. Na de opening nodigen wij u uit eerst een verkorte route (3 km) te wandelen waarbij u kennis kunt maken met een aantal van de bijzondere punten. Tijdens de route zult u worden vermaakt
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door de Snieskeppers.
Wij hopen veel inwoners te zien op zaterdag 14 mei om 09.45 uur!
Tijdens de diverse activiteiten zijn (en worden) filmopnames gemaakt. Van dit beeldmateriaal
wordt o.a. de clip gemaakt bij het liedje: Bring my thús Griene wei. Weet u het nog? Onze poging
om in de Fryske top 100 te komen! Heeft u er bezwaar tegen dat u of uw kind (mogelijk) op het
filmmateriaal te zien zal zijn, kunt u ons dit laten weten via dorpsbelang@jistrum.nl

Blauwhoek
Met de zomer in het vooruitzicht hopen we weer te kunnen genieten van het strandje bij Blauwhoek.
Vorig jaar kwamen er klachten binnen over bootjes die te dicht bij het zwemmende publiek kwamen. We hebben toen geprobeerd hier een oplossing voor te vinden. De oplossing had kunnen
liggen in het plaatsen van een ballenlijn of het verplaatsen van de paaltjes. Wij hebben hiervoor
echter geen toestemming gekregen omdat we te maken hebben met het zwemwaterprofiel. In dit
zwemwaterprofiel zijn de grenzen van het zwemwater vastgelegd.
We willen u daarom vragen of u uw bootje varende kinderen bewust wilt maken van de gevaren
die ontstaan als ze tussen de zwemmers door varen.
Er wordt een bord geplaatst dat de steiger geen aanlegsteiger is.

Simmerteam
Vorig jaar zijn we gestart met het Simmerteam. Het Simmerteam zorgde ervoor dat Blauwhoek
netjes en opgeruimd bleef. We hopen ook dit jaar met het Simmerteam van start te gaan en zijn
daarom op zoek naar vrijwilligers. Heeft u zin om in de zomerperiode mee te helpen aan een netjes Blauwhoek? Dan kunt u zich aanmelden via: dorpsbelang@jistrum.nl
Natuurgebied rondom Zandwinput
Er waren plannen om het gebied rondom de Zandwinput opnieuw in te richten en uiteindelijk open
te stellen voor publiek. Deze plannen zijn voorlopig even in de ijskast gezet.
Het uiteindelijke doel blijft wel bestaan, maar voorlopig blijven de hekken dus gesloten.
Samenstelling bestuur
Wessel Alma zit naast het bestuur van Dorpsbelang ook in het bestuur van de Fûgelwacht. Doordat Wessel bij de Fûgelwacht de taak van voorzitter op zich heeft genomen en hij bezig is met de
ontwikkeling van de dorpstuin heeft Wessel besloten zijn taak als bestuurslid bij dorpsbelang te
beëindigen. Wessel bedankt voor je inzet voor Jistrum en veel succes.
We hebben dus weer versterking nodig. Welke inwoner heeft nog wat vrije tijd over en wil een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp?
Graag een mailtje naar: dorpsbelang@jistrum.nl
Himmeldei 15 april
De Fûgelwacht heeft op de jaarlijkse Himmeldei samen met de kinderen van de bassischool en
een aantal vrijwilligers het afval rondom Jistrum weer opgeruimd. De ‘buit’ was ruim 2
containers. Geweldig! Alle Himmelers heel erg bedankt!
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Fan de Redaksje

Troch: Hielke Peursum

We mogen u alweer een prachtige Oksenijs aanbieden. Het is u misschien al opgevallen dat de
krant nog beter te lezen is en dat de foto´s nog mooier worden afgedrukt. Dat heeft te maken met
de afspraken die wij met de drukker hebben gemaakt. Voortaan is de kwaliteit van het drukwerk
iets beter. Wij zijn er blij mee en we hopen u ook!
Graag doen we een oproep aan u allen. We ontvangen graag geboortekaartjes van nieuwgeboren baby’s in Jistrum. En voor de komende periode willen wij graag weten wie er slaagt voor een
schooldiploma. We wensen iedereen die de komende maanden examen moet doen alvast veel
succes! Ook succes aan iedereen die druk bezig is met een feestwagen of een andere creatie
voor de optocht van het dorpsfeest. Foto´s en verhalen van de voorbereidingen zijn natuurlijk van
harte welkom.

Wij wensen u veel leesplezier!

Lentewandeling

Op 28 mei 2022 gaat onze gids Tiny een lentewandeling geven door Jistrum. De route zal ongeveer
5km zijn, tijdens deze wandeling zal Tiny het een en ander vertellen over de natuur, de vogels en de
geschiedenis van de prachtige omgeving waarin wij mogen wonen.
Verzamelplaats
Tijd
Kosten

: Tiny Oosterhoff, Rijksstraatweg 28
: 13:30 uur
: € 5,-

Voor wat drinken en wat lekkers wordt gezorgd.
Wil je mee lopen? Geef je dan op! Opgeven kan via onderstaand formulier, via de app, of via de mail.
Nynke
Mail

: 06 49 76 47 74
: vogelwachtjistrum@gmail.com

Opgeven winterwandeling
Naam

:______________________________________________________________________________

Aantal deelnemers :______________________________________________________________________________
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Graag wil ik het volgende inzenden:
Graag wil ik de jeugd er op attenderen niet meer bij ons door de tuin te gaan om vervolgens het voetbalterrein te betreden. Of spul uit onze tuin mee te nemen het terrein
op.
Hier bedoel ik mee dat ze bij ons door de voortuin gaan en zo om het hek gaan. Als
ik het zie spreek ik ze erop aan. En vervolgens krijg je grote mond terug. Dus proberen we het op deze manier.
Groetjes
Saakje Wijnja
Hessel loonstrastrjitte

Wandelen met Buurtwerk KEaRN gaat stoppen
De afgelopen 3 maanden konden inwoners van Jistrum op donderdagmiddag wandelen
met het buurtwerk van KEaRN. Naast het wandelplezier was (nader) kennismaken met het
dorp en de bewoners ook een doel van de wandelingen. Het wandelen is opgezet tijdens
de coronaperiode, het was toen een mooie manier om met elkaar in contact te zijn en te
blijven. Een klein groepje bewoners heeft mee gewandeld en dit was erg plezierig. Doordat corona geen invloed meer heeft op onze bewegingsvrijheid en ook de wandelgroep is
uitgedund, hebben we vanuit KEaRN besloten te stoppen met het organiseren van deze
wandelingen. Natuurlijk blijven we vanuit het buurtwerk de contacten onderhouden met het
dorp en zullen we aanwezig zijn waar nodig.
Ik heb genoten van de mooie gesprekken en prachtige omgeving die de bewoners mij hebben laten zien.
Sportieve groet van Mardjantie Kneefel, buurtwerker KEaRN, 06-25022956

Giften voor ’t Oksenijs 2022
1x € 10,- 1x € 15,Totaal per 23-04-2022: 6 giften, saldo € 80,00

Alle gulle gevers Hartelijk Dank!
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Heb je zin om een leuke sport te doen,
en vindt je een balsport leuk?
Kom dan naar onze trainingsavond en
train vrijblijvend een keer met ons
mee!

Ha jo mollen yn de tún?

En wolle jo die graach kwyt?

Ik kin se foar jo fange!

App nei 06- 58717733
foar mear ynformaasje of it meitsjen fan een
âfspraak!!
Mei freonlike groetnis,
Tsjerk Baarda
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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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Dorpsfeest Jistrum - Skûlenboarch 2022
Donderdag 16 juni | Vrijdag 17 juni | Zaterdag 18 juni

Het schiet alweer op...nog even en het dorpsfeest gaat weer van start.
Om dit feest mogelijk te kunnen maken, gaan wij weer een collecte houden.
De feestcommissie komt van 16 mei t/m 21 mei langs
om uw bijdrage voor het feest op te halen
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor alle onderdelen van het dorpsfeest!
We hanteren de volgende adviesprijzen:
- €10 per volwassene
- €5 per kind onder de 12 jaar
Maar meer mag natuurlijk altijd, om er een fantastisch feest van te maken!
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de feestcommissie.
Bankrekeningnummer: NL14RABO0300629575 t.n.v. Feestcommissie Jistrum
o.v.v. Dorpsfeest 2022
Mochten we u niet thuis treffen dan kunt u maandavond 30 mei van 19:00-21:00 uur
in de voetbalkantine langs komen voor het aanschaffen van toegangsbandjes voor
de feestavonden.
Meerkamp
Tijdens de collecte kunt u zich ook opgeven voor de meerkamp! Het beloofd weer
een leuk spektakel te worden voor jong en oud.
Iedereen die op de middelbare school zit of hier “allang” niet meer naar toe gaat, kan
zich voor dit evenement opgeven bij de collectant.
Broodmaaltijd
Ook dit jaar willen we graag weer gezamenlijk lunchen in de feesttent op de zaterdag
aansluitend aan de meerkamp. Bij de collecte kunt u opgeven met hoeveel personen
u hier wil komen lunchen.
Versierde wagens
Ondertussen zijn er al meerdere wagens opgegeven. 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)
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Touwtrekken
Op donderdagavond zullen we het feest “openen” met het traditionele touwtrekken.
Elke buurt wordt uitgedaagd om een team samen te stellen!
Wilt u meedoen? Geef u dan op bij onderstaande contactpersonen:
- Kooiweg
- Marwei/ Rounhof
- Rykswei
- De Geasten
- Opperkoaten/ De Meren/ Heidewei
- Tillewei/ Miedwei
- Fjidwei/ Buorrefinnewei
- Buurtlaan
- Ieswei/ Achterwei
- Langhof
- Skûlenboarch
- Hessel Loonstra en Joost Wiersma
- Schoolstraat

Gerrit v/d Heide

0512-471524

Sietse Hiemstra
Hendrik de Roos

0512-472997
06-21110302

Hette Visser

0641389809

Hedzer Bergsma

06-15362238

Voor de overige straten zijn we nog opzoek naar contactpersonen.
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
Wist u dat...
•

De route voor de versierde wagens op vrijdag 17 juni er als volgt uitziet:
Fjildwei, Buurtlaan, Hesselloonstrastrjitte, Schoolstraat, Ieswei, Rykswei, De
Meren, Tillewei, Jisteboerewei, Joostwiersmawei.

•

De route van zaterdag 18 juni voor de versierde wagens er anders uitziet?
Namelijk:
Fjildwei, Marwei, Schoolstraat, Joost Wiersmawei, Fjildwei

•

We dit jaar nu 3 prijzen hebben voor de versierde wagens die gemaakt zijn
door de jeugd uit ons dorp?

•

Kinderen die wonen in Jistrum/Skûlenboarch die niet op de school in Jistrum
zitten, zijn van harte welkom zijn bij de activiteiten voor de kinderen op vrijdag
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middag. Ze mogen zich melden bij een lid van de feestcommissie.
Programma dorpsfeest 2022
Donderdag 16 juni:
19.30 Touwtrekken
21.00 Prijsuitreiking in de feesttent
Feest met muziek: Sipke de Boer
Vrijdag 17 juni:
8.15 Opstellen versierde wagens
8.45 Vertrek van de optocht
13.30 Meerkamp basisschool kinderen groep 3 t/m 8
14:00 Activiteit peuters/ kleuters groep 1&2
16.00 Seniorenmiddag
19.00 Playbackshow
21.00 Feest met muziek van: Gaatze Bosma
Zaterdag 18 juni:
9.30 Meerkamp
12.00 Broodmaaltijd voor het hele dorp in de feesttent
14.30 Talentenjacht in de feesttent voor jeugd van 6 tot 16 jaar
18.15 Opstellen versierde wagens
18.45 Vertrek optocht door het dorp
21.30 Feest met muziek van: Super Sundays
Voor mensen die zich op willen geven, of andere vragen hebben kunnen dit bij
voorkeur doen via de volgende contactpersonen:
Versierde wagens
Touwtrekken
Playbackshow
Meerkamp
Jeugd talentenjacht
Peuter/kleuter activiteit:

Freerk Lautenbach 06- 25041853
Sytse Storm 06-20480225
Colinda van der Wal 06-51964415
Sytse Storm 06-20480225
Gjalt Bouius: 06-20680293
Grietje de Boer-Venema 06-27424230

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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Nieuws van Fanfare Joost Wiersma

Als eerste willen we ieder die viooltjes van ons heeft gekocht bedanken! De afname was zo gigantisch
dat we heel veel tekort hadden. Velen konden we daardoor niet verblijden. Excuses daarvoor.
Volgend jaar maar meer inkopen �
Joost A ging 9 april naar het ONFK in Drachten. We deden niet mee aan de wedstrijd maar gaven
een half uur durend concert aan het einde van de dag. We speelden daar “I shall love but thee” en
het eerste deel uit “Lost Labyrinth” samen met sopraan zangeres Melissa van Voorst, aangevuld met
harp, piano en contrabas. Het was erg mooi en het liep als een trein, we kregen het applaus al in de
slotnoot en een staande ovatie van het publiek in de grote zaal van de Lawei. Menigeen was
ontroerd en aangedaan door de muziek en de jury evenals kritische luisteraars waren “dwars troch
alles hinne”. Het bleef daarna nog lang onrustig in Drachten……
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. Mooi is dat er ook
een dwarsfluit bij Joost B speelt. Dirigent Johan Postma past gewoon de bladmuziek aan.
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. De zaal zat vol!!!

Planning Joost A

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

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

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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martha.
voeding adviesbureau
Martha van der Velde


info@martha.frl





06 4660 6187

www.martha.frl
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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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Jesse, een 9 jarige jongen uit Jistrum met een passie, een doel en een droom.
Als startende sporter sta je voor veel uitdagingen. Jezelf verbeteren en pushen tot het uiterste, over
angsten heen stappen en grenzen verleggen. Dingen doen en proberen die je eerst nooit voor
mogelijk hield en je nooit gedacht had te kunnen. Iedere training en wedstrijd weer het uiterste van
jezelf en materiaal vragen. Omgaan met teleurstelling en tegenslag, ondanks alle inspanningen. Jezelf
continu dwingen om beter te worden en fouten te corrigeren, beter dan die anderen te zijn en beter
dan de vorige ronde. Ronde na ronde… iedere keer weer.
Passie voor je sport en eigen kunnen, dromende over de toekomst altijd weer. Prioriteiten stellen in
hoe je vrije tijd te besteden tussen rust en droom. Je leefstijl aanpassen, iedere dag weer, om je doel
te halen. Trainen wanneer het kan op en naast de baan, lezend en kijkend naar de ideale lijnen en
perfectioneren op de simulator. Conditie als een paard en sterk als een beer, alleen maar door het
vele trainen vlak voor het slapen gaan.
Een moordende concurrentie en van niemand hulp of tips. Ze zien je liever afgaan dan winnen en het
is iedereen voor zich. Voelen wat er beter moet aan je materiaal en afstelling, blijven sleutelen tot
aan perfectie.
Klinkt dit alles als heel erg veel? Stel je dan is voor dat je pas 9 jaar bent en dit zo al doet en kan..
Wat begon als een droom verjaardags cadeau is veranderd in een droom toekomst van een klein
topsportertje, die er alles aan doet om beter te worden. Met 100 km/h per uur met de kont 2 cm
boven de grond strijdend, om 100e van seconden sneller te zijn tussen een hoop andere strijders in
een veld van +/- 30 deelnemers.
De droom om ooit kampioen te worden en de beste van allemaal te zijn is slechts een kwestie van
tijd.
Aan toewijding en passie zal het je niet ontbreken. Papa en mama zullen je overal in steunen om je
doelen te halen. Geen afstand is te groot en geen tijd te veel.
De eerste bedrijfssponsor is inmiddels gevonden om je te steunen in jouw passie en droom. Wij
hopen dat er binnenkort meer van bij komen.�
Wilt u Jesse ook een handje helpen maar heeft u geen onderneming?
Sponsoring is mogelijk in de club van 25.
Door vrijwillig en eenmalig per jaar €25 te sponsoren kunt u helpen om Jesse zijn droom te
realiseren. Uiteraard mag een kleiner of groter bedrag ook!
Wedstrijden op landelijk en internationaal niveau zijn helaas verschrikkelijk kostbaar en iedere euro
hulp is daarom welkom.
Het betaalde sponsorbedrag is volledig aftrekbaar aan het eind van het jaar bij uw aangifte.
Uiteraard komt iedere club van 25 sponsor na iedere wedstrijd op onze website en facebook pagina.
Om onze dank uit te spreken.
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U kunt het gewenste sponsorbedrag over maken op rekening;

NL19INGB 0444 9837 83
Tnv: Jesse Aalbregt
Onder vermelding van: uw naam en club van 25 NK
Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met papa of mama via lonnekeolthof@live.nl
Jesse volgen kan op www.team-jesse.nl
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Verkoop van ‘eigenmakke’ spulletjes door dagbesteding in it
Tun Huske
Vanaf donderdag 21 april opent it Tun Huske zich. Hierin worden zelfgemaakte spulletjes verkocht welke op de dagbesteding in it Huske op de Achterwei in Jistrum worden gemaakt.
Openingstijden van It Tun Huske:
Maandag 10.30 – 15.30 uur
Woensdag 10.30 – 15.30 uur
Donderdag 10.30 – 15.30 uur
Adres: Achterwei 18 Jistrum (Goed te bereiken via de Kooiwei, bij de kapsalon de zandweg
inslaan, bevindt zich aan de linkerzijde)
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Resultaat

Foto vlag van Oekraïne

€ 442,15
Ik ben Mirte Tadema en ik ben 9 jaar.
omdat er oorlog is in Oekraïne heb ik geld opgehaald voor Oekraïne
vrijdag 11 maart ben ik langs geweest om lege flessen op te halen op
de meeren en de opperkoatsterwei
Ook heb ik geld gekregen.

Fotos van lege flessen.

Flessen

: € 110,65

Gekregen

: € 106,50

Collectebus op internet

: € 225,00

Totaal

: € 442,15

Geld is overgemaakt op Giro 555
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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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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:

T s je r k B a a r d a
Naam + eventuele bijnaam :

Adres:
Geboortedatum :
Ouders :
Broer/Zus :
Relatie? Zoja met wie en hoe lang? :

Tsjerk Baarda

Achterweg 6
3-10-2006
Cor en Annalies
Riemer en Nynke
Nee

Werksector :

Geen

Hoogst genoten opleiding :

Havo

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? :

Aan mijn rode haar
Voetballen, vissen en gamen met vrienden

Treuzelen

Doutsen
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Wat staat er op je verlanglijstje? :

Niks

Wat stond er in het laatste Appje wat je Doe ek
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? :

Een groot gedeelte op de bank zetten en
investeren.

Kantine Jistrum

Maandag tot Vrijdag school, en dinsdag in
de avond trainen.

Voetballen, versierde wagen bouwen en
afspreken met vrienden. En formule 1
kijken.
Er is vaak wel wat te doen

Wat zou je in Jistrum graag georganiseerd wil- Weet ik niet
len zien? :

Waarmee kun je niet zonder? :

Familie

Wie zou je nog wel eens in het zonnetje willen Mijn ouders, omdat ze altijd aardig zijn.
zetten en waarom? :
Wat weten we nog niet van jou? :

Dat ik mollen vang, dus u kan mij altijd
een bericht sturen.

Wie bombardeer jij tot het
volgende bokje en waarom? :

Omdat hij er nog niet in heeft gestaan

Jarno van Minnen
21
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In libben lang postboade
It is moandei 11 april as ik op ‘e Miedwei oan de keukentafel sit by Wiebe de Jong en syn frou
Alice. De âlde stabij leit ûnder de tafel mar bemuoit him alhiel net mei it petear. Hy sil grif de ferhalen dy’t ferteld wurde allegearre wol kinne. Ferhalen dy’t Wiebe belibbe yn syn wurksum libben as
postboade. Mar oan dat wurksume libben komt nei goed 46 jier in ein; en dat is de oanlieding fan
myn besite.
Begjinjierren
Wiebe fan Tjiss’Anne, sa’t de measte Jistrumers him kinne, waard yn de hjerst fan 1955 berne en
is ien fan in twilling. Nei de legere skoalle giet hy nei de ambachtskoalle en fjouwer jier letter is hy
klear as automonteur. Hy slagget oan wurk as plaatwurker mar ferruilet dat wurk foar grûnwurk yn
de polder om’t dat fertsjinst gâns better wie. Doe’t it net mear akkordearre mei de baas wie Wiebe
gau beret: “Ik kom moandei net wer!” De tiisdeis hie er al wer oar wurk; yn it izer by Kramer en
Booi. Ek dat hâlde op en Wiebe waard wer automonteur oant er in adfertinsje yn de Actief seach:
‘Postbeambten gezocht voor kantoor Kootstertille’. Wiebe skreau in brief en waard oannommen.
Op 5 jannewaris 1976 waard hy de opfolger fan âld postboade Jan Kuipers (steefêst ‘Jan Post’
neamt). Wiebe krige in fêste oanstelling doe’t hy ienentweintich jier waard; septimber 1976.
By de PTT
De tiid yn Koatstertille, in kantoar mei in man as seis, sân personiel, wie de moaiste tiid neffens
Wiebe. Rom tritich jier wurket hy dêr. Hy hat kleurrike kollega’s út û.o. Droegeham en Stiensgea
en se woene wat foarelkoar dwaan. Moast der ien de middeis wat earder fuort, naam de oare in
loop oer en in oare kear holpen jo wer immen út de brân. Doe’t in kollega troffen waard troch in
earnstige sykte, holpen alle postboades om it hûs te ferbouwen sadat hy yn syn eigen bliuwe koe.
It wurk wie wol dreech no en dan want de lopen wiene lang; fan Bouwekleaster nei Stiensgea, oer
Reaskuorre nei Harkema, de Krúswei en de Rysloane, dan de Betonwei del nei it Jachtfjild. Dêr
stiene somtiden twa nije sekken post klear. Troch nei Mûntsjegroppe en fia de Dúnen werom nei
Droegeham. “Dêr wenne âlde Marten oan ‘e ein fan in sânreed en dy hie altyd post” wit Wiebe
noch, “dan wiest al sa wurch en dan moatstest dy reed ek noch op en del. Dan foetere ik wol ris”.
Mar de post kaam te plak. Inkeld yn de winter fan 1979 lei it spul in pear dagen stil mar sels izel en
hurde wyn wie gjin reden om de post lizze te litten. “Mar wat wiene my de hannen soms kâld. Moffen koest net oan ha want dan hiest gjin gefoel en lei de post samar oer de weareld”.
Oare tiden
Dat de tiid net te ferlykjen wie mei hjoeddedei blykt wol út de taak dy’t de postboade doe ek hie:
sy brochten de AOW. De sinten kamen yn de bûse en op de adressen mei 65-plussers waard it jild
útteld op ‘e tafel. Ek hiene hja elts feansjier de kwitânsjes fan de Kollumer krante en doe’t de man
fan Ter Meulen Post siik wie, brochten Wiebe en syn kollega’s ek dy pakketsjes bylâns. “It koe
allegearre” seit Wiebe, “der wie gjin druk en wy seagen net op in kertier mear as minder”. Sa koe
it ek samar wêze dat Wiebe op saterdeimoarn op de Fjildwei oan’t bestellen wie, dat der roppen
waard fan it fuotbalfjild ôf: “Kinst ek efkes fluitsje? Wy ha gjin skiedsrjochter”. Wiebe, dy’t de skiedsrjochters-kursus dien hie, lei it wurk dan del, fluite in fuotbalwedstriid en die neitiid de lêste post.
Want sa trou as hy yn it wurk wie, sa trou wie hy ek oan VV Jistrum. “Wat haw ik dêr in protte tiid
yn set. Skiedsrjochter, leider fan it earste, yn it bestjoer. Dat gie soms te mâl”. Syn frou Alice knikt
en seit “Wiebe was toen bijna altijd weg, dat was niet leuk”. Op in stuit hat Wiebe der in punt efter
setten. “In wike as wat lyn bin ik noch op it fjild west mar dêr foar wie it al jierren lyn”.
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Bysûndere klanten
Om’t postboades, krekt allyk as molkboeren, alles witte, wiene der guon minsken dy’t de postboade graach efkes oanskeaten. Minsken dy’t bygelyks ‘tafallich’ krekt yn de tún dwaande wiene
as de postboade kaam. Tiid foar in praatsje wie der faak wol. Oaren hiene in kopke kofje klearstean, wer oaren rekkenen der eins op dat hy saterdeis altyd efkes oankaam. Der stiene dan,
neist in kopke kofje, ek steefêst twa fleskes bier foar him klear. “Ik hie dat net altyd oan tiid want ik
moast nei it fuotbalfjild en ik hope dan mar dat se my óf net seach, óf dat se gjin post hie, dan koe
ik gau trochfytse”. Nei nijjier wie it altyd Jantsje Binnema dy’t Wiebe oanhâlde: “Posje moat even
komme” rôp se dan. Der wie dan kofje, in beerenburchje (kâlde tee, sa’t de Binnema’s seine) ,
in timpe tsiis en in bokje. “Ik smookte alhiel net mar dat die net ta de saak, ik moast in bokje mei
hawwe”. Dat binne oantinkens dy’t Wiebe net ferjitte sil en dêr’t hy mei in soad wille oer fertelle
kin.
De lêste jierren
Doe’t yn 2012 de grutte reorganisaasje syn beslach krige, feroare der in hiel soad. It ‘time-management’ die syn yntrede en it waard allegearre folle saakliker. De managers bepaalden mar
hiene sels noch noait in loop mei de fyts makke. Fan doe ôf waard Burgum Wiebe syn stânplak
en krige hy folle mear kollega’s. “We giene fan seis man wol nei mear as sechstich en dan giet
it persoanlike fuort. It waard hiel massaal”. Yn dy tiid waarden in protte minsken oerstallich om’t
PostNL fan de fêste kontrakten ôf woe. Wiebe is ek gauris frege oft hy net ophâlde woe mar
hieltyd tocht hy, lit ik mar trochsette. Burgum gie ticht en Wiebe gie nei it Hearrenfean, doe nei
Meppel en Assen is no Wiebe syn ‘kantoar’. “Ast nei’t húske wolst, hast wol fiif minuten rinnen, sa
grut is it dêr” seit Wiebe, en oan syn stim kinst wol hearre dat dat net by him past. “It minslike, it
persoanlike, dat sprekt my it measte oan yn dit wurk en dat is folle minder wurden” beslút Wiebe.
Ik sjoch op’t horloazje dat it tiid is om op hûs oan. Net dat we net noch in oere folprate koene mar
foar Wiebe giet om fjouwer oere de wekker. Dan ropt de plicht!
Noch trije wike, dan kriget Wiebe noch ien kear post fan de baas dy’t hy rom 46 jier trou west hat.
Dan falt de pensjoenbrief yn de bus. Wol fertsjinne!
Melle H. Leegstra

GESLAAGD???

Laat het een ieder weten via ‘t Oksenijs.
Opgaaf van geslaagden via ons mailadres oksenijs@gmail.com (opgaaf t/m kopijdatum)

Alle examenkandidaten wensen we heel veel
succes!!

23

Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch

Mei 2022

Voor al het schilder en
onderhoud van uw
woning.
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*APK- Keuring
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*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
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Yn de pen

een rubriek waarin nieuwe Jistrumers zich voorstellen

Hallo,
Wij zijn Hein en Wiepkje en wonen sinds januari op de kooiweg 2 in Jistrum.
Samen hebben wij 4 kinderen, Justus, Tiny,Sytske en Ymie.
We komen van Noardburgum,en konden dit mooie plekje op de kooiweg kopen,we zijn er erg blij
mee,heerlijke ruimte en rust.
En dan wat een droom was om de paarden thuis te hebben staan kwam hier uit,dus ja genieten!!
Wat zo leuk is aan Jistrum is de ruimte hier en prachtige natuur eromheen.
Hein is Timmerman en werkt bij Wits onderhoud in Drachten, hij zal ook ons huis gaan verbouwen maar dat zullen jullie vast wel ooit zien.
Ik (Wiepkje) ben 22 jaar bloemiste geweest en heb in januari besloten hiermee te stoppen, in
september begin ik met de opleiding verzorgende IG.
Ik ben nu werkzaam bij Muneris, dit doe ik al 15 jaar dit is de laatste verzorging bij mensen die
zijn overleden.
Onze hobby's, ja voor Hein klussen en timmeren natuurlijk en op pad samen met TIny en de
paarden.
Ik (Wiepkje) vindt tuinieren leuk ook mag ik graag bij de paarden zijn.

Groeten,
Hein & Wiepkje
Justus & Tiny
Sytske & Ymie
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Oksecollumn
Troch: Sjoertje Bersma

Actief
Wekelijk valt hij op woensdag op de mat; de Actief. De krant
met nieuws uit onze gemeente. De krant met de officiële bekendmakingen. Een krant dus met betekenis.
Sinds begin dit jaar was het in de war. Geen wekelijkse plof op
de mat. De brievenbus klepperde niet meer. En dus waren er verschillende dorpsbewoners die aan de bel trokken. Bij de gemeente, bij de Actief. Wat bleek; er was een nieuwe bezorger gecontracteerd om deze krant langs te brengen. Deze bezorger was dus
nog niet zo actief want velen ontvingen de krant niet meer.
Voor de bellers was er vaak een dag later een Actief. Die werd
dan keurig precies bij diegene bezorgd die had gebeld. Zo is de
bezorger werkelijk een keer aangetroffen die stond uit te zoeken
of het nu nummer 1 of 2 was die had gebeld en nog een krant
moest ontvangen. Op de vraag van de toevallige passant dat
iedereen deze krant gewoon krijgt, kon de betreffende bezorger
geen antwoord geven. Nee, hij moest exact bezorgen bij diegene
waarvoor hij de opdracht had.
Ik heb mij werkelijk afgevraagd of daar nu het probleem ook
heeft gelegen. Het is natuurlijk erg lastig om te bepalen wie
lid is van deze krant en wie niet. Er is door de eerder bezorger
namelijk geen goed registratiesysteem bijgehouden. Het is toch
ook veel te ruim geïnterpreteerd dat iedereen van gemeente Tytsjerksteradiel zo’n krant moet krijgen? Huis-aan-huis. Dat is veel
werk! Nee, zo’n vreemd krantje zou dit toch niet zijn? Hoe moeten we nu vaststellen wie een abonnement heeft?
Weet je wat? We hanteren een piepsysteem. Degene die belt,
ontvangt de krant. En dan komen we vanzelf weer bij de mensen
die hem ook echt lezen. Past precies bij de titel van deze krant.
Alleen de actieve lezer ontvangt de Actief.
En zo bleven onze dorpsbewoners die hun krantje missen bellen.
Ja, er wonen genoeg actieve mensen in Jistrum. Dus de telefoon
stond bij de Actief en het gemeentehuis niet stil.
Kennelijk is inmiddels het kwartje gevallen wat huis-aan-huis
echt betekent. Wij hebben in ieder geval de Actief de afgelopen
weken weer ontvangen. De bezorger is nu zelfs zo actief dat we
al een aantal weken ook een flyer in de brievenbus ontvangen om
bezorger te worden van deze krant. Voelt iemand zich geroepen
om ‘Actief’ te bezorgen?
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Circus yn Jistrum
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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.
Wij nemen u deze keer mee terug naar de periode van de 2e wereldoorlog, het jaar 1942:
Bestuursvergadering op 9 juli 1942 in de Christelijke school.
Afwezig Posthumus. De anderen zijn aanwezig. De voorzitter roept het welkom toe aan de bestuursleden en verzoekt hen
de notulen te lezen. Ze worden gelezen en goedgekeurd.
De klaphekjes zijn op de dijk aangebracht, maar de andere benodigdheden voor verbetering van de zwemgelegenheid zijn
niet te verkrijgen. De nieuwe kaarten van Plaatselijk Belang zijn aanwezig. De muziektent zal worden opgeborgen.
Ingekomen een schrijven van de secretaris van de geitenfokvereniging “Noordbergum”.
Waarin het verzoek het initiatief te nemen om te komen tot het stichten van een fokvereniging te Eestrum en omstreken.
Het bestuur voelt er wel voor dat het in Eestrum wordt opgericht. De vereniging wil hiertoe een vergadering oproepen en
zal de heer Wasting (?) uitnodigen een avond in Eestrum te komen om een ander toe te lichten.
Hierna gaan de leden uiteen.
Vergadering voor Plaatselijk belang op 31 juli 1942 bij de Vries.
Doel: het oprichten van een geitenfokvereniging.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom, inzonderheid de beide afgevaardigden van Noordbergum, de heren Wasting en
van der Veen.
De heer Wasting wordt uitgenodigd de aanwezigen in te lichten.
Er is voor de vergadering weinig belangstelling. Slechts 3 personen zijn aanwezig. Toch blijkt dat in ’t dorp belangstelling
voor de zaak is, maar dit zien we helaas niet in de opkomst.
De heer Wasting geeft een uiteenzetting van het tot stand komen van de vereniging in Bergum noord. Hij acht tenslotte
voldoende dat de aanwezige drie personen kunnen beginnen en vertelt dat de gemeente in dezen meewerkt.
Hij spreekt de wens uit dat de vereniging wordt opgericht en houdt zich aanbevolen voor het verstrekken van inlichtingen.
Hij dringt aan op spoed, te meer, omdat met het oog op aanvraag van de bok, de keus er langzamerhand uit gaat.
De op te richten vereniging is geheel zelfstandig maar niet op het gebied van de bok.
In principe wordt besloten tot oprichting. Brander, Leegstra en Jelle Dijkstra zullen rondgaan om de mensen op te roepen
lid te worden. Er wordt besloten volgende week vrijdag weer te vergaderen bij de Vries. Wasting stelt zich beschikbaar
aanwezig te zijn.
De voorzitter dankt de heer Wasting voor zijn komst en zijn uitleg en sluit hiermee de vergadering. De heer Wasting
hoopt dat daar Plaatselijk Belang voor de geitenhouders opkomt, de geitenhouders en Plaatselijk Belang spoedig met
elkaar werkzaam zullen zijn.
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Goedendag! Voor zowel de Kerstnachtdienst commissie als de Ferbiningsdienst commissie
zijn wij opzoek naar enthousiaste leden!
Wil jij er mede met ons voor zorgen dat we de diensten vanuit een of beide bovenstaande
commissies kunnen blijven organiseren? Stuur dan gerust eens een berichtje. Leeftijd,
kwaliteiten etc. zijn onbelangrijk. Even in het kort:
De kerstnachtdienstcommissie
De KND-commissie verzorgd ieder jaar met kerstavond een kerstdienst welke gericht is op
bewoners uit het hele dorp + wie zich bij de dienst voegen. Het hoofddoel is om een mooie
Kerstdienst te organiseren, waarbij we de voorkeur hebben om deze in de gymnastiekzaal te
houden. Wij zijn opzoek naar leden die enthousiast zijn om met ons te brainstormen over de
invulling zoals we die gewend waren of aan te vullen met vernieuwende ideeën.
De huidige commissie bestaat uit: Jan Douma, Joukje Dijkstra en Annewieke Douma

De Ferbiningsdienstcommissie
Wij verzorgen meerdere (rooster in afstemming met commissie) Ferbiningsdiensten per jaar.
Dit betreft een laagdrempelige kerkdienst welke in Markant wordt gehouden in
samenwerking met de Ferbiningsband. De dienst wordt bezocht door een breed publiek
waarbij alle leeftijden welkom zijn. Binnen de invulling van de diensten is ruimte voor
creativiteit en vernieuwende ideeën welke aansluiten bij de visie en het kerk zijn.
De huidige commissie bestaat uit: ds. Guda Borger, Tsjitske vd Velde, Ymkje Kooijker, Freerk
Lautenbag, Diny Buma en Annewieke Douma
Lijkt het je gezellig je bij een van de commissie te voegen neem dan vooral contact op. Dit
mag via 06-132 273 18 (Annewieke Douma). Stuur gerust een berichtje, appje of doe een
belletje als je vragen hebt.
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Maak kennis met… de Mark(r)anters!
Ben jij tussen de 12 en 14 jaar? Sluit je dan aan bij de Mark(r)anters! Op zondag 20 maart
vond de eerste tienermiddag plaats. We mochten luisteren naar een verhaal over Gideon, de
groep mocht op creatieve wijze een nieuwe naam bedenken én we gingen (keihard)
krantenmeppen. Dit alles vond plaats in de Markant te Jistrum.
Tot de zomer komen we om de drie weken bij elkaar, met daarna een gezellige barbecue als
afsluiter. We beginnen om 13.00 uur en sluiten af rond 14.30 uur. Daarna kun je uiteraard
nog even blijven hangen voor een potje pingpong, wat fris en chips! Ben jij er de volgende
keer ook bij? Neem voor vragen of meer informatie contact op via 06-27370775.
Groetjes van de leiding,
Sake Westerhof & Ylse van der Wal
Sytze Freerk van der Velde & Janna Rozema
Roel de Jong & Sharon Dijkman
______________________________________________________________
Even voorstellen: de Krekkers!
Ben jij 15 jaar of ouder? Dan ben je welkom bij de Krekkers! (Er zijn twee groepen opgezet,
de jongste groep: de Markranters en de oudste groep de Krekkers).
Wij, (de Krekkers), zullen een keer in de maand samenkomen om 17.30 uur in de Markant.
We gaan eerst samen eten. Daarna gaan we een vlog kijken, discussies voeren of praten
over hoe het onderwerp van die maand impact heeft op onszelf. Daarna is er tijd voor
gezelligheid en wat te drinken.
Zondag 3 april zijn we gestart en hebben we voornamelijk kennisgemaakt met elkaar en
besproken hoe we de andere avonden gaan invullen. Op 3 juli sluiten we samen af met een
leuke activiteit! Zien we jou de volgende keer ook?
Data: 1 mei, 5 juni en 3 juli
Groetjes van:
Willianne Douma, Jacob de Vries, Annewieke Douma, Hendrik van der Wal, Janneke van
der Heide, Jouke van der Meer en Joukje Dijkstra
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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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De Boekenplank
Troch: Jan Beenakker
De zoon uit Spanje, Tessa de Loo.
“een karikatuur van een gezin”.

Bardo de Windt is 30 jaar geleden door zijn vader het huis uitgezet met de woorden “.... ik wil je hier nooit meer
zien”. Bardo zwerft rond in Zuid-Europa en belandt in Spanje. Tot een verzoening tussen vader en zoon is het nooit
gekomen. Het is de enige dochter in het gezin, die contact met hem opneemt en hem overhaalt naar Nederland te
komen. Om samen met broers en zus de verjaardag van de ernstig zieke vader Gerlof te vieren.
Het verhaal van de verjaardagspartij wordt verteld door zes personages uit het gezin. In de eerste plaats Pa de Windt,
leraar klassieke talen, vogelliefhebber en allang met pensioen. Hij noemt zichzelf “een man van de oude stempel”. Hij
voert gesprekken met zijn verongelukte vrouw Ida en weet dat zij elkaar in de hemel weer zullen ontmoeten.
Dan is er de oudste zoon Edwin met een goedbetaalde baan als beleggingsexpert bij een financiële instelling. Een
cynische man, commentaar op alles en iedereen en veel, heel veel aandacht voor beurskoersen, jaarverslagen en
prognoses. Razend jaloers op zijn broer Bardo.
Frank, de filosoof in de familie, is een succesvolle modefotograaf. Hij stelt het op prijs met rust te worden gelaten. De
enige dochter Hilde is psychologe, hulpverleenster: zij draagt de zorg van de wereld en haar patiënten met zich mee.
En als laatsten zijn er Floor en Steffie. Floor is de vrouw van Edwin, Steffie hun 15-jarige dochter. Floor is ronduit ongelukkig in een passieloos huwelijk, Steffie vindt dat er te weinig aandacht voor haar is en dat zij niet serieus wordt
genomen. De conflicten met haar vader Edwin nemen steeds meer toe.
En Bardo? Die is het huis uitgezet omdat hij zijn vriendinnetje Floor zwanger had gemaakt en Pa bang is voor de
schande. Bardo zwerft rond in het zuiden van Spanje, leidt een flierefluitend leven, toont weinig diepgang.
Hilde heeft het initiatief genomen de verjaardag van Pa te vieren nu het nog kan. Een taak, die op de schouders komt
te liggen van Hilde en Floor omdat “..... van Edwin en Frank niets te verwachten valt”. Wat Pa er van vindt? Die acht
dit alles niet nodig, hij wil geen verjaardag, geen cadeau, hij hoeft die poespas niet. Want, zoals hij in een gesprek
met Ida zegt “Ik ben een zure, naargeestige oude man is geworden”.
Zo trekt in de verhalen van de kinderen de dag van de verjaardag voorbij: Pa zit in een rolstoel in de versierde kamer
met overal bloemen. Het wordt echter niet zo bloemrijk en vrolijk als Hilde zich had voorgesteld, broers en zus hebben elkaar weinig te vertellen. Er is aardig wat gekibbel. En wat eigenlijk het hoogtepunt had moeten worden - de
ontmoeting na 30 jaar van vader en zoon - verloopt niet helemaal volgens plan. Dat blijkt al uit de woorden waarmee
Pa zijn verloren zoon Bardo na 30 jaar verwelkomt: “deze paljas?... ken ik niet”. Maar nog dezelfde dag sluit Pa zijn
zoon in de armen. Dit tot woede van de jaloerse Edwin, die vindt dat hij veel meer recht heeft op die waardering.
En aan het eind van het feest? Floor en haar vroegere lief Bardo delen, net vroeger, opnieuw het bed. Met als gevolg
dat na een onaangenaam familieberaad Bardo opnieuw moet vertrekken. Maar nu volgt Floor, samen met dochter
Steffie, haar verloren Bardo naar Spanje.

Nawoord.
Eens schreef ik in een jeugdige opwelling ‘Wij weten wel wat we niet willen, we weten niet wat we wel willen’. Deze
ondertoon klinkt door in de verhalen van kinderen De Windt. Geen van allen weten op volwassen wijze richting te geven aan hun leven. Ook Bardo ontkomt daar niet aan, ondanks zijn pseudo-liberale opvattingen. Het leven overkomt
hen en ze weten er geen raad mee.
De zoon uit Spanje, Tessa de Loo. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam – Antwerpen.
ISBN 90 295 2817 6.
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Troch: Martha Sietzema – van der Meulen

Het is zondag 10 april, het zonnetje schijnt door de ramen en we besluiten even lekker te gaan
wandelen. Omdat het al wat later op de ochtend is, nemen we wat broodjes en drinken mee.
Ik vraag de jongens waar zij graag naartoe willen wandelen, het bruggetje bij de mar of naar de
blauwe hoek… Allebei roepen ze in koor; naar de blauwe hoek mem! Dus zo gezegd, zo gedaan..
De skelters worden uit het hok gehaald, de honden krijgen hun riemen om en daar gaan we!
Onder het wandelen ben ik wat in gedachten:… Morgen is heit jarig, wat ben ik blij en dankbaar dat
we dat morgen kunnen vieren. Heit en mem hebben er dan allebei weer een jaartje bijgekregen,
gelukkig. Want we zijn ons er zo bewust van dat het niet zo vanzelfsprekend is allemaal… .. Jeetje
over 2,5 week wordt Anne 7 jaar .. wat gaat dat toch ook snel… Theo is ook alweer gegroeid ,hij moet
nodig wat nieuwe kleding… Wat hebben we hier vroeger ook vaak met heit wandelingen gemaakt..
Door de landen, door de zandwegen.. Heerlijke tijden beleeft vroeger.. Maar nu nog steeds.. Ik maak
nog wel eens een gezellige fijne wandeling met heit .. Oh en wat ben ik blij dat onze jongens dit ook
allemaal kunnen ervaren en dat ze daar ook zo van genieten……..
Halverwege haalt Tjeerd mij uit mijn gedachten en zeggen we tegen elkaar dat het achter het glas er
toch wat warmer uitzag dan het in werkelijkheid is.. Maar goed, we zijn al bijna
bij het bruggetje en beloofd is beloofd we gaan naar de blauwe hoek.
Onderweg zien de jongens van alles en vragen of vertellen erover. Schapen,
paarden, narcissen (maar de jongens noemen het uiteraard op zijn
fries: titelroas) maar ze zien ook eenden. Ik vertel hen dat dit wilde eenden zijn,
dat mannetjes de gekleurde veren hebben en vrouwtjes bruin zijn. Zo kletsen
we nog wat verder over eenden en vogels en komt Anne al gauw tot de
conclusie dat in het dierenrijk dus de mannetjes meestal gekleurder zijn dan
de vrouwtjes. We besluiten, dat wanneer we thuis zijn, we wat informatie
gaan opzoeken over de wilde eenden in ons vogelboek. Want Anne wil
natuurlijk nu alles graag weten over de wilde eend. We vervolgen onze reis, bij
de blauwe hoek aangekomen spelen de kinderen eerst even wat. We eten
gezellig onze broodjes op en gaan na een poosje weer richting huis. Bij de minibieb vinden we nog
een leuk boekje én, zegt Anne: de volgende keer breng ik mijn dubbele boekjes hier ook heen mem,
dan kunnen andere kinderen dat boekje ook uitzoeken. Halverwege de terugweg vallen ineens de
eendenkorven op. Wat zijn dat nou weer voor dingen en waar zijn ze voor?
De jongens bestuderen het eens en vragen of dat toevallig voor de eenden is.
Dat hadden ze natuurlijk goed bedacht, ik leg hen uit dat die voor de eenden
zijn om hun eieren uit te broeden.
Anne en Theo vinden het echt prachtig om deze dingen te leren, maar ik ook.
Want op deze manier ontdekten wij vroeger ook van alles, als we met heit die
prachtige natuur in gingen waar we elke dag van mogen genieten. Eenmaal
thuis zoekt Anne gelijk het hoofdstuk van de wilde eend op in zijn vogelboekje
en begint aan ons voor te lezen:
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Op deze manier leren de jongens zelfs op een vrije dag als deze zondag toch weer iets nieuws,
heerlijk op hun eigen manier. Elke dag is er wel iets wat ze bewust of onbewust leren (maar wij ook
trouwens!), en ik kan daar toch zo van genieten.
Die kindertijd is toch echt een heerlijke onbezorgde en leerzame tijd, vind U ook niet?

37

Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch

Mei 2022

Activiteitenagenda

2022
1 mei 			
14 mei 		
14 mei		
11 juni			
16/17/18 juni		
8 Juli			
5 november		

Ferbiningstjinst
Opening Jistorische route
Oud papier
Oud papier
Dorpsfeest
Stratenvolleybal
Gezellige avond m.m.v. Piter Wilkens (100 jaar dorpsbelang)
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Kopijdata 2022

Maand krant:		
Kopijdatum:		
Bezorgdatum vanaf:
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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